Papeže nemusím.

(Nabídnuto Českému bratru 14. 3. 2013)

„Papeže nemusím.“ Tak reagoval před lety profesor Petr Pokorný na otázku novináře,
který se ho ptal na postoj k Janu Pavlu Druhému, tehdy už hodně starému muži. Stařeček,
který jezdí po světě a brojí proti kondomům – tato tvář „svatého otce“, tehdy už jistě
kandidáta pozdějšího svatořečení, přišla Pokornému na mysl a na jazyk.
Vzpomínám na to dnes, kdy jsou média po řadu dní plná Ratzingerovy rezignace,
volby nového papeže a posléze komentářů o výsledku této volby, kardinálu Bergogliovi,
kterého „SVĚT VÍTÁ“ – přinejmenším palcovými titulky novin.
Davy na svatopetrském náměstí, jak to alespoň „viděly“ televizní kamery, nadšeně
jásaly už nad tím, že probíhá konkláve a že je možno s napětím sledovat, kdy vyjde bílý kouř
z komínku, který se v tu chvíli jevil jako střed světa. A což teprve, když Bergoglio/František
vyšel na balkón a pozdravil!
Okamžité komentáře v televizním studiu, zasvěcené odhady a dohady, jaký ten nový
bude a co církvi přinese. Nejvíc mě dojal Tomáš Halík: Volbu tohoto muže přijal, jak řekl,
s nadšením. Nic od něj sice nečetl a nic moc o něm neví, ale je to jezuita, a to jsou panečku
chlapi, nejlepší řád, který existuje. K tomu Jihoameričan, a teologii studoval v Německu –
skvělá kombinace! (S těmi kondomy má ovšem, jak slyším odjinud, problém i on ...)
Zachránil to u mě katolíkům druhý den racionální intelektuál Martin Putna. Řekl, že
křesťané nevěří v papeže, ale v Krista. Papežský úřad je sice důležitý, ale není už tak důležité,
kdo ho vykonává. Papežové byli zločinci i světci, hlavně, že církev jde dál. Brzy budou
velikonoce, o to jde. Který starý muž o nich bude u svatého Petra sloužit mši, na tom až tak
moc nezáleží. Příště – zaprovokoval – to může být třeba mladá vietnamská jeptiška.
Ale stejně mi nedává pokoj otázka: Co ti katolíci na tom římském biskupovi mají?
Beru jako svou ekumenickou povinnost snažit se tu jejich (třeba zrovna Halíkovu) zbožnou
úctu pochopit. Nebo, když ne pochopit, tak alespoň s bratrským nesouhlasem respektovat.
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