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9.11.2019  

Cokoli vložené do základů církve namísto evangelia povede k jejímu zhroucení 

Řím. V sobotu odpoledne sloužil v lateránské bazilice římský biskup liturgii z dnešního svátku 
Posvěcení tého „Hlavy a matky  všech kostelů města Řím i celého světa“, jak hlásá nápis 

vytesaný na jejím průčelí. Tato bazilika, dedikovaná Nejsvětějšímu Spasiteli a obou svatým 
Janům – Evangelistovi a Křtiteli - je diecézní katedrálou římské diecéze a sídlí při ní římský 

vikariát, tedy její vlastní výkonné pastorační centrum, zatímco ve Vatikánu při bazilice sv. 
Petra jsou pouze instituce všeobecné církve. Papež František v tento významný svátek svojí 
diecéze slavil tedy spolu s pomocnými biskupy a duchovenstvem eucharistii. Ve své homilii se 

obrátil ke kněžím: 

„Vám kněžím chci věnovat verš z druhého čtení: »Nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, 
který je už položen – a tím je Ježíš Kristus« (1 Kor 3,11). Toto je váš úkol, jádro vaší služby: 

pomáhat komunitě být s Pánem, naslouchat Jeho slovu a držet jej daleko od veškerého 
zesvětštění a  kompromisů, střežit posvátný základ i kořen duchovní stavby a bránit ji před 

dravými vlky, před těmi, kdo ji chtějí svádět z cesty evangelia. Jako Pavel buďte i vy 
»staviteli zkušenými« (srov. tamt. 3,10) a moudrými, kteří jsou si dobře vědomi toho, že 
každá jiná idea či skutečnost, jež bychom namísto evangelia chtěli klást do základů církve, by 

možná zaručila větší úspěch, ba i bezprostřední uspokojení, avšak vedla by nevyhnutelně ke 
zhroucení – ke zhroucení - celé duchovní stavby! 

Od chvíle, kdy jsem se stal biskupem Říma, mohl jsem mnohé z vás, drazí kněží, poznat a 

obdivovat vaši víru a lásku k Pánu, vaši blízkost lidem a štědrost v péči o chudé. Znáte zdejší 
městské čtvrti jako nikdo jiný a uchováváte v srdci tváře, úsměvy i slzy lidí. Odložili jste 
stranou ideologické spory a osobní protagonismy, abyste udělali místo tomu, co žádá Bůh. 

Váš realismus, schopnost stát nohama na zemi a „znalost toho, jak to chodí ve světě“, vám 
nebrání povznášet se k Pánu a mít velká přání. Bůh vám žehnej! Kéž je radost z důvěrnosti s 

Ním vaší pravou odměnou za veškeré dobro, které denně prokazujete.“ 

 

 Angelus  10.11.2019  

Vzkříšení se zakládá na věrnosti Boha 

 

Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně 10. listopadu, nám. sv. Petra 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Dnešní evangelium (Lk 20,27-38) nám předkládá podivuhodnou Ježíšovu nauku o vzkříšení z 
mrtvých. Ježíš je dotázán několika saduceji, kteří nevěřili ve zmrtvýchvstání a kladou mu tedy 

úskočnou otázku: Čí manželkou bude při vzkříšení žena, která měla sedm manželů, 
sourozenců, kteří postupně za sebou umírali? Ježíš neupadá do léčky a odpovídá, že vzkříšení 

se »nebudou ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny 
Božími, neboť mají účast na vzkříšení« (vv. 35-36). Tak odpovídá Ježíš. 

Touto odpovědí vybízí Ježíš svoje posluchače – včetně nás – přemýšlet o tom, že tato 

pozemská dimenze, v níž nyní žijeme, není jedinou dimenzí, nýbrž existuje druhá, která už 
není podrobena smrti a ve které se plně vyjeví, že jsme syny Božími. Naslouchání těmto 
jednoduchým a jasným Ježíšovým slovům o životě po smrti vyvolává obrovskou útěchu a 

naději, kterých máme zapotřebí zejména v naší době, která oplývá tolika poznatky o 
veškerenstvu, ale je chudá na moudrost o životě věčném. 
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Tato průzračná Ježíšova jistota o vzkříšení se cele zakládá na věrnosti Boha, který je Bohem 
života. Za dotazem saducejů se totiž skrývá hlubší otázka, jež se týká nejenom toho, čí 

manželkou bude vdova, která měla sedm manželů, nýbrž komu bude patřit její život. Jde o 
pochybnost, týkající se lidí každé doby, i nás. Co bude s naším životem po této pozemské 

pouti? Bude patřit nicotě? Smrti? 

Ježíš odpovídá, že život patří Bohu, který nás má rád a stará se o nás natolik, že svoje jméno 
spojuje s tím naším: »Je Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým. On 

přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho« (vv.37-38). Život existuje 
tam, kde je spojení, společenství, bratrství, a je životem silnějším než smrt, když stojí na 
opravdových vztazích a svazcích věrnosti. A naopak, život není tam, kde je nárok patřit pouze 

sobě a žít izolovaně; v takových postojích převládá smrt. Je to sobectví. Pokud žiju sám pro 
sebe, zasévám do svého srdce smrt. 

Panna Maria kéž nám pomáhá žít každý den v perspektivě toho, co tvrdíme v závěrečné části 

Vyznání víry: »Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.« Očekávat onen svět. 

   11.11.2019  

Liturgie v bazilice S. Maria Maggiore zahájila českou národní pouť 

Řím. Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť. Zatímco od výletu očekáváme zážitky, od pouti 
očekáváme zázrak proměny našeho života, řekl biskup Vojtěch Cikrle při mši svaté v římské 

bazilice Santa Maria Maggiore, která oficiálně zahájila národní pouť u příležitosti 30. výročí 
kanonizace sv. Anežky České. 

Brněnský ordinář připomněl, že tento zázrak začíná vyjitím ze stereotypů a přiblížením se 

k pochopením klíčových událostí svého života, vtahu k Bohu, církvi, bližním a společnosti, 
v níž žijeme. „Přijeli jsme na pouť, abychom uprostřed radostí i všech možných pouští života, 
jako jsou nemoci, opuštěnost a zklamání, našli pověstnou studnu, která je pramenem radosti, 

svobody a společenství. Pramenem života v Bohu, svobody Ducha a společenství v Kristu, 
které jsou darem.“ 

Nový Jeruzalém, o němž se četlo z knihy Zjevení sv. Jana, je obrazem města sestupujícího 

z nebe jako Boží dar, a jako takový je antitezí příběhu o budování Babylonské věže, kterou 
člověk chce budovat jen svými silami, kázal biskup Cikrle a poukázal ke lživé pýše člověka 

toužícího vyrovnat se Bohu. „Není Babylónská věž s výrobou toho, co potom připíšeme Bohu, 
stálým pokušením i pro nás? V oblasti našeho společenství, rodiny, etiky, antropologie, 
sociálního inženýrství a politiky? Vzpomeňme na pokušení Páně. (Lk 4, 1-12)  Na druhé 

straně je víra a pokora, která umožňuje objevit a přijmout něco, co je darem Boha, co 
vyrůstá z nepatrného počátku, není vyrobeno nějakou organizací, ale je organismem, do 

kterého můžeme vrůstat.“  

Na závěr biskup Cikrle obrátil pozornost k P. Marii, Matce Církve, které je hlavní mariánský 
chrám Řím zasvěcen. V rozjímání při modlitbě Anděl Páně  si připomínáme klíčový okamžik 
dějin, kdy prostá dívka z Nazareta vysloví souhlas k účasti na Božím plánu. Boží posel však 

přijme její přitakání a odchází, ponechává ji samotnou: „A kde je anděl nyní? Stojí před 
každým z nás a říká: buď zdráv – zdráva a raduj se, i tebe si Bůh vyvolil. Chceš se podílet na 

tom dobrém, co chce Bůh dát lidem?” 

Program pouti 

V doprovodu českých a moravských biskupů přicestovalo do Říma 2 200 poutníků. Hlavní 
poutní program zahrnuje dnešní liturgii v nejstarší mariánské bazilice Věčného města. Zítra 

12. listopadu v den, na který připadá vlastní výročí kanonizace, začne v 10 hodin mše ke cti 
sv. Jana Pavla II. v Bazilice sv. Petra. O kulturní dimenzi se má postarat večerní koncert 
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v bazilice sv. Jana na Lateránu (18 hod), kde bude proveden cyklus kantát České nebe září 
zkomponovaných plukovníkem hradní stráže Janem Zástěrou. Ve středu 13. listopadu, ve 

svátek sv. Anežky české, se poutníci zúčastní generální audience na Náměstí sv. Petra, při níž 
předají papeži Františkovi výtěžek charitativní sbírky pro chudé a potřebné. Závěrečná mše 

pouti se bude sloužit v 15 hodin v Lateránské bazilice. 

Národní pouť doprovází rovněž vládní delegace vedená ministrem zahraničních věcí Tomášem 
Petříčkem, kterého dnes přijal jeho vatikánský protějškem arcibiskup Paul Richard Gallagher. 

Akce se těší velké pozornosti českých médií. Televize Noe přenáší všechny bohoslužby, své 
reportéry vyslalo také radio Proglas a veřejnoprávní televize je zastoupena dokonce dvěma 
štáby. 

Kázání z Domu sv. Marty  12.11.2019  

Papež: Ďábel existuje a rozsévá nenávist, protože závidí Kristu 

Vatikán. Papež František při ranní eucharistii v Domě svaté Marty vykládal první čtení 
z knihy Moudrosti (2,23-3,9). Zdůraznil přitom, že ďábel, velký lhář, nás pokouší, aby lidstvo 
zničil, protože závidí Kristu, který se stal člověkem. 

Papež nejprve rozebíral první verš zmíněného čtení, který připomíná, že Bůh stvořil člověka 
jako obraz vlastní přirozenosti. Skrze ďáblovu závist však do světa vstoupila smrt, dodal. 
Závist dovedla tohoto pyšného anděla, který odmítl přijmout vtělení, ke zkáze lidství. Do 

našeho srdce tak jeho přičiněním vchází žárlivost, nepřejícnost, soutěživost, ačkoli bychom 
všichni mohli žít v klidu jako bratři. Začínají boje a touha po rozvratu, vysvětloval římský 

biskup v dialogu s věřícími: „Otče, já ale nikoho neničím...“ „Opravdu? A co ty klepy? Když 
někoho pomluvíš, už jsi ho zničil“. Papež citoval apoštola Jakuba (Jak 3,1-10), který popsal 
jazyk jako krutou, ničivou zbraň. „Pomluvy a očerňování zabíjejí“, podtrhl František. 

„Ale otče“, kázal pak dále dialogickou formou, „jsem přece pokřtěný, praktikující katolík. Jak 

by se ze mne mohl stát vrah?“ „V našem nitru totiž od samého počátku zuří válka“, 
pokračoval. „Ačkoli Kain a Ábel byli bratři, zničila je žárlivost a závist. Taková je realita – stačí 

se podívat na televizní zprávy. Války, zkáza, lidé, kteří kvůli válkám umírají na různé 
nemoci“. Svatý otec pak v souvislosti s výročím pádu Berlínské zdi poukázal na hrůzy 
nacistického režimu, na mučení rasově nečistých lidí. 

„Za tím vším stojí někdo, kdo k tomu ponouká. Nazýváme to pokušením. Když se jdeme 
vyzpovídat, vyznáváme, že jsem měl takové či onaké pokušení. Kdosi se dotkne tvého srdce 
a svede tě na špatnou cestu. Někdo zasévá do našeho srdce zhoubu a nenávist. Dnes musíme 

zcela jasně říci, že ve světě jsou mnozí ničitelé, kteří rozsévají nenávist.“ 

Často mne napadá, komentoval dále papež František, že zprávy jsou takovým zkázonosným 
vyprávěním o nenávisti, atentátech, válkách. Je pravdou, že mnoho dětí umírá hlady, na 

následky nemocí, kvůli nedostatku vody, vzdělání, hygieny. Proč se ale peníze, které by toto 
vše mohly napravit, vydávají na výrobu zbraní, působících jen zmar?, tázal se papež. Toto se 
děje ve světě, ale také v duši každého z nás kvůli ďáblově setbě nenávisti a zášti. „Co nám 

ďábel závidí?“, ptal se František. „Naši lidskou přirozenost“. 

„Víte proč? Protože Boží Syn se stal jedním z nás. To ďábel nemůže připustit, nedokáže to 
snést.“ 

Právě proto vše maří. Zde spočívá jádro ďáblovy nenávisti, kořen veškerého našeho zla, 

pokušení, válek, hladu, všech světových kalamit. Rozsévat zkázu a nenávist není běžné, ale 
občas se to děje také v politice, upozornil František. Politici se totiž často poddávají pokušení, 

aby druhého ničili a špinili jak lží, tak pravdou. Tak nedochází k čestné a poctivé politické 
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konfrontaci pro dobro dané země. Upřednostňují se urážky, aby se druhý zničil, zejména 
pokud se zdá lepší než my. 

„Chtěl bych, aby se dnes každý z nás zamyslel nad tím, proč se v současném světě rozsévá 

tolik nenávisti? V rodinách, které někdy nemohou dospět ke smíření, v městských čtvrtích, na 
pracovišti i v politice... Ďábel zasévá nenávist a jeho přičiněním vstoupila do světa smrt. 

Někdo může namítnout: Ale otče, ďábel přece neexistuje, je to zlo, éterické zlo...Boží Slovo 
však mluví jasně: ďábel měl na Ježíše spadeno, přečtěte si to v evangeliu. Je to tam jasně 

napsáno, ať už máme víru či nikoli.“ 

Modleme se k Pánu, prosil papež František na závěr, aby v našich srdcích rostla víra v Ježíše 
Krista, Jeho Syna, který na sebe vzal naši lidskou přirozenost, aby bojoval s naším tělem a 
zvítězil nad ním, nad ďáblem a zlem. Kéž nám tato víra dává sílu, abychom nepřistoupili na 

hru onoho velkého závistivce, lháře a rozsévače nenávisti, zakončil Petrův nástupce dnešní 
ranní homilii v Domě sv. Marty. 

 

13.11.2019  

Nejvyšší soud přezkoumá rozsudek nad kardinálem Pellem 

Austrálie. Nejvyšší soud v Austrálii přijal odvolání předložené kardinálem Georgem Pellem, 
odsouzeným k odnětí svobody na šest let za zneužívání nezletilých. Kardinál Pell vždy trval na 

své nevině, připomíná také oficiální prohlášení ředitele tiskového střediska Svatého stolce. 

„Svatý stolec potvrzuje svou důvěru v australské soudnictví a bere na vědomí rozhodnutí 
Nejvyššího australského soudu o přijetí odvolací žádosti předložené kardinálem Georgem 

Pellem, s vědomím, že kardinál vždy trval na své nevině. Při této příležitosti Svatý stolec 
opětovně zdůrazňuje svoji blízkost těm, kdo trpěli kvůli zneužívání ze strany členů kléru,“ 
píše Matteo Bruni v oficiální tiskové zprávě. 

Nejvyšší australský soud (High Court of Australia), který je poslední instancí tamního výměru 

spravedlnosti, dnes oficiálně přijal k přešetření odvolání kardinála George Pella. Bývalý 
australský primas a předseda Ekonomického sekretariátu Svatého stolce byl v prosinci 

minulého roku melbournským soudem poslán do vězení na šest let. Rozsudek prvního stupně, 
zveřejněný letos v únoru, byl potvrzen v srpnu Nejvyšším soudem australského státu Victoria 
na základě hlasování tří soudců, z nichž jeden potvrdil námitky proti vedení procesu, 

předložené kardinálovými obhájci. Jejich hlavním argumentem byla nemožnost a 
neuskutečnitelnost činu, tak jak jej obžaloba prezentuje. 

Kardinál Pell, který vždy trval na své nevině a odmítal všechna obvinění, se v září rozhodl 

k apelaci u Nejvyššího soudu. Datum konání plenárního zasedání této instance nebylo zatím 
určeno. 

Podle právníků kardinála Pella mohou námitky představené Markem Weinbergem, jedním ze 

tří soudců apelačního soudu státu Victoria, poskytnout oporu k odvolání rozsudku. Podle 
tohoto soudce není jediná žijící oběť zneužívání důvěryhodná a rozsudek nenaplňuje základní 
princip, podle něhož může být člověk odsouzen jedině na základě důkazů prokazujících vinu 

nadevšechnu racionální pochybnost. 

Předseda Australské biskupské konference arcibiskup Mark Coleridge ve zvláštním prohlášení 
k rozhodnutí o přijetí apelace konstatuje, že „všichni Australané mají právo odvolat se proti 

rozsudku k Nejvyššímu soudu. Kardinál George Pell využil tohoto práva a Nejvyšší soud se 
usnesl, že jeho rozsudek si žádá přezkoumání.“  Australští biskupové poukazují na to, že se 

tento vleklý a nesnadný proces opět prodlužuje a vyjadřují naději, že „odvolání bude 
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projednáno co nejdříve, jakmile to bude rozumně možné, a že rozsudek Nejvyššího soudu 
přinese jasné rozhodnutí a řešení pro všechny.“ 

 

14.11.2019  

Papež: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých 

Vatikán. Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového 
počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela 

pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc 
nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých. Osmi z deseti 

obětí je méně než deset let, v 86% se zneužívání týká dívek a 96% videí zachycuje dítě 
samotné v jeho domácím prostředí. Téměř dvě třetiny pedopornografických výjevů se do 
internetové sítě nahrává v Evropě, zatímco výroba jiných typů materiálů – jako například 

streamingové propojení pedofilů, kteří sledují zneužívání dětí v přímém přenosu – se 
soustřeďuje do afrických nahrávacích studií, situovaných třeba na Filipínách. 

Již tyto údaje samy o sobě potvrzují důležitost mezinárodního setkání, které v těchto dnech 

pořádá Papežská akademie věd ve spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi (Child 

Dignity Alliance a Interfaith Alliance for Safer Communities). Cílem kongresu je 

dospět k úzké spolupráci mezi institucemi a firmami, zejména se zřetelem na ochranu 

soukromých údajů a kontrolu internetové produkce, jak dokládá též jeho název „Podpora 
dětské důstojnosti v digitálním světě. Od konceptu k akci“. O. Federico Lombardi, předseda 

vatikánské nadace Benedikta XVI., při prezentační tiskové konferenci mimo jiné upozornil na 
alarmující rozšíření digitální dospělé pornografie, snadno a široce přístupné dětem. „Různé 
studie vypovídají o tom, že dnes děti začínají se sledováním pornografie v jedenácti letech. Je 

třeba je chránit a nenechávat samotné před mobilem či počítačem“, zdůraznil italský jezuita. 

Dvoudenní vatikánská konference navazuje na obdobné mezinárodní sympozium 
zorganizované Papežskou univerzitou Gregoriana v roce 2017 a mezináboženské setkání o 

důstojnosti dítěte v digitálním světě, které se konalo loni v Abú Dhábí. Dnes dopoledne 
kongres zahájil papež František při audienci pro všechny jeho účastníky. Na kongresu kromě 

odborníků z oblasti práva, ekonomie, mezinárodních vztahů a digitálních technologií promluví 
ministr vnitra Spojených arabských emirátů, vrchní imám káhirské mešity Al Azhar, švédská 
královna či zvláštní vyslankyně generálního tajemníka OSN. V závěru jednání, které vyvrcholí 

příspěvkem státního sekretáře Svatého stolce, kard. Parolina, se očekává podpis společného 
prohlášení. 

„Katolická církev si v posledních desetiletích následkem dramatických 

zkušeností, které prožila na svém vlastním těle, živě uvědomila závažnost 

sexuálního zneužívání nezletilých a jeho dopadu, utrpení, které vyvolává, a 

naléhavost, s níž je třeba léčit rány, rozhodně potírat tento jev a účinně mu 

předcházet. Cítí se tedy zavázána k tomu, aby do budoucnosti hleděla 

s prozíravostí“. 

Přivítal papež František své hosty v Klementinském sále Apoštolského paláce. Ve své 
obsáhlé promluvě nejprve varoval před démonizací technologie, která zejména v periferních 

oblastech industrializovaných zemí anebo v případech znevýhodněného dospívání může 
mladým lidem i dětem otevřít nové obzory. Jedná se spíše o zajištění bezpečného přístupu 
k těmto technologiím a zamezení zločinům, které poškozují na těle i na duchu s celoživotními 

následky, vyzdvihl. 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26359
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„Je naléhavé uvědomit si, jakých rozměrů a závažnosti tyto jevy dosáhly. Jedním 

z rysů technologického rozvoje je totiž fakt, že nás dokáže zaskočit. Zprvu si 

všímáme jeho okouzlujících a kladných hledisek (která naštěstí nechybí), 

abychom teprve mnohem později objevili jeho negativní důsledky, častokrát až 

tehdy, kdy se značně rozšířily a je velice obtížné je zvrátit. Proto se obracím na 

vás, vědci a badatelé, máte totiž zásadní úlohu! Je třeba jasně vymezit povahu a 

rozsah nebezpečí, proti kterému máme bojovat.“ 

Také role komunikačních operátorů a sdělovacích prostředků není v tomto ohledu nijak 
podružná a spočívá zvláště v předávání informací o možných rizicích překotného a 

nekontrolovaného technologického rozvoje, pokračoval papež. Existuje zde napětí mezi 
představou digitálního prostoru jako světa neomezené svobody vyjadřování a odpovědným 

užitím technologií, které klade určité meze, poznamenal římský biskup. 

„Je tudíž třeba nalézt vhodnou vyváženost mezi oprávněným projevem svobody a 

sociálním zájmem na tom, aby se digitální nástroje nevyužívaly k páchání 

trestných činů na úkor nezletilých. Společnosti, které poskytují připojení 

k internetu, byly po dlouhý čas považovány za pouhé dodavatelky technologické 

platformy, aniž by nesly legální či morální odpovědnost za její upotřebení. 

Potenciál digitálních prostředků je nedozírný, ovšem případné záporné dopady 

jejich užití v oblasti obchodu s lidmi, šíření nenávisti a extrémismu, organizace 

teroristických činů či manipulace s informacemi mohou být rovněžtak výrazné.“ 

Veřejné mínění i zákonodárci si dnes konečně toto nebezpečí uvědomují, podotkl papež a 
doporučil, aby se v právních státech věnovala pozornost zejména dvěma bodům. Prvním je 

ochrana soukromí jako cenného osobního dobra, druhým pak zákonodárství regulující činnost 
společností digitálního sektoru. V druhé části promluvy římský biskup vyjmenoval několik 
příkladů konkrétních iniciativ, zaměřených na bezpečnost v digitálním prostoru, výchovu dětí 

a dospívajících při nakládání s ním a zodpovědné investice počítačových firem, pamatující 
především na dobro nezletilých, a nikoli na zisk za každou cenu. V závěru se zamyslel nad rolí 

náboženství při ochraně dětské důstojnosti: 

„Otázka ochrany nezletilých v digitálním prostoru, tedy v našem dnešním a 

zítřejším světě, vyžaduje naši jednotu. Dosvědčujeme totiž Boží lásku ke každému 

člověku, počínaje maličkými a bezbrannými, aby ve všech, v každé části světa a 

každém náboženském vyznání, rostla pozornost vůči tomuto jevu, vědomí o něm a 

následná péče. Chtěli bychom ze zemského povrchu vyhostit jakékoli násilí na 

nezletilých a každý druh jejich zneužívání. Podívejme se jim od očí – jsou to vaši 

synové a dcery, musíme je milovat jako vrcholná díla Boha a jeho děti. Mají 

právo na dobrý život a naší povinností je učinit vše proto, aby se jim ho dostalo.“ 

  15.11.2019  

František: Kdo pošlapává, týrá a uráží bídné lidi, činí tak Ježíšovi 

Vatikán. Modlete se a přistupujte ke svátostem, vybízí papež František ve videoposelství ke 

III. světovému dni chudých. Centrem jeho oslav jsou tentokrát Lurdy. O program pro chudé 
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lidi stará francouzské laické „Sdružení Bratr“, které má původ ve velkých poutích, při nichž 
v letech 2014 a 2016 dopravilo do Říma tisíce lidí ulice. Právě během audience pro 

organizátory této akce vyhlásil papež František Světový den chudých. 

„P. Maria, která vás přijímá na tomto místě, se ukázala Bernardetě, chudé pastýřce. Je to 
dobrá zpráva pro nás všechny, kdo se považujeme za chudé a maličké,“ řekl papež František 

v úvodu svého poselství pro účastníky setkání chudých probíhajícího v Lurdech od 14. do 17. 
listopadu. 

„Bratři a sestry, potřebuji vás, každého z vás. Vy, kteří stojíte u paty kříže, možná 

osamocení, izolovaní, opuštění, bez střechy nad hlavou, donucení opustit svou rodinu nebo 
svou zemi, oběti alkoholu, prostituce, nemoci… Buďte jisti, že vás Bůh miluje. Bůh zvláštním 
způsobem slyší vaši modlitbu. Svět trpí a vaše modlitba Pána dojímá. Vy, kteří jste maličcí, 

chudí a křehcí, jste pokladem církve. Jste v srdci papeže, v srdci Marie a v srdci Božím. 
Pokaždé, když je váš život pošlapáván, týrán a urážen, je to Ježíš, kdo je pošlapáván, týrán a 

urážen. Dnes vás chce papež utěšit, snaží se přinést vám útěchu, říci vám, že vás má rád a 
pobídnout vás, abyste se vrátili k prameni.“ 

Svatý otec pak ukázal, kde mají lidé tento pramen hledat. Na prvním místě je vybídl 
k modlitbě. Touto cestou obdržíte Marii do svého nitra, zdůraznil: 

„Ona je branou církve, která je dokořán otevřená. Ona přijala plně Ducha svatého. Ona nám 
dává Ježíše a vede nás k Němu. Modlete se, vzývejte Boha, proste Ho, aby vstoupil do 
našeho života.“ 

Papež vybídl chudé a zbídačené lidi také k svátostnému životu. Svátosti jsou dary, zdůraznil: 

„Chcete být křesťany? Požádejte o křest. Chci vás povzbudit zejména ke zpovědi, svátosti 
odpuštění, v níž Bůh prokazuje svou něžnost a osvobozuje nás. Žijte eucharistií, abyste 
přjímali Boha samého do svého těla a své duše. On vám dá víru a radost. Přijměte také 

pomazání nemocných, tak drahocenné pro ty z vás, kdo jsou zranění na duchu či na mysli. 
Žijte také vy milosrdnou lásku! Nikdo není tak chudý, aby nemohl nic dát. Prosme Ducha 

svatého, Ducha lásky, aby nás nadchl k milosrdenství a dobré vůli vůči těm, kdo jsou kolem 
nás. Láska zachraňuje svět a Bůh chce, aby procházela skrze nás, pro záchranu světa.“ 

František povzbudil chudé a zbídačené lidi shromážděné v Lurdech, aby si uchovali naději a 
stali se svědky Boží lásky pro své okolí. „Papež vás má rád a důvěřuje vám,“ uzavřel 

videoposelství s ujištěním o svém požehnání pro každého z přítomných. 

  

 


