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Zakladní informace 

 Pravoslavné křesťanství se nazývá též ortodoxní (z řeckých slov „orthos“ =
správný, pravdivý a „doxa“ = sláva, názor, učení )

 Má své počátky v prvotní křesťanské obci v Jeruzalému a dále pak ve východní 
části římské říše

 Učení pravoslaví bylo formulováno v průběhu 4.až 8.století

 Odstěpění po Velkém Shizmatu 1054

 Kolem 200 mil přislušníků

 Nejvíce je ve Vychodní Evropě

 75 zemí kde pravoslavných křesťanů je víc než 0,1% obyvatelstva( podle udajů z 
roku 2010)



Základy pravoslavné víry

 Svatá tradice - každodenní život Božího lidu, představuje souhrn zkušeností 
v církvi, jak byl předáván a došel až k nám od Ježíše Krista a Jeho 
apoštolů, souhrn všeho potřebného pro život a spásu Božího lidu.

 Svaté písmo - Bible (Starý Zákon popisující Boží zjevení do příchodu Ježíše 
Krista , NOVÝ ZÁKON završující Boží zjevení prohlášením Ježíše Krista 
Spasitelem světa)

 Spisy svatých otců

 Modlitba a liturgická bohoslužba- společné dílo Božího lidu a setkání se 
samotným Bohem.

 Životy svatých - svědectví o Boží pravdě

 Vyznaní víry - Niceo - cařígradský symbol víry



Učení pravoslaví
 Víra v jednoho Boha, který je trojjediný – Všemohoucího a bez 

počátku Boha Otce (stvořitel světa),Všemohoucího a bez 
počátku Boha Syna (Ježís Kristus,vykupitel světa) a 
Všemohoucího a bez počátku Boha Ducha Svatého (posvětitel 
světa), božská a lidská přirozenost, monofyzitismus v Armenské 
pravoslavní cirkve 

 Zdrojem Božství je v Božské Trojici Bůh Otec ; z Otce pochází Bůh 
Syn, a to způsobem věčného rození ; z Otce pochází i Duch 
Svatý, a to způsobem věčného vycházení

 Tyto tři Osoby mají jedinou společnou božskou bytnost (jsoucnost) 
a liší se navzájem pouze svými osobními vlastnostmi.

 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve 
jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal. “ — Mt 28,19–20

 Duch Svatý vychází z Otce - spor o filioque mezi zapadní a 
vyzhodní cirkve - nejdůležitější věroučný spor Velkého schizmatu



Učení pravoslaví 
 Člověk původně stvořen dokonalý, ale vlastní 

vůlí se rozhodl pro zlo a neposlušnost vůči Bohu

 Ježíš Kristus, jehož Bůh Otec poslal do světa, aby 
spasil (zachránil) člověka, byl dokonalý člověk a 
dokonalý Bůh a tím, že na sebe přijal lidskou 
přirozenost, byla přirozenost člověka 
proměněna a člověk skrze Ježíše může být 
účastněn božské přirozenosti

 Spása - záchrana z mučivého odloučení od 
Boha

 Ke spáse je nutné přijímat svátostí (svaté Tajiny), 
přístup k nim nemají, kdo nejsou pravoslavnými 
křesťany, jediný možný způsob porozumění je 
skrze osobní účast a zkušenost.

 7 tajin - křest, myropomazání, 
eucharistie(považuje se za nejvyšší tajinu), 
zpověď, manželství, tajina svěcění kněžstva, 
pomazání svatým olejem 



Tajiny 
 Křest je modlitba spojená s obřadem ponoření nebo polití vodou.

je branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem je 
člověk navždy spojen s Ježíšem a jeho obětí na kříži. Stává se Božím 
dítětem. Skrze tuto svátost jsou také člověku odpuštěny všechny 
hříchy. Křest se v pravoslaví provádí ponořením třikrát ve jménu tří 
Osob Nejsvětější Trojice; třikrát na památku třídenního Kristova 
pohřbení a Jeho následného vzkříšení

 Myropomazání- pokřtěnému darován dar Ducha 
Svatého pomazáním svatým myrem, koná Tajinu myropomazání 
každý kněz – na rozdíl od římskokatolické církve, kde biřmování 
může vykonat jenom biskup, se provádí zpravidla hned po křtu, a 
to i u malých dětí

 Eucharistie- je středem pravoslavné liturgie, víra v to, že hléb a 
víno posvěcené při božské liturgii jsou proměněny v tělo a krev 
Ježíše Krista, Přijímání sestává z přijetí těla Kristova a krve Kristovy 
(přijímání je tedy zásadně pod obojí způsobou) – podává je kněz 
na lžičce přímo do úst přijímajícího, Chléb k eucharistii se namáčí 
do vína a používá se na rozdíl od západní církve jedině kvašený



Tajiny 
 Zpověď – tajina Pokání - Pravoslavní křesťané, kteří spáchali hříchy (a 

každý se dopouští hříchů – úmyslných i neúmyslných), a kají se z nich, 
mají pevné odhodlání se napravit a touží znovu se sjednotit s Církví s 
Bohem a obnovit svůj život, vyznávají při obřadu svaté Tajiny pokání své 
hříchy Bohu před ikonou Ježíše Krista a v přítomnosti kněze , který se pak 
modlí za Boží milosrdenství a potvrzuje je požehnáním a udělením 
rozhřešení všech hříchů úmyslných i neúmyslných, bývá součástí tajiny 
pokání i duchovní rozhovor mezi kajícníkem a zpovědníkem

 Manželství - je manželství Božím aktem, kdy Bůh dva spojuje v jediného 
člověka, děti neksou jediným smyslem manželství, ale spojení muže a 
ženy je chápáno jako odraz sjednocení s Bohem

 Tajina svěcení kněžstva - jsou tři kněžské stupně církevních 
představených – biskupové (episkopové), kněží (presbyteři) a diákoní
(jáhnové)

 Pomazání svatým olejem - uděluje těm, kdo potřebují duchovní nebo 
tělesné uzdravení, Krom toho se uděluje na Čistou středu (v tzv. „čistém 
týdnu“ – tj. prvním týdnu Velikého půstu) nebo Velkou středu (ve 
strastném, čili pašjiovém týdnu před Velikonocemi) všem věřícím, často 
se uděluje o velkých svátcích i o jiných příležitostech. Správně má tuto 
tajinu udělovat sedm kněží



Tradice a ritualy 

 Bohorodička – Panna Marie (v liturgických a teologických textech je 
nazývána Přesvatou Bohorodicí)

 Odmitnutí katolických dogm o neposkvrněném početí

 Svátek Zesnutí Panny Marie

 Modlitba - liturgická i osobní modlitba

 Otčenáš, «Ježižová modlitba»

 Liturgické umění – ikony, zobrazují Ježíše Krista, svaté a výjevy biblických 
událostí

 Ikonografické znázorňování Boží pravdy pomocí linií, forem a barev, lide 
jsou obrazem a podobou Boží

 Zpěv – zákaz hudebních nástrojů, hluboké texty starodávných zpěvů 
objasňují Boží pravdu a učí Boha chválit a děkovat mu



Ikony 
 Svůj původ mají v byzantském umění

 Ikonoklastické bouře v 8. století – zákaz zobrazení 

 Pravoslavní věří, že první ikonu Krista a Panny Marie 
namaloval evangelista Lukaš

 Cílem ikony je kontemplace – rozjímání Boha 
prostřednictvím předkládaného tajemství, jsou  okna 
do světa duchovných skutečností,

 Dlouho nebyly prostorem pro umělecké vyjádření,
bylo běžné, že se kopírovala jedna ikona podle jiné 
nebo že se ikona přemalovala podle původního 
vzorce

 Andrej Rubljov- jeden z nejznamějších autoru 
pravoslavních ikon  

 Modernizace na přelomu 17. a 18 století 

 pokrývání ikony postříbřeným nebo pozlaceným 
kovovým reliéfem (tzv. riza), který měl ikonu chránit, 
většinou odhalují jen malovaný obličej a ruce, zbytek 
je překrytý kovem

 Ikony malovaly nejčastěji temperovými barvami na 
dřevěné desky. Po dokončení malby byly 
pokryty lakovanou glazurou ze lněného oleje



Ikony

 Ikony zdobi stěny pravoslavných kostelů a někdy je zcela pokrývají

 Často mají vyhrazené místo také v domácnostech věřících, většinou na 
východní stěně místnosti, kde slouží pro domácí modlitby

 Osvětlění světlem svíček nebo olejových lamp, světlo a barva ikony jsou 
zrcadlem nebeského světa

 Symbolizují Světlo světa – Krista

 V minulosti byly ikonám připisovány léčivé vlastnosti, bývaly umístěny 
i podél cest a u vstupních bran a dokonce se při válkách braly do 
bitev (neseny před vojskem na tyči podobně jako standarta).



Ikonostaz 

 Ikonostaz je stěna tvořená ikonami, která 
odděluje loď kostela od svatyně s oltářem.

 Spojuje věřící v lodi kostela s Nebem

 Prostor za ikonostasem(svatyně), je přístupná 
jen knězi, věřící do ní nesmí

 Má obvykle tři otvory (dveře)

 Svaté dveře nebo krásná brána - prostřední 
otvor, obecné platí, že svaté dveře 
jsou zavřené vždy, když neprobíhá mše

 diákonovy dveře - postranní severní a jižní 
dveře, jsou často užívá diákon (jáhen), někdy 
na nich bývají vyobrazeni archandělé Michael 
a Gabriel



Pravoslavná mše 
 Vede kněz, ale musí při ní být přítomen 

minimálně ještě jeden člověk, který zpívá 
žalmy – poetické modlitby 

 Jsou téměř celé zpívané, zčásti při nich 
probíhá dialog mezi knězem a lidmi, často 
sborem zpívajícím žalmy

 Během mše se používá kadidlo, je 
dědistvím židovské tradice, se pálí ve 
zdobené zlaté kadidelnici , která visí na 
třech řetězech symbolizujících svatou 
Trojici.

 Většinou se mísí s květními esenciálními 
oleji, aby mělo příjemnou vůni

 Kněz kývá kadidelnicí zepředu dozadu, 
aby postupně uctil všechny čtyři strany 
oltáře, svaté dary (tj. chléb a víno pro 
přijímání), ikony, duchovní, shromáždění 
věřících i samotnou budovu kostela.



Ikonostaz (řady ikon)
 Podle pravidel může ikonostaz mít nad sebou až šest vrstev.

 Na pravé straně prostředních Svatých dveří bývá ikona Krista, na 
levé ikona Panny Marie

 Vládcová řada -Jan Křtitel, evangelisté a světci spojení s daným 
kostelem, je vždy přítomna na ikonostazu   

 Deésní řada – nachazí nad vládcovou řadou, zobrazení Krista na 
trůně po stranách s Pannou Marií a Janem Křtitelem, kteří mají 
prosebný postoj (orodují u Krista za lidstvo), archanděl Gabriel a 
Michael, svatý Petr a Pavel i další církevní otcové (směrem ke kraji)

 Svátkova řada – ikoný s 12 pravoslavnými svátky a ikonou 
Páschy (Velikonoc)

 U některých bohatších ikonostazu je takže vidět řadu patriarchů
(většinou 12 synů Jákoba, případně Adam, Eva, Ábel a další 
proroci ze Starého zákona), mistní švetce



Pravoslavný kříž

 Jeden z hlavních symbolů pravoslavní víry 

 Je nejvíce rozšířeným kříž s osmi konci

 Má tří vodorovná ramena 

 Horní kratší rameno je symbolem cedulky s výsměšnou 
zkratkou INRI (Ježíš Nazaretský, židovský král), kterou 
přitloukl nad ukřižovaného Krista Pilát Ponský

 Prostřední rameno je určeno pro ruce ukřižovaného 
Krista

 Šikmé rameno podle jedných pramenů symbolizuje 
malou plošku pro nohy, která ukřižovaného podpírala 
a prodlužovala tak jeho utrpení na kříži, podle druhých 
pramenů zločinec ukřižovaný po pravé ruce Krista ho 
přijal za svého a bude přijat do Nebe, zatímco zločinec 
po jeho levé ruce se Ježíšovi vysmíval, bude zatracen 
a přijde do Pekla ( Peklo ukazuje snižený konec ramena)

 Vedle kříže je často zobrazena Bohorodička a milovaný 
učedník Krista, apoštol Jan, takže často  zobrazený 
nástroje Kristova utrpení – kopí, jímž mu byl proboden 
bok, a houba s octem, kterou mu podal římský voják



Architektura
 Má své kořeny v byzantské architecture

 Za doby vlády sv.Konstantina vzniká architektonický styl s charakteristickým znakem – jednotné 
použití materiálu (cihla, malta, kámen)

 Podle pravoslavné tradice je půdorys chrámu v podobě obdélníka, kruhu nebo kříže

 Nejstarší tvar je podlouhlý obdélník, který symbolizuje loď s věřícími plovoucí do přístavu věčné 
blaženosti řízenou Ježíšem Kristem v rozbouřeném moři

 Kruhový půdorys znamená, že církev Kristova trvá věčně

 Podoba kříže chrámu připomíná obdélník světa a že kříž je základem víry

 Stavby s okrouhlým tvarem chrámu – rotundy

 Všechny chrámy jsou zakončeny kupolí nebo věží, na nichž je postaven kříž, který znamená 
spásu

 Původně měl chrám jednu kupoli, která připomíná věřícím nebe, jedna kupole znamená Pána 
Ježíše Krista – jedinou hlavu církve

 Tři kupole připomínají svatou Trojici

 Pět - Pána Ježíše Krista se čtyřmi evangelisty

 Sedm - svaté tajiny a sedm ekumenických koncilů

 Devět – devět hodností andělů 

 Třináct kupolí symbolizuje Pána Ježíše Krista s dvanácti apoštoly





Architektura- vnitřní složení 

 Každý pravoslavný chrám má tři hlavní částí : předsíň, chrámovou 
loď a oltář

 Předsíň chrámu je nejzápadnější část stavby, která je oddělena od 
chrámu stěnou, v dřívějších dobách se zde zdržovali věřící, kteří se 
připravovali ke křtu (katechumenové) nebo kající se lidé (kajícníci)

 Nejvýchodnější částí chrámu je oltář - místo, kde se vykonávají svaté 
tajiny, uprostřed je svatý prestol , na němž se vykonává svatá 
eucharistie

 Naproti oltáře se na vyvýšeném místě nachází ambon (1),vyvýšené 
pódium s dvěma nebo třemi stupínky, na kterém je pult pro 
liturgické čtení

 Solea (2)-po jeji stranam stávají zpěváci

 Uprostřed chrámové lodě, nahoře na stropě, visí chorós
(3),symbolizuje nebe a zapaluje se v slavnostní momenty bohoslužby 



1. Svatý prestol 11. Severní a jižní dveře (diákonské dveře)
2. Žertovník 12. Královské dveře
3. Kalich 13. Veliké svícny se svíčkami
4. Diskos s hvězdicí 14. Analogion (analoj)
5. Ripidy 15. Biskupský trůn
6. Zaprestolní kříž 16. Chrámová lavice
7. Sedmiramenný svícen 17. Vstup do chrámové lodě
8. Darochranitelnice 18. Hlavní vchod
9. Naprestolní evangelium 19. Veranda

10. Kadidelnice 20. Chorós



České pravoslavní chramy 

Katedrala sv. Cyrila a Mětoděje, 
je sídelním chrámem arcibiskupa 
pražského a českých zemí

Chrám sv. Anny v Plzni 



Kostel sv. Petra a Pavla v Karlových Varech – největší pravoslavný chram 
v Česku, vzorem stavby se stal byzantsko-staroruský chrám v Ostankinu 
nedaleko Moskvy.





 Děkuju za pozornost!


