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D7, (4.5. – 10.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 
Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí. Tímto 

procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

 

D7, zápis: REFORMACE a PROTIREFORMACE UČEBNICE s. 124.+ 

REFORMACE v 16. století 

REFORMACE = snaha o nápravu církve 

- příčina snah o nápravu církve --- přepychový život církevních představitelů, který se odcizil 

běžným věřícím (církev propaguje chudý prostý život, sama žije v přepychu = ,,hlásá vodu, ale 

pije víno,,) 

reformátoři: 

Martin Luther 

- německý mnich  

- bojoval proti odpustkům 

- papež jej prohlásil za kacíře 

- přeložil Bibli do němčiny 

Jan Kalvín 

- myšlenka ,,PREDESTINACE,, = život člověka je předurčen dopředu 

- švýcarský reformátor – narozen ve Francii 

Ulrich Zwingli 

- švýcarský reformátor – ,,i bez církve lze dojít ke spáse,,  

 

Nové CÍRKVE vycházející z REFORMACE  

- církve nazýváme obecně jako PROTESTANTSKÉ = nebo i  EVANGELICKÉ 

(Označení ,,protestanté,,  bylo původně politické a vztahovalo se na luteránská knížata a města, která 

na říšském sněmu ve Špýru roku 1529 protestovala proti zákazu reformace ve Svaté říši římské) 

- příklady konkrétních církví protestantských:  Lutheránství, Kalvínismus, Anglikánská církev, 

Jednota bratrská (J. A. Komenský) 

 

ÚKOL 1: Podívej se na infografiku na straně 129. v UČEBNICI za okrajem a napiš 3 směry křesťanství: 

1) P………………………………………………. 2) K………………………………………… 3) P……………………………………………. 

 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_sn%C4%9Bm_(N%C4%9Bmecko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0p%C3%BDr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
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D7, (4.5. – 10.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 

REFORMACE ve FRANCII  UČEBNICE s.125. 

- myšlenky Jana Kalvína se šířily i ve Francii (zde se kalvinistům říkalo hugenoti /igenoti/)  

- ve Francii došlo ke krvavé likvidaci hugenotů = Bartolomějská noc 

- později r. 1598 ve Francii vydán EDIKT NANTSKÝ = nábož. svoboda pro hugenoty 

- vliv igenotů ve Francii snižuje kardinál (= katolický představitel, volí a může být volen 

papežem) Richelieu /rišeljé/ 

 

REFORMACE v ANGLII   UČEBNICE s.126. 

- zavedl protestantské náboženství sám panovník dynastie Tudorů Jindřich VIII. 

- papež mu nechtěl schválit rozvod 

- vytvořil novou anglikánskou církev – hlavou není papež, ale samotný panovník 

 

REFORMACE ve SVATÉ ŘÍŠI ŘÍMSKÉ a NĚMECKÁ SELSKÁ VÁLKA 

(=oblast dnešního Německa)  UČEBNICE s.124. 

Německá selská válka  

- původně selská povstání, přerostla ve válku 

       - bojují KATOLÍCI  X  PROTESTANTÉ – jde o zlepšení podmínek venkovského obyvatelstva a 

zároveň se požadavky prolínají i s náboženskou tématikou ---vůdčí osobnost protestantů ---- 

--- Tomáš Műntzer /myncr/ (Lutherův žák)--- nakonec popraven 

- r.1555 – AUGSBURSKÝ MÍR ---- přinesl svobodu vyznání protestantských církví 

 

D7, zápis: PROTIREFORMACE 

= nové formulování katolické víry 

= rekatolizace 

- církev KATOLICKÁ si uvědomila úbytek věřících do protestantských církví 

- změna v katolické církvi projednávána na církevním koncilu v italském TRIDENTU (1545 – 

1563) = TRIDENTSKÝ KONCIL 

VÝSLEDKY KONCILU: 

1) ZRUŠENÍ ODPUSTKŮ 

2) KÁZEŇ DUCHOVNÍCH 

3) VZNIK JEZUITSKÉHO ŘÁDU – vzdělávání, získávání věřících zpět 


