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Reformace
náboženské a sociální hnutí v 16. století

z latiny: přetvoření, obnovení, napravení, zlepšení

- nebyla útokem na víru, 

jejím cílem bylo víru upevnit  a 

obnovit postavení církve



Postavení církve
• v 16. stol. v Evropě většinou křesťané 

(římskokatolická  nebo pravoslavná církev)

• většina lidí věří v Boha

• církev hraje nezastupitelnou roli v kaţdodenním 

ţivotě (manţelství, křtiny, úmrtí…, rok v rytmu 

církevního kalendáře, svátků a slavností) i ve výchově 

a formování veřejného mínění

X

• představitelé církve podléhali korupci – prodej 

odpustků, kupčení s posty, relikviemi, zaměstnávání 

příbuzných na vlivných místech apod.

•několik opravdu špatných renesančních papeţů 

(Alexandr VI.- sukničkář, Julius II. – generál, 

Lev X. – patron umění)

•sílila kritika zlořádů v církvi  (předchůdci: Jan Viklef, 

Jan Hus v 14.-15. st.), koncilní hnutí



Německá reformace

německý mnich Martin Luther
(1483–1546) 

r. 1517 Wittenberg

zveřejnil 95 tezí proti odpustkům 
(teze: základní myšlenka, zásada, poučka)

• vzdělaný, učil na univerzitě, člen 
augustiánského řádu

• vystoupil z kláštera, rozchod s oficiální církví 
stvrdil sňatkem s bývalou jeptiškou Kateřinou 
(7 dětí)

• přihlásil se k odkazu Jana Husa



Lutherovo učení

• odmítá zprostředkující úlohu církve

• za základ víry prohlásil bibli

• zvyklosti, které nejsou obsaţeny v bibli 
označil jako pověry

• přijímání podobojí všemi věřícími

• odmítl řeholnictví (kláštery)

• odmítl celibát

• odmítl autoritu koncilu a papeţe

• odmítl církevní organizaci

• zavedl národní jazyky místo latiny

• překlad bible do německého jazyka 
(poloţil základ moderní němčině)



Základní Lutherovy ideje

• jediná cesta ke spasení je opravdová víra

• jediný zdroj víry je Bible

• člověk nepotřebuje ve vztahu k Bohu 

prostředníka, tj. církev



• Lutherovy teze se rozšířily 

po celém Německu 

• papeţ Luthera prohlásil  

kacířem a Luther 

papeţovu bullu veřejně 

spálil (1520)

• velký ohlas 

- sedláci inspirováni jeho 

myšlenkami vyvolali velké 

povstání, tzv. německá 

selská válka 1524-1526

„Bůh nemůţe a nechce dovolit nikomu kromě 

sebe sama, aby vládl nad duší člověka“



Německá selská válka
• cílem zrušit poddanství, 

robotu, útlak vrchnosti 

• v čele Thomas Müntzer

• povstání brutálně 
potlačeno, M. popraven

• po vojenské poráţce

Luther odsoudil násilí a 

postavil se proti sedlákům

• před výhruţkami smrtí se 
Luther uchýlil na hrad 
Wartburg, kde přeloţil 
Bibli do němčiny



Šmalkaldská válka 
(1546-1547)

boje německých protestantů s císařem

na Lutherově straně vlivná část německé šlechty -

protestanti  

X    

římsko-německý panovník Karel V., 
císař chtěl v celé zemi prosadit katolické vyznání



Augsburský náboženský mír

• války mezi protestanty a 

katolíky v Německu 

ukončil r. 1555 mír

• zrovnoprávnil obě 

vyznání podle zásady 

„Čí země, toho 

náboženství“

- poddaní museli vyznávat 

stejné náboţenství jako 

jejich vrchnost

„Cuius regio, eius 

religio“



Další reformátoři
• Jan Kalvín (Jean Calvin) – Francie 

- působil v Ţenevě

Základní dogmata

(dogma= nedokazatelné tvrzení opírající se pouze o víru, věčné 
a neomylné, v církvi neomylný článek víry)

• víra v absolutní předurčení- osudy lidí jsou 
dány dávno před jejich narozením

• opuštění od vnějších atributů katolické 
církve (atribut= podstatný znak, neodlučitelná vlastnost 
předmětu), jako obrazy, svíce, řízy,...

• odstranění církevní organizace - obec tvoří 
jen věřící a kazatelé
zákaz zábav, které sváděly k nemravnostem a nezřízenosti, 
proti nevěře,

zákaz zlatých šperků přinutil ţenevské zlatníky, aby si hledali 
jiné zaměstnání - poloţeny základy švýcarského hodinářství

své odpůrce dával Kalvín upálit!



Další reformátoři

Ulrich Zwingli 

v Curychu (důsledně zavrhl křesťanské 

svátosti - např. křest, přijímání,…)

- hnutí novokřtěnců - křest 

aţ v dospělosti, moţnost rozhodnutí; 

vedl kampaň proti ţoldnéřské sluţbě,

jeho stoupenci se sloučili se stoupenci 

Kalvína  - helvétská konfese



Luteránství se rozšířilo v Německu, Dánsku a Švédsku
Kalvinismus v Nizozemí, Francii, Anglii, Uhrách, jiţ. Německu

hugenoti

- stoupenci kalvinismu ve Francii

puritáni

-stoupenci v Anglii

reformace se vůbec neujala v Itálii a Španělsku



lutheráni

kalvinisté

zwinglisté

husité-kališníci

katolíci



Evangelické = nekatolické církve

• Přijímání podobojí

• Důraz na Bibli (evangelium)

• Oslabení významu kněţí 

mezi věřícími a Bohem

• Bohosluţby v národních 

jazycích

• Odmítání výzdob kostelů a 

kněţská roucha

• Odmítání zpovědi

• Odmítání procesí, poutí, 

četných náboţenských 

svátků

• Odmítání celibátu

• Zavrhování odpustků

• Neexistence světců

• Důraz na kázání a 

zboţný zpěv



Důsledky reformace

•rozpad evropské jednotné církve na katolickou 
a protestantskou
-vznik reformovaných evangelických církví
(1529 protestovali říšští šlechtici proti opatřením 
císaře namířeným proti reformaci)

• zabavení církevního majetku, narušení feudálních 

vazeb

• větší důraz na individualismus

• přičinlivost → základ kapitalismu

• při církevních obřadech se pouţívají národní 

jazyky místo latiny → vznik národních kultur

• právo povstat proti špatné vládě → otevírá cestu 

k revolucím jako způsobu řešení sociálních 

nerovností (Nizozemí, Anglie, USA, Francie)



Katolická protireformace
(snaha o odstranění negativních jevů v katolické církvi a obnovení jednoty)

• měla zabránit šíření reformace a obnovit moc a 

jednotu katolické církve

• obnovení inkvizice

• r. 1540 jezuitský řád

(Societas Iesus)-Tovaryšstvo Jeţíšovo

zakladatel Ignác z Loyoly (1491-1556)

tři hlavní oblasti působnosti jezuitů

• kazatelství – šíření pravd víry mezi pohany, argumentují proti reformaci

• školství – zaloţili mnoho škol, univerzit, coţ pomohlo při šíření pravd 

katolické víry, obzvláště mezi dětmi a mládeţí

• misie – šíření evangelia do celého světa - např. Japonska, Číny, Severní a 

Jiţní Ameriky



Katolická protireformace

•vypracovány seznamy zakázaných knih – Indexy

páter Antonín Koniáš -Klíč kacířské bludy k rozeznávání 

otvírající, k vykořenění zamykající (1729) 

-seznam zakázané literatury, 

nejznámější dílo, schváleno r.1770, 

zakazuje téměř všechnu literaturu 

let z 1414–1620 a exulantskou literaturu

•1545-1563 - zasedal církevní koncil 

v Tridentu – církev odmítla odpustky, uvědomila si 

své povinnosti, ale dohody s nekatolíky nedosáhla



Církevní koncil v Tridentu

pod pohrůţkou 

exkomunikace definováno 

středověké sedmero 

svátostí: nejen křest, 

přijímání (eucharistie)  a 

pokání, nýbrţ i biřmování, 

kněţská ordinace, 

manţelství a poslední 

pomazání jsou svátosti 

"ustanovené" Kristem 

osobně! Současně je 

znovu obnovena i 

středověká mše



Kontrolní otázky
• 1. Co je to reformace?

• 2. Které osobnosti jsou povaţovány za předchůdce 

reformace?

• 3. Uveďte jména významných reformátů. Ve kterých 

zemích ţili?

• 4. S čím bylo spojeno šíření reformace v Německu?

• 5. Kdo byli hugenoti a puritáni?

• 6. Uveďte základní myšlenky reformace. Jaké církve je 

prosazovaly?

• 7. Co je to protireformace?

• 8. Který církevní koncil měl vyřešit spory mezi katolíky a 

evangelíky?

• 9. Který církevní řád měl pomoci obnovit katolickou 

církev? Kdo ho zaloţil?

• 10. Jaké byly důsledky reformace a protireformace?
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