
Katecheze č. 8 – Rozdíly mezi katolíky, pravoslavnými a evangelíky 

V minulé katechezi jsme si pověděli o Duchu sv. a jeho působení v Církvi – a tím jsme se též 

dotkli tématu Církve samotné. Byl vznesen dotaz na rozdíly mezi katolíky a pravoslavnými. A 

nabídl jsem, že v dnešní katechezi pohovořím také o rozdílech mezi katolíky a evangelíky 

(protestanty). Protože zájm byl, dnes tedy o evangelících.  

Nejprve stručně pro ty, kdo nebyli minule přítomni, o pravoslavných: 

S pravoslavnými máme víru velmi podobnou, v mnoha ohledech téměř stejnou. K rozdělení 

došlo v historii především z politických a diplomatických důvodů. Z duchovního pohledu tím 

hlavním rozdílem je pohled na roli a pravomoci papeže. Zatímco pro nás katolíky je 

skutečnou pozemskou hlavou Církve Kristovy, nástupcem sv. Petra a zástucem (vikářem) 

Kristovým na zemi, a tudíž má výrazně vyšší pravomoci než ostatní biskupové (či 

patriarchové a další církevní hodnostáři – což ale samozřejmě neznamená, že by byl 

absolutním, neomezeným, všemohoucím vládcem, diktátorem), podle pravoslavných má 

papež postavení mezi ostatními biskupy a pravoslavnými pouze jako „první mezi rovnými“. 

Dále pravoslavní připouštějí možnost rozvodu. Zatímco my se řídíme Kristovými slovy o 

nerozlučitelnosti manželství („Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“), pravoslavní je uznávají 

sice teoreticky, ale s poukazem na lidskou slabost povolují, že po vykonání několikaletého 

přísného pokání je možno po rozvodu uzavřít nový církevní sňatek a přistupovat ke 

svátostem. 

Další rozdíly nejsou až tak podstatné. Mají všech sedm svátostí jako my a jsou stejně platné, 

protože mají platně svěcené kněze a biskupy, kteří je udělují, i když používají jiné obřady. 

Existují také řeckokatolíci, což jsou vlastně bývalí pravoslavní nebo jejich potomci, kteří 

uznali papeže jako skutečnou (ne pouze symbolickou) hlavu Církve. Zachovali si obřady – 

tedy mši svatou, svátosti, pobožnosti… mají stejné jako pravoslavní, na kněze u nich 

(řeckokatolíků i pravoslavných) mlže být vsvěcen i ženatý muž (biskup musí žít v celibátu). 

Na rozdíl od pravoslavných jsou však s námi v plném společenství jedné Církve. 

 

A nyní o protestantech neboli evangelících. 

Zde jsou rozdíly daleko větší. A celá záležitost je složitější – protože není jedna evangelická 

„církev“, ale jsou jich po celém světě desítky tisíc. Samozřejmě se budeme pouze stručně 

zabývat těmi hlavními směry protestantského proudu křesťanství. 

Z historického hlediska tvořily jakousi předehru k protestantské reformaci středověké sekty, 

jako např. valdenší, albigenští nebo třeba naši čeští husité a jednota bratrská. Někdy se vytváří 

mylný obraz toho, jak zlá, netolerantní Katolická Církev pronásledovala chudáky, kteří se 

provinili jenom tím, že věřili trochu jinak, než papež. Ve skutečnosti tomu bylo úplně jinak. 

Třeba valdenští pronásledováni nebyli, protože ani oni se neprojevovali nijak násilně. Zato 

albigenští či husité byli velmi násilničtí a agresivní, proto také byly proti nim pořádány 

křížové výpravy – spíše jako projev sebeobrany než agrese. Tím neomlouvám válečné 

zločiny, které se však staly na obou stranách, nikoliv pouze na katolické, jak se nám snaží 

často někdo namluvit. 



Samotný protestantismus se pak zrodil v 16. století. Jistě jste slyšeli jména jako Martin Luther 

nebo Jan Kalvín. Zjednodušeně řečeno se protestanté rozdělují do hlavních větví podle nich. 

M. Luther pocházel z Německa, studoval práva, pak vstoupil do augustiniánského kláštera, 

studoval, stal se knězem, doktorem teologie. Trpěl úzkostmi, že nebude spasen a východisko 

nalezl (spíše si myslel, že nalezl) v tom, že vytvořil vlastní teologickou nauku. Lutherovu 

nauku charakterizují 3 základní body (které pak vpodstatě přejali i ostatní „reformátoři“):  

1) Sola fide (pouze vírou) – podle něj dochází k ospravedlnění člověka pouze na základě víry, 

bez ohledu na to, jaké skutky koná („hřeš, kolik chceš, hlavně věř“).  

2) Sola gratia (pouze milost) souvisí s prvním bodem – člověk sám seeb spasit nemůže. Což je 

pravda, v tomto bodě katolická nauka souhlasí, ovšem je třeba dodat, že člověk musí s Boží 

milostí spolupracovat. 

3) Sola scriptura (pouze Písmo) – jedinou autoritou je Bible, kterou si každý může vykládat 

libovolně – odmítá autoritu Církve, papeže, biskupů, kteří jsou Kristem ustanoveni jako 

strážci pokladu Víry, která nám byla předávána od prvopočátku. 

Odtrhnul se od Katolické Církve a za podpory německé šlechty započal s tzv. „reformací“. 

Pravdou je, že Církev v té době potřebovala reformu, nápravu – a ta skutečně přišla, ale skrze 

Tridentský koncil. Kdo chce reformovat, napravit Církev, musí především napravit sám sebe. 

Což Luther nepochopil (jeho osobní život zdaleka nebyl svatý). 

Postupně začal zpochybňovat a zavrhovat i další články katolické Víry: očistec, úctu k Panně 

Marii a svatým (i když za vzory hodné následování je považoval, odmítal ale, že by se za nás 

přimlouvali), místo sedmi svátostí uznával jen dvě (křest a večeři Páně), odmítal 

transsubstanciaci (neboli skutečné proměnění chleba a vína v Tělo a Krev Pána Ježíše) atd. 

Jednu řádovou sestru svedl k odchodu z kláštera, oženil se s ní a tak porušili jeho i její slib 

čistoty pro Pána. V manželství však evidentně nebyl šťastný (v prvních letech psal krásná 

pojednání o manželském životě, ale o pár let později již psal, jak manželství je téměř dílo 

ďáblovo).  

 

Jan Kalvín pocházel z Francie a působil ve švýcarské Ženevě. Inspiroval se Lutherem a ve 

své „reformaci“ zašel ještě dál, byl radikálnější než Luther. Ten např. ponechal vnější podobu 

bohoslužby blízkou katolické, kdežto Kalvín zcela změnil i podobu obřadů. 

Hlavním rysem jeho učení je tzv „predestinace“: o člověku je předem rozhodnuto, kdo dojde 

spásy a kdo bude zatracen. Člověk se o tom však dozvídá podle toho, jak se mu daří vést 

poctivý a mravný život. 

V Ženevě zavedl velmi přísný režim, který dbal na dodržování Bible tak, jak si to vykládal a 

představoval Kalvín (mimo jiné byl např. zakázán hlasitý smích, zábavy, byla drasticky 

trestána jakákoliv, i drobná, nemravnost…). 

Kalvínovi následovníci se v různých zemích se nazývají také hugenoti, reformované 

(kalvinistické) církve, fundamentalističtí křesťané, puritáni, znovuzrození, presbyteriáni; od 

nich jsou dále odvozeny další skupiny, jako např. anabaptisté, baptisté. 

 



Kromě luteránů a kalvinistů existují i další větve protestantismu. 

Anglikáni – jak napovídá název, vznikli a existují v Anglii a pak v bývalých anglických 

koloniích (v USA se jejich větev nazývá episkopální církev). V mnoha věcech jsou někde 

„uprostřed“ mezi katolíky a radikálními protestanty. Např. uznávají sedm svátostí. V mnoha 

dalších věcech se však v posledních desetiletích odchýlili. 

Vznikli tím, že anglický král Jindřich VIII. se chtěl rozvést a papež mu to nechtěl povolit. Tak 

si Jindřich nechal v parlamentu odhlasovat, že hlavou církve v Anglii není papež, ale král, a 

pak si prosadil vlastní pravidla. 

Metodisté vyšli z anglikánského prostředí; mají důraz na citové prožívání víry. 

Baptisté vyšli z kalvinismu. Odmítli křest malých dětí, podle nich se musí člověk sám 

rozhodnout pro křest, nestačí, když rodiče slíbí, že dítě budou vychovávat ve víře. 

Z tohoto prostředí pak vyšly další skupiny jako např. adventisté, jehovisté apod. (taková 

kuriozita – neuznávají nesmrtelnost duše, ta prý zaniká při smrti těla a Bůh člověka – tělo i 

duši – opět vzkřísí z mrtvých na konci světa, kdy bude poslední soud). 

 

Vývoj do dnešních dní pokračuje tak, že různých protestantských „církví“, církviček, sekt a 

skupin jsou desítky tisíc (hlavně v USA), jsou mezi nimi rozdíly, v některých věcech se 

shodnou, v jiných ne – je to dáno především principem „sola scriptura – pouze Písmo“ – a 

každý si ho vykládá, jak ho napadne, jak se to komu hodí, chybí jim autorita, která by podala 

závazný výklad a byla zárukou pravdy a jednoty. Odmítli jednotu s Kristovou Církví (která je 

Církví katolickou), a tak se sami štěpí a rozpadají dál. Nějakému pastorovi, kazateli, se nelíbí 

názory, postoje, oficiální učení jeho „církve“, jeho nadřízených? Žádný problém, vytvoří si 

svou vlastní novou „církev“. 

Hlavní rysy, kterými se protestanté odlišují od katolíků a mají mezi sebou společné (alespoň 

většinou): 

-odmítání papežské autority 

-odmítání nebo snižování úcty k Panně Marii a svatým (a odmítání jejich přímluvy) 

-odmítání očistce (tím pádem se nemodlí za zemřelé) 

-pouze dvě svátosti (až na výjimky, např. anglikáni) 

-většinou povolují rozvody 

-nevěří ve skutečné proměnění chleba a vína v Tělo a Krev Kristovu 

-mše („večeře Páně“) pro ně není zpřítomněním Kristovy oběti, ale pouhou připomínkou 

Poslední večeře 

-nemají apoštolskou posloupnost (a tedy pravé kněžství a tak většina svátostí u nich není 

platná, i kdyby je udělovali a věřili v ně) 

 



V žádném případě není cílem této katecheze nějak očerňovat evangelíky. Tak jako mezi námi, 

katolíky, jsou lidé dobří i zlí, všichni máme své hříchy a nedostatky, tak je tomu i mezi 

evangelíky. I mezi námi jsou katolíci pouze „matrikoví“ (pokřtění, ale podle víry nežijí nebo 

jen tak trochu) a pak jsou katolíci horliví, upřímně věřící. I mezi evangelíky (i pravoslavnými) 

nalezneme poctivé a horlivé věřící a také lidi vlažné, nepraktikující víru. 

Jde však o to, že ti, kdo stáli u vzniku evangelických „církví“, se odchýlili od pravdy, od 

Kristova učení v plnosti, které se uchovává a vždy uchovávalo a uchovávat bude až do konce 

světa v Církvi katolické, která je tou Církví, kterou Pán Ježíš založil a svěřil do péče apoštolů 

v čele s apoštolem Petrem (a jak jsme si řekli minule, nástupci apoštolů jsou biskupové a 

nástupcem sv. Petra je římský biskup = papež). 


