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výtah hlavních myšlenek z promluv papeže Františka a zpráv z Vatikánu. Plné znění 

naleznete na stránkách Radio Vaticana.  
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Angelus  2.7.2017  

Obojakost není křesťanská  
 
Dobrý den, drazí bratři a sestry! 

Dnešní liturgie nám předkládá závěrečné verše z misionářské řeči podávané v desáté kapitole 
Matoušova evangelia (srov. 10,37-42), kterou Ježíš poučuje dvanáct apoštolů ve chvíli jejich 

prvního vyslání na misii do galilejských a judských vesnic. Ježíš v této závěrečné části 
vyzdvihuje dvě zásadní hlediska v životě misionářského učedníka – prvním je skutečnost, že 

jeho vztah k Ježíši je silnější než jakákoli jiná vazba, druhým pak fakt, že misionář nepřináší 
sám sebe, nýbrž Ježíše, a jeho prostřednictvím lásku nebeského Otce. Tyto dva aspekty jsou 
propojeny, protože čím více se Ježíš stává středem učedníkova srdce a života, tím více se 

učedník otevírá Ježíšově přítomnosti. Jdou ruku v ruce. 

“Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden…”(v. 37), říká Ježíš. Otcovská 
láska, mateřská něha, laskavé přátelství sourozenců jsou sice velmi dobré a oprávněné, ale 

nemají přednost před Kristem. Nikoli proto, že by Ježíš toužil po lidech bez srdce a 
postrádajících uznání, nýbrž právě naopak – postavení učedníka totiž vyžaduje přednostní 

vztah k učiteli. Jakýkoli učedník – ať již laik, laička, nebo kněz či biskup – se má vyznačovat 
tímto prioritním vztahem. První dotaz, směřující na křesťana, by měl znít: Setkáváš se s 
Ježíšem? Modlíš se k Němu? Jedná se tu o vztah, který vystihuje parafráze knihy Genesis: 

Proto člověk opustí otce a matku a přidrží se Krista a stávají se jediným tělem 
(srov. Gn 2,24). 

Kdo se dá vtáhnout do tohoto životního a láskyplného svazku s Pánem Ježíšem, stává se ve 

svém bytí a životním stylu jeho zástupcem, “vyslancem”. A to až do té míry, že Ježíš při 
vyslání učedníků říká: “Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který 
mě poslal” (Mt 10,40). Je nezbytné, aby lidé chápali, že pro onoho učedníka je Ježíš opravdu 

“Pánem”, je skutečně středem jeho života, je pro něj vším. Potom nezáleží na tom, že jako 
každý člověk má své meze a dopouští se chyb, pokud má dostatek pokory, aby to uznal. 

Důležité je, aby neměl rozdvojené srdce. Je nebezpečné, aby křesťan, Ježíšův učedník, kněz 
nebo biskup měl rozpolcené srdce. Má mít srdce prosté a jednolité, které nehraje na dvě 

strany, nýbrž je poctivé samo k sobě i k druhým. Obojakost není křesťanská – proto se Ježíš 
modlí k Otci, aby učedníci nepropadli duchu světa. Buď jsi s Ježíšem a jeho duchem, anebo s 
duchem světa. 

Naše kněžská zkušenost nás zde učí něčemu velmi krásnému a důležitému – přijetí svatým 

věřícím Božím lidem je právě ona číše studené vody (v. 42), o které Pán mluví v dnešním 
evangeliu. Pokud je podána s laskavou vírou, pomáhá ti být dobrým knězem! V misii existuje 

reciprocita – jestliže se pro Ježíše všeho vzdáš, lidé v tobě poznají Pána, ale zároveň ti 
pomohou v každodenní konverzi, obnově, očistě od kompromisů a překonání pokušení. Čím 
více je kněz nablízku Božímu lidu, tím více vnímá svou blízkost Ježíši, a čím více je kněz 

nablízku Ježíši, tím více se cítí nablízku Božímu lidu. 

Panna Maria na sobě zakusila, co znamená milovat Ježíše v odpoutanosti od sebe samé a v 
dodání nového smyslu rodinným vztahům počínaje vírou v Krista. Kéž nám svou mateřskou 

přímluvou pomáhá, abychom byli radostnými a svobodnými hlasateli evangelia. 

4.7.2017  

Papež: Integrovat migranty v povinné úctě k místním zákonům 

Vatikán. „Jsem nablízku všem, kteří moudře nakládají se složitým migračním fenoménem, a 
povzbuzuji je k přiměřenému zásahu a podpoře, které dosvědčují ony lidské a křesťanské 

hodnoty, stojící v základech evropské civilizace“, napsal papež František v polovině minulého 
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měsíce na internetový portál „Infomigrants“. O poselství adresovaném 14. června 
agentuře Ansadnes informoval vatikánský Sekretariát pro sdělovací prostředky. Zmíněná 

agentura spolu s evropskými partnery France Media Monde a Deutsche Welle na uvedeném 
webu nabízí – podle vlastních slov – „spolehlivé a ověřené“ zprávy pro migranty v několika 

jazycích, včetně arabštiny. 

Papež v listě s potěšením vítá realizaci nového portálu a přeje si, aby na jedné straně přispěl 
k integraci migrantů v povinné úctě k zákonům hostitelských zemí, na druhé straně pak ve 

společnosti vzbudil obnovené úsilí o ryzí kulturu přijetí a solidarity. „Přítomnost mnoha bratří 
a sester, kteří prožívají drama emigrace, je příležitostí k lidskému růstu, setkávání a dialogu 
mezi kulturami a dlouhodobě také k podpoře mírového soužití národů a jejich bratrství“, píše 

dále papež. 

„Ujišťuji o své modlitbě a prosím o ochranu Boha, který je otcem všech. Kéž je druhem na 
cestě všem lidem, kteří jsou nuceni opustit svou zemi z důvodů ozbrojených konfliktů, 

teroristických útoků, hladomoru a represivních režimů. Kéž tito migranti naleznou pod 
jakoukoli oblohou bratry a sestry, kteří by s nimi sdíleli chléb a naději na společné cestě“, 
uzavírá římský biskup poselství řediteli zpravodajské agentury Ansa.  

4.7.2017  

Nový výzkum Turínského plátna potvrzuje přítomnost krve mučeného člověka 

Itálie. Turínské plátno přišlo do fyzického kontaktu s krví člověka zabitého krutým 
způsobem. Tak zní závěr nového zkoumání plátna, kterým bylo podle tradice ovinuto Kristovo 

tělo po smrti na kříži. Výzkum provedla skupina vědců z Terstu, Bari a Padovy. Svůj postup 
publikovali v americkém časopisu PlosOne pod titulem „Zkoumání rozkladu atomů odhaluje 
nové biologické důkazy ohledně Turínského plátna“ (Atomic resolution studies detect new 

biologic evidences on the Turin Shroud). 

„Zaměřili jsme se zejména na ty části látky, které jsou mimo skvrny viditelné optickým 
mikroskopem,“ vysvětlil jeden z vědců, Elvio Carlino z Institutu krystalografie v Bari. – 

„Plátno bylo prozkoumána na úrovni atomů, vyhledávali jsme nanočástice organického 
původu,“ dodal. Zjištěné údaje poukazují na jejich biologický původ. Jde o částice, jaké se 
objevuje v lidské krvi během těžkého traumatu, po mučení – uvedli badatelé pro italský deník 

La Stampa.  

 

7.7.2017  

Papež František: Jsme promovaní hříšníci 

Vatikán. Papež František sloužil dnes dopoledne mši svatou pro dělníky vatikánského 

průmyslového centra. Patří mezi ně zaměstnanci centrální teplárny, instalatéři, skladníci a 
další dělnické profese, bez nichž se Vatikánský stát nemůže obejít. Bohoslužby v průmyslové 
hale s provizorně ad hoc připraveným oltářem se zúčastnila asi stovka lidí. S papežem 

koncelebroval P. Bruno Silvestrini OSA, farář od sv. Anny ve Vatikánu, a ředitel technických 
služeb governatorátu, P. Rafael Garcia de la Serrana Villalobos. 

V úvodu Svatý otec připomněl jednoho z bývalých zaměstnanců, který včera odešel na 

věčnost, (Sandro Mariotti) a pak se obrátil k výkladu dnešního evagelia o povolání apoštola 
Matouše. 

“Ježíš spatřil muže jménem Matouš, jak sedí v celnici. Byl to celník. Patřil k lidem, o nichž si 

mysleli jen to nejhorší, protože vybírali daně, peníze předávali Římanům a část z nich si 
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nechávali do vlastní kapsy. Prodávali svobodu své vlasti, a proto je nenáviděli. Považovali je 
za zrádce vlasti. A Ježíš ho povolal. Uviděl ho a povolal. Následuj mě, řekl mu. Zvolil si 

apoštola mezi těmito nejhoršími lidmi. Matouš pak byl pozván na oběd a radoval se.” 

Papež František pak připomněl Caravaggiův obraz Povolání sv. Matouše ve francouzském 
kostele sv. Ludvíka v Římě. “Rád jsem se na něj chodil dívat, dneska už nemůžu” vzpomínal 

papež na své dřívější římské pobyty, při nichž se ubytovával na via della Scrofa. 

“Obraz ukazuje Matouše, svírajícího své peníze, a Ježíše, který na něho ukazuje. Ježíš vybírá 
právě jeho, člověka lnoucího k penězům. Zve na oběd celou tuto kliku zrádců vlasti, celníků! 

Když to uviděli farizeové, kteří se považovali za spravedlivé, všechny je odsoudili a říkali: “Jak 
to, že je váš mistr v této společnosti?”. A Ježíš říká: “Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale 
hříšníky.” To mne velice utěšuje, protože mne vždy napadne, že Ježíš přišel pro mne. Všichni 

jsme totiž hříšníci. Všichni jsme v tomto směru absolventi. Každý z nás ví, kde je jeho hřích 
nejsilnější, kde je jeho slabost. Především však musíme uznat, že nikdo z nás nemůže říci: 

“Já nejsem hříšník”. Farizeové to ovšem říkali a Ježíš je za to odsuzuje. Byli pyšní, marniví, 
považovali se za nadřazené ostatním. Ve skutečnosti jsme však všichni hříšníci. To je náš titul 
a zároveň také možnost přitáhnout Ježíše k sobě. Ježíš totiž přichází za námi, přichází za 

mnou, protože jsem hříšník,” 

kázal papež František ve vatikánském průmyslovém centru. Ježíš to dále vysvětluje, když 
říká: “lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: Milosrdenství 

chci a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky” (Mt 9, 12-13). Díky tomu 
můžeme všichni říci: Ježíš přišel pro mne, pro každého z nás, pokračoval Svatý otec. 

“V tom je naše útěcha a naše důvěra. On vždycky odpouští a uzdravuje duši. Vždycky! I když 

jsme slabí a stále znovu upadáme, Ježíš nás opět pozvedá a uzdravuje. V tom je naše útěcha. 
Ježíš přišel pro mne, aby mi dodával sílu, přinášel štěstí a upokojoval mé svědomí. Neměj 
strach. I v ošklivých chvílích, když na člověka život doléhá, když tíží to, co jsme udělali a co 

se nepovedlo, mne Ježíš miluje, protože jsem takový.” 

Papež pak připomněl epizodu ze života sv. Jeronýma. Jak řekl, tento velký světec byl prudké 
povahy a ať se snažil, jak chtěl, o mírnost, vždy se bouřlivý charakter nějak projevil. Proto se 

snažil obětovat Pánu mnoho věcí a mnoho práce. Jednou však v modlitbě uslyšel: “Ještě jsi 
mi nedal všechno”. A když se ptal, co chybí, uslyšel: “Dej mi své hříchy”. “Dnes, na první 
pátek v měsíci, mysleme na Ježíšovo srdce, aby nám pomohlo pochopit tuto krásnou věc, 

milosrdné srdce, které nám říká: “Dej mi své slabosti a své hříchy!” Ježíš odpouští všechno a 
odpouští vždycky. Kéž právě v tom je naše radost,” zakončil papež František svou dnešní 

homilii pro zaměstnance vatikánského průmyslového centra. Po mši svaté papež posnídal s 
účastníky bohoslužby v prostorách truhlárny.  

 


