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Otevřený dopis olomouckému arcibiskupovi 

 

 

V Brně dne 21. listopadu 2019 

 

Vaše Excelence, 

 

v neděli 17. 11. 2019 byl v kostelech olomoucké arcidiecéze čten Váš list z 15. 11. 2019, 

který se dotýká i našeho Kněžského bratrstva. Kromě toho, že kontext, v němž bylo naše 

Kněžské bratrstvo pojednáno v souvislosti s nejen schismatickými, ale evidentně heretickými 

hnutími s pochybnou platností svátostí, je dehonestující, obsahuje list i mylná tvrzení a 

v kontextu vyznívá, byť by to nebyl úmysl, manipulativně. 

Kněžské bratrstvo se nenechalo zaregistrovat jako „samostatná církev“, jak stojí psáno, nýbrž 

jako „církev a náboženská společnost“, což je jeden složený pojem světského práva, jenž se 

naprosto nekryje s eklesiologickým pojmem Církve. Tento pojem světského práva v ČR 

znamená náboženskou organizaci, která má svébytnou spiritualitu a je na území ČR 

organizačně nezávislá. Organizačně závislá ale může být na autoritě mimo ČR, pod kterou 

může spadat i více registrovaných náboženských subjektů. Duchovně spojená a ohledně 

výkonu některých interních práv a náboženských úkonů i organizačně propojená může být i 

s jiným registrovaným subjektem (viz např. Církví římskokatolickou a řeckokatolickou 

koordinovaná spolupráce birituálních kněží). Jako „církev a náboženská společnost“ je 

registrována jak Církev římskokatolická, tak Církev řeckokatolická, obě samostatně. 

Církevněprávně mají rozdílný status, ale obě jsou součástí téže katolické Církve. Ale ani 

jedna z nich není eklesiologicky „církev a náboženská společnost“. 

Dle vyjádření Ministerstva kultury je každá ministerstvem registrovaná náboženská 

organizace ze svého eklesiologického pohledu takovou, jakou se sama definuje, neboť Česká 

republika je zcela nábožensky indiferentní, což si ostatně při jednáních o úpravě církevních 

zákonů z roku 2012 přála i ČBK, a proto státní autorita ze svého pohledu nesmí rozlišovat, 

kdo je církví a kdo náboženskou společností. 

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je v pojetí kanonickém náboženskou společností. Jako 

náboženská společnost, která uznává papežský primát, podléhá vedení svého generálního 

představeného a je na území ČR organizačně nezávislá ve smyslu světského práva, se 

Kněžské bratrstvo definuje i ve státem registrovaných stanovách. Toto plně odpovídá 

skutečnosti, samo o sobě to schisma zakládat nemůže, nehledě k tomu, že při jednáních se 

Svatým stolcem, která neustále probíhají, se i v případě dohody o kanonickém statusu 



Kněžského bratrstva s organizačním podřízením Kněžského bratrstva místním biskupům dle 

nám předloženého návrhu nepočítá. 

Co se platnosti svátostí týče, pro udělování svátosti pokání byla všem kněžím Kněžského 

bratrstva udělena papežem Františkem personálně neomezená jurisdikce (vztahuje se tedy na 

všechny věřící, nikoli pouze na členy a věřící Kněžského bratrstva), jež byla po zkušebním 

roce prodloužena na neurčito. Řádnou zpovědní jurisdikci kněží Kněžského bratrstva by 

mohli zpochybňovat jen ti, kteří papeže Františka za papeže nepovažují. Nadto je adekvátní 

předpoklad, že papež uděluje řádnou zpovědní jurisdikci pouze kněžím, které považuje za 

katolické, byť je k nim v určitých věcech kritický. 

Ohledně „licencí pro věřící“ máte zřejmě na mysli udílení jurisdikce k uzavření sňatku pro 

věřící Kněžského bratrstva v našich kaplích. Tuto pravomoc Svatý stolec skutečně biskupům 

poskytl, ale biskupové v ČR obratem na jednání ČBK společně rozhodli, že nebudou toto 

dovolení využívat, proto se pro nás stalo jednání v této věci bezpředmětné. Pokud se 

stanovisko ČBK či některého konkrétního biskupa v této věci změnilo, rádi bychom byli 

informováni a jistě bychom o jednání požádali. Kromě této záležitosti však není žádný jiný 

důvod, proč bychom měli navazovat vztahy s ČBK, neboť uspořádání kanonického vztahu 

Kněžského bratrstva se Svatým stolcem je výlučně věcí Svatého stolce a generálního 

představeného Kněžského bratrstva a ze strany českých biskupů jsme zatím žádný pozitivní 

signál, který by nás motivoval k navázání kontaktů z jiných důvodů, nezaznamenali. 

Pevně doufám, že vyjádření ve svém listě jste nenapsal ve špatném úmyslu, a proto je ještě 

přehodnotíte a zkorigujete a budete případně ochoten i o výše uvedených tématech jednat. 

 

V Kristu a Panně Marii 

 

P. Tomáš Stritzko FSSPX – děkan 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Stanovy FSSPX v ČR  


