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          S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM ZA JEŽIŠOM

Nech vás slová pápeža Františka tešia 
a povzbudzujú, kamaráti! 

Myšlienky pápeža Františka sú z jeho príhovo-
ru 13. septembra pred centrom Betlehem v Bra-
tislave-Petržalke a z príhovoru mladým 14. sep-
tembra v Košiciach.

Ahoj, kamaráti!

Ďakujem všetkým deťom, že sú 
tu v tomto čase prítomné. A Pán je 
s nami. Keď sme spolu, takí šťastní, 

Pán je s nami. Je s nami aj vo chvíľach 
skúšky: nikdy nás neopúšťa, Pán je 

nám vždy nablízku. 

Dám vám malú radu: po každej 
spovedi nejakú chvíľu zostaňte 

a zapamätajte si odpustenie, ktoré ste 
dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, 
slobodu, ktorú vo svojom vnútri cítite. 

Nie hriechy, ktoré už neexistujú, 
ale odpustenie, ktoré ti Boh dal, 

pohladenie Boha Otca.

Toto je láska: milovať toho druhého 
takého, aký je – toto je pekné.

Aby láska prinášala ovocie, 
nezabudnite na korene. A aké sú vaše 
korene? Rodičia a najmä starí rodičia. 
Dávajte pozor, áno, starí rodičia. Oni 

vám pripravili pôdu. Polievajte korene, 
choďte k starým rodičom, urobí vám 
to dobre: položte im otázky, nájdite si 

čas, aby ste si vypočuli ich príbehy.

Každý z vás je výnimočný; každý 
z vás. Každý je darom a môže zo života, 
zo svojho vlastného života urobiť dar. 

Ostatní, spoločnosť, chudobní  
na vás čakajú. 

A keď pôjdete nabudúce na spoveď, 
spomeňte si: dostanem znova to 

objatie, ktoré mi urobilo tak dobre. 
Nejdem k sudcovi vyrovnať účty, ale 

k Ježišovi, ktorý ma miluje a uzdravuje 
ma. Dajme v spovedi prvé miesto Bohu. 

Ak je on hlavnou postavou, všetko sa 
stáva pekným a spoveď je sviatosťou 

radosti. Áno, radosti: nie strachu 
a súdu, ale radosti.

Objatie pomáha prekonať strach. 
Keď sme objatí, získame znova dôveru 
v seba a tiež v život. Nechajme sa teda 
objať Ježišom. Pretože keď objímeme 

Ježiša, znova dostávame nádej. 
Nemôžeme objať samotný kríž;  
bolesť nikoho nespasí. To, čo  

premieňa bolesť, je láska. 

Nie sme tu nato, aby sme žili zo 
dňa na deň, ale aby náš život bol 

dobrodružnou výpravou. Vo veľkých 
príbehoch sú vždy dve ingrediencie: 
jedna je láska, druhá dobrodružstvo, 
hrdinstvo. Vždy idú spolu. Nato, aby 
bol život veľký, je potrebné jedno aj 

druhé: láska a hrdinstvo.

Pápež František v centre Betlehem v Bratislave

Svätý Otec na Luníku IX

Svätý Otec v objatí detí na štadióne v Košiciach
Pápež požehnal dieťa na košickej Hlavnej ulici.

– Návšteva Svätého Otca na Slovensku trva-
la síce len pár dní, ale chceme si ju pamätať 
dlho. Pripomeňme si spolu s Dobromilkou 
a Svetlúšikom pápeža Františka u nás a slo-
vá, ktoré hovoril aj nám deťom 
a mladým.


