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Gorazdův pravoslavný katechismus

Pravoslavný katechismus sestavil sv. vladyka mučedník Gorazd, biskup český a moravsko-slezský 
v roce 1940 jako učebnici pro výuku náboženství na školách a pro misijní potřeby české pravo-
slavné církve v dobách tzv. první republiky. Tento stručný katechismus (s nepatrnými redakčními 
úpravami v 2. vydání z r. 1950) vyšel již ve třech vydáních (poslední vydání nedávno reprintem). 
Forma otázek a odpovědí, sloh, tématická šíře a hloubka probírané látky byly autorem zvoleny 
vzhledem k předpokládanému prioritnímu použití tohoto katechismu pro základní náboženskou 
výuku dětí a mládeže. (Pro výuku na základních školách byla látka určená starším žákům vyčle-
něna do poznámek umístěných u jednotlivých článků; obtížnost byla označena hvězdičkami před 
každou poznámkou.)

Při sestavování katechismu vycházel vladyka Gorazd ze zahraniční předlohy, kterou upravil pro 
misijní potřeby České pravoslavné církve. Dodnes je tento katechismus - i přes svou stručnost - 
základním přehledem věrouky a církevní praxe Pravoslavné církve v českých zemích. 

Protože od té doby nebyl modernější a obsáhlejší pravoslavný katechismus v češtině vydán, byl „Gorazdův kate-
chismus“ (v podobě svého 2. vydání) převeden do digitální podoby. Po určitém váhání jsme dali přednost přesnému 
doslovnému převodu bez úprav obsahu (vyjma nepatrných a nepodstatných jazykových zásahů - a to jen v případech 
dnes už skutečně obtížně srozumitelných archaismů, kdy požadavek přístupnosti textu pro současného čtenáře nutně 
vyžadoval jazykovou korekturu). Cílem při zpracování textu bylo, aby tento „digitální katechismus“ nepozbyl autority, 
kterou původní dílo sv. Gorazda II. bezesporu má (i přesto, že kvůli časové vzdálenosti od jeho vzniku by již zasluho-
valo novou redakci a rozšíření obsahu; a v neposlední řadě i opravu v některých jednotlivostech dobově ovlivněných 
západní věroukou).


