Reformace v Evropě - test
1. Co označuje pojem reformace?
2. Na co potřeboval papež velké množství peněz?
3. Jak chtěla církev získat dostatek peněz?
4. Kdo a kdy vystoupil v německých zemích veřejně s kritikou církve?
5. Který císař se postavil proti šíření reformace na území Svaté říše římské?
6. Ve kterých letech trvala tzv. německá selská válka?
7. Kdo se stal vůdcem povstalců v německé selské válce?
8. Co požadovali povstalci v německé selské válce?
9. Co to byla tzv. münsterská komuna?
10. V roce 1555 byl uzavřen augšpurský mír. Čeho se týkal?
11. Jmenuj dva reformátory, kteří působili ve Švýcarsku.
12. Jak se nazývají příznivci kalvinismu ve Francii?
13. Co se ve Francii stalo během bartolomějské noci v roce 1572?
14. Kdo zaručil náboženskou toleranci nekatolíkům ve Francii?
15. Ve kterém roce se tak stalo a jakým dokumentem?
16. Kdo vyhlásil odtržení Anglie od katolické církve?
17. Jak se nově vzniklá církev v Anglii nazývala a kdo byl její hlavou?

Řešení testu:
Co označuje pojem reformace?
Reformací označujeme hnutí za nápravu poměrů v katolické církvi, které vyústilo ve vznik
samostatných křesťanských reformačních církví, které se odtrhly od Říma a neuznávaly
papeže.
Na co potřeboval papež velké množství peněz?
Papežský stolec koncem 15. století upevnil svůj vliv a moc, jediný papež se jako hlava všech
západních křesťanů definitivně usadil v Římě a město začal přestavovat. Rozsáhlou
přestavbou procházel také chrám sv. Petra a na jeho výzdobu bylo potřeba velké množství
peněz.
Jak chtěla církev získat dostatek peněz?
Peníze chtěl papež získat prodejem tzv. odpustků. Proti odpustkům se ale zvedl odpor,
odpustky byly nepřijatelné – vykoupení hříchu za peníze se neslučovalo s Kristovým učením.
Kdo a kdy vystoupil v německých zemích veřejně s kritikou církve?
V roce 1517 vystoupil na německém území s veřejnou kritikou církve Martin Luther.
Který císař se postavil proti šíření reformace na území Svaté říše římské?
Proti šířící se reformaci se Karel V. pokusil zakročit mocensky, ale bez úspěchu.
Ve kterých letech trvala tzv. německá selská válka?
Z Lutherova učení vycházeli i povstalci v německé selské válce v letech 1524 - 1526.
Kdo se stal vůdcem povstalců v německé selské válce?
Do čela povstalců se postavil Thomas Müntzer, který působil také v Čechách
a považoval se za pokračovatele husitů. V roce 1525 byl ale zajat, mučen a popraven.
Co požadovali povstalci v německé selské válce?
Povstalci zformulovali svůj program do 12 bodů, ve kterých požadovali například zrušení
nevolnictví, omezení roboty, možnost volného rybolovu nebo zrušení tzv. malého desátku, což
byl poplatek ze zahradních plodin a drobných zvířat.
Co to byla tzv. münsterská komuna?
V roce 1534 zorganizovali novokřtěnci z Nizozemí povstání, kterým se podařilo dobýt
severoněmecké město Münster, kde potom 16 měsíců fungovala tzv. münsterská komuna.
V roce 1555 byl uzavřen augšpurský mír. Čeho se týkal?
V augšpurském míru byla uznána náboženská svoboda, kdy majitel panství určoval
náboženství (zásada - čí země, toho náboženství), poddaní pak měli možnost
z náboženských důvodů emigrovat.
Jmenuj dva reformátory, kteří působili ve Švýcarsku.
Reformační myšlenky se rozvíjely také ve Švýcarsku – v učení U. Zwingliho (v Curychu)
a později Jana Kalvína (1541 v Ženevě).
Jak se nazývají příznivci kalvinismu ve Francii?

Francouzští příznivci kalvinismu byli nazýváni hugenoty.

Co se ve Francii stalo během bartolomějské noci v roce 1572?
Protestanti ve Francii byli dlouho pronásledováni. Během tzv. bartolomějské noci v roce
1572 byly povražděny tisíce hugenotů.
Kdo zaručil náboženskou toleranci nekatolíkům ve Francii?
Král Jindřich IV. Navarrský.
Ve kterém roce se tak stalo a jakým dokumentem?
V roce 1598 vydal tzv. nantský edikt, ve kterém zaručoval nekatolíkům plnou toleranci.
Kdo vyhlásil odtržení Anglie od katolické církve?
V Anglii je reformace spojována se jménem Jindřicha VIII. K roztržce s římským papežem
došlo poté, kdy Jindřich požadoval rozvod se svojí manželkou Kateřinou Aragonskou, která
mu nemohla dát dědice. Papež ale rozvod nepovolil, a proto Jindřich s pomocí parlamentu
prohlásil nezávislost anglické církve na Římu.
Jak se nově vzniklá církev v Anglii nazývala a kdo byl její hlavou?
Hlavou nové církve se stal sám panovník. Nová církev začala být nazývána anglikánskou.

