NEURAZY
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HISTORIE V SOUVISLOSTECH
Doplň.
Historie Neuraz je spjata s pomuckým cisterciáckým klášterem. Po jeho zániku za
____________________ válek, jejichž nejznámějším vojevůdcem je Jan Žižka, připadly Neurazy
k panství Zelená Hora. V roce _____ (MDLVI) patřily k dílu panství, který byl v držení Ladislava ze
Šternberka. Téhož roku panovník ___________________, děd Rudolfa II., povolal do Čech jezuity. Roku
_____ (MDCXXXVIII) byly Neurazy připojeny ke statku v Plánici. Jedná se o dobu, kdy v Evropě
probíhá válečný konflikt mezi katolíky a protestanty, kvůli své délce nazývaný ___________________.
Roztřiď správně údaje týkající se cisterciánského a jezuitského řádu:
bílý hábit s černým škapulířem
kláštery budovali převážně v údolí a v odlehlé krajině
věnovali se pastorační, misijní a vzdělávací činnosti liší se zřeknutím se řádového šatu
zřizovali řeholní domy, např. koleje
věnovali se zemědělství a kultivaci půdy
CISTERCIÁCKÝ ŘÁD
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JEZUITSKÝ ŘÁD


MAPA
Neurazy se rozkládají asi 7 km jihozápadně do města Nepomuk, také nedaleko města Plánice.
Zakresli do mapy šipky směrem od Neuraz k místům, kde bychom našli Nepomuk a Plánici,
kdyby mapa zahrnovala i tato území.
Neurazy jsou tvořeny z několika částí. Jedná se o Klikařov, Novou Ves, Partoltice, Radochovy,
Soběsuky a Vojovice. Zakresli tyto části Neuraz do mapy.
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ALOIS MUSIL
Alois Musil byl katolický kněz a je považován za jednoho z největších orientalistů přelomu 19. a 20.
století. S obcí Neurazy jej spojuje pobyt na místní faře na začátku roku 1935. V letech 1908–1912
podnikl několik cest do Palestiny, Sýrie a Iráku a vytvořil první použitelné podrobné mapy této oblasti.
Co je to orientalistika?


vědní obor zabývající se člověkem jako společenskou a kulturní bytostí



vědní obor zkoumající asijské země a Afriku



vědní obor zabývající se dějinami výtvarného umění

Vyznač oblast, pro kterou Musil vytvořil zmíněné mapy.

4

POVĚST O TOM, JAK PŘIŠLY NEURAZY KE SVÉMU JMÉNU
Dokonči vyprávění.
V okolních lesích žil na samotě muž tak silný, že pro něj nebyl problém vyvalit ze země vzrostlý
strom. Zpráva o něm se brzy dostala až ke zdejšímu pánu. Ten se hned chtěl o všem přesvědčit na
vlastní oči. Muže vyhledal, ukázal na vzrostlý buk a poručil, aby silák strom vytrhl a snesl ho do údolí.
Slíbil mu bohatou odměnu, pokud …
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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ZVONICE
V sousedství kostela sv. Martina najdeme zvonici z 18. století.
K čemu ve vsi sloužila? _______________________________________________________________
Tyto stavby vznikaly na základě ohňového patentu. Který z panovníků, tento patent vydal?
____________________________________________________________________________________
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VENKOVSKÉ USEDLOSTI (Č. P. 47, 110)
V obci se nachází venkovské usedlosti s bohatě řešenými secesními fasádami. Secesi lze
nazvat slohem dekorativním. Urči proč.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Zařaď časově secesi a uveď dva příklady secesních staveb.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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KOSTEL SV. MARTINA
Spoj jednotlivé části kostela s jejich významem.
vstupní portál

představuje spojení prostoru kostela s nebem

věž

kněžiště, prostor kostela, který je vyhrazen kněžím

loď

místnost, v níž jsou uchovávána bohoslužebná roucha kněží
i ministrantů a předměty užívané při bohoslužbě

presbytář

vchod do objektu

sakristie

podlouhlý prostor zaklenutý klenbami

V kostele sv. Martina je umístěn oltář pocházející z kostela Nanebevzetí Panny Marie
na zámku Zelená Hora. V které části kostela oltář najdeme? ______________________________

