
Nabídka knih olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve I. 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový Zákon   
1. díl -  Čtyři evangelia 
Cena 50,- Kč. 
 

 Otče náš – Modlitby pravoslavného křesťana 
Základní modlitební příručka pravoslavného křesťana, obsahuje 
i hlavní bohoslužby, poučení ke sv. zpovědi a kalendářní údaje.  
Cena 20,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život našeho Pána Ježíše Krista 
Poutavý výklad základního obsahu evangelií otce Sávvy Nerudy. 
Pro vydání upravil Radivoj Jakovljevič (nyní arcibiskup Simeon). 
Cena 20,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Aleš: Pravoslavná církev u nás – přehled dějinné cesty  
Kniha profesora církevních dějin na Pravoslavné bohoslovecké 
fakultě v Prešově poslouží jako stručný průvodce po dějinách 
pravoslaví v českých zemích a na Slovensku.  
Cena 25,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Lossky: Dogmatická teologie 
Základní témata pravoslavného bohosloví vykládá moderní, a proto 
inspirující formou, která zachovává všechny hodnoty patristické tradice, 
světoznámý, předčasně zesnulý pravoslavný teolog pařížské školy.  
V jeho podání se otázky poznávání Boha, dogma o Svaté Trojici Boží, 
otázky stvoření a vykoupení, hřích a obnova člověka, naše spása a další, 
stávají blízké a srozumitelné dnešnímu člověku. 

Cena 50,- Kč. 



Nabídka knih olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve II. 
 Štefan Pružinský: Život v Christu 

Profesor Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské Univerzity 
v Prešově věnoval své dílo otázkám sepětí věřícího křesťana 
s Kristem, které probíhá ve svátostném prostředí církevní obce 
(slovensky).  
Cena 50,- Kč. 

 Svatý Jan Damašský: O pravé víře   
Pravoslaví buduje svůj život z víry na základě duchovního 
odkazu prvotního křesťanství podle výkladu církevních otců.  
Část rozsáhlého spisu, který je považován za první systematické 
věroučné dílo v dějinách církve, z pera svatého Jana Damašského, 
církevního otce, teologa a básníka 7. – 8. století. Přeložil prof. 
ThDr. Pavel Aleš.  
Cena 50,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskup Gorazd: Z díla  
Pravoslavná církev kanonizovala jako svého prvního novodobého 
světce - obnovitele pravoslaví v Čechách a na Moravě, biskupa 
Gorazda. Obsáhlá kniha přináší průřez historického spisu, který o 
duchovních dějinách našeho národa psal autor, sám oběť nacismu, 
v době okupace, a  kazatelského odkazu, a je doplněna poutavou 
přednáškou o povaze pravoslavné církve. 
Cena 50,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatý kníže Rostislav 
Obsahuje životopis knížete velkomoravského Rostislava spolu 
s boho- službou na jeho počest v církevně slovanském a českém 
jazyce. 
Cena 25,- Kč. 

 Liturgika pro děti 
Kolektiv autorů, kteří pracují s dětmi, přístupnou formou 
přibližuje mladým čtenářům, co by měli znát o své církvi, a uvádí 
je do jejího svátostného života (slovensky). 
Cena 20,- Kč. 
 
 



Nabídka knih olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve III. 
 Putěvoditel po Biblii 

Na základě biblických textů sestavil pražský metropolita Dorotej 
přehlednou příručku, která seznámí čtenáře s učením pravoslavné 
církve a odpoví i na otázky, které kladou sekty (rusky).  
Cena 15,- Kč. 

 Pastýř a martyr 
Sborník vzpomínek, statí a úvah k životu a odkazu sv. biskupa 
Gorazda vyšel k 50. výročí od jeho umučení a k 5. výročí od 
svatořečení péčí autorského kolektivu v čele s prof. Pavlem Alšem.  
Cena 40,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskup Gorazd Pavlík 
Teorie o nerovnocennosti lidských ras – Co život přinášel – Po 
první světové válce – Nebezpečí  - autentické texty, kterými 
biskup Gorazd – národní mučedník, reagoval před svou smrtí na 
situaci první republiky a nebezpečí nacismu a okupace, obsahují 
zajímavé, i dnes aktuální zkušenosti a názory. Cena 120,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Nikodém Svatohorec: Neviditelný boj 
Svatý Nikodém, výrazná mnišská osobnost Svaté Hory Athos, 
dává rady, jak je možné s pomocí Boží milosti bojovat s hříchem a 
pokušením (slovensky).  
Cena 60,- Kč. 

 S. Lavrov: Lebo s nami je Boh 
Populární výklad, proč evoluční teorii vývoje člověka není možno 
logicky obhájit. Další dvě části obsahují učení pravoslavné církve 
o modlitbě, postu, pokání, znamení kříže apod. (slovenský překlad 
z ruského).  
Cena 60,- Kč. 



Nabídka knih olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve IV. 
 Metropolita Anthony Bloom: Čtyři kapitoly o smrti 

Světově proslulý soudobý učitel duchovního křesťanského života 
se v roce 1984, ve velkopostním čase, v  londýnské katedrále 
zamýšlel nad posledními věcmi člověka.  
Cena 30,- Kč. 

 Pavel Aleš: Vejdu do domu Tvého  
Bibliofilsky upravená knížečka s podtitulem „Jak se chovat 
v pravoslavném chrámě“ poslouží návštěvníkům základní 
orientaci.  
Cena 20,- Kč.  

 Peter Vitovec: Hudební tradice pravoslavné církve 
Švýcarský dirigent, znalec pravoslavného církevního zpěvu 
zaznamenal užitečné rady pro kantory a sborové zpěváky.  
Cena 15,- Kč.  

 Biskup Simeon: Doteky odjinud 
Olomoucko-brněnský biskup je autorem poutavých povídek 
s duchovním zaměřením, které potěší čtenáře každého věku.  
Cena 40,- Kč. 

 Nikolaj Berďajev: O hodnotě křesťanství 
Významný filosof 20. století staví do protikladu hodnoty 
křesťanství a nehodnost samotných křesťanů.  
Cena 15,- Kč. 



Nabídka knih olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve V. 
 Nikolaj Berďajev: Pravda pravoslaví 

Jedna z posledních prací významného myslitele shrnuje jeho 
hluboký vztah k pravoslaví.  
Cena 30,- Kč. 

 Archimandrita Nektarios Antonopulos: Návrat  
Duchovní poučení archimandrity Nektaria Antonopoulose o 
pokání, zpovědi a návratu k Bohu. Knížka vyšla už dvakrát ve 
slovenštině a setkala se s velkým čtenářským zájmem.  
Cena 50,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směřování.  
Kniha přináší texty a dokumenty k 80. výročí od svěcení prvního 
českého pravoslavného biskupa sv. Gorazda a stává se tak 
jedinečným pramenem historickému poznávání českých 
náboženských snah po I. světové válce. Cena 80,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homiletika  
Sylabus protojereje Pavla O. Axmana přehlédl a doplnil prof. ThDr. Pavel 
Aleš. Knížku, která je koncipována jako učebnice homiletiky (kazatelství) 
pro naše studenty, si přečte s užitkem každý, kdo hledá poučení o historii 
pravoslavného kazatelství a o aktuálních úkolech kazatelů v církvi dneška. 
K pojednání o kazatelství je připojeno jako dodatek Několik kapitol o 
češtině se zřetelem ke stylistice. Vydala Pravoslavná bohoslovecká fakulta 
v Prešově, její detašované pracoviště v Olomouci v roce 2003. Cena 65,- Kč. 

 Radivoj Jakovljevič: Ježíšův příchod 
Evangelní dějiny. Kniha Radivoje Jakovljeviče (arcibiskupa 
Simeona) je určena nejširšímu okruhu čtenářů, kteří mnoho o 
Evangeliu neznají a touží po jednoduchém a srozumitelném 
objasnění základních otázek křesťanské víry a mravnosti, která 
vyplývá z Evangelia. 
Cena 150,- Kč. 
 
 



Nabídka knih olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve VI. 
 Biblické dějiny pro děti 

Již klasická kniha pro výuku náboženství, ale i pro čtení v rodině, 
původně pro žáky základních škol připravili  A.V. Ševčík, J. 
Žídek, F.P. Kauer. Upravili a doplnili Jan a Jana Baudišovi. 
Ilustrace Jana Baudišová. Vydání čtvrté, přepracované a 
doplněné vydalo pravoslavné vydavatelství, Jihlava 2004.  
Cena 80,- Kč.  

 Radivoj Jakovljevič:Tajemství starozákonního proroctví 
Kniha je doktorskou dizertací současného olomoucko-brněnského 
biskupa Simeona na téma Izajášův Ebed Jahve a smysl jeho 
utrpení.  
Cena 100,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Juriga: Neznámý Balkán 
Popis cesty skupiny pravoslavných poutníků z Čech a Slovenska 
přibližující svět pravoslavných monastýrů a život církve 
v několika balkánských zemích, které jsou svázány s počátky i 
naší duchovnosti.  
Cena 10,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojtěch Šustek: Zlato se čistí v ohni 
Monografie odborného archiváře V. Šustka přináší nejen 
zasvěcený a řadou archivních dokumentů podložený pohled na 
období heydrichiády, nýbrž je především sondou do života, 
myšlení, odbojové činnosti a nakonec i oběti pravoslavného kněze 
Vladimíra Petřka.  
Cena 100,- Kč. 

 Otec Justin Popovič: Evangelium podle svatého Jana 
Výklad Janova evangelia prostřednictvím velké osobnosti Srbské 
církve, teologa, dogmatika a exegety Justina Popoviče (slovensky).  
Cena 50,- Kč. 
 
 
 
 



Nabídka knih olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve VII. 
 Gorazdův pravoslavný katechismus 

Pravoslavný katechismus sestavil vladyka Gorazd, biskup český a 
moravsko-slezský v roce 1940 jako učebnici pro výuku náboženství na 
školách a pro misijní potřeby české pravoslavné církve v dobách tzv. první 
republiky. Tento stručný katechismus (s nepatrnými redakčními úpravami 
v 2. vydání z r. 1950) vyšel již ve třech vydáních. Forma otázek a odpovědí, 
sloh, tematická šíře a hloubka probírané látky byly autorem zvoleny 
vzhledem k předpokládanému prioritnímu použití tohoto katechismu pro 
základní náboženskou výuku dětí a mládeže. Vytiskla PCO Hradec 
Králové ve spolupráci s o. Janem Baudišem z Jihlavy. Cena 100,- Kč. 

 Teologická východiska pravoslavné misie I. 
Učební text pro interní potřebu Pravoslavné bohoslovecké fakulty 
v Prešově od profesora Š. Pružinského a M. Nadzama (slovensky).  
Cena 50,- Kč. 

 Akathist svatému mučedníku světiteli Gorazdovi 
Text chvalozpěvu vydaného u příležitosti 120. výročí narození 
vladyky Gorazda Pravoslavným monastýrem sv. Gorazda 
v Hrubé Vrbce.  
Cena 10,- Kč.  

 Od spánku do spánku (modlitby palestinských mnichů) 
Kniha denních modliteb od bohoslužby Půlnoční do modliteb 
před spaním v překladu arcibiskupa Simeona.  
Cena 150,- Kč. 

 

 Sergij Stragorodskij: Pravoslavné pojetí spásy 
 
Z ruského originálu přeložil Radivoj Jakovljevič. 
 
Cena 160,- Kč. 
 

 

 

 

 

 



Nabídka knih olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve VIII. 
 

 

Byli jsme neposlušní: Arcibiskup Simeon 
 
 

Vzpomínky a úvahy arcibiskupa Simeona  
 
Cena 80,- Kč. 
 

 

Ikona Okno do věčnosti 
Kniha Ikona – Okno do věčnosti obsahuje dvě vrcholná díla pravoslavné 
ikonologie poslední čtvrtiny 20. století: Teologie ikony pravoslavné 
Církve L. A. Uspenského a  stať jerodiákona Nikolaje (Sacharova) O 
příčinách ikonoboreckých sporů podle traktátů ctihodného Jana 

Damašského. 

Cena 390,- Kč. 
 

 

Stručně o pravoslavném křesťanství 
 

Brožura s mnoha barevnými ilustracemi seznamuje čtenáře se základy 
pravoslavné věrouky i duchovního života. Přibližuje také historii 
pravoslaví v Čechách a na Moravě. Autorem je prot. Jan Baudiš a kol. 
 

Cena 40,- Kč. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Úřad ER olomoucko-brněnské eparchie, Masarykova tř. 17, 779 00 
Olomouc, telefon:585 224 883, 585 221 350, e-mail:ob-eparchie-urad@seznam.cz, 

 internetové stránky: www.ob-eparchie.cz 
 


