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The Attitudes of Christian Orthodox Traditionalists 

towards the Church Calendar and Attempts at Its Reform 
 
 
 
 

Summary: 

The present thesis deals with the devotion and respect paid by the conservative Orthodox 

believers towards the Church Calendar which they adhere to. It follows their argumentation on 

several different levels. The historical exposition begins with the foundation of the Calendar and 

with the efforts to unite the dates of Pascha celebration. Then it proceeds to the Gregorian 

Calendar Reform in the 16th century, which broke the liturgical unity of Christendom. It ends 

with the change of the traditional Church Calendar by some of the local Orthodox churches in 

1920s. The thesis focuses mainly on the objections of the traditionalists, who find the „New 

Style“ unsuitable in the relation to the Canons of the Church and opposing the spirit of the 

Patristic tradition. A special attention is paid to the distortion of the liturgical order because of 

the new calendar which was introduced  due to the ecumenical considerations. The main aim of 

the thesis is to understand the motivations of those who oppose the change of the Church 

Calendar – to ask, whether the Calendar requires astronomical accuracy, whether it necessarily 

expresses the unity of the Church and whether it has a deeper impact on the spiritual life of the 

Church and its faithful.  

 

Souhrn:  

Práce pojednává o zboţné oddanosti a úctě, s níţ konservativnější část pravoslavných 

křesťanů lpí na svém církevním kalendář. Sleduje jejich argumentaci v několika rovinách, počínaje 

historickým výkladem o vzniku kalendáře, kdy se zvlášť zaměřuje na úsilí o stanovení jednotného 

data Paschy, přes narušení liturgické jednoty křesťanstva v důsledku řehořské reformy v 16. 

století, aţ po 20. léta 20. století, kdy se ke změně tradičního kalendáře odhodlaly některé místní 

pravoslavné církve. Zabývá  se námitkami tradicionalistů, jiţ shledávají „nový styl“ nevyhovujícím 

z hlediska církevních kánonů a neodpovídajícím duchu patristické tradice. Zvláštní pozornost 

bude věnovat narušení liturgického pořádku v důsledku zavedení nového kalendáře i 

ekumenickým ohledům, které stály v jeho pozadí. Práce se snaţí postřehnout, o jaké chápání 

kalendáře se opírá oposice proti jeho změně, je-li ţádoucí jeho astronomická přesnost, je-li 

nutným výrazem církevní jednoty právě kalendář a dotýká-li se hlouběji duchovního ţivota Církve 

i jednotlivých věřících.      

 



 4 

1. Úvod 

Dnešní profanace kalendáře jej zcela přemístila do kompetence věd (zejména astronomie 

a matematiky), avšak jeromonach Kasián1 cituje významného duchovního učitele bulharských 

tradicionalistů,2 arcibiskupa Serafíma (Soboleva), který dichotomii mezi vědou a vírou, jíţ jsme na 

Západě tolik uvykli, povaţuje za falešnou a jako příklad jejich ţádoucí vzájemné harmonie nám 

představuje biblický obraz „mudrců od Východu“, pohanských astronomů, které mimořádný a 

nezvyklý astronomický jev nevedl k „idolatrii a zboţštění svého objevu“, ale „hvězdou3 se 

poučili“ a pochopili v ní symbol odkazující na mimořádnou a nezvyklou událost v dějinách.  

Jistě by nedokázali dát svá pozorování do této souvislosti, kdyby ignorovali náboţenské 

tradice své doby, mezi nimi biblické proroctví věštce Bileáma: „Vyjde hvězda z Jákoba, povstane 

ţezlo z Izraele“ (Nu 24,17). Mágové tak zamířili do Palestiny, aniţ věděli, co přesně tam mají 

očekávat, ale na základě svých astrologických výkladů si připravili dary.4 A přesto, ţe našli dítě 

„zavinuté do plének a poloţené do jeslí“ (Lk 2,7), neupadli nad tím výjevem do rozpaků, ale 

„padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary“, vţdyť „hvězda, kterou viděli na 

východě, šla před nimi, aţ se zastavila nad místem, kde bylo to dítě“ (Mt 2,11.9).  

Starověká věda uţ neslouţí víc k personifikaci nebeských těles a hádání lidských osudů, 

ale k poznání, ţe i hvězdy podléhají moudrému řádu Stvořitele. Jak píše Kasián: „Po příkladu 

těchto evangelních astronomů se kaţdá opravdová věda beze strachu z lidských posměšků 

v bázni klaní Boţí všemohoucnosti.“ 

Chceme téţ s respektem přistoupit k tématu naší práce, jímţ je zboţná oddanost věřících 

Pravoslavné církve k jejich tradičnímu liturgickému kalendáři. Snad se nevyhneme výtkám, naším 

cílem však není ukázat pravdivost jejich argumentů, jen způsob, jakým svá přesvědčení hájí. 

  

1.1. Vymezení tématu práce 

Předkládaná práce pojednává o církevním kalendáři v úzké souvislosti s polemikou, jeţ uţ 

pětaosmdesát let probíhá mezi pravoslavnými věřícími na celém světě. Před pětaosmdesáti lety se 

některé místní pravoslavné církve rozhodly upravit šestnáct set let nedotčený liturgický kalendář, 

                                                 
1 Hieromonk CASSIAN. A Scientific Examination of the Orthodox Church Calendar. Etna (California): Center for 
Traditionalist Orthodox Studies, 1998. s. 13-15. 
2 Záměrně nehovoříme o tradicionalismu, nýbrţ o tradicionalistech (běţně uţívané pojmy „starokalendářníci“ či 
„palaiohemerologitai“ povaţujeme za méně výstiţné, neboť mnozí z těch, kteří setrvali při starém kalendáři, se nebrání 
ekumenickému a modernistickému myšlení a nesdílejí radikalitu, o níţ pojednává naše práce). Hnutí tradicionalisticky 
smýšlejících pravoslavných křesťanů není nijak centrálně organisované, vyznačuje se jistou spontaneitou a zároveň 
růzností v interpretacích a reakcích na problémy současného Pravoslaví, coţ vede k značné roztříštěnosti tohoto 
proudu zvlášť v otázkách eklesiologických, a například v Řecku (a v řecké diaspoře) jsou situace a vzájemné vztahy 
tradicionalistických skupin dost nepřehledné. Více k různorodosti tradicionalistických eklesiologií v řecké církvi viz 
Hieromonk PATAPIOS. Resistance or Exclusion? Etna (California): Center for Traditionalist Orthodox Studies, 2000. 
3 Viz liturgický chvalozpěv svátku Narození Páně: „в немъ бо звездамъ служащии звездою учахуся Тебе 
кланятися Богу правды“ (…ty, kdoţ hvězdám slouţili, hvězda naučila klanět se Tobě, Bohu pravdy…). 
4 Dary pokládá sv. Jan Zlatoústý za christologické symboly: zlato Králi, kadidlo Bohu a myrhu Člověku, jenţ zemře. 
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a to takovým způsobem, který mnoha věřícím připadal nevhodný, ba zcela protichůdný posvátné 

Tradici, jiţ pravoslavné církve po staletí uchovávaly a ţárlivě střeţily její čistotu před měnícími se 

poměry světa, v němţ přebývaly. Mnozí pravoslavní věřící se paradoxně kvůli lpění na dávných 

obyčejích stali disidenty ve vlastních církvích, které se otevřely myšlenkám ekumenismu a změnu 

kalendáře pojaly jako vstřícné gesto vůči nepravoslavným křesťanům, ačkoli tím vnesli nejednotu 

a rozkol do vlastních řad. 

Práce nebude zevrubným pojednáním o samotném kalendáři, jeho historii, o přednostech 

toho či onoho způsobu počítání času, ale klade si cíle skromnější. Měla by zprostředkovat názor 

tradičně věřících pravoslavných křesťanů na problematiku kalendáře a pojetí času v pravoslavné 

tradici vůbec. Jakými změnami prošlo chápání času v nepravoslavném prostředí, se nebudeme 

zabývat (neboť bychom daleko přesáhli rámec naší práce), doufáme však, ţe čtenář vytuší rozpor 

mezi ním a přesvědčením pravoslavných tradicionalistů. Tento nesoulad pak chceme presentovat 

tak, jak jej oni sami nahlíţejí, jakoţto další episodu dějinného boje Církve se „silami tohoto věku“ 

o poklad Tradice, jejţ Církev přechovává.  

Tvrzení, jeţ budou v práci předkládána jako zdánlivá fakta, tak nebudou vědeckými 

hypotézami, jeţ je třeba buď prokázat nebo zamítnout, ale součástmi „obhajoby“ odporu části 

pravoslavných křesťanů k nahrazení tradičního kalendáře tzv. „novým stylem“. Tuto „obhajobu“ 

se nesnaţíme vysvětlit, nýbrţ chceme porozumět její vnitřní konsistenci a logice. 

 

1.2. Postup zkoumání a použitá literatura 

Abychom dostáli vytčenému záměru, povaţovali jsme za vhodné vybrat omezený počet 

textů tradicionalisticky smýšlejících autorů, které povaţujeme za representativní a k otázce 

kalendáře relevantní. Téţ se hodláme přizpůsobit v některých ohledech jejich vlastnímu diskursu, 

i kdyţ se tak vzdálíme úzu v české literatuře obvyklému. Týká se to zejména psaní velkých písmen 

v některých slovech (jako např. Církev, Otcové, Písmo, Tradice, Sněm aj.), u některých církevních 

termínů pak uţívání versí slovanštějších či řečtějších neţ je obvyklé v jazycích Západu (např. před 

pojmy Orthodoxie, orthodoxní dáme vţdy přednost slovům Pravoslaví, pravoslavní; podobně 

před Nicejským ekumenickým koncilem upřednostníme název Níkájský všeobecný sněm; někdy 

uţijeme obojí variantu, např. panorthodoxní, všepravoslavný či patristický, svatootcovský). 

Dále se můţe jevit méně obvyklým striktní nazývání nerozdělené církve prvního tisíciletí 

Pravoslavnou, jakoţ i označení heterodoxních, nepravoslavných křesťanů slovanským výrazem 

„jinoslavní“. Jiným terminologickým problémem bude označení hlavního svátku křesťanského i 

ţidovského v češtině běţně pojmenovaného Velikonoce. Tradicionalistická literatura se zásadně 

vyhýbá, jde-li o Velikonoce pravoslavné, slovům jako Easter, Ostern aj. (jeţ povaţuje za názvy 
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pohanské) a uţívá řeckého slova Pascha, které má více významů (mimo samotného svátku 

označuje i velikonočního beránka, jeho obětování a večeři, při níţ se beránek pojídá), a právě pro 

jeho mnohoznačnost je budeme uţívat i my v češtině. Pro označení Pesachu (tradicionalistická 

literatura označuje jako Passover, Pesachfest aj.) se nebráníme ani výrazu „ţidovské Velikonoce“. 

Ještě je třeba zdůvodnit uţívání malého písmene ve slově ţidé, většinou se totiţ budeme potýkat 

s ţidovstvím v přísně náboţenském, neetnickém smyslu. 

Nyní tedy představme vybrané autory kalendářně-polemické literatury. Za velmi názornou 

povaţujeme monografii bulharského jeromonacha5 Kasiána.6 Autor vyuţívá své přírodovědné 

vzdělání, aby různými vědeckými (ale i pseudovědeckými) důkazy vyvrátil všeobecné přesvědčení 

o „astronomicky přesnějším“ gregoriánském kalendáři, nadřazeném nedokonalému kalendáři 

juliánskému, ale neopomíjí ani argumenty církevní Tradice (ať kanonické, liturgické či patristické). 

Anglický překlad knihy byl pořízen v kalifornském „Centru pro tradicionalistická pravoslavná 

studia“, coţ je známá akademická instituce pravoslavných tradicionalistů v USA. 

Ke zmíněné knize se pojí krátký text7 dalšího bulharského mnicha, archimandrity8 Sergije 

(Jazadţijeva),9 který ačkoli loni v poţehnaném věku zemřel, zůstává důleţitou duchovní autoritou 

pro nejen bulharské tradicionalisty. Zabývá se problematikou pravoslavné paschálie a pro mnoţství 

patristických citací jsme čerpali i z jiného jeho článku10 dostupného na internetu.  

Do třetice bulharských tradicionalistů, s nimiţ máme tu čest, patří biskup Fotij Triadický, 

hlava bulharské starokalendářní církve, jehoţ článek11 představí výhrady tradicionalistů vůči tzv. 

Panorthodoxnímu kongresu konanému roku 1923 v Konstantinopoli. 

Zástupkyní americké ruskojazyčné tradicionalistické literatury je v našem výběru Ljudmila 

Perepelkina se svou statí o juliánském kalendáři12, kde cituje některé ruské učence přelomu 19. a 

20. století, a částečně čerpáme i z její arci kritické monografie o ekumenismu.13 

                                                 
5 Tj. pravoslavný mnich, jenţ je zároveň knězem. 
6 Hieromonk CASSIAN. A Scientific Examination of the Orthodox Church Calendar. Etna (California): Center for 
Traditionalist Orthodox Studies, 1998.  
7 Archimandrite SERGIUS. The Late Celebration of Pascha in 1983. In: Hieromonk CASSIAN. A Scientific 
Examination of the Orthodox Church Calendar. Etna: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1998. pp. 142-151. 
8 Mnišská hodnost (vzdáleně odpovídající hodnosti opata na Západě, udělována však i mnichům, kteří nejsou 
představenými monastýrů). 
9 Archimandrita Sergij byl profesorem bohosloví na theologické akademii v Sofii (do r. 1968) a duchovním otcem 
ţenského Pokrovského monastýru v sofijském Kňaţevu, jenţ je ohniskem tradicionalismu v Bulharsku. 
10 Archimandrite SERGIUS. „The First Œcumenical Synod and the Feast of Pascha ‚…not with the Jews‘.“ Orthodox 
Tradition, vol. XIV, no. 2 & 3, pp. 2-8. Text dostupný webu: www.orthodoxinfo.com/ecumenism/firecsyn.pdf 
(přístup dne 31.12.2008) 
11 Bishop PHOTIUS of Triaditsa. The 70th Anniversary of the Pan-Orthodox Congress. A Major Step on the Path Towards 
Apostasy. Text dostupný na webu: www.orthodoxinfo.com/ecumenism/photii_1.aspx a 
www.orthodoxinfo.com/ecumenism/photii_2.aspx (přístup dne 31.12.2008). 
12 ПЕРЕПЕЛКИНА, Людмила. „Юліанскій календарь – 1000-летняя икона времени на Руси.“ Православный 
путь. Джорданвиллъ, Н. І. (США): Типографія преп. Іова Почаевскаго, 1988. 
13 ПЕРЕПЕЛКИНА, Людмила. Экуменизмъ – Путь ведущій къ погибели. Джорданвиллъ, Н. І. (США): 
Типографія преп. Іова Почаевскаго, 1992. 

http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/firecsyn.pdf
http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/photii_1.aspx
http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/photii_2.aspx
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Cennými pomocníky pro porozumění astronomickým a chronologickým souvislostem 

spojeným se sestavením a reformou kalendáře nám byli Gustav Friedrich14 a stará popularizační 

kníţka sovětského autora S. I. Selešnikova.15 Pár poznámek k nejstarším dokladům slavení Paschy 

čerpáme z klasického francouzského Slovníku křesťanské archeologie.16 Církevní kanonická 

pravidla v této práci citujeme podle poněkud zastaralého českého překladu z roku 1955,17 biblické 

texty podle překladu ekumenického. Hluboký obdiv si pak zaslouţí webové stránky nadšence pro 

chronologii a kalendáře Nikolause A. Bära,18 díky nimţ jsme ověřovali údaje a sestavovali některé 

přiloţené tabulky.  

 

1.3. Požadavky církevně-politické korektnosti 

Palčivost tématu, o němţ pojednáme, bývá samotnými představiteli pravoslavných církví 

podceňována a tradicionalisté jsou často očerňováni jako jakési partizánské buňky podkopávající 

jednotu Církve. Bez znalosti historického kontextu bychom klidně mohli přijmout jednoduché 

dělení pravoslavného světa na jednotlivé autokefální19 místní církve ve vzájemném společenství 

(tzv. kanonické či oficiální církve) a rozkolné skupiny, jeţ se provinily neposlušností vůči církvím 

mateřským. Avšak zabýváme-li se blíţe dnešními pravoslavnými „rozkoly“, narazíme na slabiny 

takové schematizace.  

Víceméně úspěšné překonání osmdesátiletého rozkolu v nejpočetnější pravoslavné církví, 

jeţ se dělila na kanonický moskevský patriarchát a „schismatickou“ ruskou církev v diaspoře, nás 

učí neunáhlovat se v úsudku, zvlášť kdyţ vystupujeme jen jako vnější pozorovatelé. Téţ v jiných 

současných, neméně bolestných rozkolech převládají motivy politické (Ukrajina, Makedonie), 

jinde na stejném teritoriu soupeří dvě jurisdikce kanonické (Estonsko, Moldávie), ale tyto církve 

se přes vzájemné rozepře a schválnosti neliší svou věroukou ani bohosluţebnými obyčeji.  

Avšak v případě starokalendářních tradicionalistů, které představujeme v naší práci, se 

jedná o rozkoly poněkud jiné povahy. V roli rozvracečů církve se totiţ ocitají ti, kteří setrvali při 

zvycích svých otců a dědů, kdeţto společenství ostatních pravoslavných církví a veřejnoprávnímu 

uznání se těší ti, jiţ zavedli do církevní praxe zvyklosti nové. Chceme nahlédnout, jak k tomuto 

paradoxu došlo a proč pověstný „pravoslavný konservatismus“ neuhájil svou vnitřní jednotu. 

 

 

                                                 
14 FRIEDRICH, Gustav. Rukověť křesťanské chronologie. Praha: FF UK, 1934. (Reprint Praha/Litomyšl: Paseka, 1997). 
15 SELEŠNIKOV, S. I. Člověk a čas. Z rus. orig. přeloţil (a 2 kapitoly doplnil) Jaroslav Maršálek. Praha: Práce, 1974. 
16 CABROL & LECLERCQ. Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne et de Liturgie. Paris: Librairie Letouzey et Ané, 1938. 
17 Pravidla všeobecných a místních sněmů i svatých Otců pravoslavné církve. Z círk. slov. orig. přeloţil Jiří Novák. Pravoslavná 
církev v Československu v Ústředním nakladatelství v Praze, 1955. 
18 www.nabkal.de (přístup dne 15.1.2009). 
19 Tj. samosprávné církve, doslova „s vlastní hlavou“. 

http://www.nabkal.de/


 8 

2. Dějinné předpoklady církevního kalendáře 

Abychom se v samotném úvod práce příliš nevyčerpali hledáním vyčerpávající definice 

kalendáře, vystačíme si s definicí pracovní. Perepelkina20 nabízí tuto: „Člověk, pozoruje přírodu i 

sebe sama, viděl, ţe umírání je střídáno ţivotem, a ţe zároveň i vitální síly ustupují rozkladu a 

smrti. Zabezpečit ţivot měl rituálně uskutečňovaný zázrak. Existující vesmírné rytmy tak nalézaly 

výraz v rituálních úkonech. Rituál byl proto spjat s rytmem a s pamětí. Odtud povstává kalendář 

jako vtělení rytmu sjednocujícího makro- a mikrokosmos (pro rituální účely).“ 

Spojitost kalendáře, paměti a rytmu zdůrazňuje i Perepelkinou citovaný prof. Zelinskij,21 

který definuje kalendář jako „rytmizovanou paměť lidstva“. Kalendář nikdy „nebyl vnímán jako 

pouhý nástroj měření času, nýbrţ jako něco, co čas uspořádávalo a určovalo tep kosmického, 

historického i biologického ţivota“. Perepelkina ale upozorňuje na rozdíl mezi tímto archaickým 

a křesťanským pojímáním kalendáře, neboť cyklická neměnnost kalendářních rytmů byla zcela 

zásadně narušena: „Vtělením Boha-Slova se čas stal pro křesťany časem spásy, získal svůj cíl. 

Došlo k vzájemnému doteku a prolnutí času a eschatonu, čímţ byl čas posvěcen.“ 

Jeromonach Kasián22 objasňuje, v čem spočívá specifikum církevního kalendáře. Ten byl 

totiţ sestaven svatými Otci proto, aby v reálném čase tajemně zpřítomňoval historické události 

Spasitelova ţivota (tj. zásahy Stvořitele do stvořeného času). Uţ z principu tak není moţné zavést 

alternativní nebo libovolná data pro slavení církevních svátků: „Kdo by se o to pokoušel, jakoby 

slavil jiného Krista neţ toho, jenţ přikázal svým učedníkům: Jděte ke všem národům a učte je, 

aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal (Mt 28,19.20).“ 

Kasián se snaţí dokázat,23 ţe tradiční církevní kalendář (ani lpění na něm) není kontradikcí 

rozvoje vědeckého poznání, nýbrţ nedocenitelnou pomůckou těm, kdo hledají Boha. Funguje 

jako duchovní časomíra zaloţená na rytmu biblických, zejména novozákonních událostí, a „ačkoli 

je kalendář lidským výtvorem, jeho bezvýhradné přijetí svatou Pravoslavnou církví jej povýšilo na 

boţský. Jen proto je narušení kalendáře hříchem.“ V následující části práce se tedy zaměříme na 

ty „lidské výtvory“ v oblasti kalendáře, které Církev uţila při sestavování kalendáře, a na to, jakým 

způsobem tento svůj vlastní kalendář „povýšila na boţský“.  

 

2.1. Kalendáře starověku 

Církevní kalendář dodnes nese jméno reformátora civilního kalendáře římského Iulia 

Caesara. Inspirací juliánské kalendářní reformy byl nepochybně kalendář egyptský, ve srovnání 

s ním bylo počítání času v předkřesťanských staletích v Římě velmi nedokonalé. Popisu juliánské 

                                                 
20 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 114. 
21 Ibid, s. 115. 
22 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 11. 
23 Ibid, s. 17-18. 
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reformy (zavedené od 1. ledna 45 př. Kr.)24 se nebudeme věnovat, povšimneme si jen předností 

egyptského kalendáře, které Římany zaujaly, na něţ poukazuje i Kasián.25 

Egyptští kněţští astronomové zaloţili svůj kalendář na pozorování „Hvězdy bohyně Ísis“ 

zvané Sopdet (nám známější pod jménem Sírius), jejíţ pořečtěného jméno Sóthis dalo vzniknout 

názvu kalendářního systému pojmenovaného jako perioda Sóthidy. Předjitřní východ Síria nad 

východním obzorem odpovídající přibliţně letnímu slunovratu kaţdoročně ohlašoval pravidelné 

nilské záplavy. Egypťané tímto pozorováním odvodili délku sóthidského roku na 365 a ¼ dne, 

avšak zaokrouhlili ji na 365 dní, které rozdělili do 12 měsíců o 30 dnech, a koncem kaţdého roku 

pak doplnili 5 epagomenálních (nad-ročních) dnů. Egyptský rok byl tak odvozen od roku siderického26 

(hvězdného) a kaţdé čtyři roky zaostával o jeden den za rokem tropickým (slunečním), nárůst 

tohoto zpoţdění o celý rok za 1460 let (4 x 365) Egypťané řešili přidáním jednoho roku navíc, 

kdykoli začínala nová perioda Sóthidy.27 

V egyptském počítání času tedy teoretický princip odpovídal astronomickému jevu, coţ 

Římané obdivovali, do svého „universálního“ kalendáře však pochopitelně chtěli zakomponovat 

rovnodennosti a slunovraty, aby se vyhnuli čistě hvězdnému „toulavému“ roku nerespektujícímu 

roční období.28 Sosigenes Alexandrijský (Caesarem pověřený reformou kalendáře) tedy převzal 

délku solárního roku (365 dní a 6 hodin) známou Egypťanům, ale rozdělil kalendář do čtyřletých 

cyklů, v nichţ tři po sobě jdoucí roky měly 365 dní, kdeţto čtvrtý přestupný s 366 dny se nazýval 

rokem bissextilním (annus bis sextus).29 

Uţ starověcí učenci (včetně sv. Otců) věděli, ţe juliánský rok zcela neodpovídá délce roku 

tropického, jejich cílem však nebyl „abstraktní ideál astronomické přesnosti“, ale spíš snaha co 

moţná harmonicky sladit přírodní časové rytmy.30 Úspěšným pokusem byl Metónský cyklus 

pojmenovaný po Metónovi z Athén, jenţ jej vynalezl a uplatnil na řecký kalendář roku 433 př. Kr. 

                                                 
24 Viz FRIEDRICH. Rukověť, s. 17-23. 
25 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 6-7. 
26 Přírodověda má rok za „periodu revolučního pohybu Země, časový interval mezi dvěma sousedními průchody 
Země týmţ bodem. Je-li určen dvěma po sobě následujícími stejnými postaveními Slunce mezi hvězdami, jde o 
hvězdný neboli siderický rok. Je-li vztaţným bodem jarní rovnodennost, jde o rok tropický.“ Délka hvězdného roku je 
365,2564 středních slunečních dnů, v důsledku precese je však tento siderický rok delší neţ rok tropický, který má délku 
365,24219879 středních slunečních dnů, tj. 365d 5h 48min 45,9747s (viz BRÁZDIL a kol. Matematická geografie. Praha: 
SPN, 1984. s. 114 a 133.). V naší práci uţíváme označení „sluneční či solární“ místo přesnějšího termínu „tropický“. 
27 Kaţdé období má tedy 1461 let o 365 dnech, coţ odpovídá 1460 tropickým létům (po 365,25 dne), periody Sóthidy 
byly takto počítány od roku 4241 př. Kr. 
28 Tuto metodu počítání času s vázaným rokem (byť s trochu jiným pravidlem přestupnosti) přijali i sami Egypťané, 
kdyţ začali počítat podle „Aktijské éry“ pojmenované po námořní bitvě u Aktia (poráţka Marka Antonia a Kleopatry 
C. Octavianem, budoucím Augustem), v níţ Egypt ztratil politickou nezávislost. K bitvě došlo 29. srpna r. 31 př. Kr 
a podle Kasiána je to „asi náhodný důvod, proč pravoslavný církevní rok (indikt) začíná 1. září“ (CASSIAN. s. 9.). 
29 Podle dne navíc, který se označoval jako ante diem bis sextum kalendas Martias čili „druhý šestý den do březnových 
kalend“, tedy den odpovídající našemu 24. únoru, který se toho roku dvakrát opakoval (SELEŠNIKOV. Člověk a čas, 
s. 57.). Zajímavým reliktem této přestupnosti „dvoušestého dne“ byl svátek svatého apoštola Matěje, který v římském 
kalendáři připadal na 24. února, v přestupných letech se však slavil 25. února (FRIEDRICH. Rukověť, s. 23.). 
30 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 6. 
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Do cyklu devatenácti solárních let vkládá embolismické (vsuvné, staročesky „hrudné“)31 měsíce tak, 

ţe na 12 běţných let o 12 měsících (tj. o 354 dnech)32 připadá 7 let embolismických (hrudných) o 13 

měsících (o 384 dnech). Po 235 lunacích (tj. po 19 letech)33 se cyklus opakuje a lunární fáze opět 

připadají na stejná data v kalendáři. Hvězdář Kalippos (334 př. Kr.) Metónem předpokládanou 

délku roku zkrátil o 1/76 dne. Kalippova oprava tak sloučila 4 Metónské cykly a vyrovnávala 76 let 

slunečních s 940 měsíci,34 z nichţ 28 bylo hrudných, ale počet dní je tu o 1 sníţen. Tyto cykly se 

dodnes uţívají k výpočtu dat Paschy, budeme se k nim tedy ve svých úvahách často vracet. 

 

2.2. Lunisolární povaha židovského Pesachu 

Pro křesťanství neméně významný byl kalendář ţidovský, s nímţ nás seznamuje Ljudmila 

Perepelkina,35 nejen proto, ţe se jím řídil Kristus a jeho apoštolé, ale zejména proto, ţe zásadně 

ovlivňuje nejdůleţitější křesťanský svátek, Paschu. Ţidovský kalendář je sice lunární, avšak právě 

Velikonoce jsou jedním z důvodů, proč se snaţí udrţet krok s ročními obdobími slunečního léta. 

O svátku Pesach slaví ţidé vysvobození Izraele z egyptského otroctví, k němuţ došlo „o jarním36 

úplňku“ (v poúplňkové noci ze čtrnáctého na patnáctý den prvního měsíce lunárního roku). Tóra 

jmenuje tento měsíc aviv,37 měsíc klasu,38 dnes je označován spíše poexilním jménem nisan.  

Biblické podání váţe k Pesachu tři rituálně-symbolické úkony: hod beránka (v předvečer 

svátku), sedmidenní slavnost nekvašených chlebů a obětování prvotin ze ţní (druhý den svátku).39 

Na základě biblického textu (uveden v poznámce) tvrdí Perepelkinou citovaný prof. Bolotov,40 ţe 

„za časů chrámových obětí nebylo moţné povaţovat za velikonoční (nisan) takový měsíc, k jehoţ 

úplňku by neuzrál ječmen v okolí Jeruzaléma“. V geografických podmínkách Palestiny dozrává 

první obilí právě kolem jarní rovnodennosti, ačkoli pojem sám byl prý v ţidovském starověku 

neznámý. Vázanost paschálie na jarní rovnodennost je tedy podle Bolotova pouze domnělá, a 

přesto se stala „úhelným kamenem gregoriánské kalendářní reformy, s nímţ tato stojí a padá“. 

Otázkou pro problematiku církevního kalendáře neméně důleţitou je téţ přesný průběh 

ţidovských svátků. Tím se budeme blíţe zabývat níţe, uţ teď však předestřeme, ţe v pravoslavné 

tradici ona Kristova večeře s učedníky nebyla večeří pesachovou, ale konala se na počátku „dne 

                                                 
31 Od řeckého εμβαλλειν – vsouvati (FRIEDRICH. Rukověť, s. 15.). 
32 Vychází se z přibliţné délky lunárního měsíce 29 a ½ dne. 
33 Tj. po uplynutí (12 x 12 + 7 x 13) 235 lunárních měsíců, jejichţ trvání je jen o 2h 5min delší neţ 19 tropických let. 
34 Kallipos upřesnil střední délku lunárního měsíce na 29,53085 dne, tj. byla jen o 22 vteřin delší, neţ ji uznáváme 
nyní. První Kallipův 76letý cyklus začínal 28. června roku 330 př. Kr. (SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 88.). 
35 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 121. 
36 O roční době, kdy vyšel Izrael z Egypta, svědčí letmá zmínka o škodách, jeţ napáchala jedna z egyptských ran: 
„Potlučen (krupobitím) byl len a ječmen, protoţe ječmen byl uţ v klasech a len nasazoval tobolky. Pšenice a špalda 
však potlučeny nebyly, protoţe jsou pozdní.“ (Ex 9,31-32). 
37 Ex 13,3-4. 
38 Dt 16,1.9. 
39 Lv 23, 5-8.10-11.14-15. 
40 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 121. 
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příprav“, tj. v předvečer 14. nisanu, a téhoţ dne ráno byl Jeţíš ukřiţován. Svou poslední večeři tak 

Kristus neměl slavit s nekvašenými chleby, neboť první den slavnosti nekvašených chlebů (tedy 

15. nisan) začínal aţ odpoledne, kdy Jeţíš umíral na kříţi. Během prvního dne Pesachu uţ jeho 

tělo odpočívalo v hrobě.  

Perepelkina píše: „Pascha Pánova utrpení koincidovala s Paschou starozákonní, avšak Pascha, jeţ 

přemohla moc smrti, Pascha Vzkříšení, nastala třetí den po ukřižování, 16. nisanu. A souslednost 

těchto v historii světa jedinečných událostí nesmí být měněna … Svátek Vzkříšení si sice uchoval 

historickou souvislost s Velikonoci Starého zákona, ale stal se na nich nezávislým.“ 

  

3. Harmonie Slunce a Luny v církevním kalendáři 

Zdánlivá sloţitost křesťanského kalendáře spočívá ve snaze o soulad dvou prvků, jejichţ 

analogie snad můţeme hledat v přírodních cyklech Slunce a Luny. Jde o Menaion a Paschalion.41 

Cyklus Menaionu (z řeckého μην, měsíc)42 zahrnuje liturgické svátky vázané na konkrétní 

data v kalendářním měsíci, oproti civilním římskému (a dnešnímu) počítání času se však trochu 

liší. Předně jeho liturgický den trvá od večera do večera,43 coţ znamená, ţe první denní liturgií je 

večerní bohosluţba (nešpory, z latinského vesperae). Dále liturgický rok (Indikt) trvá od 1. září do 31. 

srpna. A konečně liturgické denní doby se dělí na 12 hodin noci a 12 hodin dne, třetí hodina dne 

je tak v 9:00, šestá ve 12:00 atd.44  

Cyklus Paschalionu (z řeckého Πασχα) ztělesňuje vazbu pohyblivých liturgických svátků45 

na lunární ţidovský kalendář, neboť Kristovo Vzkříšení (ale i Letnice) je historicky i symbolicky 

úzce spjato s největšími svátky ţidovskými. Jeţíš vstal z mrtvých chronologicky aţ po ţidovském 

Pesachu (v druhý den svátků), proto i Paschalion dbá na zachování následnosti těchto událostí a 

vystihuje ambivalentní vztah ke kalendáři a liturgii ţidů.  

Kasián46 píše: „Sám vtělený Bůh-Slovo byl Ţidem, jenţ zachovával přikázání Zákona, 

neboť je nepřišel zrušit, ale naplnit.47 Stal se však novou Paschou, Sluncem spravedlnosti48 pro 

všechny, kdo v Něj věří. Tím byla starozákonní Pascha, jíţ si ţidé připomínali vyjití z Egypta, 

nahrazena Paschou novozákonní, jíţ křesťané slaví, slovy sv. Doroteje z Gazy, vysvobození 

z otročení noetickému Egyptu, tj. hříchu.“  

                                                 
41 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 20. 
42 V češtině nemáme přesný ekvivalent, v západní církevní terminologii mu snad odpovídá pojem sanktorál, neboť jde 
převáţně o liturgické připomínky světců, nejčastěji dnů jejich smrti čili „narození pro nebe“. 
43 Podle biblického podání o stvoření světa: „byl večer a bylo jitro, den první“ (Gn 1,5). 
44 Odtud názvy „kanonických hodinek“ běţné i na Západě: prima, tercie, sexta a nona. 
45 Tj. svátky vázané na určitý den v týdnu (nejčastěji na neděli), jejichţ datum se v různých letech mění. 
46 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 21. 
47 Mt 5,17. 
48 Mal 4,2. 



 12 

A dodává výrok sv. Jana Zlatoústého: „Židovská Pascha byla jen stínovým předobrazem, kdežto 

křesťanská Pascha je skutečná; první byla vysvobozením z tělesné smrti, druhá skoncovala s Božím hněvem, 

jemuž propadl celý vesmír; první byla vyvedením z dávného Egypta, druhá byla vykoupením z modloslužby; první 

přemohla faraóna, druhá Ďábla; po první následovala Země zaslíbená, zatímco po té druhé Nebesa.“  

Ambivalence ve vědomí současně souvislosti i odlišnosti toho, co křesťané a ţidé slaví, se 

odráţí jiţ v nejstarších kanonických pravidlech zakazujících slavení Paschy se ţidy. Tzv. „Pravidla 

svatých Apoštolů“, jeţ podle Tradice vznikla v prvních staletích Církve, praví: „Pravidlo 7.49 Bude-li 

biskup nebo kněz nebo jáhen oslavovati svatý den Paschy před jarní rovnodenností, tj. současně se Židy, budiž 

zbaven duchovenské hodnosti.“ Ztotoţníme-li se s tradicí, ţe pravidla jsou starší neţ První všeobecný 

sněm v Níkáji (325), jenţ se otázkou kalendáře a Paschy zabýval poprvé na celocírkevní úrovni a 

jehoţ účastníci prý stvrdili závaznost oněch Apoštolských pravidel,50 připouštíme tak, ţe ohled na 

ţidovský kalendář je explicitně obsaţen v kalendáři křesťanském.  

Níkájští svatí Otcové stáli před nelehkým úkolem, měli pro církevní účely přijmout co 

moţná dokonalý kalendář lunisolární a sladit v něm Menaion a Paschalion. Kombinace Metónského 

cyklu a juliánského kalendáře nebyla snadná,51 bylo však uţito Kallipovy opravy a juliánský rok byl 

relativně dobře synchronizován s rokem lunárním. Přesto se zbývající nepřesnosti projeví tak, ţe 

se skutečné lunární fáze a data pro ně cyklicky vypočtená časem rozcházejí. Kasián objasňuje, 

proč k tomu dochází,52 přes tuto „nepřesnost“ však chválí níkájské paschalisty za dovedné spojení 

dvou téměř nesouvztaţných kalendářů ve „vědecky hodnotném“ devatenáctiletém cyklu, díky 

němuţ jsme schopni bezchybně předvídat vztahy lunárních fází vůči jarní rovnodennosti (ačkoliv 

reálné astronomické jevy se uskutečňují v časovém posunu).  

Posun jarní rovnodennosti i její zpoţďování za pesachovými úplňky zabezpečuje nutnou 

následnost Paschy po ţidovských Velikonocích. Dokonce uţ byzantský kanonista Blastares (14. 

stol.) nazval vzájemné oddalování obou svátků „výhodou“, coţ je v přímém protikladu s názory 

současných „ekumenistů“, kteří toto zpoţďování nazývají „závadou“. Toto oddalování má podle 

Kasiána především hluboký theologický význam, neboť „moudře znázorňuje staleté duchovní 

oddělování se judaismu a křesťanství“.  

                                                 
49 Citováno dle Pravidla všeobecných a místních sněmů i svatých Otců… Praha, 1955. 
50 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 22. 
51 Metón si vystačil s domnělou délkou slunečního roku 365 dní, ale juliánský rok byl o 6 hodin delší (365 a ¼ dne), 
z čehoţ se za 19 lunárních let nahromadily 4 dny a 18 hodin navíc, takţe i kdyby v určitý rok nastal březen a nisan ve 
stejný moment a po 19 letech by tak teoreticky měl 1. nisan začínat jen o 6 hodin dřív neţ 1. březen, skutečný rozdíl 
mezi datem 1. března a novoluním nisanu by byl 4 dny a 18 hodin (CASSIAN. A Scientific Examination, s. 24.). 
52 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 26: Problémem je rozdíl 1h 28min 15s v délce 19 juliánských slunečních let 
(6939d 18h) a 19 lunárních let (6939d 16h 31min 45s). Proto se po uběhnutí 19 slunečních let lunární fáze vracejí ke 
stejnému datu, ale o 1h 28min 15s dříve, coţ dává za 304 let (16 devatenáctiletých cyklů) téměř celý den (23h 32min). 
Nejranější paschální úplněk (14. nisan), který právě roku 325 připadl na 21. března, se tak dnes objevuje uţ 18. března 
(tj. 31. března nového stylu) a jarní rovnodennost, jeţ roku 325 téţ koincidovala s 21. březnem, dnes pozorujeme uţ 
8. března (tj. 21. března nového stylu). FRIEDRICH (Rukověť, s. 89.) udává jinou hodnotu rozdílu mezi lunárním a 
solárním rokem (1h 28min 42s) i doby, kdy zaostávání dosáhne celého dne (308 let). 
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Ale nyní se vraťme do prvních křesťanských staletí, abychom ukázali, jaká úsilí Církev 

vynaloţila k jednotnému slavení Paschy. Tyto snahy lze právem označit za počátek formování 

vlastního církevního kalendáře. 

 

3.1. Předníkájská problematika Paschy 

Křesťanský čas má centrum.53 Je to 14., 15. a 16. nisan roku, kdy zemřel Kristus. Tato data 

určují celou křesťanskou theologii času. „Ukřiţováním Krista (14. nisanu) zahynulo starozákonní 

lidství a jeho Vzkříšením (16. nisanu) se zrodilo křesťanství.“ Otázka přesného běhu událostí těch 

tří dnů začala křesťany zaměstnávat poměrně záhy. Evangelia se tu neshodují, synoptikové píší, 

ţe Jeţíš zemřel 15. nisanu,54 Jan svědčí pro 14. nisan.55  

Prvním dokladem o slavení Paschy Církví a prvním sporem o její datum je návštěva sv. 

Polykarpa ze Smyrny (+155) u římského biskupa sv. Aniceta (+166) v zimě 154-155.56 Jednali téţ 

o datu Paschy a Polykarp bránil tradici prý osobně převzatou od apoštola Jana, podle níţ asijské 

církve slavily Paschu 14. nisanu nehledě na den v týdnu. Později, kdyţ se tento způsob povaţoval 

za heretický, říkalo se jeho stoupencům quartodecimáni.57 Anicet naopak hájil tradici sv. biskupa 

Sixta (+125), podle níţ se Pascha v Římě slavila shodně s evangelii58 „první dne po sobotě“. Ač se 

nedohodli, jejich setkání bylo srdečné a zachovali vzájemné společenství (sv. Polykarp v Římě 

dokonce předsedal liturgii).  

Ale o 50 let později musí sv. Irenej Lyonský (+202) římského biskupa sv. Viktora (+199) 

upozornit, ţe i kdyţ jeho předchůdci Paschu 14. nisanu odmítali a nedovolovali slavit, tolerovali 

věřící (quartodecimány) z jiných církví a nevylučovali je z obecenství. Viktor totiţ exkomunikoval 

biskupa Polykrata Efeského a jeho obce. Irenej připomněl Viktorovi, ţe římští biskupové posílali 

quartodecimánům Eucharistii, a Viktor nakonec svou exkomunikaci odvolal.  

Roztrţka mezi Efesem a Římem ale nebyla prvním váţnějším konfliktem. Pascha narušila 

jednotu asijských církví, uţ kdyţ byl v Laodikeji umučen biskup Sagaris (+167) a po jeho skonu 

nastaly v obci paschální rozbroje (zpravuje o tom Meliton ze Sard, jehoţ cituje v svých dějinách 

Eusebios).59 I Apolinář z Hierapole píše, ţe asijské církve („jeţ netřeba trestat, spíše napomenout 

a poučit“) tvrdí, ţe Pán jedl beránka 14. nisanu a 15. téhoţ měsíce, v den nekvašených chlebů, byl 

ukřiţován, odvolávajíce se na evangelium Matoušovo. Apolinář však namítá, ţe Mojţíšův Zákon 

                                                 
53 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 116. 
54 Lk 22,7; Mk 14,12; Mt 26,2.5.17. Ale zprávy o Jeţíšově pohřbu vyznívají jinak: Lk 23,54; Mk 15,42; Mt 27,62.  
55 Jan 13,1; Jan 18,28; Jan 19,14; Jan 19,31.  
56 CABROL & LECLERCQ. Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne, vol. XIII/2, col. 1525. 
57 Úplněk se nazývá luna quartadecima, protoţe tato fáze nastává 14 dní po novoluní, čili měsíc je tu 14 dní stár. 
(FRIEDRICH. Rukověť, s. 36.). 
58 Jan 20,1; Lk 24,1; Mk 16,2; Mt 28,1. 
59 CABROL & LECLERCQ. Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne, vol. XIII/2, col. 1526. 
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o svátku zakazoval pěší přesuny spojené s Jeţíšovým procesem.60 Hájí Pánovu Paschu 14. nisanu a 

hlásí se ke quartodecimánům, k nimţ počítá i apoštoly Jana a Filipa (zakladatele církve v Hierapoli).  

Souhlasí s ním i sv. Klement Alexandrijský, který objasňuje,61 ţe léta před ukřiţováním 

Kristus dodrţoval ţidovské svátky (jedl beránka ve správný den), ale kdyţ se ho v posledním roce 

učedníci 13. nisanu62 ptali, kde mu mají (nazítří) připravit pesachovou večeři, zasedl s nimi k jakési 

jiné (předsváteční) večeři, při níţ ustanovil Eucharistii (popsáno u synoptiků) a po níţ jim umyl 

nohy (popsáno u Jana).63 Večer (počátek 14. nisanu) pak naznačil Pán učedníkům ve své „řeči na 

rozloučenou“ (Jan 13-17), ţe letos je on sám Paschou (obětovaným Beránkem). 

Jasně mluví téţ Philosophoumena („proti všem heresím“) sv. Hypolita Římského (+235), kde 

čteme,64 ţe někteří mají zato, ţe Kristus v den, kdy trpěl, slavil Paschu (tj. Pesach), a měli bychom 

konat taktéţ, ale to je omyl, neboť Kristus tehdy skutečnou paschu (tj. pesachového beránka) 

nejedl, vţdyť sám byl předpověděnou Paschou (tj. pesachovou obětí) uskutečněnou v předepsaný 

čas. A v jiném svém díle65 Hypolit píše, ţe „Pán poté, co řekl: ‚uţ nebudu jíst paschu‘ (Lk 22,16), 

večeřel, ale paschu před Paschou nejedl, nýbrţ Paschu vytrpěl dřív, neţ nastal čas paschu jíst“. 

Cílem těchto polemik bylo vyhnout se oslavě Vzkříšení o ţidovských svátcích, které byly 

spjaty spíše s Kristovým utrpením, ale Církev zůstávala vůči své liturgické nejednotě bezmocná aţ 

do 4. století,66 kdy „konstantinovský obrat“ umoţnil, aby byla záleţitost celocírkevně řešena. 

 

3.2. První všeobecný církevní sněm v Níkáji 

Po Velikonocích roku 325 svatí Otcové ze všech koutů Římské říše shromáţdění na 

Sněmu v Níkáji67 přijali dosud pohanský civilní kalendář a vztáhli jej ke kalendáři ţidovskému tak, 

aby se jednotně slavila Pascha, od níţ by se odvíjela bohosluţebná praxe řízená souběţnými cykly 

Paschalionu68 a Menaionu69. O co v Níkáji ohledně kalendáře šlo, shrnuje archimandrita Sergij:70 „tři 

církevní oblasti na Východě, Mezopotámie, Sýrie a Kilíkie, jeţ dosud slavily Paschu nesprávně, 

souhlasily, ţe od nynějška budou slavit shodně s ostatními místními církvemi… Sněm téţ přijal 

                                                 
60 Argument ne úplně relevantní, protoţe omezení chůze se nevztahovalo na Jeruzalém a blízké okolí. 
61 CABROL & LECLERCQ. Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne, vol. XIII/2, col. 1527. 
62 Tj. den před „dnem příprav“, synoptici asi pokládali „den příprav“ za první den svátků. Viz Jan 13,1 (13. nisan) a 
Jan 19,14 (14. nisan).  
63 Coţ prý bylo očistou před svátkem. 
64 CABROL & LECLERCQ. Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne, vol. XIII/2, col. 1527. 
65 Ibid. (Περι του Πασχα). 
66 „Na synodě v Arles r. 314 bylo usneseno, aby Velikonoce byly slaveny všade ve stejný den, který měl římský 
biskup svými listy oznamovati ostatním biskupům.“ (FRIEDRICH. Rukověť, s. 37.). 
67 Dnes Iznik v Turecku. 
68 Tj. pohyblivé svátky: Pascha, Nanebevstoupení Páně, Padesátnice čili Seslání Ducha Svatého; a související posty 
Čtyřicátnice čili Velký půst (před Paschou) a Petropavlovský půst (před 29. červnem). 
69 Tj. nepohyblivé svátky Narození a Zjevení Páně, Bohorodičky a světců; z postů Filipovský (čili Předvánoční) a 
Uspenský, předcházející svátku Zesnutí Přesv. Bohorodičky (15. srpna). 
70 Archim. SERGIUS. The Late Celebration of Pascha in 1983. In: Hieromonk CASSIAN. A Scientific Examination of 
the Orthodox Church Calendar. Etna (California): Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1998. s. 148. 
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alexandrijský výpočet Paschy zaloţený na juliánském kalendáři a na synchronizaci lunisolárních 

cyklů podle Metóna a Kallippa.“ Dále píše,71 ţe Sněm stvrdil tradici, ţe „křesťanská Pascha se 

musí vyhnout 14. nisanu, dni oběti pesachového beránka, neboť ‚náš velikonoční beránek, 

Kristus‘ (1Kor 5,7) byl obětován jednou provţdy. Přesně v onen den, v pátek 14. nisanu, byl 

Kristus ukřiţován, a taková volba času a data není libovolná, neboť v Bohu není nic nahodilého. 

Pán byl ukřiţován přesně v onen den, aby nám ukázal, ţe on je naší pravou Paschou (velikonoční 

obětí), jejíţ pouhý předobraz byl ve Starém zákoně. …slavit Paschu 14. nisanu by znamenalo 

oslavovat Vzkříšení na Velký pátek! To dělali starověcí heretičtí quartodecimáni a totéţ dělají 

katolíci a protestanti slavící Paschu ‚se ţidy‘ (μετα των Ιουδαιων).“  

Archimandrita Sergij72 ostře reaguje na domněnky, ţe zákaz slavení Paschy spolu se ţidy 

„nevylučuje náhodnou koincidenci těchto dvou dat“, ţe „tato myšlenka povstala aţ ve středověku 

na základě doslovné, avšak chybné interpretace výrazu μετα των Ιουδαιων“. Jako příklad „chybné“ 

interpretace uvádí výklad 7. apoštolského pravidla kanonistou Zonarasem (12. stol.), jenţ jasně 

říká, ţe „jejich (tj. ţidů) ‚nesváteční svátek‘ (ανεορτος εορτη) musí nastat první a teprve pak má 

být slavena naše Pascha“. 

Akta I. všeobecného sněmu se nám nedochovala, a ani 20 jeho kánonů pokyny k slavení 

Paschy explicitně neobsahuje, ale ţe takové rozhodnutí bylo přijato, se dovídáme z listu, který 

Sněm zaslal alexandrijské církvi, i z dopisu císaře Konstantina Velikého (+337), který se dochoval 

v „Ţivotě Konstantinově“ Eusébia Caesarejského (+340).73 Hierarchům nepřítomným na Sněmu 

císař píše: „Jednotným úradkem všech přítomných bylo rozhodnuto, aby ten Svátek zachovávali všichni a všude 

v jeden a týž den. …především se jeví nedůstojným, že bychom při slavení toho nejsvětějšího Svátku měli 

následovat obyčej židů, kteří bezbožně poskvrnili své ruce ohavným hříchem. …nechť prozíravost Vašich Svatostí 

uváží, jak žalostné a pohoršující je, že by se v tytéž dny někteří postili, zatímco jiní radostně slavili…“ 

Ustanovení přisuzovaná Níkájskému sněmu74 shrnuje kanonická sbírka Syntagma (14. stol.) 

do čtyři základních pravidel pro kanonicky řádné slavení Paschy: 

1) Pascha musí být slavena po jarní rovnodennosti 

2) Pascha musí být slavena po úplňku následujícím jarní rovnodennost 

3) Pascha musí být slavena první neděli po témţ úplňku 

4) Pascha nesmí připadnout na ţidovské Velikonoce, které předurčují její slavení. 

                                                 
71 Ibid, s. 149-150. 
72 Archimandrite SERGIUS. „The First Œcumenical Synod and the Feast of Pascha ‚…not with the Jews‘.“ Orthodox 
Tradition, vol. XIV, no. 2 & 3, s. 2-8. Text je dostupný na internetu na adrese: 
www.orthodoxinfo.com/ecumenism/firecsyn.pdf (přístup dne 31.12.2008) 
73 Cituje CASSIAN. A Scientific Examination, s. 122. 
74 Ve skutečnosti jde o pravidla alexandrijské paschálie přijaté Níkájským sněmem za celocírkevně směrodatnou, 
mluví-li tedy naši autoři o „níkájských paschalistech“, míní vlastně alexandrijské komputisty. 

http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/firecsyn.pdf
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„Níkájským“ pravidlem slavení „po jarní rovnodennosti“ je však míněna juliánská kalendářní 

rovnodennost, která neodpovídá astronomické rovnodennosti. Znamená to, ţe pesachový úplněk 

není povaţován za paschální, předcházela-li by následující neděle juliánskému datu 21. března (tj. 

3. 4. nového stylu), nehledě na rovnodennost astronomickou (viz léta 2002 a 2013 v Tabulce 1.).  

A zároveň „první jarní úplněk“ musí být prvním úplňkem nového lunárního roku.75 Svou 

versi Metónského cyklu aplikují Ţidé tak, ţe vkládají třináctý „hrudný“ měsíc (mensis embolismalis) 

před poslední měsíc kalendáře v „hrudném“ roce (annus embolismalis), jímţ je kaţdý 3., 6., 8., 11., 

14., 17. a 19. rok 19letého cyklu.76 Prvním měsícem roku je nisan, posledním adar, ale v hrudných 

letech adar propůjčuje jméno předposlednímu vloţenému měsíci a třináctý měsíc se nazývá ve-adar 

či adar šeni („druhý adar“). Úplněk měsíce ve-adaru můţe nastat aţ po astronomické jarní rovno-

dennosti, ne však po juliánské kalendářní rovnodennosti, takový úplněk ale není prvním úplňkem 

nového lunárního roku a jeho pouţití k výpočtu Paschy (coţ dopouští gregoriánská paschálie) vede 

ke kanonicky vadnému slavení před Paschy před Pesachem (léta 2005, 2008 a 2016 v Tabulce 1.).  

 

3.3. Computus Paschalis 

Komputistice se pokusíme vyhnout, neboť je věcí nadmíru sloţitou.77 Zjednodušeně řečeno 

zahrnuje (astronomicko-)počtářské dovednosti nutné k výpočtu dat Paschy, vznikla v Alexandrii 

někdy ve 3. století zřejmě z potřeby určovat velikonoční úplněk bez závislosti na jeho pozorování 

a vyhlašování ţidovskými autoritami a s nadsázkou snad můţeme říci, ţe jedinou její disciplínou 

bylo vměstnávání Metónova cyklu (i jeho méně dokonalých obdob) do kalendářních let tak, aby byl 

předvídatelný jarní úplněk a nedělní data pro slavení Paschy.78 První tabulae paschales sestavil 

alexandrijský biskup Dionýsios (+264) pomocí nedokonalé oktaëteridy,79 ale uţ počtář Anatolios 

z Alexandrie (r. 270 biskupem v Laodikeji) své tabulky zaloţil na 19letém kruhu Metónově 

v útvaru zdokonaleném Kallipem.  

Zjednodušená Tabulka 2. (viz Tabulková příloha) obsahuje kdysi běţné paschální cykly, 

z nich nás bude zajímat jen 532letý cyklus egyptského mnicha Aniana, jenţ se stal pověstným 

Velikým indiktem, osou pravoslavné časomíry i kalendáře. „Anianos poprvé kombinací 19letého 

kruhu měsíčního s 28letým kruhem slunečním sestrojil období 532 let, po jehoţ uplynutí se 

úplňky opakovaly při stejných datech ve stejné dny týdenní. Nejpamátnější z alexandrinských 

tabulek velikonočních jsou ty, které na léta 403-512 sestavil patriarcha Kyrillos. K nim se pojí 

                                                 
75 Archim. SERGIUS. The Late Celebration of Pascha, s. 143-144.  
76 SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 100. 
77 Podrobně se jí zabývá FRIEDRICH. Rukověť, s. 41-61. 
78 „Hvězdářské vědomosti těch dob nedovolovaly, aby úplněk jarní mohl býti vypočten přesně astronomicky, jeho 
datum bylo určováno cyklicky, tj. sestrojením řady let, v níţ se délka jistého počtu let slunečních vyrovnávala délce 
řady let měsíčních. Proto se tabulky takové nazývají tabulae, cycli, canones paschales.“ (FRIEDRICH. Rukověť, s. 38.). 
79 Cyklus spojující 8 let a 99 měsíců. 
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tabulky římského opata Dionysia, které alexandrinskému výpočtu Velikonoc pomohly k úplnému 

vítězství v západní církvi.“80 Tito tři učení komputisté tedy vypracovali Veliký indikt, 532letý cyklus, 

jenţ je počítán od stvoření světa (neděle 1. září 5508 př. Kr.) a je osnovou veškerého liturgického 

ţivota Církve.81 Čtrnáct Velikých indiktů uţ uběhlo, nynější patnáctý začal roku 1941. 82 

Dokud nebyl alexandrijský computus v Římě znám, uţívaly se 16leté tabulky Hypolitovy. 

Aţ nesnáze s výpočtem Velikonoc roku 455 vedly akvitánského počtáře Victoria, aby vybídnut 

sv. papeţem Lvem Velikým (+461) sestavil Cursus paschalis, v němţ přijímá za základ výpočtu 

19letý kruh, avšak zároveň jej hledí přizpůsobit římskému poţadavku, aby stáří měsíce v neděli 

velikonoční nebylo menší neţ XVI.83 Sestrojil (či odkoukal od Alexandrijců) téţ období 532 let 

(circulus magnus paschae), jehoţ prvním rokem stanovil rok umučení Krista (28 A.D.) Victoriův kruh 

zůstal v Římě v platnosti do roku 526, v Galii se udrţel aţ do roku 736 (viz Tabulka 4.). 

Další spor o datum Velikonoc r. 526 byl příčinou, ţe římský opat Dionýsius Exiguus 

(+540) sloţil nové paschální tabulky „připínající se ke kruhu pro léta 513-531, který pokládal za 

část tabulek alexandrinského patriarchy Kyrilla“.84 Dionýsiovy tabulky obsahují data Velikonoc 

pro pět kruhů 19letých do roku 626 a v jejich úvodu připisuje 19letý cyklus i celou alexandrijskou 

paschálii Níkájskému sněmu.85 Autorita Sněmu, které se Dionýsius dovolával, způsobila, „ţe 

papeţové VII. stol. důrazně šířili alexandrinský způsob výpočtu Velikonoc. Přes to však se v Galii 

a na britských ostrovech houţevnatě drţelo aţ do první polovice VIII. století počítání podle 

kruhu 84letého, ale konečně i tam bylo vytlačeno, kdyţ Beda Venerabilis roku 725 pořídil další 

pokračování tabulek Dionysiových a dovršil úplný kruh 532 let (tj. 532-1063).“  

Na Východě propracoval Veliký indikt k dokonalosti sv. Maxim Vyznavač (+662), jenţ 

píše: „My, jimţ Milostí ráčilo býti dopřáno slavit s ‚nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy‘ 

(1Kor 5,8) Paschu našeho Boha, necháváme jeden den uplynout, připadá-li 21. březen na sobotu 

a je-li ta sobota čtrnáctou lunou. Kdyţ 18. duben připadá na neděli a ta neděle je čtrnáctým dnem 

prvního lunárního měsíce, necháváme uplynout sedm dní. Během těchto 35 dnů (22. března – 25. 

dubna) je tedy stanoveno slavit spasitelný svátek Paschy podle kánonů, ani dříve, ani později, 

shodně s pravidly Církve a s tradicí o těch dnech nám předanou.“86 

                                                 
80 FRIEDRICH. Rukověť, s. 37. 
81 Po 532 letech se dny v týdnu i fáze luny vracejí ke stejným datům, proto i Pascha připadá na neděli téhoţ data (tj. 
slaví-li se Pascha letos 19. dubna, připadla na totéţ datum i před 532 lety, tedy roku 1477, ale téţ roku 945 a 413). 
82 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 18. 
83 FRIEDRICH. Rukověť, s. 39. 
84 Ibid. 
85 Dionýsios Sněmu připisuje téţ pravidlo, ţe velikonoční úplněk (luna XIV. paschalis) můţe připadnout nejdříve na 
21. březen, nejpozději na 18. duben, a Velikonoce se mají slavit při stáří luny XV.–XXI. Je-li luna XIV. v sobotu, je 
nazítří velikonoční neděle. Výslovně uvádí, ţe ustanovení koncilu porušují ti, kteří slaví Velikonoce při stáří měsíce 
XVI.–XXII. a míní tím přívrţence výpočtu v Římě obvyklého. (FRIEDRICH. Rukověť, s. 40.). 
86 Archim. SERGIUS. „The First Œcumenical Synod“, s. 7. Cituje z Migne, Patrologia Graeca, vol. XIX, col. 1232. 
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Beda Ctihodný (+735)87 vypráví o úsilí sv. Egberta, jenţ přesvědčoval mnichy, kdyţ se stal 

opatem na skotském ostrově Iona, aby opustili „dávnou keltskou versi quartodecimánství“ a přijali 

níkájskou paschálii. Klášter na Ioně prvně slavil Paschu podle nové paschálie 24. dubna 729. A hned 

jak sv. Egbert doslouţil velikonoční liturgii, pokojně zemřel, „v čemţ mniši viděli zjevné znamení, 

ţe přijali bohulibé rozhodnutí“.88 Liturgická jednota křesťanstva byla tedy završena i na Západě. 

 

4. Kanonické sankce 

Církevní kánony naráţejí na časté nepochopení, nejsou to totiţ ţádné samohybné právní 

mechanismy, a sami pravoslavní vyčítají legalistickou mentalitu západním křesťanům. Kánony si 

můţeme představit, pomyslíme-li na Kristovo podobenství o Církvi jako „ovčinci“, nejspíš jako 

ohradu kolem stáda Dobrého pastýře, která vymezuje prostorné pole církevní disciplíny, aniţ by 

omezila různost charismat a sluţeb. Hranice jsou však jasně vymezeny. Kasiánovi89 připadají jako 

„duchovní mezníky“, na něţ vztahuje verš z Přísloví: „Nepřenášej dávné mezníky, které zasadili 

tvoji otcové“ (Př 22,28). Všimněme si tedy, co o slavení Paschy říkají Kánony. 

Kanonické sankce alexandrijsko-římského slavení Paschy (proti asijským quartodecimánům) 

kladly důraz na její křesťanský charakter a oddělení od Pesachu. Jiţ jsme citovali „7. pravidlo sv. 

Apoštolů“, jeţ měli potvrdit Otcové v Níkáji, dalším kánonem odkazujícím na závěry Níkájského 

sněmu, je 1. kánon Sněmu v Antiochii („in encaeniis“) roku 341: „Všichni, kdož se odvažují porušovati 

rozhodnutí svatého a velikého sněmu, který byl v Níkáji za přítomnosti zbožného a bohumilého císaře 

Konstantina na posvátný svátek spasitelné Paschy, buďtež odloučeni z obecenství a vyvrženi z církve, kdyby 

pokračovali v hádavém protivení proti dobrým ustanovením. Toto je řečeno o laicích. Jestliže někdo z představených 

církve, biskup nebo kněz nebo jáhen, po tomto rozhodnutí se odváží k rozvracení lidí a k znepokojování církví se 

oddělovati a s židy slaviti Paschu, toho svatý sněm do budoucna již odsuzuje na vypuzení z církve, poněvadž 

nestal se příčinou hříchu pouze pro sebe, nýbrž se provinil rozkladem a rozvratem mnohých. A nejen tyto sněm 

zbavuje duchovní služby, nýbrž i všechny, kdož se odváží býti v obecenství s nimi po jejich vyvržení z kněžství. 

Vyvržení se zbavují i vnějších poct, jichž se jim dostávalo dle svatého pravidla a Božího kněžství.“90 Přísný tón 

nenechává nikoho na pochybách, ţe přestupek trestaný „vypuzením z církve“, není malicherný. 

Téţ VI. všeobecný sněm v Konstantinopoli (680-681) stvrdil závaznost „85 Apoštolských 

pravidel“ a všech kánonů Níkájského sněmu i Antiochijské synody roku 341. Jeho 2. kánon říká: 

„Za překrásné a krajně pozoruhodné uznal tento svatý sněm i to, aby od nyní k uzdravení duší a vyléčení z vášní 

zůstalo pevných a nezničitelných pětaosmdesát pravidel, jež jsme přijali a jež potvrdili před námi svatí a blažení 

                                                 
87 Na webu je k disposici jeho dílo De temporum ratione (www.nabkal.de/beda.html) i paschální tabulky 
(www.nabkal.de/ostrechbeda.html). 
88 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 168. 
89 Ibid, s. 90. 
90 Všechny kánony citovány dle téhoţ překladu Pravidla všeobecných a místních sněmů i svatých Otců… Praha, 1955. 

http://www.nabkal.de/beda.html
http://www.nabkal.de/ostrechbeda.html
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otcové a nám předali jménem svatých a slavných apoštolů. Ježto v těchto pravidlech je nám přikázáno přijímati 

ustanovení oněch svatých apoštolů, prostřednictvím Klimenta předaná… Souhlasem naším zapečeťujeme také 

všechna ostatní posvátná pravidla, vydaná od svatých a blažených otců našich to jest; tři sta osmdesáti bohonosných 

otců, shromážděných v Níkáji; také od otců shromážděných v Ankyře a Neocaesarei, jakož i v Gangře, kromě 

toho v Antiochii Syrské a v Laodicei Frygijské… Nikomu nebudiž dovoleno shora označená pravidla měniti 

nebo rušiti, nebo mimo předložená pravidla přijímati jiná, s podvrženými nadpisy, jež sestavili nějací lidé, kteří se 

opovážili kormidlovati pravdou. Jestliže bude někdo usvědčen, že se pokusil změniti některé ze shora jmenovaných 

nebo zvrátiti je, takový je povinen nésti dle pravidla epitimii, jakou ono stanoví a tak bude léčen z toho, čím se 

provinil.“ Vidíme, ţe neměnnost a nezrušitelnost pravoslavným kánonům vlastní není pasivně 

automatická, ale je vůlí celé Církve zastoupené biskupy a vedené Duchem Svatým.  

Kasián91 píše: „Pravoslavná církev, protoţe je svatou Matkou, láskyplně pečuje o své děti 

a chrání je před nebezpečím heresí, schismat a novot pomocí svatých kánonů střeţících celistvost 

Boţské víry, jeţ vydechují vůni jednomyslnosti, vonný consensus Patrum, jako by je svatí Otcové 

byli vyslovili jediným hlasem.“ 

Připomeňme ještě dva kánony Laodicejského sněmu (r. 343) týkající se vztahu k ţidům. 

Pravidlo 29. stanoví: „Nepřísluší, aby křesťané podle židovského způsobu světili sobotu, nýbrž aby pracovali 

toho dne. Světiti však jako křesťané mají přednostně den nedělní, mohou-li. Budou-li přistiženi, že světí jako židé, 

buďtež od Krista proklati.“ Vidíme zajímavý důraz: neděle se světit má, kdeţto sobota nesmí. A dále 

pravidlo 37. zakazuje vůbec jakýkoli liturgický styk s nimi: „Nepřísluší přijímati sváteční dary posílané 

od židů nebo bludařů, aniž s nimi slaviti svátky.“  

Tento 37. kánon pravoslavní tradicionalisté vztahují i na odloučené západní křesťany (tj. 

bludaře), v jejich vnímání je „nepravoslavný“ synonymem pro „nevěřící“. Proto je jim jakékoli úsilí 

o liturgickou jednotu s „jinoslavnými“ čímsi absolutně bezdůvodným a nepochopitelným. Podle 

nich je zákaz sbliţování s heretiky v liturgickém ţivotě zcela v duchu svatých Otců.92 

Z výše řečeného je moţné porozumět, proč chápou změnu juliánského kalendáře jako 

kanonicky nemístnou. Nový kalendář nejen umoţňuje, ba dokonce byl zaveden (v pravoslavných 

církvích) kvůli společnému slavení nepohyblivých svátků s katolíky a protestanty, ne sice ve 

stejném prostoru, ale ve stejném čase, coţ je rovněţ netolerovatelné.93 „Jednota času je moţná 

ještě nebezpečnější neţ jednota prostoru v tom, ţe vytváří jemné duchovní pouto, obtíţněji 

identifikovatelné neţ skutečná koncelebrace, avšak upevňuje podvědomý postoj shovívavostí vůči 

omylům ve víře ‚jinoslavných‘ (heterodoxních).“94 

 

                                                 
91 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 96. 
92 Ibid, s. 97. 
93 Ibid, s. 98. 
94 Ibid, s. 164. 
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5. Patristická tradice 

Vraťme se nyní do doby po Níkájském sněmu, neboť od stanovení paschálie k jejímu 

zavedení byl ještě dlouhý kus cesty. Archimandrita Sergij95 cituje sv. Athanasia Velikého (+373), 

jenţ se Níkájského sněmu sám (ještě jako jáhen) účastnil. V 2. kapitole dopisu africkým biskupům 

píše,96 ţe Sněm byl svolán proti Áriově herezi a proto, ţe „křesťané v Sýrii, Kilíkii a Mezopotámii 

nebyli v souladu, a v tom (τω καιρω) čase, kdy židé slaví Velikonoce, …slavili též“. Není tedy pochyb, ţe 

Církev uţ tehdy stejně jako v dobách pozdějších mínila pojmem μετα των Ιουδαιων slavení Paschy 

v jeden a týţ časový moment (τω καιρω) a právě odpor k tomuto současnému slavení obou svátků 

patřil k důvodům svolání Níkájského sněmu.  

Sv. Ambroţ Milánský (+397)97 píše (v dopise XXIII)98 biskupům oblasti Emilia (r. 386) 

ohledně pozdního data Paschy v roce 387: „Určení svátku Paschy v souladu s učením svatého Písma a 

svaté tradice Otců shromážděných na Níkájském sněmu, vyžaduje nemálo moudrosti. Kromě jiných podivuhodných 

pravidel víry svatí Otcové, s pomocí mimořádně zkušených mužů ustanovených k určení výše zmíněného svátečního 

dne, vytvořili výpočet toho data… a stanovili devatenáctiletý cyklus vzorem pro roky následující, jehož účelem je… 

svěcení Kristova Vzkříšení na všech místech v tutéž noc.“ V 11. kapitole téhoţ listu pokračuje: „Musíme 

dodržovat pravidlo, aby čtrnáctá luna (14. nisan) nepřipadla na den Vzkříšení, ale na den Kristova umučení 

nebo na jiný předchozí den, vždyť Vzkříšení je třeba slavit v neděli…“  

I sv. Jan Zlatoústý (+407) ještě jako presbyter upozorňuje (v „III. kázání proti židům“)99 

antiochijské judaizující křesťany slavící Velikonoce spolu se ţidy a začínající Velký půst dříve neţ 

ostatní věřící, na Níkájský sněm těmito slovy: „Více než tři sta Otců stanovilo ohledně slavení Paschy, že 

křesťané ji mají slavit společně v jednomyslnosti… Mohli by se snad tito mužové, kteří nepozměnili víru ani 

v oněch obtížných časech, neshodnout při ustanovení dnů Postu a Paschy? …více než tři sta Otců shromážděných 

v Bithýnii toto stanovilo, a vy je takto ostouzíte. Buď je chcete usvědčit z neznalosti, jako by nebyli věděli, co 

ustanovují, anebo ze zbabělosti, jako kdyby jen předstírali, že pravdu neznali, a přitom ji zapřeli. To totiž děláte, 

když nezachováváte jejich nařízení. Avšak veliká moudrost a statečnost je zjevná ve všech usneseních onoho 

Sněmu. …dejte si pak pozor, co děláte, neboť vznášíte obvinění proti velkému množství moudrých a statečných 

Otců. Je-li Kristus, kde jsou dva nebo tři, čím více byl uprostřed oněch více než tří set, kteří určili a ustanovili 

všechny tyto věci. A vůbec, neusvědčujete pouze je, ale celou œkuméné, neboť ta jejich rozhodnutí přijala. Máte 

snad židy za chytřejší než Otce, kteří se shromáždili ze všech částí obydleného světa?“ 

                                                 
95 Archim. SERGIUS. „The First Œcumenical Synod“, s. 3. 
96 Cituje podle Migne. Patrologia Graeca, vol. XXVI, col. 1029.  
97 Archim. SERGIUS. „The First Œcumenical Synod“, s. 4. 
98 Cituje podle Migne, Patrologia Latina, vol. XVI, col. 1070. 
99 Archim. SERGIUS. „The First Œcumenical Synod“, s. 5. Cituje z Migne, Patrologia Graeca, vol. XLVIII, col. 865.  
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Chrysostomův současník sv. Epifanios Kyperský (+403), ač sám rodem Ţid, (ve spisu 

Adversus LXXX Haereses )100 téţ objasňuje zákaz ţidovské Paschy: „Svatá Boží církev… bere v potaz 

nejen čtrnáctý den, ale také týden – cyklické opakování sedmi dnů… Církev hledí nejen na čtrnáctý měsíční den, 

ale také na pohyb slunce, aby předešla dvojímu slavení Paschy v témž roce… neboť bedlivě sledujíce čtrnáctý den, 

překročíme rovnodennost, a teprve potom určíme slavení Paschy na svatý Boží den, to jest na neděli… Mohlo by 

být řečeno ještě více o tom, jak dokonale Otcové, nebo přesněji Bůh sám skrze ně, zabezpečili pro Církev správné a 

pravé slavení tohoto nejvznešenějšího a nejsvětějšího Svátku tím, že má být slaven po rovnodennosti, a tím, že jej 

neslavíme čtrnáctého dne.“ 

Z korespondence sv. papeţe Lva Velikého (+461) se sicilským biskupem Paschasinem101 

se dovídáme, ţe roku 444 se alexandrijská a římská církev opět neshodly ve výpočtu Velikonoc 

(Alexandrijci stanovili Paschu na 23. dubna, Římané na 26. března). Paschasinus se domnívá, ţe 

Římané občas chybují tím, ţe ignorují výpočty ţidů. Tvrdí, ţe není důvod k obavám z pozdního 

data Paschy, a připomíná „těţké pochybení“ spáchané za Lvova předchůdce Zosimy (+418), kdy 

se slavení Paschy uspěchalo a bylo posunuto z 22. dubna na 25. března. Paschasinus pak popisuje 

zázrak, jeţ se udál onoho roku, kdy byla Pascha slavena nesprávně: V jedné hornaté, lesnaté a 

chudobné oblasti byl postaven malý chrám, jehoţ baptisterium nemělo přirozený zdroj vody, ale 

kaţdoročně o Velké noci se samo zázračně naplnilo. „Za časů blaženého papeže Zosimy, když se na 

Západě mýlili ohledně výpočtu data Paschy, během paschální noci, poté co zakončil čtení, očekával kněz jako 

obvykle čas křtu, avšak čekal až do rána. Voda se neobjevila, ačkoli ti, kteří čekali, aby byli pokřtěni, odešli 

domů neposvěceni.“ Během Velké noci podle alexandrijského výpočtu se však voda objevila jako 

obvykle, coţ dokazuje, uzavírá Paschasinus, ţe na Západě datum Paschy popletli. 

Consensus Patrum, ať uţ bylo jeho téma jakékoli, povaţovali pravoslavní křesťané vţdy za 

nadčasově platný. Jak píše americký mnich Serafím Rose102 (+1982): „Pravoslavná nauka svatých 

Otců není ‚dobová‘, ani starobylá, ani moderní. Od časů Krista a jeho Apoštolů do dnešních dnů 

byla zprostředkovávána nepřerušenou posloupností a nikdy nebylo třeba objevovat ‚ztracené‘ 

patristické učení. Ačkoli mnozí pravoslavní tuto nauku třebas zanedbávali (to je i případ dneška), 

její ryzí představitelé ji stále předávali těm, kdo po ní lačněli. Existovala skvělá patristická období, 

jako zářné 4. století, a existovala i období úpadku patristického povědomí mezi pravoslavnými, 

ale nikdy od zaloţení Církve Kristovy na zemi nebylo doby, kdy se Církev patristickou tradicí 

neřídila; ani nebylo ţádné století bez svých vlastních svatých Otců.“ 

 

 

                                                 
100 Archim. SERGIUS. „The First Œcumenical Synod“, s. 6. Cituje z Migne, Patrologia Graeca, Vol. XLI, col. 888. 
101 Archim. SERGIUS. „The First Œcumenical Synod“, s. 6-7. 
102 Konvertita, jenţ se stal známou duchovní autoritou v USA, cituje jej CASSIAN. A Scientific Examination, s. 126. 
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6. Gregoriánská kalendářní reforma  

Jak však kanonicky pečlivě sankcionovaný a ve svatootcovské tradici pevně zakotvený 

církevní kalendář doznal tak převratných změn? Autoři-tradicionalisté nabízejí přehršel odpovědí, 

z nichţ některé předkládáme. Vinna je západní církev (vedle hůře osočitelného „ducha doby“), 

zejména instituce papeţství (častý terč výtek našich autorů), jeţ umoţnila, ţe 24. února 1582 vydal 

Řehoř XIII. bulu Inter Gravissimas stanovící, aby po čtvrtku 4. října následoval pátek 15. října. 

Kasián103 obviňuje renesanci, ţe „na Západě odbourala důvěru v moudrost křesťanského 

starověku“, ale kriticky dodává, ţe „pověstná alexandrijská křesťanská učenost prvních staletí 

vyhasla také na Východě, coţ nelze svádět jen na historické okolnosti, pravoslavní nebyli dobře 

intelektuálně vybaveni k učené obraně hodnoty svého kalendáře a museli tak setrvat v tichém 

odporu“ vůči šířícímu se tvrzení o nepřesnosti kalendáře. Západní učenci 16. století se zatím 

snaţili objevit domnělá pravidla, jimiţ Níkájský sněm upravil civilní juliánský kalendář, dokonce 

prý měl vypustit tři dny (ale je nepravděpodobné, ţe by se o tom nedochovaly historické zmínky).  

Týţ autor opakovaně vyzdvihuje paradox mezi snahou současníků Řehoře XIII., aby 

jejich reforma byla vrcholem pokroku v astronomii a matematice, a jejich apriorním odmítáním 

heliocentrismu, jeţ vedlo aţ k procesům s G. Galileim a G. Brunem a k zařazení Koperníkova 

„revolučního“ spisu De revolutionibus orbium coelestium na index (5. března 1616) pro rozpory 

s Písmem. Téţ Kalvín a Luther heliocentrismu rasantně odporovali a snad i jim chtěl Řehoř XIII. 

svou „vědeckou“ kalendářní iniciativou „sebrat vítr z plachet“. 

 

6.1. Důvody a provedení reformy Řehořem XIII. 

V čem spočívaly proslulé „dvě chyby křesťanského měření času“?104 Byl to rozdíl 11m 14s 

oproti délce tropického roku a neshoda kalendářních výpočtů alexandrijského 19letého cyklu105 se 

reálnými novoluními a úplňky, čehoţ si všiml uţ Beda. Cílem reformy byl „návrat“ rovnodennosti 

k 21. březnu a souhlas skutečných lunárních fází s daty cyklicky pro ně vypočtenými.106 

Rovnodennost „upravovalo“ tzv. aequatio solaris (vyrovnání sluneční) vypuštěním 10 dnů 

z kalendáře (5.–14. října 1582) a změnou prostého pravidla přestupnosti kaţdého čtvrtého roku 

tak, ţe léta centenární („stoleté roky“, tj. poslední roky století), jejichţ základní čísla (bez nul) nejsou 

dělitelná čtyřmi (tj. 1700, 1800, 1900, 2100…), byla prohlášena za léta obyčejná. Aequatio solaris 

způsobuje, ţe kaţdým vynecháním přestupného roku vzrůstá rozdíl mezi datováním juliánským a 

gregoriánským o 1 další den. 

                                                 
103 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 66-67. 
104 FRIEDRICH. Rukověť, s. 89. 
105 Viz pozn. 53. 
106 Cykly lunární upravuje dosti sloţité aequatio lunaris, jímţ se pro naše potřeby není nutné zabývat, zájemci vizte 
FRIEDRICH. Rukověť, s. 95. 
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Nápad upravit kalendář „vypuštěním“ dní nebyl novinkou, uţ na Basilejském koncilu byl 

přičiněním Mikuláše Kusánského připraven dekret nařizující vypuštění týdne v říjnu 1440.107 

Reformou kalendáře se váţně zabýval i V. lateránský koncil (1512-1517), jenţ jmenoval komisi 

pro úpravu kalendáře, a pozval Mikuláše Koperníka (+1543), aby se na práci komise podílel, ale 

on odmítl, byv přesvědčen, ţe tehdejší znalosti o délce tropického roku byly pro takový podnik 

nedostatečné. Po Tridentském koncilu (1545-1563) byla jmenována nová papeţská kalendářní 

komise, jeţ dokonce vydala Breviarium Romanum s novým kalendáriem, to se však neuplatnilo. 

 Teprve reforma z roku 1582 byla ţivotaschopná a byla nazvána po tehdejším papeţi 

Řehoři XIII. (+1585)108 odpůrci reformy potměšile zvaném Calendarifex. Osnovou jeho kalendářní 

reformy byla idea, ţe jarní rovnodennost má být fixována na 21. březen, kdy údajně nastávala 

v době Níkájského sněmu.109 Bulou Inter Gravissimas chce papeţ „dát pevná místa“ rovnodennosti a 

14. luně,110 „aby z nich už nikdy neuhnuly“.111 Ale u svatých Otců nenalézáme ţádný doklad, ţe by 

usilovali o „nehybnou“ rovnodennost, pro ně bylo důleţitější zabezpečit nesouběţnost Paschy 

s ţidovskými svátky.112 Téţ Perepelkina113 vidí v jádru „opravy“ juliánského kalendáře „přecenění 

principu rovnodennosti“. Tvrdí, ţe alexandrijské paschální tabulky přijaté posléze celou Církví 

„nemají jarní rovnodennost za stěţejní veličinu, coţ se snaţí dokázat přívrţenci gregoriánského 

kalendáře, ale je veličinu druhořadou, slouţí jen jako mez určení „jarního“ měsíce a souvisejícího 

nového paschálního (lunárního) roku“. 

Astronomická přesnost gregoriánského kalendáře je pro ni „prostě mýtem“.114 Tropický rok 

(365d 5h 48min 46s) coby proměnlivou dobu zdánlivého oběhu Slunce kolem Země označuje za 

„pomyslnou astronomickou veličinou vztaţenou k reálným procesům odehrávajícím se na Zemi 

(střídání ročních období apod.)“, kdeţto siderický rok (365d 6h 9min 9s) jakoţto „dobu skutečného 

oběhu Země kolem Slunce“ má za „reálnou veličinu“. Tvrdí, ţe Sosigenes Alexandrijský vědomě 

upřednostnil rok siderický před tropickým jako základní jednotku rytmu pro svůj kalendář. Cituje 

prof. Zelinského,115 jenţ vnímá „gregoriánský geocentrismus jako protiklad juliánského kosmocentrismu“. 

                                                 
107 FRIEDRICH. Rukověť, s. 90. 
108 Před nástupem na papeţský trůn (1572) se jmenoval Ugo Buoncompagni, pocházel z římské šlechtické rodiny a 
byl prominentním církevním právníkem. Černou skvrnou jeho pontifikátu zůstává všemi proti-gregoriánskými 
polemiky připomínané Te Deum zpívané v Římě za „vítězství katolíků“ po Bartolomějské noci (24. srpna 1572). 
109 Friedrich však cituje astronomický výpočet z příručky Ginzelovy, podle nějţ začátek jara roku 325 po Kr. nastal 
20. března 13:53 podle místního času níkájského. (FRIEDRICH. Rukověť, s. 37.).  
110 Curavimus non solum aequinoctium vernum in pristinam sedem, a qua iam a concilio Nicaeno decem circiter diebus recessit, 
restituendum, et XIV lunam paschalem suo in loco, a quo quatuor et eo amplius dies hoc tempore distat, reponendam… 
111 …sed viam quoque tradendam et rationem, qua cavetur, ut in posterum aequinoctium et XIV luna a propriis sedibus numquam 
dimoveantur. (http://personal.ecu.edu/MCCARTYR/inter-grav-text.html, přístup 15.1. 2008) 
112 CASSIAN. A Scientific Examination, 34. 
113 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 120-121. 
114 ПЕРЕПЕЛКИНА. Экуменизмъ, s. 82-83. 
115 Ibid. (Зелинский, А. „Освященное время“. Вестникъ Русскаго Западно-Европейского Экзархата (Париж), 1983, 
Vol. 8, № 113, s. 209-250.).  

http://personal.ecu.edu/MCCARTYR/inter-grav-text.html
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Podle Mogilevceva116 byla gregoriánská reforma důsledným setrváním při ptolemaiovské 

kosmologii, protoţe geocentrici tropický rok povaţovali za absolutní veličinu, za dobu reálného 

oběhu Slunce kolem Země,117 zatímco rok siderický pro ně byl irelevantní. Mogilevcev tvrdí, ţe 

Koperník, jenţ odmítl spolupracovat na reformě V. lateránského koncilu, byl i po smrti „němým, 

ale nebezpečným oponentem kalendářní kratochvíle roku 1582, podrývaje samy základy doširoka 

propagované vědeckosti gregoriánského stylu“. Pod vlivem protireformace se však nový kalendář 

šířil a „získal pověst neoddiskutovatelně pokrokového počítání času“. 

Perpelkina tvrdí, ţe obojí zaostávání (jarní rovnodennosti o den za 128 let a lunárních fází 

o den za necelých 310 let) za skutečnými astronomickými jevy bylo tvůrcům juliánské paschálie 

známo.118 „Snaha Říma učinit Paschu výlučně jarním svátkem je dávno lichá, protoţe křesťanství 

se celosvětově rozšířilo a Kristovo Vzkříšení slaví na obou polokoulích v různá roční období. Je 

to svátek jarní svým duchem, ne literou.“119  

A dodává, ţe „to, co je výhodou juliánského kalendáře, je hlavní nevýhodou kalendáře 

gregoriánského“, čímţ míní jejich rytmus.120 Gregoriánská staletí totiţ nemají stejný počet dní (jen 

jeden ze čtyř stoletých roků je přestupný) a nejmenší opakovanou periodou o stejném počtu celých 

dní (tj. v juliánském kalendáři 4 roky čili 1461 dnů) je v gregoriánském kalendáři 400 let (146 097 

dnů). Prostota, ţivotnost a praktičnost juliánského kalendáře spočívá v tom, ţe dny týdne se po 

28 letech vracejí na tatáţ data, podobně jako po 19 letech i novoluní a úplňky. Vynásobíme-li oba 

cykly, dospějeme k číslu 532, coţ je počet let zmiňovaného Velikého indiktu.  

Avšak gregoriánský kalendář, který zničil opakovanou pravidelnost „Světotvorného kruhu“,121 

teoreticky potřebuje 570 000 let, aby se v něm velikonoční neděle stejného data a stejného stáří 

luny zopakovaly ve stejném pořadí.122 Dokonalá cykličnost juliánského kalendáře je sice abstrakcí, 

avšak oprávněnou, neboť v přírodě nelze natolik nepodmíněný princip cykličnosti nalézt.123 

Dalším problémem gregoriánského reformy je předbíhání Pesachu Paschou (pravidelnost, 

s níţ k tomu v 19letých cyklech dochází zachycuje Tabulka 5.). Ve starověku snad výjimečně 

došlo ke koincidenci Paschy a Pesachu, avšak naprosto nemyslitelné bylo slavení Paschy před 

ţidovskými svátky. U západní paschálie je to však běţné (viz Tabulka 4. rozšiřující Tabulku 1. na 

období 133 let, která téţ ukazuje, jak často Pascha připadá na jednotlivá data a kdy dochází ke 

koincidencím pravoslavných a západních Velikonoc). 

                                                 
116 Ibid. (Могилевцевъ, Геннадий. „Григоріанкая реформа календаря“. Отчизна (Москва), 1991, № 8, s. 35.). 
117 Častým argumentem na obranu geocentrismu byl verš Písma, kdy se na důkaz Boţí přízně bojujícím Izraelitům 
zastavilo Slunce (nikoli Země): „Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den.“ (Joz 10,13). 
118 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 123. 
119 Ibid. s. 125. 
120 Ibid, s. 123-124. 
121 Na Rusi se Veliký indikt označoval jako Миротворный круг (na Západě jako Circulus Magnus). 
122 Viz „Statistik der Osterdaten“ na www.nabkal.de/osterstatistik.html. 
123 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 75. 

http://www.nabkal.de/osterstatistik.html
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6.2. Přijetí gregoriánského kalendáře i jeho odmítání současníky 

Vyhlášení řehořské reformy kalendáře rozdělilo čerstvě poreformační Evropu, protestanti 

v ní viděli projev absolutismu papeţské svévole a stavěli se na odpor v duchu rčení, ţe je „lépe se 

rozejít se sluncem, neţ se sejít s papeţem!“ Reformu téţ předcházely a doprovázely bouřlivé 

debaty na universitách.124 Z nenáboţenských posic odmítal gregoriánskou reformu Joseph Justus 

Scaliger (+1609),125 jenţ poukazoval na nevhodnost nového kalendáře pro chronologické účely. 

Svým Opus novum de emendatione temporum in octo libros (Lutetiae, 1583) zaloţil dodnes astronomy a 

chronology nepostradatelnou Juliánskou periodu (období o délce 7980 let126 s počátkem v poledne 

1. ledna 4713 př. Kr.), jeţ se nezatěţuje letopočty a udává čas pouze počtem dní (dob od poledne 

do poledne) uplynulých od jejího začátku. Např. půlnoc z 15. na 16. ledna 2009 má juliánské datum 

(J.D.) 2 454 847,5.  

Z hlediska politického řehořský kalendář zostřil napjaté vztahy katolíků a protestantů před 

třicetiletou válkou, jeho zavádění doprovázely i násilné nepokoje.127 Někteří protestanti neotáleli 

s prohlášením papeţe za Antikrista a proroctví Danielovo (Dan 7,25) o zvířeti, jeţ bude chtít 

„měnit doby a zákon“ (tj. doby k bohosluţbám a přikázané svátky), vztáhli právě na něj.128 Avšak 

jak podotýká Kasián, protestantská oposice proti reformě Řehoře XIII. nebyla motivována 

dogmaticky či kanonicky, ale byla to prostá a samoúčelná církevní rebelie.129 

V západní Evropě nejdéle vzdorovala novému kalendáři isolovaná Británie (včetně svých 

amerických kolonií), kde přechod na nový kalendář roku 1752 (vynětím 11 dnů mezi 2. a 14. 

zářím, neboť kvůli nepřestupnému roku 1700 rozdíl obou kalendářů o den vzrostl) byl spojen 

s přenesením začátku občanského roku z 25. března (Zvěstování Páně) na 1. leden (rok 1751 tak 

měl jen 282 dní)130 a roku 1753 se pak přešlo na gregoriánskou paschálii. 

Ačkoli se Řehoř XIII. údajně prostřednictvím svých emisarů pokoušel k přijetí kalendářní 

reformy přimět konstantinopolského patriarchu Jeremijáše II. (+1595),131 nový styl na Východě 

narazil na rozhodný odpor a tři místní sněmy v Konstantinopoli (v letech 1583, 1587 a 1593), 

                                                 
124 Např. na universitě v Tübingen odporoval reformě Michael Maestlin (+1631), učitel Keplerův i Galileův. Výhrady 
Sorbonny, jeţ upozornila na kanonické závady nového kalendáře (tj. upadnutí do klatby vyhlášené nad 
quartodecimány), byly prý papeţi zamlčeny, atd. (Ibid.). 
125 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 72. Kasián bohuţel často mate čtenáře směšováním juliánského kalendáře a 
juliánské periody. 
126 Číslo je součinem 28 (počet let slunečního cyklu, po jejichţ uplynutí se vrací pořadí dnů měsíce na stejné dny 
týdne), 19 (počet let Metónova cyklu, po jejichţ uplynutí připadnou fáze Měsíce na stejné dny měsíce) a 15 (počet let 
římské indikce, po jejímţ uplynutí se vybírala mimořádná daň, zavedené Konstantinem Velikým roku 312). Scaliger 
odmítal řehořský kalendář, protoţe jen juliánská pravidla přestupnosti mohou zaručit nepřetrţitost počítání dnů. 
(SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 193-195.). 
127 Např. v letech 1584-89 v Rize, kde odpor Lotyšů k „polskému“ kalendáři zaváděnému králem Štefanem Báthorym 
skončil aţ popravou vůdců povstání. (SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 62.). 
128 Archim. SERGIUS. The Late Celebration of Pascha, s. 145. 
129 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 42. 
130 SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 62. 
131 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 42. 
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jichţ se účastnili téţ alexandrijští patriarchové Silvestr (+1590) a Meletios (+1601) i jeruzalémský 

patriarcha Sofronios (+1609), jej odsoudily. Antiochijský patriarcha Jáchym V. (+1604) se sice 

účastnil aţ třetího sněmu v roce 1593, připojil však svůj podpis k podpisům ostatních patriarchů 

pod dokument, jejţ sněm přijal. Tento Sigillion východních patriarchů z r. 1583132 praví: „Kdokoli 

nenásleduje obyčeje Církve a všechno, co Sedm všeobecných sněmů nařídilo a k následování ustanovilo ohledně svaté 

Paschy a Menaionu, ale chtěl by raději následovat novou paschálii a menaion vymyšlené bezbožnými papežskými 

astronomy a tak se příčit všemu, co nám předali naši Otcové, takový budiž anathema, vyobcován z Církve 

Kristovy i ze společenství věřících. A vy, zbožní pravoslavní křesťané, žijte dlouhá léta s tím, čemu jste se vyučili, a 

bude-li to nutné, prolijte svou vlastní krev na obranu víry vašich otců a vašeho náboženství.“ 

Tabulka 6. (údaje v ní pocházejí od Friedricha133 a Selešnikova134) ukazuje, ţe gregoriánský 

kalendář se aţ do 20. století neprosadil jen na Balkáně a v Rusku. Ani prozápadní car Petr I. 

(+1725) se reformy kalendáře neodváţil, zavedl však počínaje rokem 1700 letopočet od Narození 

Kristova (jímţ nahradil byzantskou éru od stvoření světa r. 5508 př. Kr.) a začátek občanského 

roku 1. ledna (namísto liturgického roku pravoslavného začínajícího 1. zářím). 

Otázka kalendáře byla otevřena teprve v 19. století, avšak komise vytvořená při Ruské 

astronomické společnosti, jeţ se měla reformou kalendáře zabývat, nemínila zavést kalendář 

gregoriánský, nýbrţ úpravu navrţenou profesorem dorpatské university, německým astronomem 

J. H. Mädlerem (+1874),135 z plánů ale nakonec sešlo. Téţ všeruský církevní sněm v letech 1917-

1918 neshledal reformu kalendáře nutnou ani vhodnou pro ţivot pravoslavné církve. „Od 20. let 

4. století aţ do 20. let 20. století tak katholická (tj. všeobecná) Pravoslavná církev znala jen jedinou 

kalendářní tradici, církevní kalendář níkájských Otců, a nedovolovala jakoukoli její reformu.“136 

 

7. Útok pravoslavných modernistů na vlastní kalendář 

Zvrat v jednomyslném odmítání gregoriánského kalendáře na Východě nastal, kdyţ se po 

I. světové válce vlivem „volnomyšlenkářství a svobodozednářsky laděné politicko-náboţenské 

filosofie“ začalo v pravoslavném světě ozývat volání po „odhození pout zastaralého kanonického 

myšlení“.137 Společenské otřesy světové války usnadnily zavedení gregoriánského kalendáře pro 

civilním účelům, nejprve roku 1916 v Bulharsku, kde po 31. březnu následoval 14. duben, a po 

bolševické říjnové revoluci v Rusku (31. ledna – 14. února 1918). Záhy přijali civilní gregoriánský 

kalendář v Srbsku (1919), Řecku (1924) a Egyptě (1928). 

                                                 
132 Častečný anglický překlad Sigillionu je moţno nalézt na 
www.orthodoxinfo.com/ecumenism/prot_rc_heresy.aspx#sigillon. 
133 FRIEDRICH. Rukověť, s. 101-104. 
134 SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 226. 
135 Ibid, s. 68-69. 
136 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 45-46. 
137 Ibid, s. 47. 

http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/prot_rc_heresy.aspx#sigillon


 27 

V této poválečné atmosféře se téměř jako blesk z čistého nebe objevuje „modernistická“ 

Encyklika Ekumenického patriarchátu z roku 1920 podepsaná tehdejším locum tenens arcibiskupem 

Dorotejem a jedenácti dalšími metropolity. Encyklika v mnoha ohledech nezvyklá se neobracela 

tradičně k pravoslavným věřícím, nýbrţ „k církvím Kristovým, kdekoli jsou“. Začíná v té době 

překvapivým tvrzením, ţe „naše církev má za to, ţe sbliţování rozličných křesťanských církví a 

jejich vzájemné společenství, není vyloučeno kvůli věroučným rozdílům, jeţ mezi nimi existují“, a 

navrhuje jako první krok k takovému společenství „přijetí jednotného kalendáře k slavení velkých 

křesťanských svátků v témţ čase všemi církvemi“.  

Kasián encykliku nazývá první „puklinou v pancíři jednoty Pravoslaví“. Jako „netradiční“ 

formou i obsahem (scházejí v ní patristické citace, vyjadřuje obdiv Společnosti národů, někdejší 

heretiky nazývá „ctihodnými církvemi na Západě a po celém světě“ atd.) a výslovně nabádající ke 

sblíţení s „jinoslavnými“ (heterodoxními) křesťany bývá tato encyklika právem povaţována za 

počátek pravoslavného angaţmá v ekumenickém hnutí, čili za první projev „pravoslavného 

ekumenismu“. Kasián tvrdí, ţe shovívavý přístup encykliky k jinoslavným je v rozporu s 10., 45. a 

65. pravidlem sv. Apoštolů: „Pravidlo 10. (apoštolské): Bude-li se někdo modliti spolu s osobou vyloučenou ze 

svatého přijímání, třeba jen doma, budiž i sám vyloučen.“  

„Pravidlo 45. (apoštolské): Biskup nebo kněz nebo jáhen, který se s kacíři třeba jen modlí, budiž 

zbaven úřadu. Dovolí-li jim vykonávati služby náležející duchovním, budiž zbaven hodnosti.“  

„Pravidlo 65. (apoštolské): Vejde-li duchovní nebo laik do synagogy židovské nebo kacířské, aby se 

modlil: budiž zbaven duchovní hodnosti a laik vyloučen ze svatého přijímání.“ 

Podle něj je Encyklika z roku 1920 téţ prvním projevem „neo-papismu“,138 mylné ideje, ţe 

konstantinopolský patriarcha je autoritativní hlavou Pravoslavné církve. Ekumenický patriarcha je 

v Pravoslaví vskutku ctěn jako primus inter pares, jde však o prvenství cti, nikoli autority. Západní 

křesťané nikterak nedokázali pochopit tento paradox „hierarchického rovnostářství“ a povaţovali 

proto konstantinopolský patriarchát za jakousi východní paralelu římského papeţství, aţ byla tato 

myšlenka přijata samotným Ekumenickým patriarchátem, coţ vyznívá i z výše zmíněné encykliky. 

Příznačné je, ţe se tato idea projevila během kolapsu Osmanské říše v době nejhlubšího úpadku 

patriarchátu, kdyţ se jeho rozsáhlá jurisdikce prakticky vylidnila (v důsledku poválečné výměny 

obyvatelstva mezi Tureckem a Řeckem), coţ bylo spojeno se ztrátou příjmů i prestiţe. 

 

7.1. „Panorthodoxní kongres“ roku 1923 

Turecký Istanbul, sídlo Ekumenického patriarchátu, proţíval ve 20. letech bouřlivé časy a 

na historický kontext nesmíme zapomínat, byť se soustředíme jen na církevní dění. Město bylo 

                                                 
138 Ibid, s. 50. 
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vojensky obsazeno dohodovými mocnostmi (listopad 1918 aţ září 1923) a řecký nacionalismus 

dostupoval svého vrcholu. Politické elity v čele s řeckým premiérem Eleftheriem Venizelem snily 

o obnově řeckého impéria znovunabytím ztracené Konstantinopole a Anatólie a zdálo se jim, ţe 

právě udeřila jejich hodina. Církevní kruhy v Konstantinopoli téţ podlehly tomuto nacionálně-

politickému duchu, intensivně kolaborovaly s Brity a doufaly v pomoc velmocí proti Turkům. 

Patriarší locum tenens Dorotheos i jiní hierarchové cestovali na Západ a aktivně vešli ve styk 

s liberálními anglikány a protestanty angaţovanými v počátcích ekumenického hnutí. Poválečné 

naděje vkládané do vznikající Společnosti národů podnítil ideu vzniku „Společnosti církví“, jeţ by 

odloţily své věroučné rozepře a sjednotily se v budování míru. „Pro takovou spolupráci nejsou 

třeba společné základy či dogmatická jednota, jednota křesťanské lásky je dostatečná,“ řekl prý ve 

své intronizační řeči athénský arcibiskup Chrysostomos (1923-1938) a „sjednocení“ křesťanů byl 

stejně nakloněn téţ patriarcha Meletios, strůjce Panorthodoxního kongresu v roce 1923.139 

Před popisem samotného kongresu je třeba zmínit, ţe všichni pravoslavní tradicionalisté 

staví tuto dobu euforie řeckého nacionalismu a pravoslavného ekumenismu do nejuţší souvislosti 

s aktivitou svobodných zednářů v řecké politice i církvi. Někteří politici (premiér Venizelos) i 

vlivní hierarchové opravdu prokazatelně zednáři byli, zvláště to platí o osobě patriarchy Meletia 

(Metaxakise),140 jenţ je v očích tradicionalistů ztělesněním veškerého zla v Církvi oné doby. 

                                                 
139 Kontext a průběh kongresu líčen podle článku biskupa Fotia Triadického: Bishop PHOTIUS of Triaditsa. The 
70th Anniversary of the Pan-Orthodox Congress. A Major Step on the Path Towards Apostasy. Text bohuţel není rozčleněn na 
číslované strany, je dostupný na webu (přístup dne 31.12.2008): www.orthodoxinfo.com/ecumenism/photii_1.aspx a 
www.orthodoxinfo.com/ecumenism/photii_2.aspx 
140 Emmanuel Metaxakis se narodil roku 1871 na Krétě, studoval v semináři Svatého Kříţe v Jeruzalémě, kde se stal 
mnichem (jménem Meletios) a později (r. 1900) sekretářem Posvátného Synodu za patriarchy Damiána (+1931), 
týmţ patriarchou byl však (r. 1908) z Palestiny vyhnán. Tehdy začal spolupracovat se zednáři v Konstantinopoli, 
biskup Fotij udává, ţe roku 1909 se stal členem tamní lóţe „Harmonie“. Jeho církevní kariéře to spíše prospělo, neţ 
uškodilo, neboť byl záhy jmenován metropolitou kitiónským. Jiţ před válkou vedl jednání se zástupci episkopální 
církve v USA a roku 1912 byl navrţen na post patriarchy konstantinopolského, tamní Synod však jeho kandidaturu 
nepřipustil. Roku 1918 se pomocí svých politických spojenců nekanonicky stal arcibiskupem athénským, po dvou 
letech byl však sesazen. Opět cestoval do USA a účastnil se anglikánských bohosluţeb, coţ mu vyslouţilo předvolání 
k vyšetřování řeckým Posvátným Synodem. Během procesu byl 25. listopadu 1921 nečekaně zvolen patriarchou 
konstantinopolským. Navzdory patriarší volbě jej řecký Synod v prosinci 1921 sesadil za narušení kanonických 
pravidel, pod politickým tlakem však toto rozhodnutí v září 1922 odvolal. Biskup Fotij uvádí svědectví favorita 
patriarší volby v roce 1921, metropolity Germana (Karavangelose), kterému byl po úspěchu v prvním kole nabídnut 
úplatek, aby svou kandidaturu stáhl, a kdyţ odmítl, bylo mu vysvětleno, ţe upřednostní-li se kandidatura 
Metaxakisova, bude to znamenat ţádoucí finanční injekci pro bankrotující patriarchát a jeho vazby na protestanty 
v USA a Anglii budou přínosné. Germanos tedy přes noc odstoupil. Později se část biskupů (kteří ještě 22. listopadu 
navrhli odklad volby) sešla v Soluni, kde prohlásila Metaxakisovu volbu za nekanonickou. Ten byl nicméně 24. ledna 
1922 intronizován v Konstantinopoli jako patriarcha Meletios IV. Jeho přičiněním uznal Ekumenický patriarchát 
platnost anglikánských svěcení, vstoupil do společenství s ruskou „obnovleneckou“ církví a následujícího roku začal 
s přípravami zasedání „komise pravoslavných církví“. Avšak po kongresu se odpor místních věřících proti Meletiovi 
vystupňoval natolik, ţe byl 1. července 1923 nucen opustit Istanbul. O necelé tři roky později byl Meletios znova 
navrţen na patriarší stolec, tentokrát jako druhý kandidát v Alexandrii. Očekávalo se, ţe egyptská vláda potvrdí 
kandidáta prvního, po ročním otálení však 20. května 1926 upřednostnila Meletia. V Alexandrii Meletios II. uplatnil 
svou kalendářní reformu, pokračoval v jednáních s anglikány (r.oku 1930 se účastnil Lambethské konference) a ještě 
se dokonce roku 1931 ucházel o patriarší trůn v Jeruzalémě. Zemřel 28. července 1935 v Káhiře. 

http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/photii_1.aspx
http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/photii_2.aspx
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Důleţitými osobami, jeţ tradicionalisté téţ viní z prosazení nového kalendáře a jeţ úzce 

spolupracovaly s Meletiem, byli athénský profesor theologie Hamilkar Alivizatos a jiţ zmíněný 

Chrysostomos (Papadopoulos), který byl od únoru 1923 arcibiskupem athénským (hlavou řecké 

církve).141 Podle biskupa Fotia, byli Meletios i Chrysostomos nuceni vycházet vstříc „zednářským 

a politickým kruhům“, jimţ vděčili za svá postavení.  

První návrh na úpravu kalendáře přednesl Meletios, uţ kdyţ byl arcibiskupem v Athénách 

(1918-20), avšak Synod řecké církve v květnu 1919 odsouhlasil, ţe ačkoli vládě se nemá bránit 

v přijetí civilního gregoriánského kalendáře, církev bude dále uţívat juliánský. Další Metaxakisova 

šance nadešla, kdyţ coby patriarcha konstantinopolský v únoru 1923 obeslal církve v Alexandrii, 

Antiochii, Jeruzalémě, Srbsku, na Kypru, v Řecku a Rumunsku encyklikou, v níţ hájil nutnost 

sladění církevního a civilního kalendáře a vyzval církve, aby do Konstantinopole vyslaly jednoho 

či dva zástupce k jednání o kalendáři a jiných urgentních otázkách. 

10. května 1923 zmíněná jednání začala, přestoţe encyklika neměla ţádnou odezvu u tří 

východních patriarchátů (Alexandrie, Antiochie, Jeruzalém), jejichţ zástupci na jednáních nebyli 

přítomni. Chyběli i zástupci nejlidnatější církve ruské (moskevský patriarchát, ani ruská diaspora 

oddělená od patriarchátu I. světovou válkou se na kongresu nepodíleli), nebyla zastoupena církev 

bulharská (Řeky tehdy povaţovaná za schismatickou), ani gruzínská. Delegáty kongresu, který 

třikrát změnil název,142 tak bylo pouhých devět osob.143 Cosi jako „panorthodoxní kongres“ však 

nemá v dějinách Pravoslaví obdoby,144 neboť to dosud znalo jen jediný celocírkevní zákonodárný 

orgán, Sněm. Legitimita konstantinopolského kongresu je tak pochybná v následujících bodech:  

1) více neţ polovina místních pravoslavných církví nebyla vůbec zastoupena 

2) legitimita samotného předsedy kongresu Meletia jako patriarchy konstantinopolského, 

byla některými autokefálními církvemi zpochybňována 

3) zastoupené církve, byly reprezentovány nestejným počtem a postavením delegátů 

4) kongresu nepředcházely místní synody jednotlivých církví, které by formulovaly jejich 

oficiální stanoviska, a delegáti tak mohli jen nezávazně vyjadřovat své osobní názory. 

                                                 
141 Podobně jako Meletios prošel jeruzalémským seminářem Sv. Kříţe a stal se mnichem v Palestině. Při své volbě se 
střetl s týmţ metropolitou Germanem (Karavangelosem), s nímţ Metaxakis soupeřil o stolec v Konstantinopoli.  
142 Zprvu šlo o „Komisi pravoslavných církví“, pak „Panorthodoxní komisi“ a nakonec „Panorthodoxní kongres“. 
Fotij píše, ţe prostě napodobovali konference anglikánských církví a soudobé politické kongresy. 
143 Předsedající patriarcha Meletios (jediná hlava místní církve na kongresu), metropolita Kalinikos Kyzický a 
profesor Antoniadis z theologické akademie na ostrově Chalki zastupovali Ekumenický patriarchát. Zástupcem 
církve kyperské byl metropolita Basil Níkájský (pozdější ekumenický patriarcha), za srbskou církev byli přítomni 
metropolita Gabriel Černohorský a profesor M. Milankovič. Řeckým delegátem byl metropolita Jakub Dračský, 
rumunskou církev representoval pouhý archimandrita. Arcibiskup Alexandr (Nomolovskij) Severoamericko-aleutský 
nerepresentoval nikoho, jeho kanonický status byl nejasný (přešel z ruské zahraniční církve do konstantinopolské 
jurisdikce) a arcibiskup Anastasij (Gribanovskij) Kišiněvský z ruské zahraniční církve jednání brzy opustil. Na 
jednom ze zasedání byl téţ přítomen emeritní anglikánský biskup Gore z Oxfordu. 
144 Viz Bishop PHOTII of Triaditza. The Road to Apostasy: Significant Essays on Ecumenism. Etna (California): Center for 
Traditionalist Orthodox Studies, 1995. s. 24. Téhoţ cituje i CASSIAN. A Scientific Examination, s. 52-53. 
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Agenda kongresu zahrnovala různá kontroversní témata, nás však zajímá jen „oprava“ a 

přijetí nového církevního kalendáře, jenţ byl s ohledem na věřící pojmenován „novojuliánský“ či 

„revidovaný juliánský“. Autorem kalendáře s ještě podivuhodnějším pravidlem přestupnosti neţ u 

kalendáře gregoriánského145 byl bělehradský profesor matematiky a nebeské mechaniky Milutin 

Milankovič (+1956). Kongres se zároveň usnesl, ţe „novojuliánský“ kalendář nemá být překáţkou 

budoucím změnám kalendáře, na nichţ by se církve (či národy) celého světa dohodly. Míní se tím 

zvláště nepohyblivé Velikonoce určené na konkrétní neděli, přesun některých nepohyblivých 

svátků ze všedních dnů na nejbliţší neděle nebo dokonce změna počtu dní týdne.146 

Ještě dřív, neţ byl kongres 6. června ukončen, napadli věřící pobouření modernistickými 

kroky „východního papeţe“ Metaxakise patriarší residenci ve Fanaru. O měsíc později Meletios 

z Istanbulu odcestoval a byl z konstantinopolského stolce sesazen. Kdyţ byly zveřejněny závěry 

kongresu, ţádný „vonný consensus Patrum“ nenastal, ba naopak. Přesto některé místní církve pod 

silným tlakem svých vlád nový kalendář uplatnily i za cenu vnitřního rozkolu. 

Novojuliánská (tj. gregoriánská) paschálie však pro zjevný nesoulad s církevními kánony 

uplatněna nebyla. „Choromyslný kompromis zachování níkájské paschálie při pouţití papeţského 

kalendáře pro pevná data nedosahuje ani lunisolární harmonie kalendáře juliánského, ani zdánlivé 

astronomické přesnosti stylu gregoriánského. Takový kalendářní hybrid je příznačným symbolem 

sterility ducha kompromisu se světskými hodnotami, který byl při změně kalendáře uplatněn.“147 

 

7.2. Nový kalendář v místních církvích a vzdor vůči němu 

Ţádný ze tří východních patriarchů změnu kalendáře nepodpořil.148 Fotios Alexandrijský 

(+1925) ji označil za „bezdůvodnou, nekanonickou a škodlivou, podnícenou světskými kruhy“, 

Řehoř IV. Antiochijský (+1928) za „předčasnou a podezřelou“, Damián Jeruzalémský (+1931) 

téţ zůstal k změně kalendáře lhostejný, neboť by mimo jiné došlo k narušení citlivého statu quo na 

svatých místech v Palestině.149 Meletios byl sice z Istanbulu Meletios vyhnán, ale jeho nástupce 

Řehoř VII. pokračoval v témţ duchu a 27. února 1924 nařídil přijetí novojuliánského kalendáře, jenţ 

byl od března téhoţ roku zaveden konstantinopolským patriarchátem i církví řeckou.  

                                                 
145 Měly se vynechávat ne tři dny v průběhu čtyř staletí, ale sedm dní za devět století, přestupné by byly ty stoleté 
roky, u nichţ by při dělení devíti byl zbytek dvě nebo šest (2000, 2400, 2900, 3300, 3800, coţ znamená, ţe do roku 
2800 je prakticky totoţný s kalendářem řehořským); v průběhu 900 let měl mít 682 let obyčejných a 218 přestupných 
roků, proti tropickému roku je „novojuliánský“ delší o 0,000023 středního slunečního dne, z přebytků se nastřádá 
celý den teprve za 43 500 let. (SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 65.).  
146 Domněnka dnes snad naivní, právě tehdy však bolševici v Rusku experimentují s pětidenním týdnem. 
(SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 140-141.). 
147 CASSIAN. A Scientific Examination,, s. 57 a 159. 
148 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 56. 
149 Od patriarchy Damiána (+1931) prý získali poţehnání a myro (křiţmo) rumunští starokalendářnící, kdyţ jej v zimě 
1930-31 navštívil v Jeruzalémě jeromonach (budoucí biskup) Glykerij. (Viz BUJOR, Constantin. Resisting unto Blood. 
Etna (California): Center for Traditionalist Orthodox Studies, 2003. s. 57-58 a 97.). 
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Uţ 10. července 1923 v dopise finskému arcibiskupu Serafímovi píše Metaxakis, ţe nový 

kalendář byl přijat všeobecným konsensem pravoslavných církví,150 a i pravoslavní Finové změnili 

svůj kalendář zároveň s Řeky. 151 K podobnému nedorozumění málem došlo i v Rusku, kde tytéţ 

nepravdy podsouvali bolševiky isolovanému sv. Tichonovi, patriarchovi moskevskému a vší Rusi. 

Dezinformovaný Tichon se o zavedení nového stylu dokonce pokusil, ale své rozhodnutí odvolal 

a potvrdil, ţe v Rusku něco podobného není moţné, uţ kvůli rozhodnému odporu věřících.152 

Odpor věřících se projevil i v Řecku, kde se jeho opatrné začátky pojí s událostí, k níţ 

došlo v září 1925,153 kdy bohosluţby podle juliánského kalendáře nebyly trpěny a věřící, kteří je 

navštěvovali, byli persekvováni. V malém chrámě sv. Jana Theologa na předměstí Athén se sešlo 

mnoţství lidí k celonočnímu bdění o svátku Povýšení svatého Kříţe (v předvečer 14. září starého 

stylu) a na místo byla vyslána policejní patrola, která měla dav kontrolovat, případně rozehnat. 

Policisté se však spolu s věřícími stali krátce před půlnocí svědky úkazu velkého zářícího znamení 

ve tvaru kříţe na obloze („v jehoţ světle i hvězdy vybledly“). Světelný kříţ byl viditelný asi půl 

hodiny a pak zmizel. Událost byla významná kvůli své široké publicitě, neboť mnoho příznivců 

tradičního kalendáře utvrdila v jejich přesvědčení a dodala jim odvahu vytrvat i navzdory šikaně 

ze strany oficiální církve a úřadů.154 

V říjnu 1924 změnila svůj kalendář téţ církev rumunská, která byla (prý za odměnu) roku 

1925 povýšena na patriarchát. Zde bylo údajně nařízeno i slavení Paschy podle nové paschálie, coţ 

v letech 1926 a 1929155 vyvolalo mnohde odpor a bylo počátkem rumunského starokalendářního 

hnutí i jeho pronásledování.156 Od nové paschálie se v Rumunsku samozřejmě upustilo, dodnes se 

praktikuje jen ve Finsku (a částečně i v Estonsku). 

Poslední církví, jeţ přešla ze starého na nový styl bylo Bulharsko, kde o změně kalendáře 

jednal Posvátný synod na několika neveřejných zasedáních v roce 1967, aţ náhle v července 1968 

prohlásil, ţe kalendářní reforma bude vykonána „společnou vůlí kléru i laiků“ ještě téhoţ roku.157 

                                                 
150 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 129. 
151 Po zvolení patriarchou alexandrijským (1926) zavedl Metaxakis nový kalendář v Egyptě. V Antiochijském 
patriarchátu došlo k zavedení nového kalendáře asi roku 1948 na nátlak arabských věřících z Ameriky, na jejichţ 
podpoře byl patriarchát ekonomicky závislý. (Bishop PHOTIUS of Triaditsa. The 70th Anniversary…) 
152 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 129. 
153 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 113-114. 
154 K historii persekuce starokalendářníků v Řecku viz Bishop AMBROSE. The Old Calendar Greek Church: A Brief 
History. In Bishop CHRYSOSTOMOS (ed.). The Old Calendar Church of Greece. Etna (California): Center for 
Traditionalist Orthodox Studies, 1994. pp. 20-47.  
155 Tehdy se obě paschálie rozcházely o více neţ měsíc a roku 1929 byla gregoriánská Pascha o měsíc dřív neţ Pesach.  
156 BUJOR, Constantin. Resisting unto Blood, s. 40-41: „Rumunská pravoslavná církev přerušila společenství s ostatními 
pravoslavnými církvemi, kdyţ slavila Paschu dříve neţ ţidovské Velikonoce v letech 1926 a 1929. Duchovní tak byli 
suspendování a laici odloučeni od svátostí pro slavení Paschy před jarní rovnodenností, dle 1. kánonu Antiochijského 
sněmu. Petropavlovské posty byly zcela zrušeny v letech 1945, 1956, 1959, 1964, 1975, 1983, 1986 a 2002 kvůli 
nesouladu gregoriánského kalendáře s pravoslavnou paschálií.“ 
157 Liturgický kalendář sofijského patriarchátu na rok 1969 obsahoval „instrukce pro církevní slavení dnů na konci 
prosince 1968 v souvislosti se zavedením nového kalendáře“. Svátky Menaionu mezi 6. a 20. prosincem prostě zmizely 
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Celosvětově se většina pravoslavných (díky početní převaze východoslovanských národů) 

stále drţí juliánského kalendáře, ale v zemích jako Bulharsko, Rumunsko a Řecko, kde církve 

oficiálně přijaly nový kalendář, jsou starokalendářníci „menšinou opovrhovanou, vysmívanou a 

zlořečenou za nepřizpůsobivost většině, utěšují se však Evangeliem, jeţ dodává odvahu ‚malému 

stádci‘ (Lk 12,32), a ačkoli jsou pranýřováni jako narušitelé církevního pořádku, ve skutečnosti 

pochybili jiní, kteří porušili svaté Kánony, a zničili řád v Církvi.“158  

Persekuce starokalendářníků úřady i církevní vrchností, které vyvrcholily ve 30. letech 

v Rumunsku a v 50. letech v Řecku, jsou hanbou novodobé historie Pravoslaví. Expresivně tuto 

tragickou nejednotu vyjadřuje Kasián: „Církevní kalendář žalostně rozdělil Pravoslaví do dvou táborů: na 

ty, kdo uctívají ‚zlaté tele‘ modernismu, a na ty, kdo jako duchovní žáci Ananiáše, Azariáše a Misaela tvoří 

oněch ‚sedm tisíc v Izraeli, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila‘.“159 

 

7.3. Destrukce liturgické harmonie a jednoty v pravoslavném světě 

Metropolita Kyprián Filijský ukazuje,160 jak hluboce narušila kombinace dvou kalendářů 

liturgickou jednotu v rámci dnešní Pravoslavné církve: 

1) jedna část z 15 místních pravoslavných církví zachovává svatootcovský kalendář i paschálii 

2) další slouţí podle nového kalendáře a svatootcovské paschálie 

3) jiní pouţívají nový kalendář i novou paschálii 

4) a nakonec někteří směšují starý i nový kalendář se svatootcovskou i novou paschálií.  

Zkusíme rozdělit autokefální pravoslavné církve do těchto skupin: 

1) Církev jeruzalémská a sinajský monastýr, církev ruská, gruzínská a srbská 

2) Církev alexandrijská a antiochijská, rumunská, bulharská, kyperská, řecká a albánská 

3) Církev finská (a tzv. Estonská autonomní církev) 

4) Církev konstantinopolská (starý styl na Athosu),161 americká (starý styl na Aljašce), 

polská a československá.162 

                                                                                                                                                         
a týden po svátku sv. Mikuláše (Čt) bylo Narození Páně (St), předvánoční Filipovský půst byl zkrácen o třináct dnů a 
liturgické svátky na ně připadající (jako např. Početí Přesvaté Bohorodičky svatou Annou, 9.12.) nebyly toho roku 
vůbec liturgicky připomínány. Pokrovský ţenský monastýr, několik duchovních (ale ţádní hierarchové) a mnoho 
laiků zůstali věrni starému kalendáři. Za odmítnutí nového kalendáře přišli o místa v církvi a na duchovní akademii 
v Sofii archimandrité Serafím a Sergij (jejţ citujeme), veřejné bohosluţby podle starého stylu nebyly dovoleny. 
(CASSIAN. A Scientific Examination, s. 63-64.). 
158 Ibid, s. 62. 
159 Ibid, s. 137. 
160 Митр. КИПРІАНЪ Оропосскій и Филійсій. Православіе и экуменизмъ (Томъ II). Фили (Аттика), 2001. s. 193. 
161 Konstantinopolský patriarchát má kromě mnišské republiky na Svaté hoře Athos několik dalších monastýrů a 
farností slouţících podle starého stylu pod jeho autoritou (starokalendářníci tuto „inovativní politiku patriarchy 
Bartoloměje“ opovrţlivě nazývají „starokalendářním uniatismem“. (CASSIAN. A Scientific Examination, s. 160.). 
162 Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku se můţe chlubit nejdokonalejší směsicí kalendářů: farnosti 
ruskojazyčné i část českých a slovenských by patřily do skupiny 1), ostatní české a slovenské farnosti do 2) a několik 
farností na Moravě dokonce do 3). 
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Mimo tyto oficiální církve existují skupiny starokalendářníků v Bulharsku, Rumunsku a 

Řecku, jeţ přerušily svátostné společenství se svými mateřskými církvemi, nepůsobí však i mimo 

země svého původu, jsou aktivní v diaspoře (Austrálie, Amerika), dokonce vyvíjejí misijní činnost 

(Keňa, Kongo aj.). Avšak i mezi církvemi, jeţ zachovaly svátostné společenství, zůstává liturgická 

nejednota. Tuto kapitolu proto věnujeme vztahu kalendáře a liturgie. 

Pravoslavná církev dbá, aby její liturgický ţivot byl v dokonalé harmonii s Evangeliem,163 

coţ se projevuje i slavením svátků. Například andělské zvěstování Kristova početí, k němuţ podle 

Evangelia došlo v šestém měsíci Alţbětina těhotenství, Církev oslavuje 25. března a o tři měsíce 

později (24. června) se slaví Narození Jana Předchůdce (Alţbětina syna). Téţ Narození Kristovo 

(25. prosince) se slaví přesně devět měsíců po Zvěstování, stejně jako události, které se podle 

Evangelia odehrály osm (tj. svátek Obřezání Páně 1. ledna) a čtyřicet dní (tj. svátek Setkání Páně 

v chrámě 2. února) po jeho narození. Stejně i devět měsíců před Narozením Bohorodičky (8. září) 

Církev oslavuje její početí svatou Annou (9. prosince).  

Tato data sice snad neodpovídají oněm událostem historicky, ontologicky však nesporně 

ano. Slovo „dnes“ v liturgii (v hymnech svátků a Paschy zvlášť) je totiţ chápáno zcela doslovně. 

„Z vnějšího hlediska jde pochopitelně o anachronismus, ale z hlubší, theologické perspektivy se 

vehementně zdůrazňuje nehnutelná spojitost (nexus) svátku s dnem určeným k jeho slavení, je to 

mystické pouto mezi historickou minulostí a liturgickou současností.“164 

To se týká nejen svátků zpřítomňujících tajemství Kristova ţivota, ale i svátků světců, jeţ 

většinou připadají na historický den jejich smrti. „Přijetím nového stylu znevaţujeme duchovní 

hrdiny pravoslaví, kteří zemřeli často i mučednickou smrtí, tím, ţe nyní slavíme jejich výroční 

památky jiný den, neţ skutečně zemřeli, podle kalendáře přijatého od týchţ heretiků (tj. katolíků), 

proti nimţ často právě oni světci hájili integritu pravoslavné víry a posvátné tradice Církve.“165  

Musíme si uvědomit, ţe liturgické památky nejsou kalendáři jednoduše posunuty o 13 dnů 

oproti datům,166 jeţ mají připomínat, ale díky nepřestupnosti stoletých roků dělitelných čtyřmi se 

ten rozdíl v jednotlivých staletích liší,167 coţ je záleţitost ve světské historiografii dobře známá.168 

V gregoriánském kalendáři tedy dnešní svátky nejsou týmiţ Církví a staletími posvěcenými dny. 

                                                 
163 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 104. 
164 (Ibid.). I katolický katechismus říká: „Kdyţ církev slaví Kristovo tajemství, je tepem její modlitby jedno slovo: 
Dnes!, ohlas modlitby, kterou ji naučil její Pán (Mt 6,11), a ozvěna výzvy Ducha svatého (Ţid 3,7-4,11; Ţ 95,7). Toto 
„dnes“ ţivého Boha, do něhoţ je člověk povolán vstoupit, je „hodina“ Jeţíšových Velikonoc, jeţ se táhne celými 
dějinami a je jejich stěţejním bodem. (Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995. s. 307.). 
165 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 100. 
166 Sv. Serafím Sarovský zesnul v pondělí 2. ledna 1833, coţ byl v západním kalendáři 14. leden (ač dnes svátek sv. 
Serafíma připadá na 15. ledna nového stylu), novokalendářníci by tak měli slavit sv. Serafíma 14. a ne 2. ledna. 2. ledna 
1833 nového stylu byla na Rusi středa 21. prosince, a sv. Serafím měl ještě 12 dnů ţivota před sebou. (Ibid, s. 106.). 
167 Rozdíl v době od 5. (15.) října 1582 do konce února 1700 je 10 dní, od 1. března 1700 do konce února 1800 činí 
11 dní, od 1. března 1800 do konce února 1900 vzrostl na 12 dní a od 1. března 1900 do konce února 2100 uţ 13 dní. 
(FRIEDRICH. Rukověť, s. 97.). 
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 Jiné problémy pak způsobuje kombinace nového kalendáře a tradiční paschálie narušující 

nevybíravým způsobem církevní Typikon,169 coţ je staletími utvářený „liturgický návod“ zabývající 

se skloubením cyklů nepohyblivých a pohyblivých svátků i postů s nimi spojených a do detailu 

určující pravidla pro jejich slavení, na jehoţ dodrţování dbají kanonarchové (osoby znalé Typikonu 

určované k tomu v kaţdém monastýru či farnosti). Porušení či zanedbání Typikonu je povaţováno 

za váţný hřích a jsou za něj ukládány přísné epitimie („pokání“). 

Jedním z nejvýznamnějších případů takové liturgické koincidence, jímţ se Typikon zabývá, 

je Κυριοπασχα („Pascha Páně“), nejposvátnější liturgický den vůbec, který nastává kdyţ Pascha 

připadne na svátek Zvěstování Páně,170 tedy na 25. března starého stylu (tj. 7. 4. nového stylu),171 

coţ „církev odedávna slavila se zvláštní liturgickou radostí“. Bohuţel při pouţití gregoriánského 

kalendáře pro pohyblivé svátky a zachování tradiční paschálie je vyloučeno, ţe by Kyriopascha vůbec 

kdy nastala, 25. březen nového stylu (12. 3. starého stylu) je totiţ příliš brzkým datem a tak svátek 

Zvěstování Páně v novém stylu nikdy nepřipadne na Svatý týden (podle níkájské paschálie). 

Hluboce symbolickému významu Kyriopaschy vděčíme za určení křesťanského letopočtu 

Anno Domini, počátek této éry totiţ Dionýsius Exiguus spočítal, vycházeje z přesvědčení, ţe ke 

Kristovu Vzkříšení došlo v den Jeho Vtělení.172 25. březen býval často téţ počátkem kalendářního 

roku (díky vlivu řádu cisterciáků) a v Británii a jejích koloniích jím byl aţ do r. 1751. 

Dalšími příklady z hlediska Typikonu absurdních situací jsou hymny neladící s liturgickými 

dobami. Např. doxastikon ke Čtyřiceti mučedníkům ze Sebaste (9. března),173 jejichţ svátek slaven 

podle starého stylu připadá vţdy na dobu postu, nedává smyslu, kdyţ se v novém kalendáři můţe 

objevit i před jeho začátkem. Podobně oslava svátku Sv. Jiří (23. dubna) podle starého stylu vţdy 

v období Padesátnice174 se odráţí i v hymnech (např. exaposteilarion),175 jeţ přímo odkazují k oslavě 

Paschy, v novém stylu se však svátek slaví nezřídka uţ během Velkého postu. 

                                                                                                                                                         
168 Vladimír Iljič Lenin se narodil 10. dubna 1870 (podle starého stylu) a jeho narozeniny se v SSSR slavily 22. dubna. 
Podobně i George Washington narozený 11. února 1731 (kdy americké kolonie uţívaly starý kalendář) má své 
oficiální výročí narození 22. února. (CASSIAN. A Scientific Examination, s. 106-107.). 
169 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 117.  
170 Pravoslavná církev, aţ na výjimečné případy, nezná přesouvání svátků při jejich koincidenci. V katolické církvi, 
připadne-li slavnost Zvěstování Páně na Svatý týden, slaví se v Pondělí velikonoční. Katolíci Kyriopaschu zapomněli. 
171 Roky, kdy nastává Kyriopascha bývají povaţovány za zvlášť významné. Naposledy se Kyriopascha slavila v roce 1991, 
který znamenal pro ruskou církev konec pronásledování sovětským reţimem. (Kasiánovo tvrzení, ţe řecké povstání 
proti Turkům r. 1821 vypuklo na Kyriopaschu je legendou, nejbliţší Kyriopascha byla roku 1828.). 
172 „Skládaje r. 525 velikonoční tabulky, pokládal za nevhodné, aby v nich byla léta počítána podle let panování císaře 
Diokleciána a rok 248. éry Diokleciánovy nahradil rokem 532 anno Domini nostri Jesu Christi. Za den Kristova vzkříšení 
pokládal 25. březen a tak, vypočítávaje data Velikonoc na další řadu let, shledal, ţe roku 279. Diokleciánovy éry bude 
tento svátek zase 25. března. Poněvadţ mu bylo známo, ţe Kristus zemřel asi před 500 lety, zjistil podle 532letého 
kruhu, ţe Kristus vstal z mrtvých 532 let před r. 279. éry Diokleciánovy. Dále byl toho mínění, ţe Kristus ţil 30 let 
(532 + 31 = 563), a z toho vyvodil, ţe rok 248. éry Diokleciánovy, byl rokem 532 od narození Kristova.“ 
(FRIEDRICH. Rukověť, s. 73.). 
173 „…четыредесять бо суще, четыредесятницу освящаете“ (vy, kterých je čtyřicet, osvěcujete Čtyřicátnici, tj. Velký půst). 
(ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 130.). 
174 Připadne-li Pascha na 23., 24. či 25. 4., přesouvá Typikon oslavu sv. Jiří na velikonoční pondělí. 
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Mezi nejzávaţnější narušení Typikonu dochází v souvislosti s „Petrovým postem“ (coţ je 

jeden ze čtyř hlavních postů v roce) předcházejícím svátku apoštolů Petra a Pavla 29. června (tj. 

12. 7. nového stylu), jehoţ počátek však závisí na paschálním cyklu. Začíná v pondělí po svátku 

Všech svatých, který připadá na první neděli po Padesátnici (tj. padesátý den po Velikonocích čili 

neděle Seslání Ducha Svatého). Začátek postu se tak pohybuje od 18. května do 21. června, můţe 

trvat 8 aţ 42 dní, ale při uţití nového stylu je tento půst neúměrně okleštěn či úplně eliminován.176 

Mnozí namítají, ţe pozměnění Typikonu není hříchem, protoţe se netýká dogmatických 

otázek, a přitom zapomínají na Pravoslaví vlastní nedělitelnost a svázanost dogmatu s liturgií. 

Typikon je téţ Bohem inspirovanou knihou, vţdyť v něm je vtělen veškerý liturgický ţivot Církve.  

Pro zboţné věřící, pro něţ je čistě racionální diskurs věcí často podruţnou, představují 

rozhodující argumenty ve prospěch nedotknutelnosti Typikonu téţ zázraky. Například nejčastěji 

uváděné kaţdoroční „sestoupení milostiplného ohně“ se odehrává jiţ odnepaměti v předvečer 

pravoslavné Paschy (odpoledne na Velkou sobotu) v Jeruzalémě,177 kdy řecký patriarcha vstupuje 

odstrojený z liturgických rouch do Boţího hrobu (v němţ jsou lampy zhasnuty a jenţ byl předem 

prohledán a zapečetěn představiteli arménské a katolické církve), kde se na kolenou (po dobu, jeţ 

se rok od roku liší) modlí, dokud lampu, jiţ přinesl, nezaţehne plamen ohně, který „sestupuje 

s nebes“ a podle očitých svědků prý v prvních chvílích ani nepálí. Slaví-li katolíci Vzkříšení 

o jiném datu, nic podobného se pochopitelně nekoná, zázrak je svázán s pravoslavnou paschálií. 

Zásahy do církevního kalendáře či Typikonu jsou v posledku narušením kosmického řádu, 

na němţ má Církev účast, a mohou mít dalekosáhlé důsledky. Obhájci Tradice se často nechávají 

svést k hledání těchto následků nejen ve sféře duchovní, nýbrţ i ve vnějším světě. Pro takové 

souvislosti nemusíme chodit daleko, například k černobylské jaderné havárii došlo před Paschou 

roku 1986 (26. dubna), kdy byly v SSSR na pravoslavný Velký čtvrtek a Velký pátek (1. a 2. máje) 

plánovány oslavy Svátku práce a dva dny volna byly nahrazeny pracovní nedělí v den Paschy.178 

Stejně děsivě vyznívá interpretace události, jeţ se odehrála roku 1996 v makedonském 

městečku Berovo,179 kde se konal výroční trh a oslava svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodičky (15. 

srpna starého stylu). Bylo tu zvykem pořádat kurban, tradiční veřejnou hostinu pod širým nebem 

k oslavě Bohorodičky a na zdraví těch, kteří pohoštění připravili. Toho roku ale svátek připadl na 

středu, která je (navzdory takové koincidenci) postním dnem, a protoţe bylo zároveň zvykem, ţe 

                                                                                                                                                         
175 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 169. 
176 Např. roku 1983 (v Bulharsku poprvé od reformy kalendáře), kdy Pascha připadla na nejpozdější moţné datum, tj. 
na svátek sv. evangelisty Marka, 25. dubna starého stylu (8.5. nového stylu), měl podle nového kalendáře začít Petrův 
půst aţ 4. července, coţ bylo ve skutečnosti pět dní po svátku apoštolů Petra a Pavla (29.6.), tato liturgická absurdita 
byla „řešena“ zavedením jediného dne postu v předvečer dotyčného svátku, coţ je zcela bezprecedentní zásah do 
Typikonu (nedodrţování postů je kanonicky přísně sankciováno). (Ibid, s. 132.). Viz téţ pozn. 156. 
177 Ibid, s. 110-112. 
178 Ibid, s. 132. 
179 Ibid, s. 133-134. 
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kurban tvořila masitá jídla a dostatek hroznové pálenky i vína, coţ nehodlali oţelet, rozhodli se 

obyvatelé přeloţit oslavu na den následující, tedy na čtvrtek (29. 8. nového stylu). Avšak nazítří 

odpoledne, kdyţ byly stovky lidí shromáţděny ke společnému jídlu, se na dosud čistém nebi náhle 

nakupila mračna a strhla se hrůzná bouře, během níţ do davu několikrát uhodil blesk. Výsledkem 

oslavy přeloţené proto, aby se nemusely podávat postní pokrmy, bylo devět mrtvých a jedena-

čtyřicet zraněných. 

Ve vyprávění podobných příhod pokračovat nebudeme, protoţe snad ani do naší práce 

nepatří, ale chtěli jsme ilustrovat mnohostrannost přístupů, jeţ k problematice tradicionalističtí 

autoři zaujímají. Zvlášť jeromonach Kasián ve své monografii bravurně kombinuje celou škálu 

témat, lunisolární precesí počínaje a krvavými hody v Berovu konče. 

 

8. Závěr 

Závěrem se pokusíme tematicky utřídit závěry tří našich autorů, k nimţ analýzou celého 

problému dospěli. Nejprve si dovolíme si ocitovat archimandritu Sergije180 a jeho dva důvody 

„učenecké krátkozrakosti“ těch, kteří „na základě týchţ citací týchţ Otců docházejí k diametrálně 

odlišným závěrům“ a církevní kalendář (včetně paschálie) nepovaţují za neměnný. 

Zaprvé: „Jak je dobře známo, přijetí revidovaného řehořského (čili papežského) kalendáře mnohými 

pravoslavnými církvemi v tomto století bylo motivováno ekumenickým zřetelem, tj. pokusem standardizovat slavení 

svátků v témž čase v celém křesťanském světě. Tím by se však, navzdory věroučným rozdílům mezi rozličnými 

křesťanskými konfesemi, vytvářelo zdání jednoty vyřazující tak ze hry skutečné důvody rozdělení, jež jsou 

otázkami víry a zbožnosti. Protože část Pravoslavné církve již řehořský kalendář užívá, zbývá ekumenistům 

úkol odvrhnout pravoslavnou paschálii, hlavní kámen úrazu ekumenické unie. Odtud ty neumělé, leč ošidné 

pokusy pravoslavných novotářů rozdrolit skálopevné svědectví Otců ohledně této záležitosti, buď neodůvodněnou 

dezinterpretací řeckých textů Sněmů stanovících formuli pro datování Paschy, nebo prostě jen ignorováním 

patristického svědectví.“ 

Zadruhé: „Ekumeničtí novátoři se snaží nejen podřídit Pravoslaví křesťanské heterodoxii, ale vysnili si 

též ekumenický svět, v němž křesťané, jakož i nekřesťané ‚zruší své různosti‘. Proto shledávají antisemitskými a 

zpátečnickými naše pravoslavné námitky proti židům, jimž přičítáme nejen odmítnutí pravého Mesiáše, ale též 

touhu po Jeho smrti a staleté opovrhování pravoslavím. Novátoři se sklonili před obhájci ‚politické korektnosti‘ a 

byli ovlivněni katolickými theology, kteří halasně ospravedlnili židy od jejich spoluviny na Kristově smrti, čímž 

rozmělnili jasná slova Písma svatého i učení svatých Otců. Naše víra samozřejmě není antisemitská, ani založená 

na nenávisti k nějakým lidem. Ale je založena a ukotvena na pevném přesvědčení o jedinečnosti Krista, o prvenství 

Pravoslavné církve a o absolutní integritě svaté Tradice předané nám Apoštoly.  

                                                 
180 Archim. SERGIUS. „The First Œcumenical Synod“, s. 4-5. 
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Je nemyslitelné, že bychom měli usilovat o liturgickou jednotu bez společné víry, že bychom měli slavit své 

svátky dle kalendáře zavedeného biskupem odloučeným od Pravoslavné církve (tj. papežem) a že bychom měli 

slavit Kristovo Vzkříšení spolu s velikonočním svátkem těch, kteří Mesiáše nejenže odvrhli, ale dokonce Mu 

zlořečili. Tolik tedy k novotám v otázce nejdůležitější, k určování data Paschy.“ 

Archimandrita Sergij zaujímá radikální, avšak konsistentní postoj. Církevní kalendář má 

být kamenem úrazu a jistou ohradou oddělující křesťany od ţidů, pravoslavné od heterodoxních, 

Krista od „Beliála“ (2Kor 6,15). Kalendář chrání věřící před kompromisy s „duchem doby“. 

K takovým postojům se kloní i arcibiskup Innokentij (Figurovskij) Pekingský (+1931): „Juliánský 

církevní kalendář působí jako pevná kotva, jež chrání pravoslavné, aby nebyli dokonale pohlceni světem nevěřících, 

a jeví se jako jedinečné znamení, v němž se synové Pravoslaví shromažďují vjedno.“181 

 

8.1. Církevní kalendář jako astronomický problém 

Kasiánův postoj se zdá být „exaktnějším“, kdyţ v rozsáhlém, byť svérázném exkursu do 

moderní astrofyziky podává „vědecké důkazy“ o relativitě a proměnlivosti trvání tropického roku,182 

na němţ prý lpěla gregoriánská kalendářní reforma. Zrekapitulujeme-li jeho „důkazy“ (vedoucí aţ 

k teorii relativity), pak má absolutizaci délky tropického roku bránit hlavně obecné zpomalování 

rychlosti zemské rotace,183 její proměnlivost v odsluní a přísluní,184 ale především jako na stěţejním 

argumentu pro demonstraci nedosaţitelnosti cílů papeţské buly Inter Gravissimas si zakládá na 

lunisolární precesi185 (coţ je přibliţně řečeno pohyb bodů vymezujících astronomická roční období186 

v důsledku změn poloh osy zemské rotace způsobených gravitací nebeských těles), jeţ prakticky 

znemoţňuje „zafixovat“ jakýkoli astronomický jev ke konkrétnímu datu na neomezeně dlouhou 

dobu. Dokonce tvrdí, ţe precesi museli znát i alexandrijští Otcové,187 kteří v církevním kalendáři 

arbitrárně stanovili rovnodennost na 21. březen, a nakonec vítězoslavně prohlásí rozdíl 11min 14s 

(mezi juliánským a tropickým rokem) za „falešný“ prostě proto, ţe tropický rok není konstantou, ale 

proměnlivou veličinou.188 Soudobá vědecká pozorování prý dokazují, ţe tropický rok nemá ţádnou 

„absolutně platnou“ délku trvání, a nemá tak být referenčním rámcem ţádné kalendářní reformy. 

                                                 
181 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 139. 
182 Ibid, s. 77-79. 
183 BRÁZDIL a kol. Matematická geografie, s. 109 a 194. Udává hodnotu prodluţování délky dne o 0,0016s za století a 
upozorňuje na objevování (od 30. let 20. století) sezónních nerovnoměrností v rychlosti zemské rotace (Sidorenko). 
184 Délka trvání pravého slunečního dne kolísá aţ o 51 vteřin, coţ je rozdíl mezi nejdelším pravým slunečním dnem 
23. prosince (v perihéliu) a nejkratším 16. září (v aféliu). (SELEŠNIKOV. Člověk a čas, s. 26.). 
185 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 85. 
186 Začátkem našeho letopočtu se jarní bod (tj. průsečík ekliptiky a světového rovníku, v němţ Slunce na své zdánlivé 
dráze překračuje rovník na cestě z jiţní polokoule na severní) nacházel v souhvězdí Berana a bod podzimní rovnodennosti 
v souhvězdí Vah. V důsledku precese se jarní bod přemístil do souhvězdí Ryb a podzimní do souhvězdí Panny. Precese 
bodů rovnodennosti působí pomalou změnu dat počátků astronomických ročních období, a také to, ţe tropický rok je o 
20min 24s kratší neţ hvězdný (Viz BRÁZDIL a kol. Matematická geografie, s. 124-125 a 127-128.). 
187 Precesi poprvé pozoroval Hipparchos (cca 130 př. Kr.). 
188 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 88. 
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Kasián sice udivuje šíří záběru, avšak jeho snaha o „scientific examination“ je jaksi lichá (i 

odhlédneme-li od některých pseudovědeckých zjednodušení), kdyţ jedním dechem dodává, ţe 

církevní kalendář nemusí nutně vyhovovat astronomickým pozorováním, ale spíše liturgickým 

účelům a kanonickým sankcím. Celkový dojem je tedy rozpačitý, jako by Kasián nevěděl, který 

diskurs upřednostnit v obavě, aby nezaujatý čtenář nenamítl, ţe kalendář je věcí konvence, ţe by 

bylo rozumnější slevit z nároků na astronomickou přesnost a ţe pokud se pravoslavné církve 

dohodnou na něčem kanonicky bezvadném, bude vše v nejlepším pořádku. 

Naproti tomu Perepelkina nás sice téţ seznamuje s „exaktním“ pohledem na věc, ale jen 

pro ilustraci: „Pravoslavná paschálie je z jedné strany závislá na některých astronomických údajích, 

na druhou stranu však nikdy nelpěla na absolutní (neuskutečnitelné) astronomické přesnosti. Plod 

práce Bohem inspirovaných tvůrců církevního juliánského kalendáře v sobě sjednocuje absolutní 

i relativní, podmíněné i nepodmíněné.“189 

Je moudřejší v tom, ţe hodnocení církevního kalendáře osvobozuje ode všech profánních 

kritérií a slovy jistého anonymního mnicha190 posouvá problematiku do jiných kategorií: „Čas je 

velikým tajemstvím a tajemství se lze dotknout jedině skrze symbol. Juliánský kalendář je ikonou času. Chceme-li 

naturalizovat pojetí času, tak jako naturalizovali ikonu, když ji zvrátili v portrét, proč bychom se měli orientovat 

na styl gregoriánský? Jsou přece ještě přesnější kalendáře. Kalendář Inků, kalendář Umara Chajjáma vynikající 

mimořádnými matematickými přednostmi, a možná se zítra objeví nějaký nový kalendář, astronomicky ještě 

přesnější. Nemáme se však obracet s prosíkem k hvězdárnám. My, Církev, máme tajemství času popsána v Bibli 

a v dílech svatých Otců. Jsme nositeli těch tajemství a máme je zjevit světu.“ 

 

8.2. Církevní kalendář jako eklesiologický problém 

Juliánský kalendář ikonou času jistě i díky tomu, ţe byl symbolem dogmaticko-liturgické 

jednoty křesťanských církví. Tvrdíme, ţe důvody zavedení jednotné paschálie v Níkáji byly eklesio-

logické, avšak západní církev, jeţ se ubírala svou cestou, z kalendáře učinila problém astronomie, 

a proto způsob jeho reformy snad ani nebyl v rozporu s římskokatolickou eklesiologií. Na adresu 

katolíků arcibiskup Serafím (Sobolev)191 říká: „Dopuštění kalendářní reformy papeže Řehoře XIII. bylo 

způsobeno jejich nedůvěrou ve svatost Církve, zvláště nedostatkem víry v přebývání a konání Ducha Svatého, 

Zdroje veškeré pravdy, v Ní. Kdyby římskokatolická církev takovou víru měla, pak by nezačala prostřednictvím 

svého papeže a svých vědců měnit kanonická pravidla, která představují základ naší pravoslavné paschálie, jimiž 

Duch Svatý vyjadřuje jedinečnou pravdu nepodléhající žádné změně.“  

                                                 
189 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 126. 
190 Ibid, s. 137.  
191 CASSIAN. A Scientific Examination, s. 88. 
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Jaké však byly důvody pravoslavné změny kalendáře před 85 lety? Viděli jsme, ţe (nehledě 

na návrhy profesora Milankoviče) astronomická přesnost hlavní motivací pro zavedení nového 

kalendáře nebyla, ani to nebyly ohledy na tradiční eklesiologii, vţdyť zpočátku byla prosazována 

kanonicky závadná paschálie. Biskup Fotij192 je toho názoru, ţe „reforma církevního kalendáře zjevně 

netkvěla svými kořeny ani v tradici, ani v theologii, ani v liturgii či kanonických pravidlech Pravoslavné církve, ale 

v jednostranném, polonáboženském, polosociálním přístupu k ekumenickému kultu spočívajícímu na politicko-

náboženském ideálu křesťanské jednoty“.  

Šlo spíše o „eklesiologickou inovaci“, chceme-li to tak nazvat, ale v tradičním pravoslaví 

taková představa nebyla, a ani nebude pochopena. Pravoslavné církve tedy ztratily totoţnost 

nejen liturgickou (růzností v slavení svátků), ale i „totoţnost eklesiologickou“ (růzností v otázce 

přípustnosti změny kalendáře). Perepelkina proto varuje,193 ţe „ve věku kompromisů a neslýchaných 

kanonických přestupků, ve věku ztráty bázně a uctivosti před posvátným, ve věku ničemného zkracování 

bohoslužeb a odmítání postů, kdy ‚znesvěcující ohavnost‘ (Mt 24,15) zachvacuje i církevní kruhy, je třeba 

vymezovat pravdu nikoli vše-církevním konsensem, jehož se nám beztak v současnosti nedostává, nýbrž vše-

církevní tradicí, souznějící s dřívější Církví. 

Jako za časů monotheletů a ikonoklastů je třeba na palčivou otázku současnosti ohledně církevního 

kalendáře hledat odpověď ve svaté Tradici a mít na paměti příklad sv. Maxima Vyznavače, který odvrhnul 

monotheletismus jako novotářství a odmítl přijímat s patriarchou-monotheletou, ‚i kdyby celý vesmír přijímal spolu 

s ním‘. Podobně i vyznavači a mučedníci trpící pro svaté ikony se protivili ikonoklasmu, aniž se dočkali Sněmu 

(tj. odsouzení ikonoklasmu jako bludu), a řídili se při tom výhradně svatou Tradicí, jež je nejslibnějším kritériem 

při řešení dob církevních zmatků.“ Ohledně církevního kalendáře je moţné ptát se slovy sv. Augustýna 

vyřčenými o pelagiánské heresi: není snad už třeba svolat sněm k obžalobě tak zjevné zhouby? Jestliţe 

pelagianismus odsouzený jen místním sněmem v Kartágu zavrhla posléze celá Církev, tedy i nový 

styl odsouzený ne jedním, ale mnoha sněmy a synodami má být konečně zavrţen všemi pravdivě 

věřícími pravoslavnými křesťany. 

Perepelkinu tedy spatřuje v kalendáři eklesiologický problém par excellence. Astronomický 

kontext je jistě poučný, ale v stadiu, do něhoţ celá kontroverse dospěla, irelevantní. Arcibiskup 

Innokentij Pekingský k tomu říká:194 „Ať nikdo nemyslí, že se přeme kvůli časům, měsícům a dnům, že 

trpíme nedostatek a pronásledování kvůli úplňkům a rovnodennostem. Stojíme jen za svatou Církví a bráníme ji 

před pekelnými silami, které proti ní povstaly.“ A týţ pokračuje:195 „Na každý pokus ‚vylepšit‘ nebo změnit 

naši paschálii je třeba pohlížet jako na pokus ukrást z pokladnice Církve velikou vzácnost, jíž se po právu 

můžeme pyšnit před učenci naší doby.“ 

                                                 
192 Bishop PHOTIUS of Triaditsa. The 70th Anniversary… 
193 ПЕРЕПЕЛКИНА. Юліанскій календарь, s. 133. 
194 Ibid, s. 137. 
195 Ibid, s. 134. 
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8.3. Oprávněnost ontologisace kalendářní problematiky? 

V samém závěru dále sledujme Perepelkinu, neboť celou záleţitost implicitně posouvá aţ 

na ontologickou rovinu. Gregoriánský kalendář je pro ni vpravdě „novým stylem“, svědectvím 

nového, racionalistického přístupu člověka ke kategorii času. Člověk počínaje renesancí zatouţil 

čas ovládat (a toto úsilí vyvrcholilo kalendářem francouzské revoluce). Čas pro člověka tím ztratil 

mystický rozměr, přestává být „časem očekávání“, stává se „časem pokroku“. 

Dovolíme si ocitovat ještě jeden autorčin úryvek:196 „Čas je Boží výtvor. Tak jako veškeré 

stvoření i čas ztratil pádem prarodičů (Adama a Evy) svou počáteční dokonalost a nyní očekává vykoupení. 

Avšak Bůh uskutečňuje posvěcování tvorstva, které má účast na jeho nebeském životě. Tedy uskutečňuje i 

posvěcování času. Proto můžeme mluvit o církevním kalendáři jako o ikoně onoho posvěceného času. Očividně 

však existuje i čas neposvěcený, který na této ikoně nemá místo. Kosmický čas se všemi svými rytmy sám o sobě 

ještě není předmětem takového ikonopisu, ale posvěcuje se skrze dějiny spásy. Odsud tedy pramení neslučitelnost 

času posvěceného a neposvěceného, svátků církevních a svátků světských. Profanace církevního kalendáře je 

rouhačským pokusem o poskvrnění svatosti a vyvrácení už posvěceného z království nebeského zpět v říši vezdejší.  

Tím, že tvůrci gregoriánského kalendáře vztáhli ruku na staletími posvěcené počítání času podle 

juliánského kalendáře a na alexandrijskou paschálii, usilovali především o upevnění reformací otřesené autority 

papežství a Říma. Gregoriánská reforma, která si dovolila ‚zrušit‘ deset reálně existujících dnů, zrcadlila obecný 

stav duše a rozumu na Západě, podle něhož se čas stal závislým na člověku. Rozum ovládnutý racionalismem 

začal mechanizovat vesmír a zatoužil poroučet zákonům přírody a času. ‚Květy zla‘ tehdy zaseté přinesly své hořké 

plody v naší době.“ 

Perepelkina se připojuje k „taktice“ hledání příčin jinde a jindy (její nářky na renesanci 

mnohdy vyznívají jako klišé), avšak její odpovědí na ontologickou chybu tam a tehdy se stává 

ontologisací problému přítomného tady a teď. Neodporuje změně kalendáře proto, ţe by byl sám 

sebou „posvátný“, ale snaţí se jej chápat jako bytostnou součást identity „pravdivě věřícího 

pravoslavného“, jako osten dráţdící okolní zprofanovaný svět, jako zbraň v boji proti silám zla… 

Je-li oprávněné církevní kalendář takto ontologisovat, je otázkou, jiţ musí zodpovědět 

pravoslavná theologie. Naším úkolem bylo pouze dosvědčit, ţe k tomu dochází, ţe tato otázka je 

poloţena. V pravoslavné spiritualitě kalendář vskutku skrze liturgii velmi intimně ovlivňuje bytí 

křesťana. Avšak liturgie uskutečňovaná v čase a čas posvěcující je vlastně cestou vně času… 

 

 

 

 

                                                 
196 Ibid, s. 135. 



 41 

„Kristova Církev sjednocuje časné a věčné, což zakouší především v tajemství Eucharistie. Církev 

přebývající v čase tak reálnou přítomností Krista proměňuje čas, proměňuje svět. Čas modlitby je vstupem do 

věčnosti, do Božího království, kde je „Kristus všechno ve všem“. Ti, kdo v modlitbě žijí, ze zkušenosti znají, že 

při bohoslužbách či při modlitbách v mnišských celách, při čtení Evangelia či Žaltáře, jako by se hrany času 

stíraly. Dochází k tomu při zakoušení jednoty s Bohem, kdy nás milosrdný Pán zvláštním způsobem navštěvuje. 

Tehdy srdce odpovídající na ono božské volání lásky zapomíná na vše a ocitá se vně času. Takovou mystickou 

zkušenost alespoň nacházíme v dílech svatých Otců…“197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Ibid, s. 136. 
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Dokončeno 

s Boží pomocí na Novém Dvoře 

o svátku Křtitele Páně, svatého Jana 

dne 7. ledna starého stylu 

léta 2009 od Vtělení 

 

 

 

 

 

S vděčností 

milému otci Gorazdovi 

a všem bratřím na Novém Dvoře 



TABULKOVÁ PŘÍLOHA

1



Tabulka 1. „Jarní úplňky“ a data Paschy na počátku 21. století1

rok 14. ve-adar 14. nisan Pascha západní Pascha pravoslavná

2000 21. březen 19. duben 23. duben 30. duben
 (17. duben)

2001 7. duben 15. duben 
(2. duben)

2002 27. březen 31. březen 5. květen 
(22. duben)

2003 18. březen 16. duben 20. duben 27. duben 
(14. duben)

2004 5. duben 11. duben 
(29. březen)

2005 25. březen 23. duben 27. březen 1. květen 
(18. duben)

2006 12. duben 16. duben 23. duben 
(10. duben)

2007 2. duben 8. duben 
(26. březen)

2008 21. březen 19. duben 23. březen 27. duben 
(14. duben)

2009 8. duben 12. duben 19. duben
 (6. duben)

2010 29. březen 4. duben2

(22. březen)

2011 20. březen 18. duben 24. duben3 
(11. duben)

2012 6. duben 8. duben 15. duben
 (2. duben)

2013 25. březen 31. březen 5. květen 
(22. duben)

2014 16. březen 14. duben 20. duben 
(7. duben)

2015 3. duben 5. duben 12. duben 
(30. březen)

2016 24. březen 22. duben 27. březen 1. květen 
(18. duben)

2017 10. duben 16. duben 
(3. duben)

2018 30. březen 1. duben 8. duben 
(26. březen)

2019 21. březen 19. duben 21. duben 28. duben 
(15. duben)

2020 8. duben 12. duben 19. duben 
(6. duben)

Legenda:  2000 – léta hrudná (kurzívou)
2002 – léta, kdy pravoslavnou paschálii zpožďuje Pesach před „rovnodenností“
2005 – léta, kdy se západní paschálie nepočítá od pesachového úplňku (14. nisanu)
Uváděná data jsou gregoriánská, pouze v závorkách juliánská.

1 Není-li uvedeno jinak, jsou tabulky sestaveny pomocí paschálních počítadel na www.nabkal.de.
2 Nejranější možné datum pravoslavné Paschy.
3 Druhé nejpozdější možné datum západní Paschy. 

2



Tabulka 2. Paschální cykly užívané před sjednocením slavení Paschy4

délka cyklu provedení komputista století

Alexandrijské cykly podle cyklu Metónova

76letý cyklus 4 x 19  = 76 Anatolios III. století

95letý cyklus 5 x 19  = 95 Theofilos IV. století

532letý cyklus 28 x 19  = 532 Anianos IV./V. století

Římské experimenty s oktaëteridou

8letý cyklus 1 x 8  = 8 oktaëteris II. století

16letý cyklus 2 x 8  = 16 Hypolit Římský III. století

112letý cyklus 7 x 16  = 112 Hypolit Římský III. století

„Idealistický“ (římský) cyklus5

84letý cyklus 7 x 12  = 84 Laterculus III. století

4 Tabulka převzata z německé Wikipedie (de.wikipedia.org/wiki/Komputistik).    
5 Užíván v Římě, Galii a Británii, patrně viník alexandrijsko-římských paschálních neshod.
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Tabulka 3. Odchylky alexandrijských a římských dat Paschy (IV.-VII. stol.)6

6 Tabulka převzata z www.nabkal.de (sestavena podle LITZMANN, Hans und Kurt Aland. Zeitrechnung der
römischen Kaiserzeit, des Mittelalters und der Neuzeit für die Jahre 1– 2000 nach Christus. [Sammlung
Göschen, Bd. 1085]. Berlin, 1956. 

4

rok Alex. Řím

303 18. duben 21. březen
či 18. duben

306 14. duben 21. duben

311 22. duben 25. březen

319 22. březen 29. březen

322 22. duben 25. březen

326 3. duben 10. duben

333 22. duben 15. duben

343 27. březen 3. duben

346 23. březen 30. březen

349 23. duben 26. březen

350 8. duben 15. duben

352 19. duben 22. březen
či 19. duben

357 23. březen 30. březen

360 23. duben 16. duben

373 31. březen 24. březen

387 25. duben 21. březen
či 18. duben

401 14. duben (21. duben)

404 17. duben 10. duben

rok Alex. Řím

406 22. duben 25. březen

417 22. duben 25. březen

421 3. duben (10. duben)

436 19. duben 22. březen
či 19. duben

441 23. březen (30. březen)

475 6. duben (13. duben)

495 26. březen (2. duben)

496 14. duben (21. duben)

499 11. duben (18. duben)

516 3. duben (10. duben)

536 23. březen (30. březen)

570 6. duben (13. duben)

577 25. duben (18. duben)

590 26. březen (2. duben)

594 11. duben (18. duben)

665 6. duben (13. duben)

685 26. březen (2. duben)

689 11. duben (18. duben)



Tabulka 4. Frekvence velikonočních dat v letech 1967–20997

Data
juliánská

Pascha
pravoslavná

14. nisan Pascha
gregoriánská

Data
greg.

Den astronomické jarní rovnodennosti (8. březen, tj. 21. březen nového stylu)
(1818)8  22.3. 
2008  23.3.

(1940)  24.3.
2013 2089 2035 2046  25.3.

1975 1994 2032 2070 1967 1978 1989 2062 2073
2084

 26.3.

2002 2021 2051 2097 2005 2016  27.3.
1983 2040 2048 2059 2078 2027 2032  28.3.

1972 1991 2010 2086 1970 2043 2054 2065  29.3.
2018 2029 2037 2067 2075 1986 1975 1997 2059 2070

2081 2092
 30.3.

1980 1999 2056 2064 2094 1991 2002 2013 2024 2086
2097

 31.3.

1988 2026 2045 2018 2029 2040  1.4.
1969 1977 2007 2053 2072 2083

2091 
1972 2051 2056  2.4.

1996 2015 2034 2080 1983 1988 1994 2067 2078
2089

 3.4.

Den juliánské kalendářní jarní rovnodennosti (21. březen, tj. 3. duben nového stylu)
22.3. (4.4.) 2010 2042 2061 2099 1999 2010 2021 2083 2094  4.4.
23.3. (5.4.) 2037 2048 1985 1993 2004

2023 2069 2088
2015 2026 2037 2048  5.4.

24.3. (6.4.) 1980 1974 2012 2050
2096

 1969 1980 2042 2053 2064  6.4.

25.3. (7.4.)
Κυριοπασχα 

1991  2075  2086 1982 2001 2031
2077

1985 1996 2075 2080  7.4.

26.3. (8.4.) 2007 2018 2029 2091 2009 2020 2039
2058

2007 2012 2091  8.4.

27.3. (9.4.) 1972 2034 2045 2056 1971 1990 2066
2085

2023 2034 2045  9.4.

28.3. (10.4.) 1977 1988 2061 2067 2072 1998 2017 2028
2047 2093

1977 2039 2050 2061 2072  10.4.

29.3. (11.4.) 1999 2004 2083 2094 1979 2036 2044
2074

1971 1982 1993 2004 2066
2077 2088

 11.4.

30.3. (12.4.) 2015 2026 2099 1968 2006 2025
2055

1998 2009 2020 2093 2099  12.4.

31.3. (13.4.) 1969 2031 2042 2053 2064 1987 2033 2052
2063 2071 2082

2031 2036  13.4.

1.4. (14.4.) 1974 1985 1996 2058 2069
2080

1976 1995 2014
2060 2090

1968 1974 2047 2058 2069  14.4.

2.4. (15.4.) 1990 2001 2012 2085 2096 2022 2041 2079 1979 1990 2001 2063 2074
2085 2096

 15.4.

3.4. (16.4.) 2017 2023 2028 1973 1984 2003
2049 2068 2087

2098

1995 2006 2017 2028 2090  16.4.

7 (Tabulka sestavena pomocí počítadel z www.nabkal.de.)
8 Dle Friedricha tyto Velikonoce  předcházely astronomické rovnodennosti. (FRIEDRICH. Rukověť, s. 104.).
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4.4. (17.4.) 2039 2050 1992 2030 2076 2022 2033 2044  17.4.

5.4. (18.4.) 1971 1982 1993 2055 2066
2077 2088

1981 2011 2057
2095   

1976 2049 2055 2060  18.4.

6.4. (19.4.) 1987 1998 2009 2020 2071
2082 2093

1989 2000 2008
2019 2038 2084

1981 1987 1992 2071 2076
2082

 19.4.

7.4. (20.4.) 2014 2025 2036 (1818) 1970 2046
2065

2003 2014 2025 2087 2098  20.4.

8.4. (21.4.) 1968 2041 2047 2052 1978 1997 2027
2073 2092

2019 2030 2041 2052  21.4.

9.4. (22.4.) 1979 1984 2063 2074 (1940) 2016 2024
2054

1973 1984 2057 2068  22.4.

10.4. (23.4.) 1995 2006 2079 2090 1986 2005 2035
2081

2000 2079  23.4.

11.4. (24.4.) 2011 2022 2033 2044 2095 1967 2043 2062 2011 2095  24.4.

12.4. (25.4.) 1976 2038 2049 2060 2038  25.4.

13.4. (26.4.) 1970 1981 1992 2065 2076

14.4. (27.4.) 1997 2003 2008 2087 2092
2098

15.4. (28.4.) 2019 2030 
16.4. (29.4.) 1973 2035 2046 2057 2068

17.4. (30.4.) 1967 1978 1989 2000 2062
2073 2084

18.4. (1.5.) 1994 2005 2016 2089
19.4. (2.5.) 2021 2027 2032 
20.4. (3.5.) 2043 2054
21.4. (4.5.) 1975 1986 2059 2070 2081

22.4. (5.5.) 2002 2013 2024 2097
23.4. (6.5.) 2040
24.4. (7.5.) 2051
25.4. (8.5.) 1983 2078

Legenda:

 2008 – barevně zvýrazněny letopočty roků, v nichž
dochází na Západě ke kanonicky závadnému slavení
Paschy před Pesachem.

 1981 – případ přímé koincidence Paschy a Pesachu
(předchozí případy: 1954, 1927, 1923, 1903)

 (1818) – letopočty v závorkách zastupují v tabulce data,
na něž v daném období Pascha nepřipadne (uvádíme
nejbližší léta, kdy tomu tak bylo)

 2010 – tučně zvýrazněna léta, kdy dochází ke
koincidencím pravoslavné a západní Paschy

 1991 – kurzívou označena léta, na něž připadá svatá
Kyriopascha (předchozí případy: 1912, 1828, 1817)
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Tabulka 5. Pravidelnost 14. nisanu předcházeného gregoriánskou Paschou 

24. 4. 1967 23. 4. 1986 23. 4. 2005 22. 4. 2024 24. 4. 2043 24. 4. 2062 23. 4. 2081
12. 4. 1968 13. 4. 1987 12. 4. 2006 12. 4. 2025 11. 4. 2044 13. 4. 2063 13. 4. 2082

2. 4. 1969 1. 4. 1988 2. 4. 2007 1. 4. 2026 1. 4. 2045 31. 3. 2064 2. 4. 2083
20. 4. 1970 19. 4. 1989 19. 4. 2008 21. 4. 2027 20. 4. 2046 20. 4. 2065 19. 4. 2084

9. 4. 1971 9. 4. 1990 8. 4. 2009 10. 4. 2028 10. 4. 2047 9. 4. 2066 9. 4. 2085
29. 3. 1972 29. 3. 1991 29. 3. 2010 30. 3. 2029 28. 3. 2048 30. 3. 2067 29. 3. 2086
16. 4. 1973 17. 4. 1992 18. 4. 2011 17. 4. 2030 16. 4. 2049 16. 4. 2068 16. 4. 2087

6. 4. 1974 5. 4. 1993 6. 4. 2012 7. 4. 2031 6. 4. 2050 5. 4. 2069 5. 4. 2088
26. 3. 1975 26. 3. 1994 25. 3. 2013 26. 3. 2032 27. 3. 2051 26. 3. 2070 25. 3. 2089
14. 4. 1976 14. 4. 1995 14. 4. 2014 13. 4. 2033 13. 4. 2052 13. 4. 2071 14. 4. 2090

2. 4. 1977 3. 4. 1996 3. 4. 2015 3. 4. 2034 2. 4. 2053 2. 4. 2072 2. 4. 2091
21. 4. 1978 21. 4. 1997 22. 4. 2016 23. 4. 2035 22. 4. 2054 21. 4. 2073 21. 4. 2092
11. 4. 1979 10. 4. 1998 10. 4. 2017 11. 4. 2036 12. 4. 2055 11. 4. 2074 10. 4. 2093
31. 3. 1980 31. 3. 1999 30. 3. 2018 30. 3. 2037 31. 3. 2056 30. 3. 2075 31. 3. 2094
18. 4. 1981 19. 4. 2000 19. 4. 2019 19. 4. 2038 18. 4. 2057 17. 4. 2076 18. 4. 2095

7. 4. 1982 7. 4. 2001 8. 4. 2020 8. 4. 2039 8. 4. 2058 7. 4. 2077 6. 4. 2096
28. 3. 1983 27. 3. 2002 27. 3. 2021 28. 3. 2040 28. 3. 2059 28. 3. 2078 27. 3. 2097
16. 4. 1984 16. 4. 2003 15. 4. 2022 15. 4. 2041 14. 4. 2060 15. 4. 2079 16. 4. 2098

5. 4. 1985 5. 4. 2004 5. 4. 2023 4. 4. 2042 4. 4. 2061 3. 4. 2080 4. 4. 2099
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Tabulka 6. Zavádění gregoriánské kalendářní reformy

země poslední den
juliánského
kalendáře

první den
gregoriánského

kalendáře

poznámka

 Itálie 4. října 1582 15. října 1582  taktéž i v trevírském
 arcibiskupství

 Polsko 4. října 1582 15. října 1582 

 Portugalsko 4. října 1582 15. října 1582 

 Španělsko 4. října 1582 15. října 1582 

 Francie 9. prosince 1582 20. prosince 1582   taktéž i v Lotrinsku

 Flandry 14. prosince 1582 25. prosince 1582 

 Lucembursko 14. či 21. prosince 1582 25. 12. či 1. 1. 1583  (údaje se různí)

 Nizozemí 21. prosince 1582 1. ledna 1583 

 Bavorsko 5. října 1583 16. října 1583  taktéž i v Solnohradsku
 

 Tyrolsko 5. října 1583 16. října 1583 

 Korutany 14. prosince 1583 25. prosince 1583  taktéž i ve Štýrsku

 Čechy 6. ledna 1584 17. ledna 1584  pražský arcibiskup Martin 
 Medek navrhoval už r. 1582, 
 aby se po 14. 11. psalo 25. 11.

 Dolní a Horní   
 Rakousy 6. ledna 1584 17. ledna 1584  tehdy změnila kalendář též 

 dvorní kancelář Rudolfa II.
 Lužice 6. ledna 1584 17. ledna 1584  kalendář měněn nejednotně   

 (už 5. 10. ve Zhořelci, 12. 1. 
 v Budyšíně a 20. 1. v Žitavě)

 Švýcary 11. ledna 1584 22. ledna 1584  kantony Freiburg, Luzern, 
 Solothurn, Schwyz, Uri, Zug

 Slezsko 12. ledna 1584 23. ledna 1584 

 Vestfálsko 1. července 1584 12. července 1584 

 Morava 3. října 1584 14. října 1584 

 Uhry 21. října 1587 1. listopadu 1587 

8



 Sedmihradsko 14. prosince 1590 25. prosince 1590 

 Prusko 22. srpna 1612 2. září 1612 

 Dánsko 18. února 1700 1. března 1700 

  Německo 
(protestantská část) 18. února 1700 1. března 1700 

 Norsko 18. února 1700 1. března 1700 

 Švýcary 31. prosince 1700 12. ledna 1701  kantony Basilej, Bern, Curych,
 Neuchatel a Schaffhausen

 Velká Británie 2. září 1752 14. září 1752 
 též zaveden Nový rok 1. ledna
 (dříve 25. března), gregorián.  
 paschálie od 1753 

 Finsko 17. února 1753 1. března 1753  setkáme se i s údajem 1867

 Švédsko 17. února 1753 1. března 1753 
 předcházelo půlstoletí 
 roztodivných vlastních  
 kalendářních experimentů

 Albánie 17. listopadu 1912 1. prosince 1912 

 Litva 15. listopadu 1915 28. listopadu 1915 

 Bulharsko 31. března 1916 14. dubna 1916 

 sovětské Rusko 31. ledna 1918 14. února 1918 

 Srbsko 18. ledna 1919 1. února 1919 

 Rumunsko 18. ledna 1919 1. února 1919 

 Řecko 9. března 1924 23. března 1924 

 Turecko 18. prosince 1925 1. ledna 1926 

 Egypt 17. září 1928 1. října 1928 
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