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Sportovní gymnázium - škola 21. století

THE CHURCH OF ENGLAND
Protestant ideas from central Europe influenced the founding of
the Church of England with the king in the head.
In order to divorce his first wife against the wishes of the Pope,
Henry VIII broke with the Roman Catholic Church.
He established the Protestant Church of England
which was separated from the Roman Catholic Church.
He appointed a new Archbishop of Canterbury
who annulled his first marriage to Catherine of Aragon.
Then the King Henry VIII could marry Anne Boleyn who gave
birth to a daughter Elizabeth.

KING HENRY VIII
He had six wives and three children.
Catherine of Aragon - one daughter
Mary – divorced
Anne Boleyn - one daughter Elizabeth –
executed
Jane Seymour – one son Edward - died
Anne of Claves - divorced
Catherine Howard - executed
Catherine Parr – outlived him

KING HENRY VIII (1509-1547)
He did not rule well and the country was in a weak and uncertain
state when he died, monasteries were closed down.
His son Edward became the king Edward VI
after his death in 1547. He was only 10 years old.
He was governed by a council until his death at the age of 16.
His first daughter Mary became the Catholic
queen in 1553. She persecuted the Protestants
and got the name Bloody Mary.
She was weak and ill.
His second daughter became the Protestant
Queen Elizabeth I in 1558 and ruled until 1603.
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