
Geografie náboženství

II.

Křesťanství



Vznik křesťanství

• Patří mezi monoteistická náboženství.
• Tzv. „náboženství knihy“.
• Křesťanství navazuje na judaismus.
• Historie křesťanství

– Ježíšova doba (zvláště privilegovaná v 
křesťanských dějinách)

– Apoštolské období
– Dějiny křesťanských církví



Křesťanství – monoteistické
náboženství

• Podobně jako židé věří křesťané ve stejného Boha 
(spolu s muslimy).

• Společný základ se židovstvím (posvátná kniha křesťanů
je Bible – Starý a Nový zákon). Starý zákon je společný 
se židy (Pět knih Mojžíšových – Pentateuch - tóra, 
prorocké knihy, a spisy – letopisy, žalmy). Kanonicky se 
zcela nepřekrývají (deuterokanonické knihy – Tobiáš, 
Ester, Sírachovec, Kniha moudrosti…)

• Na Starý zákon navazuje Nový zákon (4 evangelia, 
Skutky apoštolů, epištoly a Apokalypsa).

• Lineární vnímání času (dějiny spásy)
• Završení dějin - Vykupitel 



Bible

• Nejstarší biblické rukopisy jsou 
novozákonní – kolem r. 400, starozákonní
rukopisy jsou z roku 1008 (uložené v 
Petrohradě).

• Výjimka: Kumránské svitky z 1. století (40. 
léta 20. století) – na pobřeží Mrtvého moře 
(Esejci). Většina těchto svitků patří mezi 
biblické.



Jeskyně v Kumránu a kumránský
svitek



Završení dějin

• Příchod VYKUPITELE (Kristus) – odkazy ve 
starozákonní době.

• Křesťané v současnosti očekávají druhý Kristův 
příchod (židé na spasitele stále čekají, 
muslimové uznávají Ježíše jako proroka, ale za 
největšího z proroků považují Mohameda).

• Představitelé mnoha sekt v současnosti se 
prohlašují za „Druhého Krista“ – např. Moonisté.



Církevní dějiny

• Dvě disciplíny – církevní historie a dějiny 
dogmatu (jak křesťanskému poselství
rozuměli v různých dobách).

• Církevní dějiny v historickém smyslu 
začínají po Kristově nanebevstoupení.

Původní křesťanské sbory měly stejnou 
pravomoc, mezi sbory byly pouze 
příležitostné kontakty, příliš se nevytvářela 
hierarchie.



Vznik hierarchie
• Nejstarším teologickým centrem byl Jeruzalém.
• V prvních stoletích (až do 5. století) měla 

výsadní místo Alexandrie (Egypt) a Antiochie 
(hlavní město Sýrie).

• Sídlem patriarchy je od nejrannějších dob i Řím, 
který se ovšem dlouho teologicky předchozím 
teologickým centrům nemohl rovnat. Státní
náboženství v roce 313, předtím bylo křesťanství
jako státní náboženství již 50 let v Arménii.

• Konstantinopol jako „druhý Řím“ a jako místo 
konání mnoha velkých synod dostává vlastní
patriarchát až v roce 381.



Dělení církví
• Pnutí mezi Východem a Západem a soupeření

patriarchátů je záležitostí již 4. století.
• Chalcedonský koncil (451 – konstantinopolský patriarcha 

je postaven na roveň papeži) – některé východní církve 
se po tomto koncilu odloučily (monofysité) – část Egypta, 
rozdělení syrského patriarchátu (Mezopotámie, Sýrie). 
Založení vlastních patriarchátů – nestoriáni. Odloučení
Arménie.

• Snaha katolické církve o unii s východními 
předchalcedonskými církvemi.

• Pravoslavná církev – považuje se a řadí mezi starobylé
východní církve, ale je církví odštěpenou (velké schizma 
1054 – vzájemná exkomunikace římského a 
konstantinopolského patriarchy).



Reformace

• Někdy bývá za projevy reformace 
považováno již hnutí albigenských (13. 
století), jindy husitství (15. století), jindy 
vystoupení Luthera (1517).

• Anglikánská církev (Jindřich VIII. 1491-
1547 – snaha o nezávislost na papeži). Na 
pomezí katolicismu a protestanství.
(V anglikánské církvi je podobně jako ve všech východních církvích 
a v římskokatolické církvi sedm svátostí, u protestantů to neplatí.)



Liturgické tradice
• Původní místa liturgických tradic jsou: na 

západě Řím a na východ ě Alexandrie a 
Antiochie. K nim se pozd ěji p řidává
Jeruzalém (který byl v r. 70 zni čen) a 
Cařihrad. Tak vzniklo p ůvodních p ět 
patriarchát ů.

• Rozdělení východních ob řadů na pět skupin 
dodržuje rozd ělení podle církevního práva 
(CCEO kán. 28 §2). Někteří auto ři však 
uvádějí pouze t ři skupiny ob řadů, když
obřady západosyrského typu považují za 
jedinou skupinu ob řadů.
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„Latinská“ církev
- římskokatolická

• Hlavou církve je římský biskup – papež, který je 
zároveň i hlavou všech ostatních unionovaných
církví. Volba papeže – konkláve kardinálů.

• Římskokatolická církev (a tedy i latinský obřad) 
je zdaleka nejrozšířenější.

• Do latinského obřadu se zahrnuje i 
ambroziánský a mozarabský obřad. Tyto obřady 
mají pouze lokální význam (Milán, Toledo).



Římsko-katolická církevní
hierarchie

Hierarchie na základ ě svěcení:
Biskup – kněz – jáhen
Hierarchie na základě funkce:
Správa územních jednotek:
Papež (kardinálové) – biskup (diecéze), 

světící (pomocný) biskup (titulární biskup) 
– arcijáhen (v případě dělení diecéze) –
okrskový vikář – (děkan) farář – kaplan.



Rozšíření římských katolíků
• Evropa

– Severské země, Kypr, Řecko, Rumunsko, Bulharsko – téměř
vůbec, Albánie (5 %), Pobaltí – většinou protestanté, kromě
Litvy.

– Polsko (95 %), Maďarsko (62 %), Slovensko (61 %), Česká
republika (35 %),

– Irsko (93 %), Velká Británie (13 %)
– Španělsko (97 %), Portugalsko (94 %)
– Francie (76 %), Andorra (99 %), 

Monako (91 %) 
– Benelux: Belgie (90 %), Lucembursko (93 %), Nizozemsko 

(36 %)
– Itálie (83 %), Malta (97 %), San Marino

(95 %), Vatikán (100 %)
– Německo (36 % - na 2. místě za protestanty), Švýcarsko (49 % -

o trochu méně je zde protestantů), Rakousko (85 %)



Rozšíření římských katolíků
• Severní Amerika: 

– Převaha v Mexiku, Dominice, Dominikánské
republice, Hondurasu, Kostarice, Kubě, Nikaragui a 
Salvadoru

– Kanada 46,5 %, USA 29 % (55 % tvoří protestanti)
• Jižní Amerika (90 %)
• Afrika – křesťanství je zde sice nejrozšířenější, 

ale velice silné pozice mají další křesťanské
církve.

• Austrálie (26 %, na druhém místě za 
„protestanty“), Nový Zéland (15 %)



Křesťanská architektura

• Vznik specifické církevní architektury 
bezprostředně souvisí s rozvojem 
křesťanství (především stavební aktivita 
Konstantina Velikého).

• Kostel má reprezentativní charakter.
• Církevní liturgie je předobrazem nebeské

liturgie.



Křesťanská architektura
Nejstarší stavby:

• Rotunda – stavba na centrálním, kruhovém 
půdorysu, v užším smyslu kostel s jednou nebo 
více oblými apsidami (předrománská a 
románská architektura).



Křesťanská architektura

• Bazilika
– původně budova basilea, římské soudní a 

obchodní budovy.
– od 4. století základní typ křesťanské sakrální

stavby s novou funkcí.
– v křesťanské architektuře je bazilika 

orientována podélně, kolem oltáře v apsidě
jsou „vznešené trůny představených“. 
Zdobení často mozaikou.



Křesťanská architektura
Bazilika S. Apollinare u Ravenny z roku 549



Křesťanská architektura
Chrámový okrsek v Pise (11–14. století): zvonice, dóm s půdorysem 

baziliky na V s půlkruhovou apsidou, proti Z průčelí stojí samostatné
baptisérium.



Křesťanská architektura
Románské umění a gotika



Křesťanská architektura
Ke sjednocení římskokatolické liturgie došlo až v 16. století, k výrazné

reformě došlo ve 20. století (II. vatikánský koncil). V této liturgii 
odpadá vyloučení katechumenů a kajícníků (běžné ve východních 
liturgiích). Středem liturgie je eucharistická slavnost, součástí je i 
vzpomínka na zemřelé, připomínka svatých a jednoty církve.



Alexandrijská skupina
Koptská církev

• Název souvisí s arabským přepisem řeckého slova 
„Aigyptos“ = Egypt. Území pod jurisdikcí alexandrijského 
(koptského) patriarchy (papeže) – dnes sídlí v Káhiře –
zahrnuje i dnešní Libyi, Súdán a další africké oblasti. 

• V Egyptě je koptských křesťanů kolem
6 %, v Libyi a Súdánu pouze zlomky procent (v Súdánu 
jsou mezi křesťany spíše římští katolíci)

• Když alexandrijská církev odmítla výsledky 
Chalcedonského koncilu, byla pronásledována ze strany 
Cařihradu a teprve po dobytí Egypta Araby (640-650) 
mohla žít v poměrné svobodě a rozvinout svou vlastní
tradici. 



Alexandrijská skupina
Koptská církev

• Koptština se dnes používá pouze v liturgii, 
jako běžný jazyk komunikace je zde 
arabština.

• Pokusy o jednotu s Římem – od 15. 
století, velmi malý účinek. Teprve od 
konce 2. světové války se koptská
katolická církev rozrůstá a má funkční
patriarchát.



Alexandrijská skupina
Koptská církev

Koptský chrám 

Interiér koptského chrámu 



Alexandrijská skupina
Koptská církev

Papež Šenouda III. 



Alexandrijská skupina
Etiopská církev

• Nejpočetnější ze všech 
předchalcedonských církví. Kromě Etiopie 
jsou etiopské diecéze v Súdánu, Džibuti, 
USA a Jeruzalémě.

• Naprostá většina křesťanů v Etiopii patří k 
etiopské ortodoxní církvi (asi 23 mil.; 
ostatních křesťanů je dohromady jen 
několik set tisíc.



Alexandrijská skupina
Etiopská církev

• Církev jurisdikčně spadala od 6. století
pod Alexandrii a převzala od ní též i 
monofyzitismus.

• Značná izolace (ve spojení jen s koptskou 
církví), do styku s jinými církvemi až
vlivem Portugalců (necitlivé).

• Roku 1959 povýšil alexandrijský papež
Cyril VI. hlavu etiopské církve z 
metropolity na patriarchu. 



Alexandrijská skupina
Etiopská církev

• V liturgii i běžném životě jsou patrné judaistické vlivy 
(obřízka, rozlišování čistých a nečistých zvířat, způsob 
porážení zvířat, dřívější významné svěcení soboty.

• Liturgie je oproti koptské více okázalejší.
• Velkou zvláštností je i svérázná forma oltáře. Ten je 

přikryt baldachýnem a od lodě oddělen závěsem. Na 
oltáři je „archa úmluvy“, kamenná nebo dřevěná deska, 
zahalená do hedvábných ubrusů s křesťanskými 
emblémy, na níž se koná eucharistická oběť. Vlastní
archa úmluvy, která prý pochází z jeruzalémského 
chrámu, je uchovávána v chrámu v Aksumu a všechny 
ostatní archy úmluvy jsou její napodobeninou. 



Alexandrijská skupina
Etiopská církev

• Hierarchie:
– Vyšší svěcení (biskup, kněz a jáhen)
– Nižší svěcení (podjáhen, jáhenka a lektor).
Biskup se nesmí nikdy ženit, kněží a jáhni 

pouze před svým vysvěcením (podobné i v 
ostatních východních církvích).

Debterové – článek mezi laiky a duchovními 
(studují déle než kněží – 20–30 let).



Alexandrijská skupina
Etiopská církev

Chrám Panny Marie v Aksumu ze 17. století (původní chrám byl zničen 
během válek s muslimy v 16. století)



Alexandrijská skupina
Etiopská církev

Moderní katedrála sv. Trojice v Addis Abebě



Alexandrijská skupina
Etiopská církev

Chrám sv. Jiří v Lalibele



Alexandrijská skupina
Etiopská církev
Venkovský kostel z bambusu


