
PAPEŽ FRANTIŠEK  
O FRANTIŠKU 

 Z ASSISI 
 

NECHME NA SEBE HLEDĚT  
UKŘIŽOVANÉHO JEŽÍŠE 
Co nám sděluje svědectví světce z Assisi dnes? 

Františkova cesta za Kristem začíná Ježíšovým 
pohledem z kříže. František učinil tuto zkušenost 
výjimečným způsobem v kostelíku svatého Damiána, 
když se modlil před křížem.  

Na tomto kříži Ježíš není mrtvý, ale živý! Krev 
vystupuje z jeho ran, ale vyjadřuje život. Ježíš nemá oči 
zavřené, nýbrž otevřené. Jeho pohled mluví k srdci. 
Nepromlouvá o porážce a prohře. Mluví k nám o smrti, 
která je ale paradoxně životem a rodí život. Mluví 
o lásce, protože je vtělenou Láskou Boží, Láskou, která 
neumírá, nýbrž potírá zlo a smrt.  

Kdo na sebe nechá hledět ukřižovaného Ježíše, je 
opětovně stvořen, stává se „novým stvořením“. Odtud 
začíná všechno. Je to zkušenost proměňující Milosti, 
toho, že jsme milováni bez svojí zásluhy, třebaže jsme 
hříšníky…  Nechme Jej proto na sebe hledět. 



KDO NÁSLEDUJE KRISTA,  
OBDRŽÍ PRAVÝ POKOJ 
Kdo následuje Krista, obdrží pravý pokoj, který nám 

může dát pouze Kristus a nikoli svět. Kristus svůj pokoj 
po svém Vzkříšení daroval učedníkům.   

Františkánský pokoj není nasládlým sentimentem. 
Takový svatý František, prosím, neexistuje! A není ani 
nějakou panteistickou harmonií kosmických energií... 
Ani to není františkánské, je to někým vytvořená idea! 
Pokoj svatého Františka je pokojem Kristovým a nachází 
jej ten, kdo „bere na sebe“ Ježíšovo „jho“, to znamená 
jeho přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já 
miloval vás (srov. Jan 13,34;15,12). A toto jho nelze 
nosit arogantně, nadutě, nýbrž s pokorou a mírností 
srdce. 

SVATÝ FRANTIŠKU… 
Obracíme se k tobě, Františku, a prosíme tě: nauč 

nás zůstávat před Ukřižovaným a nechat Jej, aby na nás 
hleděl, nechat si odpustit a nechat se Jeho láskou znovu 
stvořit. 

Obracíme se k tobě, Františku, a prosíme: nauč nás 
být „nástroji pokoje“, toho pokoje, který pramení 
v Bohu, pokoje, který nám přinesl Pán Ježíš. 

 

Zpracováno podle slov papeže Františka v Assisi v říjnu 2013. 
Zdroj:  www.radiovaticana.cz 


