Tomáš More (Morus), lord kancléř, mučedník
narozen: 7. února 1478 v Londýně, Anglie
zemřel: 6. července 1535 v Londýně
Tomáš More, lord kancléř za krále Jindřicha VIII.
Anglického, byl stejně jako Jan Fisher přijat papežem
Piem XI. 19. května 1935 mezi světce. Fisher byl
popraven 22. června 1535, More o dva týdny později,
6. července 1535. Památka obou byla stanovena na
22. června.
Tomáš More, narozený r. 1478 v Londýně a přítel
Jana Fishera, studoval v Oxfordu práva. 1 on patřil k velkým humanistům a byl
úzce spřátelen s Erasmem Rotterdamským. Po studiích se stal poradcem
Jindřicha VIII., který si velmi vážil vzdělaného důvěrníka. V roce 1529 jmenoval
král Tomáše Mora, který byl šťastně ženat a byl otcem více dětí, lordem
kancléřem. Vyhraněný právní cit vyznačoval vedení úřadu Tomáše Mora. Vždy
však zůstával věrný svému katolickému smýšlení a sledoval s rostoucím odporem
snahy Jindřicha VIII., církvi nepřátelské. Kromě toho odsuzoval královy úmysly
rozvodu manželství a jeho soužití s Annou Boleynovou.
V roce 1532 se zklamaný More vzdal svého úřadu lorda kancléře. Když se
zdráhal r. 1534 složit takzvanou přísahu o supremátu (uznání krále jako hlavy
anglické církve), byl mu zabaven majetek a uvržen do žaláře v Toweru. Po
patnáctiměsíčním utrpení odsoudil ho Jindřich VIII. k smrti za „velezradu".
Stejně jako Jan Fisher několik dní předtím byl i Tomáš More sťat. Poprava se
konala 6. července. Tomáš se před položením hlavy na popravčí špalek pomodlil
za krále Jindřicha VIII. Když pak hlavu položil a kat zvedal sekeru, ještě prý
odsunul stranou svůj vous se slovy: "ten se žádné zrady nedopustil". S pevnou
vírou a radostným srdcem šel vstříc Pánu skrze smrt za jeho zákony.
Znázorňování:
Tomáš
More
byl
znázorňován většinou jako lord kancléř ve
vznešeném oděvu; na krku má řetěz, někdy
má u sebe i papežský kříž nebo kalich.
Hans Holbein Mladší ho portrétoval r.
1527. I Morovo stětí nacházelo svůj výraz
ve výtvarném umění.
Bože, Ty dáváš mučedníkům sílu, aby
dovršili svědectví o své víře; na přímluvu
svatého Jana a Tomáše pomáhej i nám, ať
celým svým životem svědčíme o víře, kterou
vyznáváme. 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

