Doba husitská II

Katolíci, husité a kališníci
hodina dějepisu pro žáky 7. třídy ZŠ
Z minulého pracovního listu již víš, co je to odpustek. Někteří křesťané kritizovali způsob,
jakým lidé odpustky získávali. Nejvíce kritizovali, že za peníze z prodeje odpustků se:
• pořizuje zbytečně drahé a honosné vybavení kostelů
• najímají žoldnéři (nájemní vojáci)
• platí válečná tažení (kromě tažení do Svaté země)
• kupuje církevní majetek (např. vesnice, pole apod.)
Ke kritikům prodeje odpustků patřil také mistr Jan Hus a jeho následovníci – husité.

Úkol č. 1

Vrať se k pracovnímu listu „Doba husitská I“ k úkolu č. 5.
Porovnej, jaké způsoby získání odpustků se zdály nevhodné tobě a jaké se zdály nevhodné
husitům. Rozdíly zapiš:
HUSITÉ:

JÁ:

Křesťané vytvořili společenství – církev. Církev je otevřená všem bez rozdílu (mužům, ženám,
dětem, bohatým, chudým atd.), proto ji nazvali „všeobecná“ = katolická. Hlavou katolické
církve je papež. Mnozí křesťané, mezi nimi i M. Jan Hus, vyčítali papeži, že prodej odpustků
podporuje.

Úkol č. 2
Katolická církev má pevnou strukturu, kterou
tvoří kněží a ostatní věřící – „laici“.
Seřaď podle významu tyto osoby
(nejdůležitější ve vrcholu pyramidy):
jáhen
biskup

Připoj k nim správné pokrývky hlavy
– odznak jejich hodnosti. (Pozor! Jedna skupina

duchovních pokrývku hlavy nenosí.)
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Úkol č. 3

Prohlédni si schéma obrazu Poslední večeře.
Na obraze je Ježíš se svými přáteli – apoštoly.
Napiš, co jedí:
..................................................................
..................................................................
..................................................................

V kostele slaví křesťané bohoslužby. Vrcholem katolické bohoslužby je přijímání – k němu
může jen křesťan, který litoval svých hříchů a bylo mu odpuštěno. Během přijímání dostanou
lidé do úst malou oplatku – hostii. Hostie má připomínat chléb, který jedl Ježíš se svými přáteli
během velikonoční večeře. (Jednalo se o chléb z nekvašeného těsta v podobě placek – ‘maces’.)
Husité věřili, že na Poslední soud budou připraveni jen ti, kteří budou přijímat
oboje – chléb (hostii) i víno z kalicha.

Úkol č. 4

Hostie je také nazývána Tělo Páně (= tělo Ježíše Krista). Prohlédni si dobře obraz.
Napiš, co mohlo podle tebe připomínat červené víno:
..................................................................

Úkol č. 5

Přiřaď k sobě správné pojmy:

MMP, Eucharistický Kristus, inv. č. H008 908.
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následovník Mistra Jana Husa
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