
Tomáš Akvinský, řeholník, učitel církve OP 
 
narozen: kolem r. 1225 v Roccasecca, Itálie 
zemřel: 7. března 1274 ve Fossanuova,  Itálie 
 
patron dominikánú; katolických vysokých škol; 
teologů; studentů: knihkupců, výrobců tužek; 
ochránce proti nepohodě 
 
 
„Tento němý vůl jednou zařve tak, že to zazní v 
celém světě", řekl jednou Albert Veliký o svém 
žáku Tomáši Akvinském,  když ho kdysi spolužák 
nazval pro jeho málomluvnost „němým volem". 
Skutečně vešel tento šlechtický syn,  narozený kolem r. 1125 na otcovském 
zámku Roccasecca severně od Neapole, do dějin jako jeden z největších teologů  
a myslitelů, mnozí říkají, že jako génius. 
Tomáš Akvinský vstoupil v 18 letech do dominikánského řádu a studoval v 
Bologni, Kolíně a Paříži a později vyučoval jako bakalář a mistr biblickým 
vědám. Když se vrátil do Itálie, byl mezi jiným hlavním kazatelem 
dominikánského řádu a měl důležité úřady u různých papežů. Před svou smrtí 
působil jako profesor teologie v Paříži a Neapoli. Tomáš Akvinský zemřel 7. 
března 1274 v cisterciáckém klášteře Fossanuova nedaleko Trrracíny na jihu 
Říma během své cesty na II. Lyonský sněm. 
Každou svoji přípravu začínal modlitbou před křížem a jeho nejmilejší místo 
bylo před Nejsvětější svátostí. Kristu v eucharistii také předkládal své spisy a 
jemu věnoval své schopnosti, které uplatňoval k Boží cti a chvále. Na dotazy 
týkající se jeho moudrosti a učenosti odpovídal, že prostředky k pravé moudrosti 

jsou v modlitbě a postu a že před oltářem a 
pod křížem se naučil víc než z knih.  
Velký teolog, který při vší své moudrosti 
zůstal vždy skromný a přátelský, byl jedním 
z největších učenců středověku. Jeho 
nejdůležitější povahové vlastnosti byly pře-
veliká pečlivost ve všem, co dělal, i neustálé 
úsilí o pravdu. Jeho teologické spisy patří 
vůbec k nejdůležitějším. Mnohé z nich 
mohly být prostudovány a uspořádány až po 
jeho smrti. K jeho nejvýznamnějším dílům 
můžeme počítat „Teologickou sumu" a 
„Sumu proti pohanům" („Summa contra 
gentiles", která se vypořádává s pohanskou 
filozofií). 



Za svatého prohlásil Tomáše Akvinského r. 1323 papež Jan XII., na církevního 
učitele jej povýšil r. 1567 papež Pius V. Ostatky jsou uchovávány v mnoha 
evropských místech, např. v Římě v kostele S. Maria sopra Minerva a v 
Toulouse. Papež Lev XIII. jmenoval světce r. 1X80 patronem všech katolických 
vysokých škol. Po své mrti byl Tomáš ještě jmenován biskupem umbrijským. 
 
Znázorňování: Tomáš Akvinský je představován s 
rozmanitými atributy, především také proto, aby se 
znázornily jeho mnohonásobné ctnosti, jako láska, 
víra, naděje, statečnost, čistota, poslušnost, pokoj, 
spravedlnost. Atributy jsou mezi jiným zářivá hvězda, 
holubice, pás, kniha a pero, lilie, drahokam, 
monstrance, mitra a biskupská berla.  
 
Věnujme chvíli vzdělávání ve víře. Za pomůcku stačí k 
tomu kříž nebo svatostánek. Po vzoru sv. Tomáše 
začněme hledat v modlitbě nejdůležitější odpovědi pro 
život.  
 
"Bože, původce moudrosti, Tys vedl svatého Tomáše, aby nám dal příklad 
horlivého úsilí o svatost a posvátnou vědu; pomáhej i nám ať rozumem 
poznáváme, čemu učil, a životem ho následujeme. Prosíme o to skrze Tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků.  
Amen.  
 


