
„Fratelli tutti“: Nová sociální encyklika papeže Františka 

Na svátek sv. Františka z Assisi byla ve Vatikánu představena nová encyklika papeže Františka: Fratelli 
tutti. Bratrství a sociální přátelství jsou podle Svatého otce způsoby, jak se dá za přispění všech - lidí 
a institucí - vybudovat lepší, spravedlivější a mírumilovnější svět. Název “Fratelli tutti“ (dosl. „všichni 
[jsme si] bratry“) pochází z textu "napomenutí" sv. Františka z Assisi a nepřekládá se do žádných 
jazyků. 

 
Encyklika je rozdělena do následujících osmi kapitol.  

1. Temné mraky nad uzavřeným světem 
2. Cizinec na cestě 
3. Ohlašovat a vytvářet otevřený svět 
4. Otevřít srdce celému světu 
5. Lepší způsob politiky 
6. Dialog a přátelství ve společnosti 
7. Cesty obnoveného setkání 
8. Náboženství ve službě bratrství v našem světě 
 
Jaké jsou velké ideály, ale také hmatatelné způsoby pokroku pro ty, kteří chtějí budovat spravedlivější 
a bratrský svět v jejich běžných vztazích, ve společenském životě, politice a institucích? To je hlavní 
otázka, na kterou má encyklika „Fratelli tutti“ odpovědět: papež ji popisuje jako „sociální encykliku“, 
která si vypůjčuje název od již zmíněného „napomenutí“ svatého Františka z Assisi.  

„Fratelli tutti.“ Těmito slovy se svatý František z Assisi obrátil na své bratry a sestry a předložil jim 
způsob života, který se vyznačuje vůní evangelia. Z rad, které František dával, chci vybrat tu, v níž 
vyzývá k lásce, která přesahuje zeměpisné a vzdálenostní bariéry, a ve které prohlašuje za 
blahoslaveného každého, kdo miluje svého bratra „který je mu vzdálen, stejně jako toho, který je mu 
nablízku.“ Svatý František svým prostým způsobem a přímo vyjádřil podstatu bratrské otevřenosti, 
která nám dovoluje uznávat, vážit si a milovat každého člověka, aniž je fyzicky blízko, bez ohledu na 
to, kde se narodil nebo kde žije," píše papež František hned v úvodu. 
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Milí čtenáři Zpravodaje: přáli byste si více se zamýšlet nad novou encyklikou? Napište 
redakci. 

Ale ještě větší význam by pro nás mělo, kdybyste se sami k encyklice vyjádřili. Co vás zaujalo? 
Co bychom mohli využít pro náš osobní život v našem řádu? Pište jakékoliv nápady. 

děkujeme Redakce Zpravodaje 
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