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Tak je tu poslední číslo Dorošťáku k letošní Biblické stezce. Tohle číslo je celé věnované
stručnému přehledu křesťanských církví, se kterými se můžete setkat v naší republice. Není
to úplný přehled a není tam vše. Je to jen stručný úvod pro ty, kteří se chtějí dozvědět víc, a
pro ostatní přehled, se kterým by se aspoň měli seznámit.
Tož vzhůru na to.

Církve v Čechách
Občas se tě kamarádi zeptají proč je
tolik církví. A dodají - „kdo že se
v tom má vyznat?!“. Nedivím se jim.
I poučení v tom mají zmatek. Proto
jsme se rozhodli do biblické stezky
zařadit nové téma – křesťané a církve.
Když výše uvedenou otázku dostanu, obvykle se snažím vysvětlit,
že na světě je mnoho církví, ale snad
všechny věří ve stejného Boha, ve
stejného Krista a ve stejného Ducha svatého.
Na světě jsou tři hlavní proudy křesťanů: (1) katolický, (2) pravoslavný
a (3) protestantský, který je velmi
rozvětvený.

Katolická (v překladu
obecná) církev

(Obr. 1) Kostel sv. Anny ve Vižňově
(od Kiliána Ignáce Dientzenhofera)
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Jistě ji znáš. Je u nás nejrozšířenější.
Katolický kostel s věží ukazující
k nebi najdeš snad v každé vesničce
a v každém sídlišti. (Obr. 1). Setkáš
se ale i s moderními stavbami, které
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staré kostely připomínají
jen vzdáleně.(Obr. 2)
Vstoupíš-li do chrámu,
včele uvidíš výtvarně
provedený oltář (často
s různými obrazy), obětní stůl a kazatelnu
(Obr. 3).
Oltář v sobě skrývá svatostánek, v němž se
uchovává to nejcennější
pro katolíky - tělo Kristovo. Svítí-li věčné světlo, je přítomno i tělo.

(Obr. 2) Katolický kostel v Břeclavi

Bohoslužby se skládají ze dvou částí, první je
podobná protestantským– trojí čtení z Písma
a kázání (v týdnu často kázání nebývají). Druhá
část je Večeře Páně – nazývaná eucharistire
nebo svaté přijímání či proměňování. Naši bratří
věří, že se pří bohoslužbách chléb (hostie) proměňuje v tělo Kristovo a víno v krev Kristovu.
Tato slavnost hraje v jejich zbožnosti ústřední
roli, čerpají z ní velkou posilu. Když jsem bývával dítě, tato část bohoslužeb se mi moc líbila
pro svou tajemnost. Dnes z ní mám největší rozpaky.
Kněží nosí při bohoslužbách různobarevná roucha (Obr. 4)(symbolicky podle období), při mši
jim pomáhají bíle odění ministranti.
(Obr. 3) Kostel sv. Jakuba v Jičíně
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(Obr. 4) Katolický kostel v popředí s obětním stolcem (kněz P. František Kunetka) a ministranti,
za nimi oltář skrývající za dvířky vprostřed svatostánek . (Interiér kostela v Lanškrouně)

Evangelické církve považují za základní pravidlo své víry a života Písmo svaté, katolická
církev navíc k Písmu bere velmi vážně tzv. církevní tradici – tedy různá usnesení církve tak,
jak byla přijímána během uplynulých 2000 let. Proto je v katolické zbožnosti leccos, co
v Písmu nenajdeme – učení o Marii, o papeži, o svatých, o celibátu atd.

Stránka 3

Dorošťák ročník 6 číslo 3

číslo 3/2008-9

Dorostová unie

Dorošťák

Pravoslavná
(ortodoxní) církev
Čím více jedeš od nás
na východ, tím častěji se
s ní setkáš - na východním
Slovensku, na Ukrajině a
v Rusku, na Balkáně. Její
přítomnost poznáš podle
chrámů spíše čtvercového
půdorysu s hladkými lesklými cibulovitými věžičkami ((Obr. 5). (neplést si je
s českými barokními věžičkami na katolických kostelích!) a zvláštním křížem

(Obr. 5) Pravoslavný chrám v Užgorodě, postavený v během posledních deseti let.

s třemi rameny (Obr. 6). Vstoupíš-li do chrámu, jako bys vešel
do jiného světa. V čele tě zaujme ikonostas (Obr. 7) - dřevěná
stěna s třemi dveřmi složená z obrazů svatých (ikon). Vůbec je na
stěnách množství obrazů, některé vystavené obrazy lidé líbají. Ikony mají k lidem mluvit, proto ikony píší ikonopisci, nemalují je.
Stránka 4

(Obr. 6) Pravoslavný
kříž (horní břevno symbolizuje
cedulku
s nápisem, spodní břevno ukazuje směrem,
kam po smrti odešli
lotrové ukřižovaní
s Kristem)
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Na bočním podstavci najdeš háj tenkých svíček,
všude voní kadidlo. Bohoslužba je zvláštní, je celá
zpívaná bez varhan, obvykle bez kázání. Varhany
ve větších městech nahrazuje chrámový sbor. Kněží mívají dlouhý vous a velmi zdobná roucha
(Obr. 8), na rozdíl od katolických kneží se mohou
ženit.
Spolu s katolickou církví se pravoslavná považuje
sama sebe za nejpůvodnější církev, která se drží
tradic prvních staletí. Cesty katolické a pravoslavné
církve se rozdělily v roce 1054, kdy se představitelé církví navzájem vyobcovali z církve. Pravoslavná církev je pro západního člověka hůře pochopitelná, tajemná. Pravoslavní kladou hodně důraz
na tajemství křesťanské víry – svátosti nazývají
tajemstvím: tajina křtu, tajina večeře Páně. Zatímco
západ se často ptá, čemu správně věřit, východní
církev chce správně Boha slavit (pravoslaví – pravé

(Obr. 7) Ikonostas v pravoslavném chrámu s trojími dveřmi (Chrám bohorodičky
ve slovenském Čirči)

slavení). Pravoslavní ctí tradici ještě vážněji než katolíci. Přímo si váží starobylosti, používají nejraději staroslovanské
jazyky. Když staví chrám, postaví ho
také starobyle. (Snad jen v Brně najdeš
moderní
pravoslavný
kostel
s cibulovitou bání.) Prvními pravoslavnými v našich zemích byli Konstantin a
Metoděj.
Já sám se nejvíce děsím pověrčivosti, (Obr.8) Pravoslavní kněží, při bohoslužbách (Jeho Blaženost Kryštof, metropolita Českých zemí a Slovenska,
která mezi pravoslavnými věřícími
a Patrik Ludvík – farář v Lanškrouně)
snadno nachází místo.
Stránka 5
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Protestantské církve
Objevily se na světě v době
vrcholu středověku, kdy kvalita
víry a zbožnosti velmi klesala.
Odchýlila se od víry k pověře,
od Písma k tradici, od služby
světu k ovládnutí světa. Důrazy
reformační byly především: Písmo je jediné pravidlo života
(sola scriptura - pouze Písmo);
pouhou vírou v dílo spasení Pána
Ježíše Krista má člověk přístup
ke vztahu s Bohem (sola fide pouze vírou); jen Boží milostí
jsme zachráněni od Božího hněvu, nikoliv osobními zásluhami
(sola gratia - pouze milost).
Protestantské církve vznikaly Obr. 9 Domek – postavený na základech modlitebny
v Kunvaldě, kde se roku 1457 začala scházet
v různých časových vlnách
Jednota bratrská
a na různých místech. Proto máme poměrně hodně „druhů“ církví (denominací). Zjednodušeně se to dá vysvětlit takto:
V první vlně (v tzv. první reformaci) se na scéně objevili francouzští valdenští a v Čechách
Jednota bratrská (Obr.9)(1457).
Ta byla po dvousetletém trvání
zlikvidována a vystěhována násilnou katolickou protireformací
(po Bílé hoře - 1620) a znovu obnovena vystěhovalci v německém
Ochranově. Odtud se bratrští misionáři rozešli do celého světa
a dodnes na nejrůznějších místech
žijí skupiny moravských bratří.
Typické jsou jejich modlitebny,
které jsou jednoduché a celé bílé.
(Obr. 10)
Obr. 10 Modlitebna ochranovských bratří v Budišíně
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Mezi tím ve světě vznikly další dvě velká centra reformace,
která ovlivnila celý svět a z nichž vznikly dvě velké církve.
V Německu vznikla evangelická nebo též luterská církev kolem reformátora Martina Luthera (Obr. 11)(1483-1546).
Ve Švýcarsku vznikla církev reformovaná, Kalvínská či helvetská, kolem velkého reformátora Jana Kalvína (Obr. 12)
(1509-1564).
Luterská církev velmi vyzdvihla výše uvedené tři důrazy: pouze Písmo; pouze vírou;
pouze milost; ale navenek jakoby zůstala na půl cesty. Její bo(Obr. 11) Martin Luther
hoslužby i kostely jsou „napůl“
katolické ; bohoslužby jsou zčásti zpívané, Luter věřil ve skutečnou přítomnost Krista
při Večeři Páně. S Luterány se v Čechách setkáš především
ve Slezku, ve Slezké evangelické církví augšpurského vyznání
(zkratka a.v.). Ve světě často
na Slovensku, v severských ze- (Obr. 12) Jan Kalvín
mích, a samozřejmě v Německu.
Mladší Kalvín ve Švýcarsku byl ještě radikálnější a přísnější.
K Luterovým důrazům přidal především osobní odpověď křesťana na Boží milost a nutnost osobní kázně a zbožnosti. Dbal
na to, aby lidé žili počestně, což i přísně kontroloval. Refomované bohoslužby byly opravdu reformované, vystěhoval
z kostelů vše, co by rozptylovalo věřící – obrazy, ba i varhany.
V Čechách se setkáš spíše s církvemi reformovaně orientovanými. I naše církev bratrská se více hlásí reformovanému chápání víry. Reformovanou církev najdeš nejvíce ve Švýcarsku,
v Holansku, v Anglii a ve Skotsku, v Maďarsku, v USA.
Na reformované církve navázaly mnohé menší církve
po celém světě.
V Čechách nakonec vše dopadlo trochu jinak. Po tolerančním
patentu (1781) byly u nás úředně povoleny pouze dvě vyznání
luteránské a kalvínské. Proto v Čechách působily souběžně dvě
Obr. 13 Kostel ČCE v Horní protestantské církve. Ty se nakonec v roce 1919 dohodly a spoČermné. Podobných kostelů
jily se jednu – Českobratrskou církev evangelickou,(Obr.
najdeš v Čechách stovky
Stránka 7
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13) která je největší protestantskou
církví v u nás. Faráři nosí prostý talár
s bílými destičkami pod krkem (Obr.
14).
V Čechách se setkáš hojně ještě
s jednou církví, která je jakoby rozkročena mezi evangelíky a katolíky. Je to
československá
církev
husitská.
Vznikla v době začátků Československa, jako národní církev, která měla být
alternativou ke katolické církvi. Její
kostely poznáš snadno – povětšinou
jsou to moderně stroze pojaté kostely
z třicátých let. (Obr.15) Uvnitř jsou Obr. 14 Farář (Roman Mazur) českobratrské církve evangelické před stolem Páně v Praze v Libni
prosté, se symbolem kříže či kalicha.

Obr. 15 Husův sbor v Nekoři

Často s obrazem mistra Jana Husa. Snad v každém
kostele najdeš rovněž i obraz či sochu zakladatele Karla Farského.
Obr. 16 Kněz československé církve husitské při kázání (patriarcha Tomáš Buta)
Stránka 8
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Liturgie je podobná katolické liturgii, obsah víry
je poměrně rozrůzněný, snažila se vždy o moderní
chápaní světa a víry. Kněží nosí při bohoslužbách
černý talár s rudým kalichem na prsou (Obr. 16).
Malé protestantské církve.
Ve světě i u nás se setkáš s dalšími protestantskými církvemi, které věří stejně nebo podobně jako
evangelické církve, ale fungují jinak. Výše uvedené církve jsou počtem členů velké, nazývají se
lidové, v mnoha zemích mají státní charakter. Malé církve jsou obvykle počtem členů menší, nezávislé na státu. Zatímco do lidových velkých církví
se člověk rodí a je pokřtěn jako miminko, do malých člověk vstupuje obvykle až v dospělosti
na základě vyznání víry v Krista. Proto se někdy
nazývají vyznavačské ba i výběrové. Mezi další
důrazy těchto církví patří znovu důraz na Písmo,
jako jediné pravidlo víry a života a důraz
Obr. 17 Interiér modlitebny Trutnov

na osobní víru v Krista.
Proto se dnes často nazývají evangelikální – ústředním bodem jejich víry je
evangelium. U nás k těmto
církvím patří Církev bratrská, (Obr. 17) Bratrská
jednota baptistů, Jednota
bratrská, různé svobodné
sbory. (Obr. 18) Podobné
církve najdeš všude ve světě a jsou velmi rozšířené.
K evangelikálním církvím
se dnes přihlásily i církve
letniční a charismatické,
Stránka 9

Obr. 18 Elim Písek- víceúčelová modlitebna
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které navíc zdůrazňují práci Ducha svatého, jeho nadpřirozené
dary a moc. Patří
k ním u nás Apoštolská církev a Křesťanská společenství.
Evangelikální proud
ve světě je dnes
poměrně akční,
rozvíjí se a roste.
Proto někteří tvrdí, že
se křesťané dělí na
katolíky, protestanty,
pravoslavné a posledně zmíněné evangelikály. Evangelikálové
obvykle nemají nějaký speciální
Obr. 19 Kazatel v Církvi bratrské při kázání (předseda Rady Církve bratrské Pavel Bohoslužebný oděv.
Černý) v modlitebně v Horní Krupé
(Obr. 19).
Ekumenické hnutí
Církve mezi sebou dnes nebojují. Zprávy o konfliktu mezi katolíky
a protestanty v Irsku jsou novinářsky zjednodušené, byl jsem tam
a viděl jsem, že běžní věřící se mají rádi a respektují se. Církve se
v posledních letech snaží spolupracovat a více se od sebe vzájemně
učit. Přelomem ve spolupráci byl jistě druhý Vatikanský koncil
(1962-1965) v katolické církvi, která po několika staletích prohlásila
protestanty za své bratry, byť tzv. odloučené bratry. Nejkrásnějším
plodem vzájemné lásky a úcty je Ekumenický překlad Bible, na Obr. 20 Logo Ekumekterém spolupracovali všechny církve, včetně pravoslavné. Ta byla nické rady církví
vždy zdrženlivější v ekumenických snahách. Protestantské církve
jsou u nás sdruženy v Ekumenické radě církví. (Obr. 20)
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Závěr
Dalo by se vše vysvětlit mnohem podrobněji, ale pro naše účely postačí tento zjednodušený
pohled, který je už tak zřejmě hodně složitý. Pokud bys měl nějaké dotazy, napiš mi
na zábaba@cb.cz. Pokud bys chtěl vědět něco více, vypůjči si knihu prof. Pavla Filipiho
Křesťanstvo.

Petr Kučera, řečený Zababa—autor článku,
zde při zaníceném výkladu, jak ho většinou
známe
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