Katolická církev v době reformace (papežství, Tridentský koncil)
Po celé 15. a 16. století se ozývalo volání po reformě církve, které zaznívalo stále hlasitěji, až vzrostlo nakonec v mohutné reformní hnutí nejen vně církve, ale i v ní. Hubert Jedin složitý vnitřní reformní proces dělí do 4 období, která počínají 15. stoletím a končí až na sklonku 17. století.
	Od reformních koncilů v Kostnici a Basileji do Sacco di Roma r. 1527

Vlastní předhistorie tridentského koncilu
Tridentský koncil
Provádění tridentských dekretů
Alespoň krátce k jednotlivým obdobím:
Kostnický koncil 1414 – 1418 měl hlavní úkol odstranit schizma (Jan XXIII., Benedikt XII., Řehoř XII.) a vyřešit otázku, zda má koncil právo rozhodovat v církvi bez papeže. Sesazením Jana a Benedikta a odstoupením Řehoře se volbou Martina V. podařilo vyřešit problém více papežů, ovšem nadále trvá teorie konciliarizmu. Připomeňme, že se opírala o dekret Haec sancta vydaný koncilem, ve kterém se pravilo, že koncil má pravomoc od Krista a každý včetně papeže musí uposlechnout jeho schválením. Otázkou ovšem bylo, zda byl tento dekret myšlen jen pro výjimečný případ, nebo zda měl papeže natrvalo připoutat ke koncilu. Tehdy sice převážná část chápala dekret jednoznačně konzervativně umírněně, ale již na dalším koncilu o pár let později – 17. všeobecném v Basileji (začal 23. července 1431) došlo mezi příznivci konciliarizmu a papežem k roztržce, po přeložení koncilu do Ferrary konciliaristé na protest zůstali a zvolili vzdoropapeže Felixe V., čímž opět vzniklo schizma, poslední v průběhu dějin církve. Felix se sice neudržel a roku 1449 odstoupil, ovšem teorie konciliarizmu stále v církvi žila a papežové se báli v důsledku toho koncil svolávat. Jakékoli odvolávání se ke koncilu je šokovalo, a proto to také mnoha bulami zapovídali (Martin V., Pius II., Sixtus IV., Julius II.). 
Po snahách o reformy uvnitř církve za papežů Martina V. a Evžena IV. dochází k morálnímu úpadku papežství, které je ze své podstaty pro jakékoli reformy značně oslabené a chybí často také vůle se jimi zabývat. Vnitřní reforma církve se neděje centrálně, ale spíše ojediněle zásluhou několika biskupů a řádů, jako byli dominikáni, augustiniáni, františkáni a další. Příkladem může být Savonarola ve Florencii, který je svými snahami o změny vedoucí mašinérii nepohodlný a je jí odstraněn (1498). Nicméně volání po církevní reformě značně sílilo, už jen proto, že církev byla vedoucí duchovní mocí a církevní život pronikal celou tehdejší společnost. Její selhání byla na veřejnosti tedy velmi vidět. Zlořády se daly nalézt prakticky všude: mnohdy nezdravé uctívání světců a ostatků svatých, nekontrolované pouti, pověry, hony na čarodějnice, obrovská pověrčivost, zneužívání exkomunikace, nepotizmus, simonie, šlechtický monopol v církvi atd. 
Po vystoupení Luthera panovalo v říši obecné přesvědčení, že jen všeobecný koncil je povolán, aby vynesl poslední rozsudek o pravdě a omylu v jeho učení. Proto na říšském sněmu v Norimberku požadovaly všechny říšské stavy, a to katolické i sympatizující s Lutherem, obecný, svobodný, křesťanský koncil v německých zemích. Tato formule vypadá nevinně, ale v Římě musela nutně vzbudit silné pochybnosti. Protože podle luteránského pojetí se totiž pod slovem svobodný rozumělo bez papeže. Protože papež prý je v Lutherově věci stranou, nesmí prý být koncil jím svolán ani řízen, prý jej musí svolat císař spolu s křesťanskými knížaty. Křesťanský znamenalo, že by se ho účastnili nejen biskupové nebo klérus, ale i laici. Papežem tehdy byl Klement VII. (1523 – 1534), který se z důvodu konciliarizmu koncilu obával a když ještě četl takto formulované požadavky říšských stavů, není divu, že jakékoli shromáždění tohoto typu odmítl. V tom mu pomohl i sám císař, který německý národní koncil stanovený do Špýru zakázal s odůvodněním: Jak se může jednotlivý národ opovážit měnit církevní řád? Ale sám od té doby naléhal na papeže, aby svolal všeobecný koncil. Klement byl sice bezúhonný, ale jako potomek rodu Medici byl zaměřen politicky a světsky. Hledal spojení s Francií proti univerzální habsburské monarchii. Proto po boku francouzského krále Františka I. vyhlásil válku Karlovi V. Ten byl přirozeně takovouto věrolomností rozhořčen a pohrozil papeži, že když se od ligy proti němu neodloučí, že ho postaví před všeobecný koncil. Poslal na Řím své vojáky, ale jistě ani on sám netušil, k čemu po dobytí Říma dojde. 6. května 1527 došlo k pověstnému Sacco di Roma: po celé týdny se loupilo, plenilo a vraždilo. Sám papež se spasil útěkem do Andělského hradu. Tato událost ale byla současníky vykládána jako strašlivý trest Boží proti zesvětštělé kurii a tehdejší morálce. Díky ní došlo k postupné změně smýšlení a zahájení reformy.
Císař se s papežem usmířil a dosáhl na něm souhlasu ke koncilu, pokud by nedošlo na augsburském sněmu (1530) k pokojnému sjednocení. Po neúspěchu na tomto jednání papež ale svůj souhlas odvolal. Cesta byla otevřena až s novým papežem Pavlem III., který přislíbil císaři za jeho návštěvy v Římě na jaře 1536 svolání koncilu, což brzy nato 2. června téhož roku skutečně provedl. I když tento papež ještě také podlehl nepotizmu, přesto zahájil vlastní reformu seshora, když reformoval kardinálské kolegium a jmenoval do něj řadu vynikajících osobností, jako třeba Caraffu, Sadoleta, Moroneho a jiné. Potvrdil jezuitský řád a podporoval ostatní církevní řády. Nakonec souhlasil s koncilem po svých porážkách od Karla i František I., který se obával, že by koncil posílil postavení císaře v Evropě.  
Nicméně koncil byl zahájen 13. prosince 1545 až po mnohých peripetiích, jako např. neschopností se sejít v Mantově roku 1537 nebo pak i v Tridentu roku 1542. Když jej zahajovalo pouhých 31 koncilních Otců, snad nikdo ještě netušil, že začala nejdůležitější událost celého novověkého katolicizmu. Celkem proběhla 3 období zasedání:
1545 – 1548: 
	postavení se proti protestantské zásadě sola Scriptura naukou o dvou pramenech víry: Písmu a tradici, potvrzení běžného latinského překladu Bible od sv. Jeronýma tzv. vulgáty za autentické, tzn. postačující pro dogmatický důkaz

v protikladu k protestantskému učení sola gratia byla zdůrazněna důležitost posvěcující milosti
definována nauka o svátostech vůbec, hlavně o křtu a biřmování
Hlasovací právo měli pouze biskupové, řádoví generálové a zástupci mnišských kongregací, ne jejich prokurátoři a zástupci církevních korporací, jako katedrálních kapitul a univerzit. Hlasovalo se podle hlav, ne podle národů.  
Na jaře roku 1547 byla ale práce koncilu, který se zatím rozrostl na 64 biskupů a 7 generálních představených řádů, přerušena z důvodu propuknutí epidemie a ohrožení šmalkadskými vojenskými oddíly. Koncil se přesídlil do Bologne, proti čemuž císař marně protestoval. Chtěl totiž protestanty nejprve porazit a pak poslat na koncil. Nicméně část Otců v Tridentu zůstala a jednalo se fakticky na dvou místech. Nakonec papež jednání zastavil roku 1549 zastavil, ale brzy nato zemřel.
1551- 1552: Koncil opět zahájen v Tridentu papežem Juliem III.  
	definována transsubstanciace

zdůraznění svátostného charakteru absoluce
položen důraz na ušní zpověď a dostiučinění
V lednu 1552 se na koncil dostavili císařem přinucení a poražení protestanti. Císař totiž stále věřil, že ještě existuje společná základna k vzájemným jednáním, že se dá domluvit. Ovšem protestanti předložili nesplnitelné požadavky: odpoutání koncilu od papeže, biskupové mají býti zproštěni přísahy věrnosti papeži, má být vyhlášena svrchovanost koncilu nad papežem, dosavadní jednání o víře zneplatněna do nového projednání za účasti protestantských teologů a pod. Papež nato další jednání o protestantských požadavcích zakázal a rozkol byl dovršen. Další jednání přerušilo povstání knížat v Německu.
1562 – 1563: Podnět k zasedání dala hrozivá situace ve Francii, kde hrozilo nebezpečí ztráty katolické víry této země kvůli hugenotům. Německo účast odřeklo, nepřijeli ani katoličtí biskupové, protože se obávali možného obvinění z rušení náboženského míru z Augšburku a také Anglie za vlády Alžběty I. účast odmítla (nezapomeňme, že zde došlo již k odtrhnutí roku 1534). Zahajovacího zasedání se účastnilo 113 biskupů, tedy znatelně více než na předchozích zasedáních. 
	eucharistie a mešní oběť

svěcení kněžstva a svátostný charakter manželství: dekretem Tametsi bylo rozhodnuto, že budou považována za neplatná všechna manželství, která nebudou uzavřena před farářem a dvěma svědky (přítrž tajnému uzavírání sňatků)
dekrety o očistci, odpustcích, úctě světců a svatých ostatků a o užívání obrazů
z podnětu koncilu vydán Římský katechizmus, misál, breviář
Tím koncil skončil. Dekrety a reformní ustanovení, než byly předány papeži, podepsalo 199 biskupů, 7 opatů a 7 řádových generálů. Papež potvrdil 26. ledna 1564 bez výjimky všechny dekrety a reformní výnosy. 
Celkově koncil podal odpověď nejvyššího učitelského úřadu církve na protestantskou reformaci. Jasně vymezil katolickou věrouku a pevně stanovil směr, kterým se pak církev ubírala po staletí...
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