
– Dobromilka, vieš, čo som zistil?
– Veď ty každú chvíľku niečo zisťuješ, Svet-
lúšik. Ako mám na to len tak prísť? Ale to sa 
mi na tebe páči, vieš? 
– Jáj, máš pravdu. Ešte toľko toho chcem po-
zisťovať. Ale teraz som prišiel na to, že pápež 
môže byť kamarát.
– Aha, a to ti nebolo jasné už predtým?
– No nie celkom. Vieš, veď pápež František 
je šéfom Cirkvi, Pán Ježiš ho spravil svojím 
zástupcom na zemi. Má svoju ochranku, pa-
pamobil, celý svet ho pozná a je veľmi vá-
ženou osobnosťou. Ale teraz, keď bol Svätý 
Otec na Slovensku, normálne som sa s ním 
skamarátil. 
– Nie je ťažké skamarátiť sa s pápežom Fran-
tiškom. Veď nás, deti, má v osobitej láske a je-
ho slová hrejú pri srdci veľkých i malých.
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          S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM ZA JEŽIŠOM

MODLITBA
Modliť sa Otče náš chce odvahu. 

Povzbudzujem vás povedať „otecko“,  
aby ste naozaj verili, že Boh je Otec, že je  
so mnou, odpúšťa mi, dáva mi chlieb, je 

pozorný na všetko, o čo ho prosím.
Usiluj sa zostať chvíľu v tichu  
a dovoľ, aby ťa Boh miloval.

Boh nechce brať do úvahy tvoje 
chyby a v každom prípade ti 

 bude pomáhať, aby si sa poučil  
zo svojich pádov. Pretože  

ťa miluje.

Boh ťa miluje. Nikdy  
o tom nepochybuj, čokoľvek  
by sa v tvojom živote stalo.

Láska k druhému nás  
poháňa hľadať to najlepšie  

pre jeho život.

LÁSKA ODPUSTENIE

Evanjelium, to je novinka! 
Evanjelium, to je oslava!

Pozývam vás kráčať v ústrety 
Ježišovi cez počúvanie jeho 
evanjelia a prostredníctvom 
konania dobrých skutkov.

Môžeš snívať o veľkých veciach, 
no spoliehať sa len na seba je 

nebezpečné. No s Bohom nemaj 
žiaden strach: vykroč  

a snívaj o veľkých veciach.

Celý vesmír je rečou 
Božej lásky, nesmiernej 

Božej náklonnosti 
k nám. Pôda, voda, hory 

– to všetko je Božím 
pohladením.

V rodine si pestujeme návyky 
lásky k životu a starostlivosti  

oň. Učíme sa žiadať o dovolenie 
bez spupnosti, povedať „ďakujem“ 

ako prejav ocenenia, ovládať  
hnev a chamtivosť a prosiť  

o odpustenie, keď sme  
urobili niečo zlé.
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Myšlienky pápeža Františka pochádzajú z jeho en-
cyklík, homílií a zo série rozhovorov pápeža Fran-
tiška a kňaza novinára Marca Pozzu.


