
Drazí bratři a sestry, 
držíte v rukou prázdninové dvojčíslo farního časopisu. To znamená, že máme za 

sebou další pastorační rok, tentokrát již bez větších zásahů spojených s koronavirovými 
omezeními. Chtěl bych tedy poděkovat vám všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem 
zapojili do pastorační činnosti farnosti. Nejsem schopen jmenovat všechny, ale 
zvlášť bych chtěl zmínit katechety a další pomocníky v katechezi v naší farnosti. Míšu 
Kašparovou, která se ujala náboženství předškolních dětí a dětí první třídy. Všechny, kdo 
se starali o PDO – Petru Aschenbrennerovou, Aničku Šubertovou, Petru Najbertovou. 
A také Petru Marhounovou, která mi pomáhala s přípravou na první svaté přijímání. 
Děkuji ale i všem ostatním, kteří se jakkoli zapojili.

Je dobré si stále znovu uvědomovat, že věřící nesmí být pouze objektem pastorace, 
ale také jejím subjektem. Že nemohou být v pozici, ve které čekají, co se pro ně udělá, 
ale že sami se aktivně nabízejí a zapojují. V první řadě mám na mysli především rodiče 
dětí, které chodí na náboženství, ale tak bychom mohli zmiňovat i jiné oblasti. Byl bych 
rád, kdybychom toto objevovali a posouvali. Kdybychom chápali, že se stáváme objekty 
pastorace.

Dlouhodobě mi leží na srdci přípravy na svátosti. Opakovaně slýchám na různých 
seminářích, že je třeba, aby tyto přípravy byly místem spolupráce kněze a laiků (farníků). 
Rád bych takové spolupracovníky našel.

V posledním měsíci jsem se mohl účastnit dvou významných věcí. V květnu to byla 
konference pořádaná ČBK o aktivizaci života farnosti. Byl jsem pozván, abych sám 
přednesl příspěvek o iniciačním procesu.

Koncem června jsem pak jel jako delegát ČBK do Říma, abych se zde účastnil 
celosvětového setkání rodin. O obou těchto událostech se zmiňuji v samostatném 
článku.

Drazí farníci, chtěl bych vám v tuto chvíli popřát požehnané letní měsíce, požehnané 
dovolené. Kéž si při nich nejen odpočinete, ale jsou časem vaší rekreace (nového 
stvoření). A kéž se ze svých cest v pořádku vrátíte do svých domovů a ke svým 
povinnostem. K tomu vám žehnám.

R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 7 a 8/2022

červenec a srpen



Duchovní péče 

v Oblastní nemocnici Kolín  
Medicína v dnešní době uznává skutečnost, že při 
nemocniční péči je vedle péče o tělo důležitá i péče 
o „duši“.  

Duchovní péče se týká káždého člověka, nikoli 
pouze „veřících“, jejím smyslem je proto provázet 
a podpírat člověka v situacích nejistoty, výčerpání, 
bolesti, smutku, strachu, hněvu, životní ztráty, beznaděje, zmatku 
vyvolaného neočekávanou situací, při pocitu vyhoření nebo jiných 
situacích, které je lépe s někým sdílet, než je prožívat v osamocení.  

Poskytovatelem duchovní péče v zdravotnických zařízeních je 
nemocniční kaplan. Je to osoba s teologickým vzděláním. Působí na 
základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí.  Pomocí 
pastoračního rozhovoru napomáhá nemocnému k přijetí obtíží 
souvisejících s nemocí a utrpením a k smíření se sebou samým, s 
druhými lidmi, s Bohem. Pokřtěný katolík může požádat o svátost 
smíření, eucharistii a pomazání nemocných.  
 

 

Návštěvní hodiny:             Kontakt: 

Interní oddělení :               P. Jaroslaw Batóg SVD 

Úterý 12:30 – 15:00           tel. 603 162 104 

Čtvrtek 12:00 - 15:00          jaroslaw.batog@nemocnicekolin.cz 

Pátek 12:30 – 15:00    
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NEMOCNIČNÍ KAPLAN V NEMOCNICI KOLÍN

Od května 2022 nabízí kolínská nemocnice službu nemocničního kaplana. 
Nemocniční kaplan je kvalifikovaný duchovní, který poskytuje svou pastorační 
péči na profesionální úrovni v nemocnicích, v dalších zdravotnických zařízeních 
a v zařízeních sociálních služeb. Je pověřen církví, která má uzavřenou smlouvu 
s konkrétním zdravotnickým zařízením, kde je zaměstnán na plný nebo částečný 
úvazek. Pod vedení nemocničního kaplana spadá dobrovolník, který na rozdíl od 
něj spirituální péči poskytuje ve svém volném čase. Nemocniční kaplan pracuje  
s pacienty a jejich rodinou, personálem a dalšími návštěvníky zdravotnického 
zařízení. Svou kvalifikací spadá do multidisciplinárního zdravotnického týmu. Své 
spirituální služby poskytuje všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového 
názoru. Jeho úkolem je nemocného lidsky a duchovně doprovázet a být mu 
nablízku prostřednictvím rozhovoru, modlitby, čtení Bible či jiné duchovní literatury  
a udělování svátostí, především svátosti nemocných, svátosti smíření a eucharistie. 
Kromě kněží a jáhnů se na poskytování této péče podílejí také řeholnice a vyškolení 
laici. Nemocniční kaplan nutně nemusí být muž, tuto profesi často vykonávají i ženy 
– kaplanky.

Kdokoli, kdo je v nemocnici a chtěl by využít služby kaplana, může se na mě 
obrátit buď přímo nebo prostřednictvím mobilu či emailu. V této chvíli docházím 
pravidelně 3 x týdne na interní oddělení, a to v úterý, čtvrtek a pátek od 12.30 
do 15.00. Na jiná oddělení docházím na vyžádání. Nebojte se na mě obrátit, jsem 
zde pro Vás a rád Vás navštívím s Nejsvětější svátostí nebo jen na kratší i delší 
rozhovor.

O. JAROSLAW BATÓG, nemocniční kaplan
603 162 104 

Jaroslaw.Batog@nemocnicekolin.cz

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Sedím v posteli a dopisuji opět na poslední chvíli knižní putování. Nejsem 
nemocná, ale je brzy ráno, dům je tichý jako nikdy během dne a venku díky Bohu 
prší. Tedy atmosféra jako dělaná na rozjímavý počin. Modlitbu k Duchu svatému 
už jsem zvládla, protože bez jeho pomoci by to nešlo a pouštím se do prázdninové 
pozvánky. Posledních pár měsíců nebylo moc času na čtení. Snad to bylo způsobeno 
končícím školním rokem nebo slunečným počasím, které lákalo dělat úplně něco 
jiného než si zalézt pod deku či do křesla a nechat se unášet příběhem někoho 
jiného. Nicméně mám pro vás dvě knihy a pravidelní čtenáři dobře tuší, že celé 
přečtené je ještě nemám.
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„Přesto říci životu ano“ je knihou známého 
rakouského psychiatra a neurologa s českými 
kořeny Viktora Emila Frankla. Na základě své 
praxe (mimo jiné i deportace do koncentračního 
tábora, protože pocházel z židovské rodiny) 
dospěl k tomu, že jednou z hlavních potřeb 
člověka je „mít pro co žít“, touha po smyslu. Je 
zakladatelem tzv. logoterapie, což vychází ze 
slova logos – smysl. 

Kniha je popisem autorových vzpomínek  
z vyhlazovacího tábora, kde na osud svůj i svých 
spoluvězňů nahlíží pohledem psychoterapeuta. 
Mimo jiné v knize uvádí i příklady, kdy 
svou lékařskou psychiatrickou praxi využil  
i u bachařů, u těch, kteří byli jeho trýzniteli. 
Líčení života a prožívání občas vyvolá husí kůži, 
ale celou knihou je prostoupena ona myšlenka, 

že ať prožíváme jakoukoliv náročnou situaci (rodinnou, životní, …) stále máme 
možnost vidět světlo. Jedno je důležité, neztratit smysl života. Podle Frankla tím 
smyslem může být prožití hodnoty (např. lásky); ve vykonání sebepřesahujícího 
činu, jenž je konán s ohledem na ostatní; v utrpení, pokud je člověk schopen ho 
proměnit v morální vítězství. 

Druhou knihou je velikostí a rozsahem spíše 
„dílko“ od Jacquese Philippa – „Hledej pokoj  
a zůstávej v něm“. Věřím, že každý z nás přesně 
zná ten pocit, kdy má pokoj. Dokážu si představit 
trávit „v pokoji“ mnohem více času. Mnohem 
více si uvědomuji význam a hloubku při mši, kdy 
klečíme a prosíme: „Beránku Boží, který snímáš 
hříchy světa, daruj nám pokoj“. Následně si 
pokoj jeden druhému přejeme a po „zážitku“ s 
covidovým obdobím tu proměnu přání pokoje 
sleduji a cítím. Ať se vám daří prožít i prázdniny 
či dovolené ve vytouženém pokoji.

PETRA MARHOUNOVÁ
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Z CEST

Aktivizace farnosti – konference ČBK
Koncem května jsem se účastnil konference pořádané Českou biskupskou 

konferencí, která se na základě knížky Jamese Malona Proměna farnosti, věnovala 
tématu aktivizace života farnosti. Konference byla rozdělena do tří bloků. V první 
byly představeny farnosti, kde se stavěl nový kostel, v druhém bloku různý přístup 
k pastoraci ve farnosti a v třetím bloku byla pozornost zaměřena na významná 
(poutní) místa. Já jsem byl přizván, abych přednesl příspěvek (15 minut) v rámci 
druhého bloku.

Osobně jsem si z konference odnesl několik postřehů. V prvním bloku jsme mohli 
slyšet různé výzvy, abychom se nebáli nechávat otevřený kostel. Je to vytvoření 
prostoru zvláště pro ty, kteří do kostela zavítají jen v tichosti samoty. Zde je pak 
vhodné vytvořit ještě místo, které může sloužit k evangelizaci. Znovu mi tak 
hraje v hlavě myšlenka využívání prostoru v prostředí Piety (teď je tam sklad pro 
uprchlíky), kde by mohlo být vždy něco, co by vedlo k zamyšlení, co by návštěvníky 
obohatilo…

V druhé části se hovořilo o tom, jak má probíhat pastorace a co má být jejím 
cílem. Zde se představilo několik přístupů pastorace seniorů, pastorace ve městě… 
Já jsem představil ideu iniciačního procesu jako příležitosti k celkové pastoraci 
farnosti. Tedy ideu, že iniciační proces není něčím nárazovým (rok před přijetím 
svátosti začne příprava), ale je něčím souvislým, trvalým (to, co vyjadřuji např. 
po prvním svatém přijímání, kdy říkám, že teď začíná příprava na biřmování). Je 
dobré se nad tím opravdu zamýšlet a domýšlet důsledky takového přístupu, který 
odpovídá tomu, co je normální. Vždyť rodiče své děti také nevychovávají nárazově, 
ale ideální je souvislá výchova. Je to pozvání k úvahám o významu PDO, společenství 
mládeže, různých společenstvích ve farnosti, společné modlitbě…

A nakonec třetí část zahrnovala představení obnovy některých míst, jako např. 
Neratov nebo Teplice. Dozvěděli jsme se nejen o jednotlivých projektech, ale byla 
to také příležitost zamyslet se nad základním přístupem v pastoraci. Vnímat věci 
nikoli jako povinnosti, obtíže, apod…, ale jako příležitost. 

Celosvětové setkání rodin
Koncem června jsem se mohl účastnit celosvětového setkání rodin. Toto setkání 

bylo kvůli koronavirové situaci odloženo o rok (na letošek) a bylo limitované počtem 
účastníků – 2000 delegátů. Pro naši zem připadlo místo pro jednoho biskupa, 
jednoho kněze a tři manželské páry. Vedle otce biskupa Josefa Nuzíka jsem se mohl 
setkání účastnit jako vybraný kněz.

Setkání začalo ve středu v podvečer v aule Pavla VI. setkáním delegátů se Svatým 
otcem. Zaznělo celkem pět svědectví manželů. Páry nebyly vybírány rozhodně 
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„ideální“, ale naopak zástupci běžné populace. Takže byl pár, který měl tři děti  
a nebyli ještě sezdáni v kostele. Další pár si prošel krizí, která zahrnovala i čas 
oddělení. Jiný pár byl tvořen katolíkem a muslimkou, přičemž katolický partner 
zemřel a maminka se starala o tři děti se svou maminkou. Čtvrtý pár tvořili manželé, 
jejichž dcera zemřela. A pátý pár tvořila rodina se šesti dětmi (rodičům bylo 30 let!), 
která přijala ukrajinskou maminku a dceru. Jejich svědectví byla velmi emotivní, 
hluboká a představující realitu manželského života – i s jeho těžkostmi a výzvami. 
Svatý otec následně na svědectví zareagoval katechezí. Co jsem si odnesl jako jednu 
z hlavních myšlenek, byla slova, že rodina, která je zvyklá přijímat, dokáže přijímat 
ještě víc.

Následující dny byly velmi výživné. V aule Pavla VI. jsme strávili vždy několik 
hodin. Dopoledne byla jedna přednáška a následovalo šest svědectví. Stejné to 
bylo i odpoledne. Večer pak byl nějaký další program.

Mezi tématy, která byla vybrána, bych zmínil: manželé a kněží spolu budují 
církev; doprovázet první roky manželství (zde se téma věnovalo manželství, která 
se rozpadají, odpuštění, apod…); identita a misie manželství (zde se téma věnovalo 
např. tomu, jak žít křesťanství v digitální době, jak vychovávat děti ve vztahu 
k médiím, apod…). Téma, které mě samotného nejvíc zajímalo, byl manželský 
katechumenát. Jedná se totiž o téma, kterému se věnuji ve svém studiu. 

Bylo zajímavé slyšet tolik manželských párů z celého světa, tolik svědectví, tolik 
slov o různých zkušenostech. Přišlo mi na mysli tolik podnětů. Ale vždy jsem si 
také říkal, škoda, že toto takto nedokáži, nebo škoda, že nemohu nalézt ve farnosti 
spolupracovníky, kteří by mi s tím pomáhali, nebo škoda, že nejsou páry, které 
by chtěly, abychom společně vytvořili společenství a rostli ve vědomí toho, co to 
znamená žít svátostné manželství… Jak bych si přál, abych nacházel v rodinách  
a v manželstvích lidi, které mohu provázet (pomáhat jim), ale kteří se zároveň také 
stávají spolupracovníky (subjekty pastorace), těmi, kteří mi pomáhají v pastoraci. 
Častokrát to na konferenci zaznívalo – je třeba, aby kněží a laici spolupracovali. 

Myšlenka, která mi rezonuje, je z části ta, která se věnovala misii. Misie není 
nějaká nadstavba církve, ale je její podstatou. Podobně je to i u manželství. Misie 
není něco, co se k manželství připojí, když manželé mají dost času. Misie je to, 
co buduje manželství. Misie formuje manžele a svědčí o kráse manželství mladým 
lidem. Kéž bychom toto dokázali skutečně žít.

Vrcholem celého setkání pak bylo slavení mše sv. se Svatým otcem. Pro mě to 
mělo ještě to specifikum, že jsem s papežem oslavil 11. výročí svého kněžského 
svěcení. Mše sv. byla výjimečně již v sobotu, protože v rámci decentralizace 
setkání byla idea, že v neděli budou lidé slavit mši svatou se svým biskupem. V naší 
arcidiecézi k tomu byla možnost, neboť byla připravena pouť rodin na Tetín, kde 
rodiny mohly nejen slavit mši sv. s otcem biskupem Zdenkem Wasserbauerem, ale 
mohly se také účastnit dalšího doprovodného programu.

R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Matoušovo evangelium – Horské kázání
V našem rozebírání evangelií se v následujících měsících budeme věnovat 

Matoušově evangeliu. Představíme si celkem pět Ježíšových řečí, které nám 
evangelista ve svém díle předkládá.

Struktura Matoušova evangelia
Začněme tím, že si představíme, jakým způsobem evangelista Matouš člení své 

evangelium. Budu se snažit toto členění představit v širším kontextu, který nám ale 
zároveň snad pomůže věci lépe chápat a případně si i pamatovat.

Evangelista Matouš má jako symbol postavu anděla, nebo, a to nám lépe poslouží, 
lidskou hlavu. Z toho odvodíme, čím začíná jeho evangelium, totiž rodokmenem 
Ježíše Krista (lidská hlava). Rodokmen je důležitý pro židy (poznávají z něj, z jakého 
jsou kmene). Z toho tedy odvodíme, že evangelista Matouš píše své evangelium 
převážně židokřesťanské komunitě.

Pro židy je důležitou postavou Mojžíš. Ve Starém zákoně máme pět knih 
Mojžíšových. Paralelně k tomu evangelista Matouš člení své evangelium do pěti 
Ježíšových řečí. Ty jsou pak vždy vyvrcholením části, ve které evangelista vyprávěl 
tematické příběhy, jež nacházejí svůj smysl v následné Ježíšově řeči. Uveďme příklad. 
Ve třetí a čtvrté kapitole Matoušova evangelia najdeme zprávu o počátku Ježíšovy 
veřejné činnosti a zakládání nového společenství (např. povolání učedníků). A vše 
je zakončeno Horským kázáním, které představuje tuto novost učednictví, novost 
života Kristova učedníka.

Podobně např. v kapitolách 8 a 9 
čteme o misii učedníků, aby vše bylo 
zakončeno v 10. kapitole Misijní řečí.

Evangelista Matouš tedy člení své 
evangelium na pět Ježíšových řečí 
– Horské kázání (kk. 5-7), Misijní 
řeč (k. 10), Řeč v podobenstvích 
(k. 13), Eklesiologická řeč (řeč  
o životě v komunitě církve, k. 18)  
a Eschatologická řeč (řeč o posledních 
věcech, kk. 24 – 25).

Carl Heinrich Bloch, Horské kázání
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Horské kázání
Horské kázání představuje řeč, kterou Ježíš pronesl na hoře, jež dnes označujeme 

jako horu blahoslavenství. Jedná se o velmi mírný kopeček, který vystupuje od 
Genezaretského jezera. 

Ježíš je zde připodobňován Mojžíšovi, který vystoupil na horu Sinaj, kde přijal od 
Hospodina desky Zákona. Ježíš také vystupuje na horu, aby se zde posadil a učil 
zástupy. A první, co říká, je osmero blahoslavenství. S určitým druhem nadsázky 
bychom jej mohli označit za novozákonní „Desatero“.

Celé Horské kázání můžeme rozdělit do pěti částí. Přičemž řeč začíná Osmerem 
blahoslavenství, v centru stojí modlitba Otčenáš a vše je zakončeno podobenstvím 
o dvou stavitelích.

Úvod (5,1n): přechod ve formě vyprávění

Co to znamená být učedníkem1.  (5,3-16)
5,3-10 blahoslavenství• 
5,11-12 úděl učedníků• 
5,13-16 poslání učedníků• 

Učedníci a Zákon2.  (5,17-48)
5,17-20 o Zákoně a Prorocích: základní určení Ježíšova vztahu ke • 
starozákonnímu Zákonu
5,21-48 šest antitezí (= protikladných výroků): o zabití a smíření • 
– o cizoložství – o rozvodu – o přísahání – o odplatě – o lásce  
k nepřátelům

Dobré skutky3.  (6,1-18)
6,1-4 o almužně• 
6,5-15 o modlitbě – • Otčenáš (= střed Řeči na hoře!)
6,16-18 o postu• 

Učedníci a svět 4. (6,19 – 7,20)
Různé pokyny pro chování učedníků vůči světu, vůči lidem, vůči • 
duchovním hnutím: o špatné a správné starostlivosti – o posuzování 
– o znesvěcování toho, co je svaté – o důvěře při modlitbě – o zlatém 
pravidlu – o dvou cestách – o falešných prorocích

Přijetí Řeči na hoře5.  (7,21-27)
Pouze slyšet nestačí: o domu na skále• 

Závěr (7,28n): přechod ve formě vyprávění: účinek Řeči na hoře
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Osmero blahoslavenství je asi většině z nás známých. Pro ty, kteří by si chtěli 
blahoslavenství pamatovat, předkládám takovou zkratku: chutilkalamičipopro. 
Jedná se o první slabiky podobenství. Chu – blahoslavení chudí, ti – blahoslavení 
tiší. A tak bychom mohli pokračovat.

Blahoslavenství pak představují šťastný stav. Podobnost většiny podobenství 
spočívá v tom, že za blahoslaveného (šťastného) je už nyní považován ten, koho 
bychom za šťastného neoznačovali. Jeho štěstí ale nespočívá v nedostatku, kterým 
nyní trpí, ale v tom, čemu je otevřený. 

Další části Horského kázání
Řeč obsahuje šest tak zvaných antitezí neboli výroků, které jsou postavené na 

principu: slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám… Ježíš v nich ukazuje, jak 
naplňovat zákon, jakým způsobem to dělat. Nejde totiž o to, aby byla naplněna 
litera zákona, ale jde o ducha.

V ranných křesťanských společenstvích bylo sporné, zda a do jaké míry má pro 
křesťany platit starozákonní zákon a s tím i celý SZ. Pro Matouše je Kristovo naplnění 
Zákona nikoli jeho ukončením, nýbrž jeho uskutečněním. Nejde o předěl ve smyslu, 
že staré je překonané, ale jde o kontinuitu, totiž staré je naplněné.

Střed Horského kázání představuje modlitba Otčenáš (Mt 6,9-13). Modlitba je 
doplněna ještě dalšími dvěma projevy, a to postem a almužnou.

V Horské řeči nacházíme také tak zvané zlaté pravidlo, které představuje výzvu, 
abychom jednali tak, jak chceme, aby druzí jednali s námi (Mt 7,12).

Závěr Horského kázání
Závěr Horské řeči představuje 

podobenství o dvou stavitelích. Toto 
podobenství je uvozeno vyjádřením, že 
do nebeského království nevstoupí každý, 
kdo říká Pane, Pane... Nestačí vyznávat, 
je třeba především žít, uvádět slyšené do 
praxe. Každý, kdo tato má slova slyší (slova 
Horského kázání) a podle nich jedná, je 
podobný člověku, který postavil dům 
na skále. A naopak, kdo slyší, ale podle 

nich nejedná, je podobný člověku, který 
postavil svůj dům na písku. Zmíněné podobenství tedy není jen nějakým výrokem, 
ale vztahuje se k Horskému kázání. Učedník projevuje svou moudrost na základě 
svého vztahu k tomuto Ježíšovu učení.

R. D.  MARTIN SKLENÁŘ

Hora Blahoslavenství
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OKÉNKO SVĚTCŮ

Thomas More 
Památku tohoto světce si připomínáme 

22. června. Thomas More se narodil  
7. února roku 1478 v Londýně  
a zemřel tamtéž 6. července 1535. Byl 
to anglický právník, politik a spisovatel. 
V letech 1529–1532 zastával úřad lorda 
kancléře krále Jindřicha VIII., jehož byl 
blízkým spolupracovníkem a přítelem. 
Je považován za nejlepšího anglického 
právníka a jednoho z největších evropských 
vzdělanců své doby. Po Jindřichově roztržce 
s katolickou církví se roku 1532 s králem 
rozešel a rezignoval na svůj úřad. Když 
později odmítl složit přísahu podle zákona  
o následnictví, byl nejprve uvězněn  
a posléze popraven. Katolická církev jej ctí 
jako svatého a mučedníka. Nejvýznamnějším 

Moreovým dílem je Utopie z roku 1516.
Byl synem soudce Jana, navštěvoval latinskou školu a ve svých dvanácti letech 

se stal pážetem. Dva roky studoval na oxfordské univerzitě latinu a řečtinu, poté 
studoval práva na Lincoln‘s Inn. Stal se úspěšným právníkem, roku 1504 pak členem 
Parlamentu. Toužil po mnišském životě a určitou dobu žil jako konvrš v londýnské 
kartouze. V šestadvaceti letech se oženil s Joanou Coltovou, z jejich manželství se 
narodily tři dcery (Markéta, Alžběta, Cecílie) a syn Jan. Po šesti letech šťastného 
manželství však manželka umírá. Po čase se More oženil podruhé, a to s Alicí 
Middletonovou, která byla o sedm let starší, toto manželství zůstalo bezdětné.

Roku 1504 se stal členem parlamentu. Od roku 1510 byl osm let jedním ze dvou 
londýnských podšerifů. Král Jindřich VIII. si Mora všiml a vyslal jej na diplomatické 
mise. V roce 1517, v 39 letech, nastoupil plně do královských služeb a později se 
stal tajemníkem a osobním poradcem krále Jindřicha VIII. Roku 1521 se stal rytířem. 
Byl rozhodným protivníkem Martina Luthera a pomohl Jindřichovi VIII. sepsat spis 
Obrana sedmi svátostí, za nějž papež krále odměnil titulem „obránce víry“, který 
získal velký ohlas po celé Evropě.

Kardinál Thomas Wolsey, arcibiskup z Yorku, nedokázal zajistit u papeže rozvod 
a anulaci manželství Jindřicha s Kateřinou Aragonskou a roku 1529 byl donucen 
odstoupit ze své funkce kancléře. Na jeho místo byl králem Jindřichem VIII. 
jmenován Thomas More.
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Ve věcech vypořádání se s reformací stál nábožensky založený More na straně 
krále, nicméně nepodpořil jej v prosazování anulace sňatku přes odpor papeže 
Klementa VII., které bylo v rozporu s kanonickým právem.

Král Jindřich reagoval na odmítnutí svého požadavku tím, že si nechal schválit 
zákon o svrchovanosti, kterým se sám dosadil do čela anglické církve, odtrhnul 
ji od církve římskokatolické, čímž vznikla anglikánská církev. Duchovenstvu 
bylo nařízeno přísežně uznat světského panovníka hlavou církve. More s tímto 
požadavkem nesouhlasil a 16. května 1532 z úřadu kancléře odstoupil. Ačkoli svou 
rezignaci odůvodnil zdravotními problémy, přesto byla, jak králem, tak poddanými, 
pochopena jako výraz nesouhlasu se zákonem o svrchovanosti.

Roku 1534 odsouhlasil Parlament Zákon o následnictví, který uznal legitimitu 
všech potomků Jindřicha a Anny Boleynové a mimoto odmítal jakoukoli cizí 
autoritu, ať již prince, nebo i papeže. Když More odmítl proti svému svědomí složit 
přísahu podle tohoto zákona, byl zatčen a uvězněn v Toweru. V procesu, který 
rozhodně nelze považovat za řádný ani podle tehdejšího anglického práva, byl 
odsouzen k smrti pro zradu a 6. července 1535 na Tower Hill popraven. Jeho hlava 
byla vystavena celý měsíc na London Bridge a poté, po úplatku Moreovy dcery 
Margaret Roperové, odstraněna.

Moreova poprava se setkala ve zbytku Evropy s obecným nesouhlasem jak  
u katolíků, tak u protestantů. Erasmus Rotterdamský se vyjádřil k jeho odsouzení  
a popravě větou, že „More byl čistší než napadlý sníh“.

V roce 1886 byl Thomas More papežem Lvem XIII. blahořečen a v roce 1935 Piem 
XI. svatořečen.

V roce 1966 režisér Freud Zinnemann natočil historický film „ Člověk pro každé 
počasí“, který pojednává o sporu těchto dvou anglických velikánů. Dalším filmem 
je dílo s názvem „Muž do nepohody“ z roku 1988, kde hlavní roli Thomase Mora 
ztvárnil úspěšný Charlton Heston.

Patron: politiků a právníků, adoptovaných dětí
Atributy: sekera, s řetězem na hrudi jako lord kancléř

čerpáno: wikipedie, fatym.com
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Modlitba sv. Tomáše Mora
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
Dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.

Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé malé „já“.

Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.


