
Světová náboženství - II 



Křesťanství



Křesťanství

• slovo křesťanství z řeckého pojmu „christos“ („pomazaný nebo 
posvěcený“

• vzniklo v 1. století v Palestině jako reakce na působení a smrt Jana 
Křtitele a především Ježíše Nazaretského

• po ukřižování Ježíše Nazaretského se jeho učení rozšířilo nejprve v 
Jeruzalémě v židovském prostředí a posléze i v prostředí pohanském v 
celé římské říši

• křesťanství nepopírá svoji návaznost na judaismus
• největší náboženství na světě podle počtu vyznavačů



Křesťanství - symbol

tradiční podoba kříže, tzv. latinský kříž

jeden z nejstarších a nejznámějších symbolů

symbol  vyznačuje rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany 
(případně popisovat spojení božského - vertikála a lidského či světského 
prvku – horizontála

symbol označuje nástroj pro popravu ukřižováním

(na kříži byl popraven i Ježíš Kristus →  kříž počínaje 5. nebo 6. stoletím se 
stal typickým znamením křesťanství



Rané křesťanství – symboly 

„JEŽÍŠOVA RYBA“
= ICHTHYS

(v řečtině výraz pro „rybu“ )
symbol raných křesťanů jako tajné heslo v dobách, kdy byli 

pronásledováni 
ryba je starý symbol pro jméno Ježíše Krista

jednotlivá písmena tohoto řeckého slova tvoří začáteční 
písmena řeckého označení IESUS CHRISTOS THEOY (H)YOS 

SÓTÉR – Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel

MONOGRAM JEŽÍŠE KRISTA
v době pronásledování křesťanů byl symbolem naděje 

na vykoupení a vítězství

symbol je zkratkou pro řecký zápis slova Kristus (řecky 
Christos) a je tvořen jeho prvními dvěma písmeny, 

řeckými písmeny Χ (chí) a Ρ (ró)



Křesťanství – bůh 

Bůh

Trojúhelník nebo tři kruhy naznačují 
svatou Trojici - Otce, Syna a Ducha svatého

Bůh nežije o samotě, nýbrž sám je společenstvím Nejsvětější Trojice (Nový zákon)

jediný Bůh je zároveň ve třech Osobách: Otci, Synu a Duchu Svatém

Křesťané se nemodlí však ke třem bohům, nýbrž k jedinému Bohu ve třech Osobách.



Křesťanství – Mojžíš

Mojžíš s Desaterem 
–

Rembrandt van Rijn (1659)

Mojžíšova hora = hora Sinaj, hora na Sinajském poloostrově poblíž nejvyšší 
egyptské hory Svaté Kateřiny a stejnojmenného města a kláštera, která je 

nejčastěji ztotožňována s biblickou horou Sinaj 

Právě zde se v podobě 
hořícího keře zjevil 

Mojžíšovi Bůh.



Křesťanství – věroučné knihy

BIBLE - PÍSMO SVATÉ 
(o kterém křesťané věří, že obsahuje pravdy Bohem zjevené)

NOVÝ ZÁKON – KŘESŤANSKÁ 
BIBLE 

text psán 
v době 1. – 2. století n.  l.

(řečtina)
základem jsou čtyři evangelia
ve kterých apoštolové Marek, 
Matouš, Lukáš a Jan podávají 

zprávu o božím příchodu v 
podobě Ježíše Krista

EPIŠTOLY (listy apoštolů věřícím)
APOKALYPSA 

STARÝ ZÁKON – HEBREJSKÁ BIBLE
5. – 15. století př. n. l. 

tvořen posvátnými texty judaismu

text psán kněžími 
v průběhu asi 1000 let 

(hebrejština)
PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

KNIHY PROROCKÉ
SVATÉ SPISY

evangelium (řecky) 

= „dobrá zpráva“



Křesťanství - poutní místo - Jeruzalém

posvátné místo tří hlavních světových 
monoteistických náboženství: judaismu, 

křesťanství a islámu

Za biblickou Golgotu (má být místem Ježíšova ukřižování) je 
většinou křesťanů považováno místo, na němž stojí bazilika 

Svatého hrobu

Chrám Božího hrobu = téměř dva tisíce let křesťanským 
poutním místem 



Křesťanství - poutní místo 

Klášter svaté Kateřiny (Egypt) - jeden z nejstarších křesťanských klášterů (založen v 6. století)

v údolí na severním úpatí Mojžíšovy hory (hory Sinaj) v místě, kde podle Bible spatřil Mojžíš hořící keř 
vystavěn jako pevnost kolem biblického „hořícího keře“, 

který uvnitř kláštera roste dodnes a přivádí na místo mnoho poutníků



Křesťanství

KATOLICISMUS PRAVOSLAVÍ PROTESTANTISMUS

1054 VELKÉ SCHIZMA 
=

rozkol v Rané neboli Prvotní církvi, který vyústil v rozdělení církve na dvě větve 

1) tzv. Západní (tj. katolickou) a na ní navazující církevní směry včetně protestantských 
(vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy v 16. století)

2) tzv. Východní (tj. pravoslavnou čili ortodoxní)



Katolicismus – „svatostánek“

Chrám sv. Mikuláše (Praha – Malá Strana) Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hejnice)



Katolicismus – Svatý stolec



Katolicismus – hlava církve (papež)



Santiago de Compostela

• španělské město založeno na 

přelomu 4. a 5. století

• název je odvozen z latinského 

Campus Stellae ( hvězdné pole či 

Mléčná dráha)

• v 9. století zde byly objeveny 

ostatky svatého Jakuba Staršího, 

jednoho z dvanácti apoštolů

• Santiago jedním z nejvýznamnějších 

katolických poutních míst



Lurdy

• jihofrancouzské město ležící v podhůří 

Pyrenejí 

• jedno z nejdůležitějších 

římskokatolických poutních míst světa



Fatima

• městečko v Portugalsku

• jedno z nejznámějších katolických poutních míst na světě

• jedním z velkých ctitelů Panny Marie Fatimské byl také papež Jan Pavel II.



Jasná hora u Čenstochové

V klášterní bazilice Nalezení svatého Kříže a 
Nanebevzetí Panny Marie se nachází slavná 
ikona Panny Marie Čenstochovské, které 
řada věřících připisuje zázračné vlastnosti.



Betlém

• významné křesťanské poutní místo 
• město v centrální části Palestiny (asi 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma 
• Chrám Narození Páně (jedna z nejstarších křesťanských svatyní) -

postaven na místě Ježíšova narození svatou Helenou, matkou římského 
císaře Konstantina Velikého

Betlém - čtrnácticípá stříbrná hvězda 
na místě narození Ježíše Krista 



Velehrad

• jedno z nejvýznamnějších poutních míst 

České republiky

• ztotožňován s hlavním střediskem Velké 

Moravy — Veligradem

• velehradský klášter je vůbec první 

cisterciácký klášter založený na Moravě

• jeho součástí je i bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého Cyrila a 

Metoděje 



Svatá Hora

• významný barokní areál 

• poutní místo na vrchu u Příbram

• areál Svaté Hory tvoří komplex 

ambitů o rozměrech 80 × 72 m se 

čtyřmi kaplemi v rozích

• uvnitř na vysoké kamenné terase 

stojí původně gotický kostel 

Nanebevzetí Panny Marie

• k severnímu křídlu ambitů přiléhá 

bývalá jezuitská rezidence 

(Svatohorská rezidence) a klášter 



Stará Boleslav

• Stará Boleslav je spojená se 

svatováclavskou tradicí

• Bazilika svatého Václava je původně 

románský

• stojí na místě kostela sv. Kosmy a 

Damiána, kde byl podle tradice svým 

bratrem Boleslavem I. 28. září roku 

935 (nebo 929) zavražděn sv. Václav 

• významné poutní místo



Svatý Kopeček

• poutní místo u Olomouce

• Bazilika Navštívení Panny Marie 

je poutní barokní kostel (bazilika 

minor), který se nachází v areálu 

premonstrátského proboštství

• vzácný reliéf Panny Marie s 

děťátkem, který je vystaven v 

interiéru baziliky, je považován 

za paládium kraje Haná

• v roce 2018 byl celý areál 

prohlášen národní kulturní 

památkou České republiky



Protestantismus



Protestantismus

• jeden z hlavních směrů křesťanství
• náboženská reformní hnutí západní Evropy 
• reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517
• jiné označení pro protestanty je evangelíci, protestantské církve je souhrnné 

označení církví vzešlých z reformace
— luteráni (Augsburské vyznání) – odkaz Martina Luthera
— kalvinisté – odkaz Jana Kalvína
— evangelíci – odkaz k jejich důrazu na bibli, evangelium
— anglikánská církev 
— menší svobodné církve (např. adventisté, baptisté, metodisté, presbyteriáni, 

puritáni aj. 



Martin Luther

Martin Luther (1483 – 1546)
německý teolog, kazatel a reformátor, 

zakladatel protestantismu, 
překlad Bible do němčiny 

Zkušenosti s rozporem mezi svým svědomím, vycházejícím ze studia 

bible, a oficiálním učením tehdejší církve a její praxí přivedly Luthera ve 

Wittenbergu 31. října 1517 k uveřejnění 95 tezí, určených pro 

akademickou diskusi, které zejména kriticky reagovaly na praxi 

odpustků (obecně rozšířená legenda o tom, že je přibil na vrata kostela, 

není zcela potvrzená).



Protestantismus – „svatostánek“

Kostel sv. Lukáše (Mnichov)
největším protestantským kostelem 

v jižním Německu

Protestantský 
Pamětní kostel císaře Viléma 

(Berlín)
Kostel sv. Tomáše (Berlín)



Hrob Thomase Becketa v Canterbury

Jeho hrob byl odstraněn na příkaz krále Jindřicha VIII. po reformě církve. 
Na jeho místě dnes najdete hořící svíčku.

Thomas Becket

• původně blízkým přítelem krále 
Jindřicha II.

• ale poté, co se stal arcibiskupem z 
Canterbury, se jejich cesty rozešly

• střetli se spolu ve sporu o práva církve 
→ arcibiskup musel prchnout z Anglie 
(1164)

• místem jeho exilu se stala Francie
• v roce 1170 se vrátil do Anglie na 

příslib odpuštění a s bezpečnostními 
zárukami od krále 

• krátce poté byl královými družiníky 
zavražděn ve své katedrále.

• k vraždě došlo v canterburské katedrále 
v prosince 1170 



Wittenberg

Zámecký kostel, na jehož dveře vyvěsil Martin Luther 
svých 95 tezí v roce 1517

Wittenberg se stal po příchodu Martina Luthera v roce 1508 
kolébkou reformace a evangelické teologie. 

Místo odpočinku M. Luthera



Wartburg

Hrad Wartburg

• v letech 1521 až 1522 se zde jako 

„mladý šlechtic Jörg“ ukrýval 

reformátor Martin Luther

• během svého pobytu na hradě 

přeložil do němčiny Nový zákon 



Pravoslaví



Athos

Athos (v pravoslaví „Svatá Hora“) 

• jeden ze tří poloostrovů na 

severořeckém Chalkidiki

• nachází se zde mnišský stát, 

tvořený dvaceti mužskými kláštery 

(tzv.monastýry). 

• dle legend — horu Athos navštívila 

Panna Marie, prohlásila ji za svatou 

a zakázala na ni vstoupit ženám i 

živočichům samičího pohlaví (je to 

jediný poloostrov v Řecku, kam 

nemají ženy přístup)



Meteora

Meteora
• monastýry na vrcholcích 

slepencových skal v Řecku
• mniši a poustevníci se tu začali 

usazovat již od 11. století
• o tři století později začaly vznikat 

první byzantské 
• stavební materiál a všechno 

potřebné zařízení mniši vynášeli na 
zádech pomocí košů, rumpálů

• jediným strojem, který jim práci 
usnadňoval, byla kladka. 

• později (s turistickým ruchem) byla 
vystavěna schodiště a kamenné 
žebříky

V roce 1988 byly monastýry Meteora
zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.



Kyjev

Katedrála svaté Sofie (Katedrála Boží 
moudrosti)

• kamenný pravoslavný chrám 

• postaven v 11. století

• místo pohřbení kyjevsko-ruských 

knížat

• zachoval se jen sarkofág s ostatky 

Jaroslava Moudrého (vládce Kyjevské 

Rusi)

• dnes slouží jako muzeum



Kyjev

Chrám svatého Michala 
• pravoslavný chrám Pravoslavné 

církve Ukrajiny
• původní chrám byl postaven na 

počátku 12. století
• renovacemi prošel v 17. a 18. 

století. 
• V roce 1936 byl na příkaz 

sovětské komunistické moci 
zničen.

• po vyhlášení nezávislosti 
Ukrajiny v roce 1991 se 
uskutečnila obnova chrámu 
(dokončena v roce 1999)

• barvy Ukrajiny (zlatá = žlutá a 
modrá)



Chrám Vasila Blaženého (Moskva)

Chrám Vasila Blaženého

• významná památka ruské architektury 

a součást kulturního světového 

dědictví

• nachází se na Rudém náměstí 

• architektura symbolizuje spojení 

Ruska s Evropou i Asií

• pojmenován po moskevském „svatém 

bláznovi“ 15. a 16. století Vasiliji 

Blaženém



Chrám svatého Alexandra Něvského (Tallinn)

• pravoslavný chrám 

• patří Ruské pravoslavné církvi



Chrám Kristova narození (Riga)

Chrám Kristova narození

• hlavní katedrální chrám pravoslavné církve 

• stavba se realizovala v letech 1876 až 1884

• během německé okupace v době první světové války (1917–

1918) byla katedrála pravoslavné církvi odebrána a převzala 

ji evangelická církev luteránského vyznání

• pravoslavným věřícím se chrám vrátil v roce 1921

• V roce 1961 komunistický režim chrám zavřel a v jeho 

prostorách zřídil planetárium

• po obnovení nezávislosti Lotyšska v roce 1991 byl chrám 

opět vrácen pravoslavným věřícím



Kostel Ducha svatého (Vilnius)

Pravoslavný kostel Ducha 
svatého 

• kostel ruské pravoslavné 
církve 

• nejvýznamnější pravoslavný 
chrám v Litvě

• . Při pravoslavném kostele 
stojí mužský klášter Svatého 
Ducha i ženský sv. Máří 
Magdalény

• v kryptě kostela spočívají 
ostatky svatých Antonie, 
Ivana a Eustacha

• koncem 20. stol. byl 
zrestaurován ikonostas



Chrám Zesnutí Bohorodičky (Helsinky)

Chrám Zesnutí Přesvaté Bohorodičky = Uspenská katedrála 

• pravoslavná katedrála Finské pravoslavné církve

• Finsko se stalo v 19. století součástí Ruského impéria po vítězstvích 

Rusů nad Švédy

• část obyvatel se hlásila k pravoslaví

• základní kámen nového pravoslavného chrámu byl položen v roce 

1862

• chrám byl slavnostně vysvěcen 1868



Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Praha)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje 

• v Resslově ulici v Praze

• pravoslavná církev ho získala 

v roce 1933

• úkryt parašutistů

• V jeho kryptě a prostoru 

pod chrámem vznikl 

Národní památník hrdinů 

heydrichiády
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1. snímek Světová náboženství (loga)
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/ReligijneSymbole.svg/1200px-ReligijneSymbole.svg.png
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11. snímek Katolicismus (kříž) https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/religious-symbols/1052/christian_cross-512.png
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Zdroje:

12. snímek Chrám sv. Mikuláše (Malá 

Strana)

https://cdn-vsh.prague.eu/object/166/1077.jpg?_ga=2.41868450.1678554079.1621181153-507123484.1621181153

Hejnice https://www.kudyznudy.cz/files/0a/0a941537-6f1a-4357-aa28-2df3b13f8bd2.jpg?v=20200830070413

13. snímek Státní vlajka Vatikánu https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Flag_of_the_Vatican_City.svg

Státní znak Vatikánu https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Coat_of_arms_of_the_Vatican_City.svg/800px-

Coat_of_arms_of_the_Vatican_City.svg.png

Svatý stolec http://cesty-italie.sweb.cz/Vatikan.jpg

14. snímek Papež František https://zpravy.proglas.cz/res/archive/205/049143_05_187691.jpg?seek=1525259874

Papež Benedikt XVI. https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/30370_30370/benedykt-xvi-2010-10-17-2.jpg

Papež Jan Pavel II. https://zpravy.proglas.cz/res/archive/146/043950_05_170180.jpg?seek=1480530172

15. snímek Santiago de Compostela https://www.rodon.cz/admin/upload/ModuleGalerie/6729.jpg

16. snímek Lurdy https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ferrotour.sk%2Fdovolenka%2Ffrancuzsko%2Flurdy-

letecky%2F44776a&psig=AOvVaw0qcMCQ0RfgwuCgZqfK2zHs&ust=1612856817316000&source=images&cd=vfe&ve

d=0CAIQjRxqFwoTCOipz9zm2e4CFQAAAAAdAAAAABAD

17. snímek Fatima https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/F%C3%A1tima%2C_Portugal.jpg

18. snímek Ikona Panny Marie 

Čenstochovské

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Far.pinterest.com%2Fpin%2F706854103986718212%2F&psig

=AOvVaw3RgPMoGDDOboEhBgjCYVnJ&ust=1612859621805000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCO

jrwrvw2e4CFQAAAAAdAAAAABAP

Jasná hora u Čenstochové https://www.rodon.cz/admin/upload/ModuleGalerie/6510.jpg

19. snímek Betlém https://d15-a.sdn.cz/d_15/c_img_E_G/xhQYkO.jpeg?fl=cro,0,46,800,450%7Cres,1024,,1%7Cwebp,75

Místo narození Ježíše Krista https://www.poutnizajezdy.cz/_d/LSJIP-432_20130602122542_1.JPG

20. snímek Velehrad https://www.kudyznudy.cz/files/b7/b741055f-2138-4489-8f19-402c956d053d.jpg?v=20200826054013

21. snímek Svatá Hora https://operaplus.cz/wp-content/uploads/2017/05/1-are%C3%A1l-kl%C3%A1%C5%A1tera-redemptorist%C5%AF-

Svat%C3%A1-Hora-v-P%C5%99%C3%ADbrami.jpg

https://cdn-vsh.prague.eu/object/166/1077.jpg?_ga=2.41868450.1678554079.1621181153-507123484.1621181153
https://www.kudyznudy.cz/files/0a/0a941537-6f1a-4357-aa28-2df3b13f8bd2.jpg?v=20200830070413
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Flag_of_the_Vatican_City.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Coat_of_arms_of_the_Vatican_City.svg/800px-Coat_of_arms_of_the_Vatican_City.svg.png
http://cesty-italie.sweb.cz/Vatikan.jpg
https://zpravy.proglas.cz/res/archive/205/049143_05_187691.jpg?seek=1525259874
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/30370_30370/benedykt-xvi-2010-10-17-2.jpg
https://zpravy.proglas.cz/res/archive/146/043950_05_170180.jpg?seek=1480530172
https://www.rodon.cz/admin/upload/ModuleGalerie/6729.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ferrotour.sk/dovolenka/francuzsko/lurdy-letecky/44776a&psig=AOvVaw0qcMCQ0RfgwuCgZqfK2zHs&ust=1612856817316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOipz9zm2e4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/F%C3%A1tima,_Portugal.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ar.pinterest.com/pin/706854103986718212/&psig=AOvVaw3RgPMoGDDOboEhBgjCYVnJ&ust=1612859621805000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjrwrvw2e4CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.rodon.cz/admin/upload/ModuleGalerie/6510.jpg
https://d15-a.sdn.cz/d_15/c_img_E_G/xhQYkO.jpeg?fl=cro,0,46,800,450|res,1024,,1|webp,75
https://www.poutnizajezdy.cz/_d/LSJIP-432_20130602122542_1.JPG
https://www.kudyznudy.cz/files/b7/b741055f-2138-4489-8f19-402c956d053d.jpg?v=20200826054013
https://operaplus.cz/wp-content/uploads/2017/05/1-are%C3%A1l-kl%C3%A1%C5%A1tera-redemptorist%C5%AF-Svat%C3%A1-Hora-v-P%C5%99%C3%ADbrami.jpg


Zdroje:

22. snímek Stará Boleslav https://www.informuji.cz/data_fresh/2017_166193327-kostel-sv-vaclava.jpg

23. snímek Svatý Kopeček https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2019/07/kopecek.jpg

24. snímek Protestantismus (kříž) https://e7.pngegg.com/pngimages/797/983/png-clipart-christian-cross-symbol-christianity-computer-icons-cruz-angle-

symmetry-thumbnail.png

26. snímek Martin Luther https://ourtemple.net/wp-content/uploads/sites/160/2017/10/00lutherM3.jpg

27. snímek Kostel sv. Lukáše (Mnichov) https://img.locationscout.net/images/2017-03/sankt-lukas-kirche-lucas-church-muenchen-munich-germany-9hy7_l.jpeg

Pamětní kostel císaře Viléma 

(Berlín)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Berlin_Eiermann_Memorial_Church.JPG

Kostel sv. Tomáše (Berlín) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/St.-Thomas-Kirche_-_Berlin_-_Portalansicht.jpg/1200px-

St.-Thomas-Kirche_-_Berlin_-_Portalansicht.jpg

28. snímek Canterbury (katedrála) https://o00o.cz/obrazky/QN/AU/QAU-clanek.jpg

Zavraždění T. Becketa https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Thomas_Becket_Murder.JPG

29. snímek Wittenberg (kostel) https://img.obrazky.cz/?url=d4ab93fab0db0aeb&size=3

Hrob M. Luthera https://st4.depositphotos.com/1108627/20226/i/1600/depositphotos_202261876-stock-photo-wittenberg-germany-

march-2018-martin.jpg

30. snímek Hrad Wartburg http://neu.wartburg.de/wp-content/uploads/2013/09/original.jpg

31. snímek Pravoslaví (kříž) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Russian_cross.png/165px-Russian_cross.png

32. snímek Athos https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/x940-

620/public/obrazky/2018/01/athos_hupka_apr12.jpg?itok=R42FRT2o

33. snímek Meteora https://www.reckonasbavi.cz/wp-content/uploads/2019/09/DSC5770-b.jpg

34. snímek Chrám sv. Sofie (Kyjev) https://www.cestujlevne.com/obrazky/96/06/19606-1200w.jpg

35. snímek Chrám sv. Michala https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/80-391-9007_Kyiv_DSC_5895.jpg

https://www.informuji.cz/data_fresh/2017_166193327-kostel-sv-vaclava.jpg
https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2019/07/kopecek.jpg
https://e7.pngegg.com/pngimages/797/983/png-clipart-christian-cross-symbol-christianity-computer-icons-cruz-angle-symmetry-thumbnail.png
https://ourtemple.net/wp-content/uploads/sites/160/2017/10/00lutherM3.jpg
https://img.locationscout.net/images/2017-03/sankt-lukas-kirche-lucas-church-muenchen-munich-germany-9hy7_l.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Berlin_Eiermann_Memorial_Church.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/St.-Thomas-Kirche_-_Berlin_-_Portalansicht.jpg/1200px-St.-Thomas-Kirche_-_Berlin_-_Portalansicht.jpg
https://o00o.cz/obrazky/QN/AU/QAU-clanek.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Thomas_Becket_Murder.JPG
https://img.obrazky.cz/?url=d4ab93fab0db0aeb&size=3
https://st4.depositphotos.com/1108627/20226/i/1600/depositphotos_202261876-stock-photo-wittenberg-germany-march-2018-martin.jpg
http://neu.wartburg.de/wp-content/uploads/2013/09/original.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Russian_cross.png/165px-Russian_cross.png
https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/x940-620/public/obrazky/2018/01/athos_hupka_apr12.jpg?itok=R42FRT2o
https://www.reckonasbavi.cz/wp-content/uploads/2019/09/DSC5770-b.jpg
https://www.cestujlevne.com/obrazky/96/06/19606-1200w.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/80-391-9007_Kyiv_DSC_5895.jpg


Zdroje:

36. snímek Chrám Vasila Blaženého https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Moscow_05-2012_StBasilCathedral.jpg/375px-

Moscow_05-2012_StBasilCathedral.jpg

Detail Chrámu V. Blaženého https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/images/1402605-201945.jpg

37. snímek Chrám svatého Alexandra 

Něvského (Tallinn)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Catedral_de_Alejandro_Nevsky%2C_Tallin%2C_Estonia

%2C_2012-08-11%2C_DD_46.JPG/1200px-Catedral_de_Alejandro_Nevsky%2C_Tallin%2C_Estonia%2C_2012-08-

11%2C_DD_46.JPG

38. snímek Chrám Kristova narození 

(Riga)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Cathedral_of_the_Nativity_of_Christ_in_Riga.jpg

39. snímek Kostel Ducha svatého (Vilnius) http://www.fotodoma.cz/fotka/Gig_4043290.jpg

40. snímek Chrám Zesnutí Bohorodičky 

(Helsinky)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Uspensiki_by_SamSegar.jpg/420px-

Uspensiki_by_SamSegar.jpg

41. snímek Kostel sv. Cyrila a Metoděje

(Praha)

https://www.voscr.cz/wp-content/uploads/2019/09/pha2-kostel-sv-cyrila-a-metodeje110511_002.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Moscow_05-2012_StBasilCathedral.jpg/375px-Moscow_05-2012_StBasilCathedral.jpg
https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/images/1402605-201945.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Catedral_de_Alejandro_Nevsky,_Tallin,_Estonia,_2012-08-11,_DD_46.JPG/1200px-Catedral_de_Alejandro_Nevsky,_Tallin,_Estonia,_2012-08-11,_DD_46.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Cathedral_of_the_Nativity_of_Christ_in_Riga.jpg
http://www.fotodoma.cz/fotka/Gig_4043290.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Uspensiki_by_SamSegar.jpg/420px-Uspensiki_by_SamSegar.jpg
https://www.voscr.cz/wp-content/uploads/2019/09/pha2-kostel-sv-cyrila-a-metodeje110511_002.jpg

