
Západosyrská liturgie
Antiochijská skupina (západosyrská):

• Jakobité
Západní Sýrie byla původně prochalcedonská, východní
nestoriánská, v 6. století došlo ke změně (mnich Jakub Baradai –
Jakobité).
Syrsko-jakobitská církev. Není na národním principu (Arabové, 
Arméni, Syřané, Kurdové). V 17. století příliv indických křesťanů
(rušení unie s Římem kvůli Portugalcům). Mnoho rozporů – vznik 
syromalankarské církve:

• Malankarský ob řad
Syromalankarská církev (unionovaná). Jižní Indie.

• Maronitský ob řad (klášter – sv. Maro)
Především v Libanonu (dále v USA, Egyptě, na Kypru, v Palestině). 

Jednotu s Římem fakticky nikdy nepřerušili. Od 6. století (v 7. století
arabizace). Relativní nezávislost i v Osmanské říši. Po vzniku 
Libanonu (1941-1944) vyžadovala ústava maronitského prezidenta. 
Občanská válka – křesťanské a muslimské politické uskupení (od r. 
1975).



Západosyrská liturgie
Antiochijská skupina (západosyrská):

Malankarská liturgie:



Západosyrská liturgie
Antiochijská skupina (západosyrská):

Maronité



Západosyrská liturgie 
Arménská skupina:

• Arménský obřad
Vznik díky apoštolům Judy a Tadeáše (legenda).
Arménská církev je ryze národní. Státní

náboženství již 301, už předtím velká role. 
(Dříve než v Římské říši – tam 313).

Unie s Římem – několikrát byla snaha, ale vždy 
ztroskotala a týkala se jen malé části křesťanů.

Pronásledování – především Turci, ale i Rusko a 
SSSR. (Arménské diaspory v USA, Evropě, na 
Středním východě).



Západosyrská liturgie 
Arménská skupina:

Arménská církev:

Katedrála v Ečmiadzinu

Katedrála v Jerevanu

Interiér katedrály v Jeruzalémě



Západosyrská liturgie 
Konstantinopolská skupina

• Byzantský obřad (rozdělený podle jazykových 
skupin).
– Církve přímo spojené s Cařihradem
– Církve evangelizované Cařihradem (Rusko, 

slovanské země).
– Současné národní církve 
Katolické byzantské církve (např. Melchité, Ukrajinci, 

Slováci…)
Typická architektura (Hagia Sofia – dvě sféry: 

pozemská – loď a nebeská – svatyně jsou 
přemostěny ikonostasem).

Liturgie – část bohoslužby není určena nepokřtěným 
(ani čekatelům – katechumenům).



Východosyrská liturgie 
Chaldejská skupina (východosyrská)

Nestoriáni od 7. století pronikají na východ: Mezopotámie, Indie, Tibet, 
Čína (Ujgurové, Mandžuové), Mongolsko (velký vliv na místní
kulturu)

• Chaldejský ob řad (nestoriánský). V 16. století unie nestoriánů s 
Římem = katoličtí Chaldejci (patriarcha v Bagdádu).

Většina nestoriánů není v unii s Římem = Asyrská církev východu 
(Iráku, Íránu, Sýrie, Libanon, Indie, diaspora v Severní Americe 

• Malabarský ob řad
Název podle Malabarského pobřeží Arabského moře (JZ Indie, Kérala). 

Původ - apoštol Tomáš (1. století). 
Kolem čtyř milionů věřících, dynamický rozvoj (přes 

6 tisíc kněží a 30 tisíc řeholnic, vypomáhajících často v 
latinské církvi. (70 % katolických kněží v Indii je z této 
církve)

26 diecézí:  z toho 15 v indickém státu Kerala
10 v dalších indických státech
1 mezi emigranty v USA



Východosyrská liturgie 
Chaldejská skupina (východosyrská)

Asyrský chrám 

Chaldejský chrám 

Malabarský kněz





Křesťanství a jiné kultury

Příklad Afriky
Počátkem 20. století pouze několik miliónů

křesťanů (především v Etiopii a severní
Africe).

Přelom 20. a 21. století – 250 miliónů
křesťanů (kolem 100 miliónů katolíků).

Křesťanství v Africe – přijetí ztíženo
propojením s koloniálními mocnostmi



Křesťanství a jiné kultury

Příklad Afriky

• Problémy s nerozlučitelností manželství
(bantuské kmeny – postupný sňatek, stvrzení
narozením dítěte) – Zambie, Malawi

• Polygamní manželství
• Levirátní manželství

• Buppiani (Bembové) – vdova musí podat důkaz, 
že náleží klanu zesnulého manžela.

• Manželství mezi malomocnými


