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Papež k římským laickým hnutím: nestavte se do protikladu k farnosti
Se Satanem se nediskutuje
Před 56 lety vstoupil papež do jezuitského noviciátu
Papežův sekretář: stal se farářem světa vybízejícím vzdálené k návratu
Pokračují exercicie papeže a jeho spolupracovníků
Pastorace v chudinských čtvrtích není ideologie, ale apoštolát
Papež František v závěru duchovních cvičení: neztrácejme smysl pro humor

Výběr a výtah hlavních myšlenek z promluv papeže Františka a zpráv z Vatikánu. Plné znění naleznete na stránkách
Radio Vaticana.
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8.3.2014
Papež k římským laickým hnutím: nestavte se do protikladu k farnosti
Vatikán. Je důležité, aby se nestavěly do protikladu farnosti a laická církevní sdružení, píše papež František v
poselství účastníkům kongresu, který v Římě o tomto víkendu sdružuje zodpovědné představitele katolických
hnutí. Setkání pod titulem „Poslání křesťanských laiků ve městě“ organizuje římská diecéze a hostí je Papežská
lateránská univerzita.
Působení katolického laika ve městě znamená kontakt se všestrannou společenskou a politickou problematikou,
upozorňuje papež a doporučuje, aby si věřící navykli čerpat z Kompendia sociální nauky církve, které je
souborným a cenným nástrojem. Římský biskup poté laiky své diecéze povzbuzuje, aby se za pomoci tohoto
kompasu zasazovali o společenské začlenění chudých lidí, kterým mají věnovat přednostní pozornost – a to
zejména náboženskou (srov. Evangelii gaudium, 200).
Angelus

9.3.2014

Se Satanem se nediskutuje
Promluva papeže před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra
Dobrý den, drazí bratři a sestry,
Evangelium první neděle postní prezentuje každoročně epizodu Ježíšových pokušení, kdy Jej Duch svatý, který na
Něho sestoupil při křtu v Jordánu, vyvedl na poušť, aby tam před svým veřejným vystoupením otevřeně čtyřicet
dní čelil Satanovi. Pokušitel se snaží odradit Ježíše od Otcova plánu, totiž od cesty oběti a lásky, na níž má sebe
sama dát jako výkupné, a chce přimět Ježíše, aby se vydal snadnou cestou úspěchu a moci. Duel mezi Ježíšem a
Satanem probíhá ve střetech citátů z Písma svatého. Ďábel totiž, aby Ježíše odvrátil od cesty kříže, předkládá mu
falešné mesiášské naděje: ekonomický blahobyt naznačený možností proměňovat kameny v chléb; okázalé a
senzační vystoupení představované ideou vrhnout se dolů z vrcholu Jeruzalémského chrámu a nechat se zachytit
anděly; a nakonec přímočarou nabídkou moci a vlády výměnou za poklonu Satanovi. To jsou tři druhy pokušení,
které také dobře známe.
Ježíš rázně odmítá všechna pokušení a prokazuje pevnou vůli vydat se cestou stanovenou Otcem, bez jakéhokoli
kompromisu s hříchem a s logikou tohoto světa. Dobře si povšimněte, jak odpovídá Ježíš. Nediskutuje se
Satanem, jako to učinila Eva v pozemském ráji. Ježíš dobře ví, že se Satanem nelze vést dialog, protože je velmi
rafinovaný. Proto Ježíš, místo aby vedl dialog jako Eva, dává přednost úkrytu v Božím Slovu a odpovídá silou
tohoto Slova. Pamatujme si, že ve chvíli svých pokušení nás před Satanem neubrání argumenty, ale vždycky Boží
Slovo. To nás zachrání. Pán nám ve svých odpovědích za použití Božího Slova především připomíná, že „nejen z
chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“ (Mt 4,4; srov. Dt 8,3). To nám dává sílu a
podporuje nás v boji proti světské mentalitě, která snižuje člověka na úroveň primárních potřeb a odnímá mu hlad
po tom, co je pravé, dobré a krásné, hlad po Bohu a Jeho lásce. Kromě toho připomíná, že „je psáno: »Pánu,
svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit«.“(Mt 4,10). Musíme se tedy zbavit idolů a marností a stavět svůj
život na tom, co je podstatné.
Ježíšova slova se potom konkrétně projeví v Jeho činech. Jeho absolutní věrnost Otcovu plánu lásky, jej přivede po
třech letech ke konečnému účtování s „vládcem tohoto světa“ (Jan 16,11) v hodině umučení a ukřižování. Tam
Ježíš dosáhne svého definitivního vítězství, vítězství lásky!
Drazí bratři, postní doba je vhodnou příležitostí pro nás všechny, abychom se vydali cestou obrácení a upřímně se
konfrontovali s dnešním evangeliem. Obnovme svoje křestní sliby, zřekněme se Satana a všech jeho skutků a
svodů - protože on je svůdce – a ubírejme se Božími stezkami, abychom „došli k Velikonocím v radosti Ducha
svatého“ (vstupní modlitba 1. neděle postní, cyklus A – italský misál).
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11.3.2014
Před 56 lety vstoupil papež do jezuitského noviciátu
Buenos Aires/Vatikán. Právě před 56 lety, 11. března 1958, vstoupil Jorge Mario Bergoglio do noviciátu
Tovaryšstva Ježíšova. Učinil tak necelých pět let poté, co ve svém farním kostele San José de Flores pocítil silné
volání ke kněžství. „Po tomto překvapivém setkání s Někým, který nás vždy čeká a předchází“, jak současný papež
vypráví v biografickém rozhovoru se dvěma argentinskými novináři (Sergio Rubín, Francesca Ambrogettiová, El
Jesuita; česky Papež František, Portál 2013) pokračoval mladý Bergoglio v gymnaziálních studiích, „aniž by o tom
někomu pověděl“. Poté pracoval v chemické a mikrobiologické laboratoři. V jedenadvaceti letech se rozhodl ke
vstupu do semináře, nebylo mu však jasné, jakou cestou se vydat: „Jediná jistá věc byla povolání“, řekl tehdejší
arcibiskup Bergoglio svým biografům. „Nakonec jsem po diecézním semináři v Buenos Aires vstoupil do
Tovaryšstva Ježíšova. Přitahovala mne jeho typická avantgardní síla v církvi a skutečnost, že zachovává – řečeno
vojenským jazykem – disciplínu a poslušnost, protože se zaměřuje na misionářské úkoly“, zdůvodňuje papež
František svou volbu.

11.3.2014
Papežův sekretář: stal se farářem světa vybízejícím vzdálené k
návratu
Vatikán. „František je farář světa, pro kterého má poslání hlásat
Ježíšovo Evangelium zásadní význam. Odtud jeho přístup k lidem,
zejména k těm, kteří jsou církvi vzdálení.“ Tak charakterizuje papeže
jeho osobní sekretář, maltský kněz Alfred Xuereb. 13. března uplyne rok
od volby kardinála Bergolia na Petrův Stolec. Dva dny po volbě zahájil P.
Xuereb službu po jeho boku:
„Jeho nasazení je nesmírné. Jistě přichází shůry, protože je člověkem
hluboce duchovním, hledajícím v modlitbě Boží inspiraci. Například
návštěva Lanpedusy se uskutečnila proto, že se mu při příchodu do kaple opakovaně vybavovala myšlenka vydat
se tam, osobně se setkat s trosečníky a spolu s nimi oplakávat mrtvé. A když pochopil, že se ta myšlenka neustále
vrací, byl si jist, že to Bůh chce. A tak se rozhodl, ačkoli chyběl čas na přípravu návštěvy. Stejně postupuje pokud
jde o výběr lidí, které zve k úzké spolupráci. František je misionář, který přitahuje zástupy. Přitahuje lidi, kteří se
možná cítí ztracení, aby je uváděl do srdce evangelia. Stal se farářem světa, vybízejícím k návratu ty, kdo jsou
daleko od církve. Dává jim jistotu, že v církvi najdou své místo.“
P. Xuereb vzpomíná na první setkání se Svatým otcem. František mu prý ztropil žert. S obálkou v ruce řekl, že na
něho dostal stížnost. Ve skutečnosti šlo o dopis Benedikta XVI., v němž Františkovi představoval rysy budoucího
sekretář. „Hned na to mě vyzval, abych usedl vedle něho, a jako bratr se zeptal, zda mu chci pomáhat v tom
zodpovědném úkolu, který na něm spočinul,“ vyprávěl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas papežský sekretář.

12.3.2014
Pokračují exercicie papeže a jeho spolupracovníků
Ariccia. Již čtvrtý den pobývá papež spolu se svými spolupracovníky z římské kurie v exercičním domě poblíž
jezera Albano nedaleko Říma. Veškerý čas tady věnují osobnímu rozjímání, společné modlitbě a liturgii v rámci
každoročních postních duchovních cvičení, kterými je letos provází římský farář od sv. Marka u Kapitolu, o. Angelo
de Donatis. Ten se ve své meditaci včera odpoledne soustředil na moc milosrdenství Kristova, které dá spásu
každému, kdo ji hledá. Dnes dopoledne exercitátor rozjímal o rozdílu mezi mluvou, která sděluje Boží moudrost, a
řečí světské moudrosti, která je léčkou nastraženou všem hlasatelům evangelia. Mons. De Donatis poukázal na to,
že Ježíš nebyl vynikajícím kazatelem, protože používal slova, jež každého stůj co stůj přesvědčí, ale protože dal
pochopit hlubokou lásku Boha k člověku, sdělil moudrost Boží, která jediná je schopna proniknout k lidskému
srdci. Dnešní člověk, poznamenal, stále hledá tuto Kristovu mluvu, která není řečí síly a moci, nýbrž mluvou
slabosti, které rozumějí všichni, zvláště ti, kteří zakusili utrpení.
Ve včerejší meditaci exercitátor vyložil příhodu z Markova evangelia, ve které se žena postižená krvotokem uzdraví
dotykem Ježíšova pláště, tedy gestem, do něhož vložila veškerou svoji naději. Náboženskou morálkou své doby,
řekl o. De Donatis, byla označena za nečistou, ale svoji nemoc přemohla, protože pevně věřila v Ježíše.
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Zachraňuje totiž Kristus, Jeho milosrdenství, a mít víru znamená mít živý kontakt s Ním. Často se buduje rozsáhlá
a komplikovaná lešení, aby se dosáhlo ke Kristu, ale nepodaří se to - pokračoval o. De Donatis - protože se přitom
příliš sledují světské postupy a málo se myslí na smysl křtu, tedy na moment, kterým nás církev přijala jako
mrtvé, zabité hříchem, a dala nám život skrze Ježíšovu krev. My, uzavřel exercitátor, pro svou spásu nečiníme nic,
všechno dělá Bůh. Proto je třeba, abychom Bohu děkovali a pamatovali na to, že jdeme nikoli před Kristem, ale s
Ním. Nenechte se okrást o Boha – končil o. De Donatis svou včerejší promluvu k papeži a členům římské kurie v
exercičním domě v Aricci.

14.3.2014
Pastorace v chudinských čtvrtích není ideologie, ale apoštolát
Buenos Aires. „Pastorace v chudinských čtvrtích není ideologie, ale apoštolát.“ Papež František se ve
videoposelství, nahraném k prvnímu výročí pontifikátu, dlouze zamýšlí nad prací kněží v chudinských čtvrtích
svého rodného města, která jim často vynesla nařčení z komunismu. Rozhovor ve čtvrtek večer evropského času
vysílala rozhlasová stanice FM Bajo Flores ve stejnojmenné čtvrti argentinského hlavního města. Podle prvních
komentářů místního tisku jde o obsáhlou papežovu reflexi na téma: církev, evangelium, chudí a chudoba. Petrův
nástupce zodpověděl celkem 12 otázek, které dostal elektronickou poštou.
Vícekrát se tu opakuje papežova prosba o „podporu Božího lidu, zejména v modlitbě“. Vyznívá jako žádost o
pomoc v rodině, protože většina naslouchajících patřila k papežovým přímým známým. Bývalý arcibiskup Buenos
Aires pravidelně navštěvoval farnost Flores, vcházel do domů a vyhledával nemocné. Mnozí z přítomných proto s
hrdostí ukazovali osobní fotografie se současným papežem.
František se ve svém poselství podrobně věnuje pastorační práci v chudinských čtvrtích, naléhá na výchovu
mladých lidí a jejich duchovní doprovázení. Na minulá obvinění těchto „lidových kněží“ z komunismu reaguje
slovy: „Tito kněží nebyli komunisté. Byli to velcí kněží, kteří bojovali za život. Pracovali, aby přinesli Boží slovo
marginalizovaným. Naslouchali Božímu lidu a zasazovali se o spravedlnost.“ Papež pak zdůraznil význam vzájemné
komunikace ve společenství a naléhal na její laskavost. Na otázku, co se mu nejméně líbí na papežově poslání,
reagoval: „Papírování. To mne vždy zmáhalo.“

14.3.2014
Papež František v závěru duchovních cvičení: neztrácejme smysl
pro humor
Vatikán. Ranní mše svatá a následná závěrečná meditace dnes zakončila
duchovní cvičení Svatého otce a římské kurie v obci Ariccia jižně od Říma.
V půl jedenácté dopoledne se všichni účastníci odebrali autobusem zpět
do Vatikánu. Ještě předtím však papež František poděkoval
exercitátorovi, mons. Angelovi De Donatis, za „dobrou setbu Božího
Slova“.
“Otče Angelo, chtěl bych vám svým jménem a jménem všech přítomných
poděkovat za vaši pomoc, vaše doprovázení a vaše naslouchání v těchto
dnech…Vracíme se nyní domů s dobrou setbou – je to sémě Božího slova,
dobré sémě. Pán pošle déšť a ono semeno poroste a vydá plody.
Děkujeme Pánu za sémě a za déšť, který pošle, ale chceme také poděkovat rozsévači. Vy jste byl tím rozsévačem
a umíte to dobře! Rozséváte totiž tu a tam, skoro bez povšimnutí, nebo možná s předstíranou nevšímavostí
(smích), ale míříte dobře, nemíjíte terč, zasahujete do jeho středu. Děkuji vám za to. A prosím vás, abyste se dál
modlil za tento „svaz věřících“ (smích). Jsme všichni hříšníci, ale všichni chceme následovat Ježíše z ještě větší
blízkosti. Aniž bychom přitom ztratili naději v zaslíbení a také aniž bychom ztratili smysl pro humor. A prosím vás,
Otče, abyste nás někdy také na dálku pozdravil. Děkuji.“
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