
PROSME O JEDNOTU 
JAK PRO VŠECHNY KŘESŤANY,  
TAK I O TU MALOU 
KAŽDODENNÍ  
JEDNOTU  
V NAŠEM OKOLÍ  
Ježíš se modlí za jednotu křesťanů (J 17,20-23). V církvi 

jsou ale stále rozsévači rozepří, kteří rozdělují a ničí.  

Jednota křesťanských společenství, křesťanských rodin 
je svědectvím toho, že Otec poslal Ježíše. A dosáhnout 
jednoty v nějaké křesťanské komunitě, farnosti, biskupství, 
nějaké instituci a křesťanské rodině je snad jednou 
z nejtěžších věcí. Naše dějiny, dějiny církve nás často 
zahanbují. Vedli jsme války proti svým bratřím! Pomysleme 
na jednu takovou, na třicetiletou válku. Tam, kde spolu 
křesťané válčí, chybí svědectví. 

Musíme prosit Pána o hojné odpuštění za tyto dějiny. 
Dějiny mnoha rozdělení, a to nejenom minulých. Také 
dnešních! Svět vidí, že jsme rozděleni, a říká: „Ať se 
dohodnou oni, potom uvidíme... Ježíš, že vstal z mrtvých 
a žije v nich? To že jsou jeho učedníci, když se 
nedohodnou?“  



Místo aby se hledalo vysvětlení,  
je pohodlnější očerňovat a pomlouvat  

Ďáblovou závistí vstoupil na svět hřích. V křesťanských 
obcích se téměř běžně vyskytuje sobectví, závist 
a rozdělení, což vede ke vzájemnému očerňování. Rozdělení 
vznikají jazykem, ze závisti, žárlivosti a také uzavíráním se. 
Jazyk je schopen zničit rodinu, obec i společnost, rozsévat 
nenávist a války. Místo aby se hledalo vysvětlení, je 
pohodlnější očerňovat a ničit pověst druhého.  

Ten kdo očerňuje, ničí, kazí pověst, ničí život. Ježíš se 
modlil za nás, za naše komunity, farnosti a diecéze: Ať jsou 
jedno. Prosme Pána o milost, protože ďábel a hřích má 
obrovskou sílu a neustále nás tlačí, abychom byli 
nejednotní. Kéž nám Bůh daruje milost a dar Ducha 
svatého! Dar působící harmonii, vždyť On je harmonií 
a slávou našich komunit. Ať nám daruje pokoj spolu 
s jednotou.  

Prosme o velkou milost jednoty pro všechny křesťany i o tu 
malou každodenní milost pro naše komunity a naše rodiny. 

 

Papež František, kázání z Domu sv. Marty - 12.5.2016. Redakčně upraveno. 

 

… Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, 
aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my 
jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni 
v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal 
a zamiloval sis je tak jako mne. (srov. Bible J 17,20-23) 


