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13. máj 

František: Duch Svätý nám pripomína pôsobenie Boha v našom živote 
 
Je to Duch Svätý, ktorý kresťanovi dáva schopnosť pamätať na to, čo bolo a 
pripomína mu dary prijaté od Boha. Bez tejto milosti by bol v nebezpečenstve 
skĺznuť do modlárstva – povedal pápež František v homílii svätej omše 
slávenej dnes (13. máj) ráno v Dome sv. Marty. Zúčastnili sa na nej 
zamestnanci technického, administratívneho a generálneho riaditeľstva 
Vatikánskeho rozhlasu a Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov. 
Predstavitelia dikastéria, kardinál Antonio Maria Veglio, predseda rady, ďalej 
sekretár Mons. Joseph Kalathiparambil a vicesekretár páter Gabriel Bentoglio 
so Svätým Otcom koncelebrovali. 
Odpoveď, ktorú dostal Pavol od skupiny učeníkov v Efeze – zaznamenaná v 
Skutkoch apoštolov – je prekvapujúca: «Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.» 
Pápež František začal svoju homíliu týmito slovami, ktoré vzbudili úžas Pavla, 
ale s realizmom poznamenal, že neznalosť, manifestovaná kresťanmi pred 
dvoma tisíckami rokov, nie je len vecou čias prvých kresťanov. Duch Svätý – 
ako povedal Svätý Otec – je vždy tak trochu nepoznaný našou vierou: 
„Mnoho kresťanov dnes nevie, kto je Duch Svätý, ako je to s Duchom Svätým. 
A niekedy počuť: ‚Mám vzťah k Otcovi, aj k jeho Synovi, pretože sa modlím 
Otče náš k Otcovi, som v spojení so Synom, ale neviem, čo mám robiť s 
Duchom Svätým.‘ Alebo sa hovorí, že ‚Duch Svätý je holubica, ktorá nám 
dáva sedem darov‘. Ale takto chudák Duch Svätý zostáva vždy na konci a 
nenachádza správne miesto v našom živote.“ 
Pritom, ako povedal pápež František, Duch Svätý je Boh, ktorý pôsobí v nás; 
Boh, ktorý nám pripomína minulosť, prebúdza našu pamäť. Sám Ježiš hovorí 
apoštolom pred Turícami: «Duch Svätý, ktorého vám zošle Boh v mojom 
mene, vás posilní a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.» Inak by sa 
tu pre kresťana črtala nebezpečná naklonená rovina: 
„Kresťan bez pamäti nie je pravým kresťanom, je mužom alebo ženou, ktorí sú 
väzňami okolností či náhody; človekom bez histórie. Má ju, ale nevie, čo s 
ňou. Je to Duch, ktorý vás naučí, ako naložiť s minulosťou, so spomienkami na 
to, čo bolo... Autor Listu Židom hovorí: «Pamätajte na svojich otcov vo viere» 
– pamäť, «pripomínajte si ich začiatky vo viere, akí boli odvážni» – pamäť. 
Spomienky nášho života, pamätanie si našej histórie, pripomínanie si chvíle, 
keď sme mali tú milosť stretnúť Ježiša, pamäť na všetko to, čo nám povedal 
Ježiš.“ 
 
„To je pamäť, ktorá vychádza zo srdca, je milosťou Ducha Svätého“, dôrazne 
opakuje pápež František. Avšak mať pamäť – precíznu – to tiež znamená mať 
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na pamäti naše vlastné slabosti, biedu, ktoré nás robia otrokmi, a súčasne mať 
na pamäti Božiu milosť, ktorá nás z nich vyslobodzuje: 
„A keď príde trochu márnosti a niekto si pomyslí, že je nositeľom Nobelovej 
ceny za svätosť, pamäť nám prospeje: ‚Len si spomeň, odkiaľ som ťa zobral; z 
konca stáda. Bol si vzadu, za stádom.‘ Pamäť je veľká milosť, a keď kresťan 
nemá pamäť – je to tvrdé, ale je to pravda –,nie je kresťan, ale modloslužobník. 
Pretože je pred nejakým bohom, ktorý nemá cestu, nevie byť cestou. Ale náš 
Boh kráča s nami, pripája sa k nám, ide s nami. Zachraňuje nás. Píše našu 
históriu s nami. Pamätať na toto všetko a život sa stáva plodnejším!“ 
Pápež František uzatvára teda výzvou k nám kresťanom, aby sme si 
vyprosovali milosť pamäti, aby sme boli ľuďmi, ktorí nikdy nezabudnú na to, 
čo ich stála dosiahnutá cesta, nezabudnú na milosti, ktoré prijali v ich životoch, 
nezabudnú na odpustenie ich hriechov, nezabudnú, že boli otrokmi, a Pán ich 
vyslobodil.  
 
12. máj 

František o vernosti Kristovi až po mučeníctvo a o nádhere ohlasovania 
evanjelia 
 
Svedectvom života prinášajme to najcennejšie, čo máme: Krista a jeho 
evanjelium. Aj touto výzvou adresovanou takmer stotisícovému zástupu 
veriacich na Námestí sv. Petra dnes Svätý Otec priblížil životné príbehy 
nových svätých, ale predovšetkým ich neohrozené vydávanie svedectva o viere 
a Božej láske mučeníctvom, dobrotou a charitatívnou činnosťou. Počas svätej 
omše, ktorá sa začala dopoludnia o pol desiatej, pápež František svätorečil 802 
mučeníkov z Otranta, ktorí položili životy za Krista počas otomanských 
vpádov, a dve zakladateľky rehoľných kongregácií Lauru Montoyovú z 
Kolumbie a Mexičanku Máriu Guadalupe García Zabalovú. 
Homíliu vám prinášame v plnom znení: 
 
Drahí bratia a sestry! 
V dnešnú Siedmu nedeľu vo veľkonočnom období sme sa s radosťou zišli 
sláviť sviatok svätosti. Vzdávajme vďaku Bohu, ktorý dal zažiariť svojej sláve, 
sláve svojej lásky, nad mučeníkmi z Otranta, nad matkou Laurou Montoyovou 
a nad matkou Máriou Guadalupe Gracía Zavalovou. Pozdravujem všetkých 
vás, ktorí ste prišli na túto slávnosť z Talianska, Kolumbie, z Mexika a z iných 
krajín – a ďakujem vám. Pozrime sa na týchto nových svätých vo svetle 
Božieho slova, ktoré sme počuli. Je to slovo, ktoré nás vyzvalo byť vernými 
Kristovi až po mučeníctvo; pripomenulo nám nutnosť a nádheru prinášania 
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Krista a jeho evanjelia všetkým; hovorilo nám o svedectve lásky, bez ktorej i 
mučeníctvo a poslanie stráca svoju kresťanskú príchuť. 
Skutky apoštolov, rozprávajúc o diakonovi Štefanovi, prvom mučeníkovi, 
zdôrazňujú, že bol mužom „plným Ducha Svätého“ (6,5; 7,55). Čo to 
znamená? Znamená to, že bol plný Božej lásky, že celá jeho osoba, celý jeho 
život bol podnecovaný Duchom vzkrieseného Krista tak, že nasledoval Ježiša s 
úplnou vernosťou až po darovanie seba samého. Dnes nám Cirkev predkladá k 
úcte zástup mučeníkov, ktorí boli spoločne povolaní vydať najvyššie svedectvo 
evanjeliu v roku 1480. Približne osemsto osôb, ktoré prežili obliehanie a vpád 
Otomanov do Otranta, bolo sťatých v blízkosti mesta. Odmietli sa vzdať svojej 
viery a zomreli vyznávajúc vzkrieseného Krista. Odkiaľ vzali silu, aby ostali 
verní? Práve vo viere, ktorá pomáha vidieť ponad náš ľudský pohľad, ponad 
hranice pozemského života, umožňuje kontemplovať „otvorené nebo“ – ako 
hovorí sv. Štefan – a živého Krista po pravici Otca. Drahí priatelia, zachovajme 
si vieru, ktorú sme dostali, obnovme našu vernosť Pánovi aj uprostred ťažkostí 
a nepochopenia. Boh nikdy nedopustí, aby nám chýbala sila a vyrovnanosť. Pri 
uctievaní mučeníkov z Otranta prosme Boha, aby posilnil toľkých kresťanov, 
ktorí v našich časoch v mnohých častiach sveta teraz ešte trpia násilie a daroval 
im odvahu k vernosti a schopnosť odpovedať na zlo dobrom. 
Druhá myšlienka vychádza z Ježišových slov, ktoré sme počuli v evanjeliu: 
„Prosím aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako 
ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás (porov. Jn 17, 20-21). Sv. 
Laura Montoyová sa stala nástrojom evanjelizácie najprv ako učiteľka a potom 
ako duchovná matka indiánov, ktorým priniesla nádej, prijímajúc ich s láskou, 
ktorú čerpala od Boha. Privádzala ich k nemu s výchovnou účinnosťou, ktorá 
rešpektovala ich kultúru a neprotirečila jej. Vo svojom evanjelizačnom 
pôsobení sa matka Laura stala naozaj všetkým pre všetkých, podľa vyjadrenia 
sv. Pavla (porov. 1 Kor 9,22). Aj dnes jej duchovné dcéry prinášajú evanjelium 
do tých najodľahlejších a najnúdznejších miest ako istý predvoj Cirkvi. Táto 
prvá spomenutá svätá, narodená v prekrásnej kolumbijskej zemi, nás učí byť 
veľkodušnými voči Bohu a neprežívať vieru osamote – akoby bolo možné žiť 
ju izolovane –, ale komunikovať ju, prinášať radosť z evanjelia slovom a 
svedectvom do každého prostredia, v ktorom sa nachádzame. Všade, kde sa 
nachádzame, vyžarujme život evanjelia. Učí nás vidieť Ježišovu tvár, ktorá sa 
odráža v každom človeku, víťaziť nad ľahostajnosťou a individualizmom, 
ktorý rozožiera kresťanské spoločenstvá, rozožiera naše vlastné srdcia. Učí nás 
tiež prijímať všetkých bez predsudkov, bez diskriminácie a obmedzení, s 
láskou, dávajúc im to najlepšie čo máme, a tým nie sú naše diela a naše 
organizácie, nie; tým najcennejším, čo máme, je Kristus a jeho evanjelium. 
Nakoniec tretia myšlienka. V dnešnom evanjeliu sa Ježiš modlí k Otcovi 
týmito slovami: „Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou 
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ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja“ (Jn 17,26). Vernosť 
mučeníkov až po smrť a ohlasovanie evanjelia všetkým sú zakorenené a 
vyrastajú z Božej lásky, ktorá je rozliata v našich srdciach prostredníctvom 
Ducha Svätého (porov. Rim 5,5) a zo svedectva, ktoré máme vydať tejto láske 
v našom živote. Sv. Mária Guadalupe García Zavalová to dobre vedela. Zriekla 
sa pohodlného života – koľko škody narobí pohodlný a blahobytný život a 
unudenosť srdca, ktorá nás paralyzuje – a ona, zrieknuc sa pohodlného života 
kvôli nasledovaniu Ježišovho volania, učila láske k chudobe, ktorá uschopňuje 
ešte viac milovať chudobných a chorých. Matka Lupita sa skláňala na kolená 
na dlážku nemocnice pred chorými a pred opustenými, aby im slúžila s nehou a 
súcitom. Toto znamená dotýkať sa Kristovho tela. Chudobní, opustení, chorí, 
vytlačení na okraj sú Kristovým telom. A matka Lupita sa dotýkala Kristovho 
tela a učila nás, aby sme sa nehanbili, nebáli, neštítili dotýkať sa Kristovho 
tela. Matka Lupita pochopila, čo znamená dotýkať sa Kristovho tela. Aj dnes sa 
jej duchovné dcéry usilujú, aby odzrkadľovali Božiu lásku v charitatívnych 
dielach, nešetriac obetami a prekonávajúc a znášajúc akékoľvek ťažkosti s 
miernosťou, apoštolskou vytrvalosťou (hypomonē) a odvahou. Táto nová svätá 
z Mexika nás pozýva milovať tak, ako nás miloval Ježiš. To znamená, že sa 
nemáme zatvoriť do seba samých, do vlastných problémov, vlastných 
myšlienok a záujmov, do nášho malého sveta, ktorý nám tak škodí, ale vyjsť a 
ísť v ústrety tomu, kto potrebuje pozornosť, pochopenie, pomoc a priniesť mu 
hrejivú blízkosť Božej lásky prostredníctvom prejavov ohľaduplnosti, úprimnej 
náklonnosti a lásky. 
Vernosť Kristovi a jeho evanjeliu kvôli jeho ohlasovaniu slovom a životom, 
vydávanie svedectva o Božej láske našou láskou, našou dobročinnosťou voči 
všetkým: to sú žiarivé náučné príklady, ktoré nám ponúka trojica dnešných 
svätorečených. Zároveň vzbudzujú otázky adresované nášmu kresťanskému 
životu: Ako som verný Kristovi? Odnesme si so sebou túto otázku, aby sme na 
ňu mysleli po celý deň: Ako som ja verný Kristovi? Som schopný „ukázať“ 
moju vieru s rešpektom, a zároveň s odvahou? Som pozorný voči iným, 
všímam si tých, čo potrebujú pomoc, vnímam všetkých ako bratov a sestry, 
ktorých mám milovať? Prosme, na príhovor Panny Márie a troch nových 
svätých, aby Pán naplnil náš život radosťou zo svojej lásky. Nech sa tak stane! 
 
11. mája 

František: Pravá modlitba je exodom z nás samých 
 
Pravdivá modlitba nám pomáha vyjsť zo seba a otvára nás Otcovi a 
najnúdznejším bratom a sestrám, povedal dnes (11. máj) ráno pápež František 
počas omše v Dome sv. Marty. Bola na nej okrem iných prítomná aj skupina 
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argentínskych novinárov so svojimi rodinami. Svätý Otec zameral homíliu na 
evanjelium dňa, kde Ježiš hovorí: «Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom 
mene, dá vám to.» „Je tu niečo nové, niečo, čo je novinkou, zmenou postoja v 
modlitbe“, upozornil pápež. Otec nám dá všetko, ale vždy v mene Ježiša. Pán 
vystupuje k Otcovi, vstupuje do svätyne neba, otvára dvere a necháva ich 
otvorené, pretože „on sám je vstupnou bránou“ a „prihovára sa za nás“, „až do 
konca sveta“ ako kňaz: 
„Modlí sa za nás pred Otcom. Vždy sa mi to páčilo. Ježiš mal pri svojom 
vzkriesení krásne telo: rany od bičovania, rany po tŕňoch sú preč, všetky. 
Modriny po úderoch zmizli. Ale on vždy chcel mať jeho rany, práve ony sú 
jeho modlitbou príhovoru k Otcovi: ‚Pozri, toto Ťa prosí v mojom mene.‘ A v 
tomto je tá zmena, o ktorej nám Ježiš hovorí, ten odkaz: mať dôveru v jeho 
utrpenie, mať dôveru v jeho víťazstvo nad smrťou, mať dôveru v jeho rany. On 
je kňaz a jeho rany sú jeho obetou. To by v nás malo vzbudzovať dôveru, 
dodávať odvahu v modlitbe.“ 
Často sme pri modlitbe znudení, hovorí pápež, ale modlitba nie je prosením o 
to či ono, je príhovorom Ježiša, ktorý pred Otcom ukazuje svoje rany. 
„Modlitba k Otcovi v mene Ježiša nám pomáha vyjsť zo seba samých. 
Modlitba, ktorá nás nudí, zostáva stále v nás, vnútri, ako myšlienka, ktorá príde 
a odíde. Ale pravá modlitba je vyjsť zo seba smerom k Otcovi v mene Ježiša, je 
exodom z nás samých.“ 
Ale ako môžeme rozpoznať Ježišove rany v nebi? –pýta sa pápež. „Kde je tá 
škola, kde sa dá naučiť rozpoznať rany Ježiša, tieto rany kňaza, ktoré sa 
prihovárajú za nás? Tou školou je ďalší exodus z nás samých, a to smerom k 
ranám našich bratov, našich bratov a sestier v núdzi. 
„Ak nie sme schopní vyjsť zo seba k svojmu bratovi v núdzi, k chorým, 
zabudnutým, chudobných, vykorisťovaných, ak nedokážeme vyjsť zo seba 
samých smerom k týmto ranám, nikdy sa nenaučíme slobode, ktorá nám 
pomôže vyjsť k ranám Ježišovým. Teda existujú dva exody z nás: jeden k 
ranám Ježiša, druhý k ranám našich bratov a sestier. A toto je tá cesta, na ktorú 
nás chce Ježiš doviesť skrze naše modlitby. 
 
10. máj 

Radosť kresťana ako dar od Pána  
 
Kresťan je svedkom pravej radosti, ktorú dáva Ježiš, - uviedol pápež František 
v homílii počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty. V nej sa zameral na 
radostný postoj učeníkov medzi Nanebovstúpením a Turícami. Poukázal tak na 
radosť kresťana, ktorá nie je radosťou pochádzajúcou z náhodných dôvodov, 
ale darom od Pána, ktorý nás napĺňa vo vnútri. Ako pápež František povedal, 
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kresťan je svedkom pravej radosti, ktorú dáva Ježiš: „Kresťan je muž a žena 
radosti. Toto nás učí Ježiš, učí nás to Cirkev, v tomto čase osobitným 
spôsobom. Čo znamená táto radosť? Je to veselosť? Nie: to nie je to isté. 
Veselosť je ale dobrá, však? Zabávať sa je dobré. Ale radosť predstavuje viac, 
je to čosi iné. Je to niečo, čo nepochádza z náhodných dôvodov, z chvíľkových 
okamihov: je to čosi oveľa hlbšie. Je to dar. Radosť, ak ju chceme žiť v 
každom okamihu, sa nakoniec mení na ľahkosť, povrchnosť a uvádza nás do 
stavu nedostatku kresťanskej múdrosti, robí nás tak trochu obmedzenými a 
naivnými, nie je tak? Všetko je radosť... ale nie, nie je to tak. Radosť je niečo 
iné. Radosť je dar od Pána. Napĺňa nás vo vnútri. Je to ako pomazanie Ducha. 
A táto radosť spočíva v istote, že Ježiš je s nami a s Otcom.“ 
Radostný človek je človekom istým. Ale ako pápež dodáva, ak chce mať 
človek túto radosť iba pre seba, „nakoniec ochorie“. „Naša tvár nebude 
vyjadrovať veľkú radosť, ale skôr nostalgiu, melanchóliu, ktorá nie je zdravá“: 
„Niekedy majú takýto melancholickí kresťania tvár ako papriky naložené v 
octe, ako keby žiarlili na tých, ktorí majú krásny život. Radosť nemožno 
zastaviť: musí napredovať. Radosť je pútnická cnosť. (...) Modliť sa, ohlasovať 
Ježiša, radosť, predlžuje a rozširuje cestu.“ 
Radosť je pútnička, radosť je darom, opakuje Svätý Otec: „Kresťan je 
veľkodušný: nemôže byť úzkostlivý, je veľkodušný! A práve veľkodušnosť je 
takpovediac cnosťou dýchania, je cnosťou neustáleho napredovania – 
napredovania s duchom plným Ducha Svätého. O jednu milosť nám treba 
prosiť Pána – o radosť. A zvláštnym spôsobom práve v týchto dňoch, pretože 
Cirkev nás teraz pozýva, aby sme si žiadali radosť, ale aj túžbu: túžba je to, čo 
pomáha životu kresťana napredovať. O čo väčšia je tvoja túžba, o to väčšia 
bude tvoja radosť. Kresťania sú muži a ženy túžby: na ceste života treba stále 
viac túžiť. Poprosme Pána a o túto milosť, o tento dar Ducha – o kresťanskú 
radosť. Radosť, ktorá je vzdialená smútku, ale vzdialená aj chvíľkovému 
potešeniu... to je iná vec. Je to milosť, o ktorú treba prosiť.“ 
 
Na svätej omši dnes bola prítomná skupina zamestnancov Vatikánskeho 
rozhlasu, sprevádzaná generálnym riaditeľom, pátrom Federicom Lombardim. 

Historické stretnutie pápeža Františka s koptským patriarchom vo Vatikáne 
 
Modlitba, dialóg a ochota budovať vzťah vo „vzájomnej láske“ prispievajú k 
snahe o dosiahnutie plnej jednoty. Toto presvedčenie dnes pápež František 
vyjadril počas audiencie vo Vatikáne, na ktorej prijal patriarchu Koptskej 
pravoslávnej cirkvi. Ide o historické stretnutie predstaviteľov oboch cirkví. 
Naposledy Vatikán navštívil Shenoud III., Tawadrosov predchodca, keď sa 
pred štyridsiatimi rokmi stretol s Pavlom VI. 
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Priateľstvo a teologický a doktrinálny dialóg sú ovocím pokoncilového 
obdobia, ale duchovné korene, z ktorých pramení naša vzájomná blízkosť, sú 
oveľa staršie a majú farbu krvi mučeníkov, ktorí boli prvými svedkami jednoty 
cirkevného tela. Toto sú dva body, na ktoré sa pápež František zameral v 
príhovore k patriarchovi Tawadrosovi, 118. pápežovi Alexandrie na stolci sv. 
Marka. Počas prijatia v knižnici Apoštolského paláca vyjadril „veľkú radosť“ 
zo stretnutia, ktoré definoval ako „skutočný moment milosti“. „Dnešná 
návšteva posilňuje väzby priateľstva a bratstva, ktoré už zjednocujú Petrov 
stolec a stolec sv. Marka, dedičstvo nevyčísliteľného odkazu mučeníkov, 
teológov, svätých mníchov a verných Kristových učeníkov, ktorí počas 
mnohých generácií vydávali svedectvo evanjeliu, často vo veľmi ťažkých 
podmienkach,“ povedal Svätý Otec. 
Prichádzam z „krajiny Nílu“, devätnásť storočí existujúcej starovekej cirkvi a z 
domoviny mníšstva, uviedol Tawadros II. vo svojom pozdrave. Pápeža 
Františka pozval na návštevu krajiny a predniesol aj nasledovný návrh: „Nech 
je toto len prvým z mnohých sérií stretnutí lásky a bratstva medzi dvoma 
veľkými cirkvami. Navrhujem preto, aby sa každý rok 10. mája oslavoval 
sviatok bratskej lásky medzi Katolíckou cirkvou a Koptskou pravoslávnou 
cirkvou.“ 
Myšlienka spoločného slávenia je ďalším krokom nadväzujúcim na stretnutie 
Pavla VI. a Amba Shenouda, ktoré sa konalo 10. mája 1973. Jeho výsledkom 
bolo podpísanie spoločného kristologického vyhlásenia, ako „základného 
kameňa“ pre spoločný ekumenický dialóg oboch cirkví: „Sme radi, že dnes 
môžeme potvrdiť to, čo naši vážení predchodcovia slávnostne vyhlásili; sme 
radi, že sme zjednotení v krste, čoho osobitným vyjadrením je naša spoločná 
modlitba, ktorá túži po dni, keď sa naplní želanie Pána, a my budeme môcť piť 
z jedného kalicha (...) Som presvedčený, že pod vedením Ducha Svätého bude 
naša vytrvalá modlitba, náš dialóg a naša vzájomná ochota deň za dňom 
budovať spoločenstvo vzájomnej lásky, že prinesie nové a podstatné kroky 
smerujúce k úplnej jednote.“ 
Ako pápež František dodal, cesta medzi oboma cirkvami je ešte možno veľmi 
dlhá, ale doterajšie kroky, vrátane stretnutia v Káhire v roku 2000 medzi 
Shenoudom III. a Jánom Pavlom II. počas jubilejnej púte, predstavujú záruku 
pre ďalšie vzťahy. Tieto sa podľa Svätého Otca nerodia iba z chvíľky osláv, ale 
aj z „ekumenizmu utrpenia“: „Tak, ako bola krv mučeníkov semenom sily a 
plodnosti Cirkvi, tak sa môže zdieľanie každodenného utrpenia stať účinným 
nástrojom jednoty. A to, čo svojím spôsobom platí aj v širšom kontexte 
spoločnosti a vzťahov medzi kresťanmi a nekresťanmi je, že zo spoločného 
utrpenia môže v s Božou pomocou vyklíčiť skutočné odpustenie a zmierenie.“ 
V závere stretnutia sa obaja predstavitelia odobrali do kaplnky Redemptoris 
Mater v Apoštolskom paláci, kde spoločne predniesli modlitbu Otče náš a 
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Modlitbu za pokoj. Koptský pravoslávny patriarcha v podvečer navštívi 
Koloseum a nasledovať bude spoločná večera v Dome sv. Marty. Návšteva 
potrvá do pondelka 13. mája. 
 
8. máj 

Z audiencie: Duch Svätý ako nevyčerpateľný zdroj života Božieho 
 
„Kto je Duch Svätý?“ – pýta sa pápež František vo svojej dnešnej (8. máj) 
katechéze, ktorou sa prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra počas generálnej 
audiencie. Pokračoval ňou v zamyslení sa nad modlitbou Kréda, osobitne nad 
časťou, keď veriaci vyznávajú: „verím v Ducha Svätého“. Ten je podľa pápeža 
Františka „nevyčerpateľným zdrojom života Božieho v nás“. 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 
Veľkonočný čas, ktorý práve teraz s radosťou prežívame podľa liturgie Cirkvi, 
je predovšetkým časom Ducha Svätého, ktorý je nám „bez miery“ darovaný 
ukrižovaným a vzkrieseným Kristom (por. Jn 3,34). Tento čas milosti trvá až 
do slávnosti Zoslania Ducha Svätého, v ktorej Cirkev nanovo prežíva vyliatie 
Ducha na Máriu a na apoštolov zhromaždených pri modlitbe vo Večeradle. 
Kto je však Duch Svätý? V Kréde s vierou vyznávame: „Verím v Ducha 
Svätého, Pána a Oživovateľa“. Prvou pravdou, ktorú si v Kréde pripomíname, 
je že Duch Svätý je Kýrios, Pán. To znamená, že je opravdivý Boh - tak ako 
Otec a Syn. Z našej strany je teda objektom rovnakej adorácie a chvály, akú 
venujeme Otcovi a Synovi. Svätý Duch je skutočne treťou Osobou Najsvätejšej 
Trojice; je veľkým darom vzkrieseného Krista, ktorý otvára našu myseľ a naše 
srdce pre vieru v Ježiša ako v Syna poslaného Otcom - a zároveň nás vedie k 
priateľstvu, k spoločenstvu s Bohom. 
Chcel by som sa však pozastaviť predovšetkým pri tom, že Duch Svätý je 
nevyčerpateľným zdrojom života Božieho v nás. Ľudia celého sveta a všetkých 
čias túžia po plnom a krásnom živote, po živote spravodlivom a dobrom, po 
živote, ktorý nie je ohrozovaný smrťou, ale môže dozrieť a vyrásť až do svojej 
plnosti. Človek je ako cestujúci, ktorý prechádzajúc púšťami života, pociťuje 
smäd po živej, čerstvej vode, ktorá by dokázala naplno uhasiť jeho hlbokú 
túžbu po svetle, po láske, po kráse a po mieri. Všetci pociťujeme túto túžbu! A 
Ježiš nám takúto živú vodu dáva: je ňou Duch Svätý, ktorý vychádza z Otca; 
Duch Svätý, ktorého Ježiš vlieva do našich sŕdc. „Prišiel som, aby mali život a 
aby ho mali hojnejšie“, vraví nám Ježiš (Jn 10,10). 
Ježiš sľubuje Samaritánke, že v hojnej miere a natrvalo daruje „živú vodu“ 
všetkým, ktorí ho spoznajú ako Syna poslaného od Otca, ktorý prišiel, aby 
ľuďom priniesol spásu (por. Jn 4, 5-26; 3,17). Ježiš prišiel, aby nám daroval 
„živú vodu“, ktorou je práve Duch Svätý, aby náš život bol vedený Bohom, 
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aby bol Bohom oživovaný, a aby ním bol aj sýtený. Keď hovoríme, že kresťan 
je duchovným človekom, máme na mysli práve toto: kresťan je človek, ktorý 
rozmýšľa a koná podľa Boha, podľa Ducha Svätého. Ale položím vám jednu 
otázku. A my, rozmýšľame podľa Boha? Konáme podľa Boha? Alebo sa 
nechávame viesť mnohými inými vecami, ktoré nie sú práve Božie? Každý z 
nás si na toto musí odpovedať vo svojom srdci. 
A teraz sa môžeme pýtať: ako to, že táto voda dokáže celkom uhasiť náš smäd? 
Vieme, že voda je pre život nevyhnutná; bez vody sa umiera; ona uhasína náš 
smäd, ňou sa umývame, zúrodňuje našu zem. V liste Rimanom nachádzame 
toto vyjadrenie, dobre počúvajte: „ ...Božia Láska je rozliata v našich srdciach 
skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (5,5). „Živá voda“, Duch Svätý, 
Dar Vzkrieseného, ktorý u nás nachádza svoj príbytok, nás očisťuje, osvecuje, 
obnovuje, premieňa nás a robí nás účastnými na živote samého Boha, ktorý je 
láska. Práve preto apoštol Pavol hovorí, že život kresťana je oživovaný 
Duchom a jeho ovocím - a toto ovocie je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5,22-23). Duch 
Svätý nás uvádza do Božieho života ako „Synov v Jednorodenom Synovi“. Na 
inom mieste Listu Rimanom, ktorý sme viackrát spomínali, svätý Pavol všetko 
zhŕňa týmito slovami: „Všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Božími Synmi“ 
(Rim 8,12-14). Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, 
ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ 
Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme 
deti, sme aj dedičia: „Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním 
trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.“ (8,14-17). Toto je ten vzácny dar, 
ktorý Duch Svätý vkladá do našich sŕdc: život Boží, život pravých synov, 
vzťah dôvery a slobody, dôvery v lásku, v milosrdenstvo Boha, ktorého 
prejavom je tiež nový pohľad na druhých, tak na blízkych ako aj na 
vzdialených: pozeráme sa na nich ako na bratov a sestry v Ježišovi, ako na 
tých, ktorých máme rešpektovať a milovať. 
Duch Svätý nás učí, aby sme sa na svet dívali očami Krista, aby sme žili svoj 
život tak, ako ho žil Kristus, aby sme chápali život tak, ako ho chápal Kristus. 
A práve preto táto živá voda, ktorou je Duch Svätý, tíši náš smäd - lebo nám 
vraví, že sme milovaní Bohom ako jeho deti, že môžeme milovať Boha ako 
jeho deti - a v jeho milosti môžeme žiť ako opravdiví Boží synovia, ako Ježiš. 
A my, počúvame Ducha Svätého? Čo nám hovorí Duch Svätý? Boh ťa miluje! 
Toto nám hovorí! Boh ťa miluje, má ťa rád. A my, milujeme opravdivo Boha a 
druhých - tak ako Ježiš? Nechajme sa viesť, nechajme sa viesť Duchom 
Svätým. Dovoľme mu, aby prehovoril do nášho srdca, a aby nám povedal toto: 
že Boh je láska, že nás vždy čaká, že je náš Otec - a miluje nás ako skutočný 
otec: opravdivo nás miluje. A práve toto hovorí Duch Svätý nášmu srdcu. 
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Načúvajme Duchu Svätému, počúvajme Ducha Svätého a vykročme po tejto 
ceste lásky, milosrdenstva a odpustenia. Ďakujem! 

František rehoľným sestrám: Nedá sa nasledovať Krista mimo Cirkvi 
 
V stredu 8. mája o 9.30 hod., ešte pred generálnou audienciou, prijal pápež 
František 900 účastníčok 19. plenárneho zhromaždenia Medzinárodnej únie 
vyšších rehoľných predstavených ženských reholí. To sa konalo v Ríme od 3. 
do 7. mája 2013 a nieslo sa v duchu motta prevzatého z Matúšovho evanjelia 
(Mt 20, 26) „Medzi vami to tak nebude“ s podtitulom „Služba autority podľa 
evanjelia“. 
„Som rád, že sa môžem dnes s vami stretnúť a rád by som pozdravil každú z 
vás a poďakoval vám za všetko, čo robíte preto, aby bol zasvätený život stále 
svetlom na ceste Cirkvi.” Toto sú prvé slová príhovoru Svätého Otca, ktorými 
sa obrátil počas stretnutia v Aule Pavla VI. na pestrú paletu prítomných 
rehoľných sestier. Po pozdravoch poďakoval kardinálovi Braz de Avizovi, 
prefektovi Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 
apoštolského života, za jeho pozdravný príhovor v mene zhromaždenia v 
úvode audiencie. Pápež František sa potom dotkol témy plenárneho 
zhromaždenia a svoj príhovor rozčlenil do troch častí. 
„Téma vášho zasadania sa mi zdá obzvlášť dôležitá vzhľadom na úlohu, ktorá 
vám bola zverená: «Služba autority podľa evanjelia». Vo svetle tohto 
vyjadrenia by som rád nadniesol tri jednoduché myšlienky, ktoré vám nechám 
na osobné a spoločné uvažovanie. Ježiš sa pri poslednej večeri obracia na 
apoštolov slovami «Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás» (Jn 
15,16), ktoré pripomínajú všetkým, nielen nám kňazom, že povolanie je stále 
iniciatívou Boha. Kristus vás povolal, aby ste ho nasledovali v zasvätenom 
živote, a toto znamená neprestajné napĺňanie exodu zo seba samých a života 
podľa Krista, podľa evanjelia, podľa Božej vôle, zriekajúc sa vlastných 
predstáv, aby ste spolu so sv. Pavlom mohli povedať «Už nežijem ja, ale vo 
mne žije Kristus» (Gal 2,20). Tento exodus zo seba samých znamená vydať sa 
cestou adorácie a služby. Je to exodus, ktorý nás privedie na cestu adorácie 
Pána a služby Pánovi v bratoch a sestrách. Adorovať Pána a slúžiť iným, bez 
ohľadu na nejaké výhody pre seba, toto je to zrieknutie sa seba zo strany tých, 
ktorí slúžia ako predstavení.“ 
Pápež František sa následne venoval trom evanjeliovým radám. Poslušnosť 
označil za načúvanie Božej vôli podľa vnútorných hnutí Ducha Svätého, 
akceptujúc jej sprostredkovanie cez ľudí. Chudobou podľa jeho slov víťazíme 
nad každým egoizmom podľa logiky evanjelia, ktoré nás učí odovzdanosti do 
Prozreteľnosti Boha a Otca v úplnej dôvere. Učí nás tiež solidarite, rozdávaniu 
sa v láske a zbližuje nás s chudobnými, chorými a so všetkými, čo sú na 
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periférii života. Nenaučíme sa jej teoreticky, ale dotýkajúc sa Kristovho tela v 
pokorných, chudobných a núdznych. Čistotu nazval cennou charizmou, ktorá 
umocňuje slobodné darovanie sa Bohu a druhým s nehou, milosrdenstvom. 
Čistota pre nebeské kráľovstvo poukazuje na miesto našej afektivity v zrelej 
slobode a stáva sa znamením budúceho sveta. Zdôraznil dôležitosť duchovného 
materstva zasväteného života, jeho plodnosti, ktorá dáva Cirkvi duchovných 
synov a dcéry. V tomto kontexte Svätý Otec dodal: „Nech radosť z duchovnej 
plodnosti oživuje vašu existenciu, aby ste boli matkami ako postava Márie 
Matky Cirkvi. Nemôžeme pochopiť Máriu bez jej materstva, nemôžete 
pochopiť Cirkev bez jej materstva. A vy ste obrazom Panny Márie a Cirkvi.“ 
 
La consacrata è madre, deve essere madre e non “zitella”! Scusatemi, parlo un 
po’…” “Siate madri – ha esortato – come figura di Maria Madre e della Chiesa 
Madre”: “Non si può capire Maria senza la sua maternità; non si può capire la 
Chiesa senza la sua maternalità. E voi siete icona di Maria e della Chiesa”. 
 
Zasvätená je matka, musí byt matkou a nie “starou dievkou!“ Prepáčte mi, toto 
vyjadrenie. "Buďte matky - vyzval - ako postava Matky Márie a Matky 
Cirkvi“. "Nemôžeme pochopiť Máriu bez jej materstva, nemôžete pochopiť 
Cirkev bez jej materstva. A vy ste obrazom Panny Márie a Cirkvi." 
 
Druhou skutočnosťou, na ktorú pápež František pri vykonávaní autority 
poukázal, bola služba: „Nesmieme nikdy zabudnúť, že pravá moc, na 
akejkoľvek úrovni, je služba, ktorá má svoj žiarivý vrchol na kríži. Benedikt 
XVI., s veľkou múdrosťou, niekoľkokrát zdôraznil, že pre Božiu autoritu je 
synonymom vždy služba, pokora, láska, privlastnenie si logiky Ježiša, ktorý sa 
skláňa, aby umyl nohy apoštolom (porov. Angelus 29. januára 2012) a hovorí 
svojim učeníkom: «Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im 
dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude 
chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi 
vami prvý, bude vaším sluhom.» (Mt 20,25-27). Myslime na škodu, ktorú 
spôsobujú Božiemu ľudu muži a ženy v Cirkvi, ktorí sú karieristi, ktorí 
používajú ľudí, Cirkev, našich bratov a sestry – ktorým by mali slúžiť – ako 
odrazový mostík pre svoje vlastné záujmy a osobné ambície. Ale toto robí 
Cirkvi veľkú škodu!“ 
Nakoniec v treťom bode príhovoru sa Svätý Otec venoval cirkevnej povahe 
ako jednej z konštitutívnych dimenzií zasväteného života, dimenzii, ktorá musí 
byť neustále obnovovaná a prehlbovaná: „Vaše povolanie je základnou 
charizmou pre putovanie Cirkvi a nie je možné, aby niektorý zasvätený alebo 
niektorá zasvätená necítil s Cirkvou. Cítenie s Cirkvou, ktoré nám bolo dané v 
krste, nachádza svoje vyjadrenie v synovskej vernosti učiteľskému úradu, v 
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spoločenstve s biskupmi a Petrovým nástupcom, biskupom Ríma, viditeľným 
znamením jednoty. Ohlasovanie a dosvedčovanie evanjelia nikdy nie sú 
skutkami izolovaných jednotlivcov.“ 
Pápež zopakoval, že ohlasovanie evanjelia nemôže byť vecou jednotlivcov, 
alebo skupín, keď – citujúc pápeža Pavla VI. – povedal, že žiť s Ježišom bez 
Cirkvi, nasledovať Ježiša mimo Cirkvi, milovať Ježiša bez toho, aby sme 
milovali Cirkev, je absurdnou dichotómiou. V závere svojho príhovoru v Aule 
Pavla VI. Svätý Otec prítomné vyššie predstavené povzbudil, aby cítili 
zodpovednosť za formáciu svojich inštitútov v duchu zdravého učenia Cirkvi, 
v láske k Cirkvi, v cirkevnom duchu a dodal otázku: „Čo by bola Cirkev bez 
vás? Chýbalo by jej materstvo, cit, neha, intuícia matiek! Ďakujem vám!“ 
 
Česká sekcia vatikánskeho rozhlasu na rozdiel od tej slovenskej, 
uverejnila celý preklad príhovoru Sv. Otca: 

Nelze chápat církev bez jejího mateřství: budte matkami ne „starými 
dievkami!“ 
 
Papež František na setkání generálních představených ženských řeholí, aula 
Pavla VI. 
Česká sekce RV 
Drahé sestry, 
Jsem rád, že se s vámi mohu setkat a rád bych každou z vás pozdravil a 
poděkoval vám za vaše úsilí o to, aby byl zasvěcený život v církvi vždycky 
světlem. Drahé sestry, nejprve děkuji drahému bratru kardinálovi João Braz de 
Aviz za úvodní slova a těší mne také přítomnost sekretáře Kongregace. 
Vzhledem k poslání, které je vám svěřeno, považuji za obzvláště důležité téma 
vašeho zasedání: „Služba autority podle evangelia“. Na základě tohoto tématu 
bych vám chtěl nabídnout tři prosté myšlenky, které ponechávám vaší osobní i 
komunitní reflexi. 
1. Ježíš se při Poslední večeři obrací k apoštolům těmito slovy: „Ne vy jste si 
vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás“ (Jan 15,16), které připomínají všem, 
nejenom kněžím, že povolání je vždycky Boží iniciativa. Kristus vás povolal, 
abyste Jej následovaly zasvěceným životem, to znamená nepřetržitě 
uskutečňovat „exodus“, tedy vycházet ze sebe samých a soustřeďovat svůj 
život na Krista a Jeho evangelium, na Boží vůli, vysvléci se ze svých plánů, 
abyste mohli spolu se sv. Pavlem říci: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ 
(Gal 2,20). Tento „exodus“ ze sebe samých znamená vydat se cestou adorace a 
služby. Exodus, který nás přivádí na cestu klanění se Pánu a služby Jemu v 
bratřích a sestrách. Klanět se a sloužit – to jsou dva postoje, které není možné 
oddělovat, ale vždycky je třeba držet je při sobě. Klanět se Pánu a sloužit 
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druhým, nic si nenechávat pro sebe – v tom spočívá jakési „vysvlečení“ toho, 
kdo koná autoritu. Žijte a stále poukazujte na ústřední postavení Krista, 
evangelní identitu zasvěceného života. Pomáhejte svým komunitám žít tento 
„exodus“, vycházení ze sebe, cestou adorace a služby především 
prostřednictvím stěžejních bodů vašeho života. 
Poslušnost jako naslouchání vůli Boží ve vnitřním hnutí Ducha svatého 
prověřeném církví a přijetím toho, že poslušnost vede také skrze lidské 
prostřednictví. Pamatujte, že vztah autorita-poslušnost patří do širšího kontextu 
tajemství církve a tvoří zvláštní aktualizaci její zprostředkovatelské funkce 
(srov. Kongregace pro instituty zasvěceného života, Služba autority a 
poslušnost, č.12). 
Chudoba jakožto přemožení každého sobectví logikou evangelia učí důvěře v 
Boží Prozřetelnost. Chudoba ukazuje celé církvi, že Boží království 
nebudujeme my, neroste lidskými prostředky, nýbrž v první řadě potencí, 
milostí Pána, který působí skrze naši slabost. „Stačí ti moje milost, protože síla 
se tím zřejměji projeví ve slabosti“, prohlašuje apoštol národů (2 Kor 12,9). 
Chudoba učí solidaritě, sdílení a dobročinné lásce a vyjadřuje se také bytostnou 
střízlivostí a radostí, varuje před materiálními modlami, které zatemňují 
autentický smysl života. Chudobě učí pokorní, chudí, nemocní a všichni, kdo 
se nacházejí na existenciálních periferiích života. Teoretická chudoba je na nic. 
Chudobě učí dotyk chudého Kristova těla v pokorných, chudých, nemocných, 
dětech. 
A potom čistota (zdrženlivost) jako cenné charisma, které rozšiřuje svobodu 
darovat se Bohu a druhým něhou, milosrdenstvím a blízkostí Krista. Cudnost či 
zdrženlivost pro Boží království ukazuje, že citovost má svoje místo ve zralé 
svobodě a stává se znamením budoucího světa, aby vždycky vynikal primát 
Boha. Prosím vás však, tato zdrženlivost je plodná, cudnost v církvi rodí 
duchovní děti. Zasvěcená žena je matkou, musí být matkou a nikoli „starou 
pannou“! Promiňte mi, že tak mluvím, ale v zasvěceném životě je toto 
mateřství, tato plodnost důležitá! Tato radost duchovní plodnosti ať inspiruje 
váš život; buďte matkami jako postava Matky Marie a Matky církve. Nelze 
chápat Marii bez jejího mateřství, nelze chápat církev bez jejího mateřství a vy 
jste ikonou Marie a církve. 
2. Druhý prvek, který bych chtěl zdůraznit v souvislosti s výkonem autority, je 
služba. Nikdy nesmíme zapomínat, že pravá moc na jakémkoli stupni je 
službou, jejímž zářivým vrcholem je kříž. Benedikt XVI. s velkou moudrostí 
mnohokrát církvi ukázal, že, je-li autorita nezřídka pro lidi synonymem 
vlastnictví, nadvlády, úspěchu, pak pro Boha je autorita vždycky synonymem 
služby, pokory a lásky. Je tedy osvojením si logiky Ježíše, který se sklání, aby 
umýval nohy apoštolům (srov. Angelus, 29.1.2012), a říká svým učedníkům: 
„Víte, že panovníci tvrdě vládnou mezi národy... Mezi vámi však tomu tak 
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nebude – právě to je mottem vašeho shromáždění (mezi vámi tomu tak nebude) 
– Ale kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem“ (Mt 20,25-27). 
Pomysleme na škody, které způsobují Božímu lidu muži a ženy církve, kteří 
jsou kariéristy, šplhouny, kteří „používají“ tento lid, církev, bratry a sestry – ty, 
kterým by měli sloužit – jako odrazový můstek svých vlastních zájmů a 
osobních ambic. Ti však způsobují církvi obrovskou škodu. 
Konejte autoritu vždycky doprovázením, porozuměním, pomocí, láskou, 
objetím každého a každé, zvláště lidí, kteří se cítí osamocení, vyloučení a 
vyprahlí - existenciálních periferií lidského srdce. Mějme pohled upřený na 
kříž. Tam sídlí jakákoli autorita v církvi, tam se Ten, který je Pánem, stává 
služebníkem až k naprostému sebedarování. 
3. A nakonec církevní rozměr jako jedna z konstitutivních dimenzí 
zasvěceného života, dimenze, která musí být v životě nepřetržitě chápána a 
prohlubována. Vaše povolání je základní charisma pro církev a není možné, 
aby se řeholník či řeholnice obešli bez „cítění“ s církví; „cítění“ s církví, která 
nás ve křtu zrodila. Toto „cítění“ s církví nachází svůj výraz ve věrnosti 
magisteriu, ve společenství s pastýři a Petrovým nástupcem, římským 
biskupem, viditelným znamením jednoty. Evangelní zvěstování a svědectví 
nejsou pro křesťana nikdy nějakým izolovaným úkonem. To je důležité: 
Evangelní zvěstování a svědectví nikdy nejsou izolovaným úkonem jedince či 
skupiny. Jakýkoli evangelizátor nejedná, jak velmi dobře připomněl Pavel VI., 
„na základě své vlastní inspirace, nýbrž jen ve spojení s posláním celé církve a 
jejím jménem“ (Evangelii nuntiandi, 60). A Pavel VI. pokračuje: Je absurdní 
myslet si, že lze žít s Ježíšem bez církve, následovat Ježíše mimo církev a 
milovat Ježíše bez lásky k církvi (srov. ibid. 16). Vnímejte svoji odpovědnost 
pečovat o formaci svých institutů ve zdravém učení církve, v lásce k církvi a v 
církevním duchu. 
Ústřední postavení Krista a Jeho evangelia, autorita jako služba lásky, „cítění“ 
v církvi a spolu s Matkou církví – to jsou tři ukazatele, které bych vám rád 
podal a k nimž ještě jednou připojuji svůj dík za vaše nevždy snadné působení. 
Co by byla církev bez vás? Chybělo by jí mateřství, cit, něha a mateřská 
intuice! 
Drahé sestry, buďte si jisty, že k vám chovám sympatie. Modlím se za vás, ale 
také vy se modlete za mne. Pozdravujte ode mne svoje komunity, zvláště 
nemocné a mladé sestry. Všechny povzbuzuji k odhodlání a radostnému 
následování Kristova evangelia. Buďte radostné, protože následovat Ježíše je 
krásné; je krásné stát se živoucí ikonou Matky Boží a naší svaté matky církve 
hierarchické. 
Přeložil Milan Glaser 
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Sv. Pavol príkladom pre kresťanov: ohlasovať, ale nesnažiť sa o 
prozelytizmus (homília pápeža Františka zo stredy 8. mája) 
 
Evanjelizovať neznamená obracať ľudí na vieru. Kresťan, ktorý chce ohlasovať 
evanjelium, musí predovšetkým viesť dialóg, byť si vedomý toho, že nikto 
pravdu nevlastní. Pravdu prijímame v stretnutí s Ježišom. Pápež František to 
pripomenul v homílii počas tradičnej rannej svätej omše v Dome sv. Marty, pri 
ktorej koncelebrovali kardinál Francesco Coccopalmerio a Mons. Oscar 
Rizzato. Tentokrát sa na nej zúčastnila aj skupina zamestnancov generálnych 
služieb Governatorátu, úradu tribunálu Mestského štátu Vatikán a kvetinárstva. 
Pápež František nadviazal na dnešné čítanie, ktoré opisuje Pavlovu reč k 
Aténčanom na aeropágu a na spôsob jeho ohlasovania: Pavol buduje mosty bez 
odsudzovania kohokoľvek. Snaží sa srdcom priblížiť k tomu, kto počúva, 
„snaží sa o dialóg“. Práve preto bol podľa Svätého Otca tento apoštol národov 
naozajstným „budovateľom mostov“ a nie „budovateľom múrov“. Svojim 
spôsobom ohlasovania ponúkol príklad aj veriacim: „Kresťan musí ohlasovať 
Ježiša Krista takým spôsobom, aby bol Ježiš Kristus prijatý, nie odmietaný. A 
Pavol vie, že musí rozsievať toto evanjeliové posolstvo. Vie, že ohlasovanie 
Ježiša Krista nie je jednoduché, ale že to nezáleží len od neho: on musí urobiť 
všetko, čo je v jeho silách, ale ohlasovanie Ježiša Krista, ohlasovanie pravdy, 
závisí od Ducha Svätého. Ježiš nám v dnešnom evanjeliu hovorí: ,Keď príde 
on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy.‘ Pavol nehovorí Aténčanom: 
,Toto je encyklopédia pravdy. Študujte ju a spoznáte pravdu!‘ Nie. Pravda sa 
neskrýva v encyklopédii. Pravda je stretnutím. Je stretnutím s Najvyššou 
pravdou: s Ježišom. Nikto nie je pánom pravdy. Pravda sa prijíma v stretnutí.“ 
Svätý Otec sa však pýta, prečo Pavol konal práve takto? Pretože toto bol 
„Ježišov spôsob“. Hovoril so všetkými: hriešnikmi, mýtnikmi, učiteľmi 
zákona. Pavol teda nasleduje „Ježišov prístup“: „Kresťan, ktorý chce prinášať 
evanjelium, musí ísť touto cestou: počúvať všetkých! Teraz nastal ten správny 
čas v živote Cirkvi: týchto posledných päťdesiat - šesťdesiat rokov predstavuje 
krásne obdobie, pretože si spomínam na to, keď sme ešte ako deti počúvali v 
katolíckych rodinách, aj v mojej: ,Nie, nemôžeme ísť k ním domov, pretože 
nepatria do Katolíckej cirkvi!‘ Bolo to ako akési vylúčenie. Nie, nemohli sme 
ísť! Alebo preto, že sú socialistami alebo ateistami, nemôžeme ísť. Teraz už – 
vďaka Bohu – nie, toto sa už nehovorí, však? Však sa to nehovorí? Nehovorí! 
Bola to ako obrana viery, ale prostredníctvom múrov: Pán vybudoval mosty. 
Pavol si teda osvojil tento prístup, pretože to bol prístup Ježiša. A potom: Pavol 
si je vedomý, že musí ohlasovať, a nie obracať ľudí na vieru.“ 
Cirkev „nerastie v prozelytizme“, ako hovorí Benedikt XVI., „ale rastie vďaka 
príťažlivosti, svedectvu, kázaniu“. Podľa pápeža Františka mal Pavol práve 
takýto prístup: podstatou ohlasovania nie je prozelytizmus. Je schopný tak 
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konať, pretože „nepochybuje o svojom Pánovi“. „Kresťania, ktorí majú strach 
vytvárať mosty a radšej budujú múry, sú kresťanmi neistými vo vlastnej viere, 
neistými v Ježišovi Kristovi,“ tvrdí Svätý Otec. Naopak, skutoční kresťania 
konajú ako Pavol, budujú mosty a snažia sa kráčať vpred. Sú si istí Ježišom 
Kristom a nepotrebujú hľadať dôvody na ospravedlnenie odlišného konania: 
„Keď Cirkev stratí túto apoštolskú odvahu, stane sa z nej Cirkev na mieste, 
Cirkev poriadna, pekná, všetko sa bude zdať pekné, ale zostane bez schopnosti 
prinášať ovocie, pretože stratila odvahu ísť do periférií, kde sa toľko ľudí stáva 
obeťami modlárstva, zosvetštenia, slabých myšlienok... toľkých vecí. Prosme 
dnes sv. Pavla, aby nám dal túto odvahu apoštolov, túto duchovnú horlivosť, 
túto pevnú istotu. ,Ale, Otče, my sme omylní‘ – namietnete. No tak, ak sa 
pomýliš, vstaň a choď ďalej: toto je cesta.‘ Tí, ktorí nekráčajú len preto, aby sa 
nepomýlili, robia tú najväčšiu chybu.“ 
 
7. máj 

Pápež František: Trpezlivosť je návodom na radosť a duchovnú mladosť 
 
Homília dnešnej (7. máj) rannej sv. omše v Dome sv. Marty, ktorú celebroval 
Svätý Otec s kardinálom Angelom Comastrim a kardinálom Jorgem María 
Mejíom, bola takpovediac návodom na mladosť. Ak sme trpezliví, sme 
pokojní, radostní, robí nás to mladými. Kresťan nie je smutný ani uprostred 
trápenia, ale svedčí o Kristovej radosti – povedal pápež František prítomným 
zamestnancom Fabriky sv. Petra. 
Kresťan zotrvá v radosti napriek trápeniam a súženiam, skonštatoval Svätý 
Otec odvolávajúc sa na radosť Pavla a Sílasa. V dnešnom úryvku zo Skutkov 
apoštolov čelili prenasledovaniu a väzeniu pre ohlasovanie evanjelia. Mali však 
radosť z toho, že môžu nasledovať Krista na ceste utrpenia. Je to cesta, ktorou 
Pán kráča trpezlivo. 
„Byť trpezliví. Toto je cesta, ktorej Ježiš učí nás kresťanov. Byť trpezliví, 
neznamená byť smutní. Nie, to je niečo iné! Znamená to znášať, niesť na 
svojich pleciach bremeno ťažkostí, ťarchu rozporov, váhu utrpenia. Toto je 
kresťanský postoj: trpezlivo znášať. Biblia má nato príznačné grécke slovo, 
hypomoné, znášať počas života prácu všetkých dní, rozpory, súženia, to všetko. 
Tí dvaja – Pavol a Sílas – znášajú utrpenie, znášajú poníženie. Ježiš ich znáša, 
nesie ich trpezlivo. Ide o proces, rád by som použil toto slovo – proces 
kresťanskej zrelosti prostredníctvom cesty trpezlivosti. Proces, ktorý si 
vyžaduje nejaký čas, nejde to zo dňa na deň. Deje sa to počas života, v 
priebehu života máme dospieť ku kresťanskej zrelosti. Je to ako s dobrým 
vínom.“  Svätý Otec pripomenul, že mnohí mučeníci boli radostní, ako napr. 
mučeníci z Nagasaki, ktorí si navzájom pomáhali „čakajúc na chvíľu smrti“. 
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Niektorí mučeníci „išli k mučeníctvu“ ako na „svadobnú hostinu“. Tento postoj 
znášania ťažkostí, dodal, je normálny postoj kresťana, ale nie je to 
masochistický postoj. Je to postoj, ktorý nás vedie na Ježišovu cestu. 
„Keď prídu problémy, príde tiež veľa pokušení. Napríklad sťažovanie sa: 
Pozrite len, čo sa mi stalo... Kresťan, ktorý sa neustále sťažuje, nie je dobrým 
kresťanom. Ticho v znášaní utrpenia, ticho v trpezlivosti. Ticho Ježiša: Ježiš vo 
svojom utrpení nepovedal viac ako dve alebo tri potrebné slová... Ale ani to 
ticho nebolo smutné: ticho niesť kríž, nie je smutné ticho. Hoci bolestivé, často 
veľmi bolestivé, ale nie smutné. Srdce je v pokoji. Pavol a Sílas sa modlili v 
pokoji. Poznali bolesť, pretože potom sa hovorí, že strážca väzenia umyl ich 
rany z väzenia – teda mali rany – ale znášali to v pokoji. Tento spôsob znášania 
utrpenia v nás prehlbuje kresťanský pokoj, robí nás silných v Ježišovi.“ 
Trpezlivosť udržuje našu mladosť, robí nás mladšími, povedal Svätý Otec:  
„Trpezlivý je v dlhodobom horizonte mladší! Myslím na tých starších ľudí, 
ktorí toľko vytrpeli v živote: Pozrime na ich oči, mladícky pohľad, majú 
mladistvého ducha a obnovenú mladosť. Pán nás nabáda k tomuto, k tejto 
obnovenej veľkonočnej mladosti skrze cestu lásky, trpezlivosti, cestu znášania 
utrpenia, vzájomného znášania sa. Prečo to máme robiť s láskou? Pretože ak ja 
mám znášať teba, viem, že ty znášaš mňa, a tak ideme Ježišovou cestou. 
Prosme Pána o milosť, aby sme ako kresťania dokázali znášať protivenstvá, 
táto čnosť nám dá pokoj, toto znášanie so srdcom, to radostné znášanie, aby 
sme stávali mladými, rovnako ako dobré víno, mladými duchom. Nech sa tak 
stane.“ 
 
6.máj 

Pápež Františeki o Duchu Svätom ako spoločníkovi na ceste 
 
Duch Svätý je náš priateľ a spoločník na ceste, ktorý nám hovorí, kde je Ježiš. 
Aj tento impulz na meditáciu ponúkol pápež František počas homílie dnešnej 
rannej svätej omše. V kaplnke Domu sv. Marty ju so Svätý Otcom 
koncelebrovali kardinál Angelo Comastri a Mons. Pablo Colino, prefekt 
hudobnej kapely Musica Sacra v Bazilike sv. Petra. V homílii, venovanej téme 
Duch Svätý, pápež poukázal na dôležitosť spytovania svedomia pre kresťanský 
život. Práve Duch Svätý, táto Božská osoba, svedčí o Ježišovi medzi nami a v 
nás, povedal Svätý Otec a pripomenul aj ochranu Ducha Tešiteľa, Obhajcu, 
ako ho nazýva Ježiš, jeho stálu prítomnosť pri nás, aby nám bol nablízku. 
„Kresťanský život si nemožno predstaviť bez prítomnosti Ducha Svätého, 
nebol by kresťanský. Bol by to nejaký duchovný život, pohanský, súcitný, 
život toho, kto verí v Boha, ale bez vitality, ktorú dáva svojim učeníkom Ježiš. 
To, čo dáva vitalitu, je prítomnosť Ducha Svätého.“ 
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Duch, svedectvo o Ježišovi, práve toto máme odovzdávať ďalším, poznamenal 
Svätý Otec: „V prvom čítaní je jeden pekný moment: žena, ktorá počúvala 
Pavla, ktorej meno bolo Lýdia. Hovorí sa o nej, že jej Pán otvoril srdce, aby 
venovala pozornosť slovám Pavla. Duch Svätý otvára naše srdcia, aby sme boli 
vnímaví na Ježiša. Bez neho nemôžeme spoznať Ježiša. Duch nás pripravuje na 
stretnutie s ním, vedie nás na jeho cestu. Duch Svätý pôsobí v nás po celý deň, 
po celý život, ako svedok, ktorý nám hovorí, kde je Ježiš.“ 
Svätý Otec v dnešnej homílii viackrát povzbudil k modlitbe, ktorá je cestou k 
tomu, aby sme mali v každom momente „plodonosnú milosť Veľkej noci“, 
bohatstvo, ktoré môžeme vlastniť vďaka milosti Ducha Svätého. V tejto 
súvislosti pripomenul spytovanie svedomia, ktoré si robia kresťania reflektujúc 
prežitý deň. Ide o cvičenie, ktoré nám urobí dobre, ako povedal, pretože 
znamená pýtať sa nato, čo v našom srdci urobil Pán. 
 „Vyprosujme si milosť, aby sme si zvykli na prítomnosť tohto spoločníka, 
Ducha Svätého, tohto svedka Ježiša, ktorý nám hovorí, kde je Ježiš, ako nájsť 
Ježiša, čo nám Ježiš hovorí. Mať s ním istý familiárny vzťah; je priateľ. Ježiš 
povedal: Nie, nenechám ťa samého, nechám Ti ‚toto‘. Teda Ježiš nám nechal 
Ducha Svätého ako priateľa. Kiežby sme mali vo zvyku, skôr ako sa skončí 
deň, pýtať sa: Čo urobil dnes vo mne Duch Svätý? Aké znamenie mi dal? Ako 
ku mne hovoril? Čo mi našepkával? Toto je Božia prítomnosť, ktorá nám 
pomáha pokročiť v našom živote, nám ako kresťanom. Prosme dnes o túto 
milosť.“ 

Švajčiarsky prezident na audiencii u pápeža Františka 
 
Pri príležitosti slávnostnej prísahy nových členov Švajčiarskej gardy dnes (6. 
máj) Vatikán navštívil aj prezident Švajčiarska Ueli Maurer. Pápež František 
ho prijal dnes ráno v Apoštolskom paláci na osobitnej audiencii. Potom 
nasledovalo stretnutie prezidenta konfederácie s kardinálom Tarcisiom 
Bertonem, vatikánskym štátnym sekretárom sprevádzaným Mons. 
Dominiquem Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi. 
Vatikán ocenil niekoľko storočí trvajúcu hodnotnú službu pápežskej 
Švajčiarskej gardy. Predstavitelia oboch strán hovorili aj o spoločnom úsilí 
posilňovať dobré vzťahy, ktoré existujú medzi Svätou stolicou a Švajčiarskou 
konfederáciou a spoluprácu medzi Katolíckou cirkvou a štátom. Témou 
diskusií boli aj otázky spoločného záujmu, ako je ochrana ľudských práv, 
vzdelávanie mládeže a medzinárodná spolupráca pri podporovaní 
spravodlivosti a pokoja. 
Švajčiarska konfederácia má viac ako 7,7 milióna obyvateľov, ktorého takmer 
42% predstavujú rímskokatolícki veriaci. Veľa Švajčiarov sa hlási aj k 
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švajčiarskej reformovanej cirkvi (33,04 %), no v krajine majú zastúpenie aj 
protestanti (1,94 %), moslimovia (4,26 %), hinduisti (0,38 %) či židia (0,25 %). 

Sviatok Švajčiarskej gardy, prísaha 35 nových členov 
 
Švajčiarska garda, ktorú založil pápež Júlis II. v roku 1506, si 6. mája 
pripomína hrdinskú smrť 147 švajčiarskych vojakov, ktorí padli pri obrane 
pápeža Klementa VII. pred barbarmi v roku 1527. Rovnako v tento deň už 
tradične skladajú jej noví členovia, tohto roku je ich 35, slávnostnú prísahu 
pred zástupcom štátneho sekretariátu. Program slávnostného dňa sa začal 
svätou omšou o 7.30 hod. v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval kardinál 
Tarcisio Bertone. V homílii protagonistom dňa pripomenul, že ich prísaha sa 
končí slovami „Boh a naši svätí patróni nech mi pomáhajú“. 
„V realizme tejto pokory, v dôvere, ktorá je založená na viere v Boha, ktorá 
miluje a odpúšťa bez konca, máme silné a múdre povzbudenie nášho pápeža 
Františka. Od prvého dňa jeho pontifikátu nám naozaj neprestajne ukazuje 
cestu dôvery, súcitu a odhodlania vydávať počet z našej viery v každodennom 
živote. Myslím a verím, že ste odhodlaní obohatiť praktizovaním týchto výziev 
váš osobný život.“ 
Slávnosť pokračovala dopoludnia o 9.30 hod. pietnou spomienkou na padlých 
vojakov, a to na Námestí prvých rímskych mučeníkov vo Vatikáne.O 12.45 
hod. nových príslušníkov gardy spolu s ich príbuznými prijme v Klementínskej 
sále Apoštolského paláca pápež František. 
O 17.00 hod. zložia 35 noví členovia Švajčiarskej gardy slávnostnú prísahu na 
Nádvorí sv. Damaza pred zástupcom Svätého Otca, ktorým je substitút 
štátneho sekretariátu Mons. Giovanni Angelo Becciu. Akt sa koná za 
prítomnosti kardinálov, biskupov, členov Rímske kúrie, diplomatických 
delegácií akreditovaných pri Svätej stolici. Okrem toho bude na nej prítomný 
prezidenta Švajčiarskej konfederácie, pán Ueli Maurer, rovnako ako 
švajčiarsky veľvyslanec pri Svätej stolici Paul Widmer. Švajčiarska armáda 
bude zastúpená generálmajorom Danielom Roubatym. 
Večer o 18.30 hod. sa v Aule Pavla VI. uskutoční neformálne stretnutie s 
možnosťou vyjadrenia gratulácií nováčikom Švajčiarskej gardy v deň ich 
prísahy. 

Príhovor pápeža príslušníkom Švajčiarskej gardy: Viera je najcennejší 
poklad, aký môžete mať 
 
Pápež František sa dnes (6. máj) o 12.45 hod. stretol s novými príslušníkmi 
Švajčiarskej gardy v deň ich slávnostnej prísahy. V Klementínskej sále 
Apoštolského paláca prijal 35 nováčikov, spolu s ich príbuznými, niekoľko 
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hodín pred samotným slávnostným aktom skladania prísahy, ktorý sa koná na 
Nádvorí sv. Damaza vo Vatikáne o 17.00 hod. Svätý Otec sa na všetkých 
prítomných obrátil slovami vďaky a povzbudenia. 
„Drahí priatelia Švajčiarskej gardy! Som rád, že vás môžem prijať a odovzdať 
môj srdečný pozdrav každému z vás, vašim príbuzným, priateľom, všetkým 
autoritám a všetkým, ktorí sa chceli zúčastniť na tomto slávnostnom dni. 
Všetkým vám, drahí príslušníci, znovu vyjadrujem úprimnú vďaku za vašu 
vzácnu a veľkodušnú službu pápežovi a Cirkvi. Každý deň môžem osobne 
zažívať pozornosť, profesionalitu a lásku, s akou vykonávate vaše poslanie. 
Ďakujem vám zato. Osobite ďakujem vašim rodinám, ktoré veľkoryso prijali 
vaše rozhodnutie pre túto službu vo Vatikáne a podporujú vás svojou láskou a 
modlitbou.“ 
 
V súvislosti so spomienkou na pamätnú historickú udalosť, ktorá stála 
príslušníkov Švajčiarskej gardy, zapojených do obrany pápeža, život, Svätý 
Otec poznamenal: 
 
„Dnes nie ste volaní k takýmto hrdinským gestám, ale k inej forme obetovania 
sa, ktorá je tiež náročná: dať svoju mladícku energiu do služby Cirkvi a 
pápežovi. Aby ste to mohli robiť, musíte byť silní, motivovaní láskou a 
podporovaní vierou v Krista. Tento rok je vaša slávnosť súčasťou Roku viery, 
ktorý prežíva Cirkev vo svete. Som si istý, že rozhodnutie dať roky svojho 
života do služby pápeža, nie je cudzie vašej viere. Práve naopak, najhlbšie 
motivácie, ktoré vás doviedli sem do Ríma, majú svoj pôvod vo viere. Vo 
viere, ktorú ste dostali v rodine, pestujete ju vo svojich farnostiach, a ktorá sa 
prejavuje oddanosťou švajčiarskych katolíkov voči Cirkvi. Pamätajte si to 
dobre: viera, ktorú vám Boh dal v deň krstu, je ten najcennejší poklad, aký 
môžete mať! A vaše poslanie v službe pápeža a Cirkvi nachádza svoje korene 
práve tam.“ 
Pápež František povzbudil príslušníkov Švajčiarskej gardy k tomu, aby 
vydávali svedectvo o svojej viere s radosťou a s láskavosťou. Je to nesmierne 
dôležité pre ľudí, ktorí prichádzajú do Vatikánu! 
 „Ale je to rovnako dôležité pre tých, ktorí pracujú tu pri Svätej stolici, a teda aj 
pre mňa! Vaša prítomnosť je znamením sily a krásy evanjelia, ktoré v každej 
dobe volá mladých ľudí, aby ho nasledovali. Aj ja by som vás chcel pozvať 
prežiť toto obdobie, ktoré strávite vo večnom meste, v duchu skutočného 
bratstva, pomáhajúc jeden druhému žiť dobrý kresťanský život, ktorý 
zodpovedá vašej viere a vášmu poslaniu v Cirkvi. Buďte pozorní k sebe, 
všímajte si, či niekto z vás nemá ťažkú chvíľu. Buďte ochotní počúvať, byť 
nablízku. Modlite sa jeden za druhého a prežívajte vzájomné spoločenstvo, 
ktoré je živené Ježišom v Eucharistii.“ 
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V treťom bode svojho príhovoru Svätý Otec hovoril o tom, že skúsenosť, ktorá 
sa im ponúka v Švajčiarskej garde, je privilegovanou príležitosťou prehĺbiť 
poznanie Krista a jeho evanjelia, aby ho nasledovali a tu v Ríme takmer 
vdychovali univerzálnosť Katolíckej cirkvi. 
„Keď niektorí z vás budú dnes prisahať, že budú verne vykonávať svoju službu 
a ďalší z vás obnovia túto prísahu vo svojich srdciach, myslite nato, že vaša 
služba je svedectvom o Kristovi, ktorý volá, aby ste boli autentickými ľuďmi a 
pravými kresťanmi, protagonistami svojej existencie. Hlboko zjednotení s ním 
budete vedieť s istotou a zrelosťou zdolávať prekážky a čeliť výzvam života v 
pevnom presvedčení, že vzkriesený Pán – ako nám pripomína liturgia 
veľkonočnej vigílie – je večný Kráľ, ktorý zvíťazil nad temnotou sveta. On 
sám je pravda, cesta a život.“ 
 
V závere príhovoru pápež František zopakoval slová povzbudenia, vďačnosti a 
všetkým prítomným udelil požehnanie: 
„Drahí príslušníci Švajčiarskej gardy, nezabudnite, že Pán kráča s vami, je vám 
stále po boku, aby vás podoprel, najmä vo chvíľach ťažkostí a skúšok. 
Úprimne vám prajem, aby ste vždy pociťovali radosť a útechu jeho žiarivej 
prítomnosti a milosrdenstva. Zverujem každého z vás, vašu vzácnu službu, pod 
materskú ochranu Panny Márie a vašich svätých patrónov a zo srdca udeľujem 
vám, vašim príbuzným a všetkým prítomným moje požehnanie ako znamenie 
veľkej lásky a mimoriadnej vďačnosti.“ 
 
5. máj 

Pápežove slová pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná 
 
Na záver dnešnej svätej omše sa Svätý Otec pomodlil spolu s veriacimi 
modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná. V krátkom príhovore pred ňou povedal: 
 
„V tejto chvíli hlbokého spoločenstva v Kristovi, pociťujeme živým spôsobom 
duchovnú prítomnosť Panny Márie uprostred nás. Je to materinská, rodinná 
prítomnosť osobitne pre vás, ktorí ste členmi bratstiev. Láska k Márii je jednou 
z charakteristík ľudovej zbožnosti, ktorú je potrebné doceniť a nasmerovať 
správnym smerom. Preto vás pozývam meditovať nad poslednou kapitolou 
konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi Lumen gentium, ktorá 
hovorí o Márii v tajomstve Krista a Cirkvi. Píše sa tam, že Mária „napredovala 
na ceste viery“ (č. 58). Drahí priatelia, v tomto Roku viery vám nechávam 
ikonu Panny Márie pútničky, ktorá nasleduje syna Ježiša a predchádza nás na 
ceste viery. 
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Dnes slávia Veľkú noc východné cirkvi, ktoré sa riadia Juliánskym 
kalendárom. Túžim týmto bratom a sestrám zaslať osobitný pozdrav, pripájajúc 
sa k nim celým srdcom v ohlasovaní radostnej zvesti: Kristus vstal z mŕtvych! 
Zhromaždení v modlitbe okolo Márie, zvolávajme od Boha dar Ducha Svätého, 
Tešiteľa, aby potešil a posilnil všetkých kresťanov, zvlášť tých, ktorí slávia 
Veľkú noc v skúškach a utrpení, aby ich viedol po ceste zmierenia a pokoja. 
Včera bola v Brazílii vyhlásená za blahoslavenú Francisca de Paula De Jesus, 
zvaná «Nhá Chica». Jej jednoduchý život bol celý zasvätený Bohu a službe 
lásky, až tak, že ju volali «matkou chudobných». Teším sa spolu s Cirkvou v 
Brazílii z tejto žiarivej Pánovej služobníčky. 
V dnešný deň detských obetí násilia osobitne pozdravujem členov asociácie 
„Meter“. Ponúka mi to príležitosť, aby som obrátiť svoje myšlienky k všetkým 
tým, ktorí trpeli alebo trpia v dôsledku zneužívania. Chcem ich ubezpečiť, že 
sú osobitným spôsobom prítomní v mojich modlitbách. Chcem však dôrazne 
povedať, že všetci sa musíme s odvahou pričiniť o to, aby každá ľudská bytosť 
bola chránená a bránená, zvlášť deti, ktoré patria k tým najzraniteľnejším.“ 

Pápež František: Ľudová zbožnosť je miestom stretnutia sa s Kristom 
 
V dnešnú Šiestu nedeľu vo veľkonočnom období slávil pápež František na 
Námestí sv. Petra o 10.00 hod. svätú omšu pre členov bratstiev z celého sveta, 
ktorí sú na púti v Ríme pri príležitosti Roku viery. Napriek daždivému počasiu 
sa na námestí zišlo viac ako 70-tisíc pútnikov z celého sveta. Svätý Otec sa vo 
svojej homílii zameral na podstatu ľudovej zbožnosti, o ktorej svedčia 
jednotlivé bratstvá vo svete: 
Drahí bratia a sestry! Ste odvážni, že ste prišli sem v takomto daždi. Nech vás 
Boh veľmi požehná! 
Som veľmi rád, že práve počas Roka viery môžem sláviť túto Eucharistiu 
venovanú osobitne bratstvám. Tie majú v Cirkvi svoju tradíciu, ktorá bola 
prednedávnom znovuobjavená a obnovená. Zo srdca pozdravujem všetkých, 
osobitne bratstvá, ktoré prišli z rozličných krajín sveta! Ďakujem, že ste prišli a 
za vaše svedectvo! 
1. V evanjeliu sme počuli úryvok z Ježišovej rozlúčky, o ktorom píše 
evanjelista Ján v kontexte poslednej večere. Ježiš zveruje učeníkom svoje 
posledné myšlienky ako duchovný testament ešte predtým, ako ich opustí. 
Dnešný text zdôrazňuje skutočnosť, že celá kresťanská viera je založená na 
vzťahu s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Ten, kto miluje Pána Ježiša, 
prijíma do svojho vnútra jeho a Otca a milosťou Ducha Svätého prijíma do 
svojho srdca a do svojho života evanjelium. Tu je naznačené centrum, z 
ktorého všetko musí vychádzať a ku ktorému musí všetko smerovať. Milovať 
Boha a byť Kristovými učeníkmi, ktorí žijú evanjelium. Benedikt XVI., keď sa 
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k vám prihováral, použil toto slovo: evanjeliovosť. Drahé bratstvá, ľudovú 
zbožnosť, ktorej ste vy dôležitými svedkami a ktorá je pokladom Cirkvi, 
Latinskoamerickí biskupi definovali ako spiritualitu, mystiku, ktorá je 
„miestom stretnutia s Kristom“. Neustále čerpajte od Krista, nevysychajúceho 
prameňa, posilňujte svoju vieru starostlivosťou o duchovnú formáciu, osobnú a 
komunitnú modlitbu, ako aj liturgiu. Počas storočí boli bratstvá akoby vyhňami 
svätosti pre mnohých, ktorí prežívali v jednoduchosti intenzívny vzťah s 
Pánom. Rozhodne kráčajte k svätosti. Neuspokojte sa s priemerným 
kresťanským životom, ale nech sa vaša príslušnosť stane určitým stimulom 
predovšetkým pre vás samých, aby ste stále viac milovali Ježiša Krista. 
2. Rovnako aj úryvok zo Skutkov apoštolov, ktorý sme počuli, rozpráva o tom, 
čo je najpodstatnejšie. V rodiacej sa Cirkvi bolo potrebné okamžite rozhodnúť 
medzi tým, čo je podstatné pre kresťanské bytie, pre nasledovanie Krista a 
medzi tým, čo k tomu nepatrí. Apoštoli a ostatní starší sa zhromaždili v 
Jeruzaleme na dôležitom stretnutí, na prvom „koncile“, aby diskutovali o tejto 
téme a kvôli problémom, ktoré sa objavili po ohlasovaní evanjelia pohanom, 
nežidom. Bola to prozreteľnostná príležitosť pochopiť čo je podstatné, teda 
veriť v Ježiša Krista umučeného a zmŕtvychvstalého pre naše hriechy a 
milovať sa navzájom tak, ako On miloval nás. Všimnite si, že problémy boli 
vyriešené nie mimo Cirkvi, ale v nej. Tu je druhý prvok, ktorý vám chcem 
pripomenúť tak, ako to urobil Benedikt XVI. Je ním ekleziálnosť. Ľudová 
zbožnosť je cestou, ktorá privádza k podstate, ak sa prežíva v Cirkvi v hlbokom 
spoločenstve s vašimi pastiermi. Drahí bratia a sestry, Cirkev vás miluje! 
Buďte aktívne prítomní v spoločenstve ako živé bunky, živé kamene. 
Latinskoamerickí biskupi napísali o ľudovej zbožnosti, ktorej ste vy 
vyjadrením, že je „legitímnym spôsobom prežívania viery, prostredníctvom 
ktorého sa cíti príslušnosť k Cirkvi“ (Dokument z Aparecidy, 264). Milujte 
Cirkev! Nechajte sa ňou viesť! Buďte vo farnostiach a diecézach skutočnými 
pľúcami viery a kresťanského života, závanom čerstvého vzduchu! Vidím tu na 
námestí veľkú paletu najprv dáždnikov a teraz rozličných farieb a znakov. 
Takáto je Cirkev. Jedno veľké bohatstvo a rozličnosť vyjadrení, z ktorých 
všetky smerujú k jednote a jednota k stretnutiu s Kristom. 
3. Doplním ešte jedno slovo, ktoré vás musí charakterizovať: misijnosť. Máte 
osobitné a dôležité poslanie. Je ním živiť vzťah medzi vierou a kultúrou 
spoločnosti, do ktorej patríte a robíte to prostredníctvom ľudovej zbožnosti. 
Keď napríklad v procesii nesiete Ukrižovaného s toľkou úctou a láskou k 
Pánovi, nerobíte z toho iba jednoduché vonkajšie gesto. Ukazujete na podstatu 
Pánovho veľkonočného tajomstva, jeho utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie, na 
to, že nás spasil. Predovšetkým sebe samým a komunite pripomínate, že je 
potrebné nasledovať Krista na konkrétnej životnej ceste, aby nás premenil. To 
isté platí, keď prejavujete vnútornú úctu Panne Márii. Ukazujete na najvyšší 
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spôsob realizácie kresťanskej existencie Tej, ktorá je skrze svoju vieru a 
poslušnosť Božej vôli, ako aj pre svoje uvažovanie nad Ježišovými slovami a 
skutkami, najdokonalejšou Pánovou učeníčkou (porov. Lumen gentium, 53). 
Vy prejavujete tú vieru, ktorá sa rodí z počúvania Božieho slova, spôsobmi, 
ktoré zahŕňajú zmysly, city a symboly rozličných kultúr. Takýmto spôsobom 
pomáhate s jej šírením medzi ľuďmi, osobitne medzi ľuďmi jednoduchými, 
tými, ktorých Ježiš v evanjeliu nazýva „maličkí“. Preto „kráčať spoločne do 
sanktuárií a zúčastňovať sa na iných verejných prejavoch ľudovej zbožnosti, 
berúc so sebou aj svoje deti a zapájať iných ľudí, je samo o sebe skutkom 
evanjelizácie“ (Dokument z Aparecidy, 264). Keď vy idete do sanktuárií, keď 
beriete so sebou svoju rodinu, svoje deti, robíte skutok evanjelizácie. Takýmto 
spôsobom treba pokračovať ďalej! Aj vy buďte skutočnými evanjelizátormi! 
Nech sú vaše akcie „mostami“ na cestách, ktoré privádzajú ku Kristovi, aby sa 
kráčalo spolu s ním. V tomto duchu buďte vždy pozorní na milosrdnú lásku. 
Každý kresťan a každé spoločenstvo je misionárske do takej miery, do akej 
nesie a prežíva v sebe evanjelium a svedčí o Božej láske každému, 
predovšetkým tomu, kto sa nachádza v ťažkostiach. Buďte misionármi Božej 
lásky a nežnosti! Buďte misionármi Božieho milosrdenstva, ktoré nám vždy 
odpúšťa, stále nás čaká a veľmi miluje! 
Evanjeliovosť, ekleziálnosť, misijnosť. Tri slová! Nezabudnite ich! Prosme 
Pána, aby vždy nasmeroval našu myseľ a naše srdce k sebe, ako živé kamene 
Cirkvi, aby sa každá naša činnosť, celý náš kresťanský život stal žiarivým 
znamením jeho milosrdenstva a jeho lásky. Takto budeme kráčať k cieľu našej 
pozemskej púte, k nebeskému Jeruzalemu. Tam už nebude žiaden chrám: Boh 
sám a Baránok sú chrámom. Svetlo slnka a mesiaca zhasnú a nahradí ich sláva 
Najvyššieho. Nech sa tak stane. 

Mária je mamou, ktorá sa stará predovšetkým o zdravie svojich detí 
 
Pápež František v sobotu podvečer (4. máj) navštívil poslednú zo štyroch 
pápežských bazilík Santa Maria Maggiore, kde 18. hod. predsedal modlitbe 
posvätného ruženca. Po modlitbe Radostného ruženca predniesol veriacim svoj 
príhovor. Po úvodných pozdravoch pokračoval: 
Dnes tu stojíme pred Pannou Máriou. Modlili sme sa, aby nás svojim 
materinským vedením priviedla k stále väčšej jednote s jej synom Ježišom. 
Priniesli sme jej naše radosti, utrpenia, naše nádeje a naše ťažkosti. Nazvali 
sme ju nádherným titulom „Salus Populi Romani“, a prosili sme pre nás 
všetkých, pre Rím a celý svet, aby nám darovala zdravie. Áno, aby nám Mária 
darovala zdravie, ona je naše zdravie. 
Ježiš Kristus nám svojim utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním priniesol spásu, 
daruje nám milosť a radosť, že sme Božími deťmi, že ho môžeme v pravde 
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volať Otcom. Mária je matkou, je matkou, ktorá sa stará predovšetkým o 
zdravie svojich detí, dokáže sa vždy o nich starať s veľkou láskou a nežnosťou. 
Čo to znamená? Myslím predovšetkým na tri aspekty: pomáha nám rásť, čeliť 
životu a stávať sa slobodnými. 
1. Mama pomáha svojim deťom rásť a chce, aby dobre dospievali. Preto ich 
učí, aby neupadli do lenivosti – ktorá vychádza aj z blahobytu – a nesústredili 
sa na pohodlný život, ktorý sa uspokojí iba s vlastnením vecí. Mama sa stará o 
deti, aby stále viac dozrievali, boli silnejšie, boli schopné prevziať 
zodpovednosť, žiť svoj život a smerovať k veľkým ideálom. Evanjelium sv. 
Lukáša hovorí, že v nazaretskej rodine Ježiš „rástol a mocnel, plný múdrosti, a 
Božia milosť bola na ňom“ (Lk 2,40). Panna Mária robí to isté s nami. Pomáha 
nám rásť v ľudskosti, vo viere, aby sme boli silní a nepodľahli pokušeniu byť 
ľuďmi a kresťanmi iba navonok, ale žiť zodpovedne a ísť stále vyššie. 
2. Mama neustále myslí na zdravie svojich detí. Učí ich, ako si majú poradiť s 
ťažkosťami života. Nevychovávame ani sa nestaráme o zdravie takým 
spôsobom, že odstránime všetky problémy, akoby život mal byť priamou 
cestou bez prekážok. Mama pomáha svojim deťom, aby hľadeli na problémy 
života reálne a nenechali sa nimi ovládnuť, ale čelili im s odvahou. Pomáha im, 
aby neboli slabí a dokázali ich prekonať a to so zdravou rovnováhou, ako to len 
mama „cíti“ medzi istotou a rizikovými oblasťami. Toto mama dokáže! 
Nevedie dieťa iba po bezpečnej ceste, pretože tak dieťa nemôže rásť. 
Nenecháva ho však iba na ceste rizika, pretože je to nebezpečné. Mama vie 
veci vyvažovať. Život bez výziev neexistuje a chlapec alebo dievča, ktorí sa im 
nedokážu postaviť zoči-voči, sú bez chrbtovej kosti! Spomeňme si na 
podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi: Ježiš neukazuje na príklad kňaza a 
levitu, ktorí odmietli pomôcť tomu, ktorého prepadli zbojníci, ale ukazuje na 
príklad Samaritána, ktorý vidí v akej situácii sa ten človek nachádza a 
konkrétnym spôsobom koná. Mária prežila veľa ťažkých situácií: od Ježišovho 
narodenia, keď „pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2,7), až po Kalváriu 
(porov. Jn 19,25). Je ako dobrá mama, ktorá je blízko nás, aby sme nestratili 
odvahu pred nepríjemnosťami života, pred našou slabosťou, pred našimi 
hriechmi. Dáva nám silu, ukazuje nám cestu k jej Synovi. Ježiš na kríži hovorí 
Márii, ukazujúc na Jána: „Žena, hľa tvoj syn!“ a Jánovi hovorí: „Hľa, tvoja 
matka!“ (porov. Jn 19,26-27). Tento učeník zastupuje nás všetkých. Pán nás 
zveruje do rúk svojej matky, ktoré sú plné lásky a nežnosti, aby sme pocítili jej 
podporu pri konfrontácii a víťazstve nad ťažkosťami na našej ľudskej a 
kresťanskej ceste; nebáť sa ťažkostí a konfrontovať ich s pomocou mamy. 
3. Posledný aspekt. Dobrá mama svoje deti pri dospievaní nielen sprevádza, 
neodbúravajúc problémy a životné ťažkosti, ale dobrá mama pomáha aj v tom, 
aby sme urobili konečné rozhodnutia v slobode. Toto nie je ľahké, ale mama to 
vie urobiť. Čo však znamená sloboda? Neznamená robiť to, čo chceme, nechať 
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sa ovládať vášňami, skúšať všetko možné bez rozlišovania a nasledovať 
súčasný trend. Sloboda neznamená, ako sa hovorí, vyhodiť všetko, čo sa nám 
nepáči, z okna. Nie, toto nie je sloboda! Sloboda nám bola darovaná, aby sme 
dokázali robiť dobré životné rozhodnutia! Mária, ako dobrá mama, nás učí, aby 
sme boli ako ona, schopní urobiť konečné rozhodnutia v čase, v ktorom vládne 
filozofia provizórnosti. Je ťažké urobiť definitívne rozhodnutia. Ona nám 
pomáha urobiť tieto konečné rozhodnutia v plnej slobode, s akou ona 
odpovedala „áno“ na Boží plán s jej životom (porov. Lk 1,38). 
Drahí bratia a sestry, aké ťažké je v dnešnom svete urobiť konečné 
rozhodnutia! Vábi nás dočasnosť. Sme obeťami tendencie, ktorá nás vedie k 
provizórnosti.... akoby sme túžili po tom, aby sme ostali nedospelými po celý 
život! Nebojme sa stálych záväzkov, záväzkov, ktoré sa zahŕňajú a ovplyvňujú 
celý život! Takto sa náš život stane plodným! Toto je sloboda: Mať odvahu 
urobiť veľkodušne takéto rozhodnutia. 
Celý Máriin život je hymnom na život, hymnus lásky k životu. Porodila Ježiša 
v tele a sprevádzala Cirkev na Kalvárii a vo Večeradle. Salus Populi Romani je 
mamou, ktorá nám pomáha rásť v zdraví, v konfrontovaní a prekonávaní 
problémov, v stávaní sa slobodnými pri životných rozhodnutiach. Je mamou, 
ktorá nás učí byť plodnými, otvorenými voči životu a vždy naplnenými 
dobrom, radosťou, nádejou, byť schopnými darovať život iným, život fyzický 
aj duchovný. 
Dnes ťa prosíme Panna Mária, Salus Populi Romani, za obyvateľov Ríma a za 
všetkých nás: daruj nám zdravie, aké nám môžeš len ty darovať, aby sme boli 
znamením a nástrojmi života. 
 
4. máj 

Svätý Otec o miernosti a pokore, ktoré víťazia nad mocou zla 
 
Zostaňme vždy tichí a pokorní, aby sme porazili vábivosť a nenávisť sveta. 
Toto je výzva pápeža Františka, ktorú adresoval niektorým členom Švajčiarskej 
gardy, ktorí sa zúčastnili na dnešnej (4. máj) rannej svätej omši v Dome sv. 
Marty. 
Vo svojej homílii sa zameral na zápas medzi Kristovou láskou a nenávisťou 
kniežaťa zla, ktoré opisuje dnešné evanjelium. Ako povedal, „Pán nám hovorí, 
aby sme sa nebáli toho, že nás svet bude nenávidieť, pretože aj jeho 
nenávidel.“ Zbrane, ktoré máme, aby sme sa ubránili pred nenávisťou sveta sú 
pokora a miernosť: 
„Cesta, po ktorej kráčajú kresťania, je Kristovou cestou. Ak chceme skutočne 
nasledovať Ježiša, potom neexistuje iná cesta, iba tá, ktorú ukázal. Dôsledkom 
toho je to, že nás nenávidí svet a rovnako aj knieža tohto sveta. Svet bude 
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milovať iba to, čo je jeho. „Ja som si vás vyvolil zo sveta“ – hovorí Ježiš. Je to 
on, kto nás vykúpil zo sveta, kto si nás vyvolil. Je to čistá milosť! Svojou 
smrťou, svojim zmŕtvychvstaním nás vyslobodil spod moci sveta, z moci 
diabla, z moci kniežaťa tohto sveta. Príčinou nenávisti je to, že sme spasení. 
Knieža zla nenávidí práve preto, že sme boli spasení“. 
Nenávisť a prenasledovanie sprevádzajú Cirkev od jej počiatkov až do 
dnešných dní. Je „veľa prenasledovaných kresťanských spoločenstiev vo svete, 
dnes ešte viac ako na začiatku,“ – pripomenul s trpkosťou Svätý Otec. „Dnes, 
teraz, práve v tejto chvíli“. Pápež znova zopakoval, že príčinou toho všetkého 
je, že „duch sveta nenávidí“. Z toho vychádza vždy aktuálne poučenie: 
„S kniežaťom tohto sveta nemôžeme viesť dialóg. Toto nech je jasné! Dnes je 
nevyhnutný dialóg medzi nami, je dôležitý kvôli pokoju. Dialóg je zvyk, je to 
postoj, ktorý musíme medzi sebou pestovať, aby sme sa počuli, aby sme si 
rozumeli... Dialóg sa rodí z dobročinnosti a lásky. Avšak s Kniežaťom je 
nemožné viesť dialóg. Môžeme jedine odpovedať Božím slovom, ktoré nás 
ochráni a svet nás znenávidí. Tak ako urobil s Ježišom, urobí aj s nami. „Pozri, 
urob toto, je to nevinný podvod ... nič to nie je, je to úplne maličké 
klamstvo...“, takto nás začína privádzať na svoju cestu – iba tak trocha 
nespravodlivú. Toto je tzv. nábožné klamstvo: ’Urob to, nie je žiaden problém‛ 
a začína iba tak pomaly. Potom pokračuje: ’Ty si výborný, skutočne dobrý, ty 
to môžeš urobiť‛. On je lichotník a prostredníctvom lichôtok nás obmäkčuje. Je 
to jeho spôsob. Nakoniec padneme do jeho pasce.“ 
Svätý Otec ďalej pokračoval, že Pán od nás žiada, aby sme ostali akoby 
ovečkami, pretože ak to niekto odmietne, už nebude mať „pastiera, ktorý by ho 
chránil a bral z pazúrov vlkov“: 
„Môžete sa pýtať: ’Otče, aká je zbraň, ktorá by nás ochránila pred vábeniami, 
od týchto falošných pozlátok, čo ponúka knieža tohto sveta?‛ Zbraň je tá istá, 
ktorú použil Ježiš: Je to Božie slovo – žiaden dialóg –, iba Božie slovo spolu s 
pokorou a miernosťou. Spomeňme si na Ježiša, keď mu dali facku. Koľko 
pokory a miernosti! Mohol sa nazlostiť. Ale on iba jedna otázka, pokora a 
miernosť. Pozrime na Ježiša pri jeho umučení. Prorok hovorí: ’Vedený ako 
ovca na zabitie‛. Vôbec nekričí. Ostáva pokorný a tichý. Toto sú zbrane, ktoré 
knieža tohto sveta a duch sveta netoleruje, pretože jeho ponuky sú svetská moc, 
ponuky márnivosti a zle získavaného bohatstva. On ponúka iba toto“. 
V závere svojej homílie pápež František vyslovil povzbudenie, aby sme proti 
nenávisti sveta voči nám používali zbrane pokory a miernosti, pretože náš 
pastier, ktorým je Kristus, nás ochráni. 
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3. máj 

Pápež František: Kresťan musí byť odvážny, nie vlažný 
 
Všetci kresťania majú povinnosť odovzdávať vieru s odvahou. Do tejto vety by 
sa dalo zhrnúť povzbudenie pápeža Františka, ktorým sa obrátil na veriacich 
prítomných v kaplnke Domu sv. Marty v dnešné (3. máj) ráno. Svätý Otec 
zdôraznil, že Ježiš nás pozýva mať odvahu aj v modlitbe a vyzýva kresťanov, 
aby neboli vlažnými. Na svätej omši, pri ktorej koncelebroval arcibiskup 
Claudio Maria Celli, predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné 
prostriedky, sa zúčastnili aj príslušníci pápežskej Švajčiarskej gardy so svojím 
veliteľom Danielom Rudolfom Anrigom. Kiež by nám Pán všetkým dal milosť 
odvahy a vytrvalosť v modlitbe, je prosba pápeža Františka, ktorý sústredil 
svoju dnešnú homíliu na tému odvahy pri hlásaní evanjelia. Všetci z nás, 
kresťanov, ktorí sme dostali vieru, ju musíme odovzdávať, ohlasovať našimi 
životmi, našimi slovami. Ale čo je vlastne podstatou tejto viery? Je to viera v 
Ježiša zmŕtvychvstalého, v Ježiša, ktorý nám odpustil naše hriechy svojou 
smrťou a zmieril nás s Otcom: 
„Odovzdávať toto, to chce od nás, aby sme boli odvážni. Odovzdávať vieru to 
chce odvahu, niekedy jednoduchú odvahu. Spomeniem – dovoľte – osobný 
príbeh: Od detstva nás moja stará mama brala do každého Veľkopiatkového 
sviečkového sprievodu. Na konci sprievodu bol ležiaci Kristus, babička nám 
kázala, aby sme si kľakli a povedala nám: Pozrite, zomrel, ale zajtra vstane z 
mŕtvych! Viera vstúpila do nás takto: viera v Krista ukrižovaného a 
vzkrieseného. V dejinách Cirkvi bolo mnoho, mnoho ľudí, ktorí chceli túto 
silnú istotu trochu rozptýliť a hovorili o duchovnom vzkriesení. Nie, Kristus je 
živý!”  
Kristus žije a žije aj medzi nami! – zdôraznil pápež, aby povzbudil ku 
kresťanskej odvahe ohlasovať vzkriesenie, túto dobrú správu. Ale je aj iná 
odvaha, ktorú od nás žiada Pán, povedal Svätý Otec: 
„Ježiš, aby to bolo povedané trochu dôraznejšie, nás vyzýva k modlitbe 
slovami: Nech o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, dám vám to, aby bol 
Otec oslávený v Synovi. Ak budete o čokoľvek prosiť v mojom mene, ja to 
urobím ... Ale to je silné! Máme odvahu prísť k Ježišovi a prosiť ho teda: ‚Ty si 
to povedal, tak urob to! Urob, aby viera napredovala, aby evanjelizácia 
napredovala, aby bol tento problém vyriešený ...‘ Máme takú odvahu pri 
modlitbe? Alebo sa modlíme tak, ako sa tiež dá, že strávime trochu času v 
modlitbe...“ 
Svätý Otec pripomenul, ako čítame v Biblii, že Abrahám a Mojžiš mali odvahu 
vyjednávať s Pánom. Mať odvahu, keď ide o prospech druhých, o prospech 
Cirkvi, to by sme potrebovali aj dnes: 
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„Keď Cirkev stráca odvahu, vstúpi do nej atmosféra vlažnosti. Vlažní 
kresťania, bez odvahy ... To robí veľa zla pre Cirkev, pretože vlažnosť sa 
dostane dovnútra, začnú problémy medzi nami, nemáme vyhliadky, nemáme 
odvahu, ani odvahu modliť sa k nebu, ani odvahu hlásať evanjelium. Sme 
polovičatí ... Ale máme odvahu zamiešať sa do našich malých vecí, našich 
žiarlivostí, našej závisti, karierizmu, do sebeckého napredovania ... Do 
všetkých týchto vecí! Ale to nie je dobré pre Cirkev: Cirkev musí byť statočná, 
odvážna! Všetci musíme byť odvážni v modlitbe, v prosení Ježiša.“ 
Na konci sväte omše pápež František adresoval prítomným členom 
Švajčiarskej gardy uznanie vo forme špeciálneho pozdravu, keď poznamenal: 
„Vaša služba je krásnym a odvážnym svedectvom vernosti Cirkvi a lásky k 
pápežovi.“ 
 
2. máj 

Keď sa služba Pánovi stáva ťažkým jarmom, nikto k nemu nechce prísť 
 
Cirkev ako spoločenstvo, ktoré hovorí „áno“, pretože sa rodí z Kristovej lásky 
– je jednou z myšlienok, ktoré pri rannej (2. máj) svätej omši v Dome sv. 
Marty rozoberal pápež František. Svätý Otec sa zastavil pri udalostiach 
spojených s prvotným obdobím Cirkvi po zoslaní Ducha Svätého, keď sa 
rozšírila na „periférie viery“, aby ohlasovala evanjelium. Vychádzal z prvého 
čítania zo Skutkov apoštolov, ktoré opisuje roztržku medzi učeníkmi o tom, či 
pohania musia byť obrezaní. Svätý Otec zdôraznil, že Duch Svätý koná dve 
veci: Prvou je, že „pohýna“ a vytvára tak „ťažkosti“ a potom „zosúlaďuje 
Cirkev“. Medzi prvými učeníkmi bolo „veľa názorov“ na to, či prijať pohanov 
do Cirkvi. Boli takí, ktorí hovorili „nie“ a takí, ktorí boli voči tej možnosti 
otvorení: 
„Bola tam teda cirkev, ktorá hovorila: ’Nie, nemôže sa to‛ a druhá cirkev, ktorá 
hovorila: ’Áno, ale... uvažujme o tom, buďme otvorení, je tu Duch, ktorý nám 
otvára bránu‛ - túto cestu. Duch Svätý tak musel urobiť ďalšiu vec: zosúladiť 
tieto náhľady, zharmonizovať Cirkev, presnejšie zosúladiť učeníkov z 
Jeruzalema s tými z pohanov. Duch Svätý vždy robí dobrú prácu, v celých 
dejinách. Ak ho nenecháme pracovať, začínajú v Cirkvi rozdelenia, vznikajú 
sekty a všetky podobné veci... Je to preto, že sme voči pravde Ducha Svätého 
uzavretí“. Aké je teda kľúčové slovo v tejto dišpute v počiatkoch Cirkvi? Svätý 
Otec pripomenul slová sv. Jakuba, biskupa v Jeruzaleme, ktorý povedal, že sa 
nesmie položiť na učeníkov také jarmo, ktoré nevládali niesť ani ich otcovia: 
„Keď sa služba Pánovi stáva ťažkým jarmom, potom ostávajú dvere 
kresťanského spoločenstva zatvorené. Nikto nechce prísť k Pánovi. My však 
veríme, že skrze milosť Pána Ježiša sme spasení. Na prvom mieste je radosť z 
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charizmy ohlasovať milosť, potom uvidíme, čo budeme robiť. To slovo 
„jarmo“ sa mi stále vynára v srdci a prichádza mi na myseľ“. 
Svätý Otec sa zastavil pri tom, čo dnes v Cirkvi znamená niesť jarmo. 
Pripomenul, že Ježiš žiada od nás všetkých, aby sme ostali v jeho láske. Práve 
z tejto lásky sa potom rodí nasledovanie jeho prikázaní. Toto je „kresťanské 
spoločenstvo, ktoré hovorí áno“, ktoré ostáva v Kristovej láske a tá hovorí vždy 
áno. Táto láska nás privádza k tomu, aby sme boli verní Pánovi“ – keďže ja 
milujem Pána, preto nerobím to alebo ono“: 
„Preto je komunitou tohto „áno“ a jej „nie“ sú dôsledkami toho „áno“. Prosme 
Pána, aby nám Duch Svätý pomáhal stávať sa spoločenstvom lásky, lásky k 
Ježišovi, ktorý nás nesmierne miluje. Nech sa staneme spoločenstvom takého 
„áno“ a z tohto „áno“ napĺňajme prikázania. Nech sme spoločenstvom, ktoré 
necháva otvorené dvere. Prosme ho, aby nás ochránil pred pokušením stať sa 
puritánmi v etymologickom zmysle slova, hľadať para-evanjeliovú čistotu, aby 
sme sa nestali spoločenstvom „nie“. Ježiš totiž najprv žiada lásku, lásku k 
nemu a aby sme ostali v jeho láske“. 
Svätý Otec potom svoju homíliu zakončil myšlienkou, že „ak kresťanské 
spoločenstvo žije v láske, vyznáva svoje hriechy, adoruje Pána, odpúšťa 
urážky“. Navyše je „milosrdné s inými a prejavuje lásku“ preto „cíti potrebu 
ostať verným Pánovi a konať podľa jeho prikázaní“. 

Benedikt XVI. sa vrátil do Vatikánu 
 
Emeritný pápež Benedikt XVI. sa dnes po viac ako dvoch mesiacoch vrátil do 
Vatikánu. Helikoptérou sa previezol z Apoštolského paláca v Castel Gandolfe 
do Vatikánu. Po prílete krátko pred 17. hodinou ho privítal súčasný Svätý Otec 
František. Následne sa spolu odobrali do kaplnky kláštora Mater Ecclesiae, kde 
v krátkosti zotrvali v modlitbe. 
Odo dnešného dňa tak vo Vatikáne žijú v tesnej blízkosti dvaja nástupcovia sv. 
Petra. Kým pápež František pôsobí v Apoštolskom paláci a v Dome sv. Marty, 
niekdajší pápež žije v bývalom kláštore, ktorý bol vo Vatikáne zriadený 13. 
mája 1994. Spolu s Benediktom XVI. sú v budove ubytované štyri rehoľné 
sestry, mladý diakon hovoriaci po nemecky a Mons. Georg Gaenswein, osobný 
sekretár emeritného pápeža a súčasný prefekt Pápežského domu. 
 
1. máj 

Svätý Otec počas audiencie: Naučme sa modliť, pomáhajme druhým! 
 
Práca, ktorá má slúžiť človeku a nie človek práci. Svätý Jozef ako vzor 
pracujúcich a zároveň ako ten, ktorý kontemploval Ježiša. Aj o tom dnes 
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hovoril v katechéze počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Na 
sviatok sv. Jozefa, robotníka, si ho dnes na námestie prišlo vypočuť viac ako 
sedemdesiattisíc ľudí. Plné znenie katechézy: 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň, dnes, prvého mája, slávime sviatok svätého 
Jozefa, robotníka, a začíname mesiac, ktorý je tradične zasvätený Panne Márii. 
Pri našom dnešnom stretnutí by som sa chcel zastaviť pri týchto dvoch 
postavách, ktoré sú tak dôležité pre Ježišov život, pre Cirkev i pre nás 
všetkých. Rád by som spomenul predovšetkým dve veci: po prvé prácu a po 
druhé kontempláciu Ježiša. 
1. V evanjeliu svätého Matúša, v jednom z tých okamihov, keď sa Ježiš vracia 
do svojho rodného mesta Nazaret a káže v synagóge, je opísaný údiv ľudí, ktorí 
Ježiša poznali od malička, nad múdrosťou, s ktorou sa im prihováral. Kladú si 
otázku: „Nie je to tesárov syn?” (13,55). Ježiš vstupuje do našej histórie, 
prichádza medzi nás tak, že sa Božím pôsobením narodí z Panny Márie: 
súčasťou Svätej rodiny je však aj Jozef, jeho zákonitý otec, ktorý sa o Ježiša 
stará a učí ho aj svojej práci. Ježiš sa rodí a vyrastá v rodine, vo svätej Rodine, 
učí sa od Jozefa stolárskemu remeslu v nazaretskej dielni; zdieľa s ním prácu, 
námahu, spokojnosť, ale aj ťažkosti všedného dňa. 
Toto nám pripomína dôstojnosť a dôležitosť práce. Kniha Genezis rozpráva, že 
Boh stvoril muža a ženu a zveril im úlohu naplniť zem a podmaniť si ju – čo 
neznamená len využívať ju, ale aj starať sa o ňu a chrániť ju, prejavovať jej 
starostlivosť svojou prácou (por. Gn 1,28; 2,15). Práca je súčasťou láskyplného 
Božieho plánu; sme povolaní, aby sme ochraňovali a starali sa o všetky dobrá 
stvoreného sveta – a týmto spôsobom sa aj my sami podieľame na 
stvoriteľskom diele! Práca je jedným zo základných prvkov dôstojnosti ľudskej 
osoby. Práca, ak použijeme obrazné vyjadrenie, nás „pomazáva”, napĺňa 
dôstojnosťou; robí nás podobnými Bohu, ktorý pracoval a stále pracuje - 
neustále koná (por. Jn 5,17); práca nám dáva schopnosť starať sa o živobytie, o 
rodinu, prispievať k rastu svojho národa. Tu mi prichádzajú na myseľ mnohé 
ťažkosti, ktoré dnes v rozličných krajinách stretávajú svet práce a podnikania; 
myslím na mnohých, nielen na mladých, ktorí nemajú prácu, často kvôli 
prehnane ekonomickému vnímaniu spoločnosti, ktorá sa len egoisticky ženie za 
ziskom, a nedbá na kritériá sociálnej spravodlivosti. 
Rád by som všetkých pozval k solidarite a tých, čo sú zodpovední za verejné 
veci, by som chcel povzbudiť, aby sa čo najviac snažili o vytváranie 
pracovných príležitostí; práve v tom spočíva starostlivosť o dôstojnosť osoby; 
predovšetkým by som však všetkých chcel povzbudiť, aby nestrácali nádej; 
veď aj svätý Jozef prežil ťažké okamihy, avšak nikdy sa nevzdal a dokázal 
problémy prekonať – v istote, že Boh nás neopúšťa. A potom by som sa chcel 
obrátiť predovšetkým na vás, chlapci a dievčatá, drahí mladí: snažte sa plniť si 
svoje každodenné povinnosti, študijné či pracovné, ale aj povinnosti 
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vyplývajúce zo vzťahu priateľstva: neváhajte pomáhať druhým! Vaša 
budúcnosť závisí aj od toho, ako dokážete prežiť tieto vzácne roky života. 
Nebojte sa povinností ani obety, a nepozerajte na budúcnosť so strachom; držte 
sa nádeje: na horizonte je vždy nejaké svetlo. 
Pridám ešte niekoľko slov ohľadom ďalšej súvislosti, ktorá mi leží na srdci čo 
sa týka práce: ide o tú prácu, ktorú by sme mohli definovať ako „otrockú” - ako 
prácu, ktorá zotročuje. Koľko ľudí po celom svete je dnes obeťami tohto druhu 
otroctva, v ktorom osoba slúži práci, namiesto toho, aby práca bola službou pre 
ľudí, pre ich dôstojnosť. Prosím bratov a sestry vo viere a všetkých mužov a 
ženy dobrej vôle, aby sa rozhodne postavili proti takému zaobchádzaniu s 
ľuďmi, ktoré je založené na „otrockej práci”. 
2. Druhá vec, ktorú mám ešte na mysli: v tichu každodennej práce svätý Jozef a 
Panna Mária venovali pozornosť spoločnému cieľu: Ježišovi. Neúnavne a s 
láskou sprevádzali dospievanie Božieho Syna, ktorý sa pre nás stal človekom, 
premýšľajúc nad všetkým, čo sa dialo. V evanjeliu svätý Lukáš dvakrát 
zdôrazňuje Máriin, ale aj Jozefov postoj: „Zachovávala všetky tieto slová vo 
svojom srdci a premýšľala o nich” (2,19.51). Aby sme mohli počúvať Pána, je 
treba naučiť sa ho kontemplovať, vnímať jeho neustálu prítomnosť v našom 
živote. Treba sa nám zastaviť a porozprávať sa s ním, dať mu priestor v 
modlitbe. Každý z nás, aj vy, chlapci a dievčatá, drahí mladí, ktorí ste sem dnes 
ráno prišli v tak veľkom počte, každý by sa mal pýtať: aký priestor dávam 
Pánovi? Zastavím sa občas, aby som sa s ním porozprával? Odmalička nás 
rodičia učili, aby sme začínali a končili deň s modlitbou: to preto, aby nám 
sprostredkovali vnímanie toho, že Božie priateľstvo a jeho láska nás neustále 
sprevádzajú. Pamätajme viac na Pána počas každého z našich dní! 
V tomto mesiaci – v máji – by som chcel ešte znovu pripomenúť dôležitosť a 
krásu modlitby svätého ruženca. Keď sa modlíme Zdravas´ Mária, uvádza nás 
to do kontemplácie Ježišových tajomstiev, do meditácie nad najdôležitejšími 
okamihmi jeho života – a on sa pre nás, tak ako pre Pannu Máriu a svätého 
Jozefa, stáva centrom myšlienok, pozornosti i konania. Bolo by veľmi pekné, 
keby sa – najmä v tomto mesiaci – v každej rodine, medzi priateľmi, ale aj vo 
farnosti modlil svätý ruženec, či iná modlitba k Ježišovi a jeho panenskej 
Matke! Spoločná modlitba je vždy vzácnym okamihom, ktorý upevňuje 
rodinný život i priateľstvo! Naučme sa modliť viac v rodine a ako rodina! 
Drahí bratia a sestry, poprosme teraz svätého Jozefa a Pannu Máriu, aby nás 
naučili byť vernými každodenným povinnostiam, žiť vieru v každodenných 
skutkoch, dávať viac priestoru Pánovi a vedieť sa častejšie zastaviť a 
kontemplovať jeho tvár. Ďakujem. 
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Pápež František: Spoločnosť nie je spravodlivou, ak neposkytne prácu 
všetkým, alebo ak vykorisťuje robotníkov 
 
Spoločnosť nie je spravodlivou, ak neposkytne prácu všetkým, alebo ak 
vykorisťuje robotníkov, povedal Svätý Otec dnes ráno počas svätej omše v 
kaplnke Domu sv. Marty. Zúčastnili sa na nej hostia z Centra pomoci „most“, 
ktoré sa stará o neplnoleté matky a otcov. 
Dnešné evanjelium označuje Ježiša za „tesárovho syna“. Jozef bol robotníkom 
a Ježiš sa učil pracovať práve od neho. Prvé čítanie ukazuje Boha, ktorý 
pracuje, aby stvoril svet. Táto „ikona Boha pracovníka“ – povedal pápež 
František – „nám hovorí, že pracovať znamená niečo viac ako len zarábať si na 
chlieb“: 
„Práca nám dáva dôstojnosť! Kto pracuje má dôstojnosť, osobitnú dôstojnosť, 
ktorou je dôstojnosť ľudskej osoby: pracujúci mužovia a ženy majú svoju 
dôstojnosť. Dôstojnosť chýba tým, ktorí nepracujú. Koľko je však tých, ktorí 
chcú pracovať a nemôžu. Toto je bremeno v našom svedomí, pretože ak je 
spoločnosť usporiadaná spôsobom, že nie všetci majú možnosť pracovať, byť 
zjednotení prostredníctvom dôstojnej práce, taká spoločnosť je chorá – je 
nespravodlivá! Ide proti samému Bohu, ktorý chcel, aby naša dôstojnosť 
vychádzala práve z práce.“ 
„Moc, peniaze, kultúra, tie nám dôstojnosť nemôžu dať! Dôstojnosť nám dáva 
práca!“ – pokračoval Svätý Otec a zdôraznil, že to musí byť dôstojná práca, 
pretože v súčasnosti mnohé „sociálne, politické a ekonomické systémy sú 
nastavené tak, že vykorisťujú človeka“: 
„Neplatiť spravodlivú mzdu, nedávať prácu, pretože sa pozerá iba na účty a 
finančné uzávierky: hľadí sa iba na to, ako môžem profitovať. Toto je proti 
Bohu! Veľakrát sme už o tom čítali na stránkach L´Osservatore Romano... a 
mňa osobne zaujal článok o tragédii v Bangladéši. Prežiť z 38 eur na mesiac: 
toto bol zárobok tých, ktorí zahynuli. Toto sa nazýva ,otrocká práca‛! V 
súčasnom svete existuje otroctvo a je vytvorené práve z toho najkrajšieho, čo 
dal Boh človeku: schopnosť tvoriť, pracovať a budovať vlastnú dôstojnosť. 
Koľko bratov a sestier vo svete je v takej situácii, kvôli týmto ekonomickým, 
sociálnym, politickým prístupom...“. 
 
Pápež potom citoval istého rabína zo stredoveku, ktorý rozprával svojej 
židovskej komunite príbeh o Babylonskej veži. V tom čase boli tehly veľkou 
cennosťou: 
„Keď náhodne spadla jedna tehla, nastal veľký problém a bol to škandál: ,Pozri 
čo si urobil!‛ Keď však náhodou padol z veže nejaký pracovník, bolo to v 
poriadku: ,Nech odpočíva v pokoji.‛ Tehla bola dôležitejšia ako človek. O 
tomto rozprával rabín v stredoveku a to isté sa deje dnes. Ľudia sú menej 
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dôležití ako veci, z ktorých sa dá profitovať, menej dôležití od tých, ktorí majú 
politickú, sociálnu a ekonomickú silu. Kam sme to dospeli? Dospeli sme do 
bodu, keď si už neuvedomujeme ľudskú dôstojnosť; dôstojnosť práce. Dnes 
nám však postavy svätého Jozefa, Ježiša, Boha, ktorí pracujú – ukazujú cestu, 
ktorou treba kráčať k dôstojnosti“. 
Potom pápež zdôraznil, že dnes už nemôžeme povedať to, čo povedal svätý 
Pavol: „Kto nechce pracovať, nech ani neje“, ale musíme povedať: „Kto 
nepracuje, stratil dôstojnosť!“, pretože „nemá možnosť pracovať“. „Spoločnosť 
zbavila človeka jeho dôstojnosti“. „Je dobré sa dnes započúvať do Božích slov, 
ktorými sa obrátil na Kaina: ’Kain, kde je tvoj brat?‛. Dnes počujeme ten istý 
hlas, ktorý hovorí: ’Kde je tvoj brat, ktorý nemá prácu? Kde je tvoj brat, ktorý 
vykonáva otrockú prácu?‛. Svätý Otec zakončil homíliu modlitbou: „Modlime 
sa za všetkých bratov a sestry, ktorí sa nachádzajú v takejto situácií“. 
 
30. apríl 

Pápež František: Ak bude Cirkev svetská, bude slabá, neunesie posolstvo 
kríža ďalej 
 
Ak sa Cirkev stane svetskou, bude slabou Cirkvou, povedal pápež František v 
homílii počas dnešnej svätej omše v Dome sv. Marty. Boli na nej prítomní 
zamestnanci vatikánskej inštitúcie Správa majetku Apoštolskej stolice. Svätý 
Otec označil modlitbu za bezpečnú cestu, cestu dôvery v Pána ako pre seniorov 
či chorých, rovnako pre deti, pre mladých, pre celú Cirkev. Vyslovil prosbu, 
aby nás Pán posilnil, žeby sme nestrácali vieru a nádej. Zdôraznil dôveru 
Cirkvi v Pána a úzky vzťah medzi spásonosným pôsobením Krista a našou 
modlitbou. 
„Môžeme Cirkev chrániť, opatrovať, však? Musíme to robiť prostredníctvom 
našej práce, ale najdôležitejšie je to, čo robí Pán. Je jediný, kto môže pozrieť 
do tváre zlému a zvíťaziť nad ním. Vládca sveta nemôže urobiť nič. Ak 
nechceme, aby knieža tohto sveta zobralo Cirkev do svojich rúk, zverujme ju 
tomu, kto môže zvíťaziť nad ním. Preto otázka: modlíme sa za Cirkev, ale za 
celú Cirkev? Za našich bratov a sestry kdekoľvek na svete, ktorých 
nepoznáme? Pánova Cirkev, teda my, hovorme v modlitbách Pánovi: Pane, 
pozri sa na svoju Cirkev, je Tvoja. Tvoja Cirkev, to sú naši bratia. Toto je 
modlitba, ktorú sa musíme modliť stále vrúcnejšie.“ Potom Svätý Otec 
poznamenal, že je snáď ľahké modliť sa, aby sme si vyprosili od Pána nejakú 
milosť, aby sme ďakovali, alebo keď niečo potrebujeme. Ale zásadne dôležitá 
je modlitba za všetkých, ktorí patria Pánovi, ktorí prijali ten istý krst, hovoriac: 
„sú Tvoji, sú naši, ochraňuj ich“. 
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„Zverovať Cirkev Pánovi je modlitba, ktorá pomáha Cirkvi rásť. Je to tiež 
skutok viery. My nemôžeme nič, sme jednoduchí služobníci Cirkvi, všetci. Je 
to on, kto ju môže viesť ďalej, ochraňovať ju a dať jej vzrast, robiť ju svätou, 
obhajovať, chrániť ju pred kniežaťom tohto sveta, ktorý chce, aby sa Cirkev 
stala viac svetskou. Toto je najväčšie nebezpečenstvo! Ak sa Cirkev stane 
svetskou, ak bude mať v sebe ducha sveta, ak bude mať pokoj, ktorý nie od 
Pána, bude slabou Cirkvou. Bude Cirkvou porazenou, neschopnou prinášať 
evanjelium, posolstvo kríža, to pohoršenie kríža. Ak bude slabá, neunesie ho 
ďalej.“ 
Pápež sa opakovane vrátil k dôležitosti modlitby, ktorou máme zverovať 
Cirkev Pánovi. Označil ju za cestu k pokoju, ktorý môže dať len on. 
„Zverovať Cirkev Pánovi, zverovať seniorov, chorých, deti, mladých... 
Ochraňuj, Pane, svoju Cirkev, je tvoja! Keď budeme k nemu pristupovať s 
týmto postojom, dá nám i uprostred utrpenia ten pokoj, ktorý len on môže dať! 
Pokoj, ktorý nemôže dať svet, pokoj, ktorý sa nedá kúpiť, pokoj, ktorý je 
ozajstným darom Ježišovej prítomnosti uprostred jeho Cirkvi. Zverujme 
Cirkev, ktorá je v núdzi, v ktorej je veľa súženia, prenasledovania, ale aj malé 
trápenia, starosti, choroby či rodinné problémy. Toto všetko zverujme Pánovi: 
Chráň svoju Cirkev v súžení, aby nestrácala vieru, aby nestrácala nádej.“ 
Kiež nás Pán urobí silnými, aby sme nestrácali vieru, nestrácali nádej, povedal 
pápež František v závere dnešnej homílie s tým, že by to mala byť stála prosba 
nášho srdca k Pánovi. „Táto modlitba zverovania Cirkvi bude pre ňu veľkým 
dobrom. Dá veľký pokoj nám a veľký pokoj Cirkvi. Neoslobodí nás od trápení, 
ale posilní nás v súžení.“ 

Návšteva Šimona Peresa vo Vatikáne 
 
Pápež František prijal 30. apríla 2013 na audiencii prezidenta štátu Izrael 
Šimona Peresa, ktorý sa vo Vatikáne následne stretol aj s kardinálom 
Tarcisiom Bertonem, vatikánskym štátnym sekretárom a tajomníkom pre 
vzťahy so štátmi, arcibiskupom Dominiquem Mambertim. 
 
Počas srdečných rozhovorov sa zaoberali politickou a sociálnou situáciou na 
Blízkom východe, kde stále pretrvávajú viaceré konfliktné skutočnosti. 
Zdôraznili prianie skorého obnovenia rokovaní medzi Izraelčanmi a 
Palestínčanmi, aby sa prostredníctvom odvážnych rozhodnutí a disponibilitou 
oboch strán, ako aj pomocou medzinárodného spoločenstva, mohla dosiahnuť 
dohoda, ktorá bude rešpektovať legitímne ašpirácie oboch národov, a tým 
rozhodujúcim spôsobom prispeje k mieru a stabilite v regióne. Zaoberali sa aj 
dôležitou otázkou mesta Jeruzalem. Vyjadrili obavy z konfliktu, ktorý sužuje 



 37

Sýriu a výzvu na politické riešenie, ktoré sa zameria na logiku zmierenia a 
dialógu. 
Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice ďalej uvádza, že počas dnešného 
stretnutia boli prejednávané otázky týkajúce sa vzťahov medzi štátom Izrael a 
Svätou stolicou, ako aj medzi orgánmi štátnej správy a miestnymi katolíckymi 
spoločenstvami. V závere ocenili značný pokrok dosiahnutý vďaka 
obojstrannej pracovnej komisii, ktorá sa zaoberá prípravou dohody o otázkach 
spoločného záujmu. 
 
Šimon Peres pozval pápeža na návštevu Izraela 
 
Hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi v súvislosti s dnešnou návštevou 
Šimona Peresa vo Vatikáne potvrdil pozvanie adresované hlave Katolíckej 
cirkvi zo strany prezidenta štátu Izrael, aby čo najskôr krajinu navštívil. „Nový 
pápež je výnimočná osobnosť, stelesňuje duchovnú silu katolicizmu. Táto 
duchovná sila by mohla zohrať veľkú úlohu v blízkovýchodnom mierovom 
procese“ – povedal Šimon Peres pre taliansku televíziu Rai Uno. Izraelský 
prezident, ktorý je na oficiálnej návšteve Talianska, inak nositeľ Nobelovej 
ceny za mier z roku 1994, zajtra navštívi Assisi, ktoré mu udelilo čestné 
občianstvo. 
Na margo dnešnej návštevy a v kontexte 14 rokov bilaterálnych rokovaní 
medzi Svätou stolicou a štátom Izrael o rôznych ekonomických otázkach, 
najmä čo sa týka majetku Cirkvi v Izraeli, izraelský veľvyslanec pri Svätej 
stolici Lewy Mordechay hovorí o dôvode domnievať sa, že otázka bude 
vyriešená: 
„Iste. Je tu dôvod na optimizmus. Rokovania o finančnej dohode sa blížia ku 
koncu. Nedávno sme doriešil niektoré problematické otázky. Sú ešte niektoré 
záležitosti, ktoré treba dotiahnuť do konca. V júni znovu zasadne v Ríme stála 
bilaterálna pracovná komisia na svojom plenárnom zasadnutí a dúfam, že to 
budete znamenať značný pokrok. Teda je tu dôvod na optimizmus.“ 
 
29. apríl 

Pápež František: Hanbiť sa za svoje hriechy je cnosť potrebná na prijatie 
Božieho odpustenia 
 
Hanbiť sa za svoje hriechy je cnosť pokorného človeka, ktorá ho pripravuje na 
prijatie Božieho odpustenia, ako povedal pápež František dnes ráno počas 
svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty. Prítomní boli na nej zamestnanci 
vatikánskej inštitúcie zvanej Správa majetku Apoštolskej stolice, vrátane jej 
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predsedu kardinála Domenica Calcagnoa, ktorý so Svätým Otcom 
koncelebroval. 
Pápež František komentujúc Prvý Jánov list, ktorý hovorí, že «Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy» zdôraznil, že všetci poznáme temnotu v našich 
životoch, chvíle, keď všade, dokonca aj v našom vedomí a svedomí je tma, ale 
toto neznamená kráčať v tme: 
„Kráčať v tme znamená byť spokojný sám so sebou; byť presvedčený, že 
nepotrebujem spásu. Toto je tma! Keď niekto kráča ďalej touto cestou tmy, nie 
je ľahké vrátiť sa. A tak sv. Ján pokračuje, pretože možno práve tento spôsob 
uvažovania ho k tomu nútil: «Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami 
seba a nie je v nás pravda.» Pozrite sa na svoje hriechy, na naše hriechy: všetci 
sme hriešnici, všetci... Toto je východiskový bod. Keď vyznávame svoje 
hriechy, Boh je verný a oprávnený, aby nám ich odpustil a očistil nás od každej 
neprávosti. Toto predstavuje pre nás Pán, ten dobrý, verný, spravodlivý, ktorý 
nám odpúšťa.“ 
Keď Pán odpúšťa – pokračoval pápež –, koná spravodlivo v prvom rade voči 
sebe, pretože prišiel, aby zachraňoval a odpúšťal prijímajúc nás s nehou Otca. 
Pán je láskavý voči tým, ktorí sa ho boja, voči tým, ktorí idú k nemu. On nás 
vždy prijme, pochopí, chce nám darovať pokoj, ktorý len on dáva. Toto je to, 
čo sa deje vo sviatosti zmierenia, aj keď si toľkokrát myslíme, že ísť na 
spoveď, je ako ísť do čistiarne, aby sme sa zbavili nečistoty na našom oblečení: 
„Ale Ježiš v spovedelnici nie je čistiareň: je to stretnutie s Ježišom, ale s týmto 
Ježišom, ktorý nás čaká. Čaká nás však takých, akí sme. Pane, pozri, toto som 
ja... Avšak nám je trápne povedať pravdu: ‚Urobil som toto, myslel som si 
toto.‘ No zahanbenie je v skutočnosti cnosť kresťana, aj každého človeka... Je 
to schopnosť hanbiť sa. V našej krajine sa tým, ktorí sa už neostýchajú, 
nehanbia ničoho, hovorí: toto je človek bez hanby, pretože sa nedokáže hanbiť. 
Hanbiť sa je cnosť pokorných mužov a žien.“ 
„Je potrebné mať dôveru“ – pokračoval Svätý Otec v homílii –, „že keď 
hrešíme, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého.“ On sa nás 
zastane pred Otcom a on nás ochráni pred našimi slabosťami. Ale musíme sa 
postaviť pred Pána s pravdou o nás samých, že sme hriešni, ale aj s dôverou, 
dokonca s radosťou, bez prikrášľovania, maskovania... Nikdy sa nesmieme 
pred Bohom pretvarovať. Hanbiť sa je cnosť. Požehnaná ostýchavosť! Je to 
cnosť, ktorú od nás žiada Ježiš: pokora a poníženosť.“ 
„Pokora a poníženosť sú rámcom kresťanského života. Kresťan musí byť 
pokorný a ponížený. Ježiš toto od nás čaká, aby nám odpustil. Ísť na spoveď, 
nie je trápením, mučením. Nie! Je to oslava Boha zato, že ja – hriešnik som 
vďaka nemu zachránený, spasený. On ma nečaká, aby ma karhal, trestal. Nie, 
čaká na mňa s nehou, aby mi odpustil. A ak zajtra urobím to isté? Choď zas a 
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zas, ale choď.... Vždy na nás čaká. Toto je láskavá nežnosť Pána, toto je 
pokora, poníženosť.“ 
Táto dôvera nám umožní dýchať, povedal Svätý Otec v závere homílie a dodal 
prosbu: „Nech nám Pán dá túto milosť a odvahu, aby sme vždy k nemu 
prichádzali s pravdou, pretože pravda je svetlo; aby sme neprichádzali pred 
Boha s temnotou poloprávd či lží.“ 

Svätý Otec o pozitívnom posolstve ťažkostí, ktoré sú súčasťou kresťanského 
života 
 
Dnes (28. apríl) predpoludním o 10.00 hod. slávil pápež František svätú omšu 
na Námestí sv. Petra, pri ktorej udelil sviatosť birmovania 44 birmovancom z 
celého sveta. V homílii, ktorú si priamo na námestí vypočulo viac ako 100-tisíc 
pútnikov, Svätý Otec hovoril o Božej novosti, o pozitívnom posolstve ťažkostí, 
ktoré sú súčasťou kresťanského života, o sile Ducha a pevnosti v Pánovi: 
 
Drahí bratia a sestry! Milí birmovanci! Vitajte! 
Chcel by som vám ponúknuť tri jednoduché a krátke myšlienky na uvažovanie: 
1. V druhom čítaní sme počuli o krásnej vízii sv. Jána. Nové nebo, nová zem a 
potom Sväté mesto, ktoré zostupuje od Boha. Všetko je nové, premenené na 
dobro, na krásu, pravdu. Už neexistuje nárek, smútok... Toto je dielom Ducha 
Svätého. Privádza nás k Božej novosti. Prichádza k nám a tvorí všetko nové, 
mení nás. Duch Svätý nás mení. Vízia sv. Jána nám pripomína, že všetci sme 
na ceste do nebeského Jeruzalema, k definitívnej novosti pre nás a pre celé 
stvorenie, do šťastného dňa, v ktorom budeme môcť uzrieť Pánovu tvár, tú 
nádhernú tvár, takú prekrásnu tvár Pána Ježiša a budeme môcť byť s ním v 
jeho láske navždy. 
Pozrite, Božia novosť sa nepodobá na svetské novinky, ktoré sú provizórne, 
prichádzajú a neustále sa hľadá čosi viac. Novosť, ktorú Boh daruje nášmu 
životu je definitívna, nielen v budúcnosti, keď budeme s ním, ale už aj dnes. 
Boh tvorí všetko nové, Duch Svätý nás skutočne premieňa a aj skrze nás chce 
premeniť svet, v ktorom žijeme. Otvorme dvere Duchu Svätému, nechajme sa 
ním viesť, dovoľme, aby z nás neprestajná Božia činnosť utvorila nových 
mužov a ženy, oživovaných Božou láskou, ktorú nám daruje Duch Svätý! Bolo 
by nádherné, keby každý z vás mohol večer povedať: dnes som v škole, doma, 
v práci – vedený Bohom – urobil gesto lásky voči svojmu spolužiakovi, voči 
rodičom, starému človeku! 
2. Druhá myšlienka: V prvom čítaní Pavol a Barnabáš hovoria, „že do Božieho 
kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia“ (Sk 14,22). Putovanie Cirkvi ako 
aj naše osobné kresťanské putovanie nie je vždy ľahké, stretávame sa s 
ťažkosťami a súžením. Nasledovanie Pána, prenechanie sa jeho Duchu, aby 
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premenil naše temné stránky, správanie, ktoré nie je podľa Božej vôle a zmyl 
naše hriechy, je putovaním, na ktorom stretávame mnohé prekážky - tak mimo 
nás, vo svete v ktorom žijeme a často nás nechápe – ako aj v našom vnútri, v 
našom srdci. Ťažkosti a súženia sú však súčasťou cesty, ktorou putujeme do 
Božej slávy; podobne ako u Ježiša, ktorý bol oslávený na kríži. Vždy budú 
súčasťou nášho života. Nenechajme sa znechutiť: máme silu Ducha, aby sme 
zvíťazili nad našimi súženiami. 
3. Pristúpme k poslednému bodu. Je pozvaním, ktorým sa obraciam na vás 
birmovanci a birmovankyne a na všetkých: Zostaňte pevní na ceste viery s 
istou dôverou v Pána. V tomto spočíva tajomstvo nášho putovania! On nám 
dáva odvahu kráčať proti prúdu. Počúvajte dobre, mladí: ísť proti prúdu 
prospieva srdcu. Na to, aby sme išli proti prúdu však potrebujeme odvahu a On 
nám ju dáva. Neexistujú ťažkosti. Nejestvujú také ťažkosti, súženia, 
neporozumenia, ktoré by nás mohli zastrašiť, ak ostaneme spojení s Bohom tak 
ako ratolesti ostávajú na viniči – ak nestratíme priateľstvo s ním, ak mu 
necháme stále viac priestoru v našom živote. To platí zároveň a predovšetkým 
vtedy, keď sa cítime chudobní, slabí, hriešni, pretože Boh dáva silu našej 
slabosti, bohatstvo našej chudobe, obrátenie a odpustenie našich hriechov. Boh 
je natoľko milosrdný, že nám vždy odpustí, keď prídeme k nemu. Dôverujme 
Božiemu konaniu! S ním dokážeme konať veľké veci. Dá nám pocítiť radosť z 
toho, že sme jeho učeníci, jeho svedkovia. Stavte na veľké ideály, na veľké 
veci, pretože Boh si nás veriacich nevybral pre malé veci. Choďte vždy za 
veľkými vecami. Mladí, žite svoj život pre veľké ideály! 
Božia novosť, súženie v živote, pevní v Pánovi. Drahí priatelia otvorme 
dokorán bránu nášho života Božej novosti, ktorú nám daruje Duch Svätý, aby 
nás premenil, aby nás urobil silnými v súženiach, posilnil naše spoločenstvo s 
Pánom a v Pánovi nás upevnil: Toto bude skutočná radosť! Nech sa tak stane. 

Pápež František pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná 
 
Pred skončením svätej omše sa Svätý Otec pomodlil spolu s pútnikmi 
poludňajšiu modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná. Predtým predniesol tradičný 
krátky príhovor: 
„Na záver dnešnej slávnosti chcem Panne Márii zveriť birmovancov a všetkých 
vás. Panna Mária nás učí, čo značí žiť v Duchu Svätom a čo znamená prijať do 
nášho života Božiu novosť. Ona počala Ježiša mocou Ducha Svätého a každý 
kresťan – každý z nás je pozvaný, aby prijal Božie slovo, aby prijal Ježiša do 
svojho vnútra a prinášal ho všetkým. Mária sa spolu s apoštolmi modlila vo 
Večeradle za príchod Ducha Svätého. Aj my, vždy keď sa spoločne schádzame 
na modlitbách, sme podporovaní duchovnou prítomnosťou Ježišovej matky, 
aby sme dostali dar Ducha Svätého a mali silu svedčiť o vzkriesenom Ježišovi. 
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Toto hovorím osobitne vám, ktorí ste dnes prijali birmovku. Panna Mária vám 
pomôže, aby ste boli pozorní voči tomu, čo od vás Pán žiada a aby ste vždy 
kráčali podľa Ducha Svätého! 
Zároveň pozdravujem všetkých tu prítomných pútnikov, ktorí prišli z mnohých 
krajín. Osobitne mladých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania, 
veriacich z niektorých poľských farností a tých z Bisignana. Rovnako 
pozdravujem Katholische akademische Verbindung Capitolina. 
 
V tejto chvíli sa chcem osobitne modliť za mnohé obete nešťastia, ktoré 
zapríčinilo zrútenie sa budovy továrne v Bangladéši. Vyjadrujem svoju 
solidárnosť a vnútornú blízkosť rodinám, ktoré oplakávajú svojich najmilších a 
z hĺbky srdca dôrazne žiadam, aby bola vždy chránená dôstojnosť a 
bezpečnosť každého pracujúceho človeka.“ 

Mons. Fisichella v dnešnom pozdrave Svätému Otcovi: Púť Cirkvi je živým 
znamením Božej milosrdnej lásky 
 
V úvode svätej omše (28.apríla) spojenej so sviatosťou birmovania, ktorú 
pápež František dnes dopoludnia udelil mladým pochádzajúcim z dvadsiatich 
dvoch krajín, sa Svätému Otcovi v mene všetkých prihovoril Mons. Rino 
Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie: 
Svätý Otče, v tomto Roku viery, dnes, sa okolo vás zhromaždilo nespočetné 
množstvo mladých, ktorí v tomto roku prijali alebo zakrátko prijmú sviatosť 
birmovania. Na ceste prípravy a vydania dobrého svedectva ich sprevádzajú 
kňazi, rodičia a katechéti. V Roku viery nemôže chýbať toto znamenie, ktoré je 
výzvou pre všetkých, aby si uvedomili dôležitosť každodenného utvrdzovania 
sa vo svojej krstnej viere. Niekoľko reprezentantov tohto zástupu mladých 
prijme z vašich rúk znak Ducha Svätého. Podobne ako v deň Turíc, Duch 
Svätý hojne zostúpi na nich i na nás, aby zúrodnil svoju Cirkev a vo svete 
urobil plodným svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi. V Skutkoch apoštolov 
čítame, že v ten deň tam boli, medzi inými, prítomní „Parti, Médi, Elámčania, 
obyvatelia Mezopotámie, Kapadócie, Pontu, Frýgie a Pamfílie...“. Tieto názvy 
krajín, ktoré nájdeme v historických knihách, sú dnes nahradené mnohými 
inými. Sú tu mladí pochádzajúci z Konga, Libanonu, Nigérie, Brazílie, 
Kapverdských ostrovov, Argentíny, Talianska, Madagaskaru, Nemecka, 
Kolumbie, Francúzska, Indie, Portugalska, Spojených štátov amerických, 
Rumunska, Filipín, Írska, Číny, Srí Lanky, Španielska, Bieloruska, Tongských 
ostrovov. Názvy sú iné, ale skutočnosť, ktorá sa deje pred našimi očami, ostáva 
nedotknutá. Aj my sme povolaní ako v deň Turíc, aby sme uverili a obrátili sa 
celým srdcom, aby sme tak mohli prijať Božie slovo s jeho milosťou, ktorá 
premieňa a oživuje. Prosíme Vás, Svätý Otče, o zvolanie Ducha Svätého, aby v 
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plnosti zostúpil na týchto mladých a naplnil ich svojimi siedmimi darmi. Nech 
na nich osobitne zostúpi dar sily, aby sa v rôznych udalostiach tohto života 
stále mohli vrátiť k tejto chvíli a v Cirkvi našli posilu a podporu počas púte, 
ktorá je síce namáhavá, ale zároveň plná radosti, pretože je živým znamením 
Otcovej milosrdnej lásky. 
 
27. apríl 

Nebojme sa slobody Ducha, lebo je cestou k víťazstvu nad uzavretím sa do 
seba samých 
 
Hľadieť na Ježiša, ktorý nás pozýva evanjelizovať, ohlasovať jeho meno s 
radosťou – je výzva pápeža Františka, ktorá vyplynula z jeho homílie počas 
dnešnej (27. apríla)  rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Svätý Otec 
prítomným zamestnancom Vatikánskej pošty a Pediatrickej ambulancie sv. 
Marty zdôraznil, že nemôžeme mať strach z „radosti Ducha Svätého”, lebo je 
cestou k víťazstvu nad „uzavretím sa do seba samých“. Zdá sa, akoby táto 
radosť nikdy nebola zvíťazila, poznamenal pápež komentujúc dôveru v Krista 
zo strany komunity učeníkov v Antiochii, ktorí sa zhromaždili, aby počúvali 
Pánovo slovo, ako o nich hovorí dnešný úryvok Skutkov apoštolov. Potom 
Svätý Otec položil otázku, prečo uzavretá komunita Židov, skupinka inak 
dobrých ľudí, bola naplnená žiarlivosťou pri pohľade na množstvo kresťanov a 
začala ich prenasledovať: 
„Jednoducho preto, lebo mali uzatvorené srdce, neboli otvorení novotám 
Ducha Svätého. Oni verili, že všetko už bolo povedané, že všetko je tak, ako 
mysleli oni, žeby to malo tak byť, a preto sa cítili ako obrancovia viery, začali 
hovoriť proti apoštolom a hanobiť ich. Šli, počnúc zbožnými ženami zo 
šľachtických vrstiev, ktoré mali moc, plnú hlavu nápadov. Ony začali hovoriť 
so svojimi manželmi, aby išli proti apoštolom. Toto bol postoj tejto skupiny a 
tiež všetkých uzavretých skupín v histórii: vyjednávanie s mocou, riešenie 
problémov, ale ‚medzi nami‘... Ako to urobili v to ráno vzkriesenia, keď vojaci 
prišli povedať, čo videli. ‚Nehovorte o tom.‘ A peniazmi všetko pekne prikryli, 
uhladili.“  
Toto je tiež postoj uzavretej nábožnosti, vysvetlil pápež, ktorá nemá slobodu 
otvoriť sa Pánovi: 
„Ich komunitný život v duchu obhajoby pravdy, pretože veria, že bránia 
pravdu, je neustálym ohováraním, klebetením... Sú skutočne spoločenstvom 
ohováračov, ktorí sú neustále proti, ničia iných a sú zahľadení dovnútra, sú 
vždy vnútri, obostavaní múrmi. Na rozdiel od toho, komunita slobodná v Božej 
slobode a slobode Ducha Svätého napredovala, a to aj napriek prenasledovaniu. 
A slovo Pánovo sa šírilo po celom kraji. Toto je Pánovo spoločenstvo, ktoré 
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napreduje, šíri sa, pretože s dobrom je to tak: stále sa šíri! Neuspokojí sa byť 
vnútri. Toto je kritérium Cirkvi, aj pre naše spytovanie svedomia: aké sú naše 
komunity, cirkevné spoločenstvá, farnosti? Sú komunitami otvorenými Duchu 
Svätému, ktoré nás posúvajú stále dopredu, aby sa Božie Slovo šírilo, alebo sú 
komunitami uzatvorenými, s presnými nariadeniami a príkazmi, ktoré 
spočívajú na pleciach veriacich, ako povedal Pán farizejom?“ 
„Prenasledovanie sa začína z čisto náboženských dôvodov a žiarlivosti“, 
povedal pápež František, ale nielen „učeníci boli naplnení radosťou Ducha 
Svätého“, prenasledovanie paradoxne otvára cestu: 
„Na rozdiel od toho to uzavreté spoločenstvo, sebaisté, ktoré sa snaží nájsť 
istotu vo vyjednávaní mocou a peniazmi, hovorí urážlivou rečou: urážkami, 
odsúdením... Je to im vlastný postoj. Možno zabudli na láskanie svojej matky, 
keď boli malí. Tieto komunity nepoznajú pohladenie, poznajú len povinnosti, 
čo treba urobiť, ako zdanlivo zachovať úctu. Ako im povedal Ježiš: «Ste ako 
pekne obielené hroby, ale nič viac.» Myslime dnes na Cirkev, aby napredovala. 
Myslime na mnohých bratov, ktorí trpia pre túto slobodu Ducha a sú 
prenasledovaní v mnohých častiach. Avšak títo bratia, napriek utrpeniu, sú 
naplnení radosťou a Duchom Svätým.“ 
„Hľaďme na Ježiša, ktorý nás pozýva evanjelizovať s radosťou“, uzatvoril 
pápež svoju dnešnú homíliu, a zdôraznil, že „sa nemusíme báť radosti Ducha 
Svätého, aby sme sa neuzatvorili do seba samých.“ 
 
26. apríl 

O schopnosti vnímať krásu toho, čo nás čaká 
 
Cesta viery nie je bláznovstvo, ale príprava srdca na vnímanie krásnej tváre 
Boha, povedal okrem iného pápež František v dnešnej (26. apríl) homílii počas 
svätej omše slávenej v Dome sv. Marty. Zúčastnili sa na nej niektorí 
zamestnanci Vatikánskej tlačiarne, Žandárskej stanice, Úradu práce a ďalší. 
Svätý Otec sa najprv pozastavil pri slovách evanjelia, ktoré povedal Ježiš 
svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje!“ 
„Tieto Ježišove slová sú skutočne krásne. Ježiš hovorí svojim učeníkom vo 
chvíli rozlúčky priamo od srdca. Vie, že sú smutní, pretože si uvedomujú, že to 
nie je dobré. On však povzbudzuje: ‚Nech sa vám srdce nevzrušuje!‘ A hovorí 
to ako priateľ, alebo s postojom pastiera. Ja vravím, že hudba týchto 
Ježišových slov je postojom pastiera; takto robí pastier so svojimi ovečkami, 
nie? ... ‚Nech sa vám srdce nevzrušuje! Majte vieru v Boha, aj vo mňa.‘ A 
začne hovoriť o čom? O nebi, o našej definitívnej vlasti. Majte vieru vo mňa. 
Je to ako keby povedal: Ja zostávam verný... Potom im s výrazom architekta 
povie, čo ide urobiť: ‚Idem vám pripraviť miesto, v dome môjho Otca je 
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mnoho príbytkov.‘ A Ježiš ide pripraviť miesto.“  Pápež sa ďalej pýta, kde je 
toto miesto? Čo znamená pripraviť miesto? Zabezpečiť nejakú miestnosť tam 
hore? Podľa jeho slov pripraviť miesto znamená „pripraviť našu schopnosť 
vidieť, vnímať, vychutnať, chápať krásu toho, čo nás čaká v tej vlasti, ku ktorej 
kráčame. 
„Celý kresťanský život je dielom Ježiša, Ducha Svätého, aby sme si pripravili 
miesto, pripravili svoje oči, posilnili ich schopnosť vidieť... ‚Ale, otče, ja vidím 
dobre! Nepotrebujem okuliare.‘ Avšak toto je iné videnie... Spomeňme si na 
tých, ktorí trpia šedým zákalom a musia byť operovaní. Vidia, ale po operácii 
čo hovoria? ‚Nikdy som si nemyslel, žeby som mohol vidieť aj bez okuliarov 
tak dobre!‘. Naše oči, oči našej duše potrebujú byť pripravené, uspôsobené 
nato, aby boli schopné vidieť tú krásnu Ježišovu tvár. Sluch potrebuje byť 
pripravený na počúvanie tých dobrých vecí, krásnych slov. Ide najmä o to, aby 
bolo naše srdce pripravené: pripravené pre lásku, schopné milovať viac.“ 
Na ceste života – povedal ďalej pápež – Pán pripravuje naše srdcia cez skúšky, 
útechy, utrpenia, aj cez dobré veci: 
„Celá cesta životom je cestou prípravy. Niekedy ju Pán musí urobiť rýchlo, ako 
tomu bolo s kajúcim zločincom na kríži: mal len pár minút na prípravu, a 
urobil to. Ale v normálnom živote je to inak, však? Nechajme si pripraviť 
srdce, oči, sluch nato, aby sme prišli do tejto krajiny. Pretože toto je naša vlasť. 
‚Ale, otče, ja som hovoril s jedným filozofom a on mi povedal, že všetky tieto 
úvahy sú bláznovstvom, že sme pomýlení, veď život žijeme tu a teraz a ako 
bude tam, to nevieme...‘ Niektorí uvažujú takto, ale Ježiš nám hovorí, že to nie 
je tak. Hovorí: ‚Majte vieru vo mňa‘. Toto, čo vám hovorím, toto je pravda, 
neklamem, nezavádzam.“ 
Príprava na nebo – povedal pápež – je začať pozdravovať ho z diaľky. To nie 
je odcudzenie. Toto je pravda: dovoliť, aby Ježiš pripravil naše srdcia, naše oči 
na tú veľkú krásu. Je to cesta krásy a „cesta návratu do vlasti“ – povedal Svätý 
Otec a v závere homílie sa modlil, aby nám Pán dal túto silnú nádej, odvahu a 
aj pokoru nechať Pána, dovoliť mu „aby nám pripravil domov, konečný 
príbytok v našich srdciach, v našich očiach a ušiach. Nech sa tak stane“. 
 
25. apríl 

Byť pokorným kresťanom neznamená mať strach robiť veľké veci 
 
Pápež František aj dnes (25. apríla) na sviatok sv. Marka, evanjelistu, 
celebroval svätú omšu v kaplnke Domu sv. Marty ráno o 7.00 hod. Prítomní 
boli na nej niektorí členovia sekretariátu Biskupskej synody na čele s 
generálnym sekretárom Mons. Nikolom Eterovićom a ďalší. Svätý Otec 
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hovoril o tom, že štýl ohlasovania evanjelia má byť pokorný, a súčasne nemá 
mať strach z veľkých vecí. 
V centre jeho homílie bola stať Markovho evanjelia, ktorá rozpráva o 
nanebovstúpení Pána. Ježiš skôr ako sa vráti k svojmu Otcovi, posiela 
apoštolov ohlasovať evanjelium až na kraj sveta, nielen v Jeruzaleme alebo v 
Galilei. 
„Nie, na celom svete. Horizont obrovský... A ako môžeme vidieť, toto je 
misijné poslanie Cirkvi. Cirkev ide dopredu cez toto ohlasovanie všetkým, 
celému svetu. Ale nejde dopredu sama: ide s Ježišom «Oni sa rozišli a všade 
kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich 
sprevádzali». Pán spolupracuje so všetkými tými, ktorí hlásajú evanjelium. 
Toto je veľkodušnosť, ktorú by kresťania mali mať. Maloverný, ustrašený 
kresťan nechápe, že práve toto je kresťanské povolanie, táto veľkodušnosť: 
stále viac a viac, vždy vpred.“ 
Prvý list sv. Petra – povedal ďalej pápež – určuje štýl pokorného kresťanského 
ohlasovania: 
„Štýl evanjelizácie súvisí s týmto postojom: pokora, služba, dobročinnosť, 
bratská láska. Ale, Pane, veď my si musíme podmaniť svet! To slovo 
‚podmaniť si‘, to nie je ono. Musíme kázať svetu. Kresťan nesmie byť ako 
vojaci, ktorých víťazstvo znamená všetko vyplieniť. Kresťan hlása evanjelium 
skôr vlastným svedectvom, než slovami. S dvojitou dispozíciou, ako hovorí sv. 
Tomáš Akvinský: na jednej strane veľká duša, ktorá sa nebojí veľkých vecí, ide 
smerom k horizontu, ktorý nekončí a na strane druhej pokora, ktorá berie do 
úvahy malé veci.“ 
Toto je Božie – poznamenal pápež –, toto akési napätie medzi veľkým a 
malým. Kresťanské misionárske poslanie sa uberá touto cestou. Evanjelium 
podľa Marka sa končí krásnou frázou, v ktorej sa píše, že Ježiš učeníkom 
pomáhal a ich „slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali“. 
„Keď ideme s touto veľkodušnosťou a pokorou, keď sa nebojíme veľkých vecí 
na horizonte, ale berieme aj tie malé veci – pokoru, dobročinnosť –, Pán 
potvrdzuje naše slová a my napredujeme ďalej. Triumf Cirkvi je Ježišovo 
vzkriesenie, ale najprv je kríž. Dnes prosme Pána, aby sme sa stali misionármi 
Cirkvi, apoštolmi v Cirkvi, ale v tomto duchu: s veľkou veľkodušnosťou a tiež 
veľkou pokorou. Nech sa tak stane.“ 

Pápež František udelí sviatosť birmovania 44 kresťanom z piatich 
kontinentov 
 
Nastávajúca nedeľa, piata veľkonočná, bude v kontexte prežívania Roka viery 
patriť chlapcom a dievčatám, ktorí v tomto roku príjmu sviatosť birmovania. 
Prednostne pre nich a s nimi bude v tento deň 28. apríla 2013 o 10.00 hod. 
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sláviť pápež František na vatikánskom námestí pred Bazilikou sv. Petra svätú 
omšu. Ako na tlačovej konferencii 24. apríla oznámil Mons. Rino Fisichella, 
predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, Svätý Otec udelí 
počas tejto eucharistickej slávnosti sviatosť birmovania 44 mladým ľuďom z 
celého sveta, ktorí budú symbolicky reprezentovať celú Cirkev, rozšírenú na 
piatich kontinentoch. 
„Nakoľko neexistuje žiadna jednotnosť v tom, kedy sa má prijať sviatosť 
kresťanskej dospelosti, birmovanci sú vo veku od 11 do 55 rokov. Pokiaľ ide o 
ich pôvod, budú z Talianska, Rumunska, ale zastúpené sú aj oblasti, kde 
kresťania žijú vo veľmi ťažkej situácii, ako Kongo, Nigéria, Libanon, ďalej 
Madagaskar, Sri Lanka, Filipíny či USA, Argentína, Brazília, Bielorusko, 
Francúzsko, Nemecko, Írsko, dokonca zastúpený bude aj ostrov Capoverde. 
Nezabudli sme ani na prítomnosť osôb so zdravotným postihnutím. Budú 
reprezentovať tých, ktorí sú privilegovaní v očiach Cirkvi a zaslúžia si plnú 
pozornosť aj pri prijímaní sviatostí. Ďalej stojí za zmienku, že bude medzi nimi 
Antonio, ktorý pochádza z diecézy Carpi, bude zastupovať obete zemetrasenia 
a tých, ktorí stále trpia situáciou veľkého nepohodlia. Potom Pavol, ktorý 
pochádza z pevninskej Číny a žije v Taliansku niekoľko rokov ako utečenec či 
Malia Petulisa Malani, ktorý pochádza z Tongských ostrovov v Tichom 
oceáne, a príde všetkým povedať, že aj v najodľahlejších častiach sveta Cirkev 
žije“ – uviedol Mons. Rino Fisichella. 
 
24. apríl 

Pápež František: Každý deň spoznávať Boha v chudobných a maličkých 
 
Myšlienka na posledný súd ako motivácia k lepšiemu prežívaniu prítomnosti. 
Prítomnosť ako čas, ktorý nám Boh milosrdne a trpezlivo darúva. Pápež 
František v dnešnej katechéze pokračoval v uvažovaní nad Krédom, pričom sa 
pozastavil aj pri dvoch podobenstvách z Matúšovho evanjelia. Na Námestí sv. 
Petra si ho dnes počas generálnej audiencie vypočulo stotisíc ľudí z celého 
sveta. 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V Kréde vyznávame, že Ježiš „zasa príde v 
sláve súdiť živých i mŕtvych”. Dejiny ľudstva majú svoj počiatok v stvorení 
muža a ženy na Boží obraz a podobu a ukončia sa Kristovým posledným 
súdom. Na tieto dva póly histórie sa často zabúda; zvlášť viera v posledný súd 
nie je dostatočne jasná a pevná v srdciach veriacich. Ježiš počas svojho 
pozemského života často pripomínal skutočnosť svojho posledného príchodu. 
Dnes sa chcem zamyslieť nad troma evanjeliovými textami, ktoré nám pomôžu 
vstúpiť do tohto tajomstva: o desiatich pannách, o talentoch a o poslednom 
súde. Všetky tri patria do Ježišovej reči o konci časov v Matúšovom evanjeliu. 
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Pripomeňme si predovšetkým, že Boží Syn svojím nanebovstúpením 
povzniesol k Bohu naše človečenstvo, ktoré na seba prijal a chce nás všetkých 
pritiahnuť k sebe. Volá celý svet, aby sa nechal objať Božím otvoreným 
náručím, aby na konci čias bolo všetko odovzdané Otcovi. Je tu však čas medzi 
prvým a posledným Kristovým príchodom, a to je práve čas, ktorý žijeme. Do 
tohto kontextu zapadá podobenstvo o desiatich pannách (porov. Mt 25, 1-13). 
Desať dievčat očakáva príchod ženícha, on však mešká a ony zaspávajú. Na 
neočakávané zvolanie, že ženích prichádza, sa všetky pripravujú, aby ho 
privítali. Päť z nich, rozumných, má olej, aby si ním naplnilo lampy, kým 
ďalších päť, pochabých, sa ocitne so zhasnutými lampami, pretože olej nemajú. 
Kým ho zháňajú, príde ženích a ony zostanú von pred bránou, ktorou sa 
vchádza na svadobnú hostinu. Vytrvalo klopú, ale už je neskoro a ženích 
odpovedá: nepoznám vás. Ženíchom je Pán, obdobím očakávania je čas, ktorý 
dáva nám, nám všetkým, s milosrdenstvom a trpezlivosťou ešte pred jeho 
posledným príchodom. Je to čas bdelosti, čas, v ktorom máme mať zažaté 
lampy viery, nádeje a lásky; čas, keď máme mať otvorené srdce voči dobru, 
kráse a pravde; čas, keď máme žiť podľa Boha, pretože nepoznáme deň ani 
hodinu Kristovho návratu. Žiada sa od nás, aby sme boli pripravení na 
stretnutie, nádherné stretnutie, na stretnutie s Ježišom. To znamená, že máme 
vnímať znaky jeho prítomnosti, udržiavať svoju vieru živú prostredníctvom 
modlitby, sviatostí a snažiť sa byť bdelými, nezaspať, nezabudnúť na Boha. 
Život kresťanov, ktorí zaspali je smutný, však? Nie je to šťastný život. Kresťan 
má byť šťastný Ježišovou radosťou... Nezaspime! 
Druhé podobenstvo – o talentoch nás pobáda, aby sme uvažovali nad 
súvislosťou využívania darov, ktoré sme dostali od Boha a jeho druhým 
príchodom, keď sa nás opýta, ako sme ich používali (porov. Mt 25, 14-30). 
Toto podobenstvo dobre poznáme: pán domu ešte pred odchodom zverí 
každému zo sluhov niekoľko talentov, aby ich počas jeho neprítomnosti dobre 
využívali. Prvému sluhovi odovzdá päť, druhému dva a tretiemu jeden talent. 
Počas jeho neprítomnosti sa prví dvaja sluhovia usilujú získať ďalšie talenty – 
to boli staroveké peniaze, však? – kým ten tretí radšej zahrabe svoj talent do 
zeme a nedotknutý ho odovzdá hospodárovi. Ten, po svojom príchode, posúdi 
ich dielo: prvých dvoch pochváli, kým tretieho vyhodí von, do tmy, pretože zo 
strachu schovával svoj talent a uzavrel sa do seba samého. Kresťan, ktorý sa 
zatvára do seba, ktorý schováva všetko, čo mu Pán dal, nie je kresťanom! Je 
zvláštnym kresťanom, ktorý neďakuje Bohu za všetko, čo mu bolo darované. 
Toto nám pripomína, že očakávanie Pánovho príchodu je časom činnosti: 
nachádzame sa v čase činnosti, v čase, keď máme zúrodniť Božie dary v 
prospech nás samých, kvôli nemu, pre úžitok Cirkvi a iných: je to čas, v 
ktorom sa máme snažiť o to, aby sa dobro vo svete stále viac vzmáhalo. 
Osobitne v tomto období krízy – dnes – je dôležité, aby sme sa do seba 
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nezatvárali ukrývaním našich talentov, vlastného duchovného, intelektuálneho 
a materiálneho bohatstva, ktorým nás Pán obdaroval, ale aby sme sa otvorili a 
boli solidárni a pozorní voči iným. Všimol som si, že na námestí je mnoho 
mladých. Je to tak? Je tu veľa mladých? Kde sú? Vás, ktorí ste na začiatku 
cesty života, sa pýtam: rozmýšľali ste nad talentami, ktoré vám Boh zveril? 
Uvažovali ste nad tým, ako ich môžete vložiť do služby iným? Neschovávajte 
svoje talenty! Stavte na veľké ideály, na také, čo rozširujú srdce, na ideály 
služby, ktoré umožnia vašim talentom, aby sa rozmnožili. Život sme nedostali 
preto, aby sme ho žiarlivo strážili pre seba samých, ale preto, aby sme ho 
darovali. Drahí mladí, buďte veľkodušní! Nebojte sa snívať o veľkých veciach! 
Nakoniec pár slov o stati o poslednom súde, v ktorom je opísaný Pánov druhý 
príchod, keď bude súdiť všetkých ľudí, živých i mŕtvych (porov. Mt 25, 31-
46). Evanjelista tu používa obraz pastiera, ktorý oddeľuje ovce od capov. 
Napravo stoja tí, ktorí konali podľa Božej vôle a pomáhali blížnemu v podobe 
hladného, smädného, cudzinca, nahého, chorého, uväzneného. Spomenul som 
„cudzinca“: myslím na toľkých cudzincov, ktorí sa nachádzajú v rímskej 
diecéze. Čo pre nich robíme? Naľavo sú tí, ktorí blížnemu nepomohli. To nám 
pripomína skutočnosť, že aj my budeme Bohom súdení podľa lásky - ako sme 
milovali našich bratov, osobitne tých najslabších a najnúdznejších. Isteže, vždy 
si musíme uvedomovať, že sme ospravodlivení, zachránení milosťou, zadarmo, 
skutkom lásky Boha, ktorý nás vždy predchádza. Sami nemôžeme nič urobiť. 
Viera je predovšetkým darom, ktorý sme dostali. Ak však máme prinášať 
ovocie, Božia milosť nás vyzýva, aby sme boli neustále otvorení voči nemu, v 
slobodnej a konkrétnej odpovedi. Kristus nám prináša milosrdenstvo Boha, 
ktorý zachraňuje. Od nás sa žiada, aby sme mu dôverovali, odpovedali na dar 
jeho lásky dobrým životom, sprevádzaným skutkami viery a lásky. 
Drahí bratia a sestry, nech nás myšlienka na posledný súd nikdy nenapĺňa 
strachom, ale nech nás povzbudzuje lepšie prežívať prítomnosť. Boh nám 
milosrdne a trpezlivo darúva tento čas, aby sme sa každý deň učili spoznávať 
ho v chudobných a maličkých, konali dobro a boli bdelí v modlitbe a láske. 
Nech nás Pán na konci našej existencie a na konci dejín spozná ako dobrých a 
verných sluhov. Ďakujem. 

Svätý Otec: Cirkev je dejinami lásky, nie byrokratickou organizáciou 
 
Cirkev nie je byrokratickou organizáciou, ale dejinami lásky – povedal Svätý 
Otec pri dnešnej (24. apríl) rannej svätej omši v Dome sv. Marty, na ktorej sa 
zúčastnili niektorí pracovníci Vatikánskej banky. Dnešné liturgické čítania 
opisujú osudy prvej kresťanskej komunity, ktorá sa stále viac rozrastá. Je to 
niečo dobré – poznamenal Svätý Otec –, ale môže to zároveň viesť aj k 
uzatváraniu „dohôd“, aby bolo ešte viac tzv. „spoločníkov v jednom podniku“: 
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„Cesta, ktorú si Ježiš želal pre svoju Cirkev, je trochu iná. Je cestou, na ktorej 
sú ťažkosti, cestou kríža, cestou prenasledovaní... Toto nás pobáda uvažovať: 
Čo je vlastne Cirkev? Zdá sa, že naša Cirkev nie je ľudskou záležitosťou“. 
Cirkev – upozornil pápež – je niečo iné. Nie učeníci robia Cirkev, oni sú 
poslaní, sú poslaní Ježišom. Kristus je poslaný Otcom: 
„Vidíme, že Cirkev začína v srdci Otca, ktorý mal tento nápad... neviem, či 
Otec mal túto myšlienku, Otec jednoducho miloval. On začal tieto dejiny lásky, 
také dlhé dejiny lásky, ktoré doteraz neskončili. My, ženy a mužovia Cirkvi, 
sme uprostred nich. Každý z nás je ohnivkom v reťazi lásky. Ak nepochopíme 
toto, nepochopíme nič z toho, čím je Cirkev“. 
Častým pokušením je nechať Cirkev rásť bez toho, aby sa zamerala na cestu 
lásky: 
„Cirkev však nevzrastá ľudskými silami. Niektorí kresťania urobili chybné 
rozhodnutia z dôvodu historických udalostí, pomýlili si cestu, vytvorili vojská 
a viedli náboženské vojny. Toto sú iné dejiny, ktoré nie sú dejinami lásky. Aj 
my sa na vlastných chybách učíme, ako majú vyzerať dejiny lásky. Ako však 
Cirkev vzrastá? Ježiš to povedal jednoducho: ako horčičné zrnko, rastie ako 
kvas v ceste, ticho, nenápadne“. 
Svätý Otec tiež pripomenul udalosť, keď sa raz jeden predstaviteľ štátu pýtal, 
akú veľkú armádu má pápež, a pokračoval, že Cirkev nevzrastá vďaka 
„vojsku“, ale silou Ducha Svätého, pretože Cirkev nie je nejakou 
organizáciou:„Nie! Je Matkou. Na tejto svätej omši sú viaceré mamy. Ako by 
ste sa cítili, keby vám niekto povedal: ’Veď... vy ste správkyňou domácnosti‛? 
’Nie, ja som mama!‛ Aj Cirkev je Matka. Nachádzame sa uprostred dejín 
lásky, ktoré pokračujú v sile Ducha Svätého. Všetci spolu tvoríme jednu rodinu 
v Cirkvi, ktorá je našou Matkou,“- povedal na záver pápež František. 
 
23. apríl 
 
Pápež František v deň svojich menín celebroval svätú omšu s kardinálmi 
 
Pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Juraja, vo východnej i západnej Cirkvi 
slávenej na rozdiel od Slovenska 23. apríla, celebroval pápež František svätú 
omšu v Paulínskej kaplnke vo Vatikáne. V mene kardinálov Svätému Otcovi, 
vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, k meninám zablahoželal kardinál 
dekan Angelo Sodano. V kontexte odkazu sv. Juraja, rímskeho vojaka, 
mučeníka 3. storočia, mu poprial všetko najlepšie vyprosujúc pre neho „dar 
kresťanskej statočnosti, ktorú Duch Svätý vlieva do mučeníkov všetkých čias“. 
Kardinál zahrnul do tejto modlitby i celú Cirkev, ktorá je aj dnes – rovnako ako 
v časoch sv. Juraja – pre vieru prenasledovaná. 
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Svätý Otec v úvode homílie kardinálom poďakoval, že prišli, aby spolu s ním 
koncelebrovali túto svätú omšu a dodal: „Ďakujem vám, že sa cítim vami 
prijatý. Ďakujem. Cítim sa medzi vami dobre.“ Komentujúc čítania dňa 
zdôraznil, „že práve v čase, keď vypuklo prenasledovanie, vyklíčil misijný 
charakter Cirkvi“ a kresťania šírili evanjelium vo Fenícii, na Cypre a v 
Antiochii. Mali v sebe apoštolskú horlivosť; takto sa viera rozšírila. 
Evanjelium bolo ohlasované aj Grékom, to znamená aj medzi pohanmi, nielen 
medzi Židmi. Svätý Otec následne rozvinul odpoveď na otázku: Od koho 
vzišla táto iniciatíva ohlasovať aj Grékom? 
„Od Ducha Svätého, ktorý nás pobáda neustále, stále viac a viac a 
neprestajne... Ale keď to ktosi v Jeruzaleme videl, trochu ho to znepokojilo a 
pozvali Barnabáša na ‚apoštolskú vizitáciu‘. Snáď s trochou humoru môžeme 
povedať, že toto bol teologický začiatok náuky viery, táto apoštolská vizitácia 
Barnabáša. On to videl, a videl, že všetko ide dobre a že Cirkev je takto viac 
matkou, matkou viacerých detí, mnohých detí. Stáva sa matkou stále viac. 
Matkou, ktorá nám dáva vieru, matkou, ktorá nám dáva identitu. Avšak 
kresťanská identita nie je iba totožnosť. Kresťanská identita je príslušnosť k 
Cirkvi, pretože všetci títo patria do Cirkvi, Matky Cirkvi. Pretože nie je možné 
nájsť Ježiša mimo Cirkvi. Veľký Pavol VI. povedal: ‚Chcieť žiť s Ježišom bez 
Cirkvi je absurdná dichotómia, rovnako nasledovať Ježiša mimo Cirkvi, 
milovať Ježiša bez Cirkvi.‘ Matka Cirkev, ktorá nám dáva Ježiša, nám dáva 
identitu, ktorá je nielen pečiatkou, je spolupatričnosťou. Identita znamená 
patriť do Cirkvi a tento pocit spolupatričnosti k Cirkvi je krásny.“ 
Svätý Otec zopakoval, že teda prvou myšlienkou, na ktorú chcel upozorniť 
bolo misionárske nadšenie, zápal, druhou Matka Cirkev a treťou je to, že keď 
Barnabáš videl zástup, ktorý sa pridal k Pánovi, ako hovorí text Skutkov 
apoštolov, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali. 
„Toto je radosť evanjelizátora. Ako hovorieval Pavol VI., toto je tá sladká a 
upokojujúca radosť z evanjelizovania. Táto radosť začína prenasledovaním, 
veľkým smútkom, a končí radosťou. Takýmto spôsobom Cirkev napreduje: 
medzi prenasledovaním sveta a útechami Pána, taký je život Cirkvi. Ak 
chceme ísť cestou trochu svetskejšou, vyjednávajúc so svetom, nikdy 
nebudeme mať útechu Pána. Ak hľadáme len útechu, bude to útecha povrchná, 
nie ako tá od Pána, bude to ľudská útecha. Cirkev kráča vždy medzi krížom a 
vzkriesením, uprostred prenasledovania a útechami Pána. Toto je jej putovanie. 
Kto ide touto cestou, nepomýli sa.“ 
V závere dnešnej homílie svätej omše v Paulínskej kaplnke pápež František v 
bodoch zosumarizoval odkaz dnešných čítaní: 
„Uvažujeme dnes nad misijným poslaním Cirkvi: nad týmito učeníkmi, ktorí 
vyšli zo seba, aby išli ohlasovať, dokonca mali odvahu ohlasovať Ježiša 
Grékom, čo bolo v tom čase niečím škandalóznym (porov. Sk 11,19-20). 
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Myslime na Matku Cirkev, ktorá rastie, prijíma nových synov a dcéry, ktorým 
dáva identitu viery, pretože nemôžeme veriť v Ježiša bez Cirkvi. Ježiš sám 
povedal v evanjeliu: Ale vy neveríte, pretože nie ste súčasťou môjho stáda 
(porov. Jn 10,26). Pokiaľ nie sme Ježišovými ovcami, viera nepríde, bude to 
viera iba ako kvapka rosy, viera bez podstaty. Uvažujme nad útechou, ktorú 
mal Barnabáš, ktorá je tou sladkou a upokojujúcou radosťou z ohlasovania 
evanjelia. Prosme Pána o túto otvorenosť, túto apoštolskú horlivosť, ktorá nás 
podnecuje ísť dopredu, a to všetkých ako bratov! Ísť ďalej prinášajúc meno 
Ježiša v lone Cirkvi Božej Matky, ako hovorieval sv. Ignác, hierarchickej a 
katolíckej. Nech sa tak stane.“ 

Nehľadajme inú bránu, pohodlnejšiu cestu, iba a len Ježiša 
 
Evanjelium o Dobrom Pastierovi, v ktorom sa Ježiš nazýva bránou k ovciam, 
bolo centrom dnešnej (22. apríl) homílie pápeža Františka. Na svätej omši v 
kaplnke Domu sv. Marty boli prítomní niektorí zamestnanci Tlačového 
strediska Vatikánu, páter Federico Lombardi SJ, jeho riaditeľ, tiež zástupca 
riaditeľa páter Ciro Benedettini a niektorí technici Vatikánskeho rozhlasu. V 
evanjeliu, ktoré nám ponúkla dnešná liturgia slova, Ježiš hovorí, že kto 
nevchádza do ovčinca bránou, nie je pastier. Jedinou bránou, ktorá vedie do 
Božieho kráľovstva, do Cirkvi – opakovane zdôraznil Svätý Otec – je tento 
Ježiš. „Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej alebo 
zbojník.“ Teda je to niekto, kto chce mať z toho výhody pre seba, alebo niekto, 
kto chce liezť, „liezť hore“. 
„Aj v kresťanských spoločenstvách sú takíto horolezci, však? Hľadajú sami 
seba, vedome či nevedome sa tvária, že chcú vojsť, ale sú zlodeji a lúpežníci. 
Prečo? Pretože kradnú Ježišovu slávu, chcú vlastnú slávu. To je to, čo Ježiš 
povedal farizejom: Vy si lichotíte jedni druhým.... Akoby náboženstvo bolo tak 
trochu obchodom. Ja pochválim teba, ty zasa mňa. Ale toto nie je 
prechádzaním cez pravú bránu. Bránou je Ježiš a kto nevchádza cez túto bránu, 
mýli sa. Ale ako mám vedieť, ktorá brána je pravá? Ako mám vedieť, že táto 
brána je tá Ježišova? Zober si blahoslavenstvá a rob to, čo hovoria 
blahoslavenstvá. Buď pokorný, chudobný, tichý, spravodlivý ...“ 
Avšak Ježiš nie je len bránou, pokračoval Svätý Otec. On je aj cestou. Existuje 
množstvo chodníčkov, možno výhodnejších. Ale sú zradné, nie sú správne, sú 
klamné. Cestou je iba Ježiš: 
„Niektorí z vás poviete: Otče, vy ste fundamentalista! Nie, jednoducho toto 
povedal Ježiš: «Ja som brána, ja som cesta», aby nám dal život. Jednoducho 
povedané, existuje jedna krásna brána, brána lásky, brána, ktorá nesklame, nie 
je falošná. Vždy hovorí pravdu; s nehou a láskou. Ale v nás je stále to, čo bolo 
príčinou prvotného hriechu, je to tak? Máme túžbu mať kľúč na interpretáciu 
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všetkého, kľúč a moc ísť svojou cestou, nech by bola akákoľvek, túžbu nájsť 
svoju bránu, nech by ňou bolo čokoľvek.“ 
„Niekedy“ – dodal pápež – „sme v pokušení byť príliš pánmi seba samých, nie 
synmi a pokornými služobníkmi Pána“: 
„To je pokušenie hľadať iné dvere alebo okná, cez ktoré by sme vstúpili do 
Božieho kráľovstva. Ale vstupuje sa len cez bránu, ktorej meno je Ježiš. 
Vstupuje sa len cez bránu, ktorá nás zavedie na cestu – jedinú cestu, ktorá sa 
nazýva Ježiš a vedie do života, ktorý sa volá Ježiš. Všetci tí, ktorí robia niečo 
iné – hovorí Pán –, ktorí preliezajú oknom, sú zlodeji a vykrádači. Pán je 
jednoduchý, nehovorí komplikovane. On je jednoduchý.” 
Pápež František nás teda na základe dnešného evanjelia vyzýva, aby sme si 
vyprosovali milosť klopať neustále na túto pravú, správnu bránu: 
„Niekedy je uzavretá, je nám smutno, prežívame hlboký zármutok, máme 
problém zaklopať na túto bránu. Nechoďme hľadať iné dvere, ktoré sa zdajú 
byť jednoduchšie, pohodlnejšie, na dosah ruky. Vždy hľadajme len tú istú 
bránu: Ježiša! Ježiš nás nesklame, nepodvedie, Ježiš nie je zlodej, okrádač. On 
dal svoj život za mňa. Každý z nás si musí povedať toto: ‚Ty, ktorý si dal svoj 
život za mňa, prosím, otvor, aby som mohol vstúpiť‘.” 

Pred 40 rokmi zložil páter Bergoglio SJ svoje slávnostné sľuby 
 
Svätý Otec si v dnešný deň pripomína 40-te výročie zloženia slávnostných 
sľubov v Spoločnosti Ježišovej. Pápež František to dnes spomenul svojim 
najbližším spolupracovníkom, medzi ktorými bol aj P. Federico Lombardi. 
Ako povedal, páter Bergoglio zložil slávnostné sľuby 22. apríla 1973, v 
„klasický“ deň, v ktorý mnohí jezuiti skladajú „posledné sľuby“, keďže si 
pripomínajú sviatok Panny Márie, Matky Spoločnosti Ježišovej. V tento deň, v 
roku 1542, sv. Ignác spolu so svojimi spoločníkmi zložili v Ríme svoje 
slávnostné sľuby po tom, ako pápež Pavol III. schválil novú rehoľu. Stalo sa to 
pred obrazom Panny Márie v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Minulý týždeň sa 
pred ním zastavil a pomodlil pápež František, keď slávil svätú omšu pri 
príležitosti návštevy tejto baziliky. 
 
Umbrijskí biskupi popriali pápežovi k meninám a pozvali ho do Assisi 
 
Pápež František prijal dnes 22. apríla 2013 – v rámci návštevy Ad limina 
apostolorum – biskupov umbrijských diecéz Perugia, Assisi, Città di Castello, 
Foligno, Gubbio, Spoleto, Orvieto, Terni. Biskup Assisi Domenico Sorrentino 
označil stretnutie so Svätý Otcom jednoducho za „krásne“: „Spoznali sme 
zblízka tvár a srdce pápeža, ktorého všetci poznávajú cez jeho rôzne prejavy. 
Jeho jednoduchosť! Hovoril som mu, prirodzene, o Assisi, o Františkovi, 
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pripomenul som, ako pred 800 rokmi, keď bol biskupom v Assisi biskup 
Guido, predstavil mladého Františka pomocou ďalších spolupracovníkov 
Rímskej kúrie pápežovi Inocentovi. Ten krásny okamih sme akoby znovu 
prežívali s pápežom Františkom. Spolu s mojimi bratmi z Umbrie sme ho tiež 
pozvali do Assisi, o čo prejavil veľký záujem. Takže to bolo naozaj nádherné 
stretnutie, moment turíčnej horlivosti, ktorú sme zažili, a ktorú pápež vložil do 
našich sŕdc! Privítal bratov v biskupskej službe srdcom otca! Diskutovali sme a 
preverovali mnohé veci z nášho pastoračného života.“ 
Na otázku osobitného vzťahu medzi Assisi a pápežom, ktorý si vybral meno 
František, biskup odpovedal, že o tom niet pochýb: „Vybral si ho, pretože toto 
meno je odkazom, je inšpiráciou. Aj nám odporúčal, aby práve toto bolo 
možné čítať v procese obnovy nášho cirkevného života v znamení evanjeliovej 
a misijnej radikálnosti. To sa javí ako naozaj veľký stimul. Moja radosť je 
určite radosťou celej miestnej cirkvi z Assisi. Keď som odchádzal na toto 
stretnutie, povedali mi, aby som odkázal pápežovi Františkovi, že ho máme 
radi a že ho očakávame. Zdalo sa mi, že v tej chvíli bola celá cirkev z Assisi so 
mnou.“ 
Na biskupa Assisi počas dnešného stretnutia s pápežom najviac zapôsobil 
pápežov úsmev, jednoduchosť, srdečnosť: „S ním to bolo naozaj ako s bratom 
medzi bratmi. Tomu sa hovorí zmysel pre rodinu Cirkvi. Tento prirodzene bol 
stále, aj u pápeža Benedikta XVI., aj u ďalších, ale povedal by som, že pápež 
František má mimoriadnu charizmu, ktorá z neho priam vyžaruje: zmysel pre 
bratské teplo.“ 
Je niečo, čo vám osobitne kládol na srdce? „Kládol nám na srdce misionársky 
zápal, pre ktorý musí byť Cirkev skutočne viac vnímavá, nesústreďovať sa 
sama na seba, ale na Ježiša Krista a na ohlasovanie Ježiša Krista bratom na 
periférii, ktorá nie je len perifériou v zmysle sociálneho vzdialenia sa, ale 
perifériou srdca, bytostnou, na ktorej srdce zápasí o nájdenie Boha.“ 
Zajtra má Jorge Mario Bergoglio, pápež František, meniny. Aké je vaše 
prianie? „Aby táto nádej, ktorú dáva Cirkvi, mohla dlho pokračovať, aby mala 
na nás hlboký vplyv a aby nám mohla pomôcť v evanjeliovej obnove, v ktorú 
všetci dúfame, a ktorá je záväzkom nás všetkých“ – uviedol biskup Assisi 
Domenico Sorrentino. 

Posolstvo pápeža účastníkom eucharistického kongresu  
 
Zintenzívniť život modlitby tým, že Eucharistiu urobíme skutočným centrom 
kresťanských komunít, v ktorých bude vďakyvzdanie podnetom k obnoveniu 
záväzku evanjelizácie a jednoty spoločenstva. Toto je výzva pápeža Františka 
určená účastníkom Národného eucharistického kongresu v Kostarike, v liste, 



 54

podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom 
Bertonem. 
Téma včera ukončeného kongresu, ktorý sa konal v Kartágu od minulej nedele 
14. apríla 2013, znela „Eucharistia: Chlieb života nášho ľudu“. Svätý Otec vo 
svojom posolstve vyjadril ďalej presvedčenie a nádej, že z Najsvätejšej 
sviatosti oltárnej môžu všetci pokrstení čerpať bohatú duchovnú energiu, 
budovať svet, ktorý bude stále spravodlivejší a viac zmierený, podľa posolstva 
Ježiša Krista. Zveruje pastierov a veriacich Strednej Ameriky pod milujúcu 
ochranu Panny Márie Anjelskej a udeľuje svoje apoštolské požehnanie. 
Osobitným vyslancom Svätého Otca na 4. národnom eucharistickom kongrese 
v Kostarike bol arcibiskup Piero Marini, predseda Pápežského výboru pre 
medzinárodné eucharistické kongresy. 

Kardinál Marx: Cirkev sa približuje k pápežovi 
 
V uplynulých dňoch sa pápež František vrátil k jednému odporúčaniu zo 
stretnutí kardinálov ešte pred konkláve, aby zostavil skupinu kardinálov, ktorí 
by mu mali byť nápomocní vo vedení univerzálnej Cirkvi a pri preskúmaní 
plánu revízie Rímskej kúrie. Jedným z ôsmich členov tejto skupiny je aj 
kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova, ktorý na mikrofón 
Vatikánskeho rozhlasu odpovedá okrem iného na otázku, či bol rozhodnutím 
pápeža prekvapený. 
„V podstate som nebol prekvapený, pretože sme o tom hovorili počas stretnutí 
pred konkláve, aj ja osobne som povedal, že by bolo dobré, aby radcovia 
pochádzali z miestnych cirkví, a že by bolo potrebné nanovo uvažovať nad 
touto skutočnosťou. Prirodzene téma reformy kúrie tu bola, preto táto 
skutočnosť sama o sebe nie je prekvapujúca, ale že sa to týka mňa osobne a že 
sa to udialo tak rýchlo, tým som bol trochu prekvapený.“ 
Kardináli, ktorí patria do tejto skupiny, pochádzajú zo všetkých kontinentov. 
Má to znamenať, že univerzálna Cirkev bude radiť pápežovi? 
„Myslím si, že áno. Mali sme trochu pocit – ja som ho teda mal a hovoril som 
o tom aj s inými – že po konkláve by sme návratom do našich diecéz nechali 
pápeža samého. Iste slovo ‚samého‘ nie je úplne presné, pretože samozrejme 
má veľa spolupracovníkov, ktorí mu radia a pomáhajú. Ale sme kardináli, 
zvolili sme ho a teraz mu musíme byť k dispozícii a pomáhať mu. Hoci nemal 
som to na mysli konkrétne takto. Avšak je logické, že keď je niekto kardinálom 
a zúčastnil sa na konkláve, znamená to, že má byť pripravený pomôcť 
pápežovi, ak si praje a ako si praje. Samozrejme, že je to v istom zmysle česť. 
Ale to je tiež signálom jeho zámeru, aby táto skupina mala univerzálny dosah. 
Podľa môjho názoru je toto pozitívnym znamením.“ 
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Kardinál Marx na margo prvého stretnutia skupiny ôsmich kardinálov, ktoré sa 
uskutoční 1. októbra 2013, nehovorí zatiaľ o žiadnych konkrétnych detailoch: 
 
„Určite budeme reflektovať, presnejšie definovať projekt, to doteraz ešte 
nebolo urobené. Do tejto chvíle Svätý Otec povedal celej Cirkvi, že chce týchto 
poradcov, chce, aby sa urobila reforma kúrie a žiada si, aby sa na tom 
podieľala univerzálna Cirkev. Takto budú novým spôsobom vnímané 
vzájomné vzťahy medzi Rímskou kúriou a miestnymi cirkvami. Považujem to 
za istý signál, ale zatiaľ sme ešte neuvažovali o ďalších krokoch.“ 

Arcibiskup bavorskej arcidiecézy Mníchov-Freising, kardinál Reinhard 
Marx k svojím dojmom z tohto pápeža uviedol 
 
„Som stále viac presvedčený, že tento pápež je darom od Boha. Po jeho zvolení 
sme my sami boli užasnutí všetkým tým, čo sme za tie dva dni zažili. Potom 
sme sa pýtali, čo by sa malo diať teraz? Boli sme presvedčení, že to bolo 
znamenie Ducha Svätého. Teraz, po prvých týždňoch pontifikátu, sa táto 
skutočnosť potvrdila. Všetci to tak cítime, aj počas stretnutí vo farnostiach cítiť 
veľa optimizmu a veľké očakávanie. Je možné vnímať veľmi pozitívnu 
atmosféru, čo je pre mňa prirodzene veľkou radosťou.“ 
 
21. apríl 

Pápež František pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná o pôsobivom 
tajomstve hlasu Dobrého Pastiera 
 
V dnešnú (21. apríl) nedeľu Dobrého pastiera, na ktorú pripadá i 50. svetový 
deň modlitieb za duchovné povolania, sa na Námestí sv. Petra zhromaždili 
tisíce pútnikov, aby sa spolu so Svätým Otcom pomodlili poludňajšiu modlitbu 
Raduj sa, nebies Kráľovná. Svätý Otec im ešte predtým adresoval príhovor, v 
ktorom pozval predovšetkým mladých ľudí k radostnému načúvaniu Kristovho 
hlasu a k odpovedi, ktorá sa nenechá obrať o ideály: 
 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 
Štvrtú nedeľu vo veľkonočnom období charakterizuje úryvok evanjelia o 
Dobrom pastierovi, ktorý sa číta každý rok. Dnešná stať uvádza Ježišove slová: 
„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam 
večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý 
mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a 
Otec sme jedno” (Jn 10,27-30). V týchto štyroch veršoch je zhrnuté celé 
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Ježišovo posolstvo, teda jadro evanjelia. Pozýva nás mať účasť na jeho vzťahu 
s Otcom, čo je vlastne večný život. 
Ježiš si chce vytvoriť so svojimi priateľmi taký vzťah, ktorý by bol odrazom 
jeho vzťahu s Otcom. Vzájomný vzťah v plnej dôvere a vnútornom 
spoločenstve. Na vyjadrenie tejto vnútornej túžby, tohto priateľského vzťahu, 
Ježiš používa obraz pastiera s ovcami. On ich volá a ony poznajú jeho hlas, 
odpovedajú na jeho volanie a nasledujú ho. Toto podobenstvo je nádherné! 
Tajomstvo hlasu je pôsobivé. Od obdobia v lone svojej matky sa učíme 
odlišovať jej hlas od otcovho hlasu. Z tónu hlasu rozpoznávame lásku alebo 
pohŕdanie, náklonnosť alebo chlad. Ježišov hlas je jedinečný! Ak sa ho 
naučíme rozlišovať, povedie nás svojou cestou života, cestou, ktorá prekonáva 
aj priepasť smrti. 
Ježiš však, keď spomína svoje ovce, v jednom momente hovorí,: „Môj Otec, 
ktorý mi ich dal...“ (Jn 10,29). Toto je veľmi dôležité, je to hlboké tajomstvo, 
ktoré nie je ľahké pochopiť. Keď sa cítim priťahovaný Ježišom, keď jeho hlas 
rozpaľuje moje srdce, je to vďaka Bohu Otcovi, ktorý do mňa vložil túžbu po 
láske, pravde, živote, kráse... a Ježiš je tým všetkým v plnosti! Toto nám 
pomáha pochopiť tajomstvo povolania, osobitne povolanie k zvláštnemu 
zasväteniu. Niekedy nás Ježiš volá, pozýva, aby sme ho nasledovali, ale stáva 
sa, že ho nespoznávame, rovnako ako sa to stalo mladému Samuelovi. Dnes je 
vás na tomto námestí veľa mladých. To sa vidí. Chcem sa vás opýtať: Začuli 
ste niekedy Pánov hlas, ktorý vás skrze nejakú túžbu, nepokoj pozýval, aby ste 
ho nasledovali bližším spôsobom? Chceli ste byť Ježišovými apoštolmi? 
Mladosť je nevyhnutné vložiť do veľkých ideálov. Opýtaj sa Ježiša, čo od teba 
chce. Buď odvážny! Za každým povolaním ku kňazstvu alebo rehoľnému 
životu – teda ešte pred ním – stojí niečia silná a intenzívna modlitba. Modlitba 
ženy, muža, matky, otca, spoločenstva... Preto Ježiš povedal: „Preto proste 
Pána žatvy – teda Boha Otca –, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 
9,38). Povolania sa rodia v modlitbe a z modlitby. Iba v modlitbe môžu vytrvať 
a prinášať ovocie. S radosťou dnes pripomínam, že je „Svetový deň modlitieb 
za povolania“. Modlime sa osobitne za nových kňazov rímskej diecézy, 
ktorých som dnes ráno s radosťou vysvätil. Prosme o príhovor Pannu Máriu, 
ktorá je Paňou toho „áno“. Ona sa naučila stále viac rozpoznávať Ježišov hlas 
už od chvíle, keď ho nosila pod srdcom. Panna Mária nám pomôže vždy lepšie 
poznávať Ježišov hlas a nasledovať ho na ceste života! 

Svätý Otec novokňazom: Buďte pastiermi, nie funkcionármi 
 
Dnes (21. apríl) predpoludním – v nedeľu Dobrého pastiera – slávil pápež 
František v Bazilike sv. Petra svätú omšu, počas ktorej vysvätil desiatich 
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novokňazov pre Rímsku diecézu. Vo svojej homílii vychádzal z textu 
uvedenom pre túto príležitosť v knihe Rímsky rituál: 
 
Najdrahší bratia a sestry, 
títo naši bratia a synovia boli povolaní do posvätného rádu presbyterátu. 
Pozorne uvažujme, do akej služby v Cirkvi budú uvedení. Dobre vieme, že Pán 
Ježiš Kristus je jediný Najvyšší kňaz Nového zákona, a v ňom je zároveň celý 
svätý Boží ľud ustanovený za kňazský ľud. Takisto si Pán Ježiš chce spomedzi 
všetkých svojich učeníkov vybrať osobitne niektorých, aby verejne v Cirkvi 
vykonávali v jeho mene kňazskú službu pre dobro všetkých ľudí a tak 
pokračovali v jeho osobnom poslaní učiteľa, kňaza a pastiera. 
Práve preto bol poslaný od Otca, tak poslal on sám do sveta najprv apoštolov, 
potom biskupov a ich nástupcov, ktorým boli nakoniec daní za 
spolupracovníkov práve kňazi. Oni, zjednotení v kňazskej službe, sú povolaní 
slúžiť Božiemu ľudu. 
Po zrelej úvahe a modlitbe sme tu teraz, aby sme ustanovili do posvätného rádu 
kňazstva týchto našich bratov, aby v službe Kristovi, Učiteľovi, Kňazovi a 
Pastierovi spolupracovali na budovaní Kristovho tela, ktorým je Cirkev v 
Božom ľude a Chrám Ducha Svätého. 
Budú naozaj pripodobnení Kristovi, najvyššiemu a večnému Kňazovi; to 
znamená, že budú vysvätení za pravých kňazov Nového zákona a táto hodnosť 
ich v kňazstve zjednotí s ich biskupom. Stanú sa ohlasovateľmi evanjelia, 
pastiermi Božieho ľudu, budú predsedať bohoslužbám, osobitne sláveniu 
Pánovej obety. 
Vy, najmilší bratia a synovia, ktorí máte byť povýšení do posvätného rádu 
presbyterátu, uvedomte si, že vykonávajúc službu posvätnej doktríny budete 
mať účasť na poslaní Krista, jediného Učiteľa. Neste všetkým Božie slovo, 
ktoré ste vy sami prijali s radosťou. Spomeňte si na svoje mamy, staré mamy, 
na vašich katechétov, ktorí vám odovzdali Božie slovo a vieru – dar viery – na 
tých, ktorí vám ho sprostredkovali. Usilovne čítajte Pánovo slovo a rozjímajte 
ho, aby ste verili tomu, čo ste čítali, aby ste vyučovali to, čo ste si vo viere 
osvojili a žili to, čo učíte. Pamätajte, že Božie slovo nie je vaším vlastníctvom: 
je to slovo Boha. A Cirkev je strážkyňou Božieho slova. 
Nech je starostlivosť o Boží ľud vašou doktrínou; radosť a podporovanie 
Kristových veriacich nech je vôňou vášho života, aby ste slovom a príkladom 
budovali Boží dom, ktorým je Cirkev. Budete pokračovať v Kristovom 
posväcujúcom diele. Prostredníctvom vašej služby, bude duchovná obeta 
veriacich dokonalá, pretože sa spojí s Kristovou obetou, ktorá bude skrze vaše 
ruky a v mene celej Cirkvi prinášaná na oltári pri slávení svätých Tajomstiev. 
Uvedomte si teda, čo robíte. Napodobňujte to, čo slávite, aby ste účasťou na 
Pánovej smrti a zmŕtvychvstaní niesli Kristovo umieranie na svojom tele a 
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kráčali s ním v novosti života. Krstom pripojíte nových veriacich k Božiemu 
ľudu. Sviatosťou zmierenia odpustíte hriechy v Kristovom mene a v mene 
Cirkvi. Prosím vás dnes v mene Krista a v mene Cirkvi, neunavte sa v 
prejavovaní milosrdenstva. Posvätným olejom prinesiete úľavu chorým a 
starým: nehanbite sa prejaviť nežnosť starým ľuďom. Slávením posvätných 
obradov a modlitbou chvály a prosby počas dňa sa stanete hlasom Božieho 
ľudu i celého ľudstva. 
Vo vedomí, že ste boli vybratí spomedzi ľudí pre ich dobro, aby ste sa 
zaoberali Božími vecami, vykonávajte Kristovo kňazské dielo v radosti a s 
úprimnou láskou, zameraní jedine na to, aby ste sa zapáčili Bohu a nie sebe 
samým. Buďte pastiermi, nie funkcionármi. Buďte sprostredkovateľmi, nie 
dodávateľmi. 
Účasťou na poslaní Krista, Hlavy a Pastiera, v synovskom spoločenstve s 
vašim biskupom, usilujte sa zjednotiť veriacich do jedinej rodiny, aby ste ich 
viedli k Bohu skrze Krista v Duchu Svätom. Vždy majte pred očami príklad 
Dobrého Pastiera, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil a zachránil 
to, čo sa stratilo. 
 
20. apríl 

Svätý Otec v rannej homílii o vlažnosti v Cirkvi a pokušení svetskej opatrnosti 
 
Vlažní kresťania sú tí, ktorí chcú budovať Cirkev podľa vlastných predstáv, ale 
Ježišova Cirkev nie je taká – povedal pri rannej (20. apríl) svätej omši v Dome 
sv. Marty pápež František. V homílii, komentujúc dnešný úryvok zo Skutkov 
apoštolov, upozornil, že prvá kresťanská komunita po prenasledovaní, keď 
prežíva obdobie pokoja, sa upevňuje, kráča a rastie „v bázni pred Pánom a v 
úteche Ducha Svätého“. V takom istom prostredí žije a dýcha Cirkev, ktorá je 
povolaná kráčať v Božej prítomnosti a v bezúhonnosti: 
„Toto je štýl Cirkvi. Kráčať v bázni pred Pánom, je trochu aj zmyslom 
adorácie, ide o Božiu prítomnosť. Cirkev putuje takýmto spôsobom a keď sme 
v Božej prítomnosti, nekonáme zlo, ani nerobíme zlé rozhodnutia. Stojíme pred 
Bohom. Aj v radosti a šťastí; a toto je útecha, ktorú dáva Duch Svätý, dar, 
ktorý nám Boh daroval – útechu, ktorá nám pomáha kráčať ďalej“.  
 
V evanjeliovom úryvku dnešnej liturgie mnohí učeníci považujú Ježišovu reč 
za príliš tvrdú, šomrú medzi sebou, pohoršujú sa a nakoniec svojho Majstra 
opúšťajú: 
„Títo sa vzdialili, odišli, pretože si povedali: «tento muž je trochu zvláštny, 
hovorí veci, ktoré sú tvrdé a my nemôžeme... Ísť takouto cestou je príliš 
veľkým rizikom. Veď to predsa myslíme dobre, však? Radšej sa držíme kúsok 
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za ním, akoby sme mali byť príliš blízko neho». Do istej miery Ježiša 
obdivovali, ale iba z diaľky: nespájať sa príliš s týmto človekom, pretože 
hovorí trocha zvláštne veci...“. 
Takíto kresťania – upozornil Svätý Otec – „sa v Cirkvi neupevňujú, nekráčajú 
v Božej prítomnosti, nedostáva sa im útechy Ducha Svätého, a neumožňujú 
Cirkvi rásť“. 
„Sú to kresťania, ktorí majú dobrý cit, ale iba to: nechávajú si odstup. Takí 
kresťania sú – takpovediac - ’satelity‛, ktoré majú malú Cirkev, presne podľa 
ich rozmerov. Povedané Ježišovými slovami z Apokalypsy, sú «vlažnými 
kresťanmi». Vlažnosť, ktorá vstupuje do Cirkvi... Kráčajú jedine vďaka 
prítomnosti ich dobrého citu k veci, všeobecného presvedčenia... svetskej 
opatrnosti: presne toto je pokušenie svetskej opatrnosti“. 
Pápež František spomenul mnohých kresťanov, ktorí „práve v tejto chvíli 
vydávajú svedectvo Ježišovmu menu až za cenu mučeníctva“. Oni nie sú 
„satelitmi“, pretože „kráčajú s Ježišom, Ježišovou cestou“: 
„Títo vedia úplne presne, čo hovorí Peter Pánovi, keď sa ho Pán pýta: «Aj vy 
chcete odísť, chcete byť kresťanmi ’satelitmi‛?» Peter mu odpovedal: «Pane, a 
ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života». Tak sa z veľkej skupiny 
stáva malá skupinka tých, ktorí dokonale chápu, že nemôžu ísť inam, pretože 
iba On, Pán, má slová večného života“. 
Svätý Otec zakončil svoju homíliu výzvou k modlitbe za Cirkev, „aby sa 
upevňovala a rástla, aby kráčala v bázni pred Pánom v úteche Ducha Svätého. 
Nech nás Pán oslobodí od pokušenia toho – v úvodzovkách – «dobrého citu pre 
vec», od pokušenia šomrať proti Ježišovi, pretože príliš vyžaduje a od 
pokušenia pohoršovať sa“. 
 
19. apríl 

Pápež František: Aby bola Cirkev slobodná od moralizmu a ideológie 
 
Božie slovo musí byť prijímané s pokorou, pretože je to slovo lásky, len tak 
vstúpi do srdca a mení život. Toto je jedna z myšlienok homílie pápeža 
Františka z dnešnej (19. apríl) rannej svätej omše. V kaplnke Domu sv. Marty 
sa na nej zúčastnili zamestnanci Vatikánskej tlačiarne a denníka L'Osservatore 
Romano. 
Obrátenie sv. Pavla a Ježišova reč v synagóge v Kafarnaume sú biblické čítania 
dňa, ktoré boli centrom homílie Svätého Otca. Zameral sa v nej na Ježiša, ktorý 
hovorí so Šaulom, keď sa ho pýta, prečo ho prenasleduje, hovorí s Ananiášom, 
aby sa ujal Šaula, a hovorí tiež s učiteľmi zákona, že kto neje jeho telo a nepije 
jeho krv, nebude zachránený. Hlas Ježiša – povedal pápež – „prechádza našou 
mysľou a ide do srdca, pretože Ježiš čaká na naše obrátenie“. Pavol a Ananiáš 
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reagovali s rozpakmi, ale s otvoreným srdcom. Učitelia zákona reagovali iným 
spôsobom, a to diskutujúc medzi sebou a tvrdo kritizujúc Ježišove slová: 
„Pavol a Ananiáš reagovali rovnako ako veľké postavy v dejinách spásy: 
Jeremiáš, Izaiáš. Dokonca aj Mojžiš mal svoje námietky: Pane, ale ja neviem 
hovoriť, ako to mám ísť Egypťanom povedať?. A Mária: Pane, ale ja nie som 
vydatá! Toto je odpoveď pokory toho, kto prijíma Božie slovo srdcom. 
Namiesto toho znalci Zákona odpovedal iba hlavou. Oni nevedia, že Božie 
slovo má prísť až k srdcu, nepoznajú konverziu.“ 
 
Svätý Otec vysvetlil, kto sú tí, ktorí odpovedajú iba hlavou: 
 
„Sú to veľkí ideológovia. Ježišova reč ide k srdcu, pretože je rečou lásky, sú to 
slová pekné, prinášajúce lásku, ktorá aj z nás robí milujúcich. Tí ideológovia 
pretínajú cestu lásky a krásy a začnú sa medzi sebou ostro hádať: Ako nám ten 
človek môže dať jesť svoje telo? Všetko je otázkou intelektu! A keď vstúpi 
ideológia do inteligencie evanjelia, nedá sa nič pochopiť.“ 
Ide o tých, ktorí kráčajú len cestou prikázaní, to je moralizmus, ktorý si 
nárokuje žiť evanjelium hlavou. Tu nejde o cestu obrátenia, na ktorú nás 
pozýva Ježiš. 
„Tí, na ceste povinností, kladú všetko na ramená veriacich. Ideológovia 
falošného evanjelia. Každý ideologický výklad je falšovaním evanjelia. Títo 
ideológovia – ako sme videli v dejinách Cirkvi – končia tak, že sa stávajú 
intelektuálmi bez talentu, etikmi bez dobra. A o kráse nehovoria, pretože jej 
nerozumejú.“ 
Naopak cesta lásky, cesta evanjelia – zdôraznil pápež – je cestou jednoduchou. 
Je to tá cesta, ktorej rozumeli svätí. 
„Svätí sú tí, ktorí vedú Cirkev dopredu! Cestou obrátenia, cestou pokory, lásky, 
srdca, cestou krásy... Dnes sa modlime k Pánovi za Cirkev: aby ju oslobodil od 
akýchkoľvek ideologických interpretácií a otvoril srdce Cirkvi, našej Matky 
Cirkvi, jednoduchosti evanjelia, toho čistého evanjelia, ktoré hovorí o láske, 
ktoré lásku roznáša ďalej a je také krásne! Aj nás robí peknými skrze krásu 
svätosti.“ 
 
18. apríl 

Viera znamená veriť Bohu ako Osobe, nie ako nejakej hmle 
 
Viera je dar, ktorý má svoj počiatok v stretnutí Ježiša ako reálnej osoby, nie 
ako nejakého abstraktného, prchavého boha, podobného hmle. Takúto 
metaforu použil pápež František počas homílie dnešnej rannej svätej omše, aby 
vyjadril obrazne hlavnú myšlienku dnešných liturgických čítaní. V kaplnke 
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Domu sv. Marty boli dnes (18. apríl) prítomní zamestnanci Inšpektorátu 
verejnej bezpečnosti Vatikánu, ako aj Mons. Giovanni Angelo Becciu, substitút 
Štátneho sekretariátu a Mons. José Avelino Bettencourt, šéf Protokolu tohto 
úradu. 
Nie nehmatateľná prítomnosť, hmlovitá esencia, ktorá sa šíri okolo, bez toho 
aby sme vlastne vedeli, čo to je. Boh je konkrétna osoba, je Otec, a preto viera 
v neho pochádza zo živého stretnutia, ktoré prežívame hmatateľne. Jánovo 
evanjelium, v ktorom Ježiš hovorí davu, že «ten, kto verí, má večný život», je 
príležitosťou na spytovanie svedomia. „Ako často a tak veľa ľudí hovorí, že v 
podstate veria v Boha, ale v akého Boha veríš ty?“ Touto priamou otázkou 
postavil pápež proti sebe nejasnosť akéhosi presvedčenia a istotu pravej viery. 
„Boh rozptýlený“, akási hmla, ktorá je tak trochu všade, ale nevieme, čo 
vlastne je. My veríme v Boha, ktorý je Otec, ktorý je Syn, ktorý je Duch Svätý. 
Veríme v osoby a keď hovoríme s Bohom, hovoríme s osobami: alebo hovorím 
s Otcom alebo so Synom alebo hovorím s Duchom Svätým. Toto je viera.“ 
V dnešnej pasáži evanjelia Ježiš hovorí, že nikto nemôže prísť k nemu, „ak ho 
nepritiahne Otec“. Tieto slová, podľa pápeža Františka, ukazujú, že „prísť k 
Ježišovi, stretnúť Ježiša, poznať Ježiša je dar“, ktorý udeľuje Boh. Dar, ktorý 
rozpoznáva protagonista čítania zo Skutkov apoštolov, Etiópčan, eunuch, 
veľmož etiópskej kráľovnej Kandaky, správca všetkých jej pokladov. K nemu 
Kristus posiela Filipa, aby mu vysvetlil Starý zákon vo svetle vzkriesenia. 
Tento dôstojník – poznamenal pápež – nebol „obyčajný človek“, ale skutočný 
minister hospodárstva a preto si môžeme myslieť, že bol tak trochu na peniaze, 
trochu karierista. Napriek tomu, keď tento človek počúva Filipa, ktorý hovorí o 
Ježišovi, „pochopí, že je to dobrá správa, cítiť radosť, a to až do takej miery, že 
sa dá pokrstiť ako náhle sa ocitnú na mieste, kde je voda: 
„Kto má vieru, má večný život, má život. Ale viera je dar, ktorý dáva Otec. 
Musíme pokračovať na tejto ceste. Ale ak pôjdeme touto cestou, a to stále, aj s 
našimi problémami – pretože sme všetci hriešnici a vždy máme niečo, čo nie je 
v poriadku, avšak Pán nám to odpúšťa, ak prosíme o odpustenie – ak vždy 
pôjdeme ďalej, bez tohto, aby sme sa nechali odradiť, znechutiť, stane sa s 
nami na tejto ceste to isté, čo sa stalo s týmto ministrom financií.“ 
 
Stane sa s nami to, zdôraznil Svätý Otec, čo rozprávajú Skutky apoštolov o 
tomto veľmožovi po tom, ako objavil vieru: „Plný radosti pokračoval v ceste“: 
„Je to radosť z viery, radosť z toho, že sme sa stretli s Ježišom, radosť, ktorú 
nám dá Ježiš, radosť z toho, že nám dáva pokoj, ale nie ten, ktorý dáva svet, 
Ježišov pokoj. Toto je naša viera. Prosme Pána, aby nám pomohol rásť v tejto 
viere, vo viere, ktorá nás robí silnými, radostnými; vo viere, ktorá sa vždy 
začína stretnutím s Ježišom a pokračuje cez malé denné stretnutia s ním v 
bežnom živote.“ 
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Toľko z dnešnej homílie. Na konci svätej omše sa pápež František poďakoval 
Inšpektorátu verejnej bezpečnosti vo Vatikáne za „službu vykonávanú pre 
spoločné dobro, pre spoločný pokoj a poriadok“, ktorá si vyžaduje čestnosť 
mysle, silu vôle, slušnosť a nezaujatosť v komunikácii a postojoch. 

Koncert na počesť pápeža Františka v Kostole sv. Ignáca v Ríme 
 
Dnes (18. apríl) večer o19.00 hod. sa v kostole svätého Ignáca v Ríme bude 
konať koncert na počesť pápeža Františka. Talianska provincia Spoločnosti 
Ježišovej chce takto vyjadriť radosť z voľby Jorgeho Bergoglia za biskupa 
Ríma a jemu osobne chce týmto spôsobom prejaviť podporu a blízkosťou. 
Program večera zahŕňa okrem iného hudbu Domenica Zipoliho, jezuitského 
misionára v Latinskej Amerike, predvedenie niektorých eucharistických 
hymnov a ďalších skladieb pre organ, flautu, soprán a tenor v podaní 
organistov a spevákov, ktorí bežne účinkujú v kostole svätého Ignáca. Vystúpi 
aj skupina Vera Luz y Norte Musical pod vedením Claudia Zontu, vytvorená z 
hudobníkov a migrantov z rôznych geografických oblastí: Taliansko, 
Venezuela, Togo, Nová Guinea, Mali, Pobrežie Slonoviny. Účinkovanie tohto 
originálneho hudobného telesa je jednou z aktivít Centra Astalli Jezuitskej 
služby pre utečencov v Taliansku. Vstup na koncert je voľný. 

Svätý Otec píše argentínskym biskupom: „pred chorou Cirkvou 
uprednostňujem Cirkev nepokojnú“ 
 
Pápež František včera (17.apríl) zaslal list argentínskym biskupom, ktorí sa 
schádzajú na 105. plenárnom zasadnutí v meste Pilar. Zaznievajú v ňom 
pápežove láskyplné slová a vďačnosť za ich prácu. Pozdravuje bratov biskupov 
a ospravedlňuje sa, že sa na zasadnutí nemôže zúčastniť kvôli „záväzkom 
poslednej doby“, pričom s humorom uvádza „Znie to dobre, však?“. Uisťuje 
ich však o svojej duchovnej blízkosti a prosí Pána, aby ich v týchto dňoch 
sprevádzal. Vyjadruje zároveň želanie, aby práce zhromaždenia poslúžili ako 
rámec k Dokumentu z Aparecídy a prehĺbili ho: „Predovšetkým vás všetkých 
žiadam o to, aby ste venovali osobitnú pozornosť rastu kontinentálnej misie vo 
všetkých jej aspektoch.“ Kľúčom k misii a evanjelizácii by podľa neho mala 
byť pastorácia. 
Ako ďalej v liste uvádza, Cirkev, ktorá nevychádza zo seba samej, skôr či 
neskôr ochorie. Na druhej strane sa každému, kto opustí domov, môže pritrafiť 
nejaká nehoda. Priznáva však, že on sám „tisíckrát viac uprednostňuje Cirkev s 
nehodami ako Cirkev chorú“. „Typickou chorobou uzatvorenej Cirkvi je 
zameranie sa na seba, zahľadenie sa do seba samých,“ píše. „Je to druh 
narcizmu, ktorý nás vedie k duchovnej mondénnosti a k sofistikovanému 
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klerikalizmu, a bráni nám prežívať ,sladkú a upokojujúcu radosť z 
evanjelizácie' (...) Prajem vám túto radosť, ktorá býva častokrát spojená s 
krížom, ale ktorá nás zachraňuje od mrzutosti, smútku,“ uvádza. Táto radosť 
podľa neho pomáha byť každý deň otvorenejšími v službe ľudu vernému Bohu 
a porastie viac, ak sa bude brať vážne pastoračná zmena, ktorú si Cirkev 
vyžaduje. V závere Svätý Otec ďakuje argentínskym biskupom za ich 
doterajšiu, ale aj budúcu prácu a Pána prosí o ochranu biskupstva od 
akýchkoľvek pascí „svetskosti, peňazí a trhového klerikalizmu“. Biskupov 
rovnako žiada, aby sa za neho modlili, za to, aby robil a počúval, čo si želá 
Boh. Uisťuje ich o svojej modlitbe a osobitný pozdrav posiela veriacemu 
Božiemu ľudu, ktorý majú na starosti. 
V nóte z plenárneho zasadnutia s názvom Spravodlivosť, demokracia a národná 
ústava argentínski biskupi reagujú na návrh reformy súdnictva, ktorý 
predstavila prezidentka krajiny Cristina Fernandezová Kirchnerová. 
Predpokladá reformu Súdnej rady; právo, ktoré garantuje demokratický prístup 
k sudcom a prokurátorom; zmenu normy, ktorá ukladá povinnosť 
transparentnosti pri vykonávaní súdnej moci. Súdna rada bude volená občanmi. 
Podľa biskupov sú však k reforme potrebné aj konzultácie, diskusie a 
konsenzus pri mnohých navrhovaných zmenách. „Unáhleným rokovaním o 
veľmi významných reformách sa riskuje oslabenie republikánskej demokracie 
založenej na ústave, predovšetkým jedného z jej základných rozmerov, akým je 
autonómia troch mocí: zákonodarnej, výkonnej a súdnej,“ uvádzajú biskupi. 
Počas zasadnutia je tiež na programe príprava 4. národného misijného 
kongresu, ktorý sa začne 17. augusta 2013 v meste Catamarca. 
 
17. apríl 

Pápež František o Ježišovi ako o obhajcovi pred nástrahami a hriechmi 
 
Slnečné počasie a desaťtisíce veriacich. Aj takto to dnes opäť vyzeralo na 
Námestí sv. Petra počas generálnej audiencie so Svätým Otcom. V dnešnej 
katechéze sa zameral na Ježišovo nanebovstúpenie, význam a dôsledky tejto 
udalosti pre kresťanov. „Nanebovstúpenie nenaznačuje Ježišovu neprítomnosť, 
ale hovorí nám, že on je živý uprostred nás novým spôsobom,“ povedal pápež 
František. 
 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 
V Kréde vyznávame, že Ježiš „vystúpil na nebesia, sedí po pravici Otca“. 
Ježišov pozemský život vrcholí skutočnosťou nanebovstúpenia, keď odchádza 
z tohto sveta k Otcovi a je povýšený po jeho pravici. Aký je význam tejto 
udalosti? Aké dôsledky má pre náš život? Čo znamená kontemplovať Ježiša, 
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ktorý sedí po Otcovej pravici? Nechajme sa v tejto súvislosti viesť 
evanjelistom Lukášom. 
Začnime chvíľou, keď sa Ježiš rozhoduje vydať na svoju poslednú cestu do 
Jeruzalema. Sv. Lukáš píše: „Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo 
sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema” (Lk 9,51). Vystupujúc do svätého 
mesta, v ktorom sa uskutoční jeho „exodus“ z tohto života, Ježiš už vidí cieľ, 
nebo. Zároveň dobre vie, že cesta, ktorá ho privedie do Otcovej slávy, 
prechádza cez kríž, prostredníctvom poslušnosti Božiemu plánu lásky voči 
ľudstvu. Katechizmus Katolíckej cirkvi potvrdzuje, že „vyzdvihnutie na kríž je 
znamením a predzvesťou vyzdvihnutia pri nanebovstúpení” (KKC 662). Aj 
nám musí byť zrejmé v našom kresťanskom živote, že vstup do Otcovej slávy 
sa realizuje každodennou vernosťou jeho vôli, aj keď si vyžaduje obetu a 
zmenu našich plánov. Ježišovo nanebovstúpenie sa udialo konkrétne na 
Olivovej hore, blízko miesta, kam sa uchýlil na modlitbu ešte pred umučením, 
aby ostal v hlbokej jednote s Otcom. Opäť vidíme, ako nám modlitba dáva silu 
žiť vo vernosti Božiemu plánu. 
V závere svojho evanjelia sv. Lukáš rozpráva o udalosti nanebovstúpenia 
súhrnným spôsobom. Ježiš vyviedol svojich učeníkov „von až k Betánii, 
zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do 
neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli 
v chráme a velebili Boha” (24,50-53). Toľko sv. Lukáš. 
Chcel by som zdôrazniť dva prvky tohto rozprávania. Počas nanebovstúpenia 
sa napĺňa kňazský úkon požehnania a učeníci istotne prejavujú svoju vieru tým, 
že padnú na zem a skláňajú hlavu. Toto je prvá dôležitá skutočnosť: Ježiš je 
jediný a večný Kňaz, ktorý svojim umučením prešiel cez smrť a hrob, vstal z 
mŕtvych a vystúpil do neba; je pri Otcovi a prihovára sa v náš prospech (porov. 
Hebr 9,24). Sv. Ján vo svojom Prvom liste tiež pripomína: On je náš zástanca. 
Je nádherné to počuť. Keď je niekto predvolaný na súd či obvinený, prvá vec, 
ktorú urobí je, že si hľadá advokáta, aby ho obhajoval. My máme takého, ktorý 
nás vždy chráni pred nástrahami diabla, bráni nás pred nami samými, pred 
našimi hriechmi. Drahí bratia a sestry, taký je náš obhajca. Nebojme sa teda ísť 
za ním, aby sme ho prosili o odpustenie, požehnanie a milosrdenstvo. On nám 
vždy odpustí, je náš zástanca, vždy nás obháji. Nezabudnime na to. 
Ježišovo vystúpenie do neba nám umožňuje spoznať tú potešujúcu skutočnosť 
na našej ceste: v Kristovi, v pravom Bohu a pravom človeku, je naše 
človečenstvo povznesené k Bohu. On nám otvoril cestu. Je akoby vodcom 
skupiny horolezcov vystupujúcich na vysoký vrch; on vrchol už dosiahol, ťahá 
nás k sebe a vedie k Bohu. Ak mu zveríme svoj život, ak sa necháme ním 
viesť, sme si istí, že sme v dobrých rukách, v rukách nášho Spasiteľa a 
zástancu. 
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Druhý prvok: sv. Lukáš uvádza, že apoštoli, po tom, ako videli Ježiša 
vystupovať do neba, vrátili sa do Jeruzalema „s veľkou radosťou“. Môže sa 
nám to zdať trochu zvláštne. Zvyčajne, ak našich blízkych definitívne opustíme 
alebo nás od nich vzdiali smrť, prežívame prirodzený smútok, pretože už viac 
neuvidíme ich tvár, už nebudeme počuť ich hlas, nebudeme sa môcť tešiť z ich 
lásky a prítomnosti. Evanjelista však zdôrazňuje hlbokú radosť apoštolov. 
Prečo? Preto, že oni pohľadom viery chápu, že aj keď Ježiš bude vzdialený ich 
očiam, vždy zostane s nimi, neopustí ich a v Otcovej sláve ich podporuje, vedie 
a prihovára sa za nich. 
Sv. Lukáš rozpráva o nanebovstúpení aj na začiatku Skutkov apoštolov, aby 
zdôraznil, že táto udalosť je spojivom, ktoré zjednocuje a prepája Ježišov 
pozemský život so životom Cirkvi. Sv. Lukáš na tomto mieste opisuje i oblak, 
ktorý vezme Ježiša spred očí učeníkov, ktorí zostávajú kontemplovať Krista 
ako vystupuje k Bohu (porov. Sk 1, 9-10). Prihovoria sa im dvaja muži v 
bielom odeve, ktorí ich vyzývajú, aby neostávali nečinne hľadieť do neba, ale 
aby živili svoj život a svedectvo istotou, že Ježiš sa vráti tak, ako ho videli do 
neba odchádzať (porov. Sk 1,10-11). Toto je pozvanie vychádzať z 
kontemplácie Ježišovej moci a vlády, aby sme mali od neho silu niesť 
evanjelium a svedčiť o ňom v každodennom živote: kontemplovať a konať, ora 
et labora, ako učí sv. Benedikt, oboje je potrebné v našom kresťanskom živote. 
Drahí bratia a sestry, nanebovstúpenie nenaznačuje Ježišovu neprítomnosť, ale 
hovorí nám, že on je živý uprostred nás novým spôsobom. Nie je viac na 
nejakom presne určenom mieste ako bol pred nanebovstúpením; teraz je pri 
Bohu, prítomný na každom mieste a v každom čase, blízky každému z nás. Nie 
sme viac sami v našom živote, máme zástancu, ktorý nás očakáva a obhajuje. 
Nie sme viac sami, ukrižovaný a vzkriesený Pán nás vedie. Spolu s nami sú tu 
mnohí bratia a sestry, ktorí v tichu a skrytosti v ich rodinnom živote i práci, v 
ich problémoch a ťažkostiach, v ich radostiach a nádeji denne prežívajú vieru a 
prinášajú svetu, spolu s nami, prvenstvo Božej lásky, v Ježišovi Kristovi, ktorý 
vstal z mŕtvych, vystúpil do neba a je naším obhajcom. Ďakujem. 

Svätý Otec v dnešnej homílii o zodpovednosti pokrstených 
 
 Sila krstu poháňa kresťanov k odvahe ohlasovať Krista aj bez istôt, aj 
uprostred prenasledovania. Toto dnes poznamenal pápež František počas svätej 
omše, ktorej predsedal dnes (17. apríl) ráno v Dome sv. Marty za účasti 
skupiny zamestnancov vatikánskej banky (IOR). 
Aj dnes sa pápež inšpiroval pasážou zo Skutkov apoštolov: prvá kresťanská 
komunita v Jeruzaleme žila v pokoji a láske, ale krátko po mučeníckej smrti sv. 
Štefana prepuklo kruté prenasledovanie. „Toto je tak trochu životný štýl 
Cirkvi: medzi pokojom lásky a prenasledovaním.“ Je to práve to, k čomu 
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dochádza v dejinách stále, „pretože je to Ježišov štýl“. Počas prenasledovania 
uteká mnoho veriacich do Judei a Samárie a tam ohlasuje evanjelium, aj keď sú 
sami, bez kňazov, pretože apoštoli ostali v Jeruzaleme. „Opustili domov, 
priniesli si so sebou možno len pár vecí: nemali istotu, ale išli z miesta na 
miesto ohlasujúc Slovo. Niesli so sebou bohatstvo, ktoré mali: vieru. To 
bohatstvo, ktoré im Pán dal. Sú jednoduchými veriacimi, boli pokrstení možno 
pred rokom alebo ešte menej. Ale mali tú odvahu ísť a ohlasovať. A verili! A 
robili zázraky!“ 
Títo prví kresťania, uviedol pápež, mali iba „silu krstu“, ktorá im dávala túto 
apoštolskú odvahu, moc Ducha: „Uvažujem nad nami, pokrstenými, či aj my 
máme takúto silu a rozmýšľam či v to veríme? Či krst naozaj stačí na to, aby 
sme evanjelizovali? Alebo sa „spoliehame“ na to, čo povie kňaz, čo povie 
biskup. A my? Ďalej, milosť krstu je tak trochu uzatvorená a my sme uzavretí v 
našich myšlienkach, našich záležitostiach. Alebo si niekedy myslíme: ,Nie, my 
sme kresťania: prijali sme krst, mali sme birmovku, prvé sväté prijímanie... 
teda občiansky preukaz je v poriadku.‘ A teraz, choď spať spokojne: si kresťan. 
Kde však je tá sila Ducha, ktorá ťa posúva napred?“ 
Je potrebné byť „veriacimi v Duchu pre ohlasovanie Ježiša našim životom, 
našim svedectvom a našimi slovami“: „Keď to robíme, Cirkev sa stáva Matkou 
Cirkvou, ktorá plodí deti, deti a deti, pretože my, deti Cirkvi, to prinášame. Ale 
keď tak nerobíme, Cirkev sa stáva nie matkou, ale Cirkvou – babysitterkou, 
ktorá sa stará o dieťa, aby ho uspala. Je to Cirkev driemajúca. Myslíme na náš 
krst, na zodpovednosť vyplývajúcu z nášho krstu.“ 
Svätý Otec dnes rovnako pripomenul prenasledovanie v Japonsku v 17. storočí, 
počas ktorého boli katolícki misionári vyháňaní a kresťanské komunity ostali 
200 rokov bez kňazov. Po svojom návrate našli misionári „celé spoločenstvá v 
poriadku, všetkých pokrstených, všetkých katechizovaných, všetkých cirkevne 
zosobášených“. A to vďaka činnosti pokrstených: „Je to pre nás, pokrstených, 
veľká zodpovednosť: ohlasovať Krista, posúvať napred Cirkev, toto plodné 
materstvo Cirkvi. Byť kresťanom neznamená robiť kariéru v nejakom štúdiu, 
aby som sa stal kresťanským právnikom alebo lekárom, nie. Byť kresťanom je 
darom, ktorý nás ženie vpred s mocou Ducha v ohlasovaní Ježiša Krista.“ 
Počas prenasledovania prvých kresťanov, ako Svätý Otec pripomenul, sa Mária 
„veľmi modlila“ a povzbudzovala pokrstených, aby kráčali vpred s odvahou. 
„Prosme Pána o milosť, aby sme sa stali odvážnymi pokrstenými a istými v 
tom, že Duch, ktorého máme v sebe, prijatého krstom, nás vždy povzbudí 
ohlasovať Ježiša Krista našim životom, našim svedectvom a tiež našimi 
slovami. Nech sa tak stane,“ povedal v závere homílie Svätý Otec. 
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16. apríl 

Sv. omša za Benedikta XVI. v deň jeho narodením 
 
Duch Svätý vedie ľudí a Cirkev k napredovaniu, ale my kladieme odpor a 
nechceme sa meniť. Toto povedal pápež dnes ráno počas svätej omše v kaplnke 
Domu sv. Marty, na ktorej boli prítomní aj niektorí zamestnanci 
Governatorátu. Svätý Otec na začiatku svätej omše pripomenul narodeniny 
Benedikta XVI. slovami: „Obetujme túto svätú omšu za neho, aby Pán bol s 
ním, posilňoval ho a dal mu veľa útechy.“ 
V homílii komentoval prvé čítanie dňa: Hovorí nám o mučeníctve svätého 
Štefana, ktorý pred ukameňovaním ohlasoval vzkrieseného Krista, 
napomínajúc prítomných silnými slovami: «Vy, tvrdošijní, čo vždy odporujete 
Duchu Svätému.» Štefan im pripomína, ako prenasledovali prorokov a po tom 
ako ich zabili, postavili im krásny hrob a až potom si ich uctievali. Aj Ježiš – 
poznamenal pápež – karhá emauzských učeníkov: «Vy nechápaví a ťarbaví 
srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!» Vždy, aj medzi nami, je odpor k 
Duchu Svätému, skonštatoval Svätý Otec a dodal: 
 „Aby som to povedal jasne: Duch Svätý nám je nepohodlný. Pretože nami 
hýbe, núti nás kráčať, núti Cirkev k napredovaniu. A my sme ako Peter pri 
premenení: «Ach, aké je krásne byť tak, všetci dohromady!» ... Chceme, aby sa 
Duch Svätý zmiernil ... chceme skrotiť Ducha Svätého. A toto nejde. Pretože 
on je Boh a On je vietor, ktorý prichádza a odchádza a my nevieme odkiaľ. 
Božia moc, je to, čo nám dáva útechu a silu k pohybu, k napredovaniu. Ale ísť 
ďalej, je nepohodlné. Pohodlie je krajšie.“ 
Dnes sa zdá, že sme všetci spokojní s prítomnosťou Ducha Svätého, ale nie je 
to pravda. Toto pokušenie tu stále je, aj dnes. Pokračoval Svätý Otec a uviedol 
príklad Druhého vatikánskeho koncilu: 
„Koncil bol krásnym dielom Ducha Svätého. Spomeňte si na pápeža Jána: bol 
dobrým pastierom a bol poslušný Duchu Svätému a urobil, čo mu vnukol. Ale 
urobili sme po 50 rokoch všetko, čo nám povedal Duch Svätý na koncile? V 
pokračovaní rastu Cirkvi? Oslavujeme toto výročie, ale robí nám 
nepríjemnosti. Nechceme zmeny. Ba čo viac, sú tu spiatočnícke hlasy. To sa 
nazýva tvrdohlavosťou, chceme si podrobiť Ducha Svätého, tomu sa hovrí 
nechápaví a ťarbaví srdcom.“ 
Niečo podobné sa deje – dodal pápež – aj v osobnom živote. Duch nás naozaj 
núti byť viac evanjeliovými, ale my odolávame. Toto je posledné napomenutie: 
„Neklaďme odpor Duchu Svätému. Je to Duch, ktorý nás oslobodzuje 
Ježišovou slobodou, slobodou Božích detí!“ 
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„Neklaďme odpor Duchu Svätému. Milosť, ktorú by sme si všetci mali prosiť 
od Pána, je poslušnosť Svätému Duchu, Duchu, ktorý k nám prichádza a núti 
nás ísť vpred na ceste k svätosti, svätosti Cirkvi, ktorá je taká krásna.“ 

Blahoželanie pápeža Františka Benediktovi XVI. k narodeninám 
 
Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ informoval, že dnes ráno, 
pri príležitosti narodením emeritného pápeža Benedikta XVI. slávil pápež 
František na tento úmysel v Dome sv. Marty svätú omšu a veriacich vyzval k 
modlitbe za neho. Potom v priebehu dopoludnia Svätý Otec zatelefonoval do 
Castel Gandolfa. V srdečnom rozhovore odovzdal svoje pozdravy a želania 
všetkého najlepšieho aj bratovi Benedikta XVI., Mons. Georgovi Ratzingerovi, 
ktorý je niekoľko dní v Castel Gandolfe, aby tento deň, ako aj nadchádzajúce 
meniny brata Georga oslávili rodinne a bratsky. 
 
Benedikt XVI. sa dnes dožíva 86 rokov 
 
Ako je známe, emeritný pápež Benedikt XVI. sa narodil v strede Bavorska, v 
mestečku Marktl am Inn 16. apríla 1927. Dnes sa teda dožíva 86 rokov. Tento 
deň, ako spomína Joseph Ratzinger vo svojej autobiografii publikovanej v 90. 
rokoch, bola Biela sobota a dodáva: „Bol som pokrstený v deň narodenia, 
vodou posvätenou v tento deň Paschy.” Pre emeritného pápeža to vždy bolo 
„významným signálom“. Pripomeňme si, ako pápež Benedikt XVI. spomínal 
na svoje detstvo počas Svetového stretnutia rodín v Miláne, v júni minulého 
roku. Najdôležitejším momentom pre ich rodinu bola nedeľa. Už v sobotu im 
otec čítaval nedeľné čítania a v tejto radostnej a duchovnej atmosfére prežívala 
celá rodina deň Pánov. 
„Deň potom sme išli do kostola. Ja som doma v blízkosti Salzburgu, teda mali 
sme veľa hudby – Mozarta, Schuberta, Haydna – , keď sa začalo Kyrie, bolo to 
akoby sa otvorilo nebo. Potom bol doma dôležitý, samozrejme, spoločný 
obed.” 
Pápež Benedikt zdôrazňoval vzájomnú lásku, ktorú prežívali v rodine. Lásku 
silnú, ktorá dáva radosť aj z jednoduchých vecí, a tak bolo možné podržať sa aj 
v ťažších chvíľach: 
 
„Toto sa mi zdá veľmi dôležité, aby nám aj malé veci prinášali radosť. Takto v 
tomto prostredí dôvery, radosti a lásky, sme boli šťastní. Myslím si, že v nebi 
by to malo byť podobne ako to bolo v rokoch mojej mladosti. V tomto zmysle 
dúfam, že idem domov kráčajúc smerom k druhej strane sveta.“        



 69

Kardinál Comastri: Modlitba Benedikta XVI. podporuje pápeža Františka a 
všetkých nás 
 
Benedikt XVI. je takpovediac ukrytý pred svetom, ale svet a najmä Cirkev na 
neho nezabúda. Niet teda divu, že mnohé osobnosti, ale aj jednoduchí veriaci 
zasielajú blahopriania k 86. narodeninám Josepha Ratzingera. Vedie ich k tomu 
túžba vyjadriť vďačnosť, zdôraznil v interview pre Vatikánsky rozhlas kardinál 
Angelo Comastri, vikár Svätého Otca pre mesto Vatikán: 
„Pápež Benedikt ukončil svoj pontifikát veľkým aktom pokory, ktorá 
vydláždila cestu k pontifikátu pápeža Františka, ktorý sa nesie v znamení 
evanjeliovej jednoduchosti. K jeho 86. narodeninám jednoducho cítim potrebu 
srdca vyjadriť vďačnosť pápežovi Benediktovi za jeho službu, ktorú zohral a 
stále zohráva, pretože povedal: ‚Nezanedbám moju službu Cirkvi, ale stále jej 
budem slúžiť v modlitbách, mlčaní a skrytosti‘. Pre nás veriacich je modlitba 
veľkou pomocou. Som presvedčený, že modlitba pápeža Benedikta podporuje 
obrovské úsilie pápeža Františka, a že jeho modlitba bude mať určite veľký 
vplyv na pontifikát jeho nástupcu, ako aj na celú Cirkev. Toto je tajomstvo 
Cirkvi, Cirkev je spoločenstvo. Boh, ktorý je medzi nami, tvorí spoločenstvo, 
pretože Boh je láska. Keď si pripomenieme, 28. februára na balkóne v Castel 
Gandolfe, povedal: ‚Ja som teraz ako pútnik na poslednej časti môjho života," 
ale aj touto cestou kráča s nami všetkými, všetci sme pútnici na ceste za 
rovnakým cieľom a máme rovnakú vieru, rovnaké lampy, ktoré nám svietia na 
cestu.“ 
 
15. apríl 

Pápež František: Kde je ohováranie, tam je sám Satan 
 
„Ohováranie ničí v človeku to, čo je Božie“ – poznamenal pápež František v 
homílii dnešnej (15. apríla) rannej svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty, na 
ktorej sa okrem iných zúčastnili pracovníci vatikánskych telefónnych služieb. 
Svätý Otec pozval všetkých, aby sa modlili za mnohých mučeníkov, ktorí sú aj 
dnes nespravodlivo odsúdení, prenasledovaní a usmrtení pre vieru. 
Štefan, prvý mučeník Cirkvi, je obeťou ohovárania. Ohováranie je jedným z 
najhorších hriechov, je priamym vyjadrením Satana. Takto priamo a rázne 
označil pápež ohováranie, osočovanie, správanie človeka, ktoré je opovrhnutia 
hodné. 
Skutky apoštolov predstavujú Štefana, jedného z diakonov menovaných 
učeníkmi, ktorý bol predvedený pred veľradu pre jeho svedectvo evanjeliu, 
sprevádzané mimoriadnymi znameniami. Pred veľradou ho obvinili falošní 
svedkovia. „Nepriatelia Štefana si zvolili cestu špinavého boja: ohováranie, 
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osočovanie“, poznamenal Svätý Otec. „My všetci sme hriešnici. Všetci sme 
zhrešili. Ohováranie je však iná vec. Je to hriech, iste, ale je to aj niečo iné. 
Ohováranie chce zničiť Božie dielo, ohováranie pochádza z veľmi zlej 
skutočnosti, rodí sa z nenávisti. A kto nenávidí, je Satan. Ohováranie ničí v 
ľuďoch, v ich dušiach to, čo je Božie. Ohováranie používa lož nato, aby sa 
dostala dopredu. O tom niet pochýb, však? Tam, kde je ohováranie, tam je 
Satan sám.“ 
Zo správania žalobcov presunul pápež pozornosť k obžalovanému. Štefan sa 
neopláca zlom za zlo, „nechce ísť touto cestou, aby sa zachránil. Pozerá sa na 
Pána a dodržiava zákon“, zotrváva v pokoji a v pravde Ježiša Krista. To „sa 
deje v dejinách Cirkvi“, pretože od prvého mučeníka po dnes existujú početné 
príklady tých, ktorí boli svedkami evanjelia s extrémnou odvahou: „Čas 
mučeníkov sa však ešte neskončil, dnes môžeme povedať, a je to pravda, že 
Cirkev má viac mučeníkov, ako v čase prvých storočí. Cirkev má mnoho 
mužov a žien, ktorí sú urážaní, odsudzovaní, ktorí sú prenasledovaní, ktorí sú 
zabíjaní z nenávisti voči Ježišovi, z nenávisti voči viere. Dnes ich v mnohých 
krajinách odsudzujú, prenasledujú ... a sú to naši bratia a sestry, ktorí trpia v 
súčasnosti, v tejto dobe mučeníkov.“ 
Naša doba je dobou „veľkého duchovného zmätku“. V tejto súvislosti pápež 
pripomenul starú ruskú ikonu Bohorodičky Márie, ktorá zahaľuje svojím 
plášťom Boží ľud: „Modlime sa k Panne Márii, aby nás chránila. V časoch 
duchovného zmätku a nebezpečenstiev je najbezpečnejšie miesto pod plášťom 
Božej Matky. Ona je mamou, ktorá chráni Cirkev. Ona je v tejto dobe 
mučeníkov protagonistkou ochrany: je matka.“ 
 
14. apríl 

Existuje "stredná vrstva svätosti", do ktorej môžeme patriť aj my 
 
Svätý Otec dnes (14. apríla) v podvečer o 17.30 hod. slávil svätú omšu v 
pápežskej Bazilike sv. Pavla za hradbami. Išlo o jeho prvú návštevu tejto jednej 
zo štyroch patriarchálnych bazilík, postavenej v 4. storočí nad hrobom apoštola 
Pavla. Pred začiatkom svätej omše privítal pápeža Františka kardinál James 
Michael Harvey, arcikňaz tejto pápežskej baziliky. 
Plné znenie homílie Svätého Otca: 
 
Drahí bratia a sestry! 
S radosťou dnes slávim spolu s vami Eucharistiu v tejto Bazilike. Pozdravujem 
arcikňaza, kardinála Jamesa Harveya a ďakujem mu za jeho slová. Spolu s ním 
pozdravujem a ďakujem rozličným inštitúciám, ktoré sú súčasťou tejto baziliky 
a rovnako aj všetkých vás. Nachádzame sa nad hrobom sv. Pavla, pokorného a 
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veľkého apoštola Pána, ktorého ohlasoval slovom, svedčil o ňom svojim 
mučeníctvom a klaňal sa mu celým srdcom. Toto sú tri slovesá, nad ktorými 
chcem uvažovať vo svetle Božieho slova, ktoré sme počuli: ohlasovať, svedčiť, 
klaňať sa. 
V prvom čítaní ohromuje Petrova sila a rovnako aj sila apoštolov. Keď im 
prikázali mlčať, nevyučovať v Ježišovom mene, neohlasovať jeho posolstvo, 
oni jasne odpovedajú: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“. Nezastaví ich ani 
bičovanie, pohanenie ani uväznenie. Peter a apoštoli ohlasujú odvážne a 
úprimne to, čo prijali, Ježišovo evanjelium. A my? Sme schopní priniesť Božie 
slovo tam, kde žijeme? Vieme rozprávať o Kristovi, o tom, čo pre nás znamená 
v rodine, s ľuďmi, ktorí sú súčasťou nášho každodenného života? Viera sa rodí 
z počúvania a posilňuje sa v ohlasovaní. 
Pokračujme však ďalej. Petrovo ohlasovanie a rovnako aj ohlasovanie 
apoštolov sa neuskutočňuje iba slovami, ale vernosť Kristovi sa dotýka ich 
života; ten sa mení, dostáva nový smer a práve svojím životom vydávajú 
svedectvo viere a ohlasovaniu Krista. Ježiš v evanjeliu trikrát žiada Petra, aby 
pásol jeho stádo, a aby ho pásol svojou láskou. Potom prorokuje: „Ale keď 
zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš“ (Jn 21,18). Toto 
je slovo, ktoré je určené nám pastierom: nedá sa viesť Božie stádo, ak 
neprijmeme, že sa máme nechať viesť Božou vôľou aj tam, kde by sme 
nechceli, ak nie sme ochotní vydávať svedectvo Kristovi prostredníctvom daru, 
ktorým sme my sami, bez výhrad, bez vypočítavosti a niekedy aj za cenu 
svojho života. Toto však platí pre všetkých: Evanjelium sa ohlasuje a vydáva 
sa o ňom svedectvo. Každý by sa mal pýtať: Ako svedčím o Kristovi svojou 
vierou ja? Mám odvahu ako Peter a apoštoli myslieť, rozhodovať a žiť ako 
kresťan, počúvajúc Boha? Isteže, svedectvo o viere má rozličné formy, 
podobne ako veľká paleta rozličných farieb a odtieňov. Všetky sú však 
dôležité, aj tie, ktoré nie sú až tak výrazné. V obrovskom Božom obraze je 
podstatný každý detail, aj tvoje a moje malé a pokorné svedectvo, aj to ukryté, 
ktoré vydáva ten, kto žije svoju vieru v jednoduchej každodennosti vzťahov v 
rodine, v práci, v priateľstve. Existujú každodenní svätí, „ukrytí“ svätí, istí 
druh „strednej vrstvy“ svätosti, do ktorej môžeme patriť aj my. V mnohých 
častiach sveta je veľa takých, čo trpia ako Peter a apoštoli pre evanjelium. Sú 
to tí, ktorí dávajú svoj život, aby ostali verní Kristovi prostredníctvom 
svedectva poznačeného cenou krvi. Všetci si dobre zapamätajme: nie je možné 
ohlasovať Ježišovo evanjelium bez konkrétneho svedectva životom. Ten, kto 
nás počúva a vidí, musí byť schopný z našich skutkov prečítať to, čo počuje z 
našich úst a vzdávať vďaku Bohu! Teraz mi prichádzajú na myseľ slová, ktoré 
odporúčal sv. František svojim spolubratom: „Ohlasujte evanjelium. Ak je to 
nutné, použite aj slová“. Ohlasovať životom, svedčiť. Rozpor veriacich a 
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pastierov medzi tým, čo hovoria a ako konajú, medzi slovami a spôsobom 
života, umenšuje dôveryhodnosť Cirkvi. 
Toto všetko je možné iba vtedy, ak poznáme Ježiša Krista, pretože on nás 
povolal, pozval nás ísť jeho cestou, vybral si nás. Ohlasovať a svedčiť je 
možné iba vtedy, ak sme mu nablízku, práve tak ako Peter, Ján a iní apoštoli, 
ktorých vidíme v úryvku dnešného evanjelia okolo zmŕtvychvstalého Ježiša. 
Ide o každodennú blízkosť pri ňom a oni dobre vedia, kým je, poznajú ho. 
Evanjelista zdôrazňuje, že „sa ho nik neodvážil spýtať: «Kto si?», lebo vedeli, 
že je to Pán“ (Jn 21,12). Toto je pre nás dôležité: žiť v dôvernom vzťahu s 
Ježišom, v intímnom dialógu vnútorného života a takým spôsobom ho spoznať 
ako „Pána“, aby sme sa mu klaňali. Úryvok zo Zjavenia apoštola Jána, ktorý 
sme počuli, hovorí o klaňaní sa: myriady anjelov, všetko stvorenie, živé 
bytosti, starci padnú na zem v adorácii pred Božím trónom a pred obetovaným 
Baránkom, ktorým je Kristus, a jemu patrí chvála, česť a sláva (porov. Zjv 
5,11-14). Chcel by som, aby sme si položili otázku: Ty, ja, klaniame sa 
Pánovi? Ideme k Bohu iba preto, aby sme prosili, ďakovali, či ideme k nemu aj 
preto, aby sme sa klaňali? Čo znamená klaňať sa Bohu? Znamená naučiť sa 
byť s ním, zastaviť sa a hovoriť s ním, vnímať, že jeho prítomnosť je 
najpravdivejšia, najlepšia a dôležitejšia ako všetko ostatné. Každý z nás má vo 
svojom živote - vedome alebo aj nevedomky - presne určený rebríček hodnôt 
považovaných za viac či menej dôležité. Klaňať sa Pánovi znamená dať mu 
miesto, ktoré mu skutočne patrí; klaňať sa Pánovi znamená potvrdzovať, veriť 
- nie však iba slovami - že on skutočne vedie náš život. Klaňať sa Pánovi značí 
uvedomovať si pred ním, že je jediný Boh, Boh nášho života a Boh našich 
dejín. Toto má isté dôsledky pre náš život: ide o to, aby sme sa zbavili malých 
modiel, ktoré máme a utiekame sa k nim, v nich hľadáme a mnohokrát do nich 
vkladáme našu istotu. Tieto modly máme často dobre ukryté: môžu mať 
podobu ambícií, karierizmu, chuti úspechu, tendencie prevládať nad ostanými, 
presvedčenia, že sme jedinými pánmi nášho života, nejakých hriechov, na 
ktoré sme naviazaní a mnoho iného. Dnes večer by som chcel, aby srdce 
každého z nás rozochvela jedna otázka a aby sme na ňu úprimne odpovedali: 
spomenul som si na nejakú skrytú modlu v mojom živote, ktorá mi bráni, aby 
som sa klaňal Pánovi? Klaňať sa znamená zbaviť sa modiel, aj tých 
najskrytejších, a zvoliť si Pána, aby bol centrom, hlavnou cestou nášho života. 
Drahí bratia a sestry, Pán nás volá každý deň, aby sme ho nasledovali s 
odvahou a vernosťou. Dal nám veľký dar tým, že si nás vybral za svojich 
učeníkov. Pozýva nás ohlasovať ho s radosťou ako zmŕtvychvstalého. Žiada 
nás, aby sme to robili slovami a svedectvom nášho života, v našej 
každodennosti. Pán je jediný, jediný Boh nášho života a pozýva nás zbaviť sa 
modiel a klaňať sa jemu jedinému. Ohlasovať, svedčiť, klaňať sa! Panna Mária 
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a apoštol Pavol nech nám pomáhajú na tejto ceste a prihovárajú sa za nás. Nech 
sa tak stane! 

Pápež František: Ten, kto skutočne pozná Ježiša, nemôže o ňom nevydávať 
svedectvo 
 
Od rána (14. apríla) prichádzali na Námestie sv. Petra pútnici z celého sveta. 
Napoludnie, keď sa Svätý Otec ukázal v okne Apoštolského paláca, aby sa 
spolu s nimi pomodlil mariánsku modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná, ich bolo 
viac ako osemdesiattisíc. V úvode príhovoru všetkých pozdravil svojím 
úprimným pozdravom: „drahí bratia a sestry, dobrý deň“ a pokračoval: 
Chcel by som sa na chvíľu zastaviť pri Skutkoch apoštolov, pri texte, ktorý 
ponúka liturgia dnešnej Tretej nedele vo veľkonočnom období. Tento text 
hovorí o tom, ako prvé ohlasovanie apoštolov v Jeruzaleme naplnilo mesto 
učením, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych podľa Písem a že bol Mesiášom, o 
ktorom hovorili proroci. Veľkňazi a predstavení mesta veľmi kritizujú rodiace 
sa spoločenstvo veriacich v Krista a uväznia apoštolov s príkazom, aby už viac 
nehovorili v jeho mene. Peter a ostatní jedenásti však odpovedali: „Boha treba 
viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša... Jeho Boh svojou 
pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa... A my sme toho svedkami aj Duch 
Svätý“ (Sk 5,29-32). Potom dali apoštolov zbičovať a znovu im prikázali, aby 
viac nerozprávali v Ježišovom mene. Oni odišli, ako to opisuje Sväté písmo – 
„natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno“ (v. 41). 
Pýtam sa však: Kde nachádzali prví učeníci silu k vydávaniu takéhoto 
svedectva? A nielen to: Odkiaľ pochádzala ich radosť a odvaha ohlasovať 
napriek prekážkam a hrozbám? Nezabúdajme na to, že apoštoli boli jednoduchí 
ľudia, neboli farizeji, zákonníci, ani nepatrili do kňazského stavu. Ako mohli 
so svojimi obmedzeniami a s odporom autorít naplniť Jeruzalem svojim 
učením (porov. Sk 5,28)? Je jasné, že iba prítomnosť vzkrieseného Pána a 
konanie Ducha Svätého môže vysvetliť túto skutočnosť. Pán bol s nimi a Duch 
ich pohýnal, aby hlásali – toto vysvetľuje túto mimoriadnu skutočnosť. Ich 
viera sa zakladala na veľmi silnej a osobnej skúsenosti s Kristom, ktorý zomrel 
a vstal z mŕtvych, tak, že sa už ničoho, ani nikoho viacej nebáli, ba dokonca, 
prenasledovanie vnímali ako poctu, ktorá im dovoľovala nasledovať Ježišov 
príklad a pripodobňovať sa mu, svedčiť o ňom svojím životom. 
Tieto dejiny prvej kresťanskej komunity nám hovoria o niečom veľmi 
dôležitom, čo platí pre Cirkev všetkých čias, a teda aj pre nás. Keď niekto 
skutočne pozná Ježiša Krista a verí v neho, zakúša jeho prítomnosť vo svojom 
živote ako aj silu jeho vzkriesenia, nemôže robiť nič iné, ako sprostredkovávať 
túto skúsenosť. Keď sa táto osoba stretne s neporozumením a odporom, správa 
sa ako Ježiš pri svojom umučení: odpovedá s láskou a v sile pravdy. 
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Spoločnou modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná, prosme o pomoc Najsvätejšiu 
Pannu Máriu, aby Cirkev na celom svete ohlasovala úprimne a odvážne 
Pánovo zmŕtvychvstanie a vydávala o ňom svedectvo prostredníctvom znamení 
bratskej lásky. Bratská láska je najprístupnejším spôsobom, ktorým môžeme 
vydávať svedectvo o tom, že živý Ježiš je s nami, že Ježiš vstal z mŕtvych. 
Modlime sa osobitne za kresťanov, ktorí trpia kvôli prenasledovaniu. V 
dnešnej dobe je veľa prenasledovaných kresťanov, veľmi mnoho, v mnohých 
krajinách. Modlime sa za nich s láskou z úprimného srdca, aby pocítili živú a 
utešujúcu prítomnosť vzkrieseného Pána. 
 
13. apríl 

Pápež František: Nesnažme sa „oklamať“ život, ale prijmime dobro aj zlo s 
dôverou v Boha 
 
Kresťan, stojac pred problémami, ktoré prináša život, si nevyberá kratšiu cestu, 
ale vždy sa zveruje Bohu, ktorý mu nikdy neodoprie svoju pomoc. Týmito 
slovami by sa dala zhrnúť homília pápeža Františka, ktorú povedal pri rannej 
svätej (13. apríla) omši v kaplnke Domu sv. Marty, na ktorej sa zúčastnili 
vatikánski žandári, hasiči a sestry Misionárky lásky. 
Keď sa dejú nepríjemné veci, nemôžeme „oklamať“ život, pretože je to prejav 
toho, že nedôverujeme Bohu, ktorý je Pánom života. Kresťan, naopak, dokáže 
prijímať to čo sa deje. Túto hlbokú pravdu Svätý Otec vybral z dnešného 
liturgického čítania zo Skutkov apoštolov. Opisuje situáciu bratov vo viere – 
Grékov a Židov, ktorí medzi sebou diskutujú o praktických potrebách ako je 
pomoc vdovám, o ktorej tvrdili, že je zanedbávaná. Pápež František sa 
pozastavil práve pri tejto scéne a pokračoval: „Prvá vec čo urobili je to, že 
začali šomrať jedni proti druhým. Avšak toto nevedie k žiadnemu riešeniu, toto 
neprinesie žiadne riešenie. Apoštoli s pomocou Ducha Svätého zareagovali 
veľmi dobre: zvolali skupinu učeníkov a rozprávali sa. Toto je prvý krok. Keď 
sa objavia ťažkosti, je potrebné ich správne vidieť, prijať ich a hovoriť o nich. 
Nikdy ich nezakrývať.“ Práve toto robia apoštoli. Neskrývajú sa, ale ako 
povedal Svätý Otec, hodnotia a rozhodujú bez váhania. Po tom, ako pochopili, 
že ich prvoradou povinnosťou je „venovať sa modlitbe a službe slova“, zverujú 
túto službu diakonom, ktorí im pomáhajú. Tu – spojac skúsenosť prvých 
kresťanov s evanjeliovou udalosťou, keď Ježiš upokojuje apoštolov na 
rozbúrenom jazere – pápež František poznamenal: „Ak nastanú problémy, je 
treba ich prijať a Pán nám ich pomôže vyriešiť. Nemali by sme sa báť 
problémov. Ježiš sám hovorí svojim učeníkom: «To som ja, nebojte sa!» – 
nikdy. Pri životných ťažkostiach, problémoch, pri nových udalostiach, ktoré 
musíme prijať, Pán je vždy prítomný. Môžeme sa aj pomýliť, ale On je vždy 
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nablízku a hovorí nám: Pomýlil si sa, vráť sa na správnu cestu. Oklamať, alebo 
robiť make-up životu, nie je dobré riešenie – nie, nie. Život je taký, aký je, to je 
realita. Je taký, aký Boh chce alebo ako Boh dovolí aby bol, ale je taký, aký je 
a my ho musíme prijať presne tak, aký je. Pánov Duch nám dá riešenie na 
problémy.“„To som ja, nebojte sa!“. Tieto Ježišove slová platia vždy: „v 
ťažkostiach, vo chvíľach keď sa všetko javí temné“ a „nevieme čo máme 
robiť“ – znovu zdôraznil Svätý Otec. „Prijmime veci tak, ako prichádzajú s 
Pánovým Duchom a s pomocou Ducha Svätého. Takto pôjdeme ďalej s istotou, 
že sme na správnej ceste,“ – dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež 
František. 

Svätý Otec chce revíziu apoštolskej konštitúcie Pastor bonus 
 
Revízia apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Pastor bonus o rímskej kúrii. Za 
takýmto účelom zriadil pápež František skupinu ôsmich kardinálov z celého 
sveta, ktorá by mu mala poradiť pri vedení univerzálnej Cirkvi. V komuniké o 
tom dnes informoval Štátny sekretariát. Prvé stretnutie skupiny by sa malo 
uskutočniť začiatkom októbra 2013, ako to uviedol riaditeľ tlačového strediska 
F. Federico Lombardi SJ počas brífingu s novinármi. 
„Dnes, ako všetci vieme, uplynul jeden mesiac od voľby Svätého Otca. Takže 
toto neostáva bez významu. Pápež chcel dať počas jedného mesiaca akési 
znamenie, chcel naznačiť, že prijal návrhy, ktoré kardinálske kolégium podalo 
na kongregáciách v rámci prípravy na konkláve,“ povedal P. Lombardi. S 
odvolaním sa na dnešné komuniké tak uviedol, že pápež si vypočul podnety a 
návrhy zo strany kolégia a rozhodol sa nájsť spôsoby na ich realizáciu. 
Sedem kardinálov pochádza z rôznych kontinentov a jeden z Mestského štátu 
Vatikán. Za sekretára skupiny pápež zvolil Mons. Semerara, biskupa Albana, s 
ktorým už Svätý Otec ešte ako kardinál, spolupracoval na synode v roku 2001. 
Zoznam jednotlivých kardinálov: 
Giuseppe Bertello, predseda Governatorátu Mestského štátu Vatikán, 
Francisco Javier Errazuriz Ossa, emeritný arcibiskup Santiaga de Čile (Čile), 
Oswald Gracias, bombajský arcibiskup (India), 
Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova a Freisingu (Nemecko), 
Laurent Monsengwo Pasinya, kinshaský arcibiskup (Demokratická republika 
Kongo), 
Seán Patrick O´Malley, bostonský arcibiskup (USA), 
George Pell, sydneyský arcibiskup (Austrália), 
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, tegucigalpský arcibiskup (Honduras). 
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12. apríl 

Z homílie pápeža Františka: Pánova cesta je všedný život v Božej 
prítomnosti, nie triumfy 
 
Nasledovať Krista znamená kráčať vytrvalo, aj bez víťazstiev. Uviedol dnes 
ráno (12. apríla) pápež František na omši v Dome sv. Marty, na ktorej sa okrem 
iných zúčastnili pracovníci vydavateľstva Libreria Editrice Vaticana, so svojím 
riaditeľom donom Giuseppem Costom. 
„Keď sa Boh dotýka srdca človeka, dáva milosť, ktorá má hodnotu života, 
nerobí kúzla, trvajúce minútu“ – poznamenal Svätý Otec vo svojej homílii a 
vrátil sa do pohnutej atmosféry bezprostredne po Ježišovej smrti, keď sa 
postoje a kázanie apoštolov stávali terčom farizejov a učiteľov Zákona. 
Pozastavil sa pri slovách Gamaliela, uvedených v Skutkoch apoštolov. 
Farizeja, ktorý varuje synedrium, aby nesiahalo na život Kristových učeníkov, 
ale aby počkali a uvidia, čo sa stane so stúpencami Nazaretského. Toto, ako 
poznamenal Svätý Otec, je „múdra rada aj pre náš život, pretože čas je Božím 
poslom: Boh nás zachraňuje v priebehu času, nie hneď v tomto momente. 
Niekedy robí zázraky, ale v bežnom živote nás zachraňuje s ubiehajúcim 
časom, v priebehu osobných dejín každého z nás. Teda „Pán sa nespráva ako 
víla s kúzelnou paličkou“. Naopak, dáva nám „milosť a hovorí, ako povedal 
tým, ktorých uzdravil: «Choďte». Aj nám hovorí: Kráčajte svojím životom a 
dávajte svedectvo všetkým, že Pán je s vami. 
V tomto bode pápež František poukázal na „veľké pokušenie“, ktoré sa skrýva 
v kresťanskom živote; pokušenie po sláve víťazstva. „Je to pokušenie, ktoré 
mali aj apoštoli.“ Peter, keď vážne uisťoval, že nezaprie svojho Pána. Alebo 
ľudia potom, čo urobil zázrak rozmnoženia chlebov. „Triumfalizmus“ – 
povedal pápež – „nie je od Pána. Pán prišiel na zem pokorne, 30 rokov žil, 
vyrastal ako normálne dieťa, mal skúsenosť práce, aj skúsenosť kríža. Potom 
konečne vstal z mŕtvych“. Takže Pán nás učí, že život nie je magickým 
víťazením. Kresťanský život je utvorený z bežných okamihov a situácií, ale 
žitých s Kristom. A toto je milosť, o ktorú si musíme prosiť: milosť vytrvalosti. 
„Vytrvať na Pánovej ceste až do konca, každý deň.“ „Nech nás Pán“ – 
uzatvoril Svätý Otec svoju dnešnú homíliu – „chráni pred fantazírovaním o 
veľkých triumfoch.“ „Triumfalizmus nie je kresťanský, nie je od Pána. Cesta 
všedného dňa v Božej prítomnosti, to je cesta Pánova.“ 
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11. apríl  

Z dnešnej (11. apríla) homílie pápeža Františka: Ísť Ježišovou cestou 
 
Načúvať Bohu nás oslobodzuje a dáva nám pocit šťastia, ktorý nám ponuky 
tohto sveta nemôžu zaručiť. Aj toto dnes povedal pápež František počas rannej 
svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty za účasti niekoľkých zamestnancov 
denníka L´Osservatore Romano. „Byť poslušný voči Bohu znamená načúvať 
Bohu, mať otvorené srdce pre kráčanie cestou, ktorú nám Boh ukazuje. A toto 
nás oslobodzuje,“ tvrdí Svätý Otec. Túto poslušnosť mal v sebe aj Peter, keď 
sa obrátil na farizejov a zákonníkov slovami: Robím to, čo mi Ježiš hovorí, nie 
to, čo odo mňa žiadate vy. Aj v našom živote často počujeme veci, ktoré 
nepochádzajú od Ježiša, od Boha. 
„Naše slabosti nás častokrát vedú cestou“, ktorá predvída dvojité smerovanie, 
akýsi „dvojitý život“, ktorým Ježiš nazýva „to, čo nám ukazuje svet“. Ale čo sa 
deje, ak počúvame Ježiša? – pýta sa Svätý Otec a odpovedá: Niekedy sa tí, 
ktorí dávajú iný návrh, spätý s vecami tohto sveta, „vzbúria“ a cesta sa končí 
prenasledovaním. Je však veľa tých, ktorí počúvajú to, čo od nich Ježiš žiada a 
mnohí z nich sú preto prenasledovaní. Svojim životom ponúkajú svedectvo o 
túžbe poslúchať Boha, vydať sa cestou, ktorú im Ježiš naznačil. Podľa pápeža 
Františka je práve toto ten cieľ, ku ktorému nás Cirkev povzbudzuje dnešným 
čítaním: „Ísť Ježišovou cestou.“ Znamená to nepočúvať návrhy tohto sveta, 
„hriešne návrhy“ či dohody, ktoré nás vzďaľujú od Boha. „To nás šťastných 
neurobí,“ tvrdí pápež. Pomoc kráčať cestou, ktorú nám ukazuje Ježiš a pomoc 
k tomu, aby sme boli poslušní voči Bohu, môžeme nájsť v Duchu Svätom: „Je 
to práve Duch Svätý, ktorý nám dáva silu kráčať,“ pokračovať na tejto púti. 
„Náš Otec nám dá Ducha“, ale musíme byť odvážni, žiadať o „milosť odvahy“, 
odvahu povedať: „Pane, som hriešnik, často podlieham svetským veciam, ale 
chcem počúvať teba, chcem kráčať po tvojej ceste.“ Svätý Otec hovorí: prosme 
o milosť ísť naďalej Ježišovou cestou. A keď sa nám to nepodarí, prosme o 
odpustenie. „Pán nám odpustí, pretože je nesmierne dobrý,“ dodal v závere 
pápež František.      

Pápež napísal list obyvateľom centier rímskeho Caritasu 
 
„Ďakujem vám za vaše gesto blízkosti a priazne. Pán nech vám to bohato 
vynahradí. Ďakujem vám aj za to, že sa za mňa modlíte a pozývam vás, aby ste 
v tom pokračovali, pretože to veľmi potrebujem. Vedzte, že vás nosím vo 
svojom srdci a že som vám k dispozícii. Prajem vám požehnané Veľkonočné 
obdobie. Ježiš nech vás požehnáva a Panna Mária ochraňuje. Bratsky 
František.“ Pápež František takto, listom zaslaným riaditeľovi centier rímskeho 
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Caritasu Mons. Enricovi Ferocimu pozdravil ich hostí. „Je veľmi pekné vidieť 
nášho biskupa, ktorý nás uisťuje o svojej blízkosti a modlitbe“ – reaguje Mons. 
Feroci. Podľa jeho slov hostia jedálne a hostelu, ktorým včera list prečítal, boli 
veľmi dojatí a veľmi si vážia túto disponibilitu pápeža. Svätý Otec takto 
odpovedal na ich list, ktorým reagovali na pozvanie k modlitbe z loggie 
Baziliky sv. Petra a vyjadrili v ňom Pánovi vďaku za to, že nám daroval v 
pápežovi takéhoto človeka. V liste, ktorý odovzdal Svätému Otcovi na Zelený 
Štvrtok Mons. Feroci, obyvatelia ubytovní Caritasu okrem iného uviedli: „V 
našej ťažkej situácii môžeme pozorovať a zažiť na vlastnej koži, aké dôležité je 
gesto solidarity, aké utešujúce objatie, podanie ruky, v priamom kontraste s 
ľahostajnosťou alebo postojom tých, ktorí zraňujú už svojím pohľadom.“ 
 
10. apríl 

Svätý Otec počas audiencie: svedčiť svetu o radosti zo vzkriesenia 
 
O spásonosnom význame Ježišovho vzkriesenia, bez ktorého by bola naša 
viera márna, dnes (10. apríla) hovoril pápež František vo svojej katechéze 
počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Zúčastnili sa na nej tisíce 
pútnikov z celého sveta: 
 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 
V minulej katechéze sme sa zastavili pri udalosti Ježišovho vzkriesenia, pri 
ktorej ženy zohrali osobitnú úlohu. Dnes by som sa rád zamyslel nad jeho 
spásnym významom. Čo znamená zmŕtvychvstanie pre náš život? A prečo by 
bez neho naša viera bola márna? Naša viera stojí na Kristovej smrti a 
zmŕtvychvstaní podobne ako dom stojí na základoch: ak tie nevydržia, zrúti sa 
celý dom. Na kríži Ježiš obetoval seba samého tým, že na seba vzal naše 
hriechy, zostúpil do priepasti smrti, zmŕtvychvstaním nad ňou zvíťazil, zničil 
ju a otvoril nám cestu k znovuzrodeniu do nového života. Sv. Peter to súhrne 
vyjadruje v úvode svojho Prvého listu, ako sme to práve počuli: „Nech je 
zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom 
milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 
pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo (1,3-4). Apoštol nám 
hovorí, že Ježišovým vzkriesením nastáva niečo úplne nové: sme vyslobodení 
z otroctva hriechu a stávame sa Božími deťmi; to značí, že sme zrodení k 
novému životu. Kedy sa toto všetko pre nás uskutočňuje? Vo sviatosti krstu. V 
staroveku sa krst pravidelne udeľoval ponorením do vody. Ten, čo mal byť 
pokrstený, zostúpil do krstného prameňa v podobe bazéna, vyzlečený zo šiat, a 
biskup či kňaz mu tri razy nalial vodu na hlavu, pokrstiac ho v mene Otca i 
Syna a Ducha Svätého. Pokrstený potom vyšiel z bazéna a obliekol si nové 
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biele šaty. To znamenalo, že sa narodil do nového života, ponoriac sa do 
Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Stal sa Božím dieťaťom. Sv. Pavol v Liste 
Rimanom píše: „dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: 
‚Abba Otče!‘“ (Rim 8,15). Duch, ktorého sme dostali v krste, nás učí a 
podnecuje, aby sme Bohu povedali „Otče“. Alebo lepšie: Abba znamená 
Otecko. Taký je náš Boh, je pre nás oteckom. Duch Svätý v nás uskutočňuje 
toto nové postavenie Božích detí. Boh sa k nám správa ako k synom, rozumie 
nám, odpúšťa nám, objíma nás, miluje nás i keď robíme chyby. Už v Starom 
zákone prorok Izaiáš zdôrazňoval, že ak aj matka zabudne na svoje dieťa, Boh 
na nás nikdy nezabudne, v žiadnej chvíli (porov. 49,15). A toto je krásne, 
nádherné. 
Tento synovský vzťah s Bohom však nie je akýmsi pokladom, ktorý sme 
uložili niekde do kúta v našom živote. Naopak, musí rásť, musí byť 
vyživovaný každodenným počúvaním Božieho slova, modlitbou, účasťou na 
sviatostiach, osobitne sviatosťou zmierenia a Eucharistie, a láskou. Môžeme 
žiť ako deti! Smieme žiť ako deti! Toto je naša dôstojnosť. Počínať si ako 
pravé deti! To značí, že dovolíme Kristovi, aby nás každodenne premieňal a 
urobil takými ako on; znamená to, že sa snažíme žiť ako kresťania, usilujeme 
sa nasledovať ho, i keď si uvedomujeme naše ohraničenia a slabosti. Pokušenie 
opustiť Boha a postaviť do centra seba samých je stále nablízku a skúsenosť 
hriechu zraňuje náš kresťanský život, naše bytie Božích detí. Preto musíme 
mať odvahu viery, aby sme sa nenechali zviesť mentalitou, ktorá nám 
nahovára: „Boha nepotrebuješ, nie je pre teba dôležitý, atď.“ Práve naopak, iba 
ak si budeme počínať ako Božie deti, ak sa nenecháme obrať o odvahu kvôli 
našim pádom a hriechom, uvedomujúc si, že Boh nás miluje, náš život sa stane 
novým, bude plný vyrovnanosti a radosti. Boh je našou silou! Boh je našou 
nádejou! 
Drahí bratia a sestry, musíme mať ako prví túto pevnú nádej a máme byť jej 
živým, jasným a žiarivým znamením pre všetkých. Vzkriesený Pán je nádejou, 
ktorá nikdy nesklame (porov. Rim 5,5). Pánova nádej nezahanbuje. Koľkokrát 
sa nádeje v našom živote rozplynú, koľkokrát sa očakávania, ktoré nosíme v 
srdci, vôbec neuskutočnia! Nádej nás kresťanov je silná, istá, pevná na tejto 
zemi, kde nás Boh povolal putovať. Zároveň je otvorená pre večnosť, pretože 
sa zakladá na Bohu, ktorý je vždy verný. Nezabudnime na to: Boh je vždy 
verný, Boh je nám vždy verný. Byť vzkriesenými s Kristom, prostredníctvom 
krstu a daru viery, pre neporušiteľnú nádej nás pobáda, aby sme sa ešte viac 
snažili o Božie veci, mysleli naňho ešte viac, modlili sa ešte viac. Byť 
kresťanmi neznamená obmedziť sa na dodržiavanie prikázaní, ale značí byť v 
Kristovi, myslieť ako on, konať a milovať ako on. Znamená to dovoliť mu, aby 
prevzal vládu nad naším životom, zmenil ho, premenil a vyslobodil z temnoty 
zla a hriechu. 
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Drahí bratia a sestry, ak nás niekto požiada zdôvodniť nádej, ktorá je v nás 
(porov. 1Pt 3,15), ukážme mu vzkrieseného Krista. Ukážme naňho 
ohlasovaním jeho Slova, ale predovšetkým naším životom vzkriesených. 
Ukážme radosť z toho, že sme Božie deti, slobodu, ktorú nám dáva život v 
Kristovi. Táto sloboda je pravá, je slobodou od otroctva zla, hriechu a smrti! 
Hľaďme na nebeskú vlasť. Tak budeme mať nové svetlo a silu i v našom 
každodennom úsilí a námahách. Toto je vzácna služba, ktorú máme poskytnúť 
nášmu svetu, ktorý často nedokáže pozdvihnúť zrak smerom nahor, nedokáže 
zdvihnúť zrak smerom k Bohu. Ďakujem. 

Ani peniaze, ani moc, ani márnosť, ale jedine Božia láska je to, čo spasí 
 
Svätý Otec sa v homílii počas dnešnej (10.apríla) rannej svätej omše v Dome 
sv. Marty vo Vatikáne pozastavil nad úryvkom z dnešného evanjelia „Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život“. Ako povedal, „Pán nás zachraňuje svojou 
láskou, nie nejakým listom, dekrétom, ale spasil nás svojou láskou“. Je to tak 
silná láska, že ho to vedie k tomu, aby poslal svojho Syna, „ktorý sa stal 
jedným z nás a bol medzi nami – a toto nás zachraňuje“. Svätý Otec sa ďalej 
pýtal: „Čo znamená spása? Čo znamená byť spasení? Znamená to znovu získať 
od Pána „dôstojnosť, ktorú sme stratili“ – dôstojnosť Božích detí. Znamená to 
znovunadobudnúť nádej. „Táto dôstojnosť neustále rastie až do konečného 
stretnutia sa s ním. Máme svoju dôstojnosť. Sme ženami a mužmi nádeje. Toto 
znamená byť spasení láskou“. Podľa Svätého Otca je však problémom to, že sa 
niekedy chceme spasiť sami „a veríme tomu, že to dokážeme“. Zakladajúc 
svoju istotu na peniazoch si myslíme: „mám svoju dôstojnosť: dôstojnosť 
bohatého človeka“. Pápež František následne pripomenul evanjeliový príbeh o 
boháčovi, ktorý si naplnil sýpky a šiel pokojne spať, keď mu Pán povedal: 
„Ešte tejto noci zomrieš“. „Takáto záchrana“ – pokračoval Svätý Otec – „nie je 
nič, je to provizórna záchrana! Inokedy sa chceme zachrániť márnivosťou, či 
hrdosťou – myslíme si, že sme silní. Ani toto nefunguje. Maskujeme svoju 
chudobu, naše hriechy márnosťou a pýchou. Aj toto raz skončí. Avšak pravá 
spása je v dôstojnosti, ktorú nám Boh nanovo dáva, v nádeji, že nám ju 
prinavrátil Kristus vo Veľkonočné ráno“. 
Na rannej svätej omši boli prítomní zamestnanci inštitúcie Fabrika sv. Petra a 
ministerka vnútra Talianskej republiky Anna Mária Cancellieriová s rodinou. 
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9. apríl  

Pápež František: Kresťan nesúdi, neohovára, je mierny a láskavý 
 
Duch prináša pokoj do kresťanských spoločenstiev a učí svojich členov, aby 
boli dobromyseľní, odmietali hovoriť zle o druhých. Týmto povzbudením 
pápež František zakončil homíliu dnešnej (9. apríla) rannej svätej omše v 
Dome sv. Marty. Tento krát sa na nej zúčastnil personál vatikánskej nemocnice 
a Všeobecných služieb Governatorátu. 
„Boli jedno srdce a jedna duša“ – vďaka Duchu, ktorý ich priviedol späť k 
„novému životu“. To, čo v roku nula našej Cirkvi dokázala prvá kresťanská 
komunita, predstavuje nadčasový model pre dnešné kresťanské komunity. Toto 
Svätý Otec názorne vysvetľoval počnúc evanjeliovým dialógom medzi Ježišom 
a Nikodémom, ktorý nedokázal okamžite pochopiť, ako sa môže človek 
„znovu narodiť“. Znamená to, že Duch Svätý je novým životom, ktorý sme 
dostali v krste. „Avšak tento život“ – dodal pápež – „musíme rozvíjať, 
neprichádza automaticky“. Musíme robiť všetko pre to, aby sa náš život vyvíjal 
do nového života, je to prácna cesta, ktorá závisí predovšetkým od Ducha a od 
schopnosti každého jedného z nás otvoriť sa jeho vanutiu. A toto je presne to, 
čo sa stalo s prvými kresťanmi. Mali „nový život“, ktorý sa prejavoval v 
spolužití „ako jedno srdce a jedna duša“. Mali jednotu, jednotu duší, harmóniu 
citov lásky, vzájomnej lásky. Rozmer, ktorý musíme dnes nanovo objaviť: 
miernosť v spoločnosti, cnosť trochu zabudnutá. Miernosť má veľa 
nepriateľov. Prvým je „prázdne hovorenie“. Pápež sa pri probléme 
„zneužívania slova“ pristavil s veľkým realizmom: „Keď dávame prednosť 
rozprávaniu, rozprávaniu o iných, s nádychom ohovárania – sú to každodenné 
skutočnosti, ktoré sa dotýkajú každého, dokonca aj mňa – je to pokušenie 
zlého, ktorý nechce, aby k nám prišiel Duch a aby utvoril tento pokoj, túto 
miernosť v kresťanských spoločenstvách. Stále existujú tieto boje vo 
farnostiach, v rodinách, v susedstvách, medzi priateľmi. „A toto“ – zopakoval 
pápež – „nie je nový život, pretože keď príde Duch a spôsobí, že sa narodíme 
do nového života, urobí nás pokornými a milujúcimi. Svätý Otec v dnešnej 
homílii pripomenul, aké sú správne postoje a reakcie kresťana. Po prvé 
„nesúdim nikoho“, pretože „iba Pán je sudca“. Potom radšej mlčím, a ak je 
potrebné niečo povedať, tak tým, ktorí môžu situáciu upokojiť, „nie celému 
okoliu“. „Ak s milosťou Ducha“ – uzatvoril pápež František – „dokážeme 
nehovoriť viac negatívne o iných, bude to veľký krok vpred a prinesie to veľký 
úžitok všetkým.“ 
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Ban Ki-moon dnes predstavil pápežovi Františkovi plán na ďalšie funkčné 
obdobie 
 
V dopoludňajších hodinách dnes ( 9. apríl) pápež František prijal na audiencii 
generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Ban Ki-moona. Ide o 
stretnutie, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu a potvrdzuje uznanie ústrednej 
úlohy Svätej stolice, ktorú zohráva pri Organizácií spojených národov pri 
zachovávaní mieru vo svete, podporovaní spoločného dobra ľudstva a ochrane 
základných ľudských práv. 
Obaja predstavitelia sa počas stretnutia venovali otázkam spoločného záujmu, 
najmä pokiaľ ide o konfliktné situácie a vážnu humanitárnu krízu v Sýrii, ale aj 
v iných častiach sveta. Dotkli sa tiež stupňujúceho sa napätia na Kórejskom 
polostrove a na africkom kontinente, kde sú stabilita a mier ohrozené a 
pozastavili aj pri probléme utečencov a migrantov či obchodovania s ľuďmi. 
Pápež František počas stretnutia pripomenul príspevok Katolíckej cirkvi, 
vychádzajúc z identity a prostriedkov jej vlastných, a to predovšetkým v 
prospech ochrany ľudskej dôstojnosti. Ban Ki-moon, ktorý bol len 
prednedávnom znovuzvolený za generálneho tajomníka OSN na druhé funkčné 
obdobie, predstavil pápežovi svoj päťročný plán. 
Generálny tajomník sa dnes stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom 
kardinálom Tarcisiom Bertonem, ktorého sprevádzal Mons. Antoine Camilleri, 
podsekretár pre vzťahy so štátmi. 
 
8. apríl 

Pápež František v homílii dnešnej slávnosti Zvestovania o kariére smerom 
nadol 
 
Pre kresťana „napredovať“ znamená „ponížiť sa“ na ceste pokory, aby do 
popredia vystúpila Božia láska. Na túto myšlienku, nazvanú zlaté pravidlo, 
sústredil pápež František pozornosť vo svojej homílii pri svätej omši, ktorú 
slávil dnes ráno v kaplnke Domu sv. Marty vo Vatikáne. Na liturgickej 
slávnosti Zvestovania Pána sa okrem iných zúčastnili rehoľné sestry z rádu 
Milosrdných sestier, ktoré si počas nej obnovili svoje rehoľné sľuby, ďalej 
personálne oddelenie Vatikánskeho televízneho centra, brazílska redakcia 
Vatikánskeho rozhlasu, ako aj Arturo Mari fotograf, ktorý mnoho rokov 
fotografoval pápežov. 
Cesta, ktorá stúpa o to viac, čím viac klesá. Je to cesta kresťanskej pokory, 
ktorá dvíha k Bohu natoľko, nakoľko sa ten, ktorý je jej svedkom vie uponížiť, 
aby prenechal priestor jeho činorodej láske. Táto myšlienka bola odrazom 
pápeža Františka k reflexii nad významom dnešnej liturgickej slávnosti 
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Zvestovania Pána. Cesta, ktorou kráčajú Mária a Jozef do Betlehema, aby 
zachovali cisárovo nariadenie o sčítaní ľudu, to je cesta pokory, povedal Svätý 
Otec. Je znamením Máriinej pokory, že „nerozumie dobre“, ale „prenechá 
svoju dušu Božej vôli.“ Je znamením Jozefovej pokory, že ponížene berie na 
seba „veľkú zodpovednosť“ za svoju manželku čakajúcu dieťa. A to všetko je 
Božia láska, ktorá sa dala na cestu pokory, aby Boh prišiel k nám. To je to, 
čomu dáva prednosť, aby vyjadril svoju lásku k ľuďom, v protiklade k veľkým 
idolom, ktorí sa zviditeľňujú hlasno hovoriac: ‚Tu velím ja.‘ Naopak náš Boh, 
ktorý nie je falošným bohom, bohom z dreva, vytvoreným ľuďmi, si radšej volí 
ísť cestou pokory. Rovnaké je aj nasledovanie Ježiša po ceste, ktorá ho 
uponížila až na kríž. 
Pre kresťana, pokračoval pápež, je toto zlatým pravidlom, je pokrokom. 
Postúpiť vyššie znamená ponížiť sa. „Nemôžeme ísť inou cestou.“ Ak sa 
neuponížim, nepokorím, nie som kresťan. Avšak byť pokorný neznamená, že 
budeme kráčať „so sklopenými očami“. Pokora Ježiša alebo jeho Matky či 
Jozefa nebola takáto. Nastúpiť cestu pokory znamená dovoliť, aby touto cestou 
prichádzala všetka Božia láska, ktorá je jediná, pre ktorú sa oni rozhodli. 
Dokonca aj „triumf vzkriesenia“, poznamenal Svätý Otec, nasleduje po 
porážke, „triumf kresťana sa začína cestou uponíženia“. 
Vyprosujme si, vyzval nás pápež František v závere homílie dnešnej slávnosti 
Zvestovania Pána, „milosť pokory, a to pokory, ktorá je cestou, ktorou určite 
kráča milosrdná láska, pretože kde nie je pokora, tam zostáva láska blokovaná, 
nemôže prejsť“. 
 
7. apríl - Na sviatok Božieho milosrdenstva 

Svätý Otec z lodžie baziliky: Ježiš stojí vždy na našej strane 
 
Pápež František včera (7. apríla) v podvečer prevzal katedru rímskeho biskupa. 
Po slávnostnej svätej omši v Lateránskej bazilike sa z lodžie baziliky nečakane 
prihovoril tisícim prítomným týmito slovami: „Bratia a sestry, dobrý večer! 
Ďakujem vám za vaše spoločenstvo počas dnešnej svätej omše. Veľká vďaka! 
Prosím vás, aby ste sa za mňa modlili, potrebujem to, nezabúdajte na to. 
Ďakujem vám všetkým! Vykročme všetci spoločne napred, ľud a biskup, všetci 
spoločne, napred stále s radosťou zo Vzkriesenia Ježiša, on stojí vždy na našej 
strane. Nech vás Pán žehná!“ 
Potom veriacim zhromaždeným na priestranstve pred bazilikou udelil svoje 
požehnanie a opätovne sa im poďakoval. 

 Svätý Otec: Božia trpezlivosť v nás vzbudzuje odvahu prosiť o odpustenie 
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Plné znenie homílie pápeža Františka počas včerajšej (7. apríla) svätej omše, 
ktorú slávil v Lateránskej bazilike po tom, ako prevzal katedru rímskeho 
biskupa: 
S radosťou slávim po prvý raz Eucharistiu v tejto Lateránskej bazilike, 
katedrále rímskeho biskupa. Všetkých vás s láskou pozdravujem: drahého 
kardinála vikára, pomocných biskupov, diecéznych kňazov, diakonov, 
rehoľníčky a rehoľníkov a všetkých veriacich laikov. Taktiež pozdravujem 
primátora s manželkou a všetky prítomné autority. Spoločne kráčajme vo 
svetle vzkrieseného Pána. 
Dnes slávime Druhú veľkonočnú nedeľu, nazývanú tiež aj Nedeľou Božieho 
milosrdenstva. Aká krásna je táto realita viery pre náš život: Božie 
milosrdenstvo! Taká veľká a hlboká je Božia láska k nám, je to láska, ktorá sa 
nikdy nezmenšuje, vždy nás drží za ruku a podporuje nás, pomáha nám vstať a 
vedie nás. 
V dnešnom evanjeliu apoštol Tomáš zakúša práve Božie milosrdenstvo, ktoré 
má konkrétnu tvár, tvár Ježiša, vzkrieseného Ježiša. Tomáš neverí tomu, čo mu 
hovoria ostatní apoštoli: „Videli sme Pána“; nestačí mu Ježišov prísľub, ktorý 
im oznámil: „na tretí deň vstanem z mŕtvych“. Chce ho vidieť, chce vložiť 
svoje ruky do rán po klincoch a do boku. A aká je Ježišova reakcia? 
Trpezlivosť: Ježiš neopúšťa tvrdohlavého Tomáša v jeho nevere; daruje mu 
týždeň času, nezavrie bránu, čaká. A Tomáš uznáva vlastnú obmedzenosť, 
malú vieru. „Pán môj a Boh môj“: týmto jednoduchým zvolaním, avšak plným 
viery, odpovedá na Ježišovu trpezlivosť. Necháva sa objať Božím 
milosrdenstvom, vidí ho pred sebou, v ranách na rukách a nohách, v otvorenom 
boku a nachádza dôveru: je to nový človek, už viac nie je neveriaci, ale veriaci. 
Pripomeňme si aj Petra: trikrát zaprie Ježiša práve vo chvíli, keď mu mal byť 
nablízku; a keď sa dotkne svojho dna, stretáva Ježišov pohľad, ktorý trpezlivo 
a bez slov hovorí: „Peter, nemaj strach zo svojej slabosti, dôveruj mi“; a Peter 
chápe, cíti tento Ježišov láskyplný pohľad a plače. Aký krásny je Ježišov 
pohľad – koľká nežnosť! 
Bratia a sestry, nikdy nestraťme dôveru v trpezlivé Božie milosrdenstvo! 
Pozrime sa na dvoch emauzských učeníkov: smutné tváre, prázdna cesta, bez 
nádeje. Ale Ježiš ich neopúšťa: kráča s nimi po spoločnej ceste, ale nielen to! S 
trpezlivosťou im vysvetľuje Písma, ktoré hovoria o ňom a spolu s nimi sa 
zastaví, aby sa podelil o jedlo. Toto je Boží štýl: nie je netrpezlivý ako my, 
ktorí často chceme všetko a hneď, a to aj v súvislosti s osobami. Boh je s nami 
trpezlivý, pretože nás miluje, a ten kto miluje, chápe, dáva nádej, neopúšťa, 
neborí mosty, vie odpustiť. Pamätajme na to v našom kresťanskom živote: Boh 
na nás vždy čaká, aj keď sme sa od neho vzdialili! On nikdy nie je ďaleko a 
keď sa k nemu vrátime, je pripravený nás objať. 
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Vždy ma veľmi oslovuje čítanie podobenstva o milosrdnom Otcovi, vždy na 
mňa zapôsobí, pretože mi dáva veľkú nádej. Predstavte si toho mladšieho syna, 
ktorý bol v otcovom dome a bol milovaný, napriek tomu požiada o svoju časť 
dedičstva; odchádza preč, všetko minie, klesne až na dno, ocitne sa ďaleko od 
otca; a keď sa dotkne dna, pocíti nostalgiu za teplom otcovského domu, a tak 
sa vráti späť. A otec? Zabudol na syna? Nie, nikdy. Je tam, vidí ho zďaleka, 
čakal ho každý deň, každú chvíľu: bol vždy v jeho srdci ako syn, aj keď ho 
opustil, aj keď premrhal celé dedičstvo, teda svoju slobodu. Otec s 
trpezlivosťou a láskou, s nádejou a milosrdenstvom nikdy, ani na chvíľu, 
neprestal na neho myslieť a hneď, ako ho uvidí ešte z diaľky, beží mu v ústrety 
a nežne ho objíma, s Božou nežnosťou, bez jediného vyčítavého slova: vrátil 
sa! Toto je otcova radosť. Objatím svojho syna otec vyjadruje celú túto radosť: 
vrátil sa! Boh nás vždy očakáva, neunavuje sa. Ježiš nám ukazuje toto trpezlivé 
Božie milosrdenstvo, aby sme znova našli dôveru, nádej, navždy! Veľký 
nemecký teológ Romano Guardini hovorí, že Boh odpovedá na našu slabosť 
svojou trpezlivosťou a to je dôvod našej dôvery, našej nádeje (porov. 
Glabenserkenntnis, Wurzburg 1949, str. 28). Je to ako dialóg medzi našou 
slabosťou a Božou trpezlivosťou, je to dialóg, ktorý nám, ak sa mu otvoríme, 
dá nádej. 
Chcel by som zdôrazniť ďalší prvok: Božia trpezlivosť nech je nám 
povzbudením vrátiť sa k Nemu, nech sa v našom živote stala akákoľvek chyba, 
akýkoľvek hriech. Ježiš vyzýva Tomáša, aby vložil ruku do jeho rán na rukách 
a nohách a do jeho boku. Aj my môžeme vstúpiť do Ježišových rán, môžeme 
sa ich reálne dotknúť; to sa deje vždy, keď prijímame s vierou sviatosti. Sv. 
Bernard v jednej krásnej homílii hovorí: „Prostredníctvom ... rán (Ježišových) 
ja môžem piť med zo skaly a olej z kusov kameňa (porov. Dt 32,13), teda 
zakusovať, aký dobrý je Pán“ (O Chvále chvál 61,4). Práve v Ježišových 
ranách máme istotu, v nich sa ukazuje nesmierna láska jeho srdca. Tomáš to 
pochopil. Sv. Bernard sa pýta: „na čo sa však môžem spoľahnúť? Na moje 
zásluhy? Veď „mojou zásluhou je Božie milosrdenstvo. Určite nie som 
chudobný na zásluhy, pokiaľ je on bohatý na milosrdenstvo. Ak bude Pánovo 
milosrdenstvo bohaté, aj ja budem prekypovať zásluhami“ (ivi, 5). Toto je 
dôležité: odvaha zveriť sa Ježišovmu milosrdenstvu, dôverovať jeho 
trpezlivosti, utiekať sa vždy do rán jeho lásky. Sv. Bernard dospel k tomuto 
poznaniu: „Ale čo povedať, ak ma svedomie hryzie, kvôli množstvu hriechov? 
Kde sa rozmnožil hriech, rozmnožila sa aj milosť (Rim 5,20)” (ibid). Možno si 
niekto pomyslí: Môj hriech je tak veľký, moje vzdialenie sa od Boha je tak 
veľké ako u mladšieho syna v podobenstve, moja nevera je taká ako u Tomáša; 
nemám odvahu vrátiť sa, myslieť si, že ma Boh môže prijať a že čaká práve na 
mňa. Ale Boh čaká práve na teba, prosí ťa iba o to, aby si mal odvahu ísť k 
nemu. Koľkokrát som v mojej pastoračnej službe počul opakovať: „Otče, mám 
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veľa hriechov“; a vždy som následne vyslovil pozvanie: „Neboj sa, choď za 
ním, čaká na teba, On urobí všetko“. Okolo seba máme toľko svetských ponúk, 
nechajme sa však zachytiť Božou ponukou, pretože ona je vždy láskavým 
pohladením. Pre Boha nie sme číslami, sme dôležití, ba dokonca najdôležitejší; 
aj keď sme hriešnici, sme tými, ktorí mu najviac ležia na srdci. 
Adam po hriechu pocítil hanbu, vníma, že je nahý, cíti váhu toho, čo urobil; 
napriek tomu ho Boh neopustil: ak v tej chvíli aj začal exil od Boha pre hriech, 
je tu už prísľub návratu, možnosť vrátiť sa k nemu. Boh sa hneď pýta: „Adam, 
kde si?“, a hľadá ho. Ježiš sa stal nahým pre nás, zobral na seba Adamovu 
hanbu, nahotu jeho hriechu, aby zmyl náš hriech: jeho ranami sme boli 
uzdravení. Pamätajte na to, čo hovorí sv. Pavol: čím sa budem chváliť, ak nie 
mojou slabosťou, mojou biednosťou? Práve v pociťovaní môjho hriechu, v 
pohľade na môj hriech, môžem vidieť a stretnúť Božie milosrdenstvo, jeho 
lásku a ísť za ním, aby som prijal odpustenie. 
V mojom osobnom živote som veľakrát videl milosrdnú Božiu tvár, jeho 
trpezlivosť; u mnohých osôb som videl odvahu vstúpiť do Ježišových rán, 
hovoriac mu: Pane som tu, prijmi moju chudobu, ukry vo svojich ranách môj 
hriech, zmy ho svojou krvou. Vždy som videl, že Boh to urobil, prijal, utešil, 
zmyl a miloval. 
Drahí bratia a sestry, nechajme sa objať Božím milosrdenstvom; dôverujme 
jeho trpezlivosti, ktorá nám vždy dáva čas; majme odvahu vrátiť sa do jeho 
domu, prebývať v ranách jeho lásky, nechajme sa Ním milovať, stretnime jeho 
milosrdenstvo vo sviatostiach. Pocítime jeho takú nádhernú nežnosť, pocítime 
jeho objatie a aj my budeme schopní milosrdenstva, trpezlivosti, odpustenia, 
lásky. 

Pápež František pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná aj o odkaze bl. 
Jána Pavla II. 
 
Aj slnečné jarné počasie prispelo k tomu, že na Námestí sv. Petra sa zišlo 
niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa spolu so Svätým Otcom 
pomodlil poludňajšiu modlitbu Raduj sa nebies kráľovná. Ešte pred samotnou 
modlitbou sa pápež František prihovoril z okna svojej pracovne nasledovne: 
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!V túto nedeľu, ktorá uzatvára veľkonočnú 
oktávu, obnovujem veľkonočné prianie pre všetkých samotnými slovami 
zmŕtvychvstalého Ježiša: „Pokoj vám!“ (Jn 20,19.21.26) Nie je to hocaký 
pozdrav ani jednoduché prianie: je to dar, ba dokonca vzácny dar, ktorý Kristus 
ponúka svojim učeníkom potom, ako prešiel smrťou a podsvetím. Daruje 
pokoj, ako prisľúbil: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja 
vám nedávam, ako svet dáva“. (Jn 14,27) Tento pokoj je ovocím víťazstva 
Božej lásky nad zlom, je ovocím odpustenia. A je to práve tak: skutočný pokoj, 
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ten hlboký, prichádza zo zážitku Božieho milosrdenstva. Dnes je nedeľa 
Božieho milosrdenstva z vôle blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý zatvoril 
svoje oči pre tento svet práve v predvečer tejto slávnosti. Jánovo evanjelium 
nám zvestuje, že Ježiš sa dvakrát objavil apoštolom uzavretým vo večeradle: 
prvýkrát, v samotný večer zmŕtvychvstania, a vtedy tu nebol Tomáš, ktorý 
povedal: „Keď neuvidím... a nedotknem sa..., neuverím.“ Druhýkrát, o osem 
dní neskôr, tu už Tomáš bol a Ježiš sa obracia práve naňho, pozýva ho hľadieť 
na rany, dotknúť sa ich; Tomáš zvolal: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20,28) Ježiš 
mu odpovedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a 
uverili.“ (v. 29) Ale kto boli tí, čo uverili bez toho, aby videli? Ďalší učeníci, 
ostatní muži a ženy v Jeruzaleme, ktorí, hoci nestretli zmŕtvychvstalého Ježiša, 
uverili svedectvu apoštolov a žien. Toto je slovo veľmi dôležité pre vieru. 
Môžeme to nazvať „blahoslavenstvom viery“. „Blahoslavení tí, čo nevideli a 
uverili.“ (Jn 20,29) Toto je blahoslavenstvo viery. V každom čase a na každom 
mieste sú blahoslavení tí, čo prostredníctvom Božieho slova, ohlasovaného v 
Cirkvi a dosvedčovaného kresťanmi, uveria, že Ježiš Kristus je vtelenou Božou 
láskou, vteleným Milosrdenstvom. A toto platí pre každého z nás! 
Ježiš dal apoštolom spolu so svojim pokojom Ducha Svätého, aby mohli 
rozniesť do sveta odpustenie hriechov – to odpustenie, ktoré môže dať iba Boh 
a ktorého cenou bola krv Syna. (porov. Jn 20,21-23) Cirkev je poslaná 
zmŕtvychvstalým Kristom odovzdávať ľuďom odpustenie hriechov, a tak dať 
rast Kráľovstvu lásky, rozsievať pokoj do sŕdc, aby sa upevnil tiež vo 
vzťahoch, v spoločnosti, v inštitúciách. Duch zmŕtvychvstalého Krista vyháňa 
strach zo sŕdc apoštolov a pobáda ich vyjsť z večeradla, aby prinášali 
evanjelium. Majme aj my väčšiu odvahu vydávať svedectvo o viere v 
zmŕtvychvstalého Krista. Nemajme strach byť kresťanmi a žiť po kresťansky! 
My musíme mať túto odvahu ísť a ohlasovať zmŕtvychvstalého Krista, pretože 
on je našim pokojom, on učinil pokoj svojou láskou, svojim odpustením, 
svojou krvou, svojim milosrdenstvom. 
Drahí priatelia, dnes popoludní budem sláviť eucharistiu v Bazilike sv. Jána v 
Lateráne, ktorá je katedrálou rímskeho biskupa. Prosme spoločne Pannu Máriu, 
aby pomáhala nám, biskupovi a ľudu, kráčať vo viere a v láske, dôverujúc stále 
milosrdenstvu Pána, ktorý nás neustále očakáva, miluje nás, odpustil nám 
svojou krvou a odpúšťa nám každý raz, keď ideme k nemu požiadať o 
odpustenie. Majme dôveru v jeho milosrdenstvo.“ 
 
Po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná adresoval pútnikom v Ríme 
nasledujúce slová: 
„Posielam srdečný pozdrav pútnikom, ktorí sa zúčastnili na svätej omši, ktorej 
predsedal kardinál rímsky vikár v Kostole Santo Spirito in Sassia, v centre úcty 
k Božiemu milosrdenstvu. Drahí bratia a sestry, buďte poslami a svedkami 
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Božieho milosrdenstva! 
Ďalej som rád, že môžem pozdraviť početných členov hnutí a asociácií 
prítomných na tejto našej chvíli modlitby, zvlášť komunity rímskeho 
neokatechumenátu, ktoré dnes začínajú osobitnú misiu na námestiach mesta. 
Všetkých pozývam prinášať Dobrú zvesť v každom životnom prostredí 
„skromne a s bázňou“ (1Pt 3,16). Choďte na námestia a ohlasujte Ježiša Krista, 
nášho Spasiteľa! 
Zdravím všetkých chlapcov a dievčatá a prítomných mladých, osobitne žiakov 
Kolégia Saint-Jean de Passy z Paríža a zo Školy Giuseepeho Mazziniho z 
Marsaly, ako aj skupinu miništrantov z Taranta. 
Pozdravujem Chór Baziliky Collemaggio z Aquily, veriacich z Campoverde di 
Aprilia, Verolanuova a Valentano, a spoločenstvo skautov Fuolard Bianchi. 
Nech vás Pán požehná a dobrý obed!“ 
 
6. apríl 

Pápež František: S vierou sa netrochári, nevymieňa sa za lepšie ponuky 
 
Odvážne svedčiť o integrite viery je pozvanie pápeža Františka z dnešnej (6. 
apríla) rannej svätej omše. Slávil ju v kaplnke Domu sv. Marty vo Vatikáne za 
účasti jednej argentínskej rodiny, ale aj rehoľných sestier z rôznych rádov. V 
krátkej homílii Svätý Otec komentoval čítania dnešnej soboty vo veľkonočnej 
oktáve. Prvé predstavuje Petra a Jána, ktorí odvážne napriek hrozbám svedčia o 
viere pred židovskými vodcami, zatiaľ čo v evanjeliu vzkriesený Ježiš karhá 
neveru apoštolov, pretože neveria tým, ktorí tvrdia, že ho videli. 
Pápež nato položil otázku: „Ako je to s našou vierou? Je silná? Alebo niekedy 
je ako kvapka rosy na ruži?“. Keď sa dostaneme do ťažkostí, sme odvážni ako 
Peter, alebo sme skôr vlažnejší? Vždy v histórii Božieho ľudu existovalo 
pokušenie trocháriť s vierou, len natoľko, nakoľko to robia iní, aby toho nebolo 
veľa, aby to nebolo nekompromisné. Ale keď začneme vieru kúskovať, 
vyjednávať s postojom viery, vymieňať ju za lepšie ponuky – povedal pápež – 
dávame sa na cestu odpadlíctva, nie vernosti Pánovi. 
Príklad Petra a Jána nám pomáha, dáva nám silu, avšak v dejinách Cirkvi 
existuje k dnešnému dňu mnoho mučeníkov. Byť mučeníkmi, nato nie je 
nevyhnutné ísť do katakomb alebo Kolosea. Mučeníci žijú aj teraz, v mnohých 
krajinách sú kresťania prenasledovaní pre svoju vieru. Dnes v 21. storočí je 
naša Cirkev cirkvou mučeníkov, ktorí vyznávajú rovnako ako Peter a Ján: 
«Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.» Ale ani toto nemôžeme 
hovoriť sami od seba, je to milosť. Milosť viery. Vyprosujme si ju každý deň: 
‚Pane, chráň moju vieru, daj jej vzrast, aby bola silná, odvážna a pomáhaj mi 
vo chvíľach, keď ju musím ako Peter a Ján vyznávať verejne.‘ Toto by mohla 
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byť pekná modlitba na každý deň, aby nám Pán pomáhal odovzdávať vieru 
ďalej, ukončil pápež František. 

Prevzatie katedry rímskeho biskupa v Bazilike sv. Jána v Lateráne 
 
Nadchádzajúca nedeľa, druhá veľkonočná, teda Nedeľa Božieho milosrdenstva 
bude dňom prevzatia katedry rímskeho biskupa v Bazilike sv. Jána v Lateráne 
pápežom Františkom. O 17.00 hod. Svätého Otca pred budovou vikariátu na 
Námestí sv. Jána v Lateráne privíta kardinál Agostino Vallini, vikár Svätého 
Otca pre Rímsku diecézu, ako aj Giovanni Alemanno, primátor Ríma spolu s 
ďalšími dvoma predstaviteľmi mesta. Na tomto námestí odhalí pápež František 
tabuľu s novým označením miesta „Námestie blahoslaveného Jána Pavla II. – 
pápeža od roku 1978 do 2005“. Takto bude totiž priestranstvo pred vikariátom 
premenované. Po slávnostnom odhalení tabule na fasáde vikariátu sa pápež 
jeepom premiestni pred Lateránsku baziliku. 
Ešte pred samotným eucharistickým slávením o 17.30 v Bazilike sv. Jána v 
Lateráne, ktorá je katedrou Ríma, sa uskutoční samotný obrad obsadenia 
biskupského stolca, teda oficiálne prevzatie katedry, a to podľa liturgických 
smerníc – uvedených v knihe Ordo Rituum pro Ministerii Petrini initio Romae 
Episcopi (Obrady uvedenia rímskeho biskupa do Petrovej služby) – 
upravených Benediktom XVI. v závere jeho pontifikátu 25. februára 2013. 
Následne niektorí reprezentanti diecézy pristúpia k svojmu novému biskupovi 
a v mene cirkvi Ríma mu sľúbia poslušnosť a synovskú oddanosť. Medzi 
týmito zástupcami budú: kardinál Agostino Vallini, niekoľkí kňazi, diakon, 
rehoľník, ale aj rehoľná sestra Mária Giuseppina Abruzziniová, saleziánka, 
ktorá je diecéznou sekretárkou; rodiny diecézy budú zastupovať manželia 
Marco a Monika Criziovci so svojimi štyrmi deťmi a mladých dvaja 
reprezentanti z radov rímskej mládeže z Diecézneho pastoračného strediska. 
Svätú omšu budú spolu s pápežom Františkom koncelebrovať kardinál vikár 
Agostino Vallini a emeritný vikár, kardinál Camillo Ruini, ďalej Biskupská 
rada diecézy a Rada prefektov. Na slávnosti sa zúčastnia kňazi Ríma a 15 
seminaristov rímskych seminárov. Sväté prijímanie bude rozdávať 75 stálych 
diakonov. Hudobné doprevádzanie liturgickej slávnosti je zverené Zboru 
Rímskej diecézy. Vstup do baziliky je voľný, bez lístkov a bude možný od 
15.30 hod. 

Zajtrajšia slávnosť v Lateráne – objatie svojho biskupa mestom 
 
Páter Federico Lombardi SJ, hovorca Svätej stolice, dal dnes (6. apríla) opäť do 
pozornosti akt poslušnosti, ktorý bude súčasťou zajtrajšej slávnosti prevzatia 
katedry rímskeho biskupa v Bazilike sv. Jána v Lateráne pápežom Františkom. 
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Kým pri omši začiatku pontifikátu 19. marca 2013 boli na tento úkon vybraní 
šiesti kardináli, po dvoch z každého rádu kardinálskeho kolégia, tento krát v 
katedrále Rímskej diecézy prejavia poslušnosť a synovskú oddanosť svojmu 
biskupovi reprezentanti všetkých zložiek cirkevného spoločenstva rímskej 
diecézy: kardinál Agostino Vallini ako vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, 
pomocní biskupi, farári diecézy, diakon, rehoľník, rehoľná sestra, jedna rodina 
s deťmi a chlapec a dievča za mladých diecézy. 
Stojí za zmienku, že privítať svojho biskupa prídu aj zástupcovia zdravotne 
postihnutých tejto diecézy. Ich delegáciu, ktorej bude asistovať talianske 
národné združenie UNITALSI, ale aj dielo Dona Guanella a Dielo Dona 
Orioneho, povedie národný viceprezident UNITALSI Dante D'Elpidio. 
„Nedeľa bude veľkým objatím svojho biskupa mestom“ – hovorí Alessandro 
Pinna, prezident rímskej pobočky UNITALSI. „Dostali sme stovky žiadostí od 
zdravotne znevýhodnených osôb, ktoré sa chceli zúčastniť na tejto slávnosti, 
pretože sympatia k pápežovi je v Ríme veľmi citeľná. Žiaľ tento krát nebude 
možné vyhovieť všetkým, pretože bazilika je už plne obsadená. Preto sa len 15 
ľudí na vozíčku s ich asistenciu bude môcť zúčastniť na slávnosti, ale máme 
nádej, že v budúcnosti sa uskutoční osobitná audiencia pápeža pre postihnutých 
obyvateľov Ríma.“ 

Kardinál Vallini: Rím miluje pápeža! 
 
„Rím miluje pápeža!” – hovorí kardinál Agostino Vallini, vikár Svätého Otca 
pre Rímsku diecézu, v predvečer slávnostného prevzatia katedry Ríma novým 
biskupom. Kardinál pokračuje: „Navštevujúc farnosti som naozaj od všetkých 
mohol cítiť, už v týchto prvých týždňoch pontifikátu, vrúcny vzťah, sympatie, 
ktoré majú voči pápežovi. Mnohí ma prosili, aby som zariadil, žeby prišiel do 
ich farnosti. Opýtal som sa, čo ich k tomu motivuje? Odpovedali: ‚Nevieme, 
ale preniká do srdca!‘ Svätý Otec vie a odpovedal: ‚Nie som to ja, je to Pán, 
ktorý preniká do sŕdc a poslúži si nato mnou!‘ Svätý Otec krátko po zvolení 
povedal: ‚Rímska diecéza už má svojho biskupa. A teraz – pokračoval – 
začíname túto cestu: biskup a ľud!‘ Pôvod týchto slov – pokračuje kardinál 
Vallini – „je teologický, pretože pápež je pápežom, pretože je biskupom Ríma. 
Takže chcel zdôrazniť, že podstata jeho bytia ako pápeža pre celý svet spočíva 
v tom, že bol zvolený za biskupa Ríma a ako taký je pápežom univerzálnej 
Cirkvi. Z tohto dôvodu prichádza prevziať katedru, ktorá je tu v katedrále sv. 
Jána v Lateráne.” 
Aké praktické dôsledky môže mať jeho mandát biskupa Ríma? „Za to, k čomu 
sa môžem vyjadriť“ – povedal kardinál vikár – „hovorí jeho citlivosť 
naozajstného pastiera Cirkvi prostredníctvom konkrétnych foriem. Môžem 
povedať, že ukázal veľký záujem o život farností. Bude ich navštevovať v 
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mesiaci máji a potom po lete. Pápež František otvorí diecézne stretnutie v júni; 
v septembri, na začiatku pastoračného roka, sa stretne sa so všetkými kňazmi 
Ríma. Toto hovorí o jeho snahe byť blízko k našej cirkvi, aby sme cítili jeho 
vedenie. Sme šťastní, že môžeme byť účastní na živote diecézy spolu s ním.“ 
 
5. apríl 

Pápež František: Nepomôže nám mágia, iba Ježiš 
 
Iba v Ježišovom mene je spása. Toto zdôraznil Svätý Otec v homílii dnešnej (5. 
apríla) rannej svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty vo Vatikáne. Na 
Eucharistii boli okrem hostí domu prítomní aj zamestnanci vatikánskej lekárne. 
Pápež František – komentujúc čítania piatka vo veľkonočnej oktáve – slovami 
sv. Petra pripomenul, že len v Ježišovom mene sme spasení: „V nikom inom 
niet spásy“. Peter, ktorý zaprel Ježiša, teraz vo väzení s odvahou vydáva svoje 
svedectvo pred židovskými vodcami a vysvetľuje, že vďaka vzývaniu mena 
Ježiš uzdravil mrzáka. Toto je to meno, ktoré nás spasí. Ale Peter neohlasuje 
toto meno sám od seba, ale „naplnený Duchom Svätým“. Naozaj nemôžeme 
vyznávať Ježiša, nemôžeme hovoriť o Ježišovi bez Svätého Ducha, 
poznamenal pápež. Je to Boží duch, ktorý nás podnecuje, aby sme vyznávali 
Ježiša, hovorili o ňom alebo dôverovali Ježišovi. Tomu, ktorý kráča s nami po 
ceste života. Svätý Otec ďalej vyrozprával príhodu: „Na kúrii Buenos Aires 
pracuje už 30 rokov jeden jednoduchý človek, otec ôsmich detí. Skôr než začne 
niečo robiť, čo práve má urobiť, stále najprv vysloví meno Ježiš. Raz som sa 
ho opýtal: Prečo stále hovoríš ‚Ježiš‘? Tento jednoduchý človek mi odpovedal: 
‚Keď vyslovím toto meno, cítim sa silnejší, schopnejší pracovať a viem, že on 
mi je po boku, že on ma chráni.‘ Tento muž, poznamenal pápež, „neštudoval 
teológiu, mal len krstnú milosť a silu Ducha. A toto jeho svedectvo mi robilo 
dobre, pretože nám pripomína v tomto svete, ktorý nám ponúka mnoho 
uzdravovateľov a záchrancov, že iba meno Ježiš zachraňuje. Mnohí dnes 
chodia za jasnovidcami a veštcami, aby im pomohli vyriešiť ich problémy. Ale 
iba Ježiš nás spasí a toto musíme ohlasovať. Jedine on!“ Svätý Otec napokon 
pripomenul slová Panny Márie z Kány Galilejskej: «Urobte všetko, čo vám 
povie!» Prítomných povzbudil k odovzdanosti Ježišovi, k vzývaniu jeho mena 
a k prenechaniu sa vnuknutiam Ducha, aby sme sa modlili v takejto dôvere. 
„To nám urobí dobre!“ – dodal pápež v závere svojho zamyslenia nad 
čítaniami dnešného dňa. 

Pápežov postoj k trpiacim, osobitne voči obetiam zneužívania 
Svätý Otec prijal dnes (5. apríla) na audiencii Mons. Gerharda Ludwiga 
Muellera, prefekta Kongregácie pre náuku viery. V komuniké zo stretnutia 
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kongregácia uvádza, že pápež František počas audiencie, týkajúcej sa rôznych 
otázok, ktoré sú v kompetencii tohto dikastéria, osobitne zdôraznil 
pokračovanie v línii naznačenej Benediktom XVI. Konať rozhodne, pokiaľ ide 
o prípady sexuálneho zneužívania, predovšetkým cez podporu opatrení na 
ochranu detí, pomoc tým, ktorí v minulosti trpeli takéto násilie, ale aj skrze 
procesy s vinníkmi, či angažovanosťou biskupských konferencií pri 
formulovaní a implementácii smerníc potrebných v tejto oblasti, ktorá je veľmi 
dôležitá pre svedectvo cirkvi a jej dôveryhodnosť. Svätý Otec uistil, že v jeho 
pozornosti a jeho modlitbách za trpiacich sú obete zneužívania prítomné 
osobitným spôsobom. 

Veľkonočný štvrtok - 4. apríl, pápež František: Duchovná útecha a pokoj 
začínajú úžasom nad stretnutím s Kristom 
 
Úžas zo stretnutia s Ježišom Kristom bol centrom krátkej homílie pápeža 
Františka počas dnešnej (4. apríla) rannej svätej omše v Dome sv. Marty vo 
Vatikáne. Zúčastnili sa na nej zamestnanci Vatikánskej tlačiarne. Po skončení 
Eucharistie sa Svätý Otec, ako je jeho zvykom, pohrúžil do modlitby v zadných 
laviciach kaplnky. 
„Úžas“ – povedal Svätý Otec – „je veľká milosť, milosť, ktorú nám Boh dáva 
skrze Ježiša Krista.Čítania zo štvrtka vo veľkonočnej oktáve hovoria o žasnutí: 
úžas davu nad uzdravením chromého na slová sv. Petra „v mene Ježiša Krista“ 
a úžas učeníkov zoči-voči zjaveniu vzkrieseného Ježiša. Úžas je niečo, čo 
„znamená, že sme kvôli radosti tak trochu mimo seba“. Nie je to obyčajné 
nadšenie ako nadšenie fanúšikov, keď ich tím vyhrá, „je to niečo hlbšie“. Je to 
vnútorná skúsenosť zo stretnutia živého Ježiša, pričom nám napadne, že „to 
snáď nie je možné“. „Ale Pán nám predsa dáva najavo, je to skutočnosť. A toto 
je niečo úžasné!“ 
Možno je bežnejšia opačná skúsenosť, pokračoval Svätý Otec. Skúsenosť, keď 
„ľudská slabosť alebo dokonca aj duševné poruchy či dokonca diabol nám 
nanucujú veriť tomu, že vidiny, výplody fantázie sú skutočnosťou! Toto nie je 
od Boha“. „Božia radosť je taká veľká, že sa jej takmer nedá veriť a sme 
presvedčení: ‚Nie, to nie je pravda!‛ A práve toto je od Pána. Toto žasnutie je 
začiatkom bežného stavu kresťana.“ 
„Iste“ – poznamenal pápež – „nemôžeme žiť neustále v úžase. To sa naozaj 
nedá. Je to začiatok. Potom tento úžas zanechá stopu v duši a prináša duchovnú 
útechu.“ Po udivujúcom prekvapení prichádza duchovná útecha a nakoniec ako 
posledný krok pokoj. Kresťan ani v najbolestnejších skúškach nestráca pokoj a 
prítomnosť Ježiša a s trochou odvahy sa môže modliť: «Pane, daj mi milosť, 
ktorá je charakteristickým znakom stretnutia s tebou, duchovnú útechu a 
pokoj». Pokoj, ktorý sa nemôže stratiť, pretože nie je náš, je Pánov, je to pravý 
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pokoj, ktorý sa nedá kúpiť ani predať. Je darom od Boha, povedal pápež a 
prítomných v kaplnke Domu sv. Marty vyzval k modlitbe za milosť duchovnej 
útechy a duchovného pokoja, ktoré začínajú týmto radostným žasnutím zo 
stretnutia s Ježišom Kristom. 

Veľkonočná streda: Ježišovo vzkriesenie je našou silou 
 
Dnes predpoludním sa Námestie sv. Petra vo Vatikáne zaplnilo pútnikmi z 
celého sveta, aby sa zúčastnili na generálnej audiencii pápeža Františka. Vo 
svojej katechéze sa Svätý Otec vrátil k téme Roku viery, ktorú začal jeho 
predchodca Benedikt XVI. 
 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 
Dnes pokračujeme v našich katechézach k Roku viery. Vo vyznaní viery 
opakujeme tieto slová: „Tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma“. A 
túto udalosť teraz slávime: Ježišovo vzkriesenie, jadro kresťanského posolstva, 
ktoré znie celými dejinami a siaha až do našich dní. Svätý Pavol píše 
kresťanom do Korinta: „odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja 
prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že 
bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 
Dvanástim“ (1 Kor 15,3-5). Toto krátke vyznanie viery ohlasuje Veľkonočné 
tajomstvo – opisom prvých zjavení vzkrieseného Pána Petrovi a Dvanástim: 
Ježišova smrť a jeho vzkriesenie sú srdcom našej nádeje. Bez tejto viery v 
Ježišovu smrť a v jeho vzkriesenie bude naša nádej slabá, ba nebude ani 
nádejou. Veď práve Ježišova smrť a jeho vzkriesenie sú srdcom našej nádeje.  
Apoštol hovorí: „A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo 
svojich hriechoch“ (v. 17). Bohužiaľ, ľudia sa často snažili zahmlievať vieru v 
Ježišovo vzkriesenie, ba aj medzi veriacich sa vkradli pochybnosti. Bola to 
taká viera ako „voda z ruží“ – ako sa u nás hovorí – čiže riedka, slabá viera. To 
všetko kvôli povrchnosti, niekedy nezáujmu, kvôli tomu, že sa ľudia zaoberajú 
tisíc inými vecami, ktoré pokladajú za dôležitejšie ako vieru – alebo tiež preto, 
že život vnímajú len z horizontálneho hľadiska. Avšak práve vzkriesenie nám 
dáva najväčšiu nádej, pretože otvára náš život a život sveta pre budúcu Božiu 
večnosť, pre plnosť šťastia, pre istotu, že nad zlom, hriechom a smrťou možno 
zvíťaziť. A toto nám pomáha zvládať naše každodenné úlohy s väčšou 
dôverou, odvahou a odhodlanosťou. Vzkriesenie Krista je našou silou! 
Ako nám však bola odovzdaná pravda viery o Kristovom vzkriesení? V 
Novom zákone nachádzame dva druhy svedectiev: jedny sú vo forme vyznania 
viery, teda ako súhrnné formulácie toho, čo je vo viere podstatné; iné sú zasa 
vo forme rozprávania o udalosti vzkriesenia a o veciach, ktoré s ním boli 
spojené. Čo sa týka prvých svedectiev: jednu formu vyznania viery sme práve 
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počuli, ďalšiu nachádzame v Liste Rimanom, kde svätý Pavol píše: „Ak 
svojimi ústami vyznávaš: «Ježiš je Pán», a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho 
vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ (10,9). 
Už od prvých krokov Cirkvi teda existuje jasná a pevná viera v tajomstvo 
Ježišovej smrti a vzkriesenia. Dnes by som sa ale chcel zastaviť pri druhom 
type svedectiev, teda pri vyznaniach vo forme rozprávania, ktoré nachádzame v 
evanjeliách. Predovšetkým si môžme všimnúť, že prvými svedkami udalosti 
vzkriesenia boli ženy. Na úsvite prišli k hrobu, aby pomazali Ježišovo telo – a 
objavili prvé znamenie: prázdny hrob (porov. Mk 16, 1). Potom nasleduje ich 
stretnutie s Božím poslom, ktorý hlása: Ježiš z Nazareta, Ukrižovaný, tu nie je. 
Vstal z mŕtvych (porov. v. 5-6). Ženy poháňané láskou prijímajú tento oznam s 
vierou: uveria a hneď ho podávajú ďalej – nenechávajú si to len pre seba. 
Podávajú ho ďalej. 
Radosť nad tým, že Ježiš žije a nádej, ktorá človeku napĺňa srdce – to si 
nemožno nechať len pre seba. A malo by sa to zopakovať aj v našom živote. 
Zažime radosť z toho, že sme kresťania! Veríme vo Vzkrieseného, ktorý 
zvíťazil nad zlom a smrťou! Majme odvahu „vyjsť“ von, aby sme túto radosť a 
toto svetlo rozšírili do všetkých oblastí nášho života! Vzkriesenie Krista je 
našou veľkou istotou; je to ten najcennejší poklad! Ako by sme sa mohli 
nepodeliť s ostatnými o tento poklad, o túto istotu. Nie je len pre nás, je na to, 
aby sme ju odovzdali ďalej, dali aj ostatným, podelili sa s ňou. Je to naše 
svedectvo. 
Potom je tu ďalší prvok. Vo vyznaniach viery Nového zákona sa ako svedkovia 
vzkriesenia vždy spomínajú len muži, apoštoli, nikdy nie ženy. To preto, že 
podľa židovského zákona, ktorý platil v daných časoch, ženy a deti nemohli 
vydávať hodnoverné svedectvo. V evanjeliách však majú ženy primárne, 
podstatné miesto. Tu si môžme uvedomiť jednu vec, ktorá svedčí aj o 
dejinnosti Vzkriesenia: ak by vzkriesenie bolo vymyslené, v kontexte daných 
čias by určite nebolo spojené so svedectvom žien. Evanjelisti však len 
rozprávajú to, čo sa naozaj stalo: prvými svedkami zmŕtvychvstania boli ženy. 
Toto nám hovorí, že Boh si nevyberá podľa ľudských kritérií: prvými 
svedkami Ježišovho narodenia sú pastieri, jednoduchí a pokorní ľudia; prvými 
svedkami vzkriesenia sú ženy. 
Čo je veľmi pekné, je úloha žien, matiek, starých mám. Svedčiť o viere pred 
svojimi deťmi a vnukmi – svedčiť o tom, že Ježiš je živý, žije, vstal z mŕtvych. 
Mamy a staré mamy, vydávajte toto svedectvo! Pre Boha je podstatné naše 
srdce: nakoľko sme preňho otvorení – či sme ako deti, ktoré v neho majú 
dôveru. Toto nás ale privádza aj k zamysleniu nad tým, že ženy v Cirkvi a v 
živote viery mali a stále majú dôležitú úlohu otvárať dvere Pánovi, nasledovať 
ho a komunikovať jeho Tvár, pretože pohľad viery vždy potrebuje jednoduchý 
a hlboký pohľad lásky. Apoštoli a učeníci mali väčšie ťažkosti uveriť. Ženy 
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nie. Peter beží na miesto pochovania, ale pozastavuje sa nad prázdnym 
hrobom. Tomáš sa musí svojimi rukami dotknúť rán na Ježišovom tele. Aj v 
našom živote viery je dôležité spoznať a zažiť ako nás Boh miluje, nemať 
strach z lásky k nemu: vieru potom vyznávame ústami aj srdcom, slovom aj 
láskou. 
Po zjaveniach ženám nasledujú ďalšie: Ježiš sa sprítomňuje novým spôsobom: 
je ukrižovaný, avšak jeho telo je oslávené; nevrátilo sa k pozemskému životu, 
ale má nové vlastnosti. Najskôr ho nespoznávajú, a len prostredníctvom jeho 
slov a gest sa im otvárajú oči: stretnutie so Vzkrieseným premieňa, dáva viere 
novú silu, nový, nezlomný základ. Aj pre nás sú tu mnohé znaky, ktorými sa 
Vzkriesený dáva spoznať: Sväté písmo, Eucharistia, ostatné sviatosti, 
dobročinná láska a gestá lásky, ktoré v sebe nesú lúč svetla Vzkrieseného. 
Nechajme sa prežiariť Kristovým vzkriesením, nechajme sa premeniť jeho 
silou, aby aj prostredníctvom nás na tomto svete znaky smrti prepustili miesto 
znakom života. 
Vidím, že na námestí je veľa mladých. Chlapci a dievčatá. Pozrite. Chcem vám 
povedať: odovzdávajte ďalej túto istotu, že Pán je živý, že kráča po našom 
boku celý život. Toto je vaše poslanie. Odovzdávajte ďalej túto nádej. Buďte 
zakotvení v tejto nádeji, v tejto istote, ktorú máme v nebi. Pevne držte lano, 
ukotvite sa a odovzdávajte ďalej nádej. Vy, Ježišovi svedkovia, vydávajte 
svedectvo o tom, že Ježiš žije – a toto nám dá nádej, toto poskytne nádej 
celému svetu, ktorý je tak zostarnutý kvôli vojnám, zlu a hriechu. Vpred, 
mladí, do toho! 

Svätý Otec o tom, že sťažovanie sa škodí srdcu 
 
V stredu ráno, ešte pred generálnou audienciou, slávil Svätý Otec svätú omšu v 
kaplnke Domu sv. Marty, tentoraz pre zamestnancov Rímskeho kňazského 
domu. Vo svojej krátkej homílii vychádzal z dnešného evanjelia o Emauzských 
učeníkoch. Ako povedal, „všetci učeníci mali strach. Neprestávali sa sťažovať 
a bedákať a čím viac nariekali, tým viac sa uzatvárali do seba samých. Nevideli 
pred sebou nový horizont, ale iba múr. Ježiš je s nimi trpezlivý, najprv ich 
počúva, potom podáva vysvetlenia na ich nariekanie a nakoniec sa im dáva 
poznať.“ Svätý Otec vo svojej homílii zdôraznil jeden zaujímavý prvok: 
„Sťažovanie sa je zlé“ – nielen na iných, ale aj na seba samých, keď sa nám 
všetko javí pochmúrne. „Je to zlé, pretože nám berie nádej“. Na záver všetkých 
povzbudil: „Nezahrávajme sa a nezačnime žiť iba so sťažnosťami, ale ak sa 
niečo nedarí, utiekajme sa k Pánovi a zverme sa mu. Neživme v sebe sťažnosti, 
pretože berú nádej, zastierajú pohľad na nové horizonty a uzatvárajú nás do 
seba samých, a to škodí nášmu srdcu“. 
 



 96

Pápež František navštívil hrob bl. Jána Pavla II. 
 
Včera (2.apríla) sme si pripomenuli 8. výročie smrti pápeža Jána Pavla II. 
Večer o 19. hodine, po tom, čo bola Bazilika sv. Petra pre verejnosť zatvorená, 
pápež František navštívil hrob svojho blahoslaveného predchodcu v kaplnke 
sv. Šebastiána, kde zotrval v dlhej, tichej modlitbe. Po nej sa krátko pristavil 
pri hroboch bl. Jána XXIII. a svätého Pia X. Pondelková návšteva pri hrobe sv. 
Petra, následná večerná modlitba v Bazilike, ako aj časté telefonické rozhovory 
s Benediktom XVI., sú prejavom hlbokého prežívania a duchovného 
prepojenia pápeža Františka s Petrovou službou jeho predchodcov. 
 
1. apríl 

Svätý Otec pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná: Prijmime Kristovo 
víťazstvo do nášho života! 
 
Aj v dnešný Veľkonočný pondelok zaplnili Námestie sv. Petra vo Vatikáne 
pútnici z celého sveta. Napoludnie sa v okne Apoštolského paláca objavil 
pápež František, aby predniesol tradičný príhovor a pomodlil sa poludňajšiu 
modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná. 
 
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň a všetkým vám prajem požehnanú Veľkú noc! 
Ďakujem, že ste prišli v takom veľkom počte aj dnes spoločne zdieľať 
veľkonočnú radosť, ústredné tajomstvo našej viery. Kiežby sa sila Kristovho 
vzkriesenia dotkla každého človeka – osobitne trpiacich –, a všetkých situácií, 
ktoré si vyžadujú viac dôvery a nádeje. 
Kristus zvíťazil nad zlom v plnosti a definitívnym spôsobom, ale od nás a od 
ľudí každej doby sa žiada prijať toto víťazstvo do nášho života a konkrétnych 
situácií dejín a spoločnosti. Preto považujem za dôležité zdôrazniť to, čo si v 
dnešnej liturgii žiadame od Boha: «Všemohúci Bože, ty zveľaďuješ svoju 
Cirkev stále novým potomstvom; pomáhaj všetkým kresťanom, aby dôsledne 
plnili záväzky krstu, ktorý s vierou prijali» (Modlitba dňa Veľkonočného 
pondelka). Skutočne, krst, ktorý z nás robí Božie deti a Eucharistia, ktorá nás 
zjednocuje s Kristom, sa musia oživiť, teda musia sa premeniť na postoje, 
konkrétne konanie, gestá a rozhodnutia. Milosť obsiahnutá vo veľkonočných 
sviatostiach je obrovským pontenciálom pre obnovenie osobného a rodinného 
života a spoločenských vzťahov. Všetko však prechádza cez ľudské srdce. Ak 
sa nechám zasiahnuť milosťou vzkrieseného Krista, ak jej dovolím, aby 
zmenila ten aspekt, ktorý vo mne nie je dobrý a môže škodiť mne samému i 
iným, dovolím Kristovmu víťazstvu, aby sa v mojom živote upevnilo a 
rozšírilo svoje spásne pôsobenie. Toto je sila milosti! Bez milosti nemôžeme 
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nič urobiť. Bez milosti nemôžeme nič urobiť! Prostredníctvom milosti krstu a 
Eucharistie sa môžem stať nástrojom Božieho milosrdenstva, toho nádherného 
Božieho milosrdenstva. 
Prejavovať vo svojom živote sviatosť, ktorú sme dostali: Toto je, drahí bratia a 
sestry, našou každodennou úlohou, a povedal by som, že aj našou každodennou 
radosťou! Radosťou z toho, že sa cítime nástrojmi Kristovej milosti ako 
ratolesti na viniči, ktorým je on sám, oživovaní miazgou jeho Ducha! 
Modlime sa spoločne v mene umučeného a vzkrieseného Pána, a na príhovor 
Najsvätejšej Panny Márie, aby Veľkonočné tajomstvo mohlo pôsobiť v hĺbke 
nášho vnútra a tohto nášho času, aby nenávisť prenechala miesto láske, 
klamstvo pravde, pomsta odpusteniu a smútok radosti.“ 
 
Po modlitbe Raduj sa nebies Kráľovná: 
 
„S veľkou radosťou pozdravujem všetkých vás, drahí pútnici, ktorí ste prišli z 
rozličných kontinentov, aby ste sa zúčastnili na tejto chvíli spoločnej modlitby. 
Každému želám pokojné prežitie Veľkonočného pondelka, v ktorom znovu 
zaznieva radostné ohlasovanie Veľkej noci: Kristus vstal z mŕtvych! 
Požehnanú Veľkú noc vám všetkým!“ 
 
31. marca 

Pápež František udelil požehnanie Urbi et orbi – Mestu a svetu 
 
Dnes predpoludním (31. marca) Svätý Otec predsedal slávnosti Kristovho 
zmŕtvychvstania. Liturgia sa konala na Námestí sv. Petra vo Vatikáne a podľa 
Svätej stolice sa na nej zúčastnilo 250-tisíc veriacich z celého sveta. Po svätej 
omši sa pápež František presunul do logie Baziliky sv. Petra, odkiaľ predniesol 
tradičné veľkonočné posolstvo, po ktorom nenasledovali tradičné pozdravy v 
rozličných svetových jazykoch, ale osobný príhovor pápeža Františka v 
taliančine. Pred požehnaním Mestu a svetu Svätý Otec predniesol toto 
posolstvo: 
 
Drahí bratia a sestry v Ríme a na celom svete, buona Pasqua, požehnanú Veľkú 
noc! 
Je pre mňa veľkou radosťou, že vám môžem ohlásiť túto zvesť: Kristus vstal z 
mŕtvych! Chcel by som, aby sa dostala do každého domu, každej rodiny, najmä 
tam, kde je viac utrpenia, do nemocníc, do väzení...  
Predovšetkým by som chcel, aby zasiahla všetky srdcia, pretože Boh je ten, 
ktorý chce rozsievať túto radostnú zvesť: Kristus vstal, je tu pre teba nádej, nie 
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si viac pod vládou hriechu, zla! Zvíťazila láska, zvíťazilo milosrdenstvo! Božie 
milosrdenstvo vždy zvíťazí! 
Aj my, podobne ako ženy, Ježišove učeníčky, ktoré išli k hrobu a našli ho 
prázdny, sa môžeme pýtať, aký zmysel má táto udalosť (porov. Lk 24, 4). Čo 
znamená, že Ježiš vstal? Znamená to, že Božia láska je mocnejšia ako zlo a ako 
samotná smrť; znamená to, že Božia láska môže pretvoriť náš život, môže 
nechať zakvitnúť tie oblasti púšte, ktoré sú v našom srdci. Toto dokáže urobiť 
Božia láska. 
Táto láska, pre ktorú sa Boží Syn stal človekom a na ceste pokory išiel až do 
krajnosti a plného sebadarovania, až do pekiel, do priepastných hĺbok 
oddelenia od Boha, tá istá milosrdná láska zaplavila svetlom Ježišovo mŕtve 
telo a pretvorila ho, dala mu prejsť do večného života. Ježiš sa nevrátil do 
predchádzajúceho života, do pozemského života, ale vrátil sa do osláveného 
života Boha, vstúpil doň s našou ľudskou prirodzenosťou a otvoril nám 
budúcnosť nádeje. 
Toto je teda Pascha, Veľká noc: je to exodus, prechod človeka z otroctva 
hriechu a zla do slobody lásky, dobra. Pretože Boh je život, iba život, a jeho 
slávou sme my, živý človek (porov. Irenej, Adversus haereses, 4,20,5-7). 
Milí bratia a sestry, Kristus zomrel a vstal raz a navždy pre všetkých, avšak sila 
vzkriesenia, tento prechod z otroctva zla do slobody dobra sa musí 
uskutočňovať v každom čase, v konkrétnych priestoroch našej existencie, v 
našom každodennom živote. Cez koľké púšte musí človek prejsť aj dnes! 
Predovšetkým cez púšť, ktorá je v ňom samom, keď mu chýba láska k Bohu a 
k blížnemu, keď mu chýba vedomie, že má byť správcom a strážcom všetkého 
toho, čo mu Stvoriteľ dal a čo mu dáva stále. Avšak Božie milosrdenstvo môže 
dať zakvitnúť aj najvyprahnutejšej pôde, môže navrátiť život vyschnutým 
kostiam (porov. Ez 37, 1-14). 
Toto je teda pozvanie, ktorým sa obraciam na vás všetkých: prijmime milosť 
Kristovho vzkriesenia! Nechajme sa obnoviť Božím milosrdenstvom, 
nechajme sa milovať Ježišom, dovoľme, aby moc jeho lásky pretvorila náš 
život; a staňme sa nástrojmi tohto milosrdenstva, kanálmi, cez ktoré môže Boh 
zavlažovať zem, chrániť celé stvorenstvo a dať zakvitnúť spravodlivosti a 
pokoju. 
Prosme teda zmŕtvychvstalého Ježiša, aby pretvoril smrť na život, aby nenávisť 
premenil na lásku, pomstu na odpustenie, vojnu na mier. Áno, Kristus je náš 
pokoj a prostredníctvom neho vyprosujeme pokoj celému svetu. 
Mier pre Blízky východ, najmä medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktorí sa 
namáhajú pri hľadaní cesty porozumenia, aby s odvahou a ochotou pristúpili k 
vyjednávaniam a ukončili konflikt, ktorý trvá už príliš dlho. Pokoj pre Irak, aby 
definitívne ustalo každé násilie, a predovšetkým pre milovanú Sýriu, pre jej 
obyvateľov, ranených konfliktom a pre množstvo utečencov, ktorí očakávajú 
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pomoc a potechu. Koľko krvi bolo preliatej! Koľko utrpení ešte treba 
podstúpiť, kým sa nenájde politické riešenie krízy? 
Pokoj pre Afriku, ktorá je stále javiskom krvavých konfliktov. V Mali, aby 
našlo jednotu a stabilitu; a v Nigérii, kde žiaľ neustávajú atentáty ťažko 
ohrozujúce životy toľkých nevinných, a kde sa nemálo ľudí, aj detí, stáva 
rukojemníkmi teroristických skupín. Mier na východe Demokratickej republiky 
Kongo a v Stredoafrickej republike, kde sú toľkí ľudia nútení opustiť vlastné 
domovy a stále žijú v strachu. 
Mier v Ázii, predovšetkým na Kórejskom polostrove, aby sa prekonali 
rozdielnosti a vzmáhal sa obnovený duch zmierenia. 
Pokoj pre celý svet, doteraz rozdelený lakomstvom tých, čo hľadajú lacný zisk, 
ranený sebectvom, ktoré ohrozuje ľudský život a rodinu, egoizmom, ktorý 
pokračuje v obchodovaní s ľuďmi, v tom najrozšírenejšom otroctve 
dvadsiateho prvého storočia. Obchodovanie s ľuďmi je tým najrozšírenejším 
otroctvom dvadsiateho prvého storočia! Pokoj celému svetu, trápenému 
násilím spojeným s obchodom s drogami a hriešnym zneužívaním prírodných 
zdrojov! Pokoj tejto našej zemi! Nech vzkriesený Ježiš prinesie posilu tým, čo 
sú obeťami prírodných katastrof a nech nás učiní zodpovednými správcami 
stvorenstva. 
Milí bratia a sestry, na vás všetkých, čo ma počúvate v Ríme a vo všetkých 
častiach sveta, sa obraciam pozvaním žalmu: „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, 
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovorí Izrael: „Jeho 
milosrdenstvo trvá naveky“ (Ž 118, 1-2). 
 
Po príhovore a požehnaní nenasledovali pozdravy v jednotlivých jazykoch. 
Svätý Otec adresoval všetkým tieto slová v taliančine: 
"Drahí bratia a sestry,vám, ktorí ste sa zišli na tomto námestí, ktoré predstavuje 
srdce kresťanstva, aj vám všetkým, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov, ešte raz želám požehnanú Veľkú noc. 
Prineste vašim rodinám, vašim krajinám posolstvo radosti, nádeje a pokoja, 
ktoré sa každoročne, v tento deň, mocne obnovuje. Vzkriesený Pán, víťaz nad 
hriechom a smrťou, nech je oporou pre všetkých, najmä pre tých najslabších a 
najnúdznejších. 
Ďakujem za vašu prítomnosť a svedectvo vašej viery. Osobitne myslím a 
ďakujem za tieto nádherné darované kvety, ktoré pochádzajú z Holandska. 
Všetkým s láskou opakujem: Nech vzkriesený Kristus vedie vás i celé ľudstvo 
po cestách spravodlivosti, lásky a pokoja." 
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Svätý Otec na Veľkonočnú vigíliu: „Nebojme sa prekvapení, ktoré pre nás 
pripravil Boh“ 
 
V sobotu večer o 20.30 hod. slávil pápež František obrady Veľkonočnej vigílie 
v Bazilike sv. Petra. Pri tej príležitosti Svätý Otec pokrstil štyroch dospelých 
mužov: jedného Albánca a jedného Rusa vo veku tridsať rokov, 
dvadsaťtriročného Taliana a sedemnásť ročného Američana vietnamského 
pôvodu. 
 
Plné znenie homílie: 
 
Drahí bratia a sestry, 
v evanjeliu dnešnej žiarivej noci Veľkonočnej vigílie stretávame ako prvé 
ženy, ktoré sa poberajú k Ježišovmu hrobu s voňavými olejmi, aby nimi 
pomazali jeho telo (porov. Lk 24,1-3). Idú prejaviť gesto súcitu, oddanosti, 
lásky, tradičné gesto voči zosnulej milovanej osobe, ako to robíme aj my. 
Nasledovali Ježiša, načúvali mu, cítili sa byť prijaté v ich dôstojnosti a 
sprevádzali ho až dokonca, až na Kalváriu a do chvíle, keď ho sňali z kríža. 
Vieme si predstaviť, čo prežívali, keď sa blížili k hrobu: istý druh smútku, 
bolesť z toho, že ich Ježiš opustil, bol mŕtvy, jeho životný príbeh sa skončil. 
Teraz nastal čas vrátiť sa k predchádzajúcemu životu. Avšak v ženách stále 
pretrvávala láska k Ježišovi, a tá ich pohýnala pobrať sa k hrobu. Zrazu sa však 
udeje niečo absolútne nepredvídané, niečo nové, čo rozruší ich srdcia, rozvráti 
ich plány a otrasie ich životom. Uvidia odvalený kameň od hrobu, priblížia sa a 
nenájdu Pánovo telo. Je to niečo, čo ich zmätie, zneistí a zanechá ich plné 
otázok. „Čo sa deje?“, „Čo toto všetko má znamenať?“ (porov. Lk 24,4). 
Nestáva sa nám to isté vždy, keď sa nám v každodennom slede udalostí prihodí 
niečo nové? Zastavíme sa, nechápeme a nevieme čo s tým. Nové skutočnosti 
nám veľakrát naháňajú strach, i tie, ktoré nám prináša Boh a ktoré od nás žiada. 
Sme ako apoštoli v evanjeliu. Často uprednostňujeme svoje istoty, pristaviť sa 
pri hrobe, pri myšlienke na mŕtveho, ktorý nakoniec žije iba v spomienkach na 
minulosť, podobne ako veľké postavy dejín. Bojíme sa Božích prekvapení. 
Drahí bratia a sestry v našom živote sa bojíme Božích prekvapení! On nás vždy 
prekvapí! Pán je takýto! 
Bratia a sestry, neuzatvárajme sa pred novosťami, ktoré Boh chce vniesť do 
nášho života! Sme často unavení, sklamaní, smutní, cítime ťarchu svojich 
hriechov, a myslíme si, že to nedokážeme? Neuzatvárajme sa do seba samých, 
nestrácajme nádej, nikdy sa nevzdávajme. Nejestvujú situácie, ktoré by Boh 
nemohol zmeniť, neexistuje hriech, ktorý by nemohol odpustiť, ak sa mu 
otvoríme. 
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Vráťme sa však k evanjeliu, k ženám, a pozrime sa ďalej. Nachádzajú prázdny 
hrob, Ježišovo telo tam nie je, stalo sa niečo nové, ale nič z toho ešte nie je 
jasné. Táto skutočnosť vzbudzuje otázniky, rozpaky a nedáva odpovede na 
otázky. A hľa, dvaja mužovia v žiarivom odeve, čo hovoria: „Prečo hľadáte 
živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“ (Lk 24,5-6). To, čo bolo 
na začiatku jednoduchým gestom, skutočnosťou vykonanou z lásky – teda 
návšteva hrobu – teraz sa stáva udalosťou, príhodou, ktorá skutočne mení 
život. Už nič neostane také ako predtým, nielen v živote týchto žien, ale aj v 
našom živote, v celých dejinách ľudstva. Ježiš nie je mŕtvy, je vzkriesený, je 
živý! Nevrátil sa jednoducho do života, ale on je sám život, pretože je Boží 
Syn, ktorý je Živý (porov. Num 14,21-28; Dt 5,26; Joz 3,10). Ježiš už viac nie 
je v minulosti, ale žije v prítomnosti a smeruje do budúcnosti. Ježiš je Božím 
večným „dnes“. Takto sa Božia novinka zjavuje pred očami žien, učeníkov a 
všetkých nás: víťazstvo nad hriechom, zlom, smrťou, nad všetkým tým, čo 
potláča život a ničí tvár človeka. Toto je posolstvo, ktoré je pre mňa, pre teba, 
drahá sestra a drahý brat. Koľkokrát potrebujeme, aby nám Láska povedala: 
prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Problémy a starosti všetkých dní nás 
chcú prinútiť, aby sme sa uzavreli do seba samých, do smútku a horkosti... a 
tam je smrť. Nehľadajme tam toho, ktorý je živý! 
Dovoľ teda, aby vzkriesený Ježiš vstúpil do tvojho života, prijmi ho ako 
priateľa s dôverou: On je život! Ak si bol doteraz od neho vzdialený, urob 
maličký krok. Prijme ťa s otvoreným náručím. Ak si indiferentný, zariskuj: 
nebudeš sklamaný. Ak sa ti zdá náročné ho nasledovať, neboj sa, zver sa mu, 
buď si istý, že ti je nablízku, je s tebou a daruje ti pokoj, ktorý hľadáš a silu, 
aby si žil podľa toho, ako chce on. 
Chcel by som podčiarknuť ešte jeden, posledný prvok z evanjelia dnešnej 
žiarivej Veľkonočnej vigílie. Ženy sa stretávajú s Božou novinkou: Ježiš vstal 
z mŕtvych, je živý! Avšak ich prvou reakciou pred prázdnym hrobom a pred 
dvoma mužmi v žiarivom odeve je strach: „sklonili tvár k zemi“ – zaznamenal 
Lukáš – nemali odvahu sa ani dívať. Keď však počujú správu o 
zmŕtvychvstaní, prijímajú ju s vierou. Dvaja mužovia v oslnivom odeve 
začínajú základnými slovami: „Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v 
Galilei... Tu sa rozpamätali na jeho slová“ (Lk 24,6.8). Je to pozvanie 
spomenúť si na stretnutie s Ježišom, na jeho slová, gestá, na jeho život. Práve 
toto spomínanie s láskou na skúsenosť s učiteľom vedie ženy k tomu, aby 
prekonali každý strach a zaniesli zvesť o zmŕtvychvstaní apoštolom a všetkým 
ostatným (porov. Lk 24,9). Pripomínať si to, čo Boh urobil pre mňa, pre nás, 
spomenúť si na cestu, ktorú sme prešli. Toto otvára srdce pre nádej do 
budúcnosti. Naučme sa pripomínať si, čo Boh urobil v našom živote! 
V tejto noci svetla, zvolávajúc príhovor Panny Márie, ktorá uchovávala všetky 
udalosti vo svojom srdci (porov. Lk 2,19.51), prosme o to, aby nás Pán urobil 
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účastnými na svojom zmŕtvychvstaní, aby nás otvoril pre svoju novinku, ktorá 
premieňa a voči svojím, Božím, prekvapeniam. Nech z nás urobí mužov a ženy 
schopných pamätať na to, čo on koná v našich osobných dejinách a v dejinách 
sveta. Nech nás urobí schopnými vnímať ho ako toho, ktorý žije, prebýva a 
koná uprostred nás. Nech nás denne učí tomu, aby sme nehľadali živého medzi 
mŕtvymi. Amen. 

Videoposolstvo Svätého Otca veriacim v Turíne 
 
Zatiaľ čo Cirkev na Slovensku a v strednej Európe zotrváva počas Bielej 
soboty pri Božom hrobe, v Taliansku je zvykom uctievať ikonu Ježišovej tváre. 
Osobitne to platí pre veriacich v turínskej katedrále, kde sa uchováva Ježišovo 
pohrebné plátno s odtlačkom jeho tváre a tela. V dnešné popoludnie turínsky 
arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia predsedal spoločným modlitbám pred 
vystaveným plátnom a Svätý Otec František pozdravil všetkých prítomných 
prostredníctvom video posolstva: „Drahí bratia a sestry, spolu s vami stojím 
pred týmto posvätným Plátnom a ďakujem Pánovi, že nám, vďaka dnešným 
prostriedkom, dáva túto možnosť. I keď sa to uskutočňuje takým spôsobom, 
nie sme tu, aby sme iba jednoducho pozorovali, ale naopak, uctievali. Ide o 
pohľad modlitby. Dokonca ešte viac: ide o to, aby sme dovolili hľadieť na 
seba. Táto tvár má zatvorené oči, je tvárou zomrelého, a jednako na nás 
tajomne hľadí a v tichu sa nám prihovára. Ako je to možné? Prečo sa veriaci 
ľudia, ako vy, chcú zastaviť pred touto Ikonou zbičovaného a ukrižovaného 
človeka? Je to preto, že človek z Turínskeho plátna nás pozýva kontemplovať 
Ježiša z Nazareta. Tento obraz – vtlačený do látky – sa prihovára nášmu srdcu 
a pobáda nás vystúpiť na vrch Kalvárie, dívať sa na drevo kríža a ponoriť sa do 
výrečného mlčania lásky. Nechajme sa zasiahnuť týmto pohľadom, ktorý sa 
nezameriava na naše oči, ale hľadá naše srdce. Počúvajme, čo nám chce 
povedať, v tichu, prekonajúc samotnú smrť. Prostredníctvom tohto Plátna sa s 
nami spája jedinečné a posledné Božie Slovo: Láska, ktorá sa stala človekom, 
vtelená do našich dejín; milosrdná Božia Láska, ktorá na seba vzala všetko zlo 
sveta, aby nás vymanila z jeho moci. Táto znetvorená tvár sa podobá toľkým 
tváram mužov a žien, zranených životom, v ktorom nie je rešpektovaná ich 
dôstojnosť, vojnami a násilím, ktoré zasahujú tých najslabších... A predsa, tvár 
z Plátna komunikuje hlboký pokoj; toto zmučené telo vyjadruje akúsi 
zvrchovanú majestátnosť. Akoby z neho vyžarovala v ňom obsiahnutá mocná 
sila, a akoby nám chcelo povedať: dôveruj, nestrácaj nádej. Sila Božej lásky a 
moc Vzkrieseného nad všetkým zvíťazí. Preto teraz, kontemplujúc postavu z 
Turínskeho plátna, prednesiem modlitbu, ktorú sv. František z Assisi vyslovil 
pred Ukrižovaným: 
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„Najvyšší, slávny Bože, rozjasni temnoty môjho srdca. A daj mi pravú vieru, 
neochvejnú nádej a dokonalú lásku, rozum a poznanie, Pane, aby som plnil 
tvoje sväté a pravdivé prikázanie. Amen.“ 

 „Boh nás súdi tým, že nás miluje“, zdôraznil František v Koloseu 
 
Dnes o 21,15 hod. (29. marca) sa Svätý Otec zúčastnil na tradičnej krížovej 
ceste v rímskom Koloseu. Štrnásť zastavení, ktoré reflektujú posledné chvíle 
Ježišovho utrpenia a smrti, pripravila skupina libanonských kresťanov pod 
vedením otca Toufica Bou Hadira. „Meditácie zahŕňajú utrpenie, potreby a 
úmysly mladých Blízkeho východu, aby ich zjednotili s Kristovým utrpením“, 
povedal otec Hadir, koordinátor pastorácie mládeže pri maronitskom 
patriarcháte. Myšlienka, aby krížovú cestu pripravili práve libanonskí 
kresťania, sa zrodila z návštevy pápeža Benedikta XVI. v Libanone v 
septembri minulého roka. Pápež František sa na záver krížovej cesty 
poďakoval týmto Libanončanom za svedectvo ich viery, ktoré vložili do 
jednotlivých zastavení a spomenul aj návštevu jeho predchodcu v ich krajine: 
„Keď pápež Benedikt šiel do Libanonu, videli sme v tej krajine krásu a silu 
kresťanského spoločenstva, priateľstva s toľkými moslimskými bratmi a s 
mnohými ďalšími. Bol to znak pre Blízky východ a pre celý svet: znak nádeje“. 
Vďaka, ktorú vyjadril Svätý Otec, patrila i všetkým zúčastneným, divákom aj 
poslucháčom, zvlášť osobám chorým a starým. V krátkom príhovore sa pápež 
zameral iba na jediné slovo – kríž: „V tejto noci má ostať iba jedno slovo, 
ktorým je samotný kríž. Ježišov kríž je Slovo, ktorým Boh odpovedal na zlo 
sveta. Niekedy sa nám zdá, že Boh neodpovedá na zlo, že zostáva v mlčaní. V 
skutočnosti Boh prehovoril, odpovedal a jeho odpoveďou je Kristov kríž: 
Slovo, ktoré je láskou, milosrdenstvom, odpustením. Zároveň je aj súdom. Boh 
nás súdi tým, že nás miluje. Zapamätajme si to: Boh nás súdi tým, že nás 
miluje. Ak prijmem jeho lásku, som spasený, ak odmietnem, som odsúdený – 
nie Ním, ale mnou samým, pretože Boh nezatracuje. On len miluje a 
zachraňuje.“Poslednou výzvou Svätého Otca bolo povzbudenie pokračovať a 
kráčať po ceste kríža: „Kráčajme, nesúc v srdci toto Slovo lásky a odpustenia. 
Kráčajme, očakávajúc zmŕtvychvstanie Ježiša, ktorý nás tak veľmi miluje a 
celý je láskou.“ 
 
Celý text pápežovho príhovoru: 
Drahí bratia a sestry,ďakujem vám, že ste sa v takom veľkom počte zúčastnili 
na tejto chvíli intenzívnej modlitby. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí sa s nami 
zjednotili prostredníctvom komunikačných prostriedkov, zvlášť osobám 
chorým a starým. 
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Nechcem pridávať veľa slov. V tejto noci má ostať iba jedno slovo, ktorým je 
samotný kríž. Ježišov kríž je Slovo, ktorým Boh odpovedal na zlo sveta. 
Niekedy sa nám zdá, že Boh neodpovedá na zlo, že zostáva v mlčaní. V 
skutočnosti Boh prehovoril, odpovedal a jeho odpoveďou je Kristov kríž: 
Slovo, ktoré je láskou, milosrdenstvom, odpustením. Zároveň je aj súdom. Boh 
nás súdi tým, že nás miluje. Zapamätajme si to: Boh nás súdi tým, že nás 
miluje. Ak prijmem jeho lásku, som spasený, ak odmietnem, som odsúdený – 
nie Ním, ale mnou samým, pretože Boh nezatracuje. On len miluje a 
zachraňuje. 
Drahí bratia a sestry, slovo kríža je tiež odpoveďou kresťanov na zlo, ktoré 
naďalej pôsobí v nás a okolo nás. Kresťania musia odpovedať na zlo dobrom, 
vezmúc na seba kríž ako Ježiš. Tento večer sme počuli svedectvo našich bratov 
z Libanonu. Sú to oni, čo zostavili tieto krásne meditácie a modlitby. 
Ďakujeme im zo srdca za túto službu a predovšetkým za svedectvo, ktoré nám 
dávajú. Videli sme ho, keď pápež Benedikt šiel do Libanonu. Vnímali sme 
krásu a silu kresťanského spoločenstva v tej zemi a priateľstva s toľkými 
moslimskými bratmi a s mnohými ďalšími. Bol to znak pre Blízky východ a 
pre celý svet: znak nádeje. 
Pokračujme teda v tejto krížovej ceste v našom živote po všetky dni. Kráčajme 
spolu po ceste kríža. Kráčajme, nesúc v srdci toto Slovo lásky a odpustenia. 
Kráčajme, očakávajúc zmŕtvychvstanie Ježiša, ktorý nás tak veľmi miluje a 
celý je láskou. 

Zelený štvrtok 
 
Rím 28. marca - Svätý Otec začal Veľkonočné tríduum v rímskej väznici pre 
mladistvých Casal del Marmo. Svätú omšu na pamiatku Pánovej večere slávil 
spolu s päťdesiatkou tamojších odsúdených a dobrovoľníkmi z katolíckych 
hnutí, ktorí za nimi prichádzajú. S Františkom koncelebrovali kardinál 
Agostino Vallini, vikár pre rímsku diecézu, substitút štátneho sekretariátu 
arcibiskup Becciu, osobný sekretár Benedikta XVI a kaplán zariadenia Gaetano 
Greco. Boli prítomní tiež dvaja diakoni, študenti rímskeho seminára. 
Pôvodnym zvykom bolo sláviť túto svätú omšu v Lateránskej bazlike. Svätý 
Otec František sa však rozhodol pre slávenie vo väznici. Na jeho výslovnú 
žiadosť to bola liturgia slávená v jednoduchom štýle a bez účasti televízie. 
Kvôli zachovaniu súkromia a rodinného prostredia bol prostredníctvom 
Vatikánskeho rozhlasu vytvorený iba zvukový záznam z tejto slávnosti. Mladí 
väzni sa ujali čítania liturgických čítaní, po ktorých nasledovala krátka homília 
Františka: 
«Toto je niečo dojímavé: Ježiš, ktorý umýva nohy svojim učeníkom. Peter 
ničomu nerozumel, a preto odmietal. Ježiš mu to však vysvetlil. Ježiš – Boh – 



 105

toto urobil! On sám vysvetľuje svojim učeníkom: „Chápete, čo som vám 
urobil? Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. 
Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému 
nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil 
vám.“ (Jn 13,12-15). Je to Pánov príklad. On je najdôležitejší a umýva nohy, 
pretože ten, kto je medzi nami najväčší, má slúžiť tým druhým. Toto je 
symbol, znak, však? Umývať nohy znamená „som k tvojim službám“. Aj my 
tiež – medzi nami – neznamená to, že máme každý deň umývať jeden druhému 
nohy. Ale čo to vlastne znamená? Znamená to, že si máme vzájomne pomáhať 
– jeden druhému navzájom. Niekedy sa nahnevám na jedného alebo na druhú... 
no nechajme to tak: nechaj tak a keď ťa požiada o pomoc, pomôžte. Pomáhať 
jeden druhému. Toto nás učí Ježiš a toto robím a robím to zo srdca, lebo je to 
moja povinnosť. Ako kňaz a ako biskup musím byť k vašim službám. Je to 
povinnosť, ktorá mi vychádza zo srdca. Milujem to. Milujem to a milujem tak 
konať, pretože ma to naučil Pán. Ale aj vy, pomáhajte si! Vždy si pomáhajte 
navzájom! Pomáhaním si budeme jeden druhému konať dobro. Teraz 
vykonáme obrad umývania nôh a myslime na to... Každý z nás nech sa pýta: 
„Som skutočne pripravená, pripravený slúžiť, pomáhať druhému?“ Iba nad tým 
pouvažujme. Myslíme na to, že tento znak je prejavom nežnosti, ktorú koná 
Ježiš, pretože Ježiš prišiel práve kvôli tomu: slúžiť a pomáhať nám.» 
K obradu umytia nôh bolo vybraných 12 mladých. Na zozname boli aj dve 
mladé ženy - jedna z nich moslimka, srbského pôvodu. V zariadení sa 
nachádza celkovo 11 dievčat, niektoré aj so svojimi nemluvňatami. Kardinál 
Bergoglio ešte ako arcibiskup Buenos Aires vždy slávil obrady Zeleného 
štvrtku medzi sociálne vylúčenými ľuďmi - v domovoch pre chudobných, 
väzniciach či medzi chorými. Pred piatimi rokmi v katedrále v Buenos Aires 
umýval nohy 12 narkomanom. 
Zástera, ktorú si Svätý Otec uviazal pri dnešnom obrade, je tiež dielom 
mladých ľudí s osobnými a rodinnými problémami. Združujú sa v komunite 
Villa san Francesco v severotalianskom Bellune a zásteru sami utkali z vlákien 
pochádzajúcich zo Svätej zeme. 
Prípravu liturgie mala na starosti skupina dobrovoľníkov z asociácie 
„Dobrovoľníci Casal Del Marmo“, ktorí pravidelne spolupracujú s kaplánom 
zariadenia. Po svätej omši sa pápež stretol s približne 150 mladými v 
telocvični, kde každému odovzdal veľkonočný darček v podobe koláča v tvare 
holubice a veľkonočných vajíčok. Mladí mu darovali vlastnoručne vyrobený 
drevený kríž, kľakadlo a pozdrav. 
Na liturgickej slávnosti sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Talianskej 
republiky Paola Severinová, riaditeľka odboru spravodlivosti pre mladistvých 
Caterina Chinniciová, veliteľ väzenskej polície Saulo Patrici a riaditeľka 
zariadenia Casal del Marmo Liana Giambartolomeiová. 
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František k rímskym farárom: Otvorte kostoly a buďte v spovedelnici 
 
Vatikán - František požiadal rímskych farárov, aby boli ich kostoly stále 
otvorené a v spovedelnici, aby bol prítomný kňaz. "Uvidíte, že sa pred 
spovedelnicami zase začnú tvoriť fronty. Musíme dať ľuďom šancu, aby sa 
mohli stretnúť s Ježišom a Cirkvou," povedal Svätý Otec siedmim rímskym 
farárom, ktorých na Zelený štvrtok nečakane pozval na obed. Pápež tak chcel s 
kňazmi svojej diecézy prežiť sviatok kňazstva. Obed bol veľmi jednoduchý, ale 
trval dlhšie, než jeden a pol hodiny, prezradil jeden z farárov. František sa 
pýtal, ako vyzerá ich pastoračná služba a opakoval slová z poslednej audiencie: 
"je smutný pohľad na zatvorený kostol". Hovorca Svätej stolice na piatkovej 
tlačovej konferencii informoval o tom, že František na Zelený štvrtok 
telefonoval Benediktovi XVI. P. Federico Lombardi povedal, že išlo o dlhý a 
veľmi živý rozhovor. 

Pápež František: Kňazi musia byť pastiermi uprostred svojho ľudu 
 
Dnes predpoludním na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slávil pápež 
František v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne slávnostnú svätú omšu svätenia 
olejov. Počas nej posvätil tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej 
chorých. Vo svojej homílii sa obrátil nie len na kňazov rímskej diecézy a vo 
svete, ale aj na všetkých veriacich, kvôli ktorým sú kňazi pomazaní. Vo svojej 
homílii povedal: 
 
Drahí bratia a sestry, 
s radosťou slávim túto svätú omšu svätenia olejov po prvýkrát ako rímsky 
biskup. Všetkých vás srdečne pozdravujem, osobitne vás, drahí kňazi, ktorí si 
dnes, ako aj ja, pripomínate deň vysviacky. 
Čítania aj žalm nám hovoria o „pomazaných“: Izaiášovom Jahveho 
Služobníkovi, o kráľovi Dávidovi a Ježišovi, našom Pánovi. Títo traja majú 
spoločné pomazanie, určené na to, aby ním bol pomazaný ľud verný Bohu, 
ktorému slúžia. Ich pomazanie je pre chudobných, väzňov, utláčaných... Veľmi 
pekný obraz svätej krizmy ako „byť pre“ sa nachádza v 133. Žalme: «Je to sťa 
vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj 
jeho rúcha» (Ž 133,2). Obraz oleja, ktorý sa rozlieva a steká po Áronovej brade 
až na okraj jeho posvätného rúcha, je obrazom kňazského pomazania, ktoré sa 
prostredníctvom „toho, ktorý je pomazaný“ dostáva až na okraj univerza, ktoré 
rúcho predstavuje. 
Posvätné rúcho Najvyššieho veľkňaza je plné symbolov. Jedným z nich sú 
mená synov Izraela, napísané na ónyxových kameňoch zdobiacich efód, z 
ktorého pochádza náš dnešný ornát: šesť mien na kameni umiestnenom na 
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pravej náplecnej časti a šesť na ľavej (porov. Ex 28, 6-14). I do pektorála boli 
vyryté mená dvanástich kmeňov Izraela (porov. Ex 28, 21). To značí, že kňaz 
slávi bohoslužbu tak, že na pleciach nesie celý jemu zverený ľud a jeho mená 
má vpísané do srdca. Keď si obliekame náš jednoduchý ornát, môžeme naozaj 
na ramenách aj v srdci cítiť a rozpoznávať váhu i tvár nášho veriaceho ľudu, 
našich svätých i našich mučeníkov, ktorých je v našich časoch tak mnoho! 
Od nádhery liturgických skutočností – ktoré nie sú iba jednoduchou ozdobou a 
peknými látkami, ale slúžia na vyjadrenie slávy nášho Boha, ktorá sa skveje v 
jeho živom a potešenom ľude – prejdime teraz k pohľadu na činnosť. Vzácny 
olej, ktorým bola pomazaná Áronova hlava, neprevonia iba jeho osobu, ale šíri 
sa ďalej a dorazí až na „periférie“. Pán to jasne vyhlásil: jeho pomazanie je pre 
chudobných, pre zajatcov, chorých, pre tých, ktorí sú smutní a osamelí. 
Pomazanie, drahí bratia, nie je kvôli navoňaniu seba samých, a dokonca ani nie 
preto, aby sme tú vôňu zakonzervovali v nejakej nádobe, pretože olej by mohol 
stuchnúť... a srdce zatrpknúť. 
Dobrého kňaza je možné rozpoznať podľa toho, ako je pomazaný jeho ľud. 
Toto je jasný znak. Ak sú naši ľudia pomazaní olejom radosti, je to zjavné: 
napríklad, keď odchádzajú po svätej omši s tvárou človeka, ktorý dostal dobrú 
správu. Naši ľudia oceňujú evanjelium hlásané s pomazaním, vážia si, keď 
nami ohlasovaná dobrá zvesť zasahuje ich každodenný život, keď steká ako 
Áronov olej až na okraje reality, keď osvieti hraničné situácie, tie „periférie“, 
kde je veriaci ľud najviac vystavený invázii tých, ktorí by ho chceli obrať o 
vieru. Ľudia sú nám vďační, keď cítia, že sme sa modlili dotýkajúc sa 
skutočností ich všedného života, ich trápení, radostí, úzkostí a nádejí. Keď 
zacítia vôňu Pomazaného, Krista, idú nám v ústrety, sú povzbudení k tomu, 
aby sa nám zdôverili so všetkým, čo v nich očakáva Pánov príchod: „modlite 
sa za mňa, otče, lebo mám takýto problém“, „požehnajte ma, otče“ , „proste za 
mňa“. To všetko znamená, že pomazanie sa rozšírilo až na okraj rúcha, pretože 
sa premenilo na úpenlivú prosbu, prosbu Božieho ľudu. Ak sme v takom 
vzťahu s Bohom a s jeho ľudom, a keď milosť prechádza prostredníctvom nás, 
sme naozaj kňazmi, prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi. Chcem zdôrazniť, 
že vždy musíme oživovať túto milosť a vytušiť v každej prosbe, niekedy i v 
nevhodnej, či čisto materiálnej alebo priam banálnej – akou je iba zdanlivo – 
túžbu nášho ľudu po pomazaní voňavým olejom, pretože on vie, že ho 
vlastníme. Vytušiť a vnímať, ako Pán vnímal obavu ženy trpiacej na krvotok, 
ktorá však bola plná nádeje, vo chvíli, keď sa dotkla jeho odevu. Tento 
moment Ježišovho života, keď stojí uprostred zástupu, ktorý ho obklopoval zo 
všetkých strán, stelesňuje všetku nádheru Árona, oblečeného do kňazského 
rúcha, keď olej steká na jeho odev. Táto krása je skrytá a zjaví sa iba očiam 
plným viery tej ženy, ktorá trpela stratami krvi. Sami učeníci – budúci kňazi – 
nedokážu vidieť, nechápu: na „existenciálnej periférii“ iba povrchne vidia 
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zástup, ktorý sa zo všetkých strán tlačí na Ježiša (porov. Lk 8,42). Pán však 
vníma silu Božieho pomazania, ktorá vychádza až na okraj jeho plášťa. 
Takým spôsobom sa potrebuje prejaviť a uskutočňovať naše pomazanie, jeho 
moc a vykupujúca účinnosť: na „perifériách“, tam, kde je utrpenie, prelievanie 
krvi, slepota, ktorá by chcela vidieť, tam, kde sú väzni toľkých zlých pánov. 
Pána nestretneme iba v našich osobných skúsenostiach alebo v opakovaných 
introspekciách: i keď rôzne kurzy autopomoci nám v živote môžu byť osožné. 
Prežiť však náš kňazský život, prechádzajúc z jedného kurzu na druhý, od 
metódy k metóde, z nás urobí pelagianistov, keď zminimalizujeme moc 
milosti, ktorá je účinná a rastie v takej miere, s akou vo viere dokážeme 
darovať seba samých, darovať iným evanjelium, dať tú trochu pomazania, 
ktorú máme takým, ktorí nemajú vôbec nič. 
Kňaz, ktorý vychádza zo seba veľmi málo, keď pomazáva veľmi málo – 
nehovorím, že „vôbec“, pretože – vďaka Bohu – ľudia nám to pomazanie 
kradnú – prichádza o to najlepšie z nášho ľudu, o to, čo je schopné aktivovať 
najhlbšiu časť kňazského srdca. Kto nevychádza zo seba, namiesto toho, aby sa 
stal prostredníkom, stáva sa postupne sprostredkovateľom, tým, ktorý iba riadi. 
Všetci poznáme rozdiel: sprostredkovateľ a správca „už dostali svoju mzdu“ a 
keďže do toho nedávajú nič zo svojho, ani svoje vlastné srdce, nedostanú späť 
láskavé poďakovanie, ktoré vychádza zo srdca. Odtiaľ pochádza nedostatočná 
satisfakcia u niektorých, ktorí sa neskôr stávajú smutnými, smutnými kňazmi a 
menia sa na akýsi druh zberateľov starožitností alebo nových vecí, namiesto 
toho, aby sa stávali pastiermi, ktorí „voňajú za ovcami“ – o to vás prosím, 
buďte pastieri voňajúci za ovcami, toto nech sa cíti, pastiermi uprostred svojho 
stáda a rybármi ľudí. Je pravda, že takzvaná kríza kňazskej identity hrozí 
každému z nás, je súčasťou krízy ľudstva. Avšak, ak dokážeme prekonať jej 
príval, môžeme v Pánovom mene vzlietnuť a hodiť siete. Je dobré, že nás 
samotná realita privádza až tam, kde sa to, čím sme z milosti, javí ako čistá 
milosť v obrovskom mori súčasného sveta. V ňom má cenu iba pomazanie a 
nie funkcia, a schopné lovu sú len tie siete, ktoré sú vhodené jedine v mene 
Toho, ktorému sme sa zverili: Ježišovi. 
Drahí veriaci, buďte svojim kňazom nablízku s láskou a modlitbou, aby boli 
vždy pastiermi podľa Božieho srdca. 
Drahí kňazi, nech Boh Otec obnoví v nás Ducha svätosti, ktorým sme boli 
pomazaní, nech ho obnoví v našom srdci, aby sa pomazanie dostalo ku 
všetkým, aj na „periférie“, tam, kde ho náš veriaci ľud tak veľmi očakáva a si 
ho váži. Naši ľudia vnímajú, či sme Pánovými učeníkmi, cítia, či sme sa 
obliekli do ich mien a že nehľadáme inú identitu. Nech prostredníctvom našich 
slov a skutkov môžu dostať ten olej radosti, ktorý nám prišiel priniesť Ježiš, 
Pomazaný. Nech sa tak stane.  
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Streda Veľkého týždňa: Prvá generálna audiencia pápeža Františka 
 
Dnes predpoludním sa Námestie sv. Petra vo Vatikáne opäť zaplnilo tisíckami 
veriacich z celého sveta, aby sa zúčastnili na prvej generálnej audiencii pápeža 
Františka. Vo svojej katechéze sa Svätý Otec zameral na udalosti spojené s 
Veľkým týždňom: 
 
Bratia a sestry, dobrý deň! 
Som rád, že vás môžem privítať na tejto mojej prvej generálnej audiencii. S 
veľkým uznaním a úctou prijímam tento spôsob svedectva z rúk môjho 
milovaného predchodcu Benedikta XVI. Po Veľkej noci sa opäť vrátime ku 
katechézam venovaným Roku viery. Dnes by som sa rád viac zameral na 
Veľký týždeň. Kvetnou nedeľou sme začali tento týždeň – centrum celého 
liturgického roka – počas ktorého sprevádzame Ježiša v jeho utrpení, smrti a 
zmŕtvychvstaní. 
Čo však znamená prežívanie Veľkého týždňa pre nás? Čo znamená nasledovať 
Ježiša na jeho ceste na Kalváriu, v ústrety krížu a zmŕtvychvstaniu? Počas 
svojej pozemskej misie Ježiš prešiel cestami Svätej zeme. Povolal si dvanásť 
jednoduchých ľudí, aby boli s ním, zdieľali jeho púť a pokračovali v jeho 
poslaní. Vybral si ich spomedzi ľudu, ktorý bol plný viery v Božie prisľúbenia. 
Prihováral sa všetkým bez rozdielu, veľkým a pokorným, bohatému 
mládencovi i chudobnej vdove, mocným i slabým. Prinášal milosrdenstvo a 
Božie odpustenie, uzdravoval, potešoval, chápal, dával nádej. Všetkých 
obdaroval prítomnosťou Boha, ktorý sa zaujíma o každého muža a ženu, ako to 
robí dobrý otec a dobrá matka s každým zo svojich detí. Boh nečakal, kým sa 
vyberieme za ním; on sám vykročil smerom k nám, bez vypočítavosti, 
bezhranične. Boh je taký: vždy prichádza s iniciatívou ako prvý a vychádza 
nám v ústrety. 
Ježiš prežíval chvíle každodenného života s obyčajnými ľuďmi. Bol pohnutý 
súcitom, keď videl zástup, ktorý bol ako ovce bez pastiera, plakal nad utrpením 
Márie a Marty kvôli Lazárovej smrti, povolal si za učeníka jedného z mýtnikov 
a zažil i zradu zo strany priateľa. V ňom nás Boh uistil, že je s nami a uprostred 
nás. „Líšky“ – povedal Ježiš – „majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale 
Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“ (Mt 8,20). Ježiš nemá dom, pretože jeho 
domom je ľud, sme ním my. Jeho poslaním je otvoriť všetkým dvere k Bohu, 
sprítomniť Božiu lásku. 
Vo Veľkom týždni prežívame vrchol tejto cesty, tohto plánu lásky, ktorý sa 
tiahne celými dejinami vzťahov medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš vstupuje do 
Jeruzalema, aby urobil posledný krok, do ktorého zhrnie celú svoju existenciu: 
úplne sa daruje, nič si pre seba nenechá, dokonca ani život. Pri Poslednej 
večeri, spolu so svojimi priateľmi, láme chlieb a dáva kalich „za nás“. Boží 
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Syn sa nám daruje, aby býval s nami a uprostred nás. V Olivovej záhrade, ako i 
počas procesu pred Pilátom, nekladie odpor, daruje sa. Je trpiacim 
Služobníkom, predpovedaný Izaiášom, ktorý sa zriekne seba samého až na 
smrť (porov. Iz 53,12). 
Ježiš túto lásku, ktorá ho vedie k obetovaniu seba, neprežíva pasívnym 
spôsobom alebo ako nezvratný údel. Isteže, neskrýva svoju hlbokú ľudskú 
úzkosť pred násilnou smrťou, zveruje sa však Otcovi s plnou dôverou. Ježiš sa 
vydáva na smrť dobrovoľne, aby týmto spôsobom odpovedal na lásku Boha 
Otca, v dokonalej jednote s jeho vôľou a dokázal tak svoju lásku k nám. Na 
kríži „ma Ježiš miloval a vydal seba samého za mňa“ (porov. Gal 2,20). Každý 
z nás to môže povedať: „Miloval ma a vydal seba samého za mňa“. Každý z 
nás môže vyznať: „za mňa“. 
Čo toto všetko znamená pre nás? Znamená to, že toto je aj moja, tvoja, naša 
cesta: prežívať Veľký týždeň nasledujúc Ježiša nie iba s vnútorným dojatím. 
Prežívať Veľký týždeň nasledujúc Ježiša znamená naučiť sa vyjsť zo seba 
samých - ako som to zdôraznil minulú nedeľu – aby sme mohli vyjsť v ústrety 
druhým, ísť na periférie existencie, vykročiť ako prví smerom k našim bratom 
a sestrám, predovšetkým k tým, ktorí sú najvzdialenejší, zabudnutí, takí, čo 
potrebujú pochopenie, útechu a pomoc. Ako veľmi je potrebné všade vnášať 
živú prítomnosť milosrdného a láskavého Ježiša! 
Prežívať Veľký týždeň znamená vždy hlbšie vstupovať do Božej logiky, do 
logiky kríža, ktorá nespočíva predovšetkým v bolesti a smrti, ale v láske a v 
osobnom darovaní sa, ktoré prináša život. Znamená to vstúpiť do logiky 
evanjelia. Nasledovať, sprevádzať Krista, zostávať s ním, si vyžaduje „vyjsť“, 
vykročiť. Vyjsť zo seba samých, z unaveného a návykového prežívania viery, z 
pokušenia zavrieť sa vo vlastných schémach, ktoré blokujú horizont Božej 
kreatívnej činnosti. Boh vyšiel zo seba samého, aby prišiel k nám, býval 
uprostred nás, aby nám priniesol Božie milosrdenstvo, ktoré zachraňuje a 
prináša nádej. Ak ho chceme nasledovať a byť s ním, nemôže nám stačiť, že sa 
uspokojíme so skutočnosťou zostávania v ovčinci deväťdesiatich deviatich 
oviec. Musíme vyjsť a hľadať spolu s ním stratenú ovečku, tú najvzdialenejšiu. 
Dobre si zapamätajme: vyjdime zo seba, ako Ježiš, ako Boh vyšiel zo seba v 
Ježišovi a Ježiš vyšiel zo seba kvôli nám. 
Niekto by mi mohol povedať: „Ale, otče, nemám čas“, „mám veľa práce“, „je 
to náročné“, „čo už len ja dokážem s mojimi slabými silami?, i s mojím 
hriechom a vôbec, s mnohými vecami“? Často sa uspokojíme s nejakou 
modlitbou, s roztržitou a nepravidelnou nedeľnou svätou omšou, s nejakým 
prejavom dobročinnosti. Chýba nám však táto odvaha „vyjsť“, aby sme 
priniesli Krista. Sme trochu podobní sv. Petrovi. Ježiš ešte len hovorí o utrpení, 
smrti a zmŕtvychvstaní, o darovaní seba a Apoštol si ho už berie nabok a 
dohovára mu. Veď to, čo Ježiš rozpráva, narúša všetky jeho plány, ohrozuje 
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istoty, ktoré si vybudoval, aj jeho pojem Mesiáša. Ježiš sa zahľadí na svojich 
učeníkov a adresuje Petrovi jedny z najtvrdších slov v evanjeliách: „Choď mi z 
cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mk 8,33). 
Boh vždy rozmýšľa s milosrdenstvom: nezabudnite na to. Boh vždy rozmýšľa s 
milosrdenstvom: je milosrdným Otcom. Boh myslí ako otec, ktorý očakáva 
návrat svojho syna a ide mu v ústrety, vidí ho prichádzať, keď je tamten ešte 
ďaleko... Čo to znamená? Každý deň chodil vyzerať syna, či sa nevracia 
domov. Taký je náš milosrdný Otec. To bolo dôkazom, že ho celým srdcom 
vyčkával na terase svojho domu. Boh rozmýšľa ako samaritán, ktorý neprejde 
popri ranenom človeku bez toho, aby ho nepoľutoval. Nepozerá sa na druhú 
stranu, ale ujme sa ho bez toho, aby požadoval odmenu, bez toho, aby sa ho 
pýtal či je žid, či je pohan, či je samaritán, či bol bohatý, či chudobný. Nič sa 
nepýta. Ide mu pomôcť: taký je Boh. Boh rozmýšľa ako pastier, ktorý nasadí 
svoj život, aby bránil a zachránil ovce. 
Veľký týždeň je časom milosti, ktorý nám Pán daruje, aby sme otvorili dvere 
nášho srdca, našich životov, našich farností – aká škoda, že je toľko 
zatvorených farností – našich hnutí a asociácií a „vyšli“ v ústrety iným, 
priblížili sa a priniesli svetlo a radosť z našej viery. Vždy vychádzajme! Robme 
to s láskou a Božou nežnosťou, s rešpektom a trpezlivosťou, vo vedomí, že síce 
my ponúkame naše ruky, nohy, naše srdce, ale Boh je ten, ktorý vedie a 
zúrodňuje každú našu činnosť. 
 
Všetkým želám dobré prežitie týchto dní, nasledujúc Pána s odvahou, 
prinášajúc lúče jeho lásky všetkým, ktorých stretávame.  

Papež František v homilii: pomlouvat bratra znamená zrazovat Ježíše 
  
Vatikán. Při ranní eucharistii v Domě sv. Marty papež krátce komentoval 
dnešní evangelium, které hovoří o Jidášově zradě. Jeden z Dvanácti – tedy 
Ježíšův přítel a blízký člověk – se s velekněžími domlouvá o výdělku, který mu 
vynese zrada. Ježíš je jako zboží, byl prodán – poznamenal Svatý otec a 
pokračoval: Často se tak děje i v našem životě, kdy si raději zvolíme třicet 
stříbrných a Pána odsuneme stranou, prodáme ho. A rovněž tak nakládáme se 
svými bratry, se svými přáteli, upozornil papež. Stává se to tehdy, když 
tlacháme o druhých. V tom okamžiku vlastně pomlouvaného člověka 
prodáváme, děláme z něj zboží – a s jakou lehkostí! Velmi snadno děláme totéž 
co Jidáš, poznamenal Svatý otec a dodal: Nevím, proč z klepu pramení jakási 
temná radost. Někdy začneme o druhých mluvit s chválou, náhle však 
přejdeme k drbu, až člověka doslova stáhneme z kůže, „oškubeme ho“, řekl 
papež František. Nechceme-li se tedy chovat tak jako Jidáš, nepomlouvejme 
druhé, vyzýval. Když Jidáš Ježíše zradil, měl zavřené srdce bez pochopení, 
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lásky a přátelství. Jestliže klevetíme o druhých, rovněž tak nemáme lásku ani 
přátelství, vše se mění v trh, na kterém prodáváme své přátele a příbuzné. 
Prosme proto o odpuštění za to, jak se chováme k přátelům, protože se tak 
chováme k Ježíši v nich. Prosme také o milost, abychom již nikoho 
„neoškubávali“ a nepomlouvali ho. A když si všimneme nějakého nedostatku, 
nezjednávejme si spravedlnost vlastním jazykem, nýbrž modleme se za toho 
člověka slovy: Pane, pomoz mu!, uzavřel Svatý otec svou dnešní homilii. 

Pápež František po svätej omši pre zamestnancov Vatikánu: „Verím, že ste tá 
polovica, ktorá pracuje“ 
 
Vikár Svätého Otca pre mestský štát Vatikán kardinál Angelo Comastri slávil 
dnes ráno svätú omšu v Bazilike sv. Petra pre zamestnancov Vatikánu. Na 
záver prišiel všetkých nepredvídane pozdraviť pápež František. Najprv Svätého 
Otca pozdravil kardinál Comastri: 
„Svätý Otče, táto nezvyčajná a nesmierne veľká návšteva napĺňa naše srdcia 
radosťou a poviem vám, že aj veľkou vďačnosťou. Dovoľte mi povedať jednu 
spomienku: v júni 1978 som šiel ako pútnik do Loreta spolu so svojimi 
seminaristami, kde sme stretli Mons. Capovillu, v tom čase arcibiskupa Loreta. 
Pamätám si, ako nás prijal a začal rozprávať, ako to často robieval, rozličné 
príbehy zo života pápeža Jána XXIII. Porozprával nám jednu príhodu, ktorá sa 
mi zdá vhodná pre túto chvíľu. Povedal nám, že 29. októbra 1958, deň po 
svojom zvolení, sedel pápež Ján smutný, ba až zničený za stolom. Jeho sekretár 
bol trocha vystrašený a preto sa ho v jednom momente opýtal: «Svätý Otče, 
niečo nie je v poriadku?» A on odpovedal: «Bol som veľmi ponížený.» «Čo sa 
stalo?» «Včera...» – bol to deň voľby – «ste sa cítili nehodný?» «Nie, nie... 
bola to Pánova vôľa. Ale pozri. Po voľbe som videl prichádzať všetkých 
kardinálov, aby mi vyjadrili poslušnosť. Všetci stáli v zástupe, potom po 
kľačiačky mi pobozkali nohu – ako sa vtedy robievalo. Predstav si, aj kardinál 
Elia Della Costa, ten svätý muž, ktorého považujem za svätca! Cítil som sa 
veľmi ponížený...» A Svätý Otec povedal svojmu sekretárovi «Don Loris, tieto 
veci sa musia zmeniť. Je nutné, aby sa Cirkev očistila v jednoduchosti a 
pokore. Tak žiari Kristovo svetlo na tvári Cirkvi».“ Kardinál Comastri na záver 
dodal: „Svätý Otče, to isté robíte teraz vy. Aby Kristovo svetlo zažiarilo...“ 
 
Po dlhom aplauze sa prítomným prihovoril Svätý Otec: 
„Aj ja si pamätám jednu príhodu s pápežom Jánom: raz sa ho jeden 
veľvyslanec opýtal: «Povedzte mi, Vaša svätosť, koľko ľudí pracuje vo 
Vatikáne?» Odpovedal «taká polovica». Ja som si však istý, že vy ste tá 
polovica, čo pracuje. Veľmi vám ďakujem! Rovnako vám ďakujem za túto 
svätú omšu – modlitbu: modlite sa jeden za druhého ako bratia. Chcem vám 
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poďakovať za vašu prácu vo Vatikáne, častokrát v skrytosti, ktorá nie je 
viditeľná, ale napreduje. Ďakujem vám. Chcem zároveň poďakovať vašim 
kolegom, ktorí nemohli kvôli práci prísť a v tejto chvíli pracujú. Ďakujem. 
Chcem vám za to poďakovať a zároveň poprosiť o modlitbu za mňa. 
Potrebujem ju, pretože aj ja som hriešnik ako všetci, ale chcem byť verný 
Pánovi. Modlite sa za mňa. Želám vám požehnanú Veľkú noc a nech vás Pán 
požehnáva a Panna Mária ochraňuje ako dobrá mama. Veľmi vám ďakujem.“ 

Upravený znak pápeža Františka 
 
Vatikán zverejnil dnes (27. marca) upravený znak pápeža Františka. Bolo 
zmenené vyobrazenie hviezdy, ktorá predstavuje Pannu Máriu. V pôvodnom 
znaku bola hviezda päťcípa, nová má 8 cípov na znak ôsmych 
blahoslavenstiev. Rovnako bol graficky upravený nardový kvet, ktorý 
predstavuje Svätého Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Pôvodné vyobrazenie 
sa podobalo na strapec hrozna. Posledná úprava sa týka hesla „miserando atque 
eligendo“, ktoré bolo vložené do bieleho zvitku s červenými okrajmi. 

Kapitán Interu Zanetti: Sme hrdí na pápeža z našej krajiny 
 
Aj svet športu uvítal zvolenie pápeža Františka. Tešia sa predovšetkým 
argentínski hráči v Talianskej futbalovej lige. Medzi nimi aj kapitán Interu 
Miláno Javier Zanetti, rodák z Buenos Aires, dnes najaktívnejší hráč v sérii A. 
Voľba argentínskeho pápeža bola pre neho prekvapením. „Mať pápeža z našej 
krajiny, nás robí hrdými a myslím si, že je to pre náš národ dôležité. V 
skutočnosti, ide o pápeža veľmi skromného, ktorý pomáhal mnohým 
chudobným v Argentíne, a ktorý predstavuje nádherné znamenie pre celý svet,“ 
tvrdí 39-ročný futbalista. 
V budúcnosti by sa s pápežom Františkom, o ktorom je známe, že je futbalový 
fanúšik, rád stretol. Ešte minulý rok sa počas Svetového stretnutia rodín v 
Miláne stretol s Benediktom XVI. a predtým aj s Jánom Pavlom II. v Ríme. 
Nejde len o muža športu, ale aj viery, ktorý nezabúda na argentínske deti. 
Spolu s manželkou založili asociáciu, ktorá sa zameriava na poskytovanie 
finančnej pomoci znevýhodňovaným deťom a ich rodinám v Buenos Aires. 
Futbalista tvrdí, že viera má pre neho veľký význam: „Myslím si, že pomáha 
nielen pri športe: viera pomáha všetkým. Je veľmi dôležité byť veriacim. Ak 
niekto v sebe nosí vieru, je schopný vykonať mnohé veci, ktoré sa možno zdajú 
nemožné.“ 
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Utorok Veľkého týždňa: Nejkrásnější je pojmenovat hřích a vyznat jej 
 
Také úterý Svatého týdne (26. marca) zahájil papež František mší sv. v kapli 
Domu sv. Marty, které se účastnili další stálí obyvatelé tohoto vatikánského 
penzionu. Svatý otec svou krátkou homilii nad dnešním úryvkem z Janova 
evangelia (13, 21.-33.36.-38) rozvinul z obrazu temné noci: Když Jidáš vychází 
z večeřadla, aby dokonal Ježíšovu zradu, je noc. Tma, která Jidáše zahaluje, je 
také nocí, v níž tápe jeho srdce. Nejhorší nocí, zdůraznil papež, je noc 
úplatného člověka. Je totiž definitivní, neboť uzavírá srdce natolik, že již není 
schopné ze sebe vyjít. Odlišná však, pokračoval papež, je noc hříšníka – noc 
provizorní, kterou každý zná. Kolik dní takovéto temnoty jsme zažili, kolikrát 
bylo v srdci zcela černo. Potom ale nastoupila naděje, která nás podnítila k 
novému setkání s Ježíšem. Proto také, vyzdvihl papež František, nemáme 
strach z této noci hříšníka. To nejkrásnější, poukázal Svatý otec, je hřích 
pojmenovat, vyznat jej. To činí sv. Pavel, který říká, že se chlubí Kristem, 
který byl ukřižován za jeho hříchy. Proč to dělá? Protože ve svém hříchu 
nalézá ukřižovaného Krista, který mu odpouští. 
Něhu Božího odpuštění je třeba vychutnávat, poznamenal dále papež. 
Vprostřed noci, mnoha nocí našich hříchů, nás vždy čeká Pánovo pohlazení, 
ujistil. Díky tomu můžeme vyslovit: Toto je má chlouba. Jsem ubohý hříšník, 
Ty jsi však můj Spasitel! Vzpomeňme na pohled, kterým Ježíš odpouští Petrovi 
poté, co ho zapřel, vyzýval Svatý otec a dodal: Otevřme srdce a vychutnejme 
odpuštění. Domníváme se, že je krásné být svatí. Je však rovněž tak krásné 
prožít odpuštění. Důvěřujme v setkání s Ježíšem a něhu jeho odpuštění, 
zakončil papež svou dnešní homilii. 

Pondelok Veľkého týždňa, papež František: Ve Svatém týdnu rozjímáme o 
Boží trpělivosti 
 
Během svatého týdne rozjímáme o trpělivosti, kterou má Bůh s každým z nás, 
řekl dnes ráno (25. marca) papež František v krátké homilii při mši svaté, 
kterou denně v 7h ráno slouží v kapli Domu sv. Marty, kde bydlí. Na dnešní 
eucharistii byli pozváni pracovníci vatikánského deníku L´Osservatore 
Romano. 
Obraz nekonečné trpělivosti, kterou má Bůh s člověkem, se odráží na 
nekonečné trpělivosti, kterou má Ježíš s Jidášem. Papež František se v homilii 
pozastavil nad dnešní evangelní scénou, kde Jidáš kritizuje Lazarovu sestru 
Marii, která pomazala Ježíšovy nohy třemi sty gramy drahocenného oleje. Jidáš 
tvrdil, že by bylo lépe olej prodat a peníze dát chudým. Evangelista Jan 
poznamenává, že Jidáše nezajímali chudí, ale peníze, které kradl. „A přece – 
podotkl Svatý otec – mu Ježíš neřekl: ty jsi zloděj. Měl s Jidášem trpělivost a 
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snažil se jej svojí trpělivostí přitáhnout k Sobě. To nám v těchto dnech 
umožňuje – řekl dále papež František – abychom během Svatého týdne mysleli 
na Boží trpělivost, na onu trpělivost, kterou chová Pán vůči nám, našim 
slabostem a našim hříchům“ „Promýšlejme tedy v tomto Svatém týdnu osobně, 
jaká byla v mém životě Ježíšova trpělivost vůči mně. Jenom toto stačí, aby 
potom z našeho srdce vzešlo jediné slovo: Díky Pane! Díky za tvoji trpělivost“, 
řekl v dnešní krátké homilii papež František žurnalistům vatikánského deníku. 

Svätý Otec umyje nohy mladým z rozličných národností a vierovyznaní 
 
Na výslovnú žiadosť pápeža Františka sa bude svätá omša na pamiatku 
Pánovej večere na Zelený štvrtok sláviť úplne v jednoduchom štýle. Svätý Otec 
ju bude sláviť v rímskej väznici Casal del Marmo, v zariadení pre mladistvých. 
Spolu s ním budú koncelebrovať kardinál Agostino Vallini, vikár pre rímsku 
diecézu a kaplán tohto zariadenia Gaetano Greco. Na svätej omši sa zúčastní 
50 mladých tohto zariadenia, medzi ktorými bude 11 dievčat. Na obrad 
umývania nôh bude vybraných 12 mladých mužov z rozličných národností a 
rôzneho náboženského vyznania. Liturgiu pripraví skupina dobrovoľníkov z 
asociácie „Dobrovoľníci Casal Del Marmo“, ktorí pravidelne spolupracujú s 
kaplánom zariadenia na príprave nedeľných svätých omší. Svätý Otec sa po 
slávení liturgie Zeleného štvrtka stretne s približne 150 mladými v telocvični. 
Darujú mu drevený kríž a kľakadlo, ktoré vyrobili sami v dielňach zariadenia. 
Pápež František daruje každému veľkonočné koláče a vajíčka. 
Na liturgickej slávnosti sa zúčastní aj ministerka spravodlivosti Talianskej 
republiky Paola Severinová, riaditeľka odboru spravodlivosti pre mladistvých 
Caterina Chinniciová, veliteľ väzenskej polície Saulo Patrici a riaditeľka 
zariadenia Casal del Marmo Liana Giambartolomeiová. 

Pápež František naďalej zostáva bývať v Dome sv. Marty 
 
Pápež František naďalej zostáva bývať v Dome sv. Marty, aspoň nateraz sa 
nesťahuje do pápežského apartmánu v Apoštolskom paláci, potvrdil to dnes 
riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Fedrico Lombardi. To isté 
povedal aj sám Svätý Otec dnes ráno hosťom Domu sv. Marty vo Vatikáne, pre 
ktorých slávil svätú omšu v miestnej kaplnke. Hovorí páter Lombardi: „Na 
konci svätej omše dnes ráno Svätý Otec veľmi jednoduchými slovami naznačil, 
že chce – aspoň nateraz – zostať bývať v Dome sv. Marty. Pápež sa 
presťahoval z miestnosti, v ktorej bol ubytovaný počas konkláve do 
rozľahlejšieho bytu, bežne používaného pre hostí, kde má aj lepšie podmienky 
na prijímanie návštev. Ale na audiencie, pre bežnú dopoludňajšiu činnosť – 
stretnutia so skupinami, rozhovory s významnými hosťami, a tak ďalej – už 
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niekoľko dní používa byt na druhom poschodí Apoštolského paláca, kde je 
Klementínska sála, súkromná knižnica a ďalšie priestory, práve pre tieto 
oficiálne úradné aktivity Svätého Otca. Po nich sa – ako domov – vracia do 
Domu sv. Marty.“ 

Kvetná nedeľa: Nezabudnite na tri slová - radosť, kríž, mladí 
 
Dnes (24. marca) na Kvetnú nedeľu sa na Námestí sv. Petra zišlo viac ako 
stotisíc veriacich. Námestie dýchalo zeleňou olivových a palmových ratolestí, 
ktoré boli tento rok privezené z oblasti Puglie. Liturgia sa začala pri obelisku, 
kde pápež František požehnal palmové a olivové ratolesti. Po tomto úvodnom 
obrade sa dlhý sprievod s ratolesťami presunul k oltáru pred Bazilikou sv. 
Petra, kde pokračovala liturgia. Po spievaných pašiách nasledovala homília 
Svätého Otca, v ktorej povedal: 
Ježiš vstupuje do Jeruzalema. Na slávnosť ho sprevádza zástup učeníkov, 
rozprestierajú pred ním plášte, hovorí sa o zázrakoch, ktoré vykonal a počuť 
volanie na slávu: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na 
nebi a sláva na výsostiach“ (Lk 19,38).Zástup, slávnosť, volanie na slávu, 
požehnanie, pokoj. Ovzdušie je plné radosti. Ježiš prebudil v srdciach mnohých 
veľké nádeje, predovšetkým u ľudí ponížených, jednoduchých, chudobných, 
zabudnutých, v tých, ktorí v očiach sveta nič neznamenajú. Vedel pochopiť 
ľudské trápenie, ukázal tvár milosrdného Boha, sklonil sa, aby uzdravil telo aj 
dušu. Toto je Ježiš. Toto je jeho srdce, ktoré hľadí na nás všetkých, ktoré hľadí 
na naše choroby a naše hriechy. Ježišova láska je veľká. Takýmto spôsobom 
vstupuje do Jeruzalema: s láskou hľadí na všetkých nás. Je to pekná scéna, plná 
svetla, svetla Ježišovej lásky, jeho srdca, scéna radosti a oslavy. 
Na začiatku svätej omše sme opakovali to isté. Mávali sme palmovými listami. 
Aj my sme prijali Ježiša; aj my sme prejavili radosť z toho, že ho môžeme 
sprevádzať a poznať zblízka, prítomného v nás a medzi nami ako priateľa, 
brata, ale aj ako kráľa; ako toho, ktorý je žiariacim majákom nášho života. 
Ježiš je Boh, znížil sa však, aby kráčal spolu s nami. Je našim priateľom, našim 
bratom. On nás osvecuje na našej púti. Takýmto spôsobom sme ho dnes aj 
prijali. Tu je prvé slovo, o ktorom vám chcem rozprávať: radosť! Nikdy 
nebuďte smutnými mužmi a ženami: kresťan takým nikdy nemôže byť! Nikdy 
sa nenechajte znechutiť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho 
vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia sa s Osobou, s Ježišom, ktorý je 
uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých 
chvíľach, aj keď na ceste životom stretávame problémy a prekážky, ktoré sa 
zdajú byť neprekonateľnými – a tých je naozaj veľa! V takejto chvíli prichádza 
nepriateľ, prichádza diabol, ktorý sa často vydáva za anjela a zákerne sa nám 
prihovára. Nepočúvajte ho! Nasledujme Ježiša! Sprevádzame a nasledujeme 
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Ježiša, ale predovšetkým vieme, že on sprevádza nás a nesie nás na svojich 
pleciach. Na tomto stojí naša radosť, naša nádej, ktoré musíme priniesť aj do 
tohto nášho sveta. Prosím vás, nenechajte si ukradnúť nádej! Nenechajte si 
ukradnúť nádej! Tú nádej, ktorú nám dáva Ježiš. 
Prečo Ježiš vstupuje do Jeruzalema, alebo ešte lepšie: ako Ježiš vstupuje do 
Jeruzalema? Zástup mu prevoláva na slávu ako kráľovi. Nebráni sa tomu a 
neutišuje ich (porov. Lk 19,39-40). Avšak, akým typom kráľa je Ježiš? 
Pozrime sa naňho: Sedí na osliatku, nemá vedľa seba služobníctvo, ktoré by ho 
sprevádzalo a ani nie je obkolesený vojskom, ktoré je symbolom moci. Tí, 
ktorí ho sprevádzajú sú ľudia pokorní a jednoduchí, tí, ktorí dokážu v Ježišovi 
vidieť niečo viac, majú zmysel pre vieru a hovoria: „Toto je Spasiteľ“. Ježiš 
nevstupuje do Svätého mesta, aby prijal honory, ktoré prináležia pozemským 
kráľom, takým, čo majú moc a vládnu. Vstupuje, aby bol bičovaný, urážaný a 
zhanobený, ako to predpovedal Izaiáš v dnešnom prvom čítaní (porov. Iz 50,6). 
Vstupuje, aby mu dali tŕňovú korunu, trstinu do ruky, šarlátový plášť a jeho 
kráľovský pôvod bude predmetom posmechu. Vstupuje, aby vyšiel na Kalváriu 
nesúc drevo. Tu prichádza na rad druhé slovo: Kríž. Ježiš vstupuje do 
Jeruzalema, aby zomrel na kríži. Presne z tohto vyžaruje jeho kráľovský pôvod 
podľa Boha. Jeho kráľovským trónom je drevo kríža! Spomínam si na to, čo 
povedal Benedikt XVI. kardinálom: „Ste kniežatami, ale ukrižovaného Kráľa. 
Toto je Ježišov trón“. Ježiš berie na seba... Prečo kríž? Pretože Ježiš berie na 
seba zlo sveta, špinu a hriech sveta, rovnako aj náš hriech a zmýva ho svojou 
krvou, milosrdenstvom a Božou láskou. Pozrime sa okolo seba: Koľko zranení 
prináša zlo ľudstvu! Vojny, násilnosti, ekonomické konflikty, ktoré zasahujú 
tých najslabších, smäd po peniazoch, ktoré si neskôr nik nemôže vziať zo 
sebou, musí ich nechať. Moja stará mama hovorievala nám deťom: pohrebné 
oblečenie nemá vrecká. Láska k peniazom, moci, korupcia, rozdelenie, zločiny 
proti ľudskému životu a proti stvorenstvu! Rovnako – každý z nás to vie a 
pozná – naše osobné hriechy: zanedbanie lásky a rešpektu voči Bohu, voči 
blížnemu a voči celému stvoreniu. Ježiš na kríži pociťuje celú ťarchu zla, ale 
silou Božej lásky nad ním víťazí a svojim zmŕtvychvstaním ho poráža. Toto je 
to dobro, ktoré pre nás všetkých koná Ježiš na tróne kríža. Objatie Kristovho 
kríža s láskou neprivádza k smútku, ale k radosti, k radosti z toho, že sme 
spasení, privádza nás k tomu, že aspoň trocha budeme konať to, čo urobil on v 
deň svojej smrti. 
Dnes je na tomto Námestí veľa mladých. Už 28 rokov je Kvetná nedeľa Dňom 
mladých. A tu je tretie slovo: mladí! Drahí mladí, videl som vás v procesii, keď 
ste vstupovali. Predstavujem si vás ako oslavujete okolo Ježiša, mávajúc 
olivovými ratolesťami. Predstavujem si vás ako kričíte jeho meno a vyjadrujete 
svoju radosť, že ste s ním! Vám patrí dôležité miesto pri oslave viery! Vy nám 
prinášate radosť z viery a hovoríte nám, že vždy máme prežívať vieru s 
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mladým srdcom, vždy s mladým srdcom či v šesťdesiatke alebo osemdesiatke! 
S Kristom srdce nikdy nezostarne! Všetci to vieme a vy to dobre viete, že Kráľ, 
ktorého nasledujeme a ktorý nás všetkých sprevádza, je veľmi výnimočný: je 
to Kráľ, ktorý miluje až na kríž a učí nás, aby sme slúžili a milovali. Nehanbite 
sa za svoj kríž! Naopak, objímte ho, pretože ste pochopili, že v sebadarovaní, 
opakujem v sebadarovaní a vyjdení zo seba samých, sa nachádza pravá radosť 
a že Boh zvíťazil nad zlom láskou. Vy nesiete putujúci Kríž po všetkých 
kontinentoch a po uliciach sveta! Nosíte ho, odpovedajúc na Ježišovo pozvanie 
«Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov» (porov. Mt 28,19), čo je 
aj témou tohtoročných Svetových dní mládeže. Nosíte ho, aby ste všetkým 
povedali, že na kríži Ježiš zbúral múr nepriateľstva, ktorý oddeľoval ľudí a 
národy a priniesol zmierenie a pokoj. Milí priatelia, aj ja idem na cestu spolu s 
vami po stopách blahoslaveného Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Už sme 
blízko nasledujúcej etape tejto veľkej púte Kristovho kríža. Už sa teším na júl v 
Riu de Janeiro! Dohodol som si s vami schôdzku v tomto veľkom brazílskom 
meste! Dobre sa na ňu pripravte. Predovšetkým duchovne vo svojich 
komunitách, aby sa toto stretnutie stalo znamením viery pre celý svet. Mladí 
musia povedať svetu: „Je dobré nasledovať Ježiša; je dobré ísť s Ježišom; 
Ježišovo posolstvo je dobré; oplatí sa vyjsť zo seba samých, z periférie sveta a 
existencie, aby sme priniesli Ježiša!“ Zapamätajte si tri slová: radosť, kríž, 
mladí. 
Prosme o príhovor Pannu Máriu. Ona nás učí radosti zo stretnutia s Kristom, 
láske, s akou máme hľadieť na neho stojac pod krížom, entuziazmu mladého 
srdca, s ktorým ho máme nasledovať počas tohto Veľkého týždňa a v celom 
našom živote. Nech sa tak stane! 

Pápež diplomatickému zboru: Niet pokoja bez pravdy, budovania mostov a 
odstránenia chudoby hmotnej i duchovnej 
 
Pokoj je postavený na pravde, pretože nemôže existovať nijaký skutočný 
pokoj, ak je každý mierou sebe samému, ak sa bude každý dovolávať stále a 
len svojho práva, bez toho, aby sa súčasne zaujímal o prospech druhých, 
všetkých, počnúc prírodou, ktorá je spoločná pre všetkých ľudí na tejto zemi. 
Toto je jedna z nosných myšlienok príhovoru pápeža Františka diplomatom, 
akreditovaným pri Svätej stolici, pri príležitosti jeho nástupu do Petrovej 
služby. V úvode dnešného stretnutia, ktoré sa konalo predpoludním v Sala 
Regia v Apoštolskom paláci vo Vatikáne, Svätého Otca pozdravil dekan 
diplomatického zboru Jean-Claude Michel, veľvyslanec Monackého 
kniežatstva pri Svätej stolici. Prvé slová pápeža boli poďakovaním a 
vyjadrením radosti zo stretnutia. 
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„Excelencie, dámy a páni, úprimne ďakujem vášmu dekanovi, veľvyslancovi 
Jean-Claude Michelovi za milé slová, ktorými sa na mňa obrátil v mene vás 
všetkých a s radosťou vás vítam na tomto pozdravnom stretnutí, jednoduchom, 
ale súčasne intenzívnom, ktoré chce byť v ideálnom prípade objatím pápeža 
celým svetom. Prostredníctvom vás skutočne stretám vaše národy, a tak 
môžem v istom zmysle prísť ku každému z vašich spoluobyvateľov, so 
všetkými ich radosťami, starosťami, ich nádejami, ich túžbami. 
Vaša hojná účasť je tiež znamením toho, že vzťahy, ktoré udržiava vaša krajina 
so Svätou stolicou sú prospešné, sú skutočne dobrou príležitosťou pre ľudstvo. 
A toto je podstata toho, na čom Svätej stolici záleží: dobro každého človeka na 
tejto zemi! Práve s týmto vedomím rímsky biskup začína svoju službu, pretože 
vedel, že sa môže spoľahnúť na priateľstvo a priazeň krajín, ktoré zastupujete, 
a s istotou, že zdieľate tento istý zámer. Zároveň dúfam, že je to tiež príležitosť 
podniknúť cestu s tými niekoľkými krajinami, ktoré zatiaľ nemajú 
diplomatické vzťahy so Svätou stolicou, z ktorých niektoré – za čo im úprimne 
ďakujem – chceli byť prítomné na svätej omši na začiatku tohto môjho 
ministéria alebo mi poslali pozdravné posolstvo ako gesto blízkosti. 
Ako viete, existujú rôzne dôvody, prečo som si vybral svoje meno mysliac na 
Františka z Assisi, osobnosť, ktorá je známa aj za hranicami Talianska a 
Európy, a dokonca aj medzi tými, ktorí nevyznávajú katolícku vieru. Jedným z 
prvých dôvodov je láska, ktorú mal František k chudobným. Je ešte mnoho 
chudobných ľudí na svete! A koľké utrpenie stretáva týchto ľudí! Podľa 
príkladu Františka z Assisi sa Cirkev vždy snažila starať, chrániť, v každom 
kúte Zeme, tých, ktorí trpia chudobou a myslím, že v mnohých vašich 
krajinách môžete potvrdiť obetavú prácu tých kresťanov, ktorí sa snažia 
pomáhať chorým, sirotám, bezdomovcom a tým, ktorí sú marginalizovaní, a 
tak pracujú na budovaní ľudskejšej a spravodlivejšej spoločnosti. 
Ale je tu ešte aj iná chudoba! Je to duchovná chudoba našich dní, ktorá ťažko 
postihuje aj krajiny považované za najbohatšie. To je to, čo môj predchodca, 
náš milovaný pápež Benedikt XVI. nazýva «diktatúrou relativizmu», ktorá robí 
každého meradlom sebe samému a ohrozuje spolužitie v spoločnosti. A tak 
som prišiel na druhý dôvod pre moje meno. František z Assisi nám hovorí: 
pracujte na budovaní pokoja! Ale neexistuje skutočný pokoj bez pravdy! 
Nemôže byť skutočný pokoj tam, kde je každý mierou sebe samému, ak sa 
každý môže dovolávať stále a len svojho práva, bez toho, aby sa staral súčasne 
o dobro druhých, všetkých, počnúc prírodou, ktorá spája všetkých ľudí na tejto 
zemi. 
Jeden z titulov biskupa Ríma je pápež, teda človek, ktorý stavia mosty s 
Bohom a medzi ľuďmi. Bol by som rád, keby dialóg medzi nami pomáhal 
vybudovať mosty medzi všetkými ľuďmi, aby každý mohol nájsť v iných nie 
nepriateľa, nie konkurenta, ale brata, ktorého môže prijať a objať! Aj môj 
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pôvod ma núti usilovať sa o stavanie mostov. V skutočnosti, ako viete, moja 
rodina je talianskeho pôvodu, a tak vo mne stále žije tento dialóg medzi 
kultúrami a miestami, veľmi vzdialenými od seba, ako jeden kraj sveta od 
druhého, dnes stále bližšími, vzájomne závislými, ktoré sa potrebujú stretnúť a 
vytvárať skutočné priestory pre autentické bratstvo. V tejto práci je zásadná 
úloha náboženstva. Naozaj nemožno budovať mosty medzi ľuďmi zabúdajúc 
na Boha. Ale aj opak je pravdou: nemožno žiť skutočný vzťah s Bohom 
ignorujúc ostatných. Z tohto dôvodu je dôležité zintenzívniť dialóg medzi 
rôznymi náboženstvami, myslím, že v prvom rade s islamom, a ja som veľmi 
ocenil prítomnosť mnohých občianskych a náboženských autorít islamského 
sveta na omši začiatku mojej služby. 
Je tiež dôležité posilniť vzťahy s neveriacimi, aby nikdy neprevážili rozdiely, 
ktoré nás oddeľujú a bolia, ale aby aj napriek rozmanitosti vyhrala túžba 
vybudovať skutočné priateľské väzby medzi všetkými národmi. Boj proti 
chudobe ako materiálnej, tak aj duchovnej; budovanie pokoja a budovanie 
mostov - sú ako referenčné body cesty, na ktorú by som chcel pozvať každú z 
krajín, ktoré zastupujete. Bude to ale ťažká cesta, ak sa nenaučíme stále viac a 
viac milovať našu Zem. Aj v tomto prípade mi je nápomocné myslieť na meno 
František. František nás učí hlbokému rešpektu voči všetkým stvoreniam, 
ochrane nášho životného prostredia, ktoré príliš často nepoužívame pre dobro, 
ale ho chamtivo zneužívame na škodu jedným i druhým. 
Drahí veľvyslanci, dámy a páni, ešte raz ďakujem za vašu prácu, ktorú 
vykonávate spolu s Vatikánskym štátnym sekretariátom pre budovanie pokoja 
a mostov priateľstva a bratstva. Prostredníctvom vás chcem nanovo poďakovať 
vaším vládam za účasť na oslavách pri príležitosti mojej voľby, s nádejou v 
plodnú spoluprácu. Nech všemohúci Pán naplní svojimi darmi každého z vás, 
vaše rodiny a národy, ktoré reprezentujete. Vďaka!“ 
Plné diplomatické vzťahy so Svätou stolicou udržiava aktuálne 180 štátov. K 
nim treba prirátať Európsku úniu, Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov a 
Organizáciu pre oslobodenie Palestíny. 

Zajtra (23. marca) sa v Castel Gandolfe uskutoční historické stretnutie 
 
Desať dní po svojom zvolení zajtra pápež František navštívi Benedikta XVI. v 
Castel Gandolfe, kde budú spolu aj obedovať. Hoci je program veľmi 
jednoduchý, pôjde o unikátny moment v súčasných dejinách, keď sa stretnú 
dvaja žijúci pápeži. 
Napriek tomu, že ide o súkromnú návštevu, do Castel Gandolfa sa pri tejto 
príležitosti chystajú mnohí veriaci. Bratské stretnutie budú prežívať v 
modlitbách pred zatvorenou bránou pápežskej rezidencie. 



 121

Pápež František už s Benediktom XVI. hovoril krátko po svojom zvolení, ako 
aj v deň svojej inaugurácie. V deň, keď ho kardináli zvolili za pápeža, sa na 
veriacich na Námestí sv. Petra obrátil s požiadavkou, aby sa spolu s ním 
pomodlili za emeritného biskupa Benedikta XVI. 

Pápež slávil svätú omšu pre záhradníkov, zametačov a smetiarov 
 
„Sme neviditeľní“, takto Luciano Cecchetti, zodpovedný za záhradnícke služby 
vo Vatikáne, hovorí o tých, ktorí pracujú každý deň, aby udržiavali čisté 
Námestie sv. Petra a starali sa o záhrady najmenšieho štátu sveta. Práve ich 
dnes pápež František pozval na svätú omšu, ktorú slúžil ráno o 7. hod. v Dome 
sv. Marty vo Vatikáne. 
„Byť takto pred Svätým Otcom na svätej omši osobitne pre nás, to sa každý 
deň nestáva. Otáčal som sa a videl som tváre zamestnancov: vychádzali sme 
všetci s lesknúcimi sa očami. Bola to omša naozaj veľmi jednoduchá, v 
priamom kontakte s tým, ktorý bol len pred niekoľkými dňami zvolený za 
pápeža. Boli sme mu neskutočne vďační... Osobitne, keď nás na konci zdravil: 
všetci po jednom sme sa mu predstavili a pre každého z nás si našiel slovo. To, 
čo povedal všetkým, bolo ,modlite sa za mňa‘.“ 
Ako uviedol P. Federico Lombardi, riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice, 
pápež František sa v homílii pozastavil pri dnešnom čítaní o židoch, ktorí 
zodvihli kamene a chceli ukameňovať Ježiša. „Ak máme zatvorené srdce, ak 
máme srdce z kameňa, kamene sa nám dostanú do rúk a sme pripravení ich 
hodiť,“ a preto je potrebné otvoriť srdce láske, ako povedal Svätý Otec . 
Včera ráno pápež František slávil svätú omšu pre zamestnancov Domu sv. 
Marty spolu s Mons. Lorenzom Baldisserim, sekretárom Kongregácie pre 
biskupov a so svojim súkromným sekretárom donom Alfredom Xuerebom. 
Informoval o tom hovorca Svätej stolice P. Lombardi. 

Veľký imám píše pápežovi, aj on túži po svete založenom na spolupráci a 
lásky 
 
Veľký imám káhirskej mešity al Azhar Ahmed el-Tayeb zaslal gratuláciu 
pápežovi Františkovi, v ktorej volá „po svete plnom spolupráce a lásky s 
cieľom zabezpečiť spoločné hodnoty a skončiť s kultúrou nenávisti a 
nerovnosti“. V telegrame ďalej Tayeb ako najvyšší predstaviteľ sunnitského 
sveta blahoželá „katolíckym bratom západu a východu“ k ich voľbe. Verí, že 
nový pontifikát prispeje k „času pozitívnemu pre všetky národy v neustále sa 
meniacom svete, ktorý si vyžaduje stabilitu a pokoj“. 
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Metropolita Gennadios po stretnutí s pápežom: Vždy sa budem za neho 
modliť 
 
Slová pápeža Františka počas včerajšieho stretnutia (20. marca) s 
predstaviteľmi cirkví a cirkevných spoločenstiev ešte stále doznievajú vo 
všetkých účastníkoch. Pápež znovu potvrdil svoje odhodlanie pokračovať v 
dialógu, zodpovednosti jeden za druhého a potrebu spoločne pracovať v 
prospech zmierenia a pokoja. Rovnaký záujem a ochotu prejavil aj pravoslávny 
ekumenický patriarcha Bartolomej I. „Patriarcha Bartolomej I. výrazne 
zdôraznil tento veľký problém jednoty, poznamenal, že cirkvi musia kráčať 
spoločne, spolupracovať na plnení Božej vôle, a teda «aby všetci boli 
jedným»,“ uviedol metropolita Zervos Gennadios, pravoslávny arcibiskup 
Talianska a Malty. Nového pápeža Františka považuje za výnimočného 
človeka: „Je to osoba Bohom poslaná. Jeho dobrá nálada, radosť, jeho pokora, 
jednoduchosť, pohotovosť: týmto všetkým, týmito charizmami na nás 
zapôsobil. Sme si istí, že Boh mu pomôže a umožní mu kráčať po rovnakej 
ceste: ceste jednoty, zmierenia, bratstva, ceste pokoja a kresťanskej jednoty.“ 
Podľa metropolitu spája pápeža Františka a ekumenického patriarchu 
Bartolomeja I. snaha o ochranu stvorenstva, životného prostredia. Druhý 
menovaný je dokonca nazývaný „zeleným patriarchom“. Pápež si zase vybral 
meno František, ktorý bol rovnako veľkým ochrancom prírody. „Výber mena 
František hovorí za všetko. Jednoduchosť, ľudskosť, dobrota, pokoj, 
vyrovnanosť, ochota, utrpenie... Táto láska k stvorenému je neuveriteľná. A 
potom nie iba meno, ale aj osobnosť pápeža: Veríme, že počas jeho služby sa 
spraví veľa užitočných vecí pre človeka, stvorenstvo, pokoj, spravodlivosť a 
pre ľudské práva.“ 
Metropolita Gennadios po rozhovore s pápežom Františkom povedal: „Hovoril 
so mnou ako otec, ako brat. A táto blízkosť, charizma, ktorá sa prejavuje pri 
jeho komunikácií s ostatnými, je veľký dar. Som spokojný, veľmi spokojný, a 
vždy sa budem modliť za jeho zdravie a jeho mimoriadne poslanie.“ 

Kresťania, židia, moslimovia Argentíny: Pápež František je človekom 
jednoty a dialógu 
 
Človek jednoty, otvorený dialógu, schopný načúvať, vždy rešpektujúci 
ostatných. Toto je akási jednomyseľná zborová definícia predstaviteľov 
kresťanských cirkví, židov a moslimov v Buenos Aires na adresu kardinála 
Josého Mariu Bergoglia, ktorý bol zvolený za pápeža. Rabínka Silvina 
Chemenová, členka starej židovskej komunity v Buenos Aires, hovorí: „Brány 
dómu boli vždy otvorené pre medzináboženské slávnosti a viackrát som mala 
tú česť použiť ambónu pre moje posolstvo, tú istú, z ktorej kardinál prednášal 
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svoje homílie. Prinesie do dialógu ducha otvorenosti, vzájomnosti, mlčania, 
keď ostatní hovoria, láskavosti, načúvania. Prajem si, aby výška nikdy 
nezatienila jeho pokoru a veľkosť jeho jednoduchosti”– dodáva rabínka. 
Vysoko sú hodnotené prvé slová pápeža Bergoglia argentínskymi vodcami 
kresťanských cirkví. David J. Calvo, luteránsky pastor, na margo jeho osoby 
uviedol: „Kardinál Bergoglio mal s nami veľmi srdečný vzťah, pri ňom sme sa 
cítili prijatí a uznávaní; prejavoval hlboké úsilie o jednotu kresťanov a hlbokú 
úctu ku kresťanskej tradícii. Som si istý, že nový pápež bude znamenať pokrok 
na ceste pomalého ale neodmysliteľného zjednotenia a urobí ju teplejšou.” 
Pozitívne vyjadrenia na margo nového pontifikátu prišili tiež z radov moslimov 
v Buenos Aires. V blahoprajnej správe zaslanej pápežovi Bergogliovi z 
Argentínskeho islamského centra (CIRA) sa píše: „Počas svojho pôsobenia ako 
kardinála Bergoglio prehĺbil dialóg a rešpekt a je neúnavným propagátorom 
príležitosti pre komunikáciu a spoluprácu v prospech harmonického spolužitia 
náboženstiev. Preto vznášame prosby k dobrotivému a milosrdnému Bohu, aby 
táto spolupráca pokračovala a bola umocnená tým, že ľudstvu prinesie viac 
pochopenia, viac rešpektu, ale predovšetkým pokoj.” 
Vzťahy bývalého arcibiskupa Bergolgia s islamským centrom boli veľmi úzke. 
Kardinál Bergoglio navštívil centrum trikrát, naposledy 29. júna 2010. 
„Zakaždým, keď prišiel do kontaktu s moslimami v Argentíne“ – hovorí Omar 
Abu Arab, vodca moslimskej komunity – „vždy sa postavil na úroveň rešpektu, 
lásky a rovnocenného vzťahu.“ 

Posolstvo pápeža Františka novému canterburskému arcibiskupovi 
 
Citátom Prvého Petrovho listu „Milosť vám a pokoj v hojnosti“ začína Svätý 
Otec posolstvo, ktoré dnes zaslal novému canterburskému arcibiskupovi 
Justinovi Welbymu pri príležitosti jeho inaugurácie v Canterburskej katedrále. 
V ňom arcibiskupovi ďakuje za „priateľské slová“ v gratulačnom telegrame a 
blahoželá mu k jeho uvedeniu do úradu v Canterburskej katedrále. 
„Pastoračná služba je výzvou kráčať vo vernosti evanjeliu nášho Pána Ježiša 
Krista,“ píše Svätý Otec. Arcibiskupa Welbyho uisťuje o svojich modlitbách a 
rovnako ho žiada o modlitby za neho v čase, keď odpovedá na novú výzvu, 
ktorú pre neho Pán pripravil. „Teším sa na stretnutie s vami v blízkej 
budúcnosti a na pokračovanie srdečných bratských vzťahov, ktorým sa naši 
predchodcovia tešili,“ uvádza pápež František v závere. 

Dôvera k pápežovi Františkovi v číslach 
 
Dôvera Talianov k novému pápežovi – vyjadrená v číslach – dosahuje viac ako 
80%. Opýtaní oceňujú jeho jednoduchosť a pozornosť voči slabším, 
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chudobným, marginalizovaným. Toto sú výsledky Národného inštitútu pre 
prieskum Demopolis, zistené na vzorke 802 respondentov. Podľa štatistík 
Demopolisu tým rastie aj dôvera voči Cirkvi. Niekoľko dní po zvolení nový 
pápež získal dôveru 83% Talianov, z čoho medzi katolíkmi je to až 95% a viac 
ako 60% na vzorke opýtaných, zloženej z nekatolíkov a neveriacich. 
Podobný stav nastal v minulosti len počas najintenzívnejších rokov pontifikátu 
Jána Pavla II. Podľa riaditeľa Demopolisu Petra Venta k popularite pápeža 
medzi veriacimi aj neveriacimi prispieva jeho jednoduchosť, spontánnosť a 
jazyk blízky ľuďom. Súčasťou prieskumu inštitútu bola aj otázka odstúpenia 
Benedikta XVI., o ktorom dve tretiny Talianov stále viac a viac nadobúda 
presvedčenie, že to bolo odvážne a revolučné gesto v dejinách Cirkvi. 

O. Jalics znovu k falešným obviněním kard. Bergoglia 
 
Německo. O. Franz Jalics SJ, jehož se přímo týká negativní zpravodajská 
kampaň vůči současnému papeži, včera zveřejnil doplňující prohlášení k celé 
kauze na webových stránkách německé jezuitské provincie. Uvádí v něm, že O. 
Bergoglio, tehdejší provinciál argentinských jezuitů, neudal jeho ani dalšího 
spolubratra, O. Orlanda Yoria, silám vojenské diktatury. Kněz německo-
maďarského původu upřesňuje, že jejich zatčení souvisí se zmizením jejich 
laické spolupracovnice (vinou chybného překladu se v první verzi prohlášení 
hovoří o laickém spolupracovníkovi). Tato katechetka se přidala na stranu 
guerilly a oba jezuité o ní tři čtvrtě roku nic nevěděli. Několik dní po jejím 
zatčení jsme byli odvedeni také my dva, píše O. Jalics a dodává: Když 
vyslýchající důstojník viděl v mých dokumentech jako místo narození 
Budapešť, domníval se, že jsem ruský špión. Německý jezuita zdůrazňuje, že 
on ani jeho spolubratr O. Yorio nepatřili k povstaleckým kruhům. Uznává, že 
byl zprvu přesvědčen o tom, že se stal obětí udání. Koncem 90. let však 
pochopil, že tato domněnka není odůvodněná. Není proto správné tvrdit, že 
naše zajetí proběhlo na popud O. Bergoglia, uzavírá O. Franz Jalics ve svém 
prohlášení. 

Pápež František počas stretnutia s predstaviteľmi cirkví: musíme vo svete 
udržiavať smäd po absolútne 
 
V Klementínskej sále apoštolského paláca sa dnes (20. marca) pápež stretol s 
delegátmi cirkví, cirkevných spoločenstiev a predstaviteľmi medzinárodných 
ekumenických organizácií, ako aj s Claudiom Epelmanom, zástupcom 
Latinskoamerického židovského kongresu. Ekumenické stretnutie, ktoré sa 
začalo päť minút pred jedenástou sa nieslo v duchu bratskej lásky a spolupráce 
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pri budovaní ekumenického dialógu. Svätý Otec sa prítomným prihovoril 
nasledovne: 
 
Drahí bratia a sestry, 
je pre mňa veľkou radosťou stretnúť sa dnes s vami, zástupcami pravoslávnych 
cirkví, východných cirkví a západných cirkevných spoločenstiev. Ďakujem 
vám, že ste sa zúčastnili na slávnosti, ktorou sa začala moja služba v úrade 
rímskeho biskupa a Petrovho nástupcu. 
Včera ráno počas svätej omše som bol prostredníctvom vašej prítomnosti 
duchovne spojený so spoločenstvami, ktoré zastupujete. Vo svedectve vašej 
viery som mohol ešte intenzívnejšie prežiť modlitbu za zjednotenie všetkých 
veriacich v Krista a istým spôsobom vidieť aj jej očakávané uskutočnenie, 
ktoré závisí od Božieho plánu a našej oddanej spolupráce. 
Začínam svoju apoštolskú službu v roku, ktorý môj ctený predchodca Benedikt 
XVI. prozreteľnostne vyhlásil Rokom viery pre katolícku Cirkev. Touto 
iniciatívou, v ktorej chcem pokračovať a o ktorej dúfam, že sa pre všetkých 
stane podnetom napredovania vo viere, touto iniciatívou chcel pápež 
pripomenúť 50. výročie začiatku Druhého vatikánskeho koncilu. Predostrel 
nám púť k tomu, čo je pre každého kresťana najpodstatnejšie: k osobnému a 
premieňajúcemu vzťahu s Ježišom Kristom, Božím Synom, ktorý zomrel a 
vstal z mŕtvych pre našu spásu. Práve v túžbe ohlasovať tento vzácny poklad 
viery ľuďom našich čias tkvie odkaz Druhého vatikánskeho koncilu. 
Spolu s vami nemôžem zabudnúť na to, čo tento koncil znamenal pre 
ekumenickú snahu. Veľmi rád si spomínam na slová blahoslaveného Jána 
XXIII., ktorého 50. výročie smrti si onedlho pripomenieme. Pápež ich 
predniesol v pamätnom príhovore na otvorenie koncilu: „Katolícka cirkev si 
pokladá za svoju povinnosť aktívne pracovať na tom, aby sa uskutočňovalo 
veľké tajomstvo jednoty, o ktorú Ježiš Kristus vrúcnymi modlitbami prosil 
Nebeského Otca v bezprostrednej blízkosti svojho utrpenia a smrti: táto jednota 
obsahuje priam lahodný pokoj, pretože je intímne spojená s Kristom skrze tieto 
jeho modlitby“ (AAS 54 [1962], 793). Toľko pápež Ján. 
Áno, drahí bratia a sestry v Kristovi, všetci sa máme cítiť intímne spojení 
modlitbou nášho Spasiteľa pri Poslednej večeri, jeho zvolaním „ut unum sint“ 
– aby jedno boli. Prosme milosrdného Otca, aby sme naplno dokázali žiť túto 
vieru, ktorú sme dostali do daru v deň nášho krstu, aby sme o nej mohli 
vydávať slobodné, radostné a odvážne svedectvo. To bude našou najlepšou 
službou jednote všetkých kresťanov, službou nádeji pre svet, ktorý je ešte stále 
poznačený rozdeleniami, spormi a konfliktami. Čím viac budeme verní 
Kristovej vôli, v myšlienkach, v slovách a v skutkoch, tým viac budeme 
opravdivo kráčať v ústrety tejto jednote. 
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Ja sám by som vás v duchu mojich predchodcov chcel uistiť o mojom pevnom 
odhodlaní napredovať v ekumenickom dialógu a ďakujem Pápežskej rade na 
podporu jednoty kresťanov za všetko, čo v mojom mene robí pre tento 
vznešený úmysel. Chcem vás poprosiť, drahí bratia a sestry, aby ste zaniesli 
môj srdečný pozdrav a uistenie o mojich modlitbách cirkvám a kresťanským 
spoločenstvám, ktoré reprezentujete a prosím vás tiež o modlitbu za mňa 
samého, aby som dokázal byť pastierom podľa Kristovho srdca. 
Teraz sa chcem obrátiť na vás, vzácni predstavitelia hebrejského národa, s 
ktorými nás spája osobitné duchovné puto, pretože, ako hovorí Druhý 
vatikánsky koncil „Kristova Cirkev uznáva, že začiatky jej viery a vyvolenia sú 
už u patriarchov, u Mojžiša a prorokov“ (Nostra aetate, 4). Ďakujem vám za 
vašu prítomnosť a dúfam, že s pomocou Najvyššieho budeme môcť plodne 
pokračovať v bratskom dialógu, ktorý koncil zdôrazňoval (por. ibid.), a ktorý 
sa na mnohých miestach uskutočnil a priniesol nemalé ovocie, predovšetkým v 
posledných desaťročiach. 
Srdečne pozdravujem aj všetkých vás, drahí priatelia, predstavitelia ďalších 
náboženských tradícií; predovšetkým moslimov, ktorí uctievajú jediného Boha 
a modlia sa k nemu, k živému a milosrdnému Bohu - a tiež všetkých vás, ktorí 
ste tu dnes s nami. Veľmi si cením vašu prítomnosť: vidím v nej hmatateľný 
znak vôle rásť vo vzájomnej úcte a v spolupráci pre spoločné dobro ľudstva. 
Katolícka cirkev si uvedomuje dôležitosť upevňovania priateľstva a úcty medzi 
mužmi a ženami rozličných náboženských tradícií; a toto chcem zopakovať – 
upevňovanie priateľstva a úcty medzi mužmi a ženami rozličných 
náboženských tradícií. Potvrdzuje to aj práca Pápežskej rady pre 
medzináboženský dialóg. Táto rada si rovnako dobre uvedomuje povinnosti, 
ktoré máme voči nášmu svetu, voči stvoreniu, ktoré máme milovať a 
opatrovať. Môžeme veľa urobiť pre dobro najchudobnejších, slabých a 
trpiacich, pre ochranu spravodlivosti, pre napomáhanie zmierenia, pre 
budovanie mieru. Predovšetkým však musíme vo svete udržiavať smäd po 
absolútne; nesmieme dovoliť, aby prevládlo videnie človeka v jeho jedinej 
dimenzii – podľa ktorého sa ľudská bytosť redukuje len na to, čo vyprodukuje 
a čo skonzumuje: toto je jedna z najnebezpečnejších nástrah nášho veku. 
Vieme dobre, koľko násilia v nedávnej minulosti spôsobili pokusy odstrániť 
Boha a všetko, čo s ním súvisí, z horizontu človeka. Uvedomujeme si hodnotu 
svedectva vydaného v našich spoločenstvách otvorenosti pre to, čo nás 
presahuje, otvorenosti, ktorá je vpísaná do ľudského srdca. V tomto všetkom sa 
cítime blízkymi aj ženám a mužom, ktorí, aj keď sa nehlásia k nijakej 
náboženskej tradícii, snažia sa hľadať pravdu, dobro a krásu – pravdu, dobro a 
krásu Božiu - a ktorí sú našimi vzácnymi spojencami pri obrane dôstojnosti 
človeka, pri budovaní pokojného spolužitia medzi národmi a v starostlivosti o 
stvorený svet. 
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Drahí priatelia, ešte raz vám ďakujem za vašu prítomnosť. Všetkým vám 
posielam svoj srdečný a bratský pozdrav. 

Homília Svätého Otca Františka počas inauguračnej svätej omše 
 
Vatikán 19. marca - Inauguračnú svätú omšu slávil dnes vo Vatikáne Svätý 
Otec František, ktorého pred necelým týždňom kardináli zvolili za nástupcu 
Benedikta XVI. Bohoslužba, na ktorej prevzal pápežské insígnie, oficiálne 
začína pontifikát 266. pápeža. Na inauguráciu prišlo okolo 200-tisíc veriacich. 
Medzi hosťami boli desiatky prezidentov, zástupcovia kráľovských rodín, 
premiéri, predstavitelia rôznych cirkví a náboženstiev. Slovensko zastupovali 
takmer všetci biskupi a prezident SR. 
Pri tejto príležitosti prinášame plné znenie homílie Svätého Otca: 
 
"Drahí bratia a sestry! 
Ďakujem Pánovi, že môžem sláviť túto svätú omšu na začiatku Petrovej služby 
na sviatok svätého Jozefa, ženícha Panny Márie a patróna univerzálnej Cirkvi. 
Je to veľmi symbolická zhoda okolností a rovnako je to deň menín môjho 
ctihodného predchodcu. Sme mu blízki úprimnou modlitbou a uznaním. 
S láskou pozdravujem bratov kardinálov a biskupov, kňazov, diakonov, 
rehoľníkov a rehoľníčky a všetkých veriacich laikov. Ďakujem predstaviteľom 
rozličných cirkví a cirkevných spoločenstiev, ako aj zástupcom židovskej 
komunity a iných náboženských spoločenstiev. Zároveň zo srdca pozdravujem 
predstaviteľov štátov a vlád, oficiálne delegácie z rozličných krajín sveta, ako 
aj diplomatický zbor. 
V evanjeliu sme počuli, že „Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal 
svoju manželku“ (Mt 1,24). V týchto slovách je celé poslanie, ktoré Boh zveril 
Jozefovi. Byť custos, ochranca. Ochránca koho? Márie a Ježiša. Je to ochrana, 
ktorá sa potom rozšíri na Cirkev, ako to zdôraznil blahoslavený Ján Pavol II.: 
„Jozef, ako prijal láskavú starostlivosť o Máriu a ochotne sa venoval Ježišovej 
výchove, tak isto stráži a ochraňuje i Kristovo mystické telo, ktorým je Cirkev 
a ktorého je Panna Mária vzorom i stvárnením“ (Redemptoris custos, 1). 
Akým spôsobom ich Jozef chráni? Diskrétne, pokorne, ticho. No je však 
neustále prítomný a úplne verný, hoci všetkému nerozumie. Od svadby s 
Máriou až po príbeh s dvanásťročným Ježišom v Jeruzalemskom chráme 
sprevádza s horlivosťou a láskou každý moment. Je po boku svojej manželky 
Márie v pokojných chvíľach, ale aj v tých ťažkých chvíľach života: na ceste do 
Betlehema, aby sa dal zapísať pri sčítaní ľudu, ako aj vo chvíľach úzkosti a 
radosti spojených s pôrodom. V dramatickom momente úteku do Egypta a vo 
chvíli namáhavého hľadania syna v Chráme; a rovnako v každodennosti života 
v Nazarete, v dielni, kde učil Ježiša remeslu. 
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Ako Jozef prežíva svoje povolanie ochrancu Márie, Ježiša a Cirkvi? V 
ustavičnej pozornosti voči Bohu, otvorený voči jeho znameniam, pripravený 
uskutočniť jeho a nie len svoje plány. Presne to žiada Boh od Dávida, ako sme 
počuli v prvom čítaní: Boh si nežiada dom postavený človekom, ale túži po 
vernosti jeho slovu a jeho plánu. Boh sám stavia dom, ale zo živých kameňov 
poznačených jeho Duchom. Jozef je „ochrancom“, pretože dokáže načúvať 
Bohu, necháva sa viesť jeho vôľou, a práve preto je pozornejší voči ľuďom, 
ktorí mu boli zverení. Vie reálne čítať udalosti, je pozorný voči svojmu okoliu 
a dokáže urobiť najmúdrejšie rozhodnutia. V ňom, drahí priatelia, vidíme to, čo 
je centrom kresťanského povolania: Krista! Chráňme Krista vo svojom živote, 
aby sme ochraňovali iných, aby sme ochránili stvorenie! 
Povolanie ochraňovať sa netýka iba nás kresťanov, ale má dimenziu, ktorá 
presahuje a je jednoducho ľudská, dotýka sa všetkých. Je to povolanie chrániť 
celé stvorenie, nádheru stvorenstva, ako to hovorí kniha Genezis a ako nám to 
ukázal sv. František z Assisi: Znamená to rešpektovať každé Božie stvorenie a 
prostredie, v ktorom žijeme. Znamená to ochraňovať ľudí, starať sa o všetkých, 
o každého človeka s láskou, osobitne o deti, starých, o tých, ktorí sú slabší a 
ktorí sú v našom srdci na okraji záujmu. Znamená to starať sa jeden o druhého 
v rodine. Manželia sa ochraňujú navzájom, neskôr ako rodičia sa starajú o deti 
a po čase sa aj deti stanú ochrancami rodičov. Znamená to prežívať úprimné 
priateľstvá, ktoré sú vzájomným ochraňovaním v dôvere, v rešpekte a v 
dobrote. V podstate všetko je zverené do ochrany človeku. Je to zodpovednosť, 
ktorá sa týka všetkých. Buďte ochrancami Božích darov! 
Keď človek prestane byť zodpovedný, keď sa prestaneme starať o stvorenstvo 
a o bratov, tak nastane ničenie a srdce začne prahnúť. V každej epoche dejín sú 
nanešťastie „Herodesovia“, ktorí kujú plány smrti, ničia a znetvorujú tvár muža 
a ženy. 
Chcel by som požiadať a prosím všetkých, ktorí zastávajú zodpovedné úlohy v 
ekonomickej, politickej alebo sociálnej oblasti, všetkých mužov a ženy dobrej 
vôle: buďme „ochrancovia“ stvorenstva, Božieho obrazu vtlačeného do 
prírody, ochrancovia druhých, životného prostredia. Nedovoľme, aby nás na 
púti týmto svetom sprevádzali plány ničenia a smrti! Ale aby sme 
„ochraňovali“, musíme chrániť aj o seba samých! Pamätajme na to, že 
nenávisť, závisť, namyslenosť znečisťujú život! Ochraňovať znamená byť 
ostražití voči svojim pocitom a nášmu srdcu, pretože odtiaľ vychádzajú dobré 
aj zlé úmysly. Tie, ktoré budujú a tie, ktoré ničia! Nesmieme sa báť dobroty a 
už vôbec nie nežnosti! 
Tu ešte dodám jednu poznámku: Starať sa, chrániť si vyžaduje dobrotu, 
vyžaduje si, by sme žili nežne. V evanjeliách sa Jozef javí ako silný, odvážny, 
pracovitý muž, ale z jeho srdca vychádza veľká neha, ktorá nie je čnosťou 
slabých, ale práve naopak, je znamením pevného ducha a schopnosti byť 
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pozorným, byť súcitným, byť skutočne otvoreným voči inému a voči láske. 
Nemôžeme sa báť dobroty a nežnosti! 
Dnes spolu so sviatkom sv. Jozefa slávime začiatok služby nového biskupa 
Ríma, Petrovho nástupcu, ktorá v sebe zahŕňa určitú moc. Iste, Ježiš Kristus dal 
Petrovi istú moc, ale o akú moc ide? Po Ježišovej trojitej otázke Petrovi o láske 
nasleduje trojité pozvanie: „Pas moje baránky! Pas moje ovečky!“ 
Nezabúdajme nikdy na to, že skutočná moc je služba a že aj pápež, aby 
vykonával túto moc, musí vstupovať vždy čoraz viac do takej služby, ktorá má 
svoj žiarivý vrchol na kríži. Musí hľadieť na službu sv. Jozefa, tak pokornú, 
konkrétnu a plnú viery, a rovnako ako on otvoriť náruč, aby chránil celý Boží 
ľud a prijal celé ľudstvo s láskou a nehou, zvlášť najchudobnejších, 
najzraniteľnejších, najmenších, tých, ktorých Matúš opisuje pri poslednom 
súde v súvislosti s láskou k blížnemu: ktorý je hladný, smädný, ktorý je 
pocestný, nahý, chorý, vo väzení (porov. Mt 25, 31-46). Iba ten, kto slúži s 
láskou, vie ochraňovať! 
V druhom čítaní, svätý Pavol hovorí o Abrahámovi, ktorý „proti nádeji v nádeji 
uveril“ (Rim 4, 18). V nádeji uveril proti nádeji! Aj dnes pod toľkou šedou 
oblohou, potrebujeme vidieť svetlo nádeje a dať nádej nám samým. Chrániť 
stvorenie, každého muža a každú ženu, nežným a láskavým pohľadom, 
znamená otvoriť horizont nádeje, znamená vytvoriť štrbinu, ktorou prenikne 
svetlo spomedzi toľkých mrakov, priniesť teplo nádeje! Pre veriaceho, pre nás 
kresťanov, tak ako Abraháma, ako aj sv. Jozefa, nádej, ktorú prinášame, má 
Boží horizont, ktorý sa otvoril v Kristovi, je založený na skale, ktorou je Boh. 
Ochraňovať Ježiša s Máriou, ochraňovať celé stvorenstvo, ochraňovať každého 
človeka, osobitne najchudobnejšieho, ochraňovať nás samých: toto je služba, 
ku ktorej je rímsky biskup povolaný, aby ju vykonával. Ale aj my všetci sme k 
nej povolaní, aby sme nechali znova zažiariť hviezdu nádeje: Chráňme s láskou 
to, čo nám Boh daroval! 
Prosím o príhovor Pannu Máriu, sv. Jozefa, sv. Petra a Pavla, sv. Františka, aby 
Duch Svätý sprevádzal moju službu, a vám všetkým hovorím: modlite sa za 
mňa! Amen." 

Erb pápeža Františka s mottom „Miserando atque eligendo” 
 
Pápež František sa ako svoj pápežský erb rozhodol zachovať v podstatných 
rysoch svoj predošlý znak, ktorý si zvolil po svojej biskupskej vysviacke a je 
charakterizovaný lineárnou jednoduchosťou. Modrý štít ako symbol pápežskej 
dôstojnosti, nad ním mitra umiestnená medzi dvoma kľúčmi – zlatým a 
strieborným – previazanými červenou šnúrou. V hornej časti modrého štítu sa 
nachádza znak pôvodu pápeža, znak Spoločnosti Ježišovej, žiariace slnko a 
červené písmená IHS ako monogram Krista. Písmeno H je predelené krížom, 
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pod ktorým sú tri čierne klince. V dolnej časti znaku vľavo je hviezda a vpravo 
nardový kvet. Hviezda symbolizuje podľa starodávnej heraldickej tradície 
Pannu Máriu, Matku Krista a Cirkvi, zatiaľ čo nardový kvet predstavuje sv. 
Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Podľa hispánskej ikonografickej tradície je 
sv. Jozef znázorňovaný s nardovou vetvičkou v ruke. Umiestnením týchto 
obrazov vo svojom erbe chcel pápež vyjadriť svoju osobitnú úctu k Panne 
Márii a svätému Jozefovi. 
 
Motto pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného, kňaza. 
Komentuje v nej evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: «Ježiš videl 
mýtnika, pozrel na neho milosrdne a vyvolil si ho, preto mu povedal: Poď za 
mnou.» (Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, 
ait illi Sequere me.) 
 
Práve slová «miserando atque eligendo», ktoré sú vyjadrením Božieho 
milosrdenstva, sú mottom pápeža Františka. Celá táto homília je chválospevom 
na milosrdenstvo Boha a vošla do Liturgie hodín zo sviatku sv. Matúša. Má 
osobitný význam v živote a duchovnej ceste pápeža. Na sviatok sv Matúša 
roku 1953, mladý Jorge Bergoglio vo veku 17 rokov, veľmi zvláštnym 
spôsobom zakúsil milujúcu prítomnosť Boha vo svojom živote. Následne po 
svätej spovedi pocítil jeho dotyk v srdci a vnímal milosrdného Boha, ktorý ho 
nežným a láskyplným pohľadom volal k zasvätenému životu podľa príkladu 
svätého Ignáca z Loyoly. 
 
Biskup Bergoglio na pamiatku udalosti, ktorá znamenala začiatok jeho úplného 
zasvätenia sa Bohu v jeho Cirkvi, sa rozhodol zvoliť si ako svoje motto a 
program života výraz sv. Bédu Ctihodného «Miserando atque eligendo», ktorý 
nesie aj jeho pápežský erb. 

Svätý Otec pred Anjel Pána aj o Otcovi, ktorý sa nikdy neunaví odpúšťať 
 
Vatikán 17. marca - Na Svätého Otca Františka čakalo od rána na Námestí sv. 
Petra a na priľahlých námestiach viac ako 150-tisíc ľudí. Prišli z celého sveta, 
aby sa spolu s ním pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána a vypočuli si 
jeho príhovor. V ňom sa vrátil k téme dnešného evanjelia, ktoré priblížil počas 
rannej svätej omše. 
 
"Bratia a sestry, dobrý deň! 
Po prvom stretnutí v stredu, vás dnes môžem opäť všetkých pozdraviť. Teším 
sa, že tak môžem urobiť v nedeľu, v Pánov deň. Toto je pre nás kresťanov 
pekné a dôležité: Stretnúť sa v nedeľu, pozdraviť sa navzájom, porozprávať sa, 
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ako to robíme teraz, tu na námestí. Toto námestie vďaka médiám dostáva 
celosvetové rozmery. V dnešnú Piatu nedeľu v pôstnom období nám 
evanjelium predstavuje príbeh cudzoložnej ženy, ktorú Ježiš zachránil od trestu 
smrti. Ježišov postoj uchvacuje: nepočujeme slová opovrhnutia, nepočujeme 
slová odsúdenia, ale iba slová lásky, milosrdenstva, ktoré pozývajú k 
obráteniu: „Ani ja ťa neodsudzujem: choď a už nehreš!“. 
Bratia a sestry Božia tvár je tvárou milosrdného otca, ktorý je stále trpezlivý. 
Uvažovali ste nad Božou trpezlivosťou, nad trpezlivosťou, akú má s každým z 
nás? Toto je jeho milosrdenstvo. Vždy je trpezlivý: má s nami trpezlivosť, 
chápe nás, načúva nám, nikdy sa neunaví, aby nám odpustil, keď sa k nemu 
vieme vrátiť s kajúcim srdcom. „Veľké je Božie milosrdenstvo“ píše sa v 
žalme. V týchto dňoch som mal možnosť čítať knihu od kardinála Kaspera – 
dobrého teológa – o milosrdenstve. Veľmi sa mi páčila – ale nemyslite si, že 
teraz robím reklamu knihám svojich kardinálov! Nie je to tak. Kardinál Kasper 
napísal, že pocítiť milosrdenstvo mení všetko. Je to lepšie, keď ho pocítime: 
mení svet. Trocha milosrdenstva urobí svet menej chladným a viac 
spravodlivým. Potrebujeme lepšie pochopiť toto Božie milosrdenstvo, toho 
milosrdného otca, ktorý má veľa trpezlivosti... 
Pripomeňme si proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že aj keby boli naše hriechy 
červené ako šarlát, Božia láska spôsobí, že zbelejú ako sneh. Milosrdenstvo je 
nádherné! Pamätám si, ešte ako biskup, že v roku 1992 do Buenos Aires 
priviezli sochu Panny Márie Fatimskej a pri tej príležitosti sa slávila svätá 
omša pre chorých. Šiel som spovedať počas omše. Pred koncom svätej omše 
som sa postavil, pretože som mal ísť vyslúžiť birmovku. Prišla za mnou istá 
staršia pani, veľmi pokorná, viac ako osemdesiatročná. Pozrel som sa na ňu a 
povedal som jej: „Babička – u nás sa takto starkým hovorí – chcete sa 
vyspovedať?“ Odpovedala mi „áno“. „Ale keď ste nezhrešili...“. A ona mi 
odpovedala: „Všetci máme hriechy...“. „Ale možno ich Pán neodpustí...“ – 
povedal som. „Pán odpúšťa všetko“ povedala mi s istotou. „Ale ako to viete, 
pani?“ „Ak by Pán všetko neodpustil, potom by svet neexistoval“. Musel som 
sa jej opýtať: „Povedzte mi, pani, vy ste študovali na Gregoriáne?“, pretože 
toto je múdrosť, ktorú dáva Duch Svätý: vnútorná múdrosť, ktorá vedie k 
Božiemu milosrdenstvu. Nezabúdajme na toto slovo: Boh sa nikdy neunaví, 
aby nám odpustil! „Ach, otče kde je problém?“. Problém je v tom, že my sa 
unavíme, my nechceme, unavíme sa prosiť o odpustenie. On sa nikdy neunaví 
odpúšťať, ale my sa unavíme žiadať o odpustenie. Nikdy sa neunavme! On je 
milujúci Otec, ktorý vždy odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj 
my sa učme byť milosrdní so všetkými. Prosme o príhovor Pannu Máriu, ktorá 
držala vo svojom náručí Božie milosrdenstvo, ktoré sa stalo človekom. 
 
Po príhovore a modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte dodal: 
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"Zo srdca pozdravujem všetkých pútnikov. Ďakujem za vaše prijatie a 
modlitby. Prosím vás, modlite sa za mňa. Znova objímam veriacich Ríma a 
všetkých vás, ktorí prichádzate z rôznych častí Talianska a sveta, ako aj tých, 
ktorí sú s nami spojení prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Vybral 
som si meno patróna Talianska, svätého Františka Assiského, čo posilňuje 
moje duchovné spojenie s touto zemou, z ktorej – ako viete – pochádza moja 
rodina. Avšak Ježiš nás povolal, aby sme sa stali členmi novej rodiny: jeho 
Cirkvi, tejto Božej rodiny, kráčajúc spoločne cestou evanjelia. Nech vás Pán 
požehnáva a Panna Mária ochraňuje. Nezabudnite na toto: Pán sa nikdy 
neunaví v odpúšťaní! Sme to my, čo sa unavíme prosiť o odpustenie. Peknú 
nedeľu a dobrú chuť k obedu!" 
 

Svätý Otec slávil svätú omšu vo farskom kostole sv. Anny vo Vatikáne 
 
Vatikán 17. marca - Svätý Otec dnes ráno slávil svätú omšu vo farskom kostole 
sv. Anny vo Vatikáne. Aj bohoslužba, po ktorej František pozdravil každého 
farníka osobne pred vchodom do kostola, bola jednou rodinnou a farskou 
slávnosťou. 
Vo svojej homílii vychádzal František z dnešného Jánovho evanjelia o 
cudzoložnej žene: 
"Toto je význačné ako prvé: Ježiš, sám na vrchu v modlitbe. Modlil sa sám. 
Potom sa znova vrátil do chrámu a všetok ľud šiel za ním. Ježiš je uprostred 
ľudu. A nakoniec ho nechajú samého so ženou. Ježiš je sám, ale je to plodná 
samota: samota modlitby s Otcom a tá druhá, taká nádherná, ktorá je dnešným 
poslaním Cirkvi, spočívajúca v milosrdenstve voči tejto žene. I v zástupe, ktorý 
ho nasledoval sú rozdielnosti: „Všetok ľud išiel za ním; on si sadol a učil ich“. 
Títo ľudia chceli počuť Ježišove slová. Mali otvorené srdcia, potrebovali počuť 
Božie slovo. Boli medzi nimi však aj takí, čo nič nepočuli: nemohli počuť. Boli 
to tí, čo priviedli tú ženu. „Počuj, Učiteľ, ona je taká a onaká... Musíme urobiť 
to, čo nám prikázal Mojžiš s takýmito ženami“. Aj my sa, myslím, podobáme 
tomuto ľudu. Na jednej strane chceme počúvať Ježiša a na strane druhej by sa 
nám veľakrát páčilo zbiť tých druhých, však?, odsúdiť ich. Ježišovým 
posolstvom je však milosrdenstvo. Veď on sám povedal: „Neprišiel som pre 
spravodlivých. Oni sa ospravedlnia sami; choď teda drahý Pane, ak to môžeš 
urobiť ty, tak ja to už nemôžem urobiť. Oni však veria, že sú schopní urobiť to 
sami. Ja som prišiel kvôli hriešnikom“. Spomeňme si na šomranie po povolaní 
Matúša: „Tento chodí s hriešnikmi!“ Ale ak sme ako farizej pred oltárom: 
„Ďakujem ti, Pane, že nie som ako ostatní ľudia, a dokonca ako ten pri 
dverách, ako ten hriešnik...“, nepoznáme Pánovo srdce a nikdy nebudeme 
schopní s radosťou prežiť skutočnosť milosrdenstva! Nie je jednoduché zveriť 
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sa Božiemu milosrdenstvu, pretože je nepochopiteľnou hĺbkou. Ale musíme to 
urobiť! „Ach, otče, keby ste poznali môj život, nehovorili by ste takto!“ 
„Prečo? Čo si urobil?“ „Veľmi zlé veci!“ „Tým ešte lepšie! Choď k Ježišovi: 
bude rád, ak mu to vyrozprávaš! On na to zabudne. Má osobitnú schopnosť 
zabúdať. Už si nespomenie, pobozká ťa, objíme a povie ti iba: ‚Ani ja ťa 
neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš‘. Iba toto ti poradí“. A po mesiaci 
sme znova v tom istom..., vráťme sa teda k Pánovi. Pán sa nikdy neunaví v 
odpúšťaní: nikdy! Sme to my, čo sme často unavení, keď ho máme prosiť o 
odpustenie. Prosme si milosť, aby sme neboli mdlí pýtať si odpustenie, pretože 
on sa nikdy v odpúšťaní neunaví. Prosme si túto milosť." 

Stretnutie Svätého Otca s novinármi 
 
Svätý Otec sa dnes predpoludním (16. marca) stretol v Aule Pavla VI. s 
novinármi z 81 krajín, ktorí od 11. februára prinášali informácie o dianí vo 
Vatikáne do celého sveta. Čierne nohavice, čierne topánky a na tom biela 
reverenda. Svojou jednoduchosťou, gestami a hlbokým príhovorom, si získal 
niekoľko tisíc novinárov prítomných v aule. Vo svojom príhovore povedal: 
Drahí priatelia, som veľmi rád, že sa na začiatku mojej služby na Petrovom 
stolci môžem stretnúť s vami, ktorí ste pracovali v Ríme v tomto veľmi 
intenzívnom období, ktoré sa začalo po prekvapivom oznámení môjho 
ctihodného predchodcu Benedikta XVI. 11. februára. Srdečne pozdravujem 
každého jedného z vás. Úloha komunikačných prostriedkov v posledných 
časoch neprestajne rástla, a to do takej miery, že je už teraz nemožné bez nich 
hovoriť svetu o súčasných udalostiach. Preto vám osobitne ďakujem za 
kvalitnú službu v uplynulých dňoch. Narobili ste sa, však? V dňoch, počas 
ktorých sa pohľad katolíckeho sveta a nielen jeho upieral na Večné mesto, 
osobitne na toto územie, ktorého „stredobodom“ je hrob sv. Petra. V týchto 
týždňoch ste mali možnosť hovoriť o Svätej stolici, Cirkvi o jej rítoch a 
tradíciách, jej viere a osobitne o úlohe Svätého Otca a jeho službe. 
Zvláštne poďakovanie však patrí tým, ktorí dokázali sledovať a predstavovať 
tieto historické udalosti Cirkvi v správnejšom pohľade, tak ako mali byť 
vnímané, a to v pohľade viery. Dejinné udalosti si vždy vyžadujú komplexný 
pohľad, ktorý môže niekedy zahŕňať dimenziu viery. Cirkevné udalosti istotne 
nie sú tak komplikované ako tie politické alebo ekonomické! Ony však majú 
vo svojej hĺbke osobitný charakter: sú v súlade s logikou, ktorá nezapadá do 
takpovediac svetských kategórií, a preto nie je ľahké ich interpretovať a 
hovoriť o nich širokému a rozličnému publiku. Cirkev, keďže je inštitúciou 
ľudskou, dejinnou, so všetkým tým, čo sa s tým spája, nemá politickú povahu, 
ale od základu je duchovná: Je to Boží ľud. Svätý Boží ľud, ktorý kráča k 
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stretnutiu s Ježišom Kristom. Iba v tejto perspektíve sa môže úplne pochopiť 
význam toho, ako Katolícka cirkev koná. 
Kristus je Pastierom Cirkvi, ale jeho prítomnosť v dejinách pokračuje skrze 
slobodu ľudí: z nich jeden je vyvolený, aby slúžil ako jeho vikár, nástupca 
apoštola Petra, ale Kristus je centrom, nie Petrov nástupca: Kristus! Kristus je 
centrom. Kristus je základným bodom, je srdcom Cirkvi. Bez neho, by Peter a 
Cirkev neexistovali a nemali by ani zmysel prečo existovať. Ako niekoľko krát 
opakoval Benedikt XVI., Kristus je prítomný a vedie svoju Cirkev. V tom 
všetkom čo sa udialo, je v konečnej analýze protagonistom Duch Svätý. On 
inšpiroval rozhodnutie Benedikta XVI. pre dobro Cirkvi. On v modlitbe a pri 
voľbe viedol kardinálov. 
Je dôležité, drahí priatelia, aby ste skutočne brali do úvahy tento interpretačný 
horizont, túto hermeneutiku, keď budete interpretovať hĺbku udalostí týchto 
dní. 
Tu sa znova rodí úprimné poďakovanie za námahu počas tak náročných dní, 
ale aj pozvanie, aby ste hľadali spôsob ako vždy viac poznávať skutočnú 
povahu Cirkvi, ako aj jej putovanie po svete s jej čnosťami i hriechmi a 
poznávať duchovné motivácie, ktoré ju vedú a sú najdôležitejšie pre jej 
pochopenie. Buďte si istí, že Cirkev zo svojej strany má veľký záujem o vašu 
vzácnu prácu. Vy ste schopní zhrnúť a vyjadriť očakávania a požiadavky našej 
súčasnosti, a rovnako ponúknuť podnety na čítanie reality. Vaša práca si 
vyžaduje štúdium, citlivosť, skúsenosť ako všetky ostatné profesie, ale zahŕňa 
v sebe osobitnú pozornosť v súvislosti s pravdou, dobrom a krásou. Toto nás 
robí navzájom bližšími, pretože Cirkev existuje preto, aby ohlasovala práve 
toto: „stelesnenú“ Pravdu, Dobro, a Krásu. Musí byť jasné, že sme všetci 
povolaní nekomunikovať seba samých, ale túto existenciálnu triádu, ktorú 
tvoria pravda, dobro a krása. 
Niektorí nevedeli, prečo sa rímsky biskup chcel volať František. Poniektorí 
mysleli, že podľa Františka Xaverského, alebo podľa Fratiška Saleského, alebo 
Františka Assiského. Poviem vám tú históriu. Počas voľby sedel pri mne 
emeritný arcibiskup San Paola a zároveň emeritný prefekt Kongregácie pre 
klerikov kardinál Claudio Hummes. Môj veľký priateľ, veľký priateľ! Keď sa 
veci začali stávať nebezpečnými, on ma povzbudzoval. Keď už hlasy dosiahli 
dvojtretinovú väčšinu, začal zvyčajný aplauz, pretože bol zvolený pápež. On 
ma objal a povedal mi: „Nezabudni na chudobných!“. Toto slovo mi vošlo do 
hlavy: chudobní, chudobní. Potom som hneď v súvislosti s chudobnými myslel 
na Františka Assiského. Prišli mi na myseľ vojny, zatiaľ čo skrutínium 
pokračovalo až do spočítania všetkých hlasov. František je mužom pokoja. 
Takto sa zrodilo toto meno v mojom srdci: František z Assisi. Muž chudoby, 
pokoja, muž, ktorý miluje a chráni stvorenstvo, práve vo chvíli keď sami máme 
so stvorenstvom nie veľmi dobrý vzťah, však? Je to muž, ktorý nám dá toho 
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ducha pokoja, chudobný muž... Ach, ako by som si želal Cirkev chudobnú a 
pre chudobných! Potom sa ostatní snažili urobiť trocha nátlak. „Ale mal by si 
sa volať Hadrián, pretože Hadrián VI. bol reformátorom, potrebujeme 
reformovať...“. Zasa iný mi povedal: „Nie, nie: mal by si sa volať Klement“. 
„Ale prečo?“. „Klement XV.: tak sa odplatíš Klementovi XIV., ktorý zrušil 
Spoločnosť Ježišovu!“. Sú to boje... 
Ďakujem za všetko to, čo ste urobili. Myslím na vašu prácu. Želám vám, aby 
ste pracovali nezaujate a prinášali ovocie, a aby ste lepšie poznávali evanjelium 
Ježiša Krista a realitu Cirkvi. Zverujem vás do ochrany Panny Márie, Hviezdy 
evanjelizácie. Želám vám a vaším rodinám všetko najlepšie. Zo srdca 
udeľujem všetkým vám požehnanie. Ďakujem 
Povedal som vám, že vám zo srdca udelím svoje požehnanie. Mnohí z vás 
nepatria do Katolíckej cirkvi, iní sú neveriaci. V tichosti v srdci ho udeľujem 
každému z vás, rešpektujúc svedomie každého, ale uvedomujúc si, že každý z 
vás je Božím synom. Nech vás Boh žehná. 

Pápež František kardinálom: Neprepadnime pesimizmu, odovzdajme mladým 
múdrosť života 
 
Neprepadnime pesimizmu, odovzdajme mladým múdrosť života. Toto sú 
niektoré z mnohých silných povzbudení, ktorými sa obrátil pápež František vo 
svojom dnešnom príhovore na kardinálov v Klementínskej sále Apoštolského 
paláca. Prvá audiencia Svätého Otca bola lekciou skutočného bratstva a 
priateľstva v Pánovi. 
 
Bratia kardináli, 
tento čas venovaný konkláve bol veľmi významný nielen pre kolégium 
kardinálov, ale aj pre všetkých veriacich. V týchto dňoch sme takmer 
hmatateľne cítili priazeň a solidaritu celej Cirkvi, rovnako ako pozornosť 
mnohých ľudí, ktorí aj keď nezdieľajú našu vieru, pozerajú sa s úctou a 
obdivom na Cirkev a Svätú stolicu. Z každého kúta sveta sa vznáša vrúcna a 
spoločná modlitba kresťanského ľudu za nového pápeža a plné emócií bolo aj 
moje prvé stretnutie s davom zhromaždeným na Svätopeterskom námestí. V 
súvislosti s týmto sugestívnym obrazom modliacich sa a radostných ľudí, stále 
vtlačeným do mojej mysle, by som chcel vyjadriť svoju úprimnú vďačnosť 
biskupom, kňazom, zasväteným osobám, mládeži, rodinám, seniorom za ich 
duchovnú blízkosť, takú dojemnú a vrúcnu. 
 
Cítim potrebu vyjadriť svoju hlbokú a úprimnú vďačnosť vám všetkým, 
ctihodní a drahí bratia kardináli, za vašu bezprostrednú spoluprácu vo vedení 
Cirkvi počas sede vacante. Obraciam sa na každého so srdečným pozdravom, 
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počnúc dekanom kardinálskeho kolégia, kardinálom Angelom Sodanom, 
ktorému ďakujem za jeho slová oddanosti a prianie všetkého najlepšieho vo 
vašom mene. 
Ďakujem pánu kardinálovi Tarcisiovi Bertonemu, kamerlengovi Svätej rímskej 
cirkvi, za jeho úslužnú prácu v tejto citlivej fáze transformácie, rovnako ako 
drahému kardinálovi Giovannimu Battistovi Re, ktorý viedol konkláve: veľká 
vďaka! Moja myseľ smeruje s osobitnou pozornosťou ku kardinálom, ktorí z 
dôvodu veku alebo choroby potvrdili svoju spoluúčasť a lásku k Cirkvi skrze 
obetovanie utrpenia a modlitby. Chcel by som im povedať, že predvčerom 
kardinál Mejia mal srdcový infarkt. Ale dúfame, že jeho zdravotný stav bude 
stabilizovaný a poslal nám svoje pozdravy. 
Nemôže chýbať moje poďakovanie tým, ktorí sa na rôznych postoch svojou 
prácou aktívne podieľali na príprave a priebehu konkláve, starajúc sa o 
bezpečnosť a pokoj kardinálov v tomto veľmi dôležitom čase v živote Cirkvi. 
So spomienkou naplnenou veľkou láskou a hlbokou vďačnosťou sa obraciam 
na môjho ctihodného predchodcu pápeža Benedikta XVI., ktorý počas týchto 
rokov pontifikátu obohatil a posilnil Cirkev svojím magistériom, svojou 
dobrotou, svojím vedením, svojou vierou, svojou pokorou a svojou 
miernosťou, ktoré naďalej zostanú duchovným dedičstvo pre všetkých. Petrovo 
ministérium, žité s úplným nasadením, malo v ňom tlmočníka múdreho a 
pokorného, s očami stále upretými na Krista, vzkrieseného Krista, prítomného 
a živého v Eucharistii. Sprevádzajme ho navždy našimi vrúcnymi modlitbami, 
našimi neustálymi spomienkami, našou nehynúcou a úprimnou vďačnosťou. 
Cítime, že Benedikt XVI. zažal vnútri našich sŕdc plameň: ten bude naďalej 
horieť, pretože bude živený jeho modlitbou, ktorá bude podporovať aj Cirkev v 
jej duchovnom a misijnom putovaní. 
Drahí bratia kardináli, toto naše stretnutie chce byť akoby pokračovaním 
intenzívneho cirkevného spoločenstva prežívaného v tomto období. Oživení 
hlbokým zmyslom pre zodpovednosť a podporovaní veľkou láskou ku Kristovi 
a Cirkvi sme sa spoločne modlili, zdieľali naše bratstvo, naše skúsenosti a 
úvahy. V tomto veľmi srdečnom ovzduší tak rástlo vzájomné porozumenie a 
vzájomná otvorenosť, a to je dobre, pretože sme bratia; niekto mi povedal, že 
kardináli sú kňazi Svätého Otca. Ale my sme toto spoločenstvo, toto 
priateľstvo, táto blízkosť, ktoré robia dobre všetkým. A toto poznanie, táto 
vzájomná otvorenosť uľahčili vnímavosť na pôsobenie Ducha Svätého. On, 
Utešiteľ je najväčší protagonista každej iniciatívy a manifestácie viery. Je 
zaujímavé, že Duch Utešiteľ vytvára všetky rozdiely v Cirkvi, a zdá sa, akoby 
bol apoštolom z Babylonu. Ale na druhej strane je tým, ktorý vytvára jednotu 
týchto rozdielov nie v uniformite, ale v súlade. Spomínam si na Otca Cirkvi, 
ktorý to definoval takto: «Ipse harmonia est». Tento Duch Svätý, ktorý dáva 
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každému z nás rôzne charizmy, spája nás v tomto spoločenstve Cirkvi, ktorá 
uctieva Otca, Syna, a Jeho, Ducha Svätého. 
Práve počnúc autentickým vzťahom kolegiality, ktorá spája kolégium 
kardinálov, vyjadrujem svoju ochotu slúžiť evanjeliu s obnovenou láskou, 
pomáhajúc Cirkvi, aby sa stala viac a viac v Kristovi a s Kristom úrodnou 
vinicou Pánovou. Povzbudení slávením Roku viery, všetci spoločne – pastieri i 
veriaci – sa budeme snažiť verne odpovedať na odveké poslanie: prinášať 
Ježiša Krista človeku a viesť človeka k stretnutiu s Ježišom Kristom, ktorý je 
cestou, pravdou a životom, skutočne prítomným v Cirkvi a súčasne v každom 
človeku. Toto stretnutie umožňuje stať sa novými ľuďmi skrze tajomstvo 
milosti, vzbudzujúc v mysliach kresťanskú radosť, ktorá je tým stonásobným 
darom od Krista pre tých, ktorí ho prijmú do svojho života. Ako tak často vo 
svojom učení pripomínal, a najviac nedávno odvážnym a pokorným gestom, 
pápež Benedikt XVI., je to Kristus, ktorý vedie Cirkev skrze svojho Ducha. 
Duch Svätý je dušou Cirkvi s jeho životodarnou a zjednocujúcou silou: z 
mnohých tvorí jedno, tajomné telo Kristovo. Neprepadnime nikdy pesimizmu, 
horkosti, ktorú nám diabol ponúka každý deň. Neupadajme do pesimizmu a 
malomyseľnosti: máme pevnú istotu, ktorú Duch Svätý dáva Cirkvi, svojím 
mocným vanutím, odvahu, aby sme vytrvalo hľadali nové metódy 
evanjelizácie, aby sa evanjelium dostalo až na kraj zeme (porov. Sk 1,8). 
Kresťanská pravda je atraktívna a presvedčivá, pretože reaguje na hlbokú 
potrebou ľudskej existencie, keď ohlasuje, že Kristus je jediným Spasiteľom 
každého človeka a všetkých ľudí. Toto ohlasovanie zostáva v platnosti tak dnes 
ako bolo na začiatku kresťanstva, počas prvého veľkého misijného ohlasovania 
evanjelia. 
Drahí bratia, odvahu! Polovica z nás už prežíva starobu: staroba je – rád by 
som to tak povedal – žriedlom múdrosti. Starí ľudia vlastnia múdrosť života, 
ako starec Simeon, starena Anna v chráme. A práve táto múdrosť im umožnila 
spoznať Ježiša. Odovzdávajme túto múdrosť mladým: ako dobré víno, ktoré sa 
stáva ešte lepším v priebehu rokov, dávajme mladým ľuďom skúsenosti života. 
Spomínam si, čo povedal starý nemecký básnik: «Es ist ruhig, das Alter, und 
fromm»: Je to čas pokoja a nábožnosti. Aj túto múdrosť máme nato, aby sme ju 
odovzdali mladým. 
Teraz sa vrátite do vašich príslušných sídiel, aby ste pokračovali v službe 
obohatení o skúsenosti z týchto dní, takže plní viery a jednoty cirkevného 
spoločenstva. Táto jedinečná a neporovnateľná skúsenosť nám umožnila do 
hĺbky pochopiť krásu Cirkvi, a to odraz nádhery vzkrieseného Krista: jedného 
dňa sa pozrieme do tej krásnej tváre vzkrieseného Krista. Mocnému príhovoru 
Panny Márie, našej Matky, Matky Cirkvi, zverujem svoju službu, aj vaše 
ministérium. Pod jej materinským pohľadom môže každý z nás kráčať šťastný 
a poslušný hlasu jej Božského Syna, posilňujúc jednotu, zotrvávajúc 
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jednomyseľne v modlitbe a svedčiac o skutočnej viere v neustálej prítomnosti 
Pána. S týmito pocitmi – sú prenikavé, však? – s týmito pocitmi vám zo srdca 
udeľujem svoje apoštolské požehnanie, ktoré rozširujem aj na vašich 
spolupracovníkov a osoby zverené do vašej pastoračnej starostlivosti. 

Prvá kázeň 
 
Pápež František spolu s kardinálmi voličmi slávil dnes popoludní o 17.00 v 
Sixtínskej kaplnke svätú omšu na ukončenie konkláve. Vo svojej prvej homílii 
povedal: 
V týchto troch čítaniach vidím niečo, čo majú spoločné: je to pohyb. V prvom 
čítaní je pohybom putovanie. V druhom čítaní sa pohyb nachádza v budovaní 
Cirkvi. V treťom, teda v evanjeliu, je pohybom vyznanie. Kráčať, budovať, 
vyznávať. 
Kráčať. „Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!“ Toto je prvá 
vec, ktorú povedal Boh Abrahámovi: „...chodievaj predo mnou a buď 
dokonalý“. Kráčať. Náš život je púťou a ak sa zastavíme, niečo nie je v 
poriadku. Kráčať vždy v prítomnosti Pána, v Pánovom svetle a hľadať spôsob 
ako žiť v dokonalosti, ktorú Boh žiada od Abraháma pri svojom prísľube. 
Budovať. Budovať Cirkev. Hovorí sa o kameňoch: kamene majú svoju 
konzistenciu. Hovorí sa ale o živých kameňoch, o kameňoch pomazaných 
Duchom Svätým. Budovať Cirkev, Kristovu nevestu na uholnom kameni, 
ktorým je Pán a takto druhým spôsobom pohybu v našom živote – budovať. 
Tretím pohybom je vyznávať. Môžeme kráčať koľko chceme, môžeme 
budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, je to niečo nedobré. 
Staneme sa súcitnou organizáciou, ale nie Cirkvou, Pánovou nevestou. Ak 
nekráčame, stojíme. Keď sa nebuduje na kameňoch, čo sa stane? Stane sa to, 
čo sa stáva deťom na pláži, keď budujú hrady z piesku. Všetko padá, a 
neostáva nič. Ak sa nevyznáva Kristus, prichádzajú mi na um slová Leona 
Bloya „Kto sa nemodlí k Pánovi, modlí sa k diablovi“. Ak sa nehlásime k 
Ježišovi Kristovi, hlásime sa k svetáctvu diabla, k svetáctvu démona. 
Kráčať, budovať – stavať, vyznávať. Avšak nie je to tak jednoduché, pretože 
pri kráčaní, budovaní a vyznávaní prichádzajú niekedy údery, prichádzajú 
hnutia, ktoré nepatria ku kráčaniu. Sú to hnutia, ktoré nás ťahajú naspäť. 
Evanjelium pokračuje poukázaním na zvláštnu situáciu. Ten istý Peter, ktorý 
vyznal Ježiša Krista mu hovorí: Ty si Kristus, Syn živého Boha. Nasledujem 
ťa, ale nehovorme o kríži. Ten sa tu nehodí. Nasledujem ťa iným spôsobom, 
bez kríža. Keď kráčame bez kríža, nie sme Pánovými učeníkmi. Sme svetácki, 
sme biskupi, kňazi, kardináli, pápeži, ale nie sme Pánovi učeníci. 
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Prial by som si, aby sme všetci po týchto dňoch plných milostí mali odvahu – 
práve odvahu – kráčať v Pánovej prítomnosti, s Pánovým krížom. Budovať 
Cirkev na Pánovej krvi, ktorá steká z kríža a vyznávať jedinú slávu, Krista 
ukrižovaného. Takto bude Cirkev kráčať ďalej. Prajem všetkým nám, aby nám 
Duch Svätý a modlitba Panny Márie našej matky, udelí túto milosť: kráčať, 
budovať, vyznávať Ježiša Krista ukrižovaného. Nech sa tak stane. 

Habemus papam – prvé slová nového Svätého Otca Františka 
 
Vatikán 13. marca - Novým Svätým Otcom sa dnes stal 76-ročný argentínsky 
kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František. Pri tejto 
príležitosti prinášame jeho prvé slová, ktoré povedal po tom, ako vystúpil na 
balkón Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. 
 
Bratia a sestry, dobrý večer! 
Viete, že úlohou konkláve bolo dať Rímu biskupa. Zdá sa, že moji bratia 
kardináli ho išli vziať takmer na koniec sveta. Ale sme tu a ďakujem za prijatie 
komunite rímskej diecézy. Prvé zo všetkého sa chcem modliť za nášho 
emeritného biskupa Benedikta XVI. Modlime sa spoločne za neho, aby ho Pán 
požehnal a Panna Mária ochraňovala. 
Otče náš... 
Zdravas... 
Sláva Otcu... 
A teraz začíname túto púť, biskup a ľud. Púť rímskej Cirkvi, ktorá je tou, ktorá 
predsedá v láske všetkým cirkvám. Púť v bratskej láske, vzájomnej dôvere. 
Vždy sa modlime za seba, jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, aby 
zavládlo medzi nami bratstvo. Želám, aby táto púť Cirkvi, ktorú dnes 
začíname, a na ktorej mi pomôže môj tu prítomný vikár bude plodnou pre 
evanjelizáciu tohto nádherného mesta. Teraz chcem udeliť požehnanie, ale 
predtým vás chcem požiadať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, 
prosím vás, aby ste prosili nášho Pána, aby požehnal mňa. Modlitba ľudu, 
ktorý žiada požehnanie pre svojho biskupa. V tichosti sa modlite za mňa. 
 
Požehnanie 
 
Bratia a sestry 
Teraz vás už opustím. Ďakujem vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do 
skorého videnia. Uvidíme sa veľmi skoro. Zajtra sa chcem ísť pomodliť k 
Panne Márii, aby ochraňovala Rím. Dobrú noc a dobre si odpočiňte. 
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