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Pravoslavná kaple Svatého Køí�e
Ïðàâîñëàâíàz öåðêîâü Ñâzòàãî Êðåñòà

Pravoslavná Bo�ská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slou�í
ka�dou první sobotu v mìsíci od 9 hod.

O èeské pravoslavné církvi

Pravoslavná církev v Èeské republice je plnì sa-
mostatná národní pravoslavná církev, jedna z ro-
diny svìtových pravoslavných církví, mezi nimi�
zaujímá ctihodné místo Jerusalemská církev. Svì-
tové Pravoslaví se skládá z patnácti samospráv-
ných (tzv. autokefálních) církví, které jsou spojeny
jednotou spoleèné orthodoxní køes�anské víry,
episkopátu a liturgie, spravují se však ka�dá sa-
mostatnì. Mezi pravoslavnými církvemi ve svìtì
je první v poøadí cti (dle principu „první mezi rov-
nými“ tj. bez jakékoliv nadvlády nad ostatními)
Konstantinopolský patriarchát (Øecká církev).
Odsud k nám v r. 863 pøišli na Velkou Moravu sv.
Cyril a Metodìj (jejich� kulturní dìdictví zachová-
vají slovanské pravoslavné církve podnes, mj.
pou�íváním staroslovìnského jazyka pøi boho-
slu�bách – viz té� napø. cyrilský nápis zde naho-
øe). Nejpoèetnìjší z pravoslavných církví je dnes
Ruská pravoslavná církev. Nejvyšším pøedstavi-
telem místní Pravoslavné církve v èeských zemích
a na Slovensku je vladyka Kryštof, arcibiskup
pra�ský, metropolita èeských zemí a Slovenska.

Pravoslavná církev se na našem území zaèala ob-

novovat ji� v rámci obrozenectví (pravoslavnými se
stali napø.: Sladkovský, Rieger, Grégr a dal.); kon-
cem 19. století u� byl v Praze organizován pravo-
slavný církevní a liturgický �ivot. Plné obnovení
Èeské pravoslavné církve však bylo umo�nìno a�
se vznikem Èeskoslovenské republiky (1918) a vy-
svìcením èeského pravoslavného biskupa Gorazda
v r. 1921 v Srbsku. Tím bylo zahájeno dvacetileté ob-
dobí šíøení a rozvoje èeského pravoslaví, do nìho�
však tragicky zasáhla druhá svìtová válka. Sv. Go-
razd zemøel muèednickou smrtí v r. 1942 v souvis-
losti s ukrýváním vojákù, kteøí provedli atentát na
Heydricha. Kdy� byli tito vojáci odhaleni v kryptì
pravoslavného chrámu v Praze, byl biskup Gorazd
i s dvìma pra�skými knì�ími a pøedsedou laikù po-
praven. Vedle nich bylo zatèeno a umuèeno dalších
skoro dvì stì pravoslavných církevních pracovní-
kù. Ostatní duchovní byli deportováni na nucené
práce do Nìmecka. Èeská pravoslavná církev byla
nacistickými okupanty zakázána a její majetek
zkonfiskován. Po válce byla naše církev opìt obno-
vena a od r. 1951 je plnì samosprávná èili autokefál-
ní. I pøes rozdìlení Èeskoslovenska na dva státy
zachovala místní pravoslavná církev jednotu.

O budovì kaple Svatého Køí�e (nebo „Svatého grálu“)

Trojboká kaple Svatého Køí�e byla postavena na
místì bývalé studánky u kostela svaté Trojice
v roce 1761. Povìst praví, �e ve studánce byla zá-

zraèná, uzdravující voda. Od kaple vedla Køí�ová
cesta ke Kalvárii. Dochovala se jedna barokní kap-
lièka zastavení na této cestì.

Telefon na pravoslavnou duchovní správu: 567 309 264


