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rozhovor s

Thom a sem  L eonc i n im

PA PE Ž
F R A N T IŠEK



Nic neriskujeme,
dáváme-li se Bohu k dispozici:
a jelikož jeho mládí nepomíjí,
tak i naše mládí bude obnoveno,
stejně jako mládí církve.

Maurice Zundel

Všeobjímající, bujaré, milující mládí
– mládí plné milosti, síly a půvabu –,
víš-li však, že i stáří k tobě může přijít
se stejnou milostí, silou a půvabem?

Walt Whitman
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Čtenářům každého věku

PRO REVOLUCI NĚHY

„Bůh je mladý, je vždy nový.“

Seděli jsme proti sobě v jedné z přízemních místností 
Domu sv. Marty, když papež František pronesl tato 
slova. Vidím to jako dnes a živě si vybavuji výraz 
jeho tváře, oživený jakousi zvláštní jiskrou – jako by 
chtěl svými slovy sdělit něco hlubokého a současně 
osvobozujícího. Byli jsme zrovna uprostřed našeho 
pátého setkání nad přípravou této knihy, když mě 
jeho slova neobyčejně silně zasáhla. Jako by mi pod 
rukama, zatímco jsem si horlivě zapisoval jednu po-
známku za druhou, na kradmý okamžik prošly dě-
jiny, aby pak mohly stisknout tisíce dalších rukou 
a dotknout se tisíců dalších srdcí.

Svatý otec chtěl svými nezapomenutelnými slovy 
zdůraznit, že mladí lidé – tedy ti, které naše neklidná 
doba masově odvrhuje – jsou ve skutečnosti „ze stej-
ného těsta“ jako Bůh. Totiž že jejich nejlepší vlast-
nosti jsou Jeho vlastnostmi – vlastnostmi Boha, jenž 
je nejen Otcem a Matkou, jak zdůrazňoval už Jan 
Pavel I., ale i synem, a tedy bratrem. Františkovým 
přáním je, aby mladí lidé zaujali místo v centru dění. 
Vyvádí je z periferií, kam byli vykázáni, a vnímá je 
jako hlavní aktéry přítomnosti i budoucnosti. Jako 
protagonisty společných dějin.
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Jestliže skutečně platí, že se z mladých lidí stal 
věrný poddaný konzumní společnosti, poddaný ztra-
cený v nekončících začátcích, pachtící se při hledá-
ní logických argumentů, bez ustání klamaný ideou 
lineár ního vývoje společnosti, jenž je však pouhou 
iluzí, pak se stránky této knihy nezrodily z ničeho ji-
ného než z přání podat jim pomocnou ruku a ukázat 
východisko. A jak říká Svatý otec, ideální příležitostí 
k hlubšímu pochopení a ocenění důležité role mláde-
že je synoda, která se uskuteční v roce 2018 (Synoda 
o mladých lidech 2018 se uskutečnila ve dnech 3. až 
28. října 2018 v Římě. Pozn. překl.) a která je věnovaná 
právě mladým lidem.

František této knize věnoval velké množství svého 
vzácného času a já jsem měl to štěstí, že jsem se mohl 
ujmout role prostředníka, kterého si papež zvolil, 
aby se jeho nepřikrášlené poselství mohlo šířit mezi 
mladé lidi celého světa.

Mladí nejsou jedinými, koho tato společnost staví 
na okraj. Odmítá i mnohé dospělé a zejména seniory, 
kteří nechápou dnešní logiku trhu a moci.

Svatý otec nám klade na srdce, abychom sebrali 
sílu, odvahu i něhu, a mohli tak den za dnem budovat 
most mezi mladou a starší generací: právě z takového 
mezigeneračního sepětí může vzejít skutečná obnova 
společnosti, a to ku prospěchu všech, kdo zůstali po-
zadu a na něž bychom nikdy neměli zapomínat.

Odvaha a moudrost, to jsou nezbytné ingredience 
pro tuto revoluci něhy, které máme všichni tolik zapo-
třebí.

T. L.
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I.
MLADÍ PROROCI
A SNÍCÍ STARCI
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Svatý otče Františku, na úvod bych se rád zeptal, co pro 
Vás znamená mládí?

Mládí samo o sobě není. Když mluvíme o mládí, čas-
to nevědomky stavíme na mýtech s ním spojených. 
Rád se zaobírám myšlenkou, že mládí samo o sobě 
vlastně není a místo něj tu jsou mladí lidé. Stejně tak 
neexistuje stáří, ale existují staří lidé. A slovo staří 
rozhodně nevnímám nijak hanlivě, ba naopak, má 
svůj půvab. Když stárneme, měli bychom se z toho 
radovat, měli bychom na to být hrdí, tak jako zpra-
vidla býváme hrdí na své mládí. Stáří je výsadou: 
znamená, že už máme dost zkušeností, známe sami 
sebe, poznáváme se ve svých nedostatcích i přednos-
tech. Stáří, stejně jako mládí, v sobě ukrývá poten-
ciál možné obnovy. Stáří rovněž znamená, že jsme 
dozráli v potřebné zkušenosti, abychom dokázali 
přijmout minulost a zejména se z ní uměli poučit. 
Často se necháváme převálcovat kulturou přívlastků, 
které se ale nezakládají na žádné skutečné podstatě. 
Slovo mládí sice je podstatným jménem, je to však 
podstatné jméno bez skutečné podstaty, je pouhou 
ideou, prostou hmatatelného díla.


