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Cizinci, Střední Evropa a františkánská rodina      

Víme, jaký záporný postoj zaujaly státy Visegradské čtyřky vůči migrantům. Postoj 

představitelů států vychází z nálady obyvatel a zpětně výroky politiků ovlivňují veřejné 

mínění. Zdá se mi, že věřící katolické církve jsou jen dětmi své doby a zastávají postoje 

rozšíření ve společnosti. A hlas pastýřů není srozumitelný nebo není slyšet. 

Protože se jedná převážně o postoj k migrantům z islámských zemí, je toto znamení doby 

výzvou i pro františkánskou rodinu. Svatý František hořel touhou jít mezi vyznavače 

Mohameda a jeho následovníci se pokoušeli hlásat evangelium v těchto zemích. Vzpomeňme 

na misijní školu za františkánského terciáře Ramona Lulla na Malorce. Jediní františkáni 

působí nepřetržitě ve Svaté Zemi.  

Prohlubující se a stále neřešené klimatické změny (přes všechny výzvy papeže Františka 

v Laudato si) nás donutí se migrací zabývat, protože ve světovém měřítku nastanou 

v následujících desetiletích velké přesuny obyvatel. 

Obraťme se k evangeliu, kde se Ježíš s cizinci a náboženskými jinověrci často setkává (a jako 

dítě s rodiči migroval do Egypta) a náš vztah ke „xenos“ určil za jedno z kritérií na posledním 

soudu. Bohužel náš český překlad slova „xenos  = cizinec, migrant“, překládá slovy „byl jsem 

na cestách“, což zní jako být na pracovní cestě, na poznávacím zájezdu či na pouti.  

Hlubší rovinou problému migrace je nenávist ve společnosti. Izrael měl příkaz milovat své 

soukmenovce a nenávidět nepřátele. Tato mentalita je běžná: ze strachu se držíme svých a 

bojíme se těch, kteří jsou jiní. Jenže Ježíš na nepřátelství reaguje slovy: „Já vám říkám, 

milujte své nepřátele“. Tato jeho výzva je tak radikální, jde proti našemu myšlení, a proto ji 

raději vytěsňujeme ze svého života. 

Židovská společnost se ve svých postojích upevňovala také modlitbami žalmů. Např. Žalm 

101, 137 a 149 vyjadřují a utvrzují nenávist vůči nepřátelům. Sekulární františkáni jsou 

v Řeholi vyzváni, aby se připojili k modlitbě breviáře a tak se o nedělích a svátcích modlí 

Žalm 149. I když Církev hledala cestu, jak vysvětlit rozpor mezi Ježíšovou láskou 

k nepřátelům a výzvou žalmů likvidovat nepřátele, přesto dle mého soudu chybí od pastýřů 

jasné slovo k této otázce. Pokud bude vysvětlení složité, měl by se žalmy modlit snad jen 

poučený věřící a neměla by se slova některých žalmů dostat k nepoučeným lidem, protože je 

nutné udělat všechno proto, aby se ve společnosti nešířila, nevyvolávala a neupevňovala 

nenávist. 

Obracím se tímto na NR SFŘ v ČR, aby se uvedenými problémy zabývala a případně 

požádala o pomoc františkánskou rodinu. Doporučuji oslovit NR SFŘ Slovenska, Polska a 

Maďarska s výzvou zabývat se a řešit nenávist k migrantům. 

Pozn. Otázky spojené s národní bezpečností nechme na příslušných státních institucích, které 

jsou k tomu kompetentní. 

 

Pokoj a Dobro.                                  Jiří Šenkýř, říjen 2018  


