
  

Dobrý den, všechny vás moc zdravím :-  ))))

Doufám, že jste všichni zdraví, v pořádku a spokojení.
Tento týden  zahájíme dobu předhusitskou, zjistíme jaké byly mezi lidmi vztahy a 
seznámíme se s Janem Husem. :-))

Úkoly na tento týden:
1. přečíst prezentaci
2. podívat se na videa
3. vytisknout nebo opsat zápis -doba předhusitská – na každé straně máte uvedeno co
                                                  Jan Hus
4. cvičení na konci prezentace – poslat

Moc se mi líbí jak vypracováváte zadání, vidím jak moc se snažíte a máte vesměs 
správně. 

Myslím stále na vás a fandím a přeju hodně energie a k tomu radostnou náladu



  

DOBA PŘEDHUSITSKÁ     1380 - 1410

JAN HUS

  
Společnost byla rozdělena do několika společenských tříd.
Koncem 14. st. se v Evropě začalo schylovat ke krizi ve společnosti, která vznikla z několika 
příčin



  

Opsat jen tab za vlády....

https://edu.ceskatelevize.cz/koncil-v-kostnici-a-zmena-v-pristupu-k-janu-husovi-5e44194617fa7870610ed57c

https://edu.ceskatelevize.cz/koncil-v-kostnici-5e44194617fa7870610ed570

https://edu.ceskatelevize.cz/klatba-nad-janem-husem-5e4421d1e173fa6cb524a838

https://edu.ceskatelevize.cz/koncil-v-kostnici-a-zmena-v-pristupu-k-janu-husovi-5e44194617fa7870610ed57c
https://edu.ceskatelevize.cz/koncil-v-kostnici-5e44194617fa7870610ed570
https://edu.ceskatelevize.cz/klatba-nad-janem-husem-5e4421d1e173fa6cb524a838


  

Opsat šedou ,hnědou jen jména

https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-
5e44194617fa7870610ed57d

https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-5e44194617fa7870610ed57d

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-pred-koncilem-5e4421d1e173fa6cb524a830

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-a-odpustky-5e4421cfe173fa6cb524a819

https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-5e44194617fa7870610ed57d
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-pred-koncilem-5e4421d1e173fa6cb524a830
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-a-odpustky-5e4421cfe173fa6cb524a819
https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-5e44194617fa7870610ed57d
https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-5e44194617fa7870610ed57d


  

JAN  HUS
1371- 1415

- narodil se asi r. 1371 v jihočeském Husinci u Prachatic
- pocházel z chudé, početné poddanské rodiny
- základní vzdělání získal na prestižní škole v Prachaticích (navštěvoval ji i Žižka)
- prozradil na sebe, že byl obyčejný mladík, typický žák darebák, miloval recesi,             
vášnivé diskuze, posezení u džbánku piva,zábavy a pitky po nocích
- jít do Phy studovat na univerzitu ho motivovalo dobré bydlo, přestavoval si , jak bude   žít v 
přepychu, plných stolů, nosit roucho být vzácný lidem – kněz
  Zatím ale žil chudě – o chlebě a hrachu, družným, přátelským životem, hrál šachy
- zřejmě byl menší zavalitější postavy
-1393 – bakalářem svobodných umění na artistické fakultě (filos.)
  1396 – dokončil studium, promován mistrem
  Studoval i na teologické fak.,stal se baklářem, ale ne doktorem
  1400 -vysvěcen na kněze
  1402 – několik měsíců rektorem univ.
           - započal kazatelskou dráhu v kostele sv. Martina,pak Betlémské kapli

- jako vysokoškolský posluchač učinil následující poznatek-slýchal řeči mistrů o                         
  pokoře, trpělivosti, chudobě...mluvili jakoby ty ctnosti plnili,ale ve skutcích nic nenalezl –         
  srážka ideálů s realitou, rozpor světa jaký by měl být a tím, jaký skutečně byl
- Hus začíná měnit žebříček hodnot, trápí ho svět zlořádů a nespravedlnosti
  Hledá pravdu v boží moudrosti, trvalo mu to 10 let, než nalezl svou cestu



  

- studoval spisy Oxfordského učence Johna Viklefa, přejal jeho myšlenky, ztoožnil se s nimi a   
  začal je kázat
- v Čechách v tu dobu vrcholí už 9 let občanská válka, Lucemburkové si mezi sebou vyřizují 
účty, Václav je labilní, pyšná šlechta taktéž, vypalují si vesnice., je krize ekonomická i politická, 
  bída, špína, beznaděj, bohatství se hromadilo v církevních institucích,všude rozklad
- Hus měl pro hlásání a kázání přiznivé okolnosti- Václav avignonského papeže neuznával a    
  na římského měl zlost, že ho zbavil trůnu a dosadil Zikmunda a navíc arcibiskupem se stal     
  králův stoupenec rytířských ctností, Husa bránil, chránil a přátelili se
-1409 Václav podepsal Kutnohorský dekret
          Skončilo přátelství s arcibiskupem – je ohrožena jeho pozice
-1412 vyhlásil papež nad Prahou klatbu – nesměly zde být vykonávány náb. obřady
          Hus opustil Phu
- kázal na Kozím Hrádku u Tábora
  1414 v Sezimnově Ústí
           Na hradě Krakovci
- na 11/1414 byl  do Kostnice svolán koncil, kde se mělo řešit schizma
  Na jaře papež vyzval Václava, aby Husa zničil, jinak hrozil  mezinárodní křížovou výpravou
  Hus požádal Zikmunda a ochranný glejt a vydal se na koncil
- v Kostnici byl podrobován výslechům, neměl možnost se obhajovat, zradili ho vlastní Češi
  8 měsíců trval proces, věznili ho v kobce dominik. kláštera na ostrůvku v Bodamu- byla zima, 
  občas sněžilo, pod okny tekla smradlavá stoka, nastydl, dostal těžký průjem, žlučníkové         
  kameny, zánět dásní – nechali ho trpět
  Zikmund sice přijel, ale nechal ho na pospas osudu
  V Kostnici nastal chaos, uprchl tajně papež, Hus byl jeho vězněm, měl být propuštěn, ale       
  Zikmund ho nechal převést do věže hradu kostnického biskupa, přikován na rukou i nohou, v 
  horečkách a kolikách
  Za Husa se přimlouval Václav, poslal za ním Jeronýma Pražského, ale ten byl zadržen a za 
rok upálen



  

- na začátku 6 byl na něho vyvíjen nátlak, aby učení odvolal, Hus odmítl
- rozhodli: budiž tedy zničeno tělo hříchu – konal se obřad odsvěcení – oblečen do bílého         
  roucha, ornátu a štóly, vzal du rukou kalich, biskupové ho nahlas proklínali a roucha odňali,    
  nasadili papírovou korunu a předali biřicům
- kacířskou hranici postavili na mrchovišti, po po upálení rozdrtili kosti, popel hodili do Rýna,     
  všechno po něm zlikvidovali-
 Později zde byl zbudován kapucínský klášter a 1862 na místě postaven bludný balvan

https:
https://www.dotyk.cz/magazin/prostituce-ve-stredoveku-20201111.html
//www.dotyk.cz/magazin/prostituce-ve-stredoveku-20201111.html

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-a-odjezd-na-koncil-v-kostnici-5e4421cfe173fa6cb524a81a

https://edu.ceskatelevize.cz/vezneni-jana-husa-v-kostnici-5e44194617fa7870610ed573

https://edu.ceskatelevize.cz/kostnicky-koncil-5e441f2ed76ace2c451de1ef

https://www.dotyk.cz/magazin/prostituce-ve-stredoveku-20201111.html
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-a-odjezd-na-koncil-v-kostnici-5e4421cfe173fa6cb524a81a
https://edu.ceskatelevize.cz/vezneni-jana-husa-v-kostnici-5e44194617fa7870610ed573
https://edu.ceskatelevize.cz/kostnicky-koncil-5e441f2ed76ace2c451de1ef
https://www.dotyk.cz/magazin/prostituce-ve-stredoveku-20201111.html
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-a-odjezd-na-koncil-v-kostnici-5e4421cfe173fa6cb524a81a


  

ZÁPIS

Jan Hus 1371 – 6.7.1415
- nar. V Husinci u Prachatic v chudé rodině
- studoval na Karlově univ., získal titul magistr
- zprvu žil světským životem
- 1400 vysvěcen na kněze
- zdokonalil český pravovpis
- požadoval nápravu církve
- psal spisy, traktáty, listy, soubor kázání
- 1409 se podílel na vydání Dekretu kutnohorského
- kázal v Betlémské kapli, po vyhlášení klatby nad Phou na Kozím Hrádku, Sezim. Ústí,               
   Krakovci
- 1414 se vydal na církevní sněm do Kostnice, zde uvězněn, obviněn z kacířství a
   6.7. 1415 na hranici upálen

- po Husově smrti  - bouře  odporu

- přijímání podobojí :
   Kněz při svatém přijímání podával tělo Kristovo – hostii- oplatka
                                                  + krev Páně – přiložil k jejich ústům kalich s mešním vínem
                                       (dříve jen výsada kněžím, vnější důkaz o jejich nadřazenosti)
   Symbol kalich – kališníci

- první křesťanský národ v Evropě, který se postavil proti autoritě církve      



  



  

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-5e441a70f2ae77328d0a6ccd

https://edu.ceskatelevize.cz/zivot-a-myslenky-jana-husa-5e44194517fa7870610ed56b

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-hus-5e441a70f2ae77328d0a6ccd
https://edu.ceskatelevize.cz/zivot-a-myslenky-jana-husa-5e44194517fa7870610ed56b


  https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-cirkevniho-koncilu-v-kostnici-5e44194517fa7870610ed568

https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-cirkevniho-koncilu-v-kostnici-5e44194517fa7870610ed568

https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-cirkevniho-koncilu-v-kostnici-5e44194517fa7870610ed568
https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-cirkevniho-koncilu-v-kostnici-5e44194517fa7870610ed568
https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-cirkevniho-koncilu-v-kostnici-5e44194517fa7870610ed568


  



  

Umět vysvětlit pojmy = vědět, co to je
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