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Ahoj, kamaráti!

          S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM ZA JEŽIŠOM

	z Vieš si predstaviť, že aj pápež František bol 
kedysi v takom veku ako ty? 

	z Tiež bol dieťa, malý chlapec, ktorého volali 
Jorge (čítaj Chorche). Celé meno, ktoré mu 
dali rodičia, znie Jorge Mario Bergoglio. 

	z Narodil sa v hlavnom meste Argentíny 
Buenos Aires 17. decembra 1936. Vypočítaš, 
koľko rokov má dnes?

Svätý Otec František nás prichádza povzbu-
diť, aby sme sa nebáli mať dobré, odvážne 
srdce, aby sme sa radovali z priateľstva s Je-
žišom a liečili svet svojou ohľaduplnosťou. 
Poďte si spolu s Dobromilkou a Svetlúši-
kom posvietiť na to, kto je vlastne pápež 
František, vzácny hosť týchto dní.

	z Jorge mal dvoch bratov a dve sestry a vyvá-
dzal s nimi ako každé zdravé dieťa.

	z Chodil do školy, hrával futbal a predstav si, 
rád tancoval – najmä tango! Vieš, aký je to 
tanec? 

	z Keď mal 21 rokov, rozhodol sa odpovedať na 
Božie volanie a pripravoval sa na povolanie 
kňaza. Kňazskú vysviacku prijal 13. decem-
bra 1969. Koľko mal vtedy rokov?

	z Dlhý čas pomáhal ľuďom v Argentíne, ve-
riacim či neveriacim, ako kňaz a neskôr 
ako biskup.

	z V roku 2013 ho v Ríme zvolili za pápeža a už 
nebol pastierom duší len v Argentíne, ale 
pastierom Cirkvi celého sveta. Je prvý pápež, 
ktorý pochádza z amerického kontinentu.

	z Nový pápež si pri svojom nástupe volí nové 
meno. Jorge si vybral meno František – pod-
ľa svätého Františka z Assisi.

	z Teraz býva vo Vatikáne – v samostatnom 
štáte, ktorý leží uprostred Ríma, hlavné-
ho mesta Talianska. Vieš nájsť Vatikán na 
mape?

	z Okrem náročnej práce vyplývajúcej z pá-
pežského úradu rád cestuje po svete, stretá-
va sa s ľuďmi, obzvlášť ho tešia otázky detí. 
Povzbudzuje deti, ako si ty, aby mali dobré 
srdce, všímali si potreby druhých a aby sa 
radovali z priateľstva s Ježišom. 


