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Martin Luther
• Reformace = snaha o změny v katolické církvi  (už 14. st. Jan Hus…) 
• Reformátoři:
• Martin Luther 
- pochybuje o správném výkladu bible
- proti odpustkům a bohatství církve
- důl. je víra v srdci
- papež ho považuje za kacíře, ale mnoho stoupenců

povoluje novou církev – luteránskou = 
dnes evangelická

- nově přeložený Nový zákon do němčiny
- přijímání podobojí
- kněží se mohou ženit

Martin Luther



Jan Kalvín

- zakládá také novou církev – kalvinistickou

- strohý a přísný životní styl – tvrdá práce

- kostely bez ozdob

- víra v předurčení – čl .je určen ke spáse nebo k zatracení od narození

Kalvínův hrob na hřbitově 'Cimetière des Rois' v ŽenevěJan Kalvín, rodné jméno Jehan Cauvin



Rychlé šíření po Evropě

• Mnoho stoupenců protestantských církví         náboženské války s katolíky
• Německo
katolíci x luteráni
1555 – dohoda o svobodě vyznání = „augšpurský mír“
(zvolit víru si může jen šlechta, poddaní se musí přizpůsobit)
• Anglie
- král Jindřich VIII. zavedl novou anglikánskou církev, 

řídí ji sám (ne papež, ten mu nechtěl povolit rozvod, 
tak si ho jako hlava církve povolil sám)

- církevní jazyk – angličtina
- přijímání podobojí

Jindřich VIII. Tudor



Důsledky reformace

• církev svolává „tridentský koncil“

- přijímá opatření proti kritizovaným nepravostem

- snaha posílit katolickou víru – nástup protireformace

• vzniká nový katol. církevní řád = jezuité

- 1521 založen ve Španělsku Ignácem z Loyoly

- hl. úkol – dohlížet na pravost katolické víry, hl. ve Šp., později v celé 
Evropě

• kladem je, že zakládají vyšší školy a univerzity a poskytují bezplatné

vzdělání budoucím katol. kněžím



Tovaryšstvo Ježíšovo = 
jezuité

Znak jezuitů Freska Potvrzení regulí jezuitského řádu v kostele Panny Marie Sněžné v 
Olomouci zobrazuje, jak Ignác z Loyoly přijímá papežskou bulu od papeže Pavla 
III. Namaloval Jan Kryštof Handke po roce 1743.


