
 
Svatý Tomáš More byl člověk, kterého neopouštěl 

humor ani v nejtěžších chvílích života 
 

Svatý Tomáš More se narodil v roce 1478 v Londýně. 
Ve 23 letech se stal advokátem a za další tři roky 
členem parlamentu. Přes tak rychlý společenský růst 
zůstal blízký chudým lidem. Žil příkladným rodinným 
a náboženským životem. Byl vážený a oblíbený pro 
svou vzdělanost, ušlechtilou povahu a humor. 
 
V roce 1529 se stal kancléřem Anglie. Považoval se 
za věrného služebníka svého krále Jindřicha VIII. a 

opravdu jím také byl. Avšak v situaci, kdy se král rozhodl rozvést se svou 
dosavadní ženou a uzavřít nový sňatek, nastaly obtíže. Král požadoval, aby 
církev jeho první sňatek zrušila, a když nepochodil ani u papeže, začal jednat 
zcela bezohledně. Donutil duchovenstvo, včetně biskupů, aby přijalo odlou-
čení od římské církve a za hlavu církve v Anglii uznalo jeho. Tomuto brutál-
nímu a neslýchanému jednání se vzepřel pouze biskup z Rochesteru Jan 
Fischer a Tomáš More, který se právě pro nesouhlas s královým jednáním 
roku 1532 vzdal svého úřadu. Když parlament v roce 1534 odsouhlasil zá-
kon, jímž vyhlásil krále za hlavu církve, odmítl složit přísahu, která byla 
proti jeho svědomí. Následně byl zatčen, uvězněn a obviněn z velezrady. 
 
I za této tragické situace si uchoval svůj humor. Traduje se, že v žaláři pravil 
vězeňské správě: „Kdybych si tu na něco stěžoval, klidně mě vyhoďte.“ Ve 
vykonstruovaném procesu byl následně odsouzen k trestu smrti. 
 
Když se ho před popravou ve vězení ještě ptali, zdali si to nerozmyslil, od-
pověděl: „Ano, rozmyslil jsem si to“. „Dobrá, tak podepište.“ „Ne, ne, tak to 
nebylo míněno. Chtěl jsem si jen původně oholit vousy, než mi utnou hlavu. 
Ale teď jsem si to rozmyslil a nechám si je.“ A na popravišti si před katem 
upravil plnovous mimo dosah popravčího nástroje s odvoláním na to, že 
„jeho vousy se žádné velezrady nedopustily“... 
 
Zdroje: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by 
DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152982; 
https://www.cirkev.cz/Media/ContentItems/20611_20611/krestan-ve-viru-sveta.pdf; Heyduk, Josef. Svatí církevního 
roku. Praha: Vyšehrad, 2001; https://www.proglas.cz/en/svatek/?date=6_22. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Neboť tvá síla je zdrojem spravedlnosti, a to, že vládneš nade všemi, 
činí tě shovívavým ke všem.“ 

 (Kniha moudrosti 12,16) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají 
v měsíci květnu vždy v úterý, ve středu, čtvrtek i v pátek po mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou z vážných 
důvodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 4. května 2017 od 18:45 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 14. května 2017 oslavíme Den matek, neboť svátek matek 
se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den je oce-
něním jejich odvahy a oběti mateřství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 28. května 2017 můžete při mši svaté v děkanském kostele svatého 
Mikuláše v Lounech finančně přispět na křesťanskou televizi Noe. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Pravidelná setkání věřících: • každý sudý čtvrtek od 19:30 společenství 
mužů • každou lichou středu od 19:30 společenství maminek. Dále je možné 
dle vzájemné dohody každé sudé úterý od 15:00 nebo od 18:30 setkání pro 
starší generaci a každou středu nebo pátek od 18:30 setkání pro mládež. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1. 5. 2017 NEZÁVAZNÁ PAMÁTKA  SV. JOSEFA DĚLNÍKA 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
První májová pobožnost, posvěcení restaurované sochy P. Marie. 

 

  4. 5. 2017  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  6. 5. 2017 SOBOTNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST 
  Kostel sv. Mikuláše v Orasicích – od 16:00. 
  Zároveň možnost prohlídky kostela. 
 

  7. 5. 2017 4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 

 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 

 

  8. 5. 2017 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ  
MŠE SVATÁ ZA MÍR A BLAHO NAŠÍ VLASTI 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

14. 5. 2017  5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ, DEN MATEK  
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně – Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

16. 5. 2017 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, 
  HLAVNÍHO PATRONA ČECH 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

21. 5. 2017  6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 

 

25. 5. 2017 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

27. 5. 2017 SOBOTA PO 6. NEDĚLI VELIKONO ČNÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

28. 5. 2017 7. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 

 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

30. 5. 2017 SVÁTEK SV. ZDISLAVY, HLAVNÍ PATRONKY DIECÉZE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

Plody Ducha svatého – Shovívavost 
P. ICLic. Mgr. Pavel Seidl: Vydávat plody Ducha svatého 

(úryvky převzaty z časopisu Informace královéhradecké diecéze) 
 

Porozumět shovívavosti předpokládá odložení všech nesprávných představ a 
předsudků jako jsou: poklonkování silnějším a mocnějším, nevýrazné až 
pasivní jednání při snášení životních obtíží, či přihlouplé chování „dobrého 
českého Honzy“.  
 
Shovívavost má určitě hodně společného s milosrdenstvím a pokorou. Tento 
vztah nejlépe vystihl sv. Makarius Egyptský, když v jednom svém pojednání 
s bratry mnichy praví: „Hrnčíř, když pracuje s hlínou, modeluje především 

nádoby zdobené kresbami a malované, aby se 
vyjímaly na hostinách králů i na hostinách 
církevních hodnostářů. Potom modeluje jiné, 
obyčejnější a méně hodnotné, až po nočníky a 
sedátka pro nevinné děti. Vymodelované nádoby 
dá do pece a vypaluje je. Vpravdě vám říkám: jako 
se modlí za nádoby cenné a zdobené, tak se modlí i 
za nádoby obyčejné a méně hodnotné, protože jsou 

dílem jeho rukou. Rovněž i náš Pán Ježíš Kristus, oplývající nekonečným 
milosrdenstvím, jediný milosrdný se svým dobrým Otcem a Duchem 
svatým: jako se raduje z toho, kdo je čistý a ozdobený čistotou, roste v 
ctnostech a ve zdrženlivosti, tak se raduje z obrácení toho, kdo zůstal 
pozadu, to je z hříšníka, jak je psáno: Právě tak, říkám vám, mají radost Boží 
andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátí.“ (Lk 15,10) 
 
(…) Shovívavý člověk nemluví o chybách a nedostatcích druhých, spíše je 
velkodušně přechází. Shovívavý člověk je výrazný ve svém milosrdném 
postoji k bližním. Má plné porozumění pro hříšníky, ale rázně odmítá jejich 
zlé činy ... 
 
(…) Shovívavý člověk se nezastaví v konání dobra, ani když ho druzí křivě 
osočí z jeho údajných nečestných úmyslů. Neumí se mstít, zato trpělivě 
sleduje požadované dobro. Nehledí, co kdo jemu provede, ale chce co nej-
více vyzískat ve prospěch bližního ... 
 
Zdroje: http://ikd.bihk.cz/clanek.php?claid=2757; 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/archeo/images/buon-pastore_big.jpg 


