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Mistr Jan Hus
O svatokupectví
…Ještě jinými obyčeji hřeší (zbohatlí) kněží. Prvý obyčej jejich, že krmí mnohé
pochlebníky, aby je chválili, že jsou štědří… Druhý obyčej, že chovají čeleď nepotřebnou
úřadu kněžskému, jako střelce, komorníky a mnoho panošů. Třetí obyčej, že kupují mnoho
nepotřebného nádobí a nářadí jako stříbrné mísy, koflíky a lžíce, pyšné polštáře a lože a
mnohé jiné věci. Čtvrtý obyčej, že stavějí domy příliš nákladné, boří dobré, v nichž by ještě
mohli bydlit, a stavějí jiné… Ale poškodí-li se co v kostele, toho nedbají, aby opravili, ale
chudé lidi nutí, aby na opravy dali peníze. Pátý obyčej, že chovají krásné koně a na ně pořizují
pyšné osedlání, a pak mají množství loveckých psů a pro chudé almužny nemají…
(Podle J. Benda, J Hánl: Dějiny v pramenech, I.díl, Praha 1964, str. 113)
JANOVSKÝ, Julius. Dějiny Čech a Moravy, slovem a dokumenty: učební text pro 9. ročníky
základních škol a pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Prague: S, 1991. ISBN 80-900-0963-8.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Najdi v textu pět hříchů (nedostatků) kněžských hodnostářů.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

2.
Kdo byl pro úřad kněžský nepotřebný?
.....................................................................................................
3.

Proč si zbohatlí kněží krmí mnohé pochlebníky?

......................................................................................................
4.

Kterým spisem se měli ve svém životě řídit?

…………………………………………………………………………………………………
5.

Od koho požadovali kněží peníze na opravu kostelů?

……………….………………………………………………………………………………..
6.

Které vrstvě obyvatel měli být kněží oporou?

......……………………………………………………………………………………………

Mistr Jan Hus
O svatokupectví
…Ještě jinými obyčeji hřeší (zbohatlí) kněží. Prvý obyčej jejich, že krmí mnohé
pochlebníky, aby je chválili, že jsou štědří… Druhý obyčej, že chovají čeleď nepotřebnou
úřadu kněžskému, jako střelce, komorníky a mnoho panošů. Třetí obyčej, že kupují mnoho
nepotřebného nádobí a nářadí jako stříbrné mísy, koflíky a lžíce, pyšné polštáře a lože a
mnohé jiné věci. Čtvrtý obyčej, že stavějí domy příliš nákladné, boří dobré, v nichž by ještě
mohli bydlit, a stavějí jiné… Ale poškodí-li se co v kostele, toho nedbají, aby opravili, ale
chudé lidi nutí, aby na opravy dali peníze. Pátý obyčej, že chovají krásné koně a na ně pořizují
pyšné osedlání, a pak mají množství loveckých psů a pro chudé almužny nemají…
(Podle J. Benda, J Hánl: Dějiny v pramenech, I.díl, Praha 1964, str. 113)
JANOVSKÝ, Julius. Dějiny Čech a Moravy, slovem a dokumenty: učební text pro 9. ročníky
základních škol a pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Prague: S, 1991. ISBN 80-900-0963-8.
1. Najdi v textu pět hříchů (nedostatků) kněžských hodnostářů.
a) krmí pochlebníky
b) chovají čeleď nepotřebnou
c) kupují nepotřebné nádobí a nářadí
d) stavějí si nákladné domy
e) chovají koně, psy - vedou nákladný život
2. Kdo byl pro úřad kněžský nepotřebný?
....střelci, komorníci a panoši

3. Proč si zbohatlí kněží krmí mnohé pochlebníky?
....aby je chválili, že jsou štědří
4. Kterým spisem se měli ve svém životě řídit?
…..Biblí (Písmem svatým), měli žít v chudobě
5. Od koho požadovali kněží peníze na opravu kostelů?
……………….chudých lidí…
6. Které vrstvě obyvatel měli být kněží oporou?
......chudým lidem….

