Církevní správa v českých zemích

973 založeno v Praze biskupství (první biskup Sas Dětmar, druhý Vojtěch) – spadá pod mohučskou arcidiecézi.
970 nejstarší řeholní instituce v českém státě – Mlada, sestra Boleslava II., Pražský hrad – ženský benediktinský klášter sv. Jiří. 
993 na Břevnově zřízen první mužský klášter – benediktini („monopol“ do pol. 12.st): Vojtěch + Boleslav II.
Benediktini: Benedikt z Nursie – 529 konvent na Monte Cassinu
Ostrov u Davle – 999/1000 Boleslav II + Boleslav III
Sázava – 1032 Prokop (kanonizovaný 1204) + Oldřich , do 1096 slovanská bohoslužba.
Rajhrad u Brna – 1045 Břetislav I., spadá pod Břevnov
Třebíč – 1101 Oldřich (Brno) + Litold  (Znojmo) synové Konráda Brněnského.
     





	


1063  obnovení olomouckého biskupství (první biskup Jan) – spadá pod mohučskou arcidiecézi.
Od 11. st. vznikají katedrální a kolegiální kapituly (Stará Boleslav, Litoměřice, Vyšehrad – 1070 Vratislav II).
	sbor kleriků = kanovníků, v čele probošt.


12.st.




ve znamení reformy církevní správy, příchodu dalších řeholníků, příchod rytířských řádů:
církevní reformy:
Morava – Jindřich Zdík (1126-1150), Čechy biskup Daniel (1148-1167 viz. Vincencius)
Zřízení arcijáhenství. Na Moravě v souvislosti s přesunem biskupského sídla od sv. Petra k sv. Václavovi a vznikem kapituly (12 členů) vzniklo 6 arcijáhenství (brněnské, olomouc., znojems., břecl., přerovs., spytihněvské). Arcijáhnové podřízeni olomouckému biskupovi.
V Čechách 10 arcijáhenství. Arcijáhnové podřízeni pražskému biskupovi. 
Během 13. století se utvořily další jednotky: děkanství.

příchod dalších řeholníků:
V době Zdíkova episkopátu příchod cisterciáků.
Cisterciáci: podle řehole Benedikta z Nursie, reforma v klášteře v Molesme (FR) odtud do Citeaux v Burgundsku a zde nový konvent, reformu dovršil Bernard z Clairvaux
Sedlec u Kutné Hory – 1142 , šlechtic Miroslav
Plasy u Plzně – 1144, Vladislav II.
Nepomuk u Plzně	- 1144
Velehrad – před 1205, Vladislav Jindřich – syn Vladislava II., 1197 čes. kníže
Žďár nad Sázavou – 1252, Boček z Obřan ,  viz. Žďárská kronika
Zbraslav – 1292, václav II. – viz. Zbraslavská kronika (Ota, Petr Žitavský).
      








posléze příchod premonstrátu.
Premonstráti: podle řehole sv. Augustina, založil sv. Norbert z Xanten – 1120 Prémontré ve Fr. 
     Strahov – 1143, Vladislav II. a Jindřich Zdík, chrám Panny Marie=knížecí  mauzoleum
     Želiv – 1149 po vyhnání benediktinů
     Litomyšl – 1150, Vladislav II. a Jindřich Zdík
     Teplá – 1193, Hroznata – 1897 blahoslavený
     Svatý Kopeček u Olomouce
     Hradiště u Olomouce – 1151 po vyhnání benediktinů, viz. Hradišťsko-opatovické anály,  první nebenediktinský klášter na Moravě!!!!!!











příchod rytířských řádů:
Johanité: v roce 1048 založili kupci z it. Amalfi špitál v Jeruzalémě u kostelíka sv. Jana Křtitele, posléze schváleno jako špitální církevní řád s řeholí sv. Augustina, do 60. let 12. st. militarizace – 1154 rytířský řád, v čele velmistr, s templáři hl. voj. síla Jeruzalemského království.  Po pádu Akkonu 1291 na ostrov Rhodos – boj s mohamedány.
Praha (dnes Nové město) – 1169 Vladislav II.
Strakonice – 1243 soukromé založení
Ivanovice na Hané
     



Během husitství přisli skoro o vše!

Němečtí rytíři: V roce 1190 severoněm. účastníci 3. kříž. výpravy zřídili při dobývání Akkonu polní špitál a u něho se ustavilo bratrstvo. Od 1198 rytířský řád s řeholí sv. Augustina. Ve 20. letech 13. st. je pozval Konrád Mazovský do polského Chelmska proti pohanským Prusům. Od roku 1309 velmistr v Malborku.Dobytí pruského území, expanze do Litvy. Konflikt s Polskem (polsko-litevská unie) 1410 bitva u Grunwaldu – porážka řádu. Po r. 1525 řád Prusko ztratil.
komendy:
     Praha na Poříčí – před 1217
     O příchod se zasloužili bratři Přemysl I. Otakar a Vladislav Jindřich
     1411 Václav IV. nechal obsadit významné statky na úhradu pohledávek.
     






Templáři: Založení 1119-1120 fr. šlechtici v Jeruzalémě k ochraně poutníků a sv. míst. Od kr. Balduina II. získali mešitu u bývalého Šalamounova chrámu (lat. templum – odtud název). V čele velmistr, dále zemští komturové, mistři, prokurátoři. Statky v Palestině a Z Evropě. Finanční operace – bankéři Evropy. Na nátlak fr. krále Filipa IV. Sličného řád r.1312 zrušen. Obviněni z kacířství, homosexuality. Majetky připadly johanitům. 
     Přišli k nám ve 30.l. 13.st.

příchod špitálnických řádů:
Řád sv. Ducha – Litovel 1270
Křižovníci s červeným křížem (Strážci božího hrobu) – Zderaz u Prahy – 1188
Křižovníci s červeným srdcem
Křižovníci s červenou hvězdou – založila sv. Anežka sestra Václava I., dle Aug. řehole




13.st.




vzrůst počtu obyvatel, zakládání měst, zlatý věk čes. středov. klášterů – viz. cisterciáci:
Velehrad
Porta coeli – ženský – Konstancie Uherská manželka Přemysla I. Otakara
Vyšší Brod – hrobka Rožmberků!
Zlatá Koruna – Přemysl II. Otakar, jako Svatá Kristova koruna 

1222 – vyvrcholení emancipačních snah církve (biskup Ondřej): Velké privilegium
	Přemysl I. Otakar uznal církev jako plnoprávného partnera

nerušené držení a správa statků, vlastní soudnictví

zakládání měst ----) žebravé řády (mendikanté) nesměly vlastnit majetek, žili z milodarů. Vznikaly na poč. 13. st ve městech. 
Vycházeli s řehole Františka z Assisi (1223):

Minorité: Menší bratři, mírnější směr, lidové misie, v čele generál.
   Staré Město pražské – 1228
   Brno -1230




ženská varianta

Klarisky: založené na podnět sv. Kláry r. 1212
Staré Město pražské u sv. Františka -  1234 Anežka, dc. POI, psala si s Klárou
Olomouc - 1242
      



Dominikáni: založil sv. Dominik 1216. Odezva na šířící se lidové kacířství, misijní, kazatelská činnost, inkvizice, konventy stály při hradbách.
Staré Město pražské u sv. Klimenta – 1226, Přemysl I. Otakar
Brno u sv. Michala - 1227
Česká provincie se oddělila až po r. 1298.






Augustiniáni eremité (postevníci): dle řehole sv. Augustina, vznik sloučením společenství poustevníků na popud papeže Alexandra IV. 1256.
V Čechách od 2. pol. 13 .st., 1357 – česká provincie
povolal je Přemysl II. Otakar. 
 




14.st.



nástup Lucemburků, Karel IV a přátelství s Klimentem VI.
1309 – Avignonské zajetí (do r. 1376) – Kliment V. přesídlil
1376 – návrat do Ř., nová volba (Urban VI), nespokojenost, protipapež Kliment VII. (Avign.)
1409 – koncil v Pise ---) trojpapežství, nový papež Jan XXIII.
U nás spousta slavných osob:
biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343) – propagoval nadřazenost duchovní moci nad světskou (Bonifác VIII.), silný vlastenec (viz. Dalimilova kronika), přišla  sekta valdenských a sekta bratří a sester svobodného ducha (bekyně a begardi), také flagelanti (sebemrskači)
1315 – zřízení biskupského inkvizičního soudu na popud Jana Lucemburského.

1342 – uvedl Jan Lucemburský řád kartuziánů (založeni v 11. st.) První kartouza vznikla v Praze. Šlo o nejpřísnější formu benediktinů. Na Moravu je uvedl Jan Jindřich (1375), bratr Karla IV.

1343 – Karel IV. jako zemský správce založil u královské kaple Všech svatých kolegiální kapitulu pro 11 kanovníků ( v Brně kolegiální kapitula od r. 1296)

O zřízení arcibiskupství usiloval Břetislav, Přemysl I. Otakar, biskup Ondřej, Přemysl II. Otakar. Podařilo se to až Karlovi IV:
30.4. 1344 – bula Ex supernae providentia maiestatis Klimenta VI. – vynětí pražského biskupství z mohučské arcidiecéze. Prvním arcibiskupem stávající biskup Arnošt z Pardubic. Rovněž zřízeno sufragánní biskupství v Litomyšli!
5.5. 1344 – bula, kterou přenášela právo korunovat čes. krále z mohučského arcibiskupa na pražského. 

První pražští arcibiskupové:
evropského formátu
Arnošt z Pardubic – děkan svatovítské kapituly, kancléřem univerzity, pozval Konráda Waldhausera.
Jan Očko z Vlašimi – biskup olomoucký, 1378 prvním čes. kardinálem.
Jan z Jenštejna – míšeňský biskup, snaha o vnitřní obrodu církve

1347 – Karel IV. položil základy emauzského kláštera Na Slovanech, který se stal centrem slovanské liturgie. 

Na jedné ze synod zakázány ordálie, tj. boží soudy.

Na konci 14. st. byla pražská arcidiecéze rozdělena na 10 arcijáhenství a dále na děkanáty. Ve spravování arcidiecéze pomáhal arcibiskupovi generální vikář. Svatovítská kapitula měla 32 členů. 

1360 – Karel IV. uvedl servity, mariánská úcta.
1368 – Karel IV. uvedl celestiny, úcta k Duchu svatému. 

Krize náboženského života --) účast řeholníků na Devotio moderna = (nová zbožnost) . Toto hnutí předpokládá za východisko z neutěšené situace vnitřní zbožnost.  U nás je šířili augustiniáni (brněnský chrám sv. Tomáše – založena 1350 Janem Jindřichem, hrobka mor. markrabat).

Husitská revoluce způsobila pohromu řeholního života – sekularizace. Potom přišla další vlna sekularizace v podobě reformace!

