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Jan Hus
1. Přečti si pozorně text. Najdi a podtrhni slova, která do textu nepatří. Utvoř z nich
dvě věty. Napiš je na volný řádky pod textem.

Jan Hus se narodil v roce 1371 v chudé rodině. Jeho Proto otec byl
chalupníkem. Na vzdělání byl nikdy mnoho peněz nezbývalo. Přesto vystudoval
Karlovu univerzitu v Praze. Už během studia 6. poznává, že ne všichni lidé žijí
podle zásad bible. Církev, šlechta července i bohatí měšťané žijí v přepychu a
hromadí majetek. Na 14 druhé straně se prohlubuje bída chudiny. Hlavně život
církve se mu nelíbil.
Když byl vysvěcen 15 na kněze, začal kázat v Betlémské za kapli v Praze.
Upozorňoval na nespravedlnost církve hradbami, na to, že církev nežije
v chudobě a nekoná to, města co je napsáno v bibli. Upozorňoval také na
vybírání odpustků. Chtěl Kostnice obnovu církve i zlepšení vztahů ve
společnosti, ukazoval cestu k nápravě. Nebojí se vytýkat špatnosti církvi,
bohatým a ani králi upálen.
Obyčejní lidé z Prahy i z dalekého okolí jeho kázání na nadšeně navštěvovali.
Církev i bohatí se začali obávat, že je lidé už nebudou poslouchat hranici..
V Janu Husovi viděli nepřítele, kterého je nutné se zbavit. Proto byl vyhlášen
zákaz církevních obřadů na území města Prahy, dokud oblíbený kazatel bude v
Praze. Hus tedy odchází Popel, káže na venkově (Kozí Hrádek u Tábora). Ale i
tam na jeho kázání chodí hodně lidí.
V roce 1414 je pozván byl římskoněmeckým císařem Zikmundem
Lucemburským do města Kostnice, aby na poradě (koncilu) nejvyšších
církevních představitelů obhájil to, co káže. Aby vhozen vysvětlil, jak to myslí
s nápravou církve. Sám Zikmund se do zaručil, že se Husovi nic nestane a
v pořádku se vrátí do řeky Čech.
Ale všechno bylo jinak. Po příjezdu byl uvězněn. Nedostal možnost vysvětlit své
myšlenky. Byl prohlášen za kacíře Rýn.. Svůj život si mohl zachránit tím, že by
veřejně odvolal své učení. Ale to Jan Hus neudělal.
________________________________________________________________
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr Věra Fiřtová
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

