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Vysvetlivky 

1) Protireformácia – Reformácia bola veľkou výzvou pre celú katolícku cirkev k náprave 

viery a života podľa Božieho slova. Vodcovia katolíckej cirkvi sa však náprave vzopreli. 

Učinili tak jednak preto, že verili v správnosť učenia, poriadkov a tradícií katolíckej 

cirkvi a nechceli uznať, že Božie slovo je jediným základom viery a života. A jednak 

tiež preto, že nápravou podľa Písma boli ohrozené ich záujmy. Preto zahájili boj proti 

reformačnému hnutiu. Protireformácia je úsilie katolíckej cirkvi ubrániť sa reformácii a 

zničiť ju. 

2) Tridentský koncil – aby bola katolícka cirkev schopná bojovať proti reformácii, musela 

najprv presne vyjadriť svoje učenie a upevniť svoje poriadky. To sa stalo na veľkom 

cirkevnom sneme v Tridente, ktorý zasadal v rokoch 1545-1563. Tam dostala katolícka 

cirkev protireformačný ráz. 

3) Jezuiti – krátko pred zasadnutím tridentského koncilu, vznikol vedľa početných iných 

rádov nový mníšsky rád (Jezuiti), ktorého hlavným účelom bol boj proti reformácii. 

Zakladateľom tohoto rádu bol španielsky rytier Ignác z Loyoly. Proti prívržencom 

reformácie sa neostýchali užiť aj lesť, udavačstvo a kruté postupy. 

4) Bitka na Bielej hore r. 1620 – ňou bola otvorená cesta protireformácii v Čechách. Roku 

1624 boli zo zeme vykázaní všetci evanjelickí kazatelia a r. 1627 boli vypovedaní aj 

všetci slobodní obyvatelia, ktorí nechceli prestúpiť ku katolíkom. 

5) Protireformácia v Uhorsku a na Slovensku – v Uhorsku a na Slovensku spôsobila 

protireformácia protestantským cirkvám taktiež ťažké utrpenia, nedosiahla tu však 

nikdy úplné víťazstvo ako v českých zemiach. 

6) Štefan Bocskai – r. 1604 zahájil na území Slovenska protihabsburské povstanie; 

dôvodmi povstania boli: zvýšenie daní a konfiškácia majetku protestantov 

Habsburgovcami (Habsburgovci boli katolíci), akcie namierené proti protestantom 

slobodných slovenských kráľovských miest, pustošenie Sedmohradska generálmi 

cisárskych vojsk. Bocskai dobyl skoro celé Slovensko a uzavrel spojenectvo s Turkami, 

ktorí ho uznali za sedmohradské knieža a uhorského kráľa (vzdorokráľa). Roku 1604 

tzv. Viedenský mier – mier medzi Bocskaiom, Habsburgovcami a Turkami; prvý raz 

v Uhorsku sa ním zaisťuje protestantom (reformovaným i luteránom) sloboda viery. 

7) Gabriel Bethlen – bol sedmohradské knieža, jeden z vodcov protihabsburského 

povstania počas 30-ročnej vojny, bol uhorským vzdorokráľom. 



Mgr. Barbara Beranová – kaplánka Reformovaného cirkevného zboru v Ždani 
 

2 

 

8) Juraj Rákoczi Ⅰ. – zaujal kniežatský prestol po Bethlenovi. V roku 1645 bol uzavretý 

tzv. Linecký mier medzi Ferdinandom Ⅲ. a Jurajom Rákoczim Ⅰ. – mier ukončil jeho 

protihabsburgské povstanie a priniesol práva pre sedliakov v mestečkách i na dedinách. 

9) Tolerančný patent Jozefa Ⅱ. z r. 1781 – až tolerantným patentom cisára Jozefa Ⅱ. sa 

dostalo protestantom v Uhorsku výdatnej právnej slobody. Boli síce aj ďalej len trpenou 

cirkvou, smeli však konať verejné bohoslužby a budovať si chrámy a školy. Až po roku 

1848 potom dosiahli rovnoprávnosť s katolíckou cirkvou. 

Reformované cirkvi dnes - roku 1875 sa v Londýne sformovala skupina reformovaných 

kresťanov, ktorá prijala názov „Aliancia reformovaných cirkví sveta s presbyteriánskym 

systémom“ (The Alliance of the Reformed Churches throughout the World holding the 

Presbyterian System) a združovala 21 presbyteriánskych zborov z Európy a Severnej Ameriky. 

Okrem toho vznikla v roku 1891 v Londýne aj „Medzinárodná kongregačná rada“ (The 

International Congregational Council) a v roku 1970 v Nairobi v Keni sa tieto dve organizácie, 

presbyteriánska a kongregačná, spojili pod jednotným názvom ako „Svetová aliancia 

reformovaných cirkví“ (The World Alliance of Reformed Churches).  Svetová aliancia 

reformovaných cirkví združovala 114 členských cirkví v sedemdesiatich krajinách po celom 

svete. V roku 1946 sa vytvorila ešte jedna organizácia pod názvom ‚Reformovaný ekumenický 

synod‘, ktorá „združovala cirkvi bez ďalších medzinárodných ekumenických väzieb a tieto 

cirkvi boli zaviazané k vzájomnej podpore v reformovanej konfesionálnej jednote“. V roku 

1988 sa tento synod premenoval na „Reformovanú ekumenickú radu“ (Reformed Ecumenical 

Council) a „zahŕňal 41 členských cirkví s 12 miliónmi členov v 26 krajinách, prevažne v Afrike 

a Ázii“. Napokon sa v roku 2010 v Grand Rapids (Michigan, USA) Svetová aliancia 

reformovaných cirkví spojila s Reformovanou ekumenickou radou a vytvorili novú organizáciu 

pod názvom „Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví“ (World Communion of Reformed 

Churches), ktorá je aktívna aj v súčasnosti so sídlom v nemeckom Hannoveri. Aj keď zoznam 

Reformovaných cirkví pravdepodobne nemôže byť s plnou platnosťou definitívny, Svetové 

spoločenstvo reformovaných cirkví združuje po celom svete 232 členských cirkví typu 

presbyteriánskeho, kongregačného, reformovaného, unionovaného a valdenského. Medzi 

hlavné ciele tejto organizácie patrí spájanie reformovaných kresťanov a zjednotených cirkví 

reformovaného charakteru pod svedectvo Ježiša Krista, ktoré je spoločné všetkým, so 

zameraním na šírenie evanjelia. Pre Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví je nemenej 

dôležité i posilňovanie menších a slabších reformovaných zborov v časoch, kedy prechádzajú 

ťažkými situáciami. Významným rysom tohto spoločenstva je v neposlednom rade aj jeho 
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ekumenický charakter, ktorým značnou mierou prispelo pri formovaní medzinárodnej cirkevnej 

organizácie - Svetovej rady cirkví (World Council of Churches). 

 

 


