BYZANTSKÁ ŘÍŠE
Byzantská říše se vytvrořila z Východofranské a trvala více než 1000 let. Rozkládala se v Egyptě,
Sýrii, Malé Asii a Řecku a až do 11. stol. byla daleko rozvinutějš než státy západní Evropy.
Nemohla se s ní měřit ani Franská říše. Říše zanikla až v roce 1453, kdy ji dobyli Turci.
Byzantské říši se nemohl nikdo rovnat hlavně ve vzdělanosti a kultuře. Vznikaly nádherné chrámy,
mozaiky, obrazy. Vznikl např. velmi známý chrám Hagia
Sofia.
Jejich kultura ovlivnila velkou část Evropy. Hlavně země, do
níchž se z Byzance šířilo křesťanství. Do těchto zemí
přicházeli kněží hlásat o víře. Přišli i k nám na Velkou
Moravu (Cyril a Metoděj), o které se budeme učit.
Jak jsme si říkali minule, z křesťanství se stalo světové
náboženství a ve středověku hrálo velmi významnou roli.
Jelikož se rychle šířilo, bylo nutné ho nějak zorganizovat.
Organizované společenství křesťanů se nazývá CÍRKEV.
V jejím čele stojí od 5. stol. PAPEŽ. Následují kardinálové,
arcibiskupové, biskupové a faráři.

ROZDĚLENÍ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
Už na počátku středověku se vytvořila dvě křesťanská centra. Jedno bylo v Římě a druhé v
Konstantinopoli (Istanbul). Římská hlava církve - papež v ždy usiloval o to, aby se mu podřídila
nejen celá církev včetně byzantské, ale také panovníci. Ve středověké Evropě měl velkou moc.
Byzantský biskup byl naproti tomu podřízen byzantskému panovníkovi.
Tyto rozpory vedly dokonce v 11. stol. k rozdělení církve na:
ZÁPADNÍ - KATOLICKOU - hlavou je papež, který dodnes sídlí v Římě.
VÝCHODNÍ - PRAVOSLAVNOU - hlavou byli biskupové (patriarchové) v jednotlivých zemích.

ARABSKÁ ŘÍŠE
Třetí velká a silná říše vznikla na Arabském poloostrově. Většinu obyvatel tvořili kočovníci beduíni. Obyvatelé se nazývají Arabové a velmi je ovlivnilo nové náboženství - ISLÁM. Toto
náboženství je spojeno s prorokem MOHAMEDEM. Vyznavači tohoto náboženství se nazývají
MUSLIMOVÉ. Jejich posvátnou knihoub je KORÁN. Jejich kostely se nazávají MEŠITY.
Islám sjednotil arabské kmeny v jednotnou říši.
Arabové byli velice zdatní obchodníci. Díky nim poznali Evropané řadu surovin (rýži, bavlnu,
citrony, pomeranče a taky nádherné látky a koberce).
Arabové vynikali v matematice, zeměpisu a fyzice. Byli také výborní lékaři.

ÚKOLY
1. Jako vždycky si zápis nalep do sešitu, podtrhej a splň úkoly.
2. Jaký nádherný chrám vznikl v Byzantské říši? Najdi si o něm něco.
3. Jak se nazývá společná orgnizace křesťanů
4. Napiš církevní hierarchii.
5. Kdo to je papež a kde má sídlo? Najdi si, kdo je v současnosti papežem.
6. Kdy došlo k rozdělení křesťanské církve? Jak byla rozdělena?
7. Jaké náboženství převládalo v arabské říši?
8. Jak se nazývají obyvatelé této říše?
9. Jak se nazývají vyznavači islámub a jak se jmenuje jejich posvtáná kniha?
10. Co je to mešita?
11. Jaké nové věci Evropané poznali díky Arabům?
12. Najdi si 5 hlavních sloupů islámu.
13. Najdi si v jakých zemích v současnosti převládá islám.

