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Editorial
Vážení čtenáři,
držíte v rukou další číslo časopisu Budoucnost církve.
Slova rozloučení P. Jendy Balíka při předávání vedení Sekce pro mládež ČBK jsou
plna vděčnosti za naplněné roky ve službě mládeži. I my Jendovi děkujeme za vše, co
pro mladé udělal, a přejeme mu potřebné Boží milosti do jeho další služby církvi.
Celostátního setkání mládeže v Olomouci se zúčastnil i P. João Chagas, zodpovědný
za Sekci pro mládež Dikasteria pro laiky, rodinu a život ve Vatikánu. Přinášíme krátký
rozhovor, ve kterém nás vybízí, že je důležité snít.
Hlavním článkem tohoto čísla je rozbor vztahu papeže Františka k mladým lidem.
Nalezneme zde výzvy jak k mladým lidem, tak k těm, kdo s mládeží pracují.
Celé číslo je doplněno ilustračními fotografiemi z Celostátního setkání mládeže od
fotografů z projektu Člověk a víra.
V případě, že máte jakékoli připomínky či postřehy k časopisu, pište na mail:
mladez@cirkev.cz. Budeme vděčni za vaši zpětnou vazbu.
Věřím, že se vám toto číslo bude líbit a těším se na setkání s vámi u dalšího čísla.
								Veronika Lehrlová
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MÉ SRDCE NAPLŇUJE VDĚČNOST
Při předání vedení Sekce pro mládež ČBK mě naplňuje vděčnost
Především Pánu Bohu, který mě tolik let
povolal, abych byl ve službě mladým lidem,
dával mi sílu a provázel mě inspirací. Samozřejmě vděčnost patří též Panně Marii, která je matkou kněží a matkou mládeže. Ona
svou blízkostí práci Sekce neustále hmatatelně provází. V neposlední řadě i přímluvě
sv. Jana Pavla II., charismatického papeže,
který mladé vrátil do církve. A pak mnoha
lidem, známým či neznámým, kteří se za mě
modlí.
Desetiletá služba v ADCM Praha a v ADCŽM Nazaret byla nádherná. Jednalo se
o roky, kdy se pastorace mládeže budovala. Pak nastalo období, ve kterém jsem měl
pokračovat po zakladateli P. Mirkovi Šimáčkovi. S vděčností mohu říci, že těch dalších
10 let (4 + 6), které jsem tak mohl sloužit

mladým lidem v celé naší vlasti, bylo provázeno velikou Boží podporou a důvěrou
biskupů. Nejedná se jen o nádherná setkání,
jako bylo loni v Krakově či letos v Olomouci, ale i o celou řadu aktivit, které nejsou
zdaleka tak viditelné, ale o to důležitější,
protože bez nich by se nepodařila ani ta překrásná velká setkání. Sekce pro mládež jako
celek i jednotlivá DCM především podporují vznik a život malých společenství mládeže.
Proto bylo v posledních letech vydáno vícero
materiálů pro společenství mládeže, byly vytvořeny standardy pro kurzy animátorů, výborně funguje Studijně-formační kurz Sekce
pro mládež ČBK.
Moje vděčnost směřuje pochopitelně
i k mým spolupracovníkům, bez kterých by
se nedalo uskutečnit tolik práce. Na prvním
Budoucnost církve 4/2017
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místě děkuji mému sekretariátu, který byl
opravdu fantastický. Výteční, pracovití lidé,
milující Pána Boha a mladé lidi, ochotní
diskutovat, hledat, korigovat mě, táhnout za
jeden provaz. Ale vděčnost patří i celé řadě
dobrovolníků, kteří s námi spolupracovali.
A pochopitelně i kněžím a mladým lidem na
jednotlivých DCM či DCŽM.
Rád bych zmínil i to, že jsem za ta léta
s mnoha mladými spolupracovníky navázal
přátelství, která přetrvávají a že jsem se neustále měl od mladých co učit. Zároveň jsem
stále pociťoval, že úcta k mladým lidem velí
nebýt povrchním, nepodceňovat je, ale uvádět je na cestu solidní katolické spirituality,
nabádat ke vzdělání v katechismu, sociální
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úvodník
nauce církve, vést je ke skutečné kultuře.
Společná práce není zdaleka vždy lehká.
Vyžaduje mnohokrát opuštění vlastních jistot, pokoru, ořezávání povahových hran, ale
přináší veliké plody. Sekce pro mládež ČBK
je toho důkazem. Nikdy jsme se nechápali
jako úřad či jako organizaci, ale jako základní společenství, které slouží mladým lidem
na cestě za Kristem.
Vděčnost, která je v mém srdci, je propojena s důvěrou, že to, čím je služba Sekce pro
mládež tak drahocenná, bude milostí Boží
dále rozvíjeno a bude přinášet nadále plody
v životech nových generací.
P. Jenda Balík
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JE DŮLEŽITÉ SNÍT
P. João Chagas
Rozhovor s P. João Chagasem, během jeho návštěvy Celostátního setkání mládeže
v Olomouci.
Jak se vám zde líbí?
Přijel jsem nedávno a je vidět, že je tady
opravdu mnoho mladých lidí. Je tu hezky
připravené setkání, které mluví jazykem
mladých. Je také pěkné vidět, že je zde mnoho kněží a biskupů, což ukazuje na blízkost
biskupů a kněží mládeži. A také je hezké
vidět, že se zde nikdo nebojí dávat mladým
lidem solidní duchovní stravu. Myslím, že je
důležitá reflexe nad tématem povolání. Je to
téma, které je spojené s nadcházející biskupskou synodou o mladých, víře a rozlišování
povolání.
Už jste někdy byl v České republice?
Ano, už jsem tady byl myslím před třemi
lety. Navštívil jsem centra života mládeže.
Také jsem byl pozvaný na formační kurz pro
pracovníky s mládeží.
Jste zodpovědný za sekci pro mladé. Co
máte rád na mladých lidech?
Já bych si z toho nerad vybíral, protože
buďto máte rád mladé takové, jací jsou, anebo ne. Mám je rád takové, jací jsou. Pro způsoby, jakými se vyjadřují… Je mnoho lidí,
kteří dnes vidí na mladých pouze negativní
aspekty. Ale v mladých lidech současnosti je
veliký potenciál. Mladý člověk je schopen se
opravdu velkoryse dát pro velké věci. Pokud
vnímá, že je oceňován a že je milován. Také
když vnímá, že je do něj vložena důvěra,
a jakmile vidí, že se ostatní neobávají mu
svěřit nějakou velkou odpovědnost.

Česká republika by ráda pořádala Světový den mládeže 2021 nebo 2022. Myslíte, že je pravděpodobné, že seto stane?
Výběr příštího místa konání Světového
dne mládeže provádí papež. Většinou se
oznámí místo konání následujícího Světového dne mládeže na předešlém Světovém dni
mládeže. Tudíž v Panamě bude oznámeno,
kde se bude konat. V této chvíli se představují kandidáti, kteří budou zaslání k výběru
Svatým otcem. Všichni ti, kteří se účastní
kandidatury, mají šanci. Česká republika
odvádí opravdu dobrou práci v pastoraci
mládeže. A také jistě setkání jako je toto, což
jsou takové miniaturní světové dny mládeže,
pomáhá tomu, že se splní sen, že se jednoho
dne může konat Světový den mládeže tady. Je
důležité snít. Všichni máme právo na to snít.
To je pravda. Jak někdo tak vytížený
jako vy tráví volný čas?
Říká se, že se španělští biskupové jednou
ptali na volný čas Jan Pavla II. On předtím
líčil nespočet aktivit, které dělá každý den.
Řekl: „Všechno to, co dělám, je volné, svobodné. Dělám to svobodně – ve volném
čase. Všechen můj čas je volný čas. Volím to,
že dělám to, co dělám (smích).“Ale pochopil
jsem. Jedná se o volnočasové aktivity – koníčky. Mám moc rád sport, ne vždycky se
mi podaří ho tolik dělat, ale když můžu, tak
se dívám na sport a taky jej sám praktikuji.
Samozřejmě především fotbal.
João Chagas, zodpovědný
za sekci pro mládež ve Vatikánu.
Budoucnost církve 4/2017
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PŘÍVĚTIVÝ PAPEŽ FRANTIŠEK
S RADIKÁLNÍM POSELSTVÍM
Jan Balík
Vztah papeže Františka s mladými lidmi
Úvod
Papež František si svým přístupem, jednáním a především svou osobností získal ihned po
svém zvolení srdce lidí a přitáhl pozornost médií. Není se čemu divit. Vidět ho, jak zdraví
lidi shromážděné na Svatopetrském náměstí „Dobrý večer!“, či jak na konci svého poledního
proslovu popřeje všem dobrou chuť, je jistě sympatické. Když se k tomu připočtou mnohá
gesta prvních dní pontifikátu – nosí černé boty, bydlí v bytě ve vatikánské ubytovně pro biskupy a kněze, používá obyčejná auta, chodí lidi vyprovodit ke dveřím, zajímá se o nejchudší
atd. – není divu, že si ihned získal obdiv novinářů.
Gesta jsou v mediální epoše jistě důležitá. Mají velkou výpovědní sílu. Avšak k poznání
druhého patří i proniknutí do jeho vnitřního života, do jeho myšlení. A to vyžaduje větší
námahu, než jen letmé sledování obrazovky nebo spokojení se s tím, co o papežovi zveřejní
či o čem pomlčí sdělovací prostředky. Poznat druhého znamená navázat s ním vnitřní dialog.
Předpokladem je schopnost naslouchat, uvažovat o řečeném a ochota nechat se inspirovat.
Arcibiskup Cyril Vasiľ, který ve Vatikánu zastává post sekretáře Kongregace pro východní
církve, upozorňuje, že je třeba číst všechny promluvy a úvahy papeže Františka, „aniž by
procházely selektivním mediálním filtrem.“1 Kdo tak činí, nejen že pochopí, co chce papež
vyjádřit, ale uvědomí si, že jeho mediální obraz neodpovídá zcela realitě. Výše zmiňovaný
papežův spolupracovník připomíná, že světová média jeho odvážné, radikální, pravověrné
a tradiční vyjádření přecházejí mlčením a dělají, že je neslyší. A přitom za desetinu z toho by
jeho předchůdce Benedikta XVI. tato média podrobila lynčování.2
Následující studie, která si klade za cíl ukázat vztah papeže k mladým lidem, se bude nejprve zaobírat kulturními a duchovními kořeny jeho osobnosti a pak se postupně soustředí
na jeho promluvy během světových dnů mládeže (SDM), na obsah jeho poselství mladým
lidem a na jeho často spontánní slova na nespočetných setkáních s mladými lidmi během
apoštolských cest.3

1
Majchrák, J. - Hanus, M. - Vasiľ, C.: Kresťan by mal byť hrdinom - rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom.
Bratislava : Postoj 2016, s. 199.
2
Tamtéž, s. 198.
3
Pokud nejsou oficiální překlady, citace promluv papeže Františka jsou převzaty z www.radiovaticana.cz nebo
z časopisu Budoucnost církve.
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Dynamická, lidová a trpící latinskoamerická církev
Jorge Bergoglio se rozhodl pro kněžské povolání, a to jako člen řádu Jezuitů. Jeho kněžské
působení bylo z rozhodnutí představených soustředěno především na výchovu. Postupně se
ukázalo, že Jorge je rozeným a praktickým vychovatelem. Již jako mladý provinciál se hodně
věnoval výchově dorostu. Později – od roku 1980 do roku 1986 – byl přímo rektorem jezuitské koleje argentinské provincie. Jak vychovával? Především neměl v oblibě teorie, ale reálný
život. Razil heslo: „Realita je důležitější než idea“.4 Proto s ním jezuitští studenti chodili do
chudých čtvrtí pomáhat a učit katechismus, na jeho popud se věnovali mladým, nemocným
a společně pracovali v malém hospodářství, které v koleji zřídil.5 Mimoto, když zjistil, že jsou
studenti uváděni do filozofie seznamováním s názory Hegela, neváhal změnit studijní řád.6
Latinskoamerické země byly a dodnes jsou známé propastným rozdílem mezi bohatými
a chudými. Není divu, že se mnoho obyvatel včetně katolíků a kněží nechalo snadno zlákat marxistickým výkladem světa a krvavou revolucí. Odpovědí na to byla řada vojenských
diktatur podporovaných USA. Tyto režimy působící v 70. a 80. letech 20. století byly velice
násilnické. Každý, kdo se snažil o sociální smír a o spravedlnost, byl podezřelý a mohl být bez
soudu popraven. Vojenský režim v Argentině různým způsobem zavraždil na 30 000 občanů.
Mimo jiné i tak, že vězni byli shazováni z letadel do moře. Tyto represivní režimy ve skutečnosti sloužily mocným a bohatým, a jen potvrzovaly to, co masy chudých lidí vnímaly jako
nespravedlnost, tj. obrovský rozdíl mezi hrstkou bohatých a většinou chudých lidí, kterým
bylo často odepřeno to nejzákladnější.
Není divu, že život Bergoglia je silně spjat s citlivostí pro chudé lidi, s nimiž žil, jimž sloužil a které měl především rád. V době, v níž se v jezuitském řádu vedly diskuse nad tím, co
znamená přednostní volba chudých, mu bylo jasné, že není možné vydat se cestou teologie
osvobození marxistického typu, ani není možné uvíznout pouze v teoretizování, ale že je
třeba s chudými být, žít s nimi. Mimo jiné i proto, že pak se od nich lze mnohému naučit.
Proto neteorizoval, ale žil.
Nemnoho jeho kolegů jezuitů však v jedné či druhé krajnosti skončilo. Bergoglio byl přesvědčen, že na problémy společnosti se nelze dívat ve světle vědecké metody (např. sociologie), ale pohledem víry. V opačném případě se v církvi sklouzne snadno k ideologii, což byla
marxistická teologie osvobození, se kterou bojoval. Kategorii lid podle něj není možné pojímat jako sociologickou či třídní kategorii. Odmítal tedy ideologie i klerikalismus. Zároveň
vnímal sílu víry ukrývanou v lidech a rád využíval pojem svatý lid Boží – hovořil o teologii
lidu.7 „Když chcete poznat, co církev učí, jdete do magisteria. Když ale chcete poznat, jak
církev učí, jdete mezi věřící. Magisterium vás naučí, kdo je Panna Maria, ale věřící lidé vás
naučí, jak Pannu Marii milovat.“8
Do bouřlivých rozprav, které se zvláště v latinskoamerické církvi vedly, zasáhl v roce 1975
Ivereigh, A.: Papež Reformátor. Praha : Triton 2016, s. 220.
Tamtéž, s. 186-191.
6
Tamtéž, s. 151.
7
Tamtéž, s. 121-123.
8
Tamtéž, s. 122.
4
5
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papež bl. Pavel VI. posynodální exhortací Evangelium nuntiandi. Pro Bergoglia se jednalo
o zásadní a významný dokument, který v mnohém potvrzoval jeho životní postoje, jeho styl
života a to, co učil druhé.9 Papež Pavel VI. v něm jasně vysvětlil, že církev je volána k chudým, ale zároveň se nesmí omezovat jen na pozemskou spravedlnost, protože hlásá ještě vyšší
hodnoty – věčnost.10 Dokument zároveň položil důraz na lidovou zbožnost a na evangelizaci
kultur.11
Jihoamerické kulturní prostředí se tedy v mnohém odlišuje od evropského. Avšak zároveň
je tento kontinent místem, v němž žije největší část katolíků. Byl-li za papeže zvolen Argentinec Jorge Bergoglio, znamená to, že katolická církev vstoupila do nového období. Již se
nejedná o evropskou církev, poznamenanou kulturou a současnými problémy starého kontinentu, ale o církev, která si je vědoma svého celosvětového rozměru a otevírá se více způsobu
myšlení a formám života, které jsou vlastní té části světa, kde je církev mladá a dynamicky
se rozvíjející.
Zároveň je třeba si uvědomit, že Bergoglio-František je ve svých pohledech velice konzistentní. To, co říká, vychází z jeho přesvědčení a celoživotního zrání. Nepoužívá líbivá hesla,
ale říká to, za čím stojí celou svou bytostí a životní zkušeností. Když se v roce 1998 stal arcibiskupem Buenos Aires, vytýčil svůj program ve čtyřech bodech: vytváření otevřených a bratrských společenství; co největší zapojení připravených laiků; hledání způsobů, jak seznámit
s evangeliem každého obyvatele města; péče o chudé a nemocné. Kromě toho vybízel kněze
a laiky k tomu, aby pracovali společně.
Jak vysvítá z jeho vlastních slov, významnou událostí jeho života bylo V. plenární zasedání
latinskoamerických biskupů v Aparecidě (Brazílie) v roce 2007. Jeho kolegové biskupové
mají za to, že interpretace evangelia, jak ji prožíval a promýšlel, na něm našla široký ohlas.
Významné setkání biskupů zahájil tehdy sám Benedikt XVI. a dokument12, který z tohoto
setkání vzešel a na němž měl tehdejší kardinál Buenos Aires velký podíl, se stal základem
obnoveného úsilí církve adekvátně reagovat na proměny společnosti a s odvahou nacházet
způsoby, jak lidem současnosti přibližovat evangelium. Jistým způsobem Aparecida rozpracovávala učení Evangelium nuntiandi na latinskoamerické poměry. Jednalo se o dokument,
který byl vypracován metodou teologicko-pastorační reflexe: vidět, posoudit a konat. Základním tématem, které prochází celým dílem, je život v Kristu dobrém pastýři. Dokument
nevycházel z předem připraveného textu, ale z diskusí přítomných biskupů. Postupoval tedy
od báze nahoru. Důležitou okolností shromáždění biskupů byla skutečnost, že se poprvé
konalo v mariánské svatyni. Biskupové se modlili a slavili eucharistii s poutníky, kterých do
Aparecidy přichází nevídané množství. Kromě toho i během svých diskusí slyšeli modlitby
a zpěv věřících. Zakoušeli společenství církve, která putuje jako Boží lid včetně biskupů jejích
Tamtéž, s. 133, 307.
Tamtéž, s. 121-123.
„O osvobození, které evangelizace hlásá a snaží se uskutečňovat, je třeba říci hlavně toto: Nelze je omezit jen na
pouhou a zúženou hospodářskou, politickou a sociální nebo kulturní stránku, ale naopak toto osvobození musí brát
v úvahu celého člověka po všech jeho stránkách, včetně orientace k absolutnu, a to i k Bohu jako absolutní bytosti.“
Pavel VI.: Evangelium nuntiandi 33.
11
Pavel VI.: Evangelium nuntiandi 20, 45.
12
http://www.celam.org/aparecida.php
9
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služebníků. Snad i proto závěrečný dokument obsahuje překrásný text o lidové zbožnosti.
Dokument sám sebe nevnímá jako uzavřený, ale otevírá se misii, vycházení ven, což je jádrem
křesťanství. V jednotlivých částech dokumentu můžeme najít mnoho témat, která dnes papež
František svým stylem života a svými promluvami vnáší do celé církve.13
ZÁKLADNÍ TÉMATA PAPEŽE FRANTIŠKA
Než se zaměříme přímo na rozbor jeho promluv k mladým lidem, bude vhodné ukázat,
jaká jsou jeho zásadní témata, která si s sebou do Říma přivezl a která rozvíjí. Protože vychází
z jiného než evropského kontextu, za primární problémy považuje takové, které mohou být
evropskému člověku vzdálené, a proto je nevnímá s takovou naléhavostí. Avšak argentinský
papež staví do centra pozornosti to, co se týká statisticky největšího počtu lidí naší planety
a též nejvíce křesťanů. Jedná se především o křiklavé sociální nespravedlnosti.14
Radostná víra
Nejprve je třeba předznamenat, že papež František je mužem příkladné víry v Ježíše Krista.
Neochvějné víry v Boha, který miluje osobně každého člověka, a proto víry, která je radostná, umožňuje nacházet nejniternější smysluplnost života a přispívá ke kvalitě života jedinců
i společnosti. Jedná se o víru, která obohacuje. Mladým v Cagliari to řekl jasně: „Neprodávám vám nějaké iluze. Přicházím, abych vám řekl: je tu Osoba, která tě může vést, důvěřuj jí.
Je to Ježíš! Důvěřuj Ježíši! Ježíš není iluze. Důvěřujme Ježíši.“15
S tímto jeho základním krédem života souzní i jeho první encyklika nazývaná čtyřruční,
neboť její text z velké části převzal od odstoupivšího Benedikta XVI., která vyšla několik dní
před brazilskou návštěvou 29. června 2013. Nese název: Lumen fidei – Světlo víry, a najdeme
v ní například tuto větu: „Víra se jeví jako cesta, na které si oči zvykají dívat do hloubky.“16
Víra v Ježíše Krista přináší do života člověka velké obohacení, nový pohled na svět a je
zdrojem niterné naděje a radosti. „Křesťan je radostný, nikdy sklíčený. Bůh nás provází. Ježíš
nám ukázal, že tvář Boha je tváří Otce, který nás miluje. Hřích a smrt byly poraženy. Křesťan nemůže být pesimista! Netváří se jako někdo, kdo se ocitl v trvalém zármutku. Jsme-li
opravdu zamilovaní do Krista a cítíme, jak nás miluje, naše srdce ‘plane’ radostí, jež nakazí
ty, kteří jsou nám blízko.“17 V exhortaci Evangelii gaudium, která je jakýmsi programovým
dokumentem jeho pontifikátu, najdeme jeho povzbuzení: „Evangelizátor by se neměl tvářit
pořád jako na pohřbu“18 a „Nenechme si ukrást radost z evangelizace!“19
Víra v Boha plného lásky a milosrdenství je základem, z něhož vyvozuje své poselství jak
pro věřící, tak i pro celý svět. Zvlášť se to projevilo v jeho encyklice o ekologii Laudato si’,
Papež František: Promluva k zástupcům episkopátů Latinské Ameriky, Rio de Janeiro, 28. 7. 2013.
Majchrák, J. - Hanus, M. - Vasiľ, C.: Kresťan by mal byť hrdinom - rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom,
s. 198–199.
15
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
16
Papež František: Lumen fidei 30.
17
Papež František: Homilie při mši v Aparecidě, 24. 7. 2013.
18
Papež František: Evengelii gaudium 10.
19
Tamtéž, s. 83.
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ve které zdůrazňuje, že „neexistuje ekologie bez adekvátní antropologie.“20 Proto se jeho pojednání opírá o „ekologii člověka“ a o „integrální ekologii“, která obsahuje lidské i sociální
dimenze.21
Církev ve světě existuje proto, aby lidem nabízela evangelium a umožnila setkání s Ježíšem
Kristem. „Sdílet zkušenost víry, dosvědčovat víru a hlásat evangelium je mandát, který Pán
svěřuje celé církvi, i tobě. Je to příkaz, který se však nerodí z touhy po nadvládě nebo z touhy
po moci, ale ze síly lásky, ze skutečnosti, že Ježíš jako první přišel mezi nás, dal nám nikoli
něco ze sebe, nýbrž nám dal sebe celého.“22
Každý pokřtěný je zapojen do úkolu nabízet víru v Ježíše druhým, a to všem bez rozdílu.
„Kam nás Ježíš posílá? Neexistují hranice, ani omezení. Posílá nás ke všem. Evangelium je
pro všechny, a nikoli jen pro některé. Pán hledá všechny, chce, aby všichni vnímali vroucnost
jeho milosrdenství a jeho lásky.“23
Laskavost a kultura setkávání
Základní osobnostní nastavení papeže Františka je skutečnost, že ke každému přistupuje
laskavě, s velkou diskrétností a taktností, avšak zároveň s vědomím, že má bohatství, které
může vnímavému člověku nabídnout. Neustále platí to, co řekl po svém příletu do Brazílie:
„Všechny prosím o laskavou pozornost, a bude-li to možné, také o empatii, nutnou k navázání přátelského dialogu.“24
Zdá se, že touha vytvářet podmínky pro kulturu setkávání, jak sám říkává, je jeho velkou
celoživotní starostí. V roce 2010 o tom napsal: „Dialog se rodí z úcty k druhému člověku,
z přesvědčení, že ten druhý nám má co říct. Předpokládá, že ve svém srdci uvolníme místo
pro jeho postoje, jeho názory a návrhy řešení. Rozmluva mezi dvěma osobami vyžaduje srdečné přijetí druhého, a ne jeho předběžné odsouzení. Abychom mohli vést dialog, musíme
odbourat obranné mechanismy, otevřít dokořán dveře našich domovů a nabídnout lidskou
vřelost.“25
S tím souvisí jeho dlouhodobé zdůrazňování důležitosti nemluvit špatně o druhých.
V roce 1984 napsal jako provinciál argentinských jezuitů pojednání o Obviňování sebe sama.
Jako biskup tento spisek nabídl v roce 2005 své diecézi, když v ní probíhala synoda. Připojil
k němu několik jasných slov úvodu: „Nemluvit o druhém špatně. Pomlouvání škodí duchu
jednoty církve. Kritizování nás vede k tomu, že se zaměřujeme na chyby druhých, a tak se
považujeme za lepší.“ A uzavřel ho vytýčením léku: „Proti tomuto duchovnímu zlu, jímž je
pomlouvání druhých, nabízí křesťanská tradice praxi obviňování sebe sama.“26 V pojednání,
v němž rozvíjel úvahy Dórothea z Gazy27, hovoří o duchovní cestě, která je spojena s nutností
Papež František: Laudato si’ 188.
Tamtéž, s. 137, 155.
22
Papež František: Homilie na závěr SDM, Rio de Janeiro, 28. 7. 2013.
23
Tamtéž.
24
Papež František: Promluva na uvítanou, Rio de Janeiro, 22. 7. 2013.
25
Bergoglio, J. - Skorka, A.: O nebi a zemi. Praha - Litomyšl : Paseka 2013, s. 11-12.
26
Bergoglio, J.: Pokora, cesta k Bohu. Praha : Paulínky 2013, s. 7-9.
27
Denní modlitba církve III. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2005, s. 253-254, 257-258.
20
21
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zbavit se podezírání druhých, protože zlý duch se jejich prostřednictvím snaží rozdělovat.
A jaký prostředek k tomu zvolit? Cestu antiindividualismu a vytváření rodinného klimatu,
a toho lze dosáhnout právě sebeobviňováním – uznáním vlastní hříšnosti a ubohosti, strhnutím masky, ponížením se před druhým. Výsledkem je ale očištění, vnitřní svoboda a pokora,
protože „kdo obviňuje sám sebe, vytváří prostor pro Boží milosrdenství.“28
Když papež navrhuje odvážné vykročení k druhému člověku, vnímá, že jde o zcela logický
důsledek víry: „Autentická víra v Božího Syna učiněného tělem je neoddělitelná od sebedarování, od příslušnosti ke společenství, od služby, od smíření s tělem druhých. Syn Boží nás
svým vtělením vyzval k revoluci něhy.“29
Zde je vhodné připomenout jeho důraz na Boží milosrdenství, které se má projevovat
v praktickém životě církve. Kněžím vysvětli svůj postoj: „Ani laxista ani rigorista nevydává
svědectví o Ježíši Kristu, protože ani jeden z nich nebere vážně člověka, s nímž se setkává.
Rigorista jej ubíjí chladně a rigidně chápaným zákonem. Laxista pak je milosrdný jen zdánlivě, ale ve skutečnosti nebere vážně problém kajícníkova svědomí, relativizuje hřích. Pravé
milosrdenství bere člověka vážně, pozorně naslouchá, s úctou a v pravdě dané situace se mu
staví po boku a doprovází jej na cestě smíření. A to je zajisté namáhavé. Opravdu milosrdný
kněz se chová jako milosrdný Samaritán, protože jeho srdce je schopné soucitu, je srdcem
Kristovým! Co je pastorační trápení? Znamená to trpět pro lidi a s lidmi. A to není snadné!
Trápit se jako otec a matka, kteří se trápí pro své děti – a dovolím si říci – s úzkostí.“30

Bergoglio, J.: Pokora, cesta k Bohu, s. 28.
Papež František: Evangelii gaudium 88.
30
Papež František: Promluva ke kněžím římské diecéze, 6. 3. 2014.
28
29
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Palčivé sociální otázky
Často ho vidíme, jak se obrací směrem ke všem lidem, k celé společnosti a k představitelům
národů. Hovoří o člověku, o odpovědnosti, dialogu a bratrství. Připomíná, že lidské jednání
potřebuje brát na zřetel celého člověka i s jeho transcendentálním přesahem. Tento integrální
humanismus, který vnímá člověka ve všech rozměrech jeho bytí, čerpá svou inspiraci z evangelia.31 Ústřední postavení v životě politiky i ekonomie má člověk. „Finanční krize, kterou
procházíme, nám dává zapomenout, jaká je její prvotní příčina – tedy hluboká antropologická krize. Zcela jsme popřeli prvenství člověka. Utvořili jsme si nové idoly: fetišismus peněz
a diktaturu ekonomie, která nemá lidskou tvář a nesleduje lidský účel.“32
Nejednou ho slyšíme hovořit o modloslužebnictví penězům, o finančních mocnostech,
o odpisu celých generací – jen aby byl zachován neudržitelný ekonomický systém, o těžkém
hříchu, kterým je výroba a prodej zbraní, o dramatu nezaměstnanosti. „Kdo tedy vládne?
Peníze. Jak vládnou? Bičem strachu, nerovnosti, hospodářského, sociálního, kulturního a vojenského násilí, které vyvolává stále větší násilí v rostoucí a zdánlivě nekonečné spirále. Kolik
bolesti, kolik strachu! Existuje tu, jak jsem nedávno řekl, základní terorismus, který vychází
z globální kontroly peněz na zemi a ohrožuje celé lidstvo. Z tohoto základního terorismu se
sytí všechny odvozené terorismy – jako narkoterorismus, státní terorismus. Terorismus začíná
tehdy, když vyháníš pryč zázrak Stvoření, muže a ženu, a na jejich místo stavíš peníze. To je
teroristický systém.“33
Papež František nezůstává jen u popisu, ale vyzývá: „Nikdo nemůže zůstat netečný vůči
nerovnostem, které ve světě dosud vládnou! Kéž každý člověk – podle vlastních možností
a v souladu se svou zodpovědností – dokáže přispět k vymýcení sociální nespravedlnosti.“34
Je zřejmé, že argentinský papež, jenž zažil tolik lidské bídy, nemůže být netečný k sociálním
nespravedlnostem, které křičí do nebe. Ve své podstatě připomíná sociální učení církve, které
rozvíjeli jeho předchůdci, a aktualizuje je na současné poměry.
Radost z lásky a rodina
Velice často vystupuje v zájmu manželství a rodiny. Mimo jiné přednesl od prosince 2014
do listopadu 2015 na generálních audiencích 36 katechezí o manželství a rodině. Po pozor-

Papež František: Promluva k představitelům politiky a kultury, Rio de Janeiro, 27. 7. 2013.
Papež František: Promluva k velvyslancům akreditovaným u Svatého stolce, 16. 5. 2013.
33
Papež František: Promluva k alternativním hnutím celého světa, Vatikán, 5. 11. 2016.
34
Papež František: Promluva v chudinské čtvrti Varginha, Rio de Janeiro, 25. 7. 2013.
35
Papež František: Amoris laetitia 307.
36
„Po pádu režimů (rozuměj komunistických) vybudovaných na ideologiích zla sice ustaly v oněch zemích shora
zmíněné formy vyhlazování. Nicméně zůstává legální (zákony dovolené) vyhlazování počatých a ještě nenarozených
lidských bytostí. A tentokrát jde o vyhlazování rozhodnuté dokonce demokraticky zvolenými parlamenty, které se
odvolávají na občanský pokrok společnosti a celého lidstva. Nechybějí ani jiné závažné formy porušování Božího
zákona. Myslím například na silné naléhání evropského parlamentu, aby spojení homosexuálů bylo uznáno jako
alternativní forma rodiny, jíž by příslušelo také právo na adoptování dětí. Je dovoleno, ba je nutné si klást otázku,
zda tady opět nepůsobí nová ideologie zla, možná ještě záludnější a skrytější, která se pokouší využívat proti člověku
a proti rodině dokonce lidských práv.“ Jan Pavel II.: Paměť a identita. KNA : Praha 2005, s. 17. Kniha byla vydána
v roce 2005, avšak papež ji diktoval již v roce 1993.
31
32
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ném pročtení apoštolské exhortace Amoris laetitia čtenáři utkví v paměti základní témata, která se linou celým textem: krása rodinného a manželského života, radost z manželství
a rodiny, úsilí o kvalitu manželství a plodnost, včetně výchovy dětí. Tváří tvář nesnázím,
s nimiž se v rodině setkáváme, píše: „Pastorační snaha upevňovat manželství je dnes důležitější, než pastorace nezdarů, kterým je tímto způsobem třeba předcházet.“35 Pokud se vyskytne
v rodině obtíž, pak nastupuje rozlišování dle čtyř kritérií: přijímat zraněné rodiny, doprovázet
je, rozlišovat případ od případu a integrovat je, obnovovat. Jeho konkrétnost a praktičnost
ho vede k tomu, že mnohokrát připomíná, že do života rodiny patří každodenně tři slova:
dovolíš?, děkuji, promiň.
Nové ideologie
Papež František je pravdivým a odvážným hlasatelem pravdy o člověku. Proto neváhá hovořit i o nových ideologiích, které se snaží zotročit člověka. Výše bylo již vzpomenuto jeho
časté připomínání, že žijeme v době idolu peněz, které jsou stavěny nad člověka.
Druhou soudobou ideologií útočící nejen na rodinu, ale i na samo lidství, o níž se zmiňoval
již sv. Jan Pavel II. v roce 199336, jsou názory souhrnně označované jako genderové37. Zvlášť
jadrná slova používá tehdy, když zmiňuje tyto ideologie, které ničí rodinu. Papež o nich hovoří i píše velice často.
Při setkání s kněžími, řeholníky a aktivními laiky v Gruzii řekl: „Velkým nepřítelem manželství je teorie gender. Dnes se vede světová válka proti manželství za účelem jeho zničení.
Neničí se zbraněmi, ale ideologiemi. Jsou to kolonizátorské ideologie, které ho ničí. Proto je
důležité bránit se jim.“38
V encyklice o ekologii člověka Laudato si’ stojí tato slova: „Lidská ekologie v sobě zahrnuje
něco velmi hlubokého, totiž nezbytnou souvislost lidského života s mravním zákonem vepsaným do vlastní přirozenosti, souvislost, která je nezbytná k vytvoření důstojného životního
prostředí. Naučit se přijímat vlastní tělo, pečovat o ně a ctít jeho významy je pro opravdovou
ekologii člověka podstatné. Vážit si vlastního těla v jeho ženskosti či mužskosti je nezbytné
k uznání sebe samých při setkání s druhými, kteří se ode mne liší. Tak je možné s radostí

37
„Člověk popírá svou přirozenost předznamenanou tělesností, kterou se lidská bytost vyznačuje. Odmítá svou
přirozenou danost a chce si ji sám vytvořit. Podle biblického příběhu o stvoření k podstatě člověka náleží, že jej Bůh
stvořil jako muže a ženu. Tato dualita je pro lidskou bytost zásadní, tak, jak ji Bůh ustanovil, avšak tento výchozí
fakt je odmítán. Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle. Manipulace s přírodou, které
v souvislosti s životním prostředím tolik litujeme, se zde stává zásadní volbou člověka vůči sobě samému. Tam, kde
se svoboda činu stává svobodou sebestvoření, se nezbytně dospívá k popření samého Stvořitele. V důsledku toho je
člověk jako Boží stvoření a jako obraz Boží znetvořen v podstatě svého bytí. V boji o rodinu je v sázce sám člověk.
A je stále zřejmější, že popíráním Boha se rozkládá také lidská důstojnost. Kdo hájí Boha, hájí člověka. Církev
reprezentuje paměť lidského bytí vzhledem k civilizaci zapomnění, která zná jenom sebe a vlastní měřítka. Stejně
jako člověk bez paměti ztrácí svou identitu, ztratilo by ji i celé lidstvo. To, co bylo církvi ukázáno v setkání zjevení
a lidské zkušenosti, sice přesahuje oblast rozumu, avšak nevytváří zvláštní svět, který by pro nevěřícího člověka neměl význam. Pokud se člověk ve svém myšlení snaží reflektovat a postihnout tyto poznatky církve, rozšiřují obzory
jeho rozumu. A to se týká rovněž těch, kteří nedovedou sdílet víru církve.“ Benedikt XVI.: Promluva k římské kurii,
21. 12. 2012.
38
Papež František: Promluva na setkání s kněžími, řeholníky, seminaristy a aktivními laiky, Tbilisi, 1. 10. 2016.
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akceptovat specifický dar druhého či druhé, dílo Boha stvořitele, a vzájemně se obohacovat.
Proto není zdravý postoj, který hodlá smazat pohlavní různost, protože se s ní již nedovede
konfrontovat.“39
Dokument po synodách o rodině Amoris laetitia se této problematice věnuje v odstavci 56.
Ukazuje, že tyto ideologie vycházejí z nepravdivého pohledu na člověka, který odděluje biologické pohlaví od společensko-kulturní role jedince. Popírá tak přirozenou rozdílnost a vzájemnost muže a ženy. Tyto své postoje prosazuje jako nenapadnutelné a zaštiťuje se zákony.
Své nepodložené ideje prosazuje též do výchovných programů. Papež píše: „Nepodlehněme
pokušení nahrazovat Stvořitele. Jsme tvorové, nejsme všemocní. Stvoření je tu dřív než my
a musí být přijímáno jako dar. Současně jsme povoláni k tomu, abychom střežili naše lidství,
a to znamená především přijmout je a respektovat takové, jaké bylo stvořeno.“
Pokušení věřících
Papež František se pochopitelně nejčastěji obrací na věřící v Ježíše Krista a na katolíky.
Není vždy příjemné naslouchat jeho slovům, kterými nazývá věci pravým jménem. Dokáže
taktně provokovat, ustavičně naléhat, a přitom nikoho neuráží. Je věrný tomu, co vytýčil II.
vatikánský koncil a co bylo vždy zřejmé všem velkým osobnostem v dějinách církve: Každý
člověk je hříšný a náchylný ke zlému. Proto potřebuje zakoušet Boží milosrdenství, odpuštění. Zároveň to ale znamená, že každý pokřtěný je odpovědný za rozvoj své osoby, své víry a že
i církev potřebuje neustálou obnovu a proměnu. Při úvodní mši se obrátil ke všem lidem se
slovy: „Nenávist, závist a pýcha špiní život! Musíme pečovat o sebe, tedy bdít nad svými city,
nad svým srdcem, protože právě odtamtud vycházejí dobré a zlé úmysly: ty, které budují, i ty,
které ničí! Nesmíme mít strach před dobrotou, ba ani před něhou!“40
Papež z Jižní Ameriky nezastírá, že je ve svých pohledech na život církve inspirován velkým francouzským teologem 20. století Henri de Lubacem (†1991), který největší nebezpečí
církve viděl v zesvětštění, ve stylu života, jenž odporuje evangeliu, a v uzavření se církve do
sebe sama.41 V interview s Andrea Torniellim, které se uskutečnilo rok před jeho zvolením
papežem, řekl: „Vztahovat se k sobě samé je v případě církve projev duchovní nemoci, které
je třeba se varovat. Církev existuje jako misijní společenství. Musíme proto vycházet ze sebe
a přinášet poselství Krista druhým. Domýšlivost a chvástání jsou výrazem světské spirituality,
která je v církvi tím nejhorším hříchem. Kariérismus a snaha o postup je součástí této světské
spirituality.“42
Papež František je nesmlouvavý a podobně pranýřuje i další nešvary v životě církve: uspěchanost, neosobnost, posuzování pastorační účinnosti dle výkonnosti, přílišné zdůrazňování církve jako organizace apod. V těchto svých promluvách se projevuje jako ten, kdo
umí leckdy až nepříjemně tnout do živého. Avšak zároveň jako zkušený lékař, který nachází
zdroj nemoci a přináší lék vedoucí k uzdravení. „Skutečná síla duchovního vůdcovství spoPapež František: Laudato si’ 155.
Papež František: Homilie při inaugurační mši sv., náměstí sv. Petra, 19. 3. 2013.
41
Lubac, H. de: Meditace o církvi. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2010, s. 136–140.
42
http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/america-latina-latin-america-america-latina-12945/
39
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čívá ve službě. Pokud přestane sloužit, promění se věřící automaticky v pouhého manažera,
v pracovníka nevládní organizace. Na druhé straně duchovní vůdce se svými bratry sdílí, trpí
a slouží jim.“43
Mnohým je pochopitelně sympatická jeho vnímavost pro lidi na okraji společnosti a pro
chudé. Když vysvětluje heslo: chudá církev pro chudé, hovoří na jedné straně o tom, že se
jedná především o postoj lidského srdce k druhým lidem, a pak také, podle možností, že
jde o konkrétní činy, které zmírňují bídu lidstva. Svým životním stylem rovněž ukazuje, že
solidarita se pojí i se skromností a prostotou v osobním životě. Když ho často slyšíme hovořit
o chudých, jedná se o jeho vyzrálý evangelijní postoj vyplývající z příkladu samotného Ježíše,
a nikoli o zúžené vidění církve, jako by byla především sociální institucí. „Když jsem chodíval zpovídat, ptal jsem se: ‘Dáváte almužnu? ‘Ano!’, zněla odpověď. Pak jsem se ptal: ‘A když
dáváte almužnu, hledíte do očí toho, komu ji dáváte, dotknete se ruky toho, komu ji dáváte,
anebo jen hodíte peníz?’“44
Charakteristikou jihoamerického papeže je též konkrétnost. Jak napsal v Evangelii gaudium: „Realita je přednější než idea.“45 Mladým lidem v Rio de Janeiro na závěr setkání radil:
„Odkud začít? Koho se ptát, s čím začít? Jednou se kdosi tázal Matky Terezy z Kalkaty, co by
se mělo v církvi změnit, a ona odpověděla: ty a já! Byla to rozhodná žena. Věděla, odkud začít.
I já si dnes přivlastňuji slova Matky Terezy a říkám ti: Začneme? Odkud? Od tebe a ode mne.
Ať se tedy každý znovu v tichu zeptá: Mám-li začít od sebe, odkud začnu? A každý ať otevře
svoje srdce, aby mu Ježíš řekl, odkud začít.“46
Jít ke kořenům
Pro plné pochopení osobnosti papeže Františka je vhodné uvést slova, která pronesl v rozhovoru pro katalánský list La Vanguardia: „Největší revoluce pro mne znamená jít ke kořenům, rozpoznat je a zjišťovat, co tyto kořeny říkají dnešku. Mezi revolucionářstvím a cestou
ke kořenům není žádný rozpor. Opravdu věřím, že posílení identity je cesta, jak dosáhnout
skutečné změny. V životě nemůžete udělat krok kupředu, pokud se nevrátíte, pokud nevíte,
odkud jdete, jaké je vaše příjmení, jaké kulturní nebo náboženské jméno nosíte.“47
Papež František čtený z originálů
Naslouchat papeži Františkovi je skutečně inspirativní. Kdo se nespokojí s mediálními
zkratkami jeho promluv, jak bylo v úvodu poznamenáno – často manipulovanými, ale začte
se do jeho originálních slov, kdo pozoruje jeho způsob jednání, zjistí, že je mužem, který
je zásadně ovlivněn linií, jíž se vydala katolická církve na II. vatikánském koncilu a kterou
rozvíjel Jan Pavel II. i emeritní papež Benedikt XVI. Nyní v ní pokračuje jihoamerický papež
František, který ve svých posluchačích otevírá ty nejvnitřnější a nejosobnější záhyby nitra,
v nichž se aktuální otázky po lásce, pravdě, naději a smyslu lidské existence stávají palčivě
Bergoglio, J. – Skorka, A.: O nebi a zemi, s. 186.
Papež František: Promluva na setkání s církevními hnutími, náměstí sv. Petra, 20. 5. 2013.
45
Papež František: Evangelii gaudium 231-232.
46
Papež František: Promluva během vigilie SDM, Rio de Janeiro, 27. 7. 2013.
47
František: Rozhovor pro katalánský list La Vanguardia (otištěný též v L´Osservatore Romano), 13. 6. 2014:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html
43
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aktuální a volají po odpovědi. Snad právě pro jeho osobní kouzlo, spontaneitu a laskavost,
od něj posluchač či čtenář snáze snese jadrná vyjádření, která provokují změnu životních
postojů.
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE A PAPEŽ FRANTIŠEK
Když oznámil papež Benedikt XVI., že odstupuje ze své služby, ihned se vyrojilo množství
dohadů, jaké k tomu má důvody. Málokoho napadlo, že jedním z vážných důvodů byl blížící
se Světový den mládeže v Rio de Janiero. Sám o tom později napsal: „V roce 2013 se nakupila
spousta závazků, o kterých jsem měl za to, že už je nebudu moci splnit. Zejména šlo o pevné
datum konání Světového dne mládeže, který se měl konat v létě roku 2013 v brazilském
Rio de Janeiro. Už jsem se necítil připraven vydat se na tak náročnou cestu. Podle toho, co
o dnech mládeže stanovil Jan Pavel II., byla tam fyzická přítomnost papeže nezbytná. Také
toto byla okolnost, pro kterou byla moje abdikace povinností.“48 Tak se mohl účastnit SDM
nový papež.
František byl zvolen papežem 13. března 2013. Tehdy bylo v Rio de Janeiro vše přichystáno
pro SDM. Jistým způsobem byla účast nového papeže na této události velice očekávanou premiérou. Platilo to v ještě větší míře pro znalce, neboť se vědělo, že kardinál Bergoglio nerad
jezdil mimo Buenos Aires a že se proto SDM nezúčastňoval. Ušetřené finanční prostředky
vynakládal na jiné účely, většinou pro chudé. Výjimkou byl II. Světový den mládeže, který se
v roce 1987 konal v Argentině v Buenos Aires, během něhož se zapojil jako kněz a zpovídal.49
Světové dny mládeže v Rio de Janeiro dopadly velice dobře, papež si mladé lidi okamžitě
získal. Mimo jiné je vhodné pochválit organizátory, že program vigilie byl velmi dobře a citlivě připraven a papežovi dal možnost navázat s mladými kontakt.
Na závěr setkání papež František, jak bývalo zvykem u jeho předchůdců, oznámil místo
konání příštích SDM: volba padla na Krakov, a to za tři roky, tedy v roce 2016. Za pár měsíců
- na podzim 2013 - byla zveřejněna témata SDM pro další tři roky, tedy až ke krakovskému
setkání.
Nelze si nevšimnout, jak Bůh papeže vede a jak do svých plánů dokáže zahrnout i papežovy poradce. V kuloárech se o konání SDM v Krakově hovořilo již po setkání v Madridu
v roce 2011. Lze se domnívat, že papež František přijal návrh kardinálů Stanisława Ryłka
a Stanisława Dziwisze, kteří oba pocházejí z krakovské arcidiecéze. Jejich světitelem na kněze
byl kardinál Karol Wojtyła, budoucí papež sv. Jan Pavel II., který je jmenoval biskupy a také
jim udělil biskupské svěcení. Oba byli po celý život v blízkosti tohoto svatého papeže a patřili
k jeho přátelům a nejbližším spolupracovníkům.50 Když tedy jeden zastával úlohu předsedy
papežské rady pro laiky, která SDM pořádá, a druhý byl krakovským arcibiskupem, je zřej48
Guerriero, E.: Servitore di Dio e delĺ umanitá. Milano : Mondadori 2016, s. 476; Seewald,P. – Bendikt XVI.:
Ultime conversazioni. Milano : Garzanti 2016, s. 32.
49
Ivereigh, A.: Papež Reformátor. Praha : Triton 2016, s. 210.
50
Stanisław Dziwisz byl jeho osobním sekretářem od roku 1966, tedy celých 39 let. Stanisław Ryłko se od roku
1987 účastnil v různých pozicích práce Papežské rady pro laiky, a tedy přípravy SDM. Kromě toho byl papežovi
nablízku a pomáhal mu (např. tím, že psal do počítače jeho texty, které mu papež diktoval).
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mé, že přišli s návrhem, aby se Světové dny mládeže konaly v místě, kde žil zakladatel jejich
zakladatel, svatý papež Jan Pavel II.
Téma Božího milosrdenství se pro SDM 2016 nabízelo, neboť Krakov je nerozlučně s tímto
tajemstvím Boží lásky spojen. Žila zde a zemřela sv. Faustina Kowalská, která prožila s Ježíšem
hluboké dobrodružství. Z její zkušenosti vznikla úcta k Božímu milosrdenství - známý obraz
a modlitba nazývaná Korunka k Božímu milosrdenství. Mladý Karol Wojtyła, pozdější papež
Jan Pavel II., pracoval během války v krakovské chemičce Solvay. Cesta vedla kolem kláštera,
v němž sestra Faustina v roce 1938 jako 33letá zemřela. Mladý Karol se často zastavil v klášterním kostele a seznámil se tak s její životní zkušeností. Jako krakovský arcibiskup se zasadil
o povolení úcty k Božímu milosrdenství v církvi, zahájil proces jejího blahořečení, jako papež
napsal svou druhou encykliku o Božím milosrdenství (1980), zmíněnou sestru svatořečil
(2000) a ustanovil, že druhá neděle po Velikonocích bude nedělí Božího milosrdenství.
Když po ohlášení konání SDM v Krakově papež následně zveřejnil témata dnů mládeže
na další tři roky, byla vybrána z blahoslavenství a pro Krakov bylo pochopitelně zvoleno:
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ I když mu bylo jistě téma milosrdenství blízké, vyhlášení krakovského tématu přišlo v době, kdy ještě netušil, že ho Bůh povede k vyhlášení Jubilejního roku milosrdenství (2015-2016) a že tedy Světové dny mládeže
v Krakově budou mít pro mladé lidi mimořádný význam.51 V roce milosrdenství tak bylo
toto téma zavedeno přímo do duchovního centra probíhajícího roku. Jak v tomto nevnímat
jeden ze zajímavých projevů působení Ducha Svatého, který papeže vede?
V říjnu 2016, po intenzivním setkání v Krakově, byla zveřejněna témata dalších tří let pouti církve s mladými lidmi, tedy pro SDM v Panamě v roce 2019. Tentokrát se budou mladí se
svými pastýři věnovat postavě Panny Marie a jejímu chvalozpěvu. V roce 2017 se zaměří na
téma „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49). O rok později budou mladí rozjímat nad slovy archanděla Gabriela ze Zvěstování: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost
u Boha“ (Lk 1,30). Rok 2019 se ponese ve znamení Mariiny odvahy: „Jsem služebnice Páně:
ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Témata tak navazují na tři předchozí SDM, jež
byly věnované blahoslavenstvím. Maria je ta, kterou podle Bible „budou blahoslavit všechna
pokolení“. Jedná se též o rozpracování tří témat, která papež František v Krakově předložil
mladým lidem: připomínat si minulost (2017), mít odvahu v přítomnosti (2018) a mít naději do budoucnosti (2019). Duší nadcházejících setkání budou tři božské ctnosti: víra, naděje
a láska. Je tedy zřejmé, že příští SDM budou probíhat v úzkém vztahu k biskupské synodě
v roce 2018, která nese téma: Mladí, víra a rozlišování povolání.

51

Francesco: Il nome di Dio é misericordia. Milano : Piemme 2016, s. 22–23.
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PAPEŽOVY PROMLUVY BĚHEM SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE
XXVIII. Světové dny mládeže v Rio de Janeiro, 22. - 28. července 201352
Jednalo se o jeho první zahraniční cestu, a to po čtyřech měsících od jeho zvolení papežem.
Jistým způsobem mu to dalo možnost představit světu své poselství. Proto se sešel nejen
s mladými, ale i s lidmi ze světa politiky a kultury. Také si vyhradil čas na setkání s biskupy Brazílie a poté též se zástupci biskupů z celé Latinské Ameriky. Celkem měl příležitost
pronést 24 proslovů. S mladými se setkal dle zažitého pravidla ve čtvrtek večer, při páteční
křížové cestě a pak během sobotní vigilie a nedělní závěrečné mši svaté. Novináři udávali, že
se vigilie a mše svaté zúčastnilo 3,5 milionů lidí ze 175 zemí světa.
Setkání mládeže probíhalo v roce víry, který vyhlásil jeho předchůdce a který též stanovil,
že Světové dny mládeže ponesou jako téma Ježíšovu větu: „Jděte, získejte za učedníky všechny
národy“ (Mt 28,19). V poselství, které Benedikt XVI. poslal mladým lidem rok před SDM,
s nimi rozmlouval o daru víry a vybízel je, aby s celou církví šli a hlásali Krista. Papež František svého předchůdce vzpomenul hned při prvním setkání s mládeží, poděkoval mu, že
mladé svolal a vyzval je, aby mu na pozdrav zatleskali, protože jistě sleduje přímý přenos.53
Mladí jsou bohatstvím
Již v letadle v krátké promluvě s novináři a pak hned v uvítací promluvě po příletu do
Brazílie papež František překvapil dvěma tématy, o nichž od té doby často hovoří. Předně šlo
o zdůraznění role mladých lidí ve společnosti a důležitosti péče o ně. O mladých lidech hovořil jako o drahocenné oční panence, kterou do nás vniká světlo a umožňuje tak zázrak vidění.
„Co z nás bude, nebudeme-li pečovat o své oči?“ A pak rozvedl, co to konkrétně znamená.
Podle něj musí společnost mladým nabídnout prostor, a to tím, že jim poskytne materiální
a duchovní podmínky pro jejich plný rozvoj. Tak v nich pro ně samé i pro dobro společnosti
probudí ty nejlepší schopnosti a rozvine potřebnou tvořivost. Je důležité mladým zaručit
výchovu, předat jim trvalé hodnoty a zajistit jim transcendentní horizont.54
Setkání mladých a starých
Druhým tématem bylo spojení mladých a starých lidí. Papež poukázal na to, že mladí lidé
stejně jako staří jsou společností odmítáni a nemají možnost se správně rozvíjet. Společnost
se k oběma skupinám chová jako k něčemu, co nepotřebuje. Využil dokumentu z Aparecidy,
v němž se píše: „Děti a prarodiče tvoří budoucnost národů; děti proto, že v nich jdou dějiny kupředu, prarodiče, protože předávají svou životní zkušenost a moudrost“55. Novinářům
zdůraznil, že se chce s mladými setkat v jejich sociálním prostředí, ne tedy odtrženě od reality jejich života. Mladé není možné separovat od společnosti, od vlasti a od jejich domova.
Národ má budoucnost, když jde vpřed s oběma póly: mladými a starými. „Zvykli jsme si na
kulturu vyřazování – vůči starým se tak chováme příliš často! Ale teď i vůči mladým, kteří
52
Balík, J. (ed. a úvod): Prosím o přátelský dialog - František v Rio de Janeiro. Praha: Euromedia Group,
k. s. - Ikar 2013.
53
František: Promluva během uvítacího ceremoniálu SDM, Rio de Janeiro, 25. 7. 2013.
54
František: Promluva na uvítanou, Rio de Janeiro, 22. 7. 2013.
55
http://www.celam.org/aparecida.php , 447.
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jsou bez práce - i na nich se uplatňuje kultura vyřazování. Potřebujeme kulturu začlenění,
kulturu setkání, máme se snažit o to, abychom všechny přivedli do společnosti!“56 Od té
doby jej slýcháme často hovořit o kultuře odpisu, o skartování lidí a o palčivém problému
nezaměstnanosti mladých lidí.
Hlučná víra
Mnohé z vnitřního vnímání papeže Františka lze vyvodit ze slov, která pronesl na improvizovaném setkání s mladými ze své země, z Argentiny. Nejprve jim řekl, co od SDM
očekává: „Že budeme hluční, chci, aby lidé v diecézích vyšli ven, chci církev v ulicích.“ Poté
co připomněl skutečnost vylučování mladých lidí ze společnosti, je vybídl: „Mladí lidé musí
vyjít a bojovat za hodnoty, zatímco staří lidé musí mluvit a předávat moudrost.“ Pak přešel
k víře a svým mladým krajanům kladl na srdce, aby z víry nedělali koktejl. „Víra v Ježíše Krista není žert. Cesta kříže a Kristova Vtělení je jediná jistá.“ A jako akční program je vybídl, aby
si vzali evangelijní blahoslavenství a 25. kapitolu Matoušova evangelia o posledním soudu.57
Víra v Ježíše Krista
Na mladé lidi z celého světa, kteří se shromáždili na nádherné pláži Copacabana, aby se
s ním čtyřikrát setkali, se obrátil velice přímočaře. „V koho skládáte svou důvěru? Mládež
má být silná, živit se vírou a nikoli se cpát věcmi. Nech se milovat Ježíšem, je to přítel, který
nezklame.“58

František: Setkání s novináři při letu na SDM do Rio de Janeiro, 22. 7. 2013.
František: Promluva během setkání s mladými z Argentiny, Rio de Janeiro, 25. 7. 2013.
58
František: Promluva během uvítacího ceremoniálu SDM, Rio de Janeiro, 25. 7. 2013
56
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Vrcholnou chvíli SDM je vigilie a závěrečná mše svatá. Proto je vhodné dále se zaměřit na
tyto dvě stěžejní papežovy promluvy.
Během vigilie hovořil o světě a o mladých lidech jako o poli víry, které touží po zasetí dobrého semena, a shromážděným mladým kladl na srdce, aby se stali kvalitními hráči v Ježíšově
týmu, aby se stali autentickými křesťany a ne jen na part-time. „Ježíš nabízí něco mnohem
více než světový pohár! Nabízí nám možnost plodného a šťastného života a nabízí nám také
budoucnost, která nebude mít konce, život věčný spolu s ním.“ A co dělat pro to, abychom
byli ve formě? Především vést s ním dialog, modlit se. „Mluvím s Ježíšem, anebo mám strach
ze ztišení? Ptám se Ježíše: co chceš, abych učinil? V tom spočívá cvičení, trénink.“ Dále hovořil o svátostech a o bratrské lásce a též připomněl, že i když se lidé dopustí něčeho zlého,
nemají mít strach, ale opět mají jít k Ježíšovi.59
Stávat se strůjci proměny společnosti
Poté co hovořil o vnitřním životě, přešel k tomu, jak má víra proměňovat svět a mladým
lidem zdůraznil, že mají přinášet do světa změnu k lepším sociálním podmínkám. Jeho slova
ukazují, jak mu leží na srdci situace světa. „Buďte protagonisty dějin. Přejděte do útoku! Jděte
vpřed, budujte lepší svět, svět bratrství, spravedlnosti, lásky, pokoje a solidarity. Buďte stále
v útoku. Prosím vás, nedovolte, aby se jiní stali protagonisty změny. Vy jste těmi, kterým patří budoucnost. Skrze vás vstupuje do světa budoucnost. Prosím vás, abyste byli protagonisty
této změny. Překonávejte apatii a nabízejte křesťanskou odpověď na sociální a politický nepokoj, který se vyskytuje v různých částech světa. Prosím vás, abyste byli budovateli světa a přičinili se o lepší svět. Drazí mladí, prosím vás, nehleďte na život shůry, zapojte se do něho.“60
Jít beze strachu sloužit
Během nedělní mše, která je vrcholným okamžikem SDM, rozvedl téma: „Jděte beze strachu sloužit“. Týkalo se evangelizace, tedy uvádění druhých do života z víry.
Ježíš neřekl: „Chcete-li, budete-li mít čas“, ale „Jděte!“ Zkušenost radosti ze společného
setkání s ním během SDM nesmí zůstat jen krásnou vzpomínkou. Ježíš dává jasný příkaz
k dosvědčování víry, k hlásání evangelia. „Je to příkaz, který se však nerodí z touhy po nadvládě nebo z touhy po moci, ale ze síly lásky, ze skutečnosti, že Ježíš jako první přišel mezi nás,
dal nám nikoli něco ze sebe, nýbrž nám dal sebe celého. Nemějte strach jít a nést Krista do
každého prostředí, až na existenciální periferie. Pán hledá všechny, chce, aby všichni vnímali
vroucnost Jeho milosrdenství a Jeho lásky.“
Beze strachu, protože nás Kristus vede, provází a protože jsme posláni společně. „Když
čelíme výzvám společně, pak jsme silní, objevíme zdroje, které jsme neuměli najít. Ježíš nepovolal apoštoly, aby žili o samotě, povolal je, aby tvořili skupinu, společenství.“
Sloužit, protože „Ježíšův život je životem pro druhé. Je životem služby. Evangelizovat znamená dosvědčovat v první osobě Boží lásku, překonávat svoje sobectví, sloužit, sklánět se
k bratřím a mýt jim nohy, jako to činil Ježíš.“
59
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František: Promluva během vigilie SDM, Rio de Janeiro, 27. 7. 2013.
František: Promluva během vigilie SDM, Rio de Janeiro, 27. 7. 2013.
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Na mladé se pak obrátil s otázkou: „Víte, kdo je nejlepší pro evangelizaci mladých?“
A ihned odpověděl: „Někdo mladý.“ Pak jim též připomněl, že kdo evangelizuje, zakusí, že je
sám evangelizován, a že kdo předává radost z víry, sám dar radosti obdrží.
A opět se dotkl společenských důsledků víry, když řekl: „Nést evangelium znamená nést
Boží moc, vytrhávat a hubit zlo a násilí, ničit a bořit překážky sobectví, netolerance a nenávisti, stavět nový svět.“
Na závěr pak nechybělo ujištění: „Drazí mladí, Ježíš Kristus s vámi počítá! Církev s vámi
počítá. Papež s vámi počítá! Maria, Ježíšova a naše matka, ať vás ustavičně provází svojí něhou.“61
Odvaha k volbě povolání
Před odletem zpět do Říma se během setkání s dobrovolníky soustředil na výzvu k odvaze
přijmout životní povolání. Především poukázal na zásadní obtíž, s níž se mladí v současnosti
potýkají. Kultura konzumu snižuje schopnost rozhodovat se a přijmout definitivní životní
volbu. Proto je vyzval k velkodušnosti, protože tak nic neztratí, ale získají obrovské bohatství
života! „Bůh volá k definitivním rozhodnutím, má pro každého svůj plán: odhalit jej a odpovědět na vlastní povolání znamená kráčet ke šťastné seberealizaci.“
Poté se zmínil o povolání ke svatosti, o manželství, kněžství a o řeholním povolání. Manželství „není v módě“, proto se na mladé dobrovolníky obrátil s výzvou: „Prosím vás, abyste
šli proti proudu; abyste se vzepřeli kultuře dočasnosti, která míní, že nejste s to vzít na sebe
odpovědnost, že nejste schopni opravdu milovat. Mějte odvahu být šťastní.“ A loučil se doporučením, aby se ptali Pána, jakou cestou se mají v životě vydat.62
Při poslední promluvě před odletem se papež na letišti ještě jednou obrátil na mladé lidi
s výzvou: „Svým svědectvím radosti a služby dejte rozkvést civilizaci lásky. Dokažte životem,
že stojí za to vydat se pro velké ideály, cenit si důstojnosti každé lidské bytosti a vsadit na
Krista a Jeho evangelium.“63
XXXI. Světové dny mládeže v Krakově, 25. - 31. července 2016 64
Druhý SDM papeže Františka se nesl, jak již bylo vysvětleno výše, ve znamení Jubilejního roku milosrdenství. Pro mladé se jednalo o dotyk se zdrojem novodobé úcty k Božímu
milosrdenství, který je spojen s Krakovem. Jistě proto papež často připomínal sv. Faustinu
Kowalskou, krakovskou světici, s níž je tato úcta spojena, a sv. Jana Pavla II., krakovského
občana, šiřitele této úcty a zakladatele SDM. Při vrcholných okamžicích na Campus misericordiae se během sobotní vigilie a nedělní mše svaté sešlo přes 2 miliony účastníků z více než
181 států světa. Papež se věnoval společenským tématům při vigilii a povzbuzení na cestě víry
během nedělní mše.
František: Promluva při závěrečné mši svaté SDM, Rio de Janeiro, 28. 7. 2013.
František: Promluva k dobrovolníkům SDM, Rio de Janeiro, 28. 7. 2013.
63
František: Promluva na letišti při odjezdu, Rio de Janeiro, 28. 7. 2013.
64
Balík, J. - Lehrlová, V. - Hrabovská, A.: Milosrdní dojdou milosrdenství. Papež František s mládeží v Krakově.
Praha : Paulínky 2016.
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Svědectví bratrství
Na pozadí rozbouřené světové situaci a mnoha probíhajících válek vedených mocnými tohoto světa mladé povzbuzoval k bratrství, které je jedinou odpovědí hodnou křesťanů. „Nezačneme nyní proti někomu křičet, nepustíme se do hádky, nechceme ničit, nechceme inzultovat. Nechceme přemáhat nenávist větší nenávistí, přemáhat násilí větším násilím a teror ještě
větším terorem. Naše odpověď tomuto světu, který je ve válce, se nazývá bratrství, nazývá se
společenství, nazývá se rodina.“65 O tom ostatně hovořil již během křížové cesty. Zdůraznil,
že Kristův učedník odpovídá sebedarováním, včetně darování vlastního života podle Kristova vzoru. Cesta kříže je cestou života.66 Pak připomněl, že se přítomní sešli z celého světa
a z mnoha kultur a vyzval je ke společné modlitbě, která je nejlepším společným slovem a do
níž mohou vložit nejen ty velké války, ale i všechny malé osobní, které každý vede ve svém
srdci.
Bránit svobodu a proměňovat společnost
Nejrozsáhlejším tématem, jemuž se během vigilie věnoval, byla svoboda a úkol proměňovat
svět evangeliem. Mladým řekl, že jsou často uzavíráni v pohodlí a následně se stávají hříčkou
v rukou mocných. Existuje uzavřenost, která vede mladé lidi k pocitu ochromení: … „že
na tomto světě už není prostor k růstu, snění, tvořivosti, vyhlížení k obzorům a v posledku
vlastně k životu.“ Takový postoj „připravuje o chuť těšit se ze setkání a přátelství, o chuť
společného snění a putování s ostatními. Vzdaluje nás od druhých, brání nám podat si ruce.“
Dalším druhem ochromením je styl života, který má za to, že „ke štěstí potřebujeme dobrou
pohovku, že štěstí je synonymem pohodlí. Poskytuje uspávající masáž. Umožňuje přenést se
do světa videoher a trávit hodiny před komputerem. Pozvolna, aniž si to uvědomíme, usínáme, jsme omámení, zatímco druzí, kteří jsou možná živější, ale nikoli lepší, rozhodují o naší
budoucnosti.“
Po těch slovech se na ně obrátil s výzvou, aby na světě jen nevegetovali, nenechali se uspat,
ale aby zanechali stopu. V opačném případě, pokud zamění štěstí za spotřebu, zaplatí vysokou cenu, protože ztratí svobodu. Avšak svobodu, o níž mnozí chtějí mládež obrat, je třeba
bránit. „Pro mnohé je určitě snadnější a výhodnější mít ospalou a omámenou mládež, která
zaměňuje štěstí s pohovkou; mnohým se to zdá vhodnější než mít čipernou mládež, která
touží odpovědět Božímu snu a všem touhám srdce. Je mnoho lidí, kteří chtějí, aby mládež
nebyla svobodná; je mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu!“ Pak následovala jasná výzva k odvaze proměňovat svět. „Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními
hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět vás žádá,
abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti
rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství
a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.“67

František: Promluva během vigilie SDM, Krakov, 30. 7. 2016.
František: Promluva při křížové cestě SDM, Krakov, 29. 7. 2016.
67
František: Promluva během vigilie SDM, Krakov, 30. 7. 2016.
65
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Odvaha k životu s Kristem
Během nedělní mše svaté se na pozadí příběhu setkání Zachea s Ježíšem soustředil na duchovní ukotvení mladých v Kristu. Jak bývá jeho zvykem, svoji homilii rozčlenil do tří bodů,
k nimž pak dodal závěrečnou výzvu. Jednalo se o tři překážky, které musel Zacheus překonat,
aby se setkal s Kristem.
Zacheus byl malé postavy. Dnes mají mnozí o sobě malé mínění a necítí se na výši, aby
přišli do Ježíšovy blízkosti. Avšak naše duchovní identita vyplývá ze skutečnosti, že jsme milované děti Boží. Pro Ježíše není nikdo podřadný či bezvýznamný. V očích Božích máme cenu
proto, že jsme. „V jeho očích nemá žádnou cenu oděv, který nosíš, nebo mobil, který užíváš;
nezajímá jej, zda jsi podle módy.“ On nás má rád více, než my sami sebe, je naším fandou.
Proto je užitečné každé ráno se modlit: „Pane, děkuji ti, že mne máš rád; jsem si jist, že mne
máš rád, dej, ať si zamiluji svůj život!“
Tak jako Zacheus, který toužil setkat se s Ježíšem, musel překonat ostych z ostudy, pro
každého platí vybídnutí, aby se nestyděl přinést do zpovědnice všechny své slabosti, únavu
a hříchy. Ježíš překvapuje, protože odpouští a dává pokoj. „Nenechte si umrtvit duši. Vaším
cílem ať je láska krásná, která vyžaduje také odříkání a mocné odmítnutí dopingu úspěchu za
každou cenu a drogy smýšlení zaměřeného pouze na sebe a svoje pohodlí.“ A aby ještě více
mladým přiblížil skutečnost odpuštění, dodal: „Důvěřujte paměti Boha: Jeho paměť není
‘harddisk’, který zaznamenává a archivuje všechna naše špatná data. Jeho pamětí je něžné
srdce, které se raduje, když definitivně maže každou stopu naší špatnosti.“
Nakonec zástup Zachea kritizoval. Lidé na něj hleděli zvysoka, Ježíš však jednal opačně
a „podíval se nahoru“. Pro mnohé je obtížné přijmout milosrdného Boha. Proto je třeba mít
odvahu a nenechat se odradit. „Budou se vám moci smát, protože věříte v tichou a pokornou
sílu milosrdenství. Budou vás moci označovat za snílky, protože věříte v nové lidství, které
nepřijímá nenávist mezi národy, nepovažuje státní hranice za bariéry a nesobecky a bez zášti
střeží vlastní tradice. Neklesejte na mysli: svým úsměvem a svou otevřenou náručí hlásejte
naději a buďte požehnáním jediné lidské rodiny, kterou tady tak dobře reprezentujete! Dobře
instalujte to nejstabilnější připojení, totiž srdce vidoucí a neúnavně předávající dobro.“
Na závěr shromážděným mladým kladl na srdce, aby opatrovali dobro, které obdrželi.
Světové dny mládeže pokračují doma, a to nejen v hezkých vzpomínkách, ale v každodenním
přebývání s Kristem: při studiu, při práci, v přátelstvích, citech, plánech, snech a především
v modlitbě. „Jak jen doufá v to, aby mezi všemi každodenními kontakty a chaty byla na prvním místě zlatá nit modlitby! Jak jen si přeje, aby jeho Slovo promlouvalo do každého tvého
dne a aby se jeho evangelium stalo tvým a bylo ti ‘navigátorem’ na životních cestách!“68

68

Papež František: Homilie při mši svaté na závěr SDM, Krakov, 31. 7. 2016.
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Ukotveni v historii
Když se před svým odletem setkal s dobrovolníky, hovořil jim ve spontánním vystoupení
o důležitosti ukotvení. „Paměť svého lidu, paměť své vlastní životní historie. Mladý člověk
bez paměti nemůže být nadějí budoucnosti.“ Proto přítomným doporučil, aby hovořili se
svými rodiči a prarodiči. „Chcete-li být nadějí budoucnosti, musíte převzít pochodeň svého
dědy a babičky.“69
Shrnutí promluv během SDM
Po rozboru slov papeže Františka na dvou SDM, kterých se jako papež zúčastnil, je zřejmé,
že se vždy nejen snažil podnítit lásku mladých lidí k Ježíšovi a jejich každodenní ukotvení ve víře, ale zároveň se pokaždé věnoval i společenským tématům a mladé povzbuzoval
k tomu, aby se nenechali druhými manipulovat, aby nebyli nevšímaví a pohodlní, ale chopili
se aktivity pro obranu svobody a pro proměnu hospodářských a politických struktur, které
v současných podobách člověka jen zotročují. Víceméně na obou SDM je hnal do útoku, aby
se odvážili náročného úkolu křesťanů - v moci Boží proměňovat svět silou evangelia.
Poselství papeže Františka mladým lidem
Biblická věta, která je mottem každoročních Světových dnů mládeže, je pravidelně doprovázena papežovým poselstvím mladým lidem. I když je adresováno mladým, je na prvním
místě dáváno do rukou kněžím, řeholníkům a animátorům zapojeným do pastorace mládeže. Dlouholetý zodpovědný za Papežskou radu pro laiky, která se o konání SDM od jejich
počátku starala70, kardinál Stanislav Rylko, považuje za samozřejmé, že papežova poselství
mládeži mají být včleněna do řádné pastorace mladých na všech úrovních.71 Jak diecézní, tak
i pastorace ostatních subjektů pracujících s mládeží je vybízena, aby se inspirovala aktuálním
poselstvím a zařadila je do svých pastoračních plánů. Výsledkem je dynamičnost a spirituální
hloubka pastorace mládeže. Od odpovědných lidí je vyžadováno, aby poselství osobně přijali
a pak je vhodně mladým lidem tlumočili, pracovali s ním během roku a doprovázeli mladé
na vlastní slavnost. Po návratu z velkých setkání je důležité využít nadšení mladých a přijít se
solidními nabídkami formačních programů pro ně.
Papež František prozatím vydal čtyři poselství k jednotlivým SDM, které následovaly po
Světových dnech mládeže v Rio de Janeiro:
– XXIX. Světové dny mládeže v diecézích: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je
nebeské království“ (Mt 5,3), 21. ledna 2014.
František: Promluva k dobrovolníkům SDM, Krakov, 31. 7. 2016.
Rozhodnutím papeže Františka se od podzimu 2016 organizací SDM zaobírá Dikasterium pro laiky, rodinu
a život, které vzniklo sloučením bývalých papežských rad pro laiky a rodinu.
71
Rylko, S.: Přednáška o Světovém dni mládeže podle poselství Svatého otce. In: Budoucnost církve. 2001, roč.
VIII, č. 6, s. 6.
„Pastorace mládeže jak na rovině univerzální, tak na úrovni místní církve předpokládá spirituální identitu, nechceme-li, aby se jak Sekce, tak jednotlivá DCM staly pouhými organizačními a koordinačními úřady. Tato identita
je hluboce křesťanská a své akcenty nachází v magisteriu Jana Pavla II. (dnes již také Benedikta XVI. a papeže Františka). Je v pravdě katolická a jednotlivcům nebrání v rozvinutí osobního povolání a přijetí některé z církví uznaných
duchovních cest.“ Pastorační plán Sekce pro mládež ČBK, Praha : Česká biskupská konference 2002, čl. 5,4.
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– XXX. Světové dny mládeže v diecézích: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou
vidět Boha“ (Mt 5,8), 31. ledna 2015.
– XXXI. Světové dny mládeže v Krakově: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), 15. srpna 2015.
Poslední poselství, čtvrté v pořadí, zahájilo mariánská témata, která vyvrcholí během Světových dnů mládeže v Panamě.
– XXXI. Světové dny mládeže v diecézích: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“
(Lk 1,49), 27. února 2017. Premiérou tohoto poselství bylo, že je papež doprovodil krátkým
videem vhodným pro sociální sítě, v němž ho stručně shrnul.72
XXIX. Světové dny mládeže – Blahoslavení chudí v duchu
Ve svém prvním poselství, které bylo určeno pro slavení SDM v diecézích, nejprve rozebírá
obsah slova blahoslavenství. Jedná o cestu, kterou ztělesňuje v plnosti sám Ježíš a na niž zve
každého člověka. Jde o cestu opravdového štěstí, po němž každá lidská bytost touží. Kdo otevře svůj život Ježíšovi, kdo s ním sdílí radosti a bolesti, ten zakusí pokoj a radost, které nám
může dát jen Bůh – nekonečná láska. Avšak Ježíšova blahoslavenství přinášejí zásadně odlišný
vzor štěstí, než jaký běžně předkládají média a než jak si ho lidé představují. Ti, kteří jsou
Ježíšem označováni za blahoslavené, jsou v logice tohoto světa považováni za poražené a slabé.
Papež mladé upozorňuje, že jsou často klamáni iluzemi. Proto jim hrozí, že se spokojí
s málem, že budou uctívat povrchní modly, a tak se stanou neustále nespokojenými otroky. Je
třeba se nebát. Svatí – jako blahoslavený Pier Giorgio Frasssati – ukazují, že je třeba směřovat
vysoko, žít a ne živořit. Vždyť Bůh je s každým, kdo mu otevře srdce, je silou, jíž překonáváme obtíže a která činí lidský život plodný. Je velmi smutné vidět sice nasycenou, ale jinak
ochablou mládež. „Mějte odvahu k opravdovému štěstí! Řekněte ‘ne’ pomíjivé, povrchní
a zvrhlé kultuře, která vám neumožní vzít na sebe zodpovědnost a čelit velkým výzvám života!“
Dále se zaměřuje již na zvolené blahoslavenství „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich
je nebeské království“ (Mt 5,3). Sám Ježíš zvolil chudobu a stal se Božím žebrákem. Svatý
František z Assisi nerozlučně spojil vlastní chudobu a lásku chudým.
Pak se papež František obrací na mladé lidi s konkrétními náměty pro jejich život.
– Doporučuje jim, aby se učili odstupu od věcí a tak se stali svobodnými. Evangelijní životní styl je charakteristický skromností a střídmostí. „Jde o to hledat to podstatné, naučit se
zříkat mnoha povrchních a zbytečných věcí, které nás dusí.“
– Vyzývá je, aby se stali citlivými k duchovním i hmotným potřebám chudých lidí a zároveň ukazuje na nové druhy chudoby: nezaměstnanost, emigrace, řada závislostí, nezakoušení
lásky. Je úkolem mladých, aby vrátili solidaritu do středu zájmu lidské civilizace. „Nemějme
ústa plná krásných slov o chudých! Setkávejme se s nimi, dívejme se jim do očí, naslouchejme
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jim. Chudí jsou pro nás konkrétní příležitostí setkat se se samotným Kristem, dotýkat se jeho
trpícího těla.“
– Třetí námět, který papež klade mladým na srdce, je objev, že chudí nejsou jen ti, kterým
můžeme posloužit, ale jsou též těmi, kteří mnohé nabízejí. „Učí nás, že hodnota člověka
není v tom, co vlastní, jaké má konto v bance. Chudí nás mohou naučit mnohému o pokoře
a důvěře v Boha.“
V závěrečné části se pak zmiňuje o evangelizaci, která je spjata s evangelijní chudobou. Ježíš
si přeje chudou církev, která je nakažlivě radostná. Připomíná svatořečení svého předchůdce
Jana Pavla II., který bude patronem SDM a zmiňuje, jak tento zakladatel setkání mladých
před třiceti lety na jejich počátku odevzdal mladým lidem kříž. Poslední myšlenka pak patří
Marii, která ukazuje, že „radost evangelia tryská z chudého srdce, které umí jásat a žasnout
nad Božími skutky.“73
XXX. Světové dny mládeže – Blahoslavení čistého srdce
Ve druhém poselství, které zaslal mladým lidem, se inspiruje dalším blahoslavenstvím,
a to: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8). Nejprve pojednává
o štěstí a hříchu člověka. Hledání štěstí je pro všechny lidi přirozené, avšak hřích je zakalil.
Dramatické důsledky se okamžitě projevily ve vztahu prvních lidí k sobě samým, vůči sobě
navzájem i ve vztahu k přírodě. I po hříchu však zůstává pravdou, že jedině v Kristu nacházíme plné dovršení svých snů o dobru a štěstí. Pouze On může uspokojit lidská očekávání, jež
jsou mnohokrát klamána falešnými přísliby světa.
Ve druhé části rozebírá pojem čisté srdce. Srdce je „vyjádřením člověka v jeho celistvosti
a jednotě těla i duše, v jeho schopnosti milovat a být milován.“ Člověka poskvrňuje to, co
z něj vychází, totiž jeho špatná rozhodnutí, jako jsou „špatné myšlenky, smilství, krádeže,
vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost“
(Mk 7,15; 7,21-22). Každý se proto musí naučit rozlišovat, aby měl citlivé svědomí, které by
mu podle vůle Boží ukazovalo, co jeho srdce znečišťuje (Řím 12,2). Je-li nutná obezřetnost
při péči o vše stvořené – o čistotu vzduchu, vody a potravin – tím více musíme střežit čistotu
toho nejcennějšího, co máme: čistotu našich srdcí a našich vztahů. To je skutečná „lidská
ekologie“, která je plodem lásky. „Nejvzácnější hodnota, kterou můžeme v životě mít, je
náš vztah k Bohu. On vás miluje bezpodmínečným způsobem a přijímá vás takové, jací jste.
Pokud však toto poznání chybí, člověk se stává nesrozumitelnou hádankou. Přeji vám, drazí
mladí, aby vás tento Ježíšův láskyplný pohled doprovázel po celý život.“
Dále se soustřeďuje na téma, které je velice spjato s mladými lidmi – na lásku. Pravé lásce
je třeba se s odvahou učit. Pak je možné objevit skutečnou krásu pravé lásky, která vytváří
věrné a zodpovědné společenství. Proto je třeba jít proti proudu současného stylu života, odmítnout banalizaci lásky a její redukování na sex, a nevyužívat druhého jako nástroj na vlastní
uspokojení. „Pokud se vrhnete do odhalování bohaté nauky církve v této oblasti, objevíte, že
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křesťanství není souhrnem zákazů potlačujících naše touhy po štěstí, ale životním projektem
schopným fascinovat naše srdce!“
Třetí část nabízí konkrétní způsoby, jak hledat Pána, který každému vychází vstříc jako
první: setkání s Bohem v modlitbě, v četbě Bible – především evangelií, v bratrském životě
a ve tvářích bližních. Protože jsme hříšníky, potřebujeme též Ježíšovu otevřenou náruč ve svátosti smíření. Kdo se setkává s Pánem, poznává sám sebe, a pak snáze nalezne i své povolání
k manželství či zasvěcenému životu. „Boží vůle je naše štěstí!“
Na závěr poselství připomíná svatého Jana Pavla II., který před 30 lety ustanovil SDM.74
XXXI. Světové dny mládeže – Blahoslavení milosrdní
Třetí poselství, které zahájilo roční duchovní přípravu na SDM v Krakově, mělo jako téma
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). Poselství je psáno v duchu blížícího se Jubilejního roku milosrdenství a zdůrazňuje, že setkání v Krakově bude jedním ze silných okamžiků Svatého roku. Dále připomíná, že vnímání skutečnosti, že přichází
doba milosrdenství, vnesla do církve sv. Faustina Kowalská, kterou byl inspirován papež sv.
Jan Pavel II. Oba jsou proto vícekrát v poselství zmiňováni a citováni.
Boží milosrdenství je konkrétní a všichni potřebují, aby s ním udělali osobní zkušenost.
Tu svoji papež nabízí čtenářům: „Když mi bylo sedmnáct let a měl jsem si jednou vyrazit
s přáteli, rozhodl jsem se nejdříve zajít do kostela. Tam jsem se setkal s knězem, který ve mně
vzbudil zvláštní důvěru, a pocítil jsem touhu otevřít své srdce ve zpovědi. To setkání změnilo
můj život! Získal jsem jistotu, že Bůh mne v osobě onoho kněze očekával ještě dříve, než
jsem zamířil do kostela. My ho hledáme, ale On nás vždy předchází, stále nás hledá a nachází
nás jako první. On je Otec a čeká na nás stále! Jak je krásné setkávat se ve svátosti smíření
s milosrdným Otcovým objetím, objevovat zpovědnici jako místo milosrdenství a dovolit,
aby se nás dotýkala Pánova milosrdná láska, která nám odpouští stále!“
Následně se na mladé lidi obrací s otázkou: „A co ty, mladý muži a mladá ženo? Pocítil jsi
někdy, že na tobě spočinul tento pohled nekonečné lásky, která přes všechny tvoje hříchy,
omezení a pády i nadále s tebou počítá a hledí na tvůj život s nadějí?“
Pak připomíná dva zločince ukřižované spolu s Ježíšem a ptá se mladých, se kterým z nich
se ztotožňují. Zda s tím, který je domýšlivý a neuznává své chyby, či naopak s tím, který
uznávám, že potřebuje Boží milosrdenství, a neváhá si je vyprošovat.
Pro někoho možná překvapivě papež hovořil ve spojitosti se Svatým rokem o skutcích
tělesného a duchovního milosrdenství, pro mnohé dávno zapomenutou záležitost ze starých
katechismů. Dokonce dal mladým úkol, aby od ledna do července 2016 každý měsíc praktikovali jeden skutek tělesného a jeden skutek duchovního milosrdenství. Milosrdenství je
cestou, jak překonávat zlo, které je ve světě, a je třeba spojovat se v modlitbě, aby se Pán nad
celým světem smiloval.
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Nechybělo ani pozvání na červencové setkání do Krakova: „Drazí mladí, milosrdný Ježíš,
znázorněný na malbě uctívané Božím lidem v jemu zasvěceném krakovském chrámě, vás
očekává. On vám důvěřuje a počítá s vámi! Má mnoho důležitých věcí, které chce sdělit
každému a každé z vás.“75
XXXI. Světové dny mládeže – Maria jako vzor víry
Čtvrté dosud zveřejněné poselství papeže Františka k SDM je z února 2017. Papež se nejprve vrací k setkání v Krakově a zdůrazňuje, že jsme „prožili silnou zkušenost bratrství a radosti, byli jsme znamením naděje pro svět. Různé vlajky a jazyky nebyly důvodem ke střetům
a rozdělení, nýbrž příležitostí, abychom otevřeli brány našeho srdce a stavěli mosty“. Poté
připomíná, že se během přípravy na SDM v Panamě v lednu 2019 bude konat na podzim
2018 biskupská synoda o mladých lidech a rozlišování povolání.
Na této cestě bude mladé lidi doprovázet Panna Maria. Proto jsou biblická motta následujících tří SDM vzata z úvodu Lukášova evangelia a týkají se jejího života. Mladá dívka Maria
bude tak postavena před mladé lidi jako vzor jejich života, a jako ta, která je doprovází svou
modlitbou u svého božského Syna.
Papež dále navazuje na své krakovské rčení o „pohovkové mládeži“ a ukazuje, že Maria
taková nebyla. Naopak – proto, aby se cítila dobře, nepotřebuje klid. Jakmile zjistí, že její
sestřenice potřebuje pomoc, vydá se na cestu. Pouť umožňuje ztišení a klidnou meditaci, říká
papež, proto je mnohdy dobou, kdy pronikáme do významu událostí našeho života. Setkání
s Alžbětou je pak chvílí vyznání víry, kterou Maria přijala a následně ji oslaví v modlitbě,
ve které si je vědoma svých omezení, ale zároveň úplně důvěřuje v Boží milosrdenství. Víra
je srdcem celého Mariina života. Povolání je Bohem nabízeno každému mladému člověku.
„Když se Bůh dotkne srdce mladého chlapce nebo dívky, jsou najednou schopni velkolepých
věcí.“ I přes lidskou slabost, když Bůh volá: „Má před sebou to, co bychom mohli udělat,
všechnu lásku, kterou jsme schopni nabídnout. Jako mladá Marie můžete svůj život proměnit
v nástroj na zlepšení světa.“
Papež mladým lidem předkládá následující konkrétní úkoly:
– Navrhuje jim ignaciánské zpytování svědomí. Zastavit se na konci každého dne a připomenout si nejen chyby, ale i to, co bylo pěkné, a spojit to s vyjádřením vděčnosti, pokání
a důvěry.
– Poznamenat si prožité do duchovního deníku, „modlit se v životě, životem a za život.“
– Spojit se s historickou tradicí a modlitbou minulých generací. Využívat lidovou zbožnost.
– Znát Boží slovo, číst je každý den, konfrontovat s ním svůj život a vykládat každodenní
události ve světle toho, co Pán říká v Písmu svatém.
– Prožívat eucharistii a svátost smíření jako chválu a díkůčinění.
– Setkávat se s prarodiči, se starými lidmi, přijímat jejich svědectví, moudrost a pohled,
a tak objevovat své kořeny.
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Poměrně velká část poselství je věnována úvahám nad tématem příslušnosti ke konkrétnímu lidu: národu a církvi. Být mladým neznamená být odtržen od minulosti. Jako Maria,
i my všichni patříme do nějakého národa a jsme součástí společné cesty, která nás po staletí
předcházela. „Církev v sobě nese dlouhou tradici, která se předává z generace na generaci
a která se zároveň obohacuje zkušeností každého jednotlivce. Také vaše historie má své místo
v dějinách církve.“ Ukotvení v minulosti umožňuje žít dynamicky přítomnost a s kreativitou
rozvíjet budoucnost. To minulé neukládáme jako informace na hard disk, ale z historie se
učíme a postupně objevujeme červenou niť Boží lásky, která spojuje celou naši existenci.
Nejde o zážitky, ale o skutečně žitý život, vědomě a odpovědně. Ježíš je schopen uzdravit i vše
negativní, co do lidské existence též patří.
Důležitost tradice neznamená být tradicionalisty. Velké Boží věci neskončily, nýbrž i nadále
se dějí v přítomnosti. „Schopnost připomínat si minulost neznamená stát se nostalgickými
nebo lpět na určitém historickém období, nýbrž dokázat rozpoznat vlastní kořeny, abychom
se vždy mohli vrátit k tomu zásadnímu a pustit se s kreativní věrností do budování nových
časů.“
Nebezpečí společnosti, která uznává pouze přítomnost, spočívá v tom, že se stává jen pragmatickou, a proto znehodnocuje a považuje za překonané to, co má stálou platnost, jako
manželství, kněžství a zasvěcený život.
Závěrem se papež František vrací k Marii, svěřuje jí všechny mladé lidi a připomíná dvě
důležitá výročí, která připadají na rok 2017: 300 let od objevení sochy Panny Marie z Aparecidy v Brazílii a 100 let od zjevení ve Fatimě v Portugalsku. Na mladé se obrací s výzvou, aby
s Pannou Marií rozvíjeli blízký a přátelský vztah, a svěřovali jí své radosti, obavy a starosti.
„Ujišťuji vás, že nebudete litovat.“76
Shrnutí témat poselství mládeži
Poselství papeže Františka mládeži mají zřejmé společné znaky, kterými jsou:
– povzbuzují mladé k rozvíjení vztahu s milujícím Bohem,
– vyzývají k odvaze žít víru v praxi a zvolit si životní povolání,
– předkládají příklady svatých,
– nastiňují konkrétní úkoly pro život mladých lidí na dané období,
– připomínají sv. Jana Pavla II.
VNÍMÁNÍ SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE PAPEŽEM FRANTIŠKEM
Jak bylo poznamenáno, papež František nepatřil před svým zvolením do služby nástupce apoštola Petra mezi účastníky SDM. Proto je zajímavé, jak vysoce je po Rio de Janeiro
a Krakovu hodnotí.
Cílem konání SDM je slavit živého Ježíše, přítomného mezi námi. Jedná se tedy o slavnost
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víry, která posiluje nejen přímé účastníky, ale společnost a celou církev. Sešli jsme se, „abychom v jednotě sdíleli víru a radost ze setkání s Kristem a z toho, že jsme jeho učedníky. Buďte vítání na této slavnosti víry.“77 „SDM jsou vždycky slavností víry, když se konají společné
chvály Pánu, zpívá se, naslouchá se Božímu slovu, dochází ke ztišení v adoraci – to všechno
je vrcholem SDM a pravým účelem této velké pouti. A zvláštním způsobem je to prožíváno
o sobotní vigilii a při závěrečné mši. To je ta velká slavnost, slavnost víry a bratrství, která
začíná na tomto světě a nebude mít konce. Je to však možné jedině spolu s Pánem! Bez lásky
Boží není opravdová slavnost pro člověka!“78 Kdo prožije SDM, ten je duchovně okysličen,
obnoven.79
SDM jsou velkou nadějí pro svět, protože ukazují jednotu velkého množství mladých ze
všech částí světa, které shromáždila žitá víra80, kteří obnovují své přátelství s Ježíšem a mezi
sebou.81 „Jakmile se nějaké město naplní mladými lidmi, kteří proudí ulicemi s vlajkami celého světa, zdraví se a objímají, je to skutečně slavnost. Je to znamení pro všechny, nejenom
pro věřící.“82 „SDM v Rio de Janeiro byl velmi krásný zážitek, svátek víry a bratrství, který
naplňuje radostí.“83 „SDM se staly prorockým znamením pro Polsko, Evropu a svět. Nová
generace mladých lidí, dědiců a pokračovatelů pouti, zahájené sv. Janem Pavlem II., reagovala
na výzvy dneška a vyslala znamení naděje. Je to znamení, které se nazývá bratrství. Neboť
právě v tomto válčícím světě je nezbytné bratrství, blízkost, dialog, přátelství. Když nastává
bratrství, je to znamení naděje.“84
Slavnost SDM se neuzavírá sama v sobě, ale je pobídkou k evangelizaci. „Do mé paměti se
vtisklo mimořádné setkání v Rio de Janeiro: velká slavnost víry a bratrství! Ježíš zopakoval své
pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější
poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i vzdálenými, až po
nejzazší zeměpisné a existenciální periférie naší doby.“85
SDM jsou cestou církve s mladými lidmi. Nejedná se tedy o pouhou jednu akci, ale o proces. „SDM nejsou pouhými prchavými chvílemi nadšení, nejsou pouhým ‘ohňostrojem’; jsou
to etapy dlouhé cesty, která začala v roce 1985 z iniciativy papeže Jana Pavla II. On tehdy svěřil mladým lidem Kříž a řekl jim: Jděte, já půjdu s vámi. A tak se i stalo. Tato pouť mladých
pak pokračovala i za Benedikta XVI., a díky Bohu jsem i já mohl zažít tuto nádhernou etapu
pouti v Brazílii. Pamatujme si vždy, že mladí nejedou na SDM za papežem, ale následují tam
Krista, jehož Kříž s sebou nesou. Papež je vede a doprovází na této cestě víry a naděje.“86 „Ko-

Papež František: Promluva při uvítání účastníků SDM, Rio de Janeiro, 25. 7. 2013.
Papež František: Promluva během generální audience, Řím, 4. 9. 2013.
79
Papež František: Promluva před Anděl Páně po mši sv. na SDM, Krakov, 31. 7. 2016.
80
Papež František: Promluva k dobrovolníkům SDM, Krakov, 31. 7. 2016.
81
Papež František: Promluva při vítání účastníků SDM, Krakov, 28. 7. 2016.
82
Papež František: Promluva během generální audience, Řím, 4. 9. 2013.
83
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
84
Papež František: Promluva během generální audience, Řím, 3. 8. 2016.
85
Papež František: Poselství k XXIX. Světovým dnům mládeže 2014.
86
Papež František: Promluva před modlitbou Anděl Páně, Řím, 4. 8. 2013
77
78

Budoucnost církve 4/2017

studium

31

lik proměn, kolik skutečných a opravdových konverzí se odehrálo v životě tolika mladých při
setkání s tímto holým křížem!“87
SDM jsou cestou církve s mladými lidmi, která má své zastavení. Proto je důležité reflektovat každoroční papežova poselství mladým lidem a na jednotlivé velké slavnosti se kvalitně
připravovat. „Obyvatelům Panamy přeji, abyste se dobře připravili – se stejnou silou, stejnou
spiritualitou a stejnou hloubkou, s níž se připravili Poláci.“88
Papež František vícekrát vyjádřil vděčnost svému předchůdci sv. Janu Pavlu II. za dar SDM,
který daroval církvi. „V tomto rodném kraji sv. Jana Pavla II. bych chtěl poděkovat zvláště
jemu, který tato setkání vysnil a dal k nim podnět.“89 „Právě před třiceti lety sv. Jan Pavel II.
ustanovil v církvi Světové dny mládeže. Toto putování mladých napříč kontinenty pod vedením Petrova nástupce bylo skutečným darem prozřetelnosti a prorockou iniciativou. Společně Pánu poděkujme za cenné plody, které tato setkání přinesla do života tolika mladých
lidí na celé planetě! Kolik důležitých objevů – především objevení Krista jako Cesty, Pravdy
a Života, a církve jako velké a otevřené rodiny! Kolik životních proměn a kolik rozhodnutí
pro povolání vzešlo z těchto setkání! Kéž se papež sv. Jan Pavel II., patron světových dnů mládeže, přimlouvá za naši pouť směřující do jeho Krakova. Ať nás na této cestě provází mateřský
pohled milostiplné, překrásné a přečisté blahoslavené Panny Marie.“90
Papež vidí SDM též jako dobrodružství, což je jistě opakovanou zkušeností všech, kteří se
na přípravě tak velkých setkání podílejí. „Příprava SDM je dobrodružstvím, znamená to pustit se za dobrodružstvím a dosáhnout cíle. Děkuji za hodiny modliteb a spoustu práce. Děkuji
vám, kteří jste se pustili do tohoto dobrodružství s nadějí, že to dokážete a dosáhnete cíle.“91
Promluvy papeže na setkáních během apoštolských cest
Jak již bylo zmíněno, papež František se na svých cestách mimo Vatikán se zpravidla schází na speciálních setkáních s mládeží.92 Vnímá radostnost těchto setkání, lásku, kterou mu
mladí lidé projevují, vyciťuje jejich ideály a touhu po životě a růstu.93 Následující část studie
shrnuje papežova témata, s nimiž se při svých promluvách, které jsou často spontánní, na
mladé lidi obrací.
Mládí je bohatství, které je třeba proměnit v čin a v povolání
Mladí lidé současnosti nemají lehký život94, a papež vnímá a hlasitě popisuje nebezpečí,
které jim hrozí. Používá k tomu různá přiléhavá a srozumitelná přirovnání. Jednak se jedná

Papež František: Poselství k XXXI. Světovým dnům mládeže 2016.
Papež František: Rozhovor s novináři cestou ze SDM v Krakově, 31. 7. 2016.
89
Papež František: Promluva při vítání účastníků SDM, Krakov, 28. 7. 2016.
90
Papež František: Poselství k XXX. Světovým dnům mládeže 2015.
91
Papež František: Promluva k dobrovolníkům SDM, Krakov, 31. 7. 2016.
92
Není to vždy, protože mnohé cesty papeže Františka jsou velice krátké a spojené s konkrétní událostí. Do vydání
tohoto článku uskutečnil mimo Itálii 20 cest a na 9 z nich se setkal s mladými lidmi (čísla včetně Kolumbie ???). Po
Itálii to bylo cest 19 a z toho na 9 se konalo setkání s mládeží (čísla včetně Bologne v říjnu ???)
93
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Sarajevu, 6. 6. 2015.
94
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Paraguayi, 12. 7. 2015.
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o ukolébání v konzumismu, v jakémsi neplodném spánku v požitcích, který nabízí hodnoty
podobné „mýdlovým bublinám a odpadu“.95 Avšak mladí nemají být „důchodci, ani mladí
z pohovky“96. „Život není k tomu, aby byl stráven bloumáním.“97 Existuje nebezpečí proměny na „muzeální mládež“, která má všechno, ale neví, co s tím.98 Pro mladé lidi je typické
snít a otevírat se velkým věcem99, protože „srdce člověka očekává velké věci.“100 Proto je
smutné vidět mládež, která předčasně odešla do důchodu,101 penzionované mladé lidi, kteří
se vzdávají bez boje a vrhají se do víru falešných iluzí a končí v nicotě.102 Papež cituje blahoslaveného Piera Giorgio Frassatiho, který říkal: „Žít, nestárnout!“103 Jednou si argentinský
papež povzdechl: „Když slyším, jak si mladý člověk stěžuje: ‘časy jsou zlé, Otče, co proti tomu
zmůžeme’, tak ho rovnou pošlu na psychiatrii. Nemůžu pochopit, že mladý člověk nechce
udělat něco velkého, vsadit na velké ideály budoucnosti.“104
Na druhé straně papež František vnímá, že mladí lidé jsou současnou společností opomíjeni, vyřazováni jako nepotřebný spotřební materiál, což se projevuje především nedostatkem
základního vzdělání a nezaměstnaností.105 „Národ, který se nestará o to, aby dal mladým
práci, nemá budoucnost.“106 Papež Bergoglio je citlivý na sociální problémy aktuální doby,
jejíž nespravedlnosti neváhá pojmenovat. „Žijeme v kultuře odpadu. Co není ekonomicky
užitečné, je vyřazeno. Jsou vyřazeny děti, protože nejsou počaty, anebo jsou zabity dříve, než
se narodí. Jsou vyřazeni starší lidé, protože nejsou potřební a jsou ponecháni smrti. Středem
světového ekonomického systému není muž a žena, jak chce Bůh, ale bůh peněz.“107 Žít
v takovém světě připravuje o odvahu, vede k podceňování sebe sama, k rezignaci a nedůvěře
v život, a následně k závislosti na drogách, k sebevraždám, a nejednou z touhy něco konat ke
konání zla včetně terorismu, pro který se nechají naverbovat.108 Žije se v kultuře provizoria,
v němž se nepřijímají stabilní životní rozhodnutí, a život se zužuje na sled chvilkových emocí.
Výsledkem je bloumání životem a rozkouskovaný život. „Kultura provizoria svobodu zbavuje
pravého údělu a těch nejopravdovějších a nejvíce autentických cílů.“109 Papež se na mladé

Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Turín, 21. 6. 2015.
Papež František: Promluva na setkání s mládeží římské diecéze, 8. 4. 2017.
97
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Castelpetroso, 5. 7. 2014.
98
Papež František: Promluva na setkání s mládeží z Filipín, 18. 1. 2015.
99
Papež František: Setkání s mladými lidmi na Kubě, 20. 9. 2015.
100
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Castelpetroso, 5. 7. 2014.
101
Papež František: Telefonický pozdrav italským skautům, 10. 8. 2014; František: Setkání s mladými lidmi na Kubě,
20. 9. 2015.
102
Papež František: Promluva během přivítání s mladými lidmi, Krakov, 28. 7. 2016.
103
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Turín, 21. 6. 2015.
104
Papež František: Setkání se skupinou mladých lidí z diecéze Piacenza, Vatikán, 28. 8. 2013.
105
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Castelpetroso, 5. 7. 2014.
106
Papež František: Setkání s mladými lidmi na Kubě, 20. 9. 2015.
107
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Turín, 21. 6. 2015; papež František: Setkání s mladými lidmi v
Keni, 27. 11. 2015; papež František: Setkání s mladými lidmi na Kubě, 20. 9. 2015.
108
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Mexiku, 16. 2. 2016; papež František: Setkání s mladými lidmi
v Itálii, Turín, 21. 6. 2015; papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015
109
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Castelpetroso, 5. 7. 2014.
95
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obrací s apelem: Najdou se lidé, kteří vás budou odvádět od dobré cesty. Nabídnou „trochu“
alkoholu, drog. „Prosím vás, jděte proti proudu! Jděte proti této civilizaci, která velmi škodí.“110 „Neprodávejte své mládí těm, kdo prodávají smrt!“111
I když je zlo tak viditelné a jeví se jako neporazitelné, křesťan ví, že Bůh, který je nekonečná
láska a bezmezné milosrdenství, zlo dokonale porazil Kristovou smrtí a vzkříšením. „Toto je
evangelium, radostná zvěst – Boží láska zvítězila! Jestliže věřím tomu, že Ježíš zvítězil nad
zlem a spasil mne, musím jej následovat. Musím celý život jít po Ježíšově cestě.“112
Jihoamerický papež proto v mladých často podněcuje odvahu. Vyzývá je: „Nenechte se
vyloučit, nenechte si vzít vlastní hodnotu, nenechte se sebou zacházet jako se zbožím.“113
Mexickým mladým, prožívajícím velké sociální problémy, řekl: „Vy jste bohatstvím Mexika,
vy jste bohatstvím Církve. Navzdory všemu těžkému, co prožíváte. Odvahu v nás obnovuje
sám Ježíš. On je schopen probudit to nejlepší, co máte v sobě. V umění výstupu není vítězstvím nespadnout, nýbrž nezůstat ležet. Pomocnou ruku vždy nabídne Ježíš. Ruku v ruce
s Ježíšem Kristem je možné žít plný život, je možné uvěřit tomu, že život stojí za to, že stojí
za to dát ze sebe to nejlepší, být plodným, být solí a světlem uprostřed přátel, ve své čtvrti, ve
svém společenství, ve své rodině.“114
Papež tedy nenabízí planou naději, jakési optimistické rozpoložení, ale ukotvení v Kristu,
který jediný dává sílu a je řešením problémů, v nichž se současný svět nachází. „Nespokojujte
se s malými cíli! Mějte touhu po štěstí, mějte odvahu vyjít ze sebe samých a vydat se k plnosti
svou budoucnosti s Ježíšem. Sami to nedokážeme. V tlaku událostí nikdy nedovedeme sami
najít správnou cestu, a i kdybychom ji nalezli, neměli bychom dostatek sil vytrvat a čelit
strmosti a nečekaným překážkám. Jedině spolu s Ježíšem v modlitbě a následování nalezneme
zřetelnou vizi a sílu pokračovat dál. On nám dodává sílu v naší křehkosti a umožňuje nám,
abychom byli opravdu svobodní, svobodní v konání dobra, silní pro pokračování v dobrém
a schopní odpouštět a žádat o odpuštění.“115 Zároveň nezastírá, že obnovu společnosti je
třeba nejednou protrpět: „Naděje dokáže trpět, aby byl nějaký projekt dokončen, dokáže se
obětovat.“116
Mladí lidé jsou bohatstvím, „nezbytnou a milovanou součástí přítomnosti církve!“117
a každé země, a toto „bohatství je třeba proměnit v naději skrze práci a proměnit v naději.“118
Potřebujeme průkopníky119, svatou120 a odvážnou mládež, jejímž vítězstvím bude práce, kte-

Papež František: Setkání se skupinou mladých lidí z diecéze Piacenza, Vatikán, 28. 8. 2013.
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
112
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Assisi, 4. 10. 2013.
113
Papež František: Promluva na setkání s mladými lidmi v Mexiku, 16. 2. 2016.
114
Tamtéž.
115
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Castelpetroso, 5. 7. 2014.
116
Papež František: Setkání s mladými lidmi na Kubě, 20. 9. 2015.
117
Papež František: Homilie na VI. setkání asijské mládeže v Jižní Korey, 17. 8. 2014.
118
Papež František: Promluva na setkání s mladými lidmi v Mexiku, 16. 2. 2016; papež František: Homilie při mši
v Albánii, 20. 9. 2014.
119
Papež František: Promluva na ekumenickém setkání v Arménii, 25. 6. 2016.
120
Papež František: Promluva na setkání s mládeží z Filipín, 18. 1. 2015.
110
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rou přispěje ke změně světa k lepšímu. „Nemějte strach, nenechte si ukrást naději. Život
je váš! Je váš, abyste jej nechali rozkvést a přinesli plody všem.“121 „Mládí není pasivita, ale
houževnaté úsilí dosáhnout nějaké životní mety, i když to něco stojí; neznamená zavírat oči
před těžkostmi, ale odmítnout kompromisy a průměrnost; není ani uhýbáním a únikem, ale
úsilím o solidaritu se všemi, zvláště s těmi nejslabšími.“122 „Nikdy nevystupujte ze hry, jako
dobří sportovci, kteří kvůli výsledkům dokáží tvrdě trénovat, jak někteří z vás vědí z vlastní
zkušenosti. Obtíže vás nesmí vylekat, nýbrž povzbudit k další cestě.“123 „Utíkat od výzev
života není nikdy řešením. Je třeba vydržet, mít odvahu k vytrvalosti, bojovat za dobro. Kdo
utíká, nemá odvahu dávat život.“124
„Nespokojujte se průměrností, ‘živořením’ a pohodlným sezením na místě; nedůvěřujte
těm, kteří vás odvádějí od opravdového bohatství, kterým jste vy, když vám říkají, že život je
krásný jenom tehdy, když máte spoustu věcí; nedůvěřujte těm, kteří vám chtějí namluvit, že
něco znamenáte, když se tváříte jako silní, jako filmoví hrdinové nebo když nosíte šaty podle
poslední módy. Vaše štěstí je nedocenitelné a není na trhu; není to aplikace, kterou si stáhnete do mobilu. Ani její nejnovější verze vám nemůže pomoci stát se svobodnými a velkými
v lásce. Svoboda je něco jiného.“125
Naději je možné najít jen v Ježíši
Tváří tvář obtížím, s nimiž se mladí lidé setkávají, vyjadřuje papež svoji účast a blízkost
v jejich utrpení126 a zdůrazňuje jim, že je možné mít naději, protože její základ není v lidské
síle, ale je ukotvena ve víře v Ježíše Krista a „jeho slovo má moc dotknout se každého srdce,
přemoci zlo dobrem, měnit a vykoupit svět.“127 Na mladé se v prvních měsících svého pontifikátu obrátil s ujištěním, že jim nenabízí iluze, ale setkání s živým a milujícím Ježíšem.128
„Dovolte Kristu, aby přetvořil váš přirozený optimismus na křesťanskou naději, vaši energii
na mravní ctnosti, vaši dobrou vůli v ryzí lásku, která se umí obětovat!“129
S Ježíšem je možné mít osobní vztah. Jen pak o něm můžeme druhým svědčit.130 Lásku člověka ke Kristu živí modlitba, která má právě proto v lidském životě zásadní místo.
„Modlitba je mocná. Modlitba přemáhá zlo.“131 „Pokud chceš, aby Ježíš změnil tvůj život,
popros ho o pomoc. Nikdy se nepřestávejte modlit. Modlitba je nejsilnější zbraň, kterou
mladý člověk má.“132 Když muž či žena zapomínají na modlitbu, ztrácejí to nejlepší ze svého
121
Papež František: Telefonický pozdrav italským skautům, 10. 8. 2014; papež František: S mladými lidmi v Itálii,
Neapole, 21. 3. 2015.
122
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Sarajevu, 6. 6. 2015.
123
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie – Cagliari, 24. 9. 2013.
124
Papež František: Setkání s mladými lidmi ve Středoafrické republice, 29. 11. 2015.
125
Papež František: Homilie při mši svaté na náměstí sv. Petra během Jubilea milosrdenství 13-16letých,
24. 4. 2016.
126
Papež František: Promluva v salesiánské oratoři v Turecku, 30. 11. 2014.
127
Papež František: Promluva na VI. setkání asijské mládeže v Jižní Korey, 15. 8. 2014.
128
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
129
Papež František: Homilie na VI. setkání asijské mládeže v Jižní Korey, 17. 8. 2014; papež František: Setkání
s mladými lidmi v Paraguayi, 12. 7. 2015.
130
Papež František: K účastníkům ministrantské pouti, 5. 8. 2014.
131
Papež František: Setkání s mladými lidmi ve Středoafrické republice, 29. 11. 2015.
132
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Ugandě, 28. 11. 2015.
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lidství. Následně se cítí všemohoucí a tváří v tvář tolika tragédiím necítí potřebu žádat Boha
o pomoc.133 Se svou typickou snahou být srozumitelný, papež dodává: „Určitě znáte, když váš
mobil někde nemá signál. Pokud ve svém životě nemáte Ježíše, jako byste byli mimo dosah.
Vždycky buďme v dosahu.“134 Každý den by jednou z priorit měla být vzpomínka na našeho
Stvořitele, který nám dává život, má nás rád a provází nás na naší cestě.135
„Víru nelze prožívat osamoceně, ale uprostřed konkrétních vztahů a společenství.136 Existuje africké přísloví, které říká: ‘Když pospícháš, jdi sám, chceš-li však dojít daleko, jdi
s někým.’“137
Svět nezmění projekty a aktivita, nýbrž svatí lidé. Kolik toho svatí vykonali pro dobro lidstva! Kolik svatých daroval Bůh církvi a světu vždy v obtížných etapách!138 „Světci se nerodí
již dokonalí a svatí. Stávají se jimi, protože důvěřují Pánovu slovu a ‘zajíždějí na hlubinu’
tak, jak to udělal Šimon Petr. Jsou to obyčejní lidé, kteří místo nářků ‘spustili sítě k lovu’.“139
Tajemství svatosti je v lásce: mít rád a nechat se mít rád. Ve skutečnosti, jak říká papež František, je těžší nechat se milovat Bohem. Přitom skutečná láska spočívá právě v tom, že se
otevřeme lásce Boží.140 Svatí nelamentovali, nepropadli skleslosti, ale nechali se touto láskou
vést a překvapovat. „Napodobujte jejich vzor, svěřte se jejich přímluvě a buďte stále ženami
a muži naděje!“141
Pokud hoříme o vztahu s Kristem, nelze nezmínit, že život víry provází různé zkoušky.
Někdy Bůh, který je Bůh skutků, jakoby mlčí. „Je i Bohem mlčení. Nejhlubší Boží mlčení
zavládlo na kříži. A pak se uskutečnil Boží zázrak, zmrtvýchvstání. Náš Bůh je Bohem ticha.
Je i takové Boží mlčení, které se nedá vysvětlit, pokud se nezahledíš na Ukřižovaného. Když se
díváme na Krista na kříži, na Krista opuštěného, můžeme se přiblížit k mlčení Boha.“142 Papež se nebojí mladým říci tu nejhlubší pravdu: „Jak mohu vidět Boží ruku v životní tragédii?
Existuje jediná cesta: pohleďte na Božího Syna. Upřete oči na Kříž. Je tam výzva naší víře a tou výzvou je naděje. Dějiny totiž nekončí oním krachem, nýbrž Zmrtvýchvstáním, které
nás všechny obnovilo.“143 Pravá naděje je „protrpěná, je pracovitá, je plodná.“144
Svým specifickým způsobem se papež František dotýká tématu pádů a hříchu v životě
člověka. „Může být špatná zkušenost k něčemu v životě? Odpověď zní: ‘ano’.“145 „Dostáváme
od Pána tolik darů každý den a měli bychom mu každý den děkovat. Žádný den nám nezapo-

Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
Papež František: Videoposelství účastníkům Jubilea milosrdenství 13-16letých v Římě, 23. 4. 2016.
135
Papež František: K účastníkům ministrantské pouti, 5. 8. 2014.
136
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Paraguayi, 12. 7. 2015.
137
Papež František: Setkání s mladými lidmi na Kubě, 20. 9. 2015.
138
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Turín, 21. 6. 2015.
139
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
140
Papež František: Promluva na setkání s mládeží z Filipín, 18. 1. 2015.
141
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
142
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Neapole, 21. 3. 2015.
143
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
144
Papež František: Setkání s mladými lidmi na Kubě, 20. 9. 2015.
145
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Ugandě, 28. 11. 2015.
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134

Budoucnost církve 4/2017

36

studium

mene dát nějaký speciální dar. Dává nám svoje věrné přátelství, které nám nikdy neodejme.
I když jej zklameš a vzdálíš se od něho, Ježíš tě nadále má rád a chce ti být nablízku. Věří
v tebe víc, než kolik ty věříš sobě. V životě dochází k pádům, protože jsme hříšníci, jsme
slabí. Ježíšova ruka nás však pozvedá a staví na nohy. Mít odvahu vstát, nechat se zvednout
Ježíšovou rukou.“ Bůh nám „nabízí odpuštění a pokoj ve zpovědi. Tam se naučíme přijímat
jeho lásku, osvojovat si ji a znovu ji uvádět ve světě do oběhu.“146
Hlásat evangelium
Nejednou papež hovoří s mladými lidmi o úkolu misie. „Svět potřebuje lidi, kteří dosvědčují druhým, že je má rád Bůh, který je naším Otcem. Ve společnosti mají všichni jednotlivci
za úkol dát se do služeb obecného dobra a nabízet to, co je k životu nezbytné: pokrm, oděv,
lékařskou péči, vzdělání, informace, spravedlnost… My, Pánovi učedníci, máme jedno poslání navíc, totiž přivádět Ježíšovu lásku. A v tomto poslání máte vy, drazí mladí, zvláštní roli:
jste povoláni mluvit o Ježíši se svými vrstevníky. Toto je závazek, který přísluší zejména vám,
protože s vaší odvahou, nadšením, spontaneitou a snadností kontaktu můžete jednodušeji
oslovit mysl a srdce těch, kteří jsou daleko od Pána.“147 Proto je vybízí k tomu, aby dělali
správný hluk a dobře ho organizovali. Hluk, který se rodí z vědomí, že Bůh je naší oporou.148
„Jít proti proudu! Znamená to hlučet a pokračovat v cestě - ale s jinými hodnotami - krásou,
dobrotou a pravdou.“149
Jestliže je snadné najít mnoho citátů, v nichž papež František hovoří o samozřejmosti, že
mladí lidé se zapojují do evangelizace prostřednictvím nových technologií a sítí, neznamená
to, že by jim nezdůrazňoval, že prvotní a zásadní je lidský a osobní vztah člověka s člověkem.
„Prvním komunikačním prostředkem je váš úsměv, slovo, gesto, blízkost, vyhledávání přátelství. Když se mezi sebou hezky bavíte, usmíváte se, sbližujete se jako bratři a sestry, jste
si vzájemně nablízku, byť jste z různých kmenů, a když jste nablízku potřebným, chudým,
nemocným, opuštěným, starým lidem, těm, které nikdo nenavštěvuje - taková gesta jsou
nakažlivějšími komunikačními prostředky než jakákoli televizní síť.“150
Evangelium vede k víře a k proměně společnosti podle Božího plánu. Proto evangelizace
a křesťanská angažovanost ve společnosti jsou spojené nádoby. „Nejsou to však dvě oddělené
věci, nýbrž totéž poslání. Přinášíme-li evangelium svědectvím vlastního života, měníme tím
svět! Toto je cesta: přinášet evangelium svědectvím života.“151
Papež František mladým dodává odvahu, protože ví, jak mnohé úsilí nepřináší okamžité
a viditelné výsledky. Mladí chybí ve farnostech a biřmování se jeví jako ‘svátost rozloučení’.152
Nenechte se odradit a nepropadejte pesimismu. Naopak! Mějte odvahu a naději, která je

Papež František: Homilie při mši svaté na náměstí sv. Petra během Jubilea milosrdenství 13-16letých, 24. 4. 2016.
Papež František: K účastníkům ministrantské pouti, 5. 8. 2014.
148
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Paraguayi, 12. 7. 2015.
149
Papež František: Setkání se skupinou mladých lidí z diecéze Piacenza, Vatikán, 28. 8. 2013.
150
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
151
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Assisi, 4. 10. 2013.
152
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013; papež František: Promluva na
setkání s mládeží římské diecéze, 8. 4. 2017.
146
147
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součástí vašeho mládí.153 „Neváhejte a vynaložte svůj život, abyste radostně svědčili o evangeliu - zejména svým vrstevníkům.“154 „Jděte s odvahou! S evangeliem v srdci a v rukou buďte
svědky víry svým životem. Neste Krista do svých domovů, hlásejte ho mezi přáteli, přijímejte
ho v chudých a služte mu v nich.“155
Svoboda
Jak již bylo uvedeno ve stati o SDM, papež zdůrazňuje důležitost svobody, kterou mladí
mají ve svém životě obhajovat. „Svoboda je darem, který nám Bůh dává, ale je třeba umět
ho přijmout, je třeba udržet si srdce svobodné, protože všichni víme, že ve světě je tolik
léček, které nám svazují srdce a nenechají srdci jeho svobodu. Toto je svobodné srdce. Aby
nebylo otrokem všech pastí světa. Aby nebylo otrokem nějaké skupiny, podvodů. Aby nebylo
otrokem blahobytu. Aby nebylo otrokem neřestí. Aby nebylo otrokem falešné svobody, kdy
dělám, co se mi kdy chce.“156
Avšak svoboda není libovůle, nýbrž život ve shodě s tím, jak jsme byli stvořeni. „Pokud svoboda není uplatňována dobře, může nás zavést daleko od Boha a připravit nás o důstojnost.
K tomu je jak ve společnosti, tak v církvi zapotřebí ukazatelů, směrnic a také pravidel, které
nám pomáhají konat vůli Boží, a tak žít podle vlastní lidské důstojnosti jako Boží děti. Není-

Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
Tamtéž.
155
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Assisi, 4. 10. 2013.
156
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Paraguayi, 12. 7. 2015.
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-li svoboda utvářená evangeliem, je přetvořena v otroctví, v otroctví hříchu. Drazí chlapci
a děvčata, neužívejte svoji svobodu špatně! Nepromarněte obrovskou důstojnost dětí Božích,
která vám byla darována.“157
„Svobodný je ten, kdo umí říci ‘ano’ a umí říci ‘ne’. Svoboda není možnost dělat si vždycky
to, co se mi zlíbí. Svoboda je totiž dar umět si zvolit dobro. Svobodný je ten, kdo volí dobro,
kdo hledá to, co se líbí Bohu, i když je to namáhavé. Jedině odvážná a silná rozhodnutí uskutečňují ty největší sny, za něž stojí za to dát život.“158
Odpovědnost za média
Papež František mladým lidem při různých příležitostech připomíná, že jsou odpovědni za
čas, který mají, a za to, jak používají různá média. Je dobré se naučit organizovat čas a vyváženě ho plánovat. Čas máme využívat k dobrým a užitečným činnostem a ne ho promarnit.
„Mnozí mladí možná ztrácejí příliš času s jalovostmi: chatováním na internetu nebo mobilu, u televizních seriálů, s produkty technologického pokroku, které by měly zjednodušovat
a zkvalitňovat život a namísto toho někdy odvádějí pozornost od toho, co je skutečně důležité.“159
Odpovědnost mají tvůrci programu, ale též každý, kdo jej sleduje. „Existuje umění vybírat si programy. Pokud vidím program, který mi neprospívá, snižuje hodnoty, činí mě
vulgárním, přináší špínu, musím změnit kanál.“ A papež připojuje svou zkušenost z mládí.
Když byla nějaká kniha dobrá, četl ji, když škodila, odložil ji. Jde o to, aby naše fantazie byla
dobrá. Pokud je špatná, zabíjí duši. „Dívat se na televizi a používat komputer ke krásným
a velkým věcem je dobré a umožňuje růst. Avšak pokud jako mladý lpíš na komputeru
a stáváš se jeho otrokem, ztrácíš svobodu! A pokud v komputeru hledáš něco nečistého, pak
ztrácíš důstojnost.“160
Jednou mladým lidem prozradil, proč se dlouhá léta nedívá na televizi: „V polovině roku
1990 jsem jednou v noci pocítil, že mi sledování televize nedělá dobře. Odcizovala mě, odváděla. Tak jsem se rozhodl se na televizi nedívat.“161
Skutečná a čistá láska
Přiléhavou promluvu o lásce, která vyvrcholila slovy o lásce v manželství, měl papež František na svém setkání s mladými lidmi v Turíně.
Aby mladý nešel do předčasného důchodu, ale žil plodný život, je třeba dávat druhým to,
co má člověk i Bůh nejkrásnější - lásku. Láska není telenovela, chvilkový romantický pocit
nebo románek. Skutečná láska je více ve skutcích než ve slovech, je konkrétní, je službou,
obětí pro druhé. Příkladem je láska maminek a tatínků, kteří se obětují pro děti, pro sebe
navzájem a pro svou rodinu.
Papež František: K účastníkům ministrantské pouti, 5. 8. 2014.
Papež František: Homilie při mši svaté na náměstí sv. Petra během Jubilea milosrdenství 13-16letých,
24. 4. 2016.
159
Papež František: K účastníkům ministrantské pouti, 5. 8. 2014.
160
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Sarajevu, 6. 6. 2015.
161
Tamtéž.
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Druhou dimenzí lásky je, že se sdílí a uskutečňuje se v dialogu, naslouchání.
Pak se papež dostal k vážnému tématu předmanželské zdrženlivosti. Nejprve se jako by
omluvil: „Nechci moralizovat, ale chtěl bych říct jedno slovo, které se nelíbí a není populární. Občas i papež musí riskovat, aby mluvil pravdu.“ Pak ukázal, že láska má velkou úctu
k lidem, a proto je nevyužívá. „Láska je cudná. V tomto hedonistickém světě, kde je propagováno pouze potěšení, snaha mít se dobře, žít pohodlným životem, vám mladým říkám:
buďte čistí, buďte čistí. Každý z nás během života zažil chvíle, kdy je tato ctnost velmi těžká,
ale je to právě cesta k opravdové lásce, k lásce, která umí dávat život, která se nesnaží využívat
druhého k vlastnímu potěšení. Je to láska, která považuje život druhého za posvátný: já tě
respektuji, nechci tě využívat. Není to jednoduché. Omluvte mě, pokud řeknu něco, co jste
neočekávali, ale žádám vás: snažte se žít lásku v čistotě.“162
Ke stejnému tématu se papež František vrátil o rok později při mši svaté na náměstí
sv. Petra během Jubilea milosrdenství 13-16letých.
„Ve vašem věku ve vás novým způsobem roste také touha rozdávat a přijímat cit.“ Vstoupíte-li do Pánovy školy, naučí, jak cit a něhu zkrášlit. „Vloží vám do srdce dobrý úmysl, totiž
mít rád a nepřivlastňovat si; mít rád lidi bez snahy vlastnit je jako svoje, nýbrž ponechávat
jim svobodu. Vždycky existuje pokušení znečistit cit instinktivním nárokem vzít si a ‘mít’, co
se mi líbí. Konzumní kultura posiluje tuto tendenci. Tajemstvím něhy je opatrovat druhého,
to znamená ctít jej, chránit a očekávat. Láska je krásná odpovědnost a trvá celý život; je to
každodenní závazek toho, kdo umí uskutečňovat velké sny! Běda mladým, kteří neumějí snít
a neodvažují se spřádat sny. Láska se neuskutečňuje tím, že o ní mluvíme, nýbrž tím, že ji
žijeme. Není to milá básnička, kterou se lze naučit nazpaměť, nýbrž životní rozhodnutí, které
se praktikuje. Když se zdá, že mít rád je obtížné, když je těžké odmítnout to, co je pomýlené, dívejte se na Ježíšův kříž, obejměte jej a nepouštějte se jeho ruky, která vás vede vzhůru
a pozvedá, i když padnete.“163
Krásná a náročná láska, která je ve skutečnosti láskou Boží, je zaměňována jen za letmý cit.
Papež František hovoří o tom, že současná doba, „upřednostňuje individuální práva spíše než
rodinu. Dává přednost vztahům, které trvají jen tak dlouho, dokud se nevyskytnou problémy.
O partnerském vztahu, rodině a manželství se častokrát mluví povrchně a nejednoznačně.
‘Máme se hodně rádi, ale zůstaneme spolu, jen dokud potrvá láska. Až skončí, každý si půjde
vlastní cestou.’ To je sobectví. Až nebudu cítit lásku, skončím s manželstvím a zapomenu na
ono ‘jedno tělo’, které se přece nemůže rozdělit. Riziko egoismu nás ohrožuje.“ Kromě toho
se žije v kultuře prozatímnosti. „Zdá se, že nic není definitivní, vše je pouze provizorní. Chtěl
bych vám tedy říci, abyste neměli strach podstoupit definitivní krok, nebojte se toho. Neobávejte se definitivních kroků, jakým je manželství. Prohlubujte vaši lásku, respektujte její čas
a vyjádření, modlete se a dobře se připravte, ale pak mějte důvěru, že Pán vás nikdy neopustí.
Dovolte mu, aby k vám domů přišel jako člen rodiny, a On vás bude stále podporovat.“164
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Turín, 21. 6. 2015.
Papež František: Homilie při mši svaté na náměstí sv. Petra během Jubilea milosrdenství 13-16letých,
24. 4. 2016.
164
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Assisi, 4. 10. 2013.
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Rodina jako základ
Doba, kterou prožíváme, je dlouhodobě podrobena tlaku, ba soustředěnému útoku proti
rodině, která je „povoláním, které Bůh vepsal do přirozenosti muže a ženy.“165 „Existují ideologické kolonizace rodiny, je tu omyl teorie gender, která vytváří tolik zmatku. Rodina je napadaná. Co dělat s kulturou, která nebere do úvahy rodinu, která upřednostňuje nevstupovat
do manželství?“166 „Braňte rodinu.“167
Vládne skartační kultura, pokračuje papež. Odsouvají se mladí a staří lidé. Rodiny jsou
stále menší, protože mladí lidé nechtějí děti a lidé si myslí, že si vystačí s potěšením pejska
a kočky. Staří jsou zase ponecháni své osamělosti a nakonec se sprovodí ze světa injekcí.168 Pokud máte „už staré rodiče, prosím, abyste si vykonali zpytování svědomí: jak je to se čtvrtým
přikázáním? Věnuješ čas svému otci, své už zestárlé matce?“169
Papež často mladé lidi vyzývá, aby měli odvahu k volbě manželského a rodinného povolání,
aby měli odvahu přivádět na svět děti a věnovali se jejich výchově, včetně výchovy ve víře.170
Rodina je základ společnosti, národa. V ní se učíme tomu nejzákladnějšímu: blízkosti, solidaritě, učíme se sdílet, rozlišovat, pomáhat jedni druhým řešit problémy, pohádat se a pak
se usmířit, diskutovat a obejmout se, políbit se. „V rodině naleznete naději, protože je tam
Ježíš, v rodině budete mít důstojnost. Nikdy neopouštějte rodinu. Sníte o tom, že budete mít
rodinu?“171
Těm, kteří nezažili lásku a byli v mládí ponecháni v osamění, radí: „Milujte a jděte za těmi,
kdo žijí sami.“172
Během setkání s mladými v Assisi hovořil s mladými o manželství, které označil za povolání
stejně tak, jako jím je kněžství nebo řeholní život. Toto povolání, aby dva - muž a žena - utvořili jedno tělo a jeden život, je „svátostí, která tuto lásku zahaluje do Boží milosti, zapouští její
kořeny v samém Bohu. Díky tomuto daru, v jistotě tohoto povolání, lze bezpečně vykročit
a nemít z ničeho strach, protože společně bude možné čelit všemu! Pomysleme na naše
rodiče, prarodiče nebo praprarodiče - vstupovali do manželství v nesrovnatelně chudších
podmínkách. Kde nacházeli sílu? V jistotě, že je s nimi Pán, že Bůh žehná rodině ve svátosti
manželství a že žehná jejímu poslání přivádět na svět děti a vychovávat je. Díky těmto jistotám překonávali i ty nejtvrdší zkoušky. Je zapotřebí takovéhoto morálního a duchovního
základu, abychom vybudovali dobro, které vytrvá.“173

Tamtéž.
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Neapole, 21. 3. 2015.
167
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
168
Papež František: Odpovědi na dotazy mladých Belgičanů pro televizní dokument, 5. 4. 2014; papež František:
Setkání s mladými lidmi v Itálii, Neapole, 21. 3. 2015.
169
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Neapole, 21. 3. 2015.
170
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Assisi, 4. 10. 2013; kapitola SDM a poselství papeže mladým
lidem viz str.???
171
Papež František: Promluva na setkání s mladými lidmi v Mexiku, 16. 2. 2016.
172
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
173
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Assisi, 4. 10. 2013.
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Povolání k zasvěcenému životu
Existuje drahocenné povolání k zasvěcenému životu. „Je to povolání k celibátu a panenství
pro Boží království. Povolání, které prožil sám Ježíš. Jak jej rozpoznat a následovat? Modlit se
a jít s církví. Na počátku každého povolání k zasvěcenému životu silně zakoušíme Boha. Tento zážitek nelze naprogramovat nebo vypočítat. Bůh nás vždy překvapuje! Bůh nás povolává.
Vztah k Bohu se netýká jen jedné části našeho bytí, týká se všeho. Obnáší zajisté zřeknutí se
manželského svazku a vlastní rodiny, ale jeho základem je souhlas, jako odpověď bezvýhradnému souhlasu, který Kristus projevuje vůči nám. A tento souhlas dává plodnost.“174
Dialog se seniory a ukotvení v dějinách
Téma, které papež František čím dál tím častěji probírá, se týká dialogu dospělých a seniorů
s mladými. V jeho očích má přinejmenším dva důvody. Jednak proto, že vzájemný dialog
obohacuje a církev potřebuje od mladých získat nový elán a odvahu k opuštění již neplodných struktur a zvyklostí.175 Mladí lidé naopak potřebují načerpat z tohoto dialogu moudrost
a především ukotvení ve své historii. Bez tohoto zakořenění v dějinách nelze žít současnost
a rozvíjet budoucnost. Bez ukotvení ve své historii se člověk stává manipulovatelný.176 „Až
se vrátíte domů, mluvte se svými prarodiči. Prorok Joel pronáší proroctví: ‘Starci budou mít
věštecké sny, mladí budou prorokovat’ (3,1), to znamená, že ponesou dál konkrétní věci.
Naslouchej starým lidem. Umožni jim snít a z jejich snů potom čerpej, abys v tom proroctví
pokračoval a konkretizoval ho.“177
Kultura solidarity
„Proč vždycky házíme kamenem po tom, co nás rozděluje, po tom, v čem se lišíme? Proč
si nepodáme ruce v tom, co máme společné?“178 ptá se papež. Odpovídá: Ve světě se šíří
duchovní poušť, je rozséván egoismus a mnozí se snaží ze světa odstranit Boha.179 „Duch zla
vede k nejednotě.“180 Nežijeme v nebi, ale na zemi, kde se vyskytuje možnost chybné volby.
„Existují také chybné volby, které volí zkázu.“181
Proto se papež na mladé s důvěrou obrací a vyzývá je, aby se nebáli jít cestou míru, budovali
lepší svět a překonávali nejrůznější rozdělení a nevraživost.182 Potřebujeme odvážné mladé
lidí, kteří se nesmíří s bolestmi světa a budou se nasazovat v budování spravedlivější společnosti. „Jestli to však neuděláte vy mladí, nikdo jiný to neudělá.“183 „Drazí mladí! Kéž v síle
evangelia a příkladu svých předků a příkladu svých mučedníků dovedete říkat ‘ne’ idolatrii
peněz, ‘ne’ falešné individualistické svobodě, ‘ne’ závislostem a ‘ne’ násilí. A naopak přitaká-

Tamtéž.
Papež František: Rozhovor s novináři cestou ze SDM v Krakově, 31. 7. 2016; Evangelii gaudium 108.
176
Papež František: Evangelii gaudium 108.
177
Papež František: Promluva na setkání s mládeží římské diecéze, 8. 4. 2017.
178
Papež František: Setkání s mladými lidmi na Kubě, 20. 9. 2015.
179
Papež František: Promluva na VI. setkání asijské mládeže v Jižní Korey, 15. 8. 2014.
180
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
181
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
182
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
183
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
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vat kultuře setkávání a solidarity, kráse neoddělitelné od dobra a pravdy, životu prožitému
velkodušně, ale s věrností v maličkostech.“184 S mladými celého světa tak „vytvářejte svět, ve
kterém všichni společně žijí v pokoji a přátelství, překonávají bariéry, odstraňují rozdělení,
odmítají násilí a předsudky. Právě takový svět si pro nás Bůh přeje.“185
Papež vícekrát hovořil i o obtížích, které znesnadňují budování solidarity a míru.
Předně solidarita je v dnešním světě vnímána s nechutí. Avšak je to křesťanské slovo. „Jít
bratrovi vstříc, jít mu na pomoc, aby překonal problémy.“186
Dále se dotýká korupce, která do života člověka vstupuje postupně a jeví se jako sladká,
avšak vede k onemocnění. „Když přijmeme úplatek, ničíme své srdce a osobnost. Korupce
nám bere radost a pokoj. Korupce je cesta smrti.“187
Vícekrát papež František vyslovil fakt, že „svět je ničen nepřátelstvím, a že největším nepřátelstvím je válka.“188 Avšak s válkou souvisí prodej zbraní, je velikým hříchem. „Všichni
mluví o míru: někteří mocní této země mluví a říkají o míru krásné věci, ale přitom prodávají
zbraně! Od vás očekávám poctivost, tedy čestnost v tom, co myslíte, cítíte a co děláte. Opak
se nazývá pokrytectví!“189 Pokrytectví věřících lidí se projevuje například tím, že mají své
úspory, své investice v továrnách na zbraně, protože tam jsou úroky vyšší. A zmínil nečinnost
řady mocných, kteří o mnohém věděli, ale nic neudělali. Jedná se třeba o tragédii Arménů
v letech 1914 a 1915, kteří byli systematicky usmrcováni, či koncentrační tábory během
2. světové války. Ptal se: Proč nebyly bombardovány železniční tratě, po kterých jezdily vlaky
s lidmi, kteří v nich byli usmrcováni?190
Aby se podařilo proměňovat společnost, je třeba nerozlišovat lidi, ale každého milovat
a sloužit zvláště potřebným, vždyť „všichni jsme ‘my’“.191 „Mír není nějaký dokument, který
se podepíše a u toho to zůstane. Mír se vytváří každý den. Mír je řemeslná práce, která se
tvoří rukama, která se tvoří vlastním životem. Vždy je třeba stavět se proti nenávisti. Žádnou
nenávist, mnoho odpuštění. Je možné milovat nepřítele? Je možné odpustit tomu, kdo ti činil
zlo? Ano! Takto, skrze lásku a odpuštění, se stanete vítězi.“192 „Být milosrdní znamená být
schopni odpustit. Neuvízněme v zášti nebo v touze pomstít se. K ničemu to není. Je to jako
červotoč, který sžírá duši a nedovoluje nám, abychom byli šťastní. Odpusťme! Odpusťme
a zapomeňme na utrpěnou škodu. Tak budeme moci chápat Ježíšovu nauku, být jeho učedníky a svědky jeho milosrdenství.“193
K solidaritě velice přispívá výchova ke skutkům milosrdenství, které vedou k růstu víry.
Proto papež František říká: „Rád zdůrazňuji společné slavení, nezištnost, vyhledávání jiných
Papež František: Promluva před Anděl Páně v Albánii, 20. 9. 2014.
Papež František: Promluva na VI. setkání asijské mládeže v Jižní Korey, 15. 8. 2014.
186
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Castelpetroso, 5. 7. 2014.
187
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
188
Papež František: Setkání s mladými lidmi na Kubě, 20. 9. 2015.
189
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Sarajevu, 6. 6. 2015.
190
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Turín, 21. 6. 2015.
191
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Sarajevu, 6. 6. 2015.
192
Papež František: Setkání s mladými lidmi ve Středoafrické republice, 29. 11. 2015.
193
Papež František: Videoposelství účastníkům Jubilea milosrdenství 13-16letých v Římě, 23. 4. 2016.
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rodin a prožívání víry jako prostoru, který rodinu těší. Je však nezbytné doplnit ještě jeden
prvek, jímž je solidarita. Bez solidarity nelze slavit, stejně jako neexistuje solidarita bez oslavy.
Když je totiž někdo solidární, prožívá radost a předává ji.“194
A na závěr nelze neuvést větu, kterou v různých obměnách můžeme často od papeže slyšet:
„Žádáte chudé, aby vám dali něco z moudrosti, kterou mají?“195
Svědectví osobního života papeže Františka
Občas papež mladým lidem poodhalí něco ze svého soukromého života a stává se tím
svědkem víry.
Vícekrát hovořil o svém povolání, které objevil v sedmnácti letech během svátosti smíření,
a zdůraznil: „Nikdy jsem své volby nelitoval, protože vždy, i v nejtemnějších okamžicích,
v momentech hříchu, těžkosti a selhání, jsem se díval na Ježíše a důvěřoval jsem mu – a On
mne nikdy nenechal samotného. “196
Neváhá se svěřit i se způsobem osobní modlitby. „Jak se modlím? Častokrát si vezmu Bibli,
kousek si přečtu, potom ji odložím a nechám Pána, aby na mne hleděl. To je má nejběžnější
představa o mé modlitbě. Dovolit Pánu, aby se na mě díval. Někdy ke mně nemluví, nic se
neděje, je prázdno, ale já trpělivě čekám, a tak se modlím. Sedím a někdy usnu. A modlím
se za lidi - nemocné, za lidi, kteří mají problémy, a tím problémem je například válka.“197
Pravidelně zdůrazňuje mladým lidem, jak je důležitý vztah k Panně Marii: „Jsme všichni
v Církvi a Církev má Matku. Modlit se k Marii. Když dítě upadne, zraní se, rozpláče se
a jde za mámou. Když máme problém, to nejlepší, co můžeme udělat, je jít za naší Matkou,
modlit se k Panně Marii, naší Matce.“198 „Často se k ní modlete, je to dobrá maminka, o tom
vás ujišťuji!“199 „V kapse stále nosím dvě věci: růženec, který se modlím a jednu zvláštní věc,
což je historie Božího ztroskotání, selhání - Křížovou cestu, takovou malou. Tyto dvě věci mi
pomáhají a díky nim neztrácím naději.“200
Papež František se za mladé modlí
Konečně se setkáváme s ujištěním papeže, že se za mladé lidi modlí. Mimo jiné takto: „Ježíši, prosím tě za chlapce a děvčata, kteří nevědí, že ty jsi jejich pevností, a kteří mají strach
žít, strach být šťastní, mají strach snít. Ježíši, nauč nás snít o velkých věcech, pěkných věcech,
o věcech, které, i když vypadají běžně, jsou věcmi, které rozšiřují srdce.“201

Papež František: Promluva na setkání s biřmovanci v Miláně, 27. 3. 2017.
Papež František: Setkání s mladými lidmi z Filipín, 18. 1. 2015.
196
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013.
197
Papež František: Odpovědi na dotazy mladých Belgičanů pro televizní dokument, 5. 4. 2014.
198
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Ugandě, 28. 11. 2015.
199
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Itálii, Sardinie - Cagliari, 24. 9. 2013; papež František: Úvod při
setkání s mladými lidmi v Itálii, Janov, 27. 5. 2017.
200
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Keni, 27. 11. 2015.
201
Papež František: Setkání s mladými lidmi v Paraguayi, 12. 7. 2015.
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Pastorace mládeže v pohledu papeže Františka
Papež František vnímá důležitost doprovázení mladých lidí. A to jednak pro jejich přirozenou otevřenost k hledání smyslu života, ale též proto, že jsou v současné době vydáváni
napospas konzumu a nejrůznějším druhům zla (např. drogám, nezaměstnanosti). Ve své homilii při svatořečení Matky Terezy zařadil mezi lidi v nouzi, tedy mezi nejchudší a odepsané,
ve kterých je třeba rozpoznat tvář božského Mistra, i ty, kdo ztratili víru nebo žijí, jako by
Bůh neexistoval, mladé lidi postrádající hodnoty a ideály, rodiny v krizi, nezletilé ponechané
napospas sobě.202
V encyklice Lumen fidei připomíná, že víra se rozvíjí především v rodině, která usiluje
o společnou praxi víry. Její role nekončí ani v mládí, které bývá složitým údobím. Ba naopak,
i během něj potřebují mladí lidé pociťovat blízkost a pozornost své rodiny a pochopitelně
i církevního společenství. S touto oblastí je spojeno téma, které bylo pojednáno již výše,
a to je zdůrazňování dialogu mladých lidí se seniory a ukotvení mladých lidí v dějinách svého
lidu. SDM ukazují, že nové generace jsou schopny prožívat víru radostně a velkodušně. Je to
proto, že ve skutečnosti touží po velkolepém životě, který dává víra. „Víra není útulkem pro
lidi bez odvahy, nýbrž rozletem života. Umožňuje objevit velké povolání k lásce.“203
Pastorace mládeže není úřad či akce, ale setkání s Kristem
Není divu, že se tedy velice často setkáváme s jeho pobídnutím, aby se kněží a církev jako
taková mladým lidem věnovali. V Rio de Janeiro se obrátil na kněze, kteří mladé lidi doprovázeli, poděkoval jim a zároveň připomněl, že setkání je jen jedna etapa cesty. Vyzval je, aby
mladé i nadále doprovázeli a pomáhali jim k aktivnímu zapojení do církve, aby se necítili
osamoceni.204 Pastorace mládeže či pastorace povolání není jeden ze sektorů církevní činnosti, úřad v kurii, ani vypracovávání projektů, nýbrž setkání s Kristem. Mladé je třeba přivádět
k osobnímu zakoušení milosrdného Ježíšova pohledu. Budou-li se učit Ježíšovu stylu života,
tedy procházet místy každodenního života, beze spěchu se zastavovat, s milosrdenstvím hledět na bratry, setkávat se s Bohem Otcem, pak se snadněji rozhodnou pro povolání, včetně
duchovního.205 Skutečná výchova je komplexní. Pedagog vychovává obsahem, idejemi, životními postoji a hodnotami. Nestačí pouze vštěpování znalostí, protože výchova musí dbát na
růst srdce a na konkrétní jednání.206 Formace mládeže je investicí do budoucnosti a je třeba,
aby jim nikdo nezcizil jejich naději.207 Proto je nutné mladé lidi chránit před manipulacemi
ideologického a sociologického charakteru.208 Mladí jsou totiž otevřeni pro skutečné ideály
a tedy i pro Boha, a potřebují doprovázení, aby tyto ideály byli schopni uskutečňovat a proměňovat v budoucnost.209

Papež František: Homilie při svatořečení Matky Terezy, 4. 9. 2016.
Papež František: Lumen fidei 53.
204
Papež František: Promluva při závěrečné mši svaté SDM, Rio de Janeiro, 28. 7. 2013.
205
Papež František: Promluva k účastníkům kurzu o duchovním povolání, 21. 10. 2016.
206
Papež František: Promluva na setkání s biřmovanci v Miláně, 27. 3. 2017.
207
Papež František: Promluva k členům Nadace Jana Pavla II., 21. 10. 2016.
208
Papež František: Interview brazilské televizní stanici Rede Globo, 28. 7. 2013.
209
Papež František: Promluva pro Papežskou komisi pro Latinskou Ameriku, 28. 2. 2014.
202
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Pastorace mládeže je náročná služba
V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium konstatuje, že u mladých lidí je možné vnímat
touhu po hluboké spiritualitě a po příslušnosti. Připomíná, že v církvi vzhledem k mladým
generacím je mnoho pozitivních znamení: vznik různých sdružení a hnutí, která vedou mladé za Kristem, vědomí důležitosti věnovat se v církvi mladým lidem, zapojování mladých do
evangelizace vrstevníků a volontariát. Zmiňuje skutečnost, že duchovní povolání se snáze
rodí v horlivém a radostném společenství, které dokáže nadchnout.210
Zároveň si všímá skutečnosti, že „mladí lidé v obvyklých strukturách (církve) často nenacházejí odpovědi na svůj neklid, potřeby, problémy a zranění.“ Důvody vidí dva.
Jeden vnitřní, protože „pro nás dospělé je nesnadné mladým trpělivě naslouchat, chápat
jejich neklid a jejich požadavky a učit se s nimi mluvit jejich jazykem, kterému rozumějí.“
Druhý důvod je vnější. Papež je realista, a proto se bez obalu staví kriticky k soudobé převládající kultuře, kterou šíří finanční mocnosti a média. Mladé lidi směřují ke konzumnímu
stylu života a odvádějí je od zakládání rodiny.211 Zvláště v oblasti pohlavní výchovy jsou již
děti bombardováni sděleními, která je odvádějí od zralosti a od rozvoje mužství a ženství.212
Je nutností a záchranou pomáhat mladým, aby objevili Ježíše Krista jako základ života, jako
toho, kdo naplňuje jejich životní touhy, kdo nabízí povolání jako cestu radosti a kdo upevňuje člověka v jeho mužství a ženství.213

Papež František: Evangelii gaudium 105–108.
Papež František: Amoris laetitia 40.
212
Tamtéž, 281.
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Tamtéž, 205.
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Hlásat evangelium, doprovázet a zapojovat
Hlásání evangelia mladým lidem je jistě jedním z podstatných úkolů vychovatelů a zvláště
kněží. Avšak doprovázet mladé, být kvalitním duchovním vůdcem a zpovědníkem mladých
lidí patří k náročným úkolům každého kněze. Je to především proto, že mladým lidem je
třeba naslouchat a dávat jim prostor k vyjádření. Tam, kde se jim nenaslouchá, prožívají
smutek a izolaci.214 Často zdůrazňuje důležitost otevřených dveří pro mladé lidi. Je třeba, aby
nalezli přijetí, porozumění.215 S jasností říká, že chceme-li mít nová povolání, existuje jediný
recept: „otevřené dveře, modlitba, sedět jako přikovaní na židli a naslouchat mladým lidem.“
A to bývá z mnoha důvodů nejednou únavné.216 Zároveň poukazuje na to, že se nejedná
jen o jakékoliv naslouchání, ale o poskytnutí orientace. „Mladí potřebují pomoc. Potřebují
dospělé a současně i své vrstevníky zralé ve víře, kteří je doprovodí na jejich pouti a kteří jim
pomohou nalézt cestu ke Kristu. Pastorace mladých je tedy něčím hodnotnějším než nabídka
nejrůznějších aktivit pro mladé. Taková pastorace spočívá ve společné cestě a osobním doprovázení mladých lidí, kteří se ocitají ve složitých a mnohdy obtížných situacích.“217 „Pastorace
mladých lidí má za cíl rozeznat otázky dnešních mladých lidí a zprostředkovat otevření skutečného, upřímného dialogu; jen takto může Kristus vstoupit do života mladých lidí. Takový
dialog však může rozvíjet pouze ten, kdo sám prožívá osobní vztah s Ježíšem, vztah, který se
následně transformuje do vztahu k bratřím a sestrám.“218
Papež se nebojí zdůraznit, že žijeme v kontextu silného konzumismu. Proto je důležité, aby
mladí lidé byli rodiči a vychovateli vedeni k objevení odříkání, které je duchovním principem

Papež František: Interview brazilské televizní stanici Rede Globo, 28. 7. 2013
Ve stejném duchu se na kněze obracel sv. Jan Pavel II. především v listě k Zelenému čtvrtku v roce 1985. „Každý
z nás má být stejně snadno přístupný jako Kristus. Je třeba, aby mladí lidé nenaráželi na obtíže, když se chtějí obrátit
na kněze, a mají se u něho setkat se stejnou otevřeností, laskavostí a ochotou, když přijdou s problémy, které je trápí.
Dokonce i těm, kteří jsou již svým založením odměřenější a uzavřenější, by mělo chování kněze usnadnit překonat
zdrženlivost, která z takové povahy vyplývá. Otevřenost kněze vůči mladým lidem neznamená jen usnadňovat s nimi
kontakt v kostele či mimo něj, to znamená všude tam, kam je přitahují zdravé rysy a zájmy jejich věku – mám na
mysli např. turistiku, sport, jakož i všeobecně oblast kulturních zájmů. Kněz má v mladých lidech budit důvěru jako
osoba, které se mohou bez obav svěřit se svými základními problémy, s otázkami týkajícími se jejich duchovního
života a svědomí. Je třeba, aby kněz ve styku s mládeží uměl naslouchat i odpovídat. Rozhovor, jak nám jej líčí evangelium, dokazuje na prvním místě, že učitel, na kterého se mladík obrací, má v jeho očích obzvláštní věrohodnost
a autoritu, a to autoritu mravní. Mladík očekává, že uslyší pravdu, a přijímá odpověď jako výraz pravdy, která zavazuje. Tato pravda může být i náročná. Nesmíme mít strach od mladých lidí hodně vyžadovat. Ostatně mladí lidé
sami vědí, že opravdové dobro nemůže být laciné, naopak, že vždy něco stojí. Láska k mladým lidem, která je nepostradatelnou vlastností každého čestného vychovatele a každého dobrého duchovního pastýře, si plně uvědomuje
všechny přednosti i nedostatky mládí a mladých lidí. Současně však tato láska – podobně jako Kristova – proniká
skrze tyto přednosti a nedostatky přímo k člověku jako takovému, k člověku, který právě prochází nesmírně důležitým údobím svého života. V tomto údobí se opravdu vytváří a rozhoduje mnoho věcí a často tak, že už se pak
nemůže nic změnit. Na tom, jaké je mládí, závisí ve velké míře i budoucnost člověka, tj. budoucnost konkrétní
a neopakovatelné lidské osoby. Mládí je proto v životě každého člověka dobou zvláštní odpovědnosti. Láska k mladým lidem je pak především uvědoměním si této odpovědnosti a ochotou sdílet ji.“ Jan Pavel II.: Kristus vás miluje.
Praha : Paulínky 2005, s. 64–70.
216
Papež František: Promluva k účastníkům italského kongresu o pastoraci povolání, 5. 1. 2017.
217
Papež František: Poselství účastníkům 4. evropské konference o pastoraci mládeže, 11.-13. prosince 2014.
218
Tamtéž.
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a velkým bohatstvím, probouzí bystrost a kreativitu, rodí představivost a zejména otevírá pro
práci ve skupině a v solidaritě.219
Skutečná pastorace mládeže také podle papeže zapojuje mladé lidi a v jejich angažovanosti
je doprovází. Mladí lidé jsou konkrétní. Potřebují udělat zkušenost, být v pohybu, aby vnímali, že jsou církví. Může se jednat o zapojení do pomoci v sociální oblasti, dobrovolnictví,
misijní týdny o prázdninách, návštěvy v nemocnicích. Je třeba být vynalézaví.220 Papež hovoří
o „sociálně integrované gramotnosti“. Jedná se o výchovu, která mladým umožňuje správně
rozlišovat a integrovat (zvnitřnit) všechno, co jsou a co dělají. Je založená na intelektu (hlavě),
citech (srdci) a činech (rukách). „Je nezbytné učit je myslet, co cítí a dělají; cítit, co myslí
a dělají; a dělat, co myslí a cítí.“ Tak se mladí lidé stanou aktivními protagonisty v procesu
vlastního růstu. „Chtějí být protagonisty: dejme jim prostor, aby jimi byli, a samozřejmě je
orientujme a dejme jim nástroje k rozvíjení celého tohoto růstu.“221
Vícekrát papež František vyzýval mladé, aby bránili svou svobodu a chopili se své odpovědnosti za společnost. Během promluv na obou SDM, jichž se zúčastnil, byla jeho slova v tomto
ohledu zcela jasná. Psal o tom mladým lidem i v listě na zahájení synody o mladých lidech:
„Lepší svět se vybuduje také díky vám, vaší ochotě ke změně a vaší velkorysosti. Nebojte se
naslouchat hlasu Ducha, který vás vede k odvážným rozhodnutím. Neváhejte, když vás svědomí žádá, abyste riskovali a následovali Učitele.“222
Uvádět do historie
Dalším tématem, které vyžaduje reflexi vychovatelů, je uvádět mladé lidi do kultury a historie svého národa. Současnost se vyznačuje vykořeněnou kulturou, bez paměti a bez kořenů.
Od dětí se vyžaduje přehnaná formace v mnoha oblastech, ale opomíjí se poznání vlastní
země, géniů a svatých, kteří nás zrodili. Pokud chceme, aby naše děti byly formovány a připraveny pro zítřek, je nezbytné, aby poznaly svoje kořeny.“223
Pastorace povolání
Pastorace mládeže je vždy pastorací povolání v nejširším smyslu, doprovázení k celoživotnímu následování Ježíše v manželském a rodinném životě či v životě výhradně zasvěcenému
službě Božímu království.224 Aby měli mladí lidé odvahu k celoživotní volbě a aby rozpoznali, jakou cestou se vydat, neobejdou se bez doprovázení. K tomu potřebují najít vhodné
a zkušené vůdce, kteří jim pomohou objevit Boží plán a nasměrují je na milosrdného Boha,
který jim podá pomocnou ruku, i když bude jejich cesta poznamenána nejistotou a pády.225

Papež František: Promluva na kongresu římské diecéze, Bazilika sv. Jana na Lateránu, 19. 6. 2017.
Papež František: Promluva k účastníkům italského kongresu o pastoraci povolání, 5. 1. 2017.
221
Papež František: Promluva na kongresu římské diecéze, Bazilika sv. Jana na Lateránu, 19. 6. 2017.
222
Papež František: Dopis mladým lidem při příležitosti prezentace přípravného dokumentu XV. řádného generálního
shromáždění biskupské synody, 13. ledna 2017.
223
Papež František: Promluva na kongresu římské diecéze, Bazilika sv. Jana na Lateránu, 19. 6. 2017.
224
Papež František: Poselství účastníkům 4. evropské konference o pastoraci mládeže v Římě, 11.–13. 12. 2014.
225
Papež František: Dopis mladým lidem při příležitosti prezentace přípravného dokumentu XV. řádného generálního
shromáždění biskupské synody, 13. ledna 2017.
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Ohledně duchovních povolání papež zdůrazňuje osobní i společnou modlitbu společenství
církve, která je nutností, a zároveň svědectví radostného života kněží či řeholníků a řeholnic.226
Speciální pozornost si vyžaduje příprava mladých lidí na povolání k manželství. Po dvou
synodách o rodině se ukazuje, jak je důležité doprovázet mladé lidi, aby měli v současné složité době vůbec odvahu toto povolání zvolit. Ti, kteří v síle a radosti tento důležitý krok učiní,
mají vnímat lásku a konkrétní blízkost církve. Dále papež František zdůrazňuje, že příprava
na manželství se má stát jakýmsi „novým katechumenátem“. Také křesťané jsou dnes pod vlivem mentality doby, a jejich chování a postoje jsou mnohdy v rozporu s vírou, která „pozbývá
síly a přestává být měřítkem osobní, rodinné a sociální existence.“ Příprava na manželství se
tak stává příležitostí k evangelizaci dospělých lidí, kteří leckdy touží přehodnotit svůj život.
Je naléhavé, abychom konkrétně uskutečnili přání, které vyslovili otcové při poslední řádné
synodě a které již navrhovala exhortace Familiaris consortio, tedy aby se příprava na manželství stala nedílnou součástí celé svátostného procesu, stejně jako je katechumenát součástí
přípravy dospělých žadatelů o křest, a tak zabránila vzrůstajícímu počtu neplatně slavených
manželství anebo takových, které nenaplňují jeho podstatu. Církev by měla novomanželům
pomáhat na cestě víry také po uzavření sňatku a neponechávat je svému osudu.227
Shrnutí bodů k pastoraci mládeže
Výše načrtnuté body kvalitní pastorace mládeže papež potvrdil během promluvy v Krakově, když shromážděným biskupům zdůrazňoval nutnost lidské blízkosti, schopnosti dotýkat
se druhých a věnovat jim čas. Doprovázet mladé je namáhavé, ale pro jejich rozvoj zásadní.
Být s mladými vyžaduje trpělivost, odvahu vyrazit s nimi do přírody. Náboženskému analfabetismu je třeba čelit kvalitní katechezí, která je trpělivým doprovázením na cestě růstu víry
a která používá jazyk rozumu, srdce i rukou. Poukázal též na to, že žijeme v epoše hříchu
proti Bohu Stvořiteli, neboť ideologická kolonizace gender, která je podporována financemi,
je vnucována již malým dětem.228
Závěr
Papež František si váží iniciativy sv. Jana Pavla II. a přistupuje k ní s velkou odpovědností.
Proto věrně rozvíjí tradici SDM, včetně zasílání pravidelných poselství mladým lidem. Kromě toho se s mladými lidmi setkává velice často během svých apoštolských cest.
I když se to letmému čtenáři nemusí tak jevit, témata, která pro svá setkání s mladými
lidmi volí, jsou shodná s těmi, s nimiž se na mladé obraceli jeho předchůdci, především
sv. Jan Pavel II. a poté i Benedikt XVI. Jedná se především o téma víry v Ježíše a jeho lásku,
volby povolání a odpovědnosti za společnost. Pro srovnání stačí vzít do ruky list sv. Jana
Pavla II. mladým lidem z roku 1985. V něm se papež Wojtyla projevil jako hluboký znalec
lidských srdcí. List vystihl nejdůležitější témata mladých lidí, která v současnosti zdůrazňuje
papež František: rozhovor s Kristem, Bůh jako Láska, mládí je bohatství, svědomí a mrav-

Papež František: Promluva k účastníkům italského kongresu o pastoraci povolání, 5. 1. 2017.
Papež František: Promluva k Římské rotě, 21. 1. 2017.
228
Papež František: Promluva k biskupům, Krakov, 27. 7. 2016.
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nost, věčný život, křesťanské povolání, manželství, dědictví předešlých generací, sebevýchova
a růst, budoucnost.229
Čím je papežovo poselství nové? Především svou metodou. Papež František hovoří často
spontánně a hovorově. Jeho promluvy využívají nejrůznějších - mladým lidem blízkých přirovnání. Často si dělá poznámky, když k němu mladí lidé hovoří, a odpovídá jim pak co
nejosobněji.
Pochopitelně reaguje na dramatický vývoj ve světě. Proto klade důraz na témata ohledně
volby povolání a odvahy k ní. Hovoří o nutnosti kontinuity, a proto ukotvení v národu
a v historii. K tomu má sloužit dialog mezi mladými a seniory, k němuž vybízí. Zastává se
mladých, kteří jsou společností odsouváni na okraj, vybízí je, aby se nenechali vláčet těmi,
kteří je zotročují, a podněcuje je k převzetí odpovědnosti za spravedlivější společnost.
Synoda o mladých lidech ve věku 16–29 let, o níž uvažoval již sv. Jan Pavel II., s tématem:
Mladí lidé, víra a rozlišování povolání, vyvrcholí vlastním setkáním biskupů v říjnu 2018.230
Papež František na začátku synodního procesu v lednu 2017 poslal mladým lidem list,
v němž zdůrazňuje, že je nosí v srdci, a proto si přál, aby byli středem pozornosti.231 „Církev
chce naslouchat vašemu hlasu, vašemu vnímání věcí a víry. Ba co víc, chce znát vaše pochybnosti a vaši kritiku. Kéž vaše volání hlasitě zazní, ať je slyšet ve vašich komunitách a ať dospěje
k vašim pastýřům. Svatý Benedikt doporučoval opatům, aby každé důležité rozhodnutí předem konzultovali i s mladými členy komunity, protože ‘často právě tomu nejmladšímu Pán
zjeví nejlepší řešení’ (Pravidla svatého Benedikta III, 3).“232 Církev potřebuje naslouchat mladým lidem, aby v ní bylo více jara, aby s odvahou běžela v současnosti k lidem s bohatstvím
poselství o Kristu. Mladí dneška musí riskovat a připravovat budoucnost, která je v jejich
rukou.233
Synoda bude jistě velkou příležitostí, aby to, co církev za poslední desetiletí s mladými
lidmi prožila, vystoupilo na povrch a stalo se řádnou součástí pastorace v diecézích a farnostech. Mladí lidí jsou skutečným bohatstvím a skutečnou budoucností. Žijí ale v nesnadných podmínkách. Proto potřebují doprovázení a celistvou formaci ukotvenou v bohatství
katolické nauky a praxe. Můžeme mít naději, že synoda pomůže biskupům a potažmo všem
zaangažovaným ve výchově mladých lidí, aby jim ještě intenzivněji napomáhali k plodnému
duchovnímu životu.

Jan Pavel II.: Kristus vás miluje. Praha : Paulínky 2005, s. 33–63.
Dr. Marcello Bedeschi, ředitel Fondazione Gioventù Chiesa e Speranza, který stojí u organizace SDM od prvopočátků, slyšel poprvé hovořit o synodě o mladých lidech u oběda s papežem sv. Janem Pavlem II. v roce 2000.
Osobní rozhovor s autorem 7. 4. 2017.
231
Bude vhodné, aby byla opět zavedena zkušenost světových fór mládeže, které do roku 2000 tvořily součást
světových dnů mládeže. Viz Balík, J.: Jan Pavel II. v dialogu s mladými. Praha : Paulínky 2010, s. 84–86.
232
Papež František: Dopis mladým lidem při příležitosti prezentace přípravného dokumentu XV. řádného generálního
shromáždění biskupské synody, 13. 1. 2017.
233
Papež František: Promluva na setkání s mládeží římské diecéze, 8. 4. 2017.
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Nakladatelství Paulínky
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel.: 224 818 757, 733 755 999,
on-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz.
Michel Remery
Tweetuj s Bohem
Kniha odpovědí na skutečné otázky mladých lidí. Každé
téma je přehledně zpracováno
na jednu dvoustranu s odkazy na další studium Katechismu katolické církve a katechismu pro mládež YOUCAT. Propojeno
s mobilní aplikací a webovou stránkou.
Jedná se o druhé, přepracované a doplněné
vydání.
Brož., 436 s.,
s barevnými fotografiemi, 350 Kč

Karol Wojtyla- Jan Pavel II
Před zlatníkovým krámkem
Meditace o svátosti manželství místy přecházející v drama
Když v roce 1960 v jednom
polském časopise vyšla zvláštní divadelní hra o manželské
lásce, málokdo tušil, že pod
jménem Andrzej Jawień se ve
skutečnosti skrývá krakovský
biskup Karol Wojtyla, budoucí svatý papež
Jan Pavel II. Co může biskup vědět o lásce?
„Vezměte a čtěte“ – a zjistíte, že toho o ní ví
překvapivě mnoho...
Dotisk, váz., 88 s., 145 Kč
Budoucnost církve 4/2017

Sophie de Mullenheim
Podepsána Charlotte
Co se stane, když Emílie,
která žije v Lyonu na sklonku
19. stol., najde v pokoji balíček dopisů, pod nimiž je podepsána Charlotte, dívka žijící za Francouzské revoluce? O tom vypráví
první díl historického románu pro dospívající čtenáře, reflektující otázky víry i lidskosti
napříč staletími.
Brož., 270 s., 279 Kč; též jako e-kniha 139 Kč
Kde jsi, Élisabeth?
V druhém díle napínavý
příběh pokračuje pátráním
po adresátce dopisu. Podaří
se Emílii a její kamarádce nalézt Élisabeth? Čtenáře příběh
zavede dokonce až do Severní
Ameriky!
Brož., 271 s., 289 Kč; též jako e-kniha 145 Kč
Na dvoře Alexandrově
Ve třetím díle se sestry
konečně potkají, ale jen na
krátký čas, neboť je potřeba
postarat se o malou Marii,
jejíž život je ohrožen. Příběh
tentokrát zavede čtenáře až
do Ruska na carský dvůr. Z Ruska pochází
i Dimitrij, s nímž se potkává Emilie se svou
přítelkyní. Ten přidává další kamínek do
mozaiky vztahů, které propojují minulost se
současností.
Kniha vyjde do konce listopadu 2017

Pozvánka na:
22. KONFERENCI O MLÁDEŽI
Kdy: od 7. do 8. prosince 2017.
Proč: Vytvořit si čas na reflexi, vzdělání, čas na modlitbu, navázání nových kontaktů a předání zkušeností ve služebném oboru.
Místo: Rekreační zařízení Kolpingova díla Vyhlídka,
(Češkovice 158, Blansko, 678 01)
Téma: Lidské a duchovní doprovázení mladých a vedení k volbě povolání
Program:
Téma Synody o mladých lidech, která je vyhlášena na rok 2018.
Seznámení se s průzkumem uskutečněným mezi mladými lidmi během CSM 2017
v Olomouci.
Krátké přednášky k tématu a následné diskuze.
Cíl: Konference je diskuze zodpovědných lidí při práci s mládeží, vzájemné poznání, reflexe činnosti, inspirace a hledání nových cest v oblasti pastorace mládeže. Zároveň má však konference přinášet osobám zodpovědným za pastoraci nové
impulzy z prostředí mladých lidí. Vše, co zazní v souvislosti se synodou, tak bude
předáno kompetentnímu biskupovi.
Pro koho: Zváni jsou všichni zodpovědní z nejrůznějších prostředí (školy, VKH,
katecheté, spolky, mládežnické organizace) a charismat, kteří se účastní poslání
církve hlásat evangelium mladým lidem.
Bližší informace a přihlášení na mailu: brabcova@cirkev.cz

Nebojte se!
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017
XXXII. světový den mládeže
“Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“
(Lk1,49)
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