Římský biskup sloužil mši pro příslušníky Vatikánské stráže
28.9.2013
„Drby“ jsou ve Vatikánu „zakázaným jazykem“, řekl papež František v homilii při dnešní
dopolední eucharistii slavené před Lurdskou jeskyní ve Vatikánských zahradách za účasti
příslušníků Vatikánské stráže u příležitosti zítřejšího svátku jejího patrona, archanděla
Michaela.
Do Vatikánské bašty vnáší zlo svůj jed prostřednictvím „drbů“, totiž pomluv, které ničí
jednotu. Před nákazou tohoto „koukolu“ není nikdo imunní. Před muži z Vatikánské stráže se
papež František vyhnul oprávněným, ale asi příliš předvídatelným úvahám o roli strážníka
dohlížejícího na bezpečnost Vatikánu, a zaměřil se na protivníka, který je mnohem
záludnější než běžný delikvent a kterému je třeba vyhlásit válku:
„Někdo z vás by mi mohl říci: »Ale otče, co my tady máme s ďáblem? Máme bránit
bezpečnost tohoto státu, tohoto města, kde nejsou lotři a delikventi, kde nejsou nepřátelé
dobývající město.« To je sice také pravda. Napoleon se asi nevrátí, že. Odešel. Nesnadno
by přišlo nějaké vojsko dobývat město. Válka probíhá alespoň tady jinak. Je to válka tmy
proti světlu, noci proti dnu.“
Proto vás prosím, pokračoval papež František, „abyste nejenom hájili přístup do Vatikánu,
což je zajisté nezbytná a důležitá práce, ale abyste „jako váš patron sv. Michael“ bránili
přístup k srdci těch, kdo pracují ve Vatikánu, kam toto pokušení přichází přesně tak jako
kamkoli jinam:
„Existuje totiž pokušení.. a já bych o něm chtěl mluvit ke všem, i k sobě, ke všem. Je to
pokušení, které se ďáblu moc líbí, totiž pokušení proti jednotě; jeho svody míří právě proti
jednotě těch, kdo žijí a pracují ve Vatikánu. A ďábel rozpoutal interní válku, určitý druh
občanské a duchovní války. Je to válka, která se nevede zbraněmi, jež známe; dělá se
jazykem.“
Řeč vyzbrojená drby je určitým druhem jedu, před nímž papež František neustále varuje.
„Právě to žádám od vás, zdůraznil Svatý otec vatikánským strážníkům, „abyste se bránili
navzájem proti drbům“:
„Prosme svatého Michaela, aby nám v této válce pomáhal. Nikdy nemluvme špatně jeden o
druhém, nikdy nenaslouchejme klevetám. A když slyším, že někdo vede takové řeči,
zastavím jej. »Tady to není dovoleno. Otoč se a jdi za bránu sv. Anny, a tam si kleveť. Tady
ne!« Mluví-li jeden o druhém dobře, pak je to dobré sémě. Koukol však nikoli.“
Řekl papež František v homilii při mši svaté pro příslušníky Vatikánské stráže.

