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Zdravím vás, prosím o vyplnění a zaslání : linhart.jan@email.cz nebo přímo do kost. nebo
na faru...žehná vám o.jan

CÍRKEV: Raný středověk

Ve 4. století císař Konstantin ustanovil křesťanství
jako hlavní náboženství. Avšak již v této chvíli se
římská říše nachází v hluboké krizi: velký blahobyt
s sebou přináší velkou pohodlnost; Římané
disponují velkými majetky a velkými statky, které
už však ani sami nespravují, vše funguje pod
správou otroků; Římané nepracují, jenom se baví,
pořádají večírky a hostiny; dochází k rozkladu
morálky a také k populační krizi. Římská říše se
takto vnitřně rozpadá.

Nakresli obrázek, který bude vyjadřovat rozpad velké říše:

1.úkol – zkus v rámečku jednoduše namalovat
ilustraci /obrázek/- k tématu o rozpadu Římské
říše :

Do Evropy přicházejí nové kmeny, na přelomu starověku a středověku především germánské (4. – 6.
století), které naopak prosperují a hledají nová místa k obydlení. Tyto kmeny se postupně usazují ve velké
části Evropy.

Role biskupů v období raného středověku
Toto prolínání kultur se neobejde bez bojů, válek a nepokojů. Důležitými křesťanskými centry se v těchto
dobách nejistoty stala biskupská města. Protože většina majetných římských občanů se stahovala do
soukromí, biskupové se často museli ujmout správy měst a ochrany obyvatelstva. Zajistit zásobování,
vojenskou ochranu a jednání s útočícími germánskými králi a náčelníky. Díky tomu, že biskupské úřady
zastávali mimořádně schopní mužové, se jim častokrát podařilo vyjednat přijatelné podmínky pro soužití
původního římského a nového germánského obyvatelstva, a tak zabránili četnému krveprolití a získali
respekt římského i germánského obyvatelstva.
Současně velmi horlivě zastávali svůj pastýřský úřad, podporovali věřící v životě podle evangelia,
povzbuzovali je v těžkých chvílích, a také se snažili zvěstovat radostnou zprávu evangelia germánským
kmenům a jejich králům. Byl to velmi nesnadný úkol. Biskupové však ve své misii neúnavně pokračovali.
Nakonec trvalo 200 let, než vznikla propojená křesťanská románsko-germánská společnost.
2. úkol:Napiš, jaké vlastnosti měli biskupové, o kterých se v textu píše:

Mezi významné biskupy této doby patřil Martin z Tours.
Narodil se v pohanské rodině významného římského vojáka, ve ….. století,
na území římské říše v oblasti dnešního ………………... V 10 letech se rozhodl
pro ……………………………. Nechal se zapsat do seznamu katechumenů, avšak
ještě než byl pokřtěn, byl odveden do armády, kde měl nastartováno na
velmi slibnou kariéru. Když přicházel podzim, dostávali důstojníci teplé
……………………., které je měli chránit před zimou. Legenda o sv. Martinovi
vypráví, že se právě o tento plášť …………………….. s promrzlým žebrákem.
V noci pak měl sen, ve kterém …………………… Kristův hlas, jak jej volá. Po
této události se nechal ………………………… a vystoupil z armády. Chtěl žít
jako poustevník, avšak když ve městě Tours zemřel biskup, lid si Martina
zvolil za nového ………………………….. Ze své pozice biskupa zahájil velké
obrácení keltského kmene Galů ke křesťanství. Celý život vyjížděl na misijní
cesty po celé dnešní Francii, ……………………… evangelium, zakládal kláštery
a venkovské farnosti. Jeho apoštolská činnost je doprovázena četnými
zázraky. Umírá v 80 letech na jedné ze svých misijních cest.
3 úkol: - podívej se na této adrese na krátký film a tam najdeš pomoc/odpovědi/ na prázdná
vytečkovaná místa v životopise sv. Martina:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000004-svatymartin-toursky
A zde je 4.úkol:

Napiš, v čem pro tebe může být sv. Martin inspirací?

