
Jméno: Třída: Číslo pracovního listu: 

CÍRKEV: Raný středověk II.

 
1.  Úvod do tématu: Co mohou mít města společné?

1.úkol: Zkuste popřemýšlet a napsat, co mají tato města společného?     

Olomouc  ,   České Budějovice  ,   Plzeň  ,   Hradec Králové  .   

Co mají společného tato místa?

Velehrad  ,   Svatý Hostýn  ,   Svatá Hora  ,   Králíky  ,   Fatima, Lurdy, Chlumek u Luže  .  

Co mají splečného tato místa?

Skuteč, Štěpánov, Lažany, Žďárec, Přibylov

2. Diecéze, patriarcháty

2.úkol: Teď si přečtěte něco o tom, jak se postupně církev organizovala: Vede ji papež, biskupové,
kněží a pomáhají jim jáhnové. Součástí církve jsou všichni pokřtění.
Církevní společenství, vznikající v městech, později oblastech tvoří diecéze. 
V jejich čele stojí  biskup jako nástupce apoštolů.  Od nich také přebírá poslání  hlásat  evangelium
všemu tvorstvu. Biskup je ve své diecézi zástupcem Ježíše,  Dobrého pastýře, jeho úkolem je jako
dobrý pastýř pečovat o jemu svěřený lid. Jeho působení musí být v jednotě s římským biskupem.
Postupně, jak se církev rozrůstala, potřebovali apoštolové a jejich nástupci pomocníky. K tomuto 
úkolu se rozvíjí kněžská služba. Kněžím je svěřeno vedení místních společenství – farností, které má 
probíhat v jednotě s místním biskupem.
Aby se  apoštolové,  jejich  nástupci  a  pomocníci  mohli  plně věnovat úkolu  hlásání  evangelia,  byla
ustanovena ještě  jáhenská služba. Úkolem jáhnů je charitativní a administrativní činnost, podílí se
také na liturgické a kazatelské službě. (Srov. Sk 6,1 – 6.)
Všechny tyto tři služby existují ve prospěch Božího lidu. 

Diecéze jsou tvořeny na zeměpisném základě: nejde o „výběr“ lidí podle společenského postavení,
podle vzdělání: diecéze shromažďuje všechny, kdo žijí z Boží lásky. Patří sem věřící i nevěřící.

Už od 2. století začaly zvláštní autoritu získávat ty církevní obce, které měly svůj původ přímo  od
apoštolů: Řím, Alexandrie, Antiochie a Jeruzalém. Ve 4. století k nim přibyla ještě  Konstantinopol
/dnes Istanbul v Turecku/. Těmto důležitým místům/městům se říká „patriarcháty“. Pod ně byly
diecéze shromažďovány. Biskupům těchto míst je přiznávána vyšší autorita. 
Římský biskup (papež) však má mezi nimi od počátku výsadní postavení – ve chvíli věroučných sporů
je právě on zárukou pravé víry. Primát /výsadní postavení/ římského biskupa (tzv. papežský primát)
vyplývá z Ježíšova pověření, které je zaznamenáno v Matoušově evangeliu 16,18: „ty jsi Petr (to je
skála), a na té skále zbuduji svou církev“.



4. úkol: Můžeme si zapamatovat, že dnes vede viditelně církev papež František v
Římě,  naši královéhradeckou diecézi biskup Jan Vokál, farnost Skuteč a Předhradí vede
kněz Otec Jan Linhart a farnost Ranou kněz Otec Ondřej Matula.

Opět se těším na vaše odpovědi a všem vám žehnám!  o.Jan

3.úkol - Na mapě jsou vyznačena města, která mají něco společného. Napiš, co je spojovalo. Je
to naznačeno v předešlém textu.


