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Abstrakt 

 

Bakalářská práce „Komparace komunikace papeže Františka a papeže Benedikta XVI.“ 

si klade za cíl porovnat marketingovou a mediální komunikaci dvou posledních 

úřadujících papežů - papeže Františka (2013–současnost) a papeže Benedikta XVI. 

(2005–2013). Sledovaným obdobím je období pontifikátů obou papežů - tedy od roku 

2005 do konce roku 2014. Komparace probíhá metodou kvalitativní analýzy, a to 

především v rovině vybraných sledovaných marketingových kanálů (především 

sociálních sítí, papežské aplikace či oficiálních Vatikánských médií), papežských 

apoštolských listů a celkového mediálního obrazu jednotlivých papežů. Samotné 

komparaci komunikace dvou papežů předchází krátký úvod do dějin papežství, který se 

zaměřuje na dřívější papeže, využívající marketingové nástroje, poté úvod do 

marketingové komunikace římskokatolické církve, hledající jednotlivé využití 

marketingu uvnitř církve samotné, a to ať už využití úmyslné či neúmyslné, a nakonec 

stručné seznámení s faktickými údaji o jednotlivých komparovaných papežích - jejich 

životopisy, spisy, proslovy a apoštolskými listy. Samotná komparace je poté obšírně 

popsána v poslední kapitole bakalářské práce a zaměřuje se na komparaci papežských 

kanálů, mezináboženského dialogu, managementu reputace a celkového vnímání papeže 

jednotlivými věřícími či nevěřícími lidmi. 

 

 

 



 

Abstract 

Bachelor thesis „The Comparison of Communication of Pope Francis and Pope 

Benedict XVI.“ aims to compare marketing and media communication of last two 

reigning popes – Pope Francis (2013–present) and Pope Benedict XVI. (2005–

2013).The researched period is the period of the pontificates of these two popes – from 

2005 until the end of 2014. The comparison is carried out by qualitative analysis, 

especially by comparison of selected marketing channels (social networks, web 

applications and official Vatican Medias), papal apostolic letters and the general media 

image of individual popes. The comparison of communication of the two popes is 

preceded by a brief introduction to the history of papacy, which focuses on the former 

popes who were using marketing tools, then an introduction to a marketing 

communication of Roman Catholic Church, searching for individual use of marketing in 

the Church, whether the use is intentional or unintentional and finally brief introduction 

of the facts and data about the two compared popes – the biographies, bibliographies, 

speeches and apostolic letters. The main comparison is then described in detail in the 

last chapter of the thesis and it is focused on comparison of papal channels, dialogues 

with other religions, reputation management and the general perception of the pope by 

individual believers and unbelievers. 
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Úvod 
Římskokatolická církev, v běžné mluvě označovaná jako katolická církev, je 

největší organizovanou křesťanskou církví. Je jedinou západní katolickou církví a tvoří 

ji přibližně 1,2 miliardy pokřtěných římských katolíků. Se svou téměř dvoutisíciletou 

existencí je zároveň také vůbec nejstarší institucí na světě. V čele římskokatolické 

církve stojí papež. Je suverénem papežského státu Vatikán, nejvyšším představitelem 

hierarchie římskokatolické církve a biskupem města Říma. Právě papežský úřad je také 

nejdéle trvajícím úřadem vůbec.  

Marketing je proces, který je zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. 

Začíná se objevovat ve Spojených státech amerických již na konci 19. století, jako 

samostatná disciplína se však objevuje až o několik desítek let později, ve 

druhé polovině století dvacátého. Orientuje se na potřeby a přání zákazníka a k tomuto 

účelu využívá nástrojů marketingového mixu, jehož základ tvoří tzv. „čtyři P“ – produkt 

(product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion). 

Na první pohled jsou římskokatolická církev a marketing zcela nespojitelné 

pojmy. Nejstarší instituce na světě a novodobá ekonomická disciplína netvoří příliš 

harmonickou dvojici. Co tedy mohou mít tyto dva zcela odlišné obory společného? Co 

se stane, když se spojí „nespojitelné“? Používala vůbec někdy katolická církev 

marketingových prostředků? A využívá je dnes, v době digitálního světa? Jaký názor 

mají na tyto novodobé trendy jednotliví papežové? Jsou spíše tradiční, nebo jsou 

otevření a pokrokoví? 

Ve své práci se chci zaměřit právě na spojení dvou, na první pohled 

nespojitelných, prvků – papežského úřadu, potažmo římskokatolické církve a 

marketingu. Budu se snažit zapátrat v historii církve, tedy také v papežství, po 

jednotlivých známkách komunikačního mixu, ale především se zaměřím na novodobé 

dějiny, konkrétně na poslední dva úřadující papeže – nynějšího papeže Františka a 

emeritního papeže Benedikta XVI. Právě u těchto dvou papežů se budu snažit 

vyzdvihnout jejich komunikaci, a to nejenom směrem k vyznavačům katolicismu, ale 

také k zastáncům jiných náboženství a v neposlední řadě také k ateistům. 

Konečným cílem této práce je poté celková komparace marketingové 

komunikace těchto dvou posledních papežů – papeže Benedikta XVI., přezdívaného 

mnohými jako „papeže učitele“ či „papeže teologa“ a papeže Františka s pověstí všem 

otevřeného, mnohdy až „populistického“ papeže. Komparace bude probíhat především 

v rovině zvolených marketingových prostředků a jednotlivých kanálů, názorů papežů na 
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marketing, média a novodobý digitální svět a v rovině celkového vnímání a názorů lidí 

vyznávající katolické náboženství, jiné náboženství, či vůbec žádné náboženství. 
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1. Stručné dějiny papežství 
„A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji 

nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto 

v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“1 

Úřad papežství je nejstarší, nejznámější a nejvlivnější historická instituce, která 

přežila veškeré rozvoje, revoluce, války, úpadky i zániky nejmocnějších říší světa. 

Papeži jako takovému se dá připsat funkce náboženského a mravního vůdce světa. Ať 

má člověk na papeže jakýkoliv názor, jeho důležitost je nesporná.  

Prvním papežem ustanovil sám Ježíš Kristus svatého Petra. Všichni jeho 

nástupci tedy zastávají právě jeho funkci – funkci „skály církve“. Skála má v Ježíšově 

pojetí symbolizovat podpůrný kámen celé církve. Papežská instituce přežila všechna svá 

temná období rozkolů a protestů právě proto, že vždy zůstala pevnou základnou církve, 

tedy věřících křesťanů. 

Papež jako takový je obecně označován za „biskupa římského a hlavního 

biskupa církevní zvůle“2, tedy za nejvyššího představitele církve. V průběhu let ale 

jasně vyplynulo najevo, že papež není zdaleka pouze církevní postavou. Postupem času 

se začal stávat také postavou politickou, a tudíž do jisté míry světským vládcem. 

Světové vlády musí dodnes zaujmout k papeži svůj postoj a naopak papež musí 

zaujmout svůj vlastní postoj k vládám celého světa.  

 
 

1.1 Od svatého Petra po p řelom tisíciletí 
Svatý Petr (asi 32–67), jemuž se také říká „kníže apoštolů“, se původně jmenoval 

Šimon a se svým bratrem Ondřejem byl rybářem. Šimon byl povolán, aby se stal 

Ježíšovým učedníkem a získal jméno Petr (v překladu „skála“).  

„…Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, 

Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas 

                                                 
1 Mt 16, 18 – 19, str. 26-27 in Bible: písmo svaté Starého i Nového zákona (včetně deuterokanonických 
knih) : český ekumenický překlad. 6., přeprac. vyd., 4. vyd. v České biblické společnosti. Praha: Česká 
biblická společnost, 1007, 293 s. 
 
2 MAXWELL-STUART, P a Marie JUNGMANNOVÁ. Papežové: život a vláda od sv. Petra k Janu 
Pavlu II. 2.vyd. Překlad Romana Šonková. Praha: Svoboda, 1998, s. 8, Historica (Svoboda), sv. 1. 
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nad tímto lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými 

druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ 3 

Po Ježíšově ukřižování byl Petr prvním apoštolem, který vstoupil do jeho hrobky, 

prvním, kterému se Ježíš ukázal po vzkříšení a také prvním, kdo vykonal zázrak 

uzdravování. Od zmrtvýchvstání Ježíše Krista pak Petrův význam stále rostl a podle 

Kristovy předpovědi se stal vedoucí osobností jeruzalémské obce.  

Okolo roku 48 se v Jeruzalémě konal první koncil církve, kterému Petr předsedal. 

Zde se zasadil o přijetí pohanů mezi členy křesťanské církve bez nutnosti vykonání 

židovských rituálů. Po tomto koncilu Petr odchází do Antiochie, kde vede svůj 

biskupský úřad a nakonec se přesouvá do Říma. Zde Petr podle dostupných pramenů 

pracuje a také umírá mučednickou smrtí. 

Po svatém Petru následuje řada vcelku nezřetelných papežů. Ze spisů o nich víme 

jen to, že sídlili v Římě a všichni byli prohlášeni za svaté. 

S nástupem císaře Septimia Severa (193–211) můžeme mluvit také o nástupu další 

vlny pronásledování křesťanů. Následující pontifikáty byly tímto pronásledováním 

hluboce poznamenány. V příštích letech se také papežové snažili udržet jednotu církve a 

nastolovali dialog s teology, kteří vykládali jednotlivé úryvky Bible jinak, než jak byly 

vykládány do té doby. Sv. Zefirinus (199–217) obnovil kázeň církve především vůči 

amorálnosti a cizoložství, sv. Kalixt (217–222) se snažil vracet k počátkům a šířit 

nejčistšího ducha křesťanství.  

Sv. Urban I. (222–230) byl vůbec prvním papežem, který měl také svého 

antipapeže, Hippolyta. Antipapežem (nebo také vzdoropapežem) se rozumí ten, kdo 

uplatňuje nároky na úřad nebo vykonává úřad papeže bez platného oprávnění.4 Většinou 

to byl člověk, který se chtěl původnímu papeži vzepřít a prosazovat zcela odlišné názory 

na víru a vedení církve. 

S vydáním Ediktu milánského (313) císařem Konstantinem skončilo i 

pronásledování křesťanů. Ten v roce 324 také svolal první ekumenický koncil, a to do 

města Nikaia. Následovalo pár klidných pontifikátů, a to až do pontifikátu Liberia (352–

366), vůbec prvního papeže, který nebyl kanonizován. Tento fakt byl způsoben tím, že 

                                                 
3 Lk 5, 8 – 10, str. 65 in Bible: písmo svaté Starého i Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : 
český ekumenický překlad. 6., přeprac. vyd., 4. vyd. v České biblické společnosti. Praha: Česká biblická 
společnost, 1007, 293 s. 
 
4 MAXWELL-STUART, P a Marie JUNGMANNOVÁ. Papežové: život a vláda od sv. Petra k Janu 
Pavlu II. 2.vyd. Překlad Romana Šonková. Praha: Svoboda, 1998, s. 23, Historica (Svoboda), sv. 1. 
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byl Liberius obviněn z kacířství. Stejně jako sv. Urban I. měl i Liberius svého 

antipapeže, Felixe II.  

Následující pontifikáty přinesly mimo jiné prohloubení schizmatu mezi Východem 

a Západem, pronásledování ariánů, uzavření otázky monotheletismu5, zavržení 

ikonoklasmu a mnoho dalších otázek a sporů, které vnesly do církve hlavně zmatek a 

násilí.  Z papežů této doby stojí za zmínku především sv. Lev I. (440–461) a sv. Řehoř I. 

(590–604), kteří jako jediní získali přízvisko „Veliký“, dále poté Hadrián I. (772–795) a 

sv. Lev III. (765–816), jejichž pontifikáty byly velmi ovlivněny vládou Karla Velikého, 

sv. Mikuláš I. (858–867), který zosobnil představu papeže coby vůdce a Lev XI. (1049–

1054), velký reformátor církve. 

 

1.2 Křížové výpravy, velké schizma a období renesance 
Následující léta byla obdobím roztržek mezi Východem a Západem, obdobím 

poznamenaným avignonským zajetím papežů a obdobím vzniku nejslavnějších 

křesťanských řádů (františkáni, dominikáni).  

Svatý Řehoř VII. (1073–1085) zahájil rozepře se zastánci konzervatismu v církvi 

a se samotným státem, a to sporem o investituru. Roku 1095 vyhlásil blahoslavený 

papež Urban II. (1088–1099) úplně první křížovou výpravu z města Clermont. V roce 

1215 svolává papež Inocenc III. (1198–1216) 4. lateránský koncil, jehož hlavním 

tématem je přítomnost Krista při mši svaté. Klement V. (1305–1314) byl prvním 

papežem v tzv. avignonském zajetí, kdy se sídlo papeže přesunulo z Říma do Avignonu.  

V letech 1378–1417 navíc probíhalo velké schizma, roztržka mezi italskými a 

francouzskými kardinály o volbě papeže. V těchto letech neměl svět jednoho, ale vždy 

dva nebo i tři papeže najednou. Urban VI. (1378–1389) „soupeřil“ se vzdoropapežem 

Klementem VII. (1378–1394), Bonifác IX. (1389–1404) a Inocenc VII. (1404–1406) 

s antipapežem Benediktem XIII. (1394–1423) a Řehoř XII. (1406–1415) měl proti sobě 

dokonce dva vzdoropapeže (již zmíněného Benedikta XIII. a Jana XXII.). Tři papežové 

už ale byli příliš. Proto se v letech 1414–1417 konal v Kostnici sněm, který schizma 

ukončil a světu dal nového papeže, Martina V. (1417–1431). 

Období renesance přineslo světu množství krásných církevních památek. Církev 

byla v té době poněkud marnivá a papežové se nebáli „rozhazovat“ peníze. Milovali 

                                                 
5 Monotheletismus je křesťanská hereze, která uznává Ježíše Krista ve dvojí přirozenosti, ale pouze 
s jedinou božskou vůlí (theléma).  



  7

veřejné slavnosti a obřady a utráceli velké částky nejenom za mnohé stavby, ale také za 

vybavení svých sídel, hedvábné zdobené šaty, šperky a umělecké předměty. Příkladem 

za všechny je především Pavel II. (1464–1471), který postavil mimo jiné Palazzo di 

Venezia v Římě a traduje se, že si své safíry a rubíny bral i do postele. 

 

1.3 Španělská inkvizice, baroko a vztahy vládc ů s papežem 
Sixtus IV. (1471–1484) zřídil během svého pontifikátu tzv. „španělskou 

inkvizici“, cenzorský úřad, který řídil vyšetřování proti kacířství. Inkvizici patřily 

všechny případy, které souvisely s otázkou pravosti a jednoty víry, která byla zárukou 

jednoty a existence státu.6 Španělská inkvizice trvala téměř čtyři století a zcela zrušena 

byla až dekretem z 15. 7. 1834.  

Také svatý Pius V. (1566–1572) měl dlouhou zkušenost jako inkvizitor. Coby 

papež v roce 1570 exkomunikoval královnu Alžbětu I. a tím způsobil naprosté odcizení 

Anglie. Klement VIII. (1592–1605), jeden z prvních barokních papežů, si zase svět 

pobouřil využitím inkvizice k popravě Giordana Bruna. Vypjaté vztahy ale zavládly 

v Římě až za vlády francouzského krále Ludvíka XIV. (vládl 1643–1715). Jeho 

panování přesáhlo vládu celkem devíti papežů a každý z nich si tak byl nucen vybrat 

mezi profrancouzskou nebo protifrancouzskou politikou. Ludvík XIV. se však i přesto 

dostal do sporu s tolika papežskými zájmy, že za vlády blahoslaveného Inocence XI. 

(1676–1689) se francouzský král s papežem téměř úplně rozešli. 

Dalším panovníkem, který měl s papeži napjaté vztahy, byl taktéž Francouz. 

Vztahy císaře Napoleona Bonaparte (vládl 1804–1815) s papežem se měnily téměř ze 

dne na den, a to zpravidla podle politické situace. V roce 1796, kdy Bonaparte vpadl do 

Itálie, podepsal se Svatou stolicí příměří, které zaručovalo tehdejšímu papeži, Piovi VI. 

(1775–1799), neutralitu a bezpečí. Vztahy mezi papežem a císařem se však zhoršily 

během Napoleonovy expanze do Evropy. V roce 1809 vydal papež Pius VII. (1800–

1823) bulu o císařově exkomunikaci. Bonaparte papeže na oplátku internoval a držel jej 

v zajetí až do svého svržení v roce 1815.  

 

 

                                                 
6 DUKA, Dominik. Španělská inkvizice. In: [online]. [cit. 2014-09-26]. Dostupné z: 
http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Duka_Spanelska_Inkvizice.pdf 
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1.4 První mediální pontifikáty 
Ačkoli by se mohlo zdát, že mediální pontifikáty jsou záležitostí pouze 

dvacátého a jedenadvacátého století, musíme se vydat trochu více do minulosti. 

Důkazem tohoto tvrzení je již zformulování ediktu o papežské neomylnosti z roku 1870. 

Edikt byl navržen blahoslaveným papežem Piem IX. (1846–1878) po kladných reakcích 

na jeho nejslavnější dokument Syllabus errorum a formuloval dogma o papežově 

neomylnosti. Reakce (nejenom) v médiích byly ohromné a edikt vyvolal přímo bouři 

ohlasu. 

Prvním papežem 20. století byl Lev XIII. (1878–1903). 19. století bylo stoletím 

velké expanze katolictví a právě Lev XIII. byl tím, který založil po celém světě mnoho 

diecézí a vikariátů. Jeho nástupce, svatý Pius X. (1903–1914), byl člověkem zbožným, 

kterému se ale příliš nedařilo v politice. Celý jeho pontifikát spadal do období 

politického tlaku před 1. světovou válkou a především vztahy Svaté stolice s Francií a 

Portugalskem byly v té době velmi napjaté. 

Benedikt XV. (1914–1922), který převzal Piovo místo ihned po vypuknutí 1. 

světové války, se snažil během celého konfliktu zůstat nestranný. Odsuzoval však 

veškerá válečná zvěrstva a v roce 1917 předložil vlastní návrh mírového plánu. Ten byl 

však válčícími stranami zamítnut a papež byl zcela vynechán z dohody o mírovém 

uspořádání. Od roku 1920 se poté papež soustředil na nastolení mezinárodního smíru a 

získal si na svou stranu zpátky dokonce i chladnou Francii. 

Když Benedikt XV. náhle umřel na zápal plic, byl na jeho místo dosazen 

kardinál Achilla Ratti, který přijal jméno Pius XI. (1922–1939). Ten se zasadil o 

celkovou modernizaci Vatikánu. Zreorganizoval část Vatikánské knihovny, postavil 

obrazárnu, založil Vatikánskou akademii věd a zasadil se o spuštění Vatikánského 

rozhlasu. To vše jasně naznačovalo, že se co nejvíce snaží přiblížit modernímu světu a 

všemu, co s ním souvisí. V roce 1929 byly podepsány Lateránské smlouvy. Jejich 

obsahem bylo, že Svatá stolice zcela uznává Italské království a naopak Itálie uznává 

Vatikán jako suverénní a neutrální stát. Pius se v posledních letech své vlády musel 

vypořádat především se vzpourami ve světě a s novými nastupujícími ideologiemi. Před 

vypuknutím 2. světové války umírá. 

Nastupuje Pius XII. (1939–1958), který provádí církev obdobím největšího 

konfliktu naší doby. Ještě před vypuknutím války se ji snažil Pius odvrátit a během ní 

poté řídil rozsáhlý program na pomoc obětem. Po ukončení války přijal přeměnu Itálie 
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na republiku a odsoudil komunismus. Byl vůbec prvním papežem, který se objevil 

v médiích (v případě Pia XII. v rozhlase a v televizi). 

Svatý Jan XXIII. (1958–1963) považoval za nejdůležitější zájem církve jednotu 

křesťanů. V roce 1960 založil Sekretariát pro křesťanskou jednotu a snažil se navazovat 

kontakty se zástupci jak protestantské, tak pravoslavné církve. V roce 1962 sehrál 

důležitou roli v kubánské krizi, která mu přinesla nejenom respekt mnohých politiků, 

ale také cenu za mír. V letech 1962–1965 svolává Jan XXIII. 2. vatikánský koncil. 

Hlavními tématy jsou modernizace církve a křesťanská jednota. 

Vedení 2. vatikánského koncilu převzal po smrti svatého Jana XXIII. jeho 

nástupce Pavel VI. (1963–1978). Ten k hlavním tématům koncilu připojil například 

misionářskou činnost, kněžský úřad a křesťanské vzdělání.  Jedním z nejdůležitějších 

rozhodnutí koncilu bylo, že bohoslužby budou slouženy především v místním jazyce a 

ne v latině, jak tomu bylo doposud. Pavel VI. byl prvním z papežů, který se vydával na 

dlouhé cesty. Vycestoval například do New Yorku, kde promluvil na zasedání OSN, byl 

v Palestině, kde se setkal s konstantinopolským patriarchou Atenagorem nebo také 

v indické Bombaji, kde se zúčastnil 38. eucharistického kongresu. 

Rok 1978 byl rokem celkem tří papežů. Po smrti Pavla VI. nastoupil na Svatou 

stolici Jan Pavel I. (1978). Ten po svém zvolení odmítnul honosný akt korunovace a 

místo toho přijal jako výraz skromnosti vlněné roucho udělované arcibiskupům. Zrušil 

také používání majestátního plurálu v papežských proslovech a celkově se zasadil o 

větší skromnost papežského úřadu. Jeho pontifikát však trval pouhé tři týdny, kdy byl 

nalezen ve své posteli mrtev.  

 

 

1.5 Svatý Jan Pavel II., mediální papež 
Kardinálové po smrti Jana Pavla I. zvolili prvního neitalského papeže po 456 

letech. Polák Karol Wojtyla byl zvolen 16. října 1978 a přijal jméno Jan Pavel II. 

(1978–2005).  

 „…Nyní povolali nejctihodnější kardinálové nového římského biskupa. Zavolali 

jej z daleké země. Je to daleko, ale zároveň i blízko jak jen může být blízko společenství 
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ve víře a tradici…Nevím, zda vašemu – našemu – italskému jazyku dokáži plně 

porozumět. Pokud budu dělat chyby, budete mne opravovat.“7 

Již tímto svým prvním proslovem se stal Jan Pavel II. „miláčkem davu“ a to mu 

také vydrželo až do konce pontifikátu. Jeho otevřenost a láska ke všem lidem, ať už byli 

jakéhokoliv vyznání, byla pro ortodoxní katolíky až neuvěřitelná. Za svůj pontifikát se 

zúčastnil hned několika evangelických, protestantských nebo židovských bohoslužeb, 

při kterých se modlil spolu s představiteli jejich církví a ukazoval tak katolickým 

duchovním, ale i laikům, že ačkoli vyznání každé církve je poněkud odlišné, Bůh, ke 

kterému se věřící modlí, je stejný. 

Dosud neexistoval papež, který by vždy kladl takový důraz na spolupráci 

s moderními médii.8 Jan Pavel II. objevil sílu médií a velmi chytře ji využíval. Dostal se 

tak nejenom do srdce Římanů, návštěvníků Vatikánu nebo lidí, kteří si přišli 

poslechnout jeho kázání, když cestoval po světě, ale dokázal díky nim proniknout do 

srdce i těch nejzatvrzelejších ateistů. Získal tak téměř neomezenou možnost přístupu 

k lidem, kterou dosud neměl žádný z papežů.  

Ač v některých věcech týkajících se církve velmi lpěl na tradicích, co se týče 

komunikačních prostředků, byl Jan Pavel II. považován za papeže velmi pokrokového. 

Narůstající moc moderních veřejných sdělovacích prostředků představuje již důležitou 

část encykliky papeže Jana XXIII. Jan Pavel II. na něj navazuje a upozorňuje na rychlý 

vzrůst moci médií ve vytváření mezilidských vztahů a ovlivňování politického a 

společenského života.9  

Hlavním marketingovým tahem Jana Pavla II. jakožto zástupce největší světové 

organizace bylo jednoduše jít za lidmi. Mluvit s nimi, podávat jim ruce, žehnat jim. Byl 

mnohokrát od církve kritizován za až přehnanou statečnost, co se týče osobního 

kontaktu a častých zahraničních cest. Dalo by se říci, že se mu tato otevřenost až 

„vymstila“, když na něj byl 13. května 1981 spáchán atentát Mehmetem Ali Agcem, 

tureckým muslimem. Avšak právě v této chvíli se nejvíce projevila papežova 

multimediální moc. Noviny celé planety přinesly hned druhý den po atentátu podrobné 

informace z Vatikánu a komentáře slavných osobností ze sféry kultury i politiky. 

                                                 
7 FISCHER, Heinz Joachim. Život papeže Jana Pavla II.: Historie jednoho Pontifikátu. 1. vyd. Praha: 
FONTÁNA, 2004, s. 8. 
 
8 LEBIODA, Dariusz Tomasz. Tajemství papeže. 1. vyd. Praha: Finidr, s.r.o., 2005, s. 160. 
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Neexistoval doslova nikdo z osobností politického či kulturního života, kdo by tento 

zákeřný čin neodsoudil a neexistovalo snad žádné médium, které by o atentátu na 

papeže Jana Pavla II. nepsalo či nemluvilo. Papež atentát přežil ve zdraví a ihned po 

uzdravení se mohl opět radovat z projeveného soucitu nejenom „svých oveček“, ale 

fakticky celého světa. 

Kdekoli se papež objevil, byl vítán pokřikem a nadšeným jásotem. Lhostejno 

zda ve Varšavě, Mexiko City, New Yorku, Dublinu nebo Neapoli, všude jej vítaly davy 

věřících, ale také nevěřících, kteří se na něj chtěli alespoň podívat. Obrázek papežského 

automobilu, který míjí až nekonečné kolony lidí, a bíle oblečeného papeže s kynoucíma 

rukama se lidem vybavil velmi snadno. Po právu byl proto od jásajících davů přezdíván 

„superstar“. 

V roce 2005 Jan Pavel II. umírá. O pouhých 9 let později, 27. dubna 2014 je 

papežem Františkem prohlášen za svatého. 

                                                                                                                                               
9 Poselství Jana Pavla II. ke dni sdělovacích prostředků (2003). In: Pastorace.cz [online]. 2003 [cit. 2014-
04-21]. Dostupné z: http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Poselstvi-Jana-Pavla-II-ke-dni-
sdelovacich-prostredku-2003.html 
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2. Marketing katolické církve 
Podle Kotlera a Kellera je marketing „umění a věda výběru cílových trhů a 

získávání, udržování si a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením, poskytováním a 

sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka“10. Philip Kotler také vymezuje tzv. 

marketingový mix, do kterého řadí čtyři nejdůležitější aspekty, takzvaná „čtyři P“. 

Produkt (product), cenu (price), podporu prodeje (promotion) a místo (place). K těmto 

čtyřem aspektům postupně přidávají další autoři aspekty jiné, nejdůležitějším z nich 

jsou však nejspíše lidé (people). Tyto aspekty jsou důležité pro dlouhodobý 

marketingový úspěch a musí se vzájemně vyvažovat. 

 

 

2.1 Čtyři P podle katolické církve 
Je velmi těžké převést moderní marketingovou teorii na marketing tak staré 

organizace, jako je katolická církev. Pokud to ale chceme učinit, je třeba si vymezit 

základní „čtyři P“. 

Za produkt (product) katolické církve by se dal považovat jakýsi soubor idejí, 

které katolická církev lidem nabízí. Patří mezi ně především spása, vymanutí se 

z pozemského života, seberealizace a život věčný. Tyto ideje jsou tím, po čem lidé 

touží, a většinou také důvodem, proč se stávají lidmi věřícími, proč dodržují zásady a 

pravidla katolické církve, proč chodí na mše svaté a proč se modlí. 

V rámci produktu můžeme v marketingové teorii mluvit o jádru a rozšiřujících 

efektech. Jedním z rozšiřujících efektů je také značka. Ideologie, jako je také 

křesťanství a katolictví, potřebují používat znaky a symboly, které mají alegorický 

obsah a vyvolávají emoce stejně silné, jako jejich učení.11 Právě proto znak kříže. 

V době ukřižování Krista symbol velmi odvážný, dnes však nejrozšířenější a 

nejznámější značka vůbec. Vždyť spontánní znalost kříže se blíží celým sto procentům. 

Cenou (price) v rámci marketingu církve je víra. Víra v jednoho Boha, který se 

zjevuje ve třech osobách. V osobě Boha otce, jeho syna, Ježíše Krista, a v osobě Ducha 

                                                 
10 KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s.43. 
 
11 CÉZAR, Jan. I zázrak potřebuje reklamu!: pestrý průvodce světem reklamní a marketingové 
komunikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vii, s.3. 
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svatého. Víra křesťanská, ale v rámci katolictví také víra v představitele církve a 

církevní nařízení, víra v posmrtný život a vysvobození od hříchů. Víra, spojená 

s dodržováním pravidel, s dodržováním desatera Božích přikázání. Pokud chce člověk 

dosáhnout spásy, seberealizace a věčného života, musí věřit a dodržovat pravidla a 

učení katolické církve. 

Místem (place), kde člověk může získat produkt, tedy soubor idejí, je místo 

setkávání katolických křesťanů. Tedy kostel, modlitebna, kaple, fara nebo třeba domovy 

jednotlivých praktikujících katolíků. Zde se lidé utvrzují ve své víře a snaží se 

dosáhnout vytoužené spásy, seberealizace a života věčného. 

V rámci posledního „P“, tedy propagace (promotion), mluvíme o tzv. 

marketingovém komunikačním mixu církve. 

 

 

2.2 Marketingový komunika ční mix církve 
Za celou historii lidstva touží Bůh po komunikaci a vztahu s člověkem.12 Už 

odpradávna používal nejrůznější znamení – hořící keř, zázračná uzdravení a 

v neposlední řadě samotného Ježíše Krista. Bůh chce tedy promlouvat k lidem. Církev 

jako taková by jeho příkladu měla následovat. 

Církev v počátcích sice neměla přístup k novodobým typům reklamy, jako je 

billboard, televizní reklama nebo bannery na internetu. Měla ale spoustu příběhů, které 

mohla postupně rozšiřovat mezi lidi. A lidé to poté říkali dalším lidem. A ti dalším 

lidem. Dalo by se tedy říci, že křesťané jsou jedni z prvních, kdo naplno využívali 

techniky „WOM“ (z anglického word of mouth, tedy informace, která se šíří řetězcem 

lidí). 

Dalším důležitým zdrojem komunikace církve bylo v průběhu časů umění. 

Nádherné kostely a další církevní stavby, mnohé obrazy a sochy, křesťanské písně a 

chorály a mnoho dalšího. Umění bylo to, co přežívalo i v době, kdy probíhalo 

pronásledování křesťanů, světové konflikty, revoluce a další temná období pro 

katolickou církev. 

Každá instituce včetně církve však musí čelit novým trendům doby. A právě 

proto církev v průběhu let začíná používat veškeré novodobé komunikační kanály – 

                                                 
12 Překlad Alice Divišová z HENDRICKS, Edited by Tim Schraeder. Outspoken: conversations on 
church communication. Los Angeles, California: Center for Church Communication, 2011., s.14 
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masová média. Tisk, rádio, televizi a později také internet a v rámci něj webové stránky, 

sociální sítě, YouTube kanály a další. Pojďme se nyní podívat, které prostředky církev 

v průběhu staletí používala. 

 

 

2.2.1 Masová média o čima katolické církve 

Masová média jsou jedním z velmi důležitých témat církve, a to především od 

šedesátých let dvacátého století. Církev v průběhu let měnila své postoje k masovým 

médiím tím, že se snažila „jít s dobou“, ale zároveň si udržet jakýsi konzervatismus.  

V šedesátých letech, kdy se v roce 1968 v Uppsale konala konference nazvaná 

„Církve a média masové komunikace“, se církevní zástupci shodli na tom, že média 

jsou „motor rozvoje a progresu, místo setkání technologicky vyspělé společnosti a 

základní kostrou zodpovědné světové společnosti“13. Církev média podporovala a 

využívala. 

V osmdesátých letech bylo vše jinak. Na konferenci nazvané „Věrohodná 

komunikace“ ve Vancouveru roku 1983 se církevní zástupci shodli na tom, že masová 

média jsou všudypřítomná, přebírají až moc velkou roli ve světě, z lidí dělají produkty a 

nejsou věrohodná. Církev až do konce devadesátých let média kritizovala a poukazovala 

na nebezpečí s nimi spojená. 

„Ekumenický prostor“ byl název pro konferenci, která se odehrála v roce 1998 

v Harare. Tady zaujala církev alternativní postoj, který si zachovala k médiím až 

dodnes. Dnešní církev vidí komunikaci, stejně jako církev v minulosti, především jako 

komunikaci mezi Bohem a člověkem. Všímá si ale také moderních trendů a především 

tedy komunikačních prostředků, které sice primárně nevyhledává, když už je ale 

nezbytné je použít, snaží se je co nejvíce využít ke svému prospěchu. 

 

 

2.2.2 Média jako komunika ční kanály 

Jako příklady novodobých komunikačních kanálů můžeme uvést na prvním 

místě Radio Vaticana, které bylo vybudováno již v roce 1929 za pontifikátu Pia XI. 

První vysílání bylo zahájeno v roce 1931 a rádio vysílá dodnes.  

                                                 
13 BROWN, Stephen. Changing paradigms of ecumenical communication. Media Development: 
Academic journal., s. 36, 2012. 
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Televizní stanice zaměřené na křesťanský svět najdeme téměř v každé zemi, kde 

má křesťanství své zastoupení. Jako příklad z českých zemí si můžeme uvést TV Noe. 

TV Noe, která vysílá na území České republiky od roku 2006, se prezentuje jako 

„televize dobrých zpráv, která nabízí pořady pro celou rodinu“14.  

Co se tisku týče, v dnešní době najdeme ucelený přehled novinek z Vatikánu 

především na internetovém portálu News Vatican (http://www.news.va/). V rámci tisku 

je ale nutno zmínit také lokální média. Nejenom v rámci jednotlivých zemí (v ČR např. 

Katolický týdeník, IN! či Salve), ale také v rámci jednotlivých farností. Každá farnost 

vydává svůj vlastní „farní zpravodaj“, ve kterém se zaměřuje především na události 

týkající se právě farnosti samotné. Můžeme říci, že v rámci tisku má katolická církev 

tedy skutečně velmi širokou síť. 

Internet a vše, co je s ním spojeno, začala využívat katolická církev především 

v posledních letech. V roce 2009 vyzval Benedikt XVI. u příležitosti oslavy 

třiačtyřicátého dne komunikace všechny katolíky, aby odvážně vstoupili do digitálního 

světa. Ať už mluvíme o webových stránkách jednotlivých farností, blozích kněží, 

YouTube kanálech jednotlivých křesťanských televizních stanic a především sociálních 

sítích, církev pozadu nezůstává. Na Facebooku je možné najít oficiální profil papeže 

Františka, Benedikta XVI., jednotlivých kardinálů a kněží z celého světa. Můžete se stát 

fanouškem křesťanství, katolické církve, přidat se k události slavení mše svaté, 

světovému setkání mládeže nebo si prohlížet profily jednotlivých křesťanských 

organizací. Papežský profil je v těchto dnech možné dohledat také na Twitteru, na 

Instagramu zase najdeme (stejně jako na dalších sociálních sítích) oficiální profil News 

Vatican, který přidává každý den novinky z papežského státu. 

Novinkou v rámci internetu jsou aplikace pro chytré telefony, které katolíkům 

umožňují sledovat či poslouchat přímé přenosy bohoslužeb (aplikace Pope App), 

poslouchat či číst modlitby (aplikace Laudate či Pray as you go), vychovávat malé děti 

k víře (Little App of Saints nebo Shroud) nebo dokonce přispívat na charitu (aplikace 

Ne hladu!). Vatikán také tvoří aplikace k jednotlivým eventům (tedy akcím) – v rámci 

Světového dne mládeže v Rio de Janeiru vznikla aplikace GMG Rio 2013, při 

příležitosti svatořečení Jana Pavla II. pak aplikace Santo Subito. 

 

 

                                                 
14 TV NOE - televize dobrých zpráv [online]. 2014 [cit. 2014-10-03]. Dostupné z: http://www.tvnoe.cz/ 
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2.2.3 Představitelé katolické církve jako imagemake ři 

Média a vše kolem nich jsou v této době velmi důležitým prostředkem 

komunikace. Katolická církev je však instituce, která vznikla již před dvěma tisíci lety. 

A právě proto začala komunikovat zcela jinými „kanály“, než je obvyklé při vzniku 

firmy v tomto století.  

Základem celé katolické církve jsou lidé, tedy věřící a praktikující katoličtí 

křesťané. Ti vytvářejí nejenom církev samotnou, ale také její celkový obraz, její image. 

Jak již bylo řečeno, církevní komunikace, ač se snaží využívat novodobých prostředků, 

se šíří především prostřednictvím lidí. Dalo by se tedy říci, že prostřednictvím přímého 

(direct) marketingu. A proto je důležité vyjmenovat si některé zásadní představitele, 

kteří tvoří základ jak komunikace, tak celkové image církve.  

Podle odborného časopisu Naše řeč, svazku 80, vydaného v roce 1997, je 

imagemaker „člověk, který se stará o úspěšné jednání i vzhled nějaké význačné 

osobnosti, iniciátor vytváření a šíření jejího charismatu“15. Od roku 1997 se však tento 

pojem posunul ještě o něco dál. Ve významu, v jakém jej v této práci chci použít, se 

jedná o někoho, kdo se skutečně stará o úspěšné jednání, vzhled a charisma, ne však 

osoby, ale značky. O někoho, kdo spoluutváří image brandu, v tomto případě tedy 

image katolické církve. 

Za první imagemakery katolické církve by se dali považovat již prorokové, kteří 

hlásali narození Ježíše Krista. Již ti začali utvářet jakýsi předobraz křesťanství, tedy také 

katolické církve. Samuel, Eliáš, Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Jonáš či Daniel a 

v neposlední řadě také Mojžíš. Ti všichni by se dali považovat za jedny z prvních, kteří 

utvářeli obraz křesťanství. 

Jednoznačně nejdůležitějším představitelem a tudíž také imagemakerem za celá 

staletí a tisíciletí katolické církve byl Ježíš Kristus. Jeho učení, kázaní, činy, zázraky a 

také samozřejmě jeho smrt na kříži se dostaly do povědomí celé tehdejší Galileje.  

Po jeho ukřižování se poté myšlenky křesťanství šířily skrze jeho učedníky, apoštoly a 

také evangelisty do celého světa. A tak je to vlastně dodnes. Image katolické církve 

dodnes vytvářejí právě především učedníci Krista – jednotliví církevní hodnostáři 

(kněží, jáhni, biskupové atd.), misionáři, učitelé, ale také například celé křesťanské řády 

nebo samotní věřící. 

 

                                                 
15 Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, 1997, č. 80. 
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2.2.4 Event marketing v katolické církvi 

Pod pojmem event marketing rozumíme „zinscenování zážitků stejně jako jejich 

plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat 

psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, 

které podpoří image firmy a její produkt.“16 Emoce hrají tedy v event marketingu zcela 

nezbytnou roli. A produkt katolické církve, tedy život věčný a s ním spojená víra 

v jednoho Boha, je především emocionální. 

Papež František ve své Promluvě k představitelům politiky a kultury v rámci 

Světových dnů mládeže v Rio de Janeiru říká:  

„Jediný způsob, jak růst jako osobnost, rodina či společnost, jak pokročit 

v životě národů, je kultura setkávání. Kultura, do níž může každý něco dobrého vložit a 

z níž na oplátku může něco dobrého získat. Druhý člověk mi může vždy něco dát, pokud 

se k němu dokážu přiblížit v otevřeném a ochotném postojí, bez předsudků. Buď dnes 

vsadíme na dialog a na kulturu setkávání, anebo všichni prohrajeme.“17 

I on tedy potvrzuje důležitost setkávání – důležitost událostí, akcí a eventů 

v rámci event marketingu.  

Stačí se podívat do kalendáře a hned zjistíme, kolik nejrůznějších eventů (akcí) 

nám katolická církev během roku nabízí. V prvé řadě jsou to svátky. Vánoce, 

Velikonoce, státní svátek Cyrila a Metoděje nebo svátek svatého Václava. To všechno 

jsou svátky křesťanské, tedy také eventy katolické církve. Během těchto svátků láká 

církev do kostelů nejenom věřící a praktikující katolíky, ale také lidi, kteří víru nemají 

či nepraktikují. Stačí si zajít například na půlnoční mši na Štědrý den. Kostely při mši 

na oslavu narození Ježíše Krista doslova praskají ve švech.  

Když se podíváme na seznam církevních svátků v České republice, můžeme si 

říci, že to není příliš dlouhý seznam, zvláště ve srovnání s jinými evropskými 

katolickými zeměmi, jako je například Francie či Itálie. Můžeme ale zajít ještě dál. 

Každá neděle je pro křesťany svátkem – svátkem, kdy si připomínají nanebevstoupení 

Páně, svátkem slavení mše svaté, nejdůležitějšího eventu vůbec. A těch už máme 

v kalendáři opravdu hodně.  

                                                 
16 ŠINDLER, Petr. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. 1. vyd. Praha: Grada, 
2003, s. 22. 
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Dalšími celosvětovými událostmi, které můžeme označit za event marketing 

církve, jsou události přímo organizované Vatikánem. Jedná se především o události 

spojené s papežem – návštěvy papeže v jednotlivých zemích nebo třeba Světové dny 

mládeže, konající se každé dva až tři roky. Česká republika hostila papeže zatím 

čtyřikrát – poprvé v roce 1990 papeže Jana Pavla II., který Česko navštívil ještě v roce 

1995 a 1997. Naposledy pak v roce 2009, kdy Prahu, Brno a Starou Boleslav navštívil 

papež Benedikt XVI.  

Světové dny mládeže je označení pro setkání katolické mládeže z celého světa s 

papežem, které poprvé inicioval Jan Pavel II. v roce 1984. První setkání se konala 

v Římě, od roku 1987 se však setkání přesouvají od města k městu po celém světě. 

Konala se již dvakrát ve Španělsku, jednou ve Francii, Německu či Polsku, ale také 

v mimoevropských destinacích – na Filipínách, v Austrálii či USA. Poslední Světové 

dny mládeže se odehrály v roce 2013 v brazilském Rio de Janeiru. V roce 2016 se 

setkání mládeže uskuteční v polském Krakově. 

V rámci České republiky můžeme mluvit hned o několika příkladech event 

marketingu katolické církve. Dny lidí dobré vůle, konající se od roku 2000 každoročně 

na Velehradě u Uherského Hradiště, jsou oslavy státního svátku sv. Cyrila a Metoděje. 

V rámci oslav probíhají ve třech dnech nejrůznější koncerty, soutěže, besedy a další 

projekty, které jsou poslední den zakončeny slavnostní mší svatou.  

Projekt Otevřené brány je akce, která byla založena v roce 2009 ve Zlínském 

kraji. Okolo dvaceti až třiceti sakrálních památek je každoročně od května do září 

zpřístupněno návštěvníkům, a to včetně služby průvodce. Akce je velmi oblíbená, 

v roce 2013 navštívilo památky přes 120 tisíc návštěvníků a její obliba stále roste. 

Na rozdíl od již zmíněných projektů jsou Noc kostelů a Křesťanské Vánoce projekty 

celorepublikovými. Noc kostelů je již tradiční událostí na přelomu května a června, kdy 

se kostely otevírají přes noc návštěvníkům. V loňském roce (2014) se do projektu 

zapojilo více než 1400 kostelů. Projekt provází nespočet doprovodných programů a 

prohlídek a je velmi oblíbený nejenom Čechy, ale také turisty. V roce 2014 navštívilo 

kostely více než 450 tisíc lidí a ohlasy nejenom návštěvníků, ale také médií byly velmi 

pozitivní. Křesťanské Vánoce, jak již název napovídá, je projekt, který se koná od 24. 

prosince do začátku ledna. V tomto období se otevírají kostely se svými betlémy široké 

                                                                                                                                               
17 FRANTIŠEK: Promluva k představitelům politiky a kultury, Rio de Janeiro, 27.7.2013 in 2013, 
František v Riu de Janeiru a [z italského originálu přeložili Zdeněk Dršťka ... et]. AL]. Papež František: 
prosím o přátelský dialog. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013, s. 16-17 
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veřejnosti. Každý návštěvník má navíc možnosti si odnést domů Betlémské světlo a 

z každého kostela také jednu z figurek betlému. V roce 2014 se do projektu zapojilo 172 

kostelů po celé České republice. 

2.3 Cílové skupiny církevního marketingu 
Vytyčení komunikačního mixu je samozřejmě velmi důležité. Zcela nejdříve 

však marketér musí vytyčit cílové skupiny, na které jeho komunikační mix cílí. Takto to 

funguje v komerční sféře a takto to funguje také ve sféře neziskové, tedy i u marketingu 

církve. 

Marketing vlastně jakékoliv církve je specifický mnoha aspekty. Jedním z nich 

je právě rozpětí cílových skupin. Nemůžeme zde hovořit o žádném věkovém vymezení. 

Na mši svaté v římskokatolickém kostele potkáme jak staré, tak mladé věřící a 

v neposlední řadě rodiny s dětmi. Cílovou skupinu nelze vymezit ani po stránce lokální. 

Kostely se stavěly a dodnes staví jak na vesnicích, tak ve městech a kněží tak dokáží za 

den odsloužit až pět bohoslužeb na pěti různých místech.  

Můžeme si ale určit čtyři základní cílové skupiny. Radim Bačuvčík ve své knize 

Marketing neziskových organizací uvádí: „Takováto marketingová komunikace církví a 

náboženských společností probíhá především směrem k věřícím, potencionálním 

věřícím, k donátorům a také k veřejné správě.“18  

 

 

2.4 Modernizace myšlenek katolické církve? 
Katolická církev, jakožto vůbec nejstarší instituce na světě, má jednu velkou 

nevýhodu. Je jí určitá nepřizpůsobivost nebo také neschopnost modernizace vůči 

novodobé společnosti. To je ale přirozené. Křesťanství si přímo zakládá na své 

dlouholeté tradici a je velmi těžké se myšlenkami přizpůsobovat dnešní době.  

Římskokatoličtí křesťané vychází ve své víře ze dvou základních věcí – z Písma 

svatého, tedy Bible a také z desatera Božích přikázání. Na těchto věcech velmi lpí a 

upravit je je zcela nemožné. Ačkoli právě Bible je jedním z příkladů, kdy se katolická 

církev velmi snaží náboženství zmodernizovat, a to novodobým překladem „Bible pro 

21. století“, desatero přikázání změnit nemůže. A právě kvůli přikázáním, které Mojžíš 

dostal od Boha na hoře Sinaj, vzniká mnoho rozporů mezi katolíky (potažmo křesťany) 
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a ateistickou společností. Desatero přikázání jasně zakazuje věci, týkající se především 

lidské sexuality, které novodobá společnost vnímá spíše pozitivně. Předmanželský sex, 

rozvod, antikoncepce, interrupce či homosexualita. Dnes již zcela běžná témata, která 

však katolictví neschvaluje. Snaha o modernizaci katolické církve se zde nachází ve 

slepé uličce. Církev je pak často neprávem označována za organizaci, která je „proti 

všem“ a to jejímu marketingu zcela jistě velmi škodí. A právě také proto se mnoho 

duchovních, především ve Spojených státech amerických, snaží vyhýbat těmto tématům 

úplně a vyřadit je ze svých kázání či promluv. Tak sice získávají na svoji stranu další 

nové „ovečky“, je tu ale riziko, že některé z dlouhodobě praktikujících a 

konzervativních katolíků svým moderním přístupem ztratí. 

                                                                                                                                               
18 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 178. 
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3. Papež Benedikt XVI. 

3.1. Joseph Alois Ratzinger 
Joseph Alois Ratzinger se narodil na Bílou sobotu, dne 16. dubna roku 1927 

v městečku Marktl am Inn. O čtyři hodiny později byl pokřtěn vodou, požehnanou při 

velikonoční vigilii. Jelikož rodina v roce 1929 Marktl am Inn opouští a stěhuje se do 

Tittmoningu, Joseph na toto město nemá žádné dětské vzpomínky. Naopak Tittmoning 

pro něj stále zůstává, jak sám říká, „krajinou jeho dětství“.19  

Koncem roku 1932 se Josephův otec, Joseph Ratzinger, povoláním četník, 

rozhodl, že změní své působiště a teprve pětiletý Joseph se tedy opět stěhuje, a to 

tentokrát do Aschau am Inn, kde začal o rok později navštěvovat místní základní školu. 

Prozatímní spojení škol s církví však bylo brzy díky vzrůstající ideologii přerušeno a 

základem výuky se tak místo křesťanské víry stala „ideologie vůdce“. 

Roku 1937 dosáhl Josephův otec šedesáti let. V tomto věku odcházeli četníci do 

důchodu. Proto se právě tohoto roku celá rodina opět stěhuje, tentokrát do Traunsteinu. 

Zde se Joseph Alois stává vůbec prvním žákem humanistického gymnázia, tedy 

gymnázia, zaměřeného na výuku jazyků. Stejně jako na dřívější základní škole 

v Aschau, i na gymnáziu v Traunsteinu však proběhlo během Josephových studijních let 

hned několik změn. Jednou z posledních bylo odstranění vyučování náboženství. Také 

proto nastupuje Joseph Ratzinger roku 1939 do chlapeckého semináře. Ještě toho roku 

byl však seminář proměněn na lazaret, do kterého postupem času přijíždělo stále více 

zraněných vojáků, a tak byl Joseph nucen studovat z domova. 

V šestnácti letech byl povolán k baterii protiletadlové obrany do Mnichova, 

odkud byl propuštěn 10. září 1944, po dosažení vojenského věku. K říšské pracovní 

službě nastoupil o 10 dní později, a to do Burgenlandu. 20. listopadu, kdy se 

k Burgenlandu blížila fronta, byla celá pracovní služba propuštěna a Joseph se tak vrátil 

domů do Traunsteinu, kam byl převelen do kasáren. Po několika měsících se z něj stává 

zajatec americké armády, ale 19. června 1945 je spolu s ostatními vojáky propuštěn.  

Spolu s bratrem nastupuje po válce do kněžského semináře ve Freisingu. V roce 

1947 ukončují oba dvouleté studium filozofie a Joseph se vydává na studium do 

                                                 
19 BENEDIKT. Můj život: vzpomínky na cestu ke kněžství a biskupskému úřadu. 2. vyd. Překlad Pavel 
Váňa. Brno: Barrister, 2005, s. 8 
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Mnichova. Na teologické fakultě si Joseph Ratzinger velmi oblíbil především přednášky 

profesora Friedricha Wilhelma Maiera a jeho výklad Nového zákona a také přednášky 

pastorálního teologa Paschera. Po úspěšném absolvování zkoušky z teologie byl roku 

1951 ve freisingském dómu Joseph Ratzinger vysvěcen na kněze a 1. srpna 1951 

nastupuje službu jako kaplan ve farnosti sv. Krve v Mnichově.  

K 1. říjnu 1952 je povolán jako profesor kněžského semináře a ujímá se 

přednášek o pastorální teologii. Po sepsání habilitační práce byl jmenován soukromým 

docentem na Univerzitě v Mnichově a zároveň profesorem fundamentální teologie a 

dogmatiky na vysoké škole pro filosofii a teologii ve Freisingu. V létě roku 1958 byl 

Joseph Ratzinger pozván na katedru fundamentální teologie v Bonnu. Tuto nabídku 

přijal a na katedře vydržel až do roku 1963, kdy začal přednášet na univerzitě 

v Münsteru. V roce 1962 svolal tehdejší papež, Jan XXIII., II. Vatikánský koncil. Toho 

se jako oficiální teolog zúčastnil i Joseph Ratzinger. Jelikož koncil trval celé 3 roky, 

Joseph byl nucen pracovat a tudíž také žít mezi Münsterem a Římem.  

V roce 1966 však opět mění své působiště a přesouvá se na katedru fundamentální 

teologie na Univerzitě v Tübingenu, kterou ale již v roce 1969 opět vyměňuje, a to 

tentokrát za Univerzitu v Řezně. Během působení v Řeznu je Joseph Ratzinger povolán 

do Mezinárodní papežské komise teologů, teprve vznikajícího uskupení více než třiceti 

teologů, sloužícího jako poradní orgán. 

V roce 1977 Joseph Ratzinger ukončuje svou akademickou kariéru a stává se 

arcibiskupem v Mnichově a Freisingu. Jako biskupské motto si zvolil citát ze třetího 

Janova dopisu „Spolupracovníci pravdy“20, který jej provázel po celou dobu jeho 

arcibiskupské a později i papežské kariéry. Zvolil si také další dva symboly – mušli, 

jako znamení putování, a medvěda, který je vyjádřením tíže, ale také naděje v životě. 

Krátce poté, 27. června 1977, jej papež Pavel VI. jmenuje kardinálem. 

Papež Jan Pavel II. jmenoval v roce 1981 Josepha Ratzingera prefektem 

Kongregace pro nauku víry, a právě kvůli tomuto jmenování se v roce 1982 Ratzinger 

vzdává svého úřadu arcibiskupa v Mnichově. V roce 2002 se stává také děkanem 

kolegia kardinálů. V Kongregaci pro nauku víry zůstává Ratzinger až do roku 2005, kdy 

je zvolen papežem. 

 

                                                 
20 BENEDIKT. Můj život: vzpomínky na cestu ke kněžství a biskupskému úřadu. 2. vyd. Překlad Pavel 
Váňa. Brno: Barrister, 2005, s. 116 
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3.2 Papež Benedikt XVI. 
V sobotu 2. dubna 2005 zemřel papež Jan Pavel II. Konkláve bylo zahájeno 18. 

dubna a trvalo pouhé dva dny. Před šestou hodinou večerní, dne 19. dubna 2005 se nad 

střechou Sixtinské kaple objevil bílý dým, symbolizující, že byl zvolen nový papež. 

Joseph Alois Ratzinger si vybral jméno Benedikt XVI. Svatý Benedikt (asi 480–547), 

podle kterého si Joseph jméno vybral, byl poustevníkem, který žil mimo jiné tři roky 

v jeskyni. Je považován za zakladatele křesťanského mnišství na Západě21 a založil 

známý benediktinský řád, který existuje dodnes, a také slavný klášter na Monte Casinu, 

kde je také pochován. Joseph Ratzinger si však jméno Benedikt XVI. vybral i z jiného 

důvodu. Chtěl navázat na papeže Benedikta XV., který vedl církev v období první 

světové války a snažil se o mír mezi národy. 

Ani ne měsíc po zahájení pontifikátu začal Benedikt XVI. připravovat 

beatifikační proces svého předchůdce, Jana Pavla II. Ten byl prohlášen za 

blahoslaveného 1. května 2011.  

Za svůj pontifikát vykonal papež Benedikt XVI. množství apoštolských cest. 

Třikrát navštívil své rodné Německo (z toho jednou u příležitosti Světových dnů 

mládeže v Kolíně nad Rýnem) a také Španělsko. V roce 2006 podnikl cestu do Turecka, 

která se ovšem neobešla bez protestů tureckých muslimů. O rok později zamířil do 

Brazílie, země s největším počtem katolíků a v dubnu roku 2008 podnikl návštěvu 

Spojených států amerických, kde se mimo jiné setkal s tehdejším prezidentem Georgem 

W. Bushem. V červenci toho roku se také zúčastnil Světových dnů mládeže 

v australském Sydney. 

Rok 2009 začal papež návštěvou Afriky, konkrétně Kamerunu a Angoly, 

v květnu téhož roku navštívil Svatou zemi a v září poté navštívil Českou republiku. 

V srpnu roku 2011 se opět účastní Světových dnů mládeže, tentokrát ve španělském 

Madridu. Další země, které navštívil, byly: Polsko (2006), Rakousko (2007), Francie 

(2008), Malta, Portugalsko, Kypr a Velká Británie (všechny 2010), Chorvatsko, San 

Marino a Benin (2011), Mexiko, Kuba a Libanon (2012). 

Benedikt XVI. napsal za svůj život mnoho děl, většinou zejména odborně 

teologických, některé ale také s tématikou politickou a kulturní. Kromě jeho vlastních 

                                                 
21 MUROŇOVÁ, Eva a Tomáš Cyril HAVEL. Benedikt XVI.: most mezi břehy. Praha: Ottovo 
nakladatelství, 2009, s. 145 
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děl vyšly i mnohé spisy a sbírky jeho homilií či přednášek. Mezi jeho stěžejní díla patří 

například knihy Pravda, hodnoty a moc, Církev jako společenství, Úvod do křesťanství 

nebo Duch liturgie. Mezi sbírky rozhovorů, promluv či katechezí pak patří především 

sbírky Otcové církve, O víře, naději a lásce a Jan Pavel II. Za dobu svého pontifikátu 

vydal papež Benedikt XVI. celkem tři encykliky. V roce 2006 to bylo encyklika Bůh je 

láska (Deus caritas est), v roce 2007 encyklika Spaseni v naději  (Spe salvi) a jeho 

poslední encyklika, která vyšla v roce 2009 má název Láska v pravdě (Caritas in 

veritate). 

Papež Benedikt XVI. ukončil svůj pontifikát rezignací, kterou oznámil 11. února 

2013. Rezignace papeže je velmi neobvyklou záležitostí, a ačkoli ji kanonické právo 

umožňuje, jde o rozhodnutí velmi vzácné. Posledním papežem, který dobrovolně 

rezignoval, byl papež Celestýn V. roku 1294. Z papežského stolce odstoupil Benedikt 

XVI. 28. února 2013 a stal se tak emeritním papežem.  

 

 

3.3 Komunikace papeže Benedikta XVI. 
 

3.3.1 Poselství ke Sv ětovému dni sd ělovacích prost ředků 

Názory papežů na marketing, komunikaci, medializaci a především celkovou 

digitalizaci světa v průběhu doby se různí. Není však nijak těžké tyto názory dohledat, a 

to dokonce z každého roku papežského pontifikátu. Od roku 1967 se vždy sedmou 

neděli velikonoční slaví Den sdělovacích prostředků (který byl v roce 1985 prohlášen za 

Světový den sdělovacích prostředků). U této příležitosti vydává papež každý rok nové 

poselství, ve kterém se vyjadřuje právě ke sdělovacím prostředkům a aktuálním 

problémům, ale i k výzvám s nimi spojenými. Papež Benedikt XVI. nebyl žádnou 

výjimkou, a proto se o jeho názoru na mediální svět můžeme dočíst z celkem osmi 

poselství, a to od roku 2006 do roku 2013. 

V roce 2008 zvolil papež Benedikt jako ústřední téma Světového dne 

sdělovacích prostředků Společenské sdělovací prostředky na křižovatce mezi 

sebeprosazováním a službou. Hledat pravdu za účelem jejího sdílení. Pravda, základní 

téma celého jeho arcibiskupského působení a později pontifikátu, se objevuje ve více 

poselstvích, a to nejenom u příležitosti Světového dne sdělovacích prostředků. Benedikt 

XVI. vidí nepopiratelný přínos, který nám média mohou dát. Doslova jmenuje například 
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rozvoj gramotnosti, socializace nebo demokracie a nastolení dialogu mezi národy. Vidí 

v médiích však také riziko. Riziko diktování zájmů a modelů rozvoje, šíření nepravdy 

nebo dokonce vulgarity či násilí.  

O rok později již začíná hovořit o nových technologiích a novodobých vztazích. 

V poselství, nazvaném Nové technologie a nové vztahy – prosazovat kulturu úcty, 

dialogu a přátelství mluví opět o výhodách a nevýhodách médií, tentokrát však médií 

nových, které si oblíbila především mladší generace. Povzbuzuje mladé katolíky 

k prosazování „kultury úcty, dialogu a přátelství“22, zmiňuje tzv. „on-line přátelství“, 

riziko posedlosti virtuálním světem, které je s ním spojené, a vyzdvihuje důležitost 

dostupnosti digitálního světa všem.  

V roce 2010, u příležitosti slavení Světového dne sdělovacích prostředků, dne 

16. května, začíná vyzývat k využívání digitálního světa také kněze. Tématem Kněz a 

pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě Slovu se jasně vymezuje pro 

používání všech dostupných novodobých prostředků v rámci evangelizace. Doslova 

říká: 

„Evangelium budou kněží hlásat jednak za pomocí tradičních pomůcek, ale také 

za pomoci nové generace audiovizuálních prostředků (fotografie, video, animace, blog, 

web), které jsou dosud neznámou příležitostí pro dialog a užitečnými prostředky i pro 

evangelizaci a katechezi.“23 

Papež je v této záležitosti toho názoru, že digitální svět neboli kyberprostor se 

dostává do popředí zájmů stále více osob. Někteří lidé v něm dokonce tráví více času, 

než ve světě skutečném, a proto je důležité hlásat evangelium právě i zde. Od kněží se 

tedy vyžaduje schopnost pohybovat se v digitálním světě, ale zároveň si zachovávat 

věrnost k evangelnímu poselství a nechat vyniknout víru v Boha, ne mediální odbornost.  

K tématu pravdy se papež Benedikt XVI. vrací u příležitosti 45. Světového dne 

sdělovacích prostředků. Pravda, hlásání a autentičnost života v digitální éře nese název 

poselství z roku 2011. Papež u této příležitosti hovoří o tzv. „kulturní transformaci“, 

která probíhá právě kvůli nástupu digitální éry a především sociálních sítí. Opět se 

zabývá otázkou virtuálního přátelství a jeho nebezpečím. Upozorňuje na tendenci 

                                                 
22 Nové technologie a nové vztahy – prosazovat kulturu úcty, dialogu a přátelství: Poselství papeže 
Benedikta XVI. k XLIII. Světovému dni sdělovacích prostředků. Vatikán, 2009. Dostupné z: 
http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/poselstvi-ke-xliii-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku/  
 
23 Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě Slovu: Poselství papeže Benedikta XVI. k 
XLIV. Světovému dni sdělovacích prostředků. Vatikán, 2010. Dostupné z: 
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hodnotit příspěvky na internetu podle jejich popularity či objemu pozornosti a ne podle 

logiky a pravdy. Zdůrazňuje, že pravda evangelia není pouze předmětem konzumu, jako 

většina těchto populárních příspěvků, ale je to dar a ačkoli je hlásaná ve virtuálním 

prostoru, vyžaduje vždy vtělení do reálného světa. A právě proto budou podle něj „i 

nadále základem při předávání víry přímé mezilidské vztahy“24.  

Ticho a Slovo: Cesta evangelizace bylo tématem celkem 46. Světového dne 

sdělovacích prostředků. Papež Benedikt XVI. zvěstoval ve svém poselství, že v tomto 

hlučném světě, plném neustálé komunikace, je ticho potřeba více, než kdy jindy. Říká, 

že v tichu si člověk dokáže utřídit myšlenky a věci mu najednou začnou dávat smysl. 

Dokážeme lépe naslouchat a porozumět sami sobě a zjistíme, co chceme říci světu, a co 

svět chce říci nám. Skutečná komunikace tedy obsahuje oboje: slova i ticho. Zvláště 

v době digitální komunikace je právě ticho velmi prospěšné a nesmírně důležité. 

Posledním poselstvím papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni sdělovacích prostředků 

bylo Sociální sítě jako brány pravdy a víry i nové prostory pro evangelizaci. Papež, 

známý jako „spolupracovník pravdy“, už dal dříve najevo, že právě pravda, úcta a 

respekt jsou pro něj, především v otázce komunikace, tím nejdůležitějším. Toto opět 

opakuje a připojuje výzvu k využívání, ale ne zneužívání, digitálních prostředků 

komunikace, které jsou v této době již součástí každodenního života.  

 
 
3.3.2 Kanály papeže Benedikta XVI. 

Ačkoli se o papeži Benediktu XVI. říká, že je to člověk konzervativní 

s tradičními názory a pohledy na církev, rozhodně to není člověk, který by žil 

v minulosti. Nejenom, že jde o osobnost, která je považována za intelektuálně zcela 

mimořádnou, jde také o osobnost, která se nebojí zkoušet moderní věci. Jak je vidět již 

z jeho poselství o digitálním světě a možnosti jeho využití, snaží se pokrýt všechny 

dostupné způsoby komunikace. V období pontifikátu papeže Benedikta XVI. vznikl 

nejeden papežský internetový kanál, profil na sociálních sítích nebo třeba papežská 

aplikace pro chytré telefony. Benedikt si uvědomuje, že je třeba vstoupit do kultury 

dnešního světa a mluvit s lidmi současným jazykem a o současných problémech. To 

zcela jistě vyvrací papežův konzervatismus ve věcech moderního a digitálního světa. 

                                                                                                                                               
http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/poselstvi-ke-44-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku/  
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Již v roce 2009 začal Vatikán spolupracovat se společností Google na vytvoření 

zvláštního kanálu pro fanoušky papeže. Jednalo se především o šíření fotografií, 

dokumentů a v neposlední řadě také videí skrze sociální síť YouTube. Zde začala 

Vatikánská televize zveřejňovat oficiální záběry, přenosy a proslovy, které zveřejňuje 

dodnes.  

V rámci nejoblíbenější a nejrozšířenější sociální sítě, Facebook, nezůstal papež 

Benedikt XVI. také nijak pozadu. Kromě zpravodajského kanálu vytváří papežský profil 

plastičtější obraz papeže, jeho myšlenky, citáty, komentáře dalších osobností, jako jsou 

kardinálové, arcibiskupové, biskupové a další. 

12. prosince 2012 spustil navíc papež Benedikt také svůj vlastní, papežský účet 

na sociální sítí Twitter (pod přezdívkou @Pontifex), a to hned v několika světových 

jazycích (angličtina, němčina, španělština, portugalština, polština, italština, 

francouzština a arabština). V dnešní době (tedy již za pontifikátu papeže Františka) má 

tento účet již téměř 5 milionů sledujících. Už v roce 2011 poslal papež Benedikt XVI. 

do světa svůj vůbec první „tweet“, tehdy ale ještě z oficiálního vatikánského účtu na 

Twitteru. Také to byl impulz pro založení jeho vlastního, papežského kanálu. Papež 

přidává na Twitter především jednoduchá a přímá vyjádření, zamyšlení, požehnání a 

jednoduché otázky, týkající se především víry a každodenního světa.  

The Pope App, neboli Papežská aplikace byla vypuštěna do světa 23. ledna 2013 

spolu s posledním poselstvím papeže Benedikta XVI. k 47. Světovému dni sdělovacích 

prostředků. Aplikace má jednotlivé záložky. První z nich je záložka Live, tedy Živě. 

V této sekci se nachází všechny živé vstupy, ať už se jedná o mše, vystoupení papeže 

v jednotlivých institucích, cesty do zahraničí nebo audience. V sekci Fotky a Videa 

najdeme právě nejrůznější fotky a videa z návštěv papeže, zahraničních cest, mší, 

proslovů a dalších vystoupení. Záložka Webcams je věnována aktuálním fotkám 

z jednotlivých míst, především ve Vatikánu: Náměstí svatého Petra, Hrobka svatého 

Jana Pavla II., Bazilika svatého Petra, vládní budova a také Castel Gandolfo, papežovo 

letní sídlo. Poslední dvě sekce, News (Novinky) a Text (Texty) jsou věnovány především 

zmínkám o papeži v médiích, tiskovým zprávám, papežským prohlášením a proslovům 

a novinkám z oficiálního Vatikánského média News Vatican a Vatican Radio. 

                                                                                                                                               
24Pravda, hlásání a autentičnost života v digitální éře: Poselství papeže Benedikta XVI. k XLV. světovému 
dni sdělovacích prostředků. Vatikán, 2011. Dostupné z: http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/2011poselstvi-k-
45-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku/ 
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4. Papež František 

4.1 Jorge Mario Bergoglio 
Nynější papež František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, se narodil 

dne 17. prosince 1936 v Buenos Aires, kam rodina jeho otce imigrovala ze 

severní Itálie, z města Portacomaro, o pouhých 7 let dříve. Narodil se jako nejstarší 

z celkem pěti dětí Mariu José Bergogliovi, pracujícímu u železnice a později jako účetní 

a Regině Maríi, rozené Sívori.  

Dětství prožil Jorge především u své babičky, která jej vychovávala. Vzhledem 

k tomu, že měl Jorge čtyři sourozence, rodina žila skromným životem. Nikdy však 

žádným nedostatkem nestrádala. Po narození posledního dítěte matka Jorgeho Regina 

ochrnula, a tak se o rodinu staral především otec Maria.  

Skromnosti a úsilí si v rodině Bergogliových velmi cenili, a proto začíná mladý 

Jorge pracovat již po dokončení základní školy. Dva roky si přivydělává uklízením 

v kanceláři svého otce a poté začíná pracovat jako úředník. Studuje však zároveň na 

chemicko-průmyslové střední škole a tak je pro něj občas velmi náročné skloubit školu 

s prací dohromady. Tato zkušenost jej však (jak doteď říká on sám) zocelila a připravila 

na pozdější velmi náročný život.  

Na svátek jara roku 1953 se Jorgeovi obrátil svět naruby. Při svátosti smíření jej 

zcela nečekaně zaskočil „pocit ohromení a úžasu nad setkáním“25. Jak sám říká, cítil, že 

jej Pán očekává. Otec jej v jeho rozhodnutí vstoupit do semináře podpořil, matka však 

byla proti a prosila ho, ať alespoň dokončí školu. Tak se také stalo a po čtyřech letech, 

ve věku jednadvaceti let vstupuje Bergoglio do semináře, a to k jezuitskému řádu 

Tovaryšstva Ježíšova v Chile. Tovaryšstvo Ježíšovo si vybírá především kvůli disciplíně 

a kázni v řádu.  

Ještě před začátkem svého církevního působení ale zažívá fyzická muka. Plicní 

infekce, kterou Jorge v jednadvaceti letech, těsně před vstoupením do semináře, 

onemocněl, byla tak silná, že bylo nutno odebrat mu horní část pravé plíce. Celá 

záležitost, při které se ale stále častěji obrací k Bohu, jej však pouze jen utvrzuje v jeho 

přesvědčení stát se knězem. 

                                                 
25 ESCOBAR GOLDEROS, Mario. Papež František: muž modlitby. 1. vyd. Překlad Štěpán Zajac. Praha: 
Mladá fronta, 2013, s. 24 
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Když tedy v roce 1957 konečně vstupuje do semináře, nastupuje zároveň také na 

studium humanitních věd a v roce 1963 promuje z filozofie na Filozofické fakultě 

jezuitské koleje svatého Josefa v San Miguel.26 V letech 1964 a 1965 vyučuje literaturu 

a filozofii v Semináři Neposkvrněné Panny Marie v argentinském Santa Fé a roku 1966 

poté stejné předměty vyučuje ve svém rodném městě, Buenos Aires na Koleji 

Všemohoucího Spasitele. 

13. prosince 1969 je Jorge Mario Bergoglio slavnostně vysvěcen na kněze 

arcibiskupem Ramónem Josém Castellanem. Při slavnosti se mimo jiné také smiřuje se 

svou matkou, která jej prosí o požehnání. O rok později promuje z teologie na fakultě 

koleje svatého Josefa a o další tři roky později, tedy roku 1973, skládá ve španělském 

Alcalá de Herenas věčné řeholní sliby. Tím se stává jezuitským knězem se vším všudy.  

V roce 1973 je zvolen provinciálem27 Tovaryšstva Ježíšova v Argentině, a to 

zrovna v době rozrůstající se argentinské diktatury. Do funkce provinciála byl zvolen 

přímo generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova, který si všiml jeho schopností 

coby kněze, učitele a novicmistra jezuitské koleje. Trochu nešťastnou a velmi 

probíranou částí Bergogliova života je právě jeho postoj jako provinciála v době 

diktatury. Bergoglio byl již několikrát falešně obviněn, že se dopustil závažného 

pochybení ve věci odstranění jezuitů Orlanda Yoria a Francisca Jalicse. Ti se údajně 

znelíbili vojenské juntě kvůli práci v chudinských slumech. Navíc Bergoglio údajně 

spolupracoval s Videlovým diktátorským režimem. Celou záležitost vyšetřovala i 

argentinská justice a došla k závěru, že obvinění jsou falešná. Bergoglio podle ní 

s diktátorským režimem nespolupracoval a dvěma spolubratrům pouze doporučil odejít 

ze země, a to nejspíše z toho důvodu, že předvídal, že budou později zatčeni. Existují 

navíc četná prohlášení, která dokazují, že Jorge Mario Bergoglio mnoha lidem v době 

diktatury pomáhal utéci či skrýt se před režimem. Ačkoli však byla již dříve všechna 

obvinění vyvrácena, odpůrci nynějšího papeže Františka tuto kapitolu jeho života 

neustále připomínají. 

V 80. letech, konkrétně mezi roky 1980–1986 se Bergoglio opět naplno věnoval 

pedagogické činnosti, tentokrát jako rektor Velké koleje a filozofické a teologické 

                                                 
26 TORNIELLI, Andrea. František - papež chudých: [život, myšlenky a slova papeže, který změní církev]. 
Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013, s. 89 
 
27 Funkce provinciála jezuitů je podobná působnosti biskupa v hierarchii katolické církve. Lze ji 
vykonávat pouze několik let a k povinnostem provinciála patří například pravidelné návštěvy členů řádu, 
svolávání provinční řádové kapituly a její předsednictví. 
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fakulty. Současně působil jako kněz ve farnosti Patriarchy svatého Josefa v diecézi San 

Miguel. Roku 1986 se vydal do Německa, kde dokončil svou doktorskou práci. Když se 

poté vrátil zpět, byl vyslán do farnosti v argentinské Córdobě. Zde si jeho kvalit a 

zároveň obrovské skromnosti povšiml tehdejší arcibiskup v Buenos Aires, kardinál 

Antonio Quarracino, a vybral jej do týmu svých spolupracovníků. 20. května 1992 byl 

jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires. Jako své biskupské heslo si volí citát 

z Bible: „Miserando atque Eligendo“, česky tedy „Pohlédl na něj s milosrdenstvím a 

vyvolil si jej“. 

První celocírkevní údalost, které se Bergoglio zúčastnil, byla 9. řádná biskupská 

synoda. Ta se uskutečnila v říjnu 1994. V roce 1997, když onemocněl arcibiskup 

Antonio Quarracino, byl jmenován arcibiskupem koadjutorem28 a o rok později, když 

Quarracino zemřel, arcibiskupem řádným. U jezuitů je velmi nezvyklé, stát se biskupy, 

natož arcibiskupy. Bergoglio však žil dál svůj skromný život – jezdil hromadnou 

dopravou, odmítl bydlet v honosné arcibiskupské rezidenci, byl stejně přístupný a 

otevřený jako dřív, vyhýbal se nejrůznějším benefičním akcím a galavečerům a téměř 

vždy chodil oblečen v obyčejném kněžském oděvu.29 

V roce 2001 jej Jan Pavel II. jmenuje kardinálem v rámci vůbec nejpočetnější 

konzistoře nových kardinálů v dějinách katolické církve. Postupně se stává členem 

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Svaté kongregace pro klérus, Kongregace pro 

instituty a společnosti zasvěceného života, Papežské rady pro rodinu, Řádné rady 

Generálního sekretariátu pro biskupský synod a Papežské komise pro Latinskou 

Ameriku. Kvůli členství v těchto kongregacích musí Bergoglio stále častěji cestovat do 

Říma. V září roku 2001 na sebe Bergoglio navíc upoutal pozornost na Synodu biskupů 

z celého světa. Vykonával na něm funkci generálního zpravodaje a díky této skvěle 

odvedené práci byl následně jmenován zástupcem amerického kontinentu v postsynodní 

radě.  

V roce 2005, po smrti papeže Jana Pavla II. se konalo ve Vatikánu konkláve. 

Jorge Mario Bergoglio byl již tehdy zmiňován mezi tzv. papabile, tedy favority na 

budoucího papeže. Údajně měl hned po následně zvoleném Josephu Ratzingerovi 

nejvíce hlasů. Jedná se ale pouze o odhady, jelikož hlasování v rámci konkláve je přísně 

                                                 
28 Arcibiskup koadjutor je zástupným arcibiskupem v době nepřítomnosti arcibiskupa. V případě Jorge 
Bergoglia v období nemoci arcibiskupa Antonia Quarracina. 
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tajné. Téhož roku byl zvolen předsedou Argentinské biskupské konference, kde zůstal 

až do svého zvolení papežem v roce 2013. 

 

 

4.2 Papež František 
11. února 2013 oznamuje svou rezignaci papež Benedikt XVI. Jako důvody své 

rezignace uvádí především svůj vysoký věk a s ním spojené ubývání sil. Konec svého 

pontifikátu stanovil na 28. února 2013. Konkláve bylo zahájeno 12. března 2013 a 

přítomní kardinálové o celkovém počtu 115 zastupovali všech pět světadílů. V prvním 

seznamu papabili mexického listu El Economista se objevilo celkem deset jmen, ani 

jedno z nich však nebylo jméno Jorge Maria Bergoglia. Nebyl jmenován ani v seznamu 

dalších světových listů, a dokonce jej nejmenoval ani žádný argentinský sdělovací 

prostředek. Přesto byl ale argentinský kardinál zvolen hned druhý den konkláve v pátém 

skrutiniu a přesně v 19:05 se objevil tolik očekávaný bílý dým.  

Jorge Mario Bergoglio, který si zvolil neobvyklé jméno František, se stal vůbec 

prvním papežem, který pochází z Latinské Ameriky a prvním papežem, který vzešel 

z jezuitského řádu. Jméno si zvolil podle svatého Františka z Assisi, zakladatele řádu 

františkánů. Ten měl v průběhu svého života sen, ve kterém jej Pán vyzýval, aby mu 

sloužil. A tak odložil všechno bohatství, jež měl a začal vést velmi asketický život. 

Jorge Mario Bergoglio si zvolil jméno František jako vůbec první papež a odmítl za něj 

přidat římskou číslovku tak, jak to bylo u papeže vždy zvykem. A to není vše, co nový 

papež odmítá. Nadále (také podle svého jmenovce) vyznává asketismus a snaží se 

vyvarovat všem honosným zvyklostem. Mluví o hesle „chudá církev pro chudé“, které 

podle něj znamená „jednak postoj lidského srdce k druhým lidem a pak také, podle 

možností, konkrétní činy, které zmírňují bídu lidstva“30. Odmítá jezdit luxusními 

dopravními prostředky či klasickým papamobilem, nosit honosný papežský oděv včetně 

typických červených bot, bydlet sám v papežském paláci nebo třeba sedět na 

slavnostním „trůnu“, na kterém papež obvykle sedává. 

                                                                                                                                               
29 ESCOBAR GOLDEROS, Mario. Papež František: muž modlitby. 1. vyd. Překlad Štěpán Zajac. Praha: 
Mladá fronta, 2013, s. 48 
 
30 FRANTIŠEK: Promluva na setkání s církevními hnutími, náměstí Svatého Petra, 20.5.2013. 2013. in 
FRANTIŠEK,. Papež František: prosím o přátelský dialog. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013, 185 s.  
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Za období svého pontifikátu vykonal papež František prozatím šest apoštolských 

cest. První z nich, která se uskutečnila hned v červenci roku 2013, vedla do Brazílie, 

kde se papež zúčastnil Světových dnů mládeže v Rio de Janeiru. Slovy kardinála Duky: 

„Papežova návštěva v Brazílii znamenala jistým způsobem odrazový můstek pro 

představení programu současného papeže Františka, či jak říkají Italové, papeže 

Bergoglia, bývalého arcibiskupa Buenos Aires.“31 

Papež při této příležitosti vyzývá mladé lidi k tomu, aby byli vidět a především 

slyšet. Chce, aby vyšli do světa a hlásali evangelium. Na svých cestách po Brazílii se 

však také mnohokrát zastavil v těch nejchudších čtvrtích vůbec a promlouval 

s tamějšími obyvateli. Ve svých proslovech papež František neustále zdůrazňuje 

důležitost dialogu – přátelského dialogu. Církev se podle něj nesmí uzavřít do sebe, ale 

musí se naopak otevřít co nejširšímu publiku. 

„Nemůžeme se zavírat ve farnostech, když tolik lidí čeká na slovo boží. Nestačí 

jen otevřít dveře na uvítanou, musíme těmi dveřmi projít, abychom se mohli setkat 

s lidmi.“32 

Další apoštolské cesty papeže Františka proběhly v roce 2014. V květnu 

navštívil papež Blízký východ, kde navštívil Jordánsko a Izrael, ve kterém navštívil 

Betlém. Setkal se zde jak s palestinským vůdcem Mahmúdem Abbásem, tak 

s izraelským prezidentem Šimonem Peresem, které při této příležitosti pozval do 

Vatikánu. Mezi 14. a 18. srpnem 2014 navštívil papež Jižní Koreu. Při této cestě 

blahořečil celkem 124 korejských mučedníků. 21. září 2014 pak navštívil Albánii. Ve 

svém proslovu zde kritizoval islámský extremismus, ale zároveň ocenil vzájemný 

respekt mezi muslimy, pravoslavnými křesťany a katolíky. 

25. listopadu 2014 navštívil papež francouzský Štrasburk a promluvil 

v Evropském parlamentu. Ve svém projevu zdůrazňoval především důstojnost člověka a 

důležitost ochrany lidské osobnosti. Hovořil také o rodině, vzdělávání, pracovních 

podmínkách nebo podpoře politiky zaměstnanosti. Jeho proslov vyvolal hned několikrát 

v sále potlesk. O několik dnů později, 28. listopadu, se papež vydal na třídenní návštěvu 

Turecka. Setkal se zde s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a 

                                                 
31 DUKA, Dominik: Slovo kardinála Dominika Duky in FRANTIŠEK,. Papež František: prosím o 
přátelský dialog. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013, 185 s. 
 
32 Papež vyzval kněží, aby vyšli z kostelů a sloužili chudým. Deník.cz [online]. 2013 [cit. 2014-12-07]. 
Dostupné z: http://www.denik.cz/ze_sveta/papez-vyzval-knezi-aby-vysli-z-kostelu-a-slouzili-chudym-
20130727.html  
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premiérem Ahmetem Davutoglem. Hlavním důvodem návštěvy bylo však setkání 

s patriarchou Bartolomějem, se kterým vedl papež 29. listopadu ekumenickou slavnost. 

Co se týče děl papeže Františka, prozatím vyšla pouze jedna encyklika s názvem 

Lumen fidei, tedy Světlo víry. Encykliku papež napsal spolu se svým předchůdcem, 

Benediktem XVI. a pojednává o nutnosti prohloubení křesťanské víry. Dalšími díly 

papeže Františka jsou například knihy O nebi a zemi, Radost evangelia, Pokora, cesta 

k Bohu, U mne je vždy otevřeno nebo Opravdová moc je služba.  

 

 

4.3 Komunikace papeže Františka 
 

4.3.1 Poselství ke Sv ětovému dni sd ělovacích prost ředků 

Jelikož papež František je na Svaté stolici necelé dva roky, stihl zatím vydat 

pouze jedno poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků. Je to poselství z 1. 

června 2014, které se zabývá především rozdíly ve společnosti, komunikací jako 

takovou a digitálním světem.  

Papež František hned v prvním odstavci svého poselství zdůrazňuje velikost a 

dosah rozdílu mezi „blahobytem bohatých a bídou chudých“33 a upozorňuje na možné 

vyloučení z novodobé komunikace právě těch, kteří nemají možnost přístupu 

k sociálním médiím. Média jako taková nekritizuje, naopak říká, že nám pomáhají být si 

blíž, poznávat se a vést dialog, což je bezpochyby dar od Boha.  

Dále však zdůrazňuje nutnost ztišení se, zpomalení se a naslouchání jeden 

druhému. Jen tak se naučíme vnímat skutečné hodnoty světa a přiblížíme se ostatním. 

Komunikovat znamená nejenom říct to, co chci já, ale také naslouchat tomu, co chce 

druhý. Zde papež František zmiňuje příběh milosrdného Samaritána, který komunikuje 

s bližním a bližnímu také pomůže. Nemáme hledat sobě podobné, máme se stát podobní 

bližním.  

                                                 
33 Komunikace ve službě autentické kultury setkávání: Poselství papeže Františka ke 48. světovému dni 
sdělovacích prostředků. 2014. Dostupné z: http://www.biskupstvi.cz/2014-03-07-poselstvi-papeze-
frantiska-ke-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku  
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Ačkoli zdůrazňuje klady dnešních sociálních médií a nazývá digitální síť 

„místem, plným lidskosti“34, dodává, že skutečné setkávání je neustále tím 

nejdůležitějším. Jít do ulic, to je to, o co jde. Církev se musí otevřít, protože 

komunikace je základem všeho.  

Papež František se však k médiím a k digitálnímu světu nevyjadřuje pouze skrze 

poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků. V nejrůznějších apoštolských 

listech a promluvách zmiňuje toto téma jako jedno z nejdůležitějších této doby. Říká, že 

digitální svět není pouze otázkou technologie, právě naopak. V digitálním světě se 

vyskytují skuteční muži a skutečné ženy, kteří mají skutečné problémy, nesnáze a 

těžkosti, naděje, radosti a vize. Je důležité dostat se až k srdci celé zprávy, statusu, 

tweetu či jiného poselství v digitálním světě. 

 

 

4.3.2 Kanály papeže Františka 

Papež František využívá přirozeně stejných komunikačních kanálů, jako jeho 

předchůdce – Benedikt XVI. Facebookovým profilem, Twitterovým účtem nebo 

papežskou aplikací pro chytré telefony a také pomocí dalších kanálů, pod záštitou 

News.Va, jako jsou například Instagram či YouTube, komunikuje s lidmi po celém 

světě. 

Papež posílá skrze své účty na sociálních sítích nejenom poselství, ale také 

nejrůznější fotky a zážitky ze svého papežského života. Není to tak dávno, co se na 

internetu objevily fotky papeže Františka, jak podává ruku chudým a nemocným, dává 

požehnání malým dětem či se modlí nad postiženými. Ne všechny fotky, které vypustí 

ven Vatikán, však dokazují pouze dobrodiní a otevřenost papeže Františka. Fotky 

papeže s klaunským nosem, s hasičskou helmou na hlavě či při focení „selfie“ se 

skupinkou mladých poutníků, vyvolávají ohlas ještě daleko větší a ještě více podporují 

ono tvrzení, že papež František je skutečně „jedním z nás“ a ačkoli je představitelem 

jinak velmi konzervativní instituce, nechybí mu ani smysl pro humor. 

 

 

4.3.3 Kontroverzní témata 

                                                 
34 Komunikace ve službě autentické kultury setkávání: Poselství papeže Františka ke 48. světovému dni 
sdělovacích prostředků. 2014. Dostupné z: http://www.biskupstvi.cz/2014-03-07-poselstvi-papeze-
frantiska-ke-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku  
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Papež František byl zvolen osobností roku 2013. Už to je něco velmi 

neobvyklého. Co je ale ještě více neobvyklé je fakt, že byl zvolen časopisem Time a 

zároveň časopisem The Advocate, tedy časopisem bojujícím za práva homosexuálů. 

Papež František se k homosexuálním vztahům vyjádřil v rámci otázky ohledně 

homosexuálních kněží. Řekl doslova: 

„Když je někdo gay a v dobré vůli hledá Pána, kdo jsem já, abych jej soudil?“35 

Dalším tématem, ke kterému se papež František v nedávné době vyjádřil, je 

evoluce. Vzhledem ke křesťanské víře se vždy evoluce považovala za poněkud 

zakázané téma. Moderní papeži se však musí vyjadřovat právě i k těmto kontroverzním 

tématům. Papež František se v rámci tohoto tématu vyjádřil takto: 

„B ůh není žádný kouzelník, ale Stvořitel, který přivedl vše k životu. Evoluce 

v přírodě není v rozporu s myšlenkou stvoření, protože evoluce vyžaduje stvoření 

bytostí, které se vyvíjejí.“ 36 

Toto prohlášení není mezi papeži nic nového. Již v roce 1950 se podobně 

k evoluci vyjadřoval také papež Pius XII., který řekl, že nevidí žádný konflikt mezi 

evolucí a katolickou vírou. Avšak i tak vyvolalo mezi médii velký ohlas. Nejeden 

internetový portál, zpravodajský server či televizní stanice označili papeže Františka po 

tomto prohlášení za vyznavače evoluce, aniž by se zamysleli nad jeho slovy jako 

celkem. 

Papež František je navíc známý pro svá zajímavá a občas velmi vtipná vyjádření. 

Naposledy se například nechal slyšet, že by pokřtil i Marťany, kdyby přiletěli na zem a 

požadovali křest. Chtěl tím pouze vyzdvihnout fakt, že v křesťanství má každý právo 

přijmout Ducha svatého. Svoje poselství zakončil slovy: „Kdo jsme, abychom zavírali 

dveře?“37. 

                                                 
35 Překlad Alice Divišová in SCHILDER, Jana. Communication Lessons From Pope Francis. Huffpost 
Religion [online]. 2014 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/jana-
schilder/communication-lessons-fro_b_4533339.html  
 
36 Překlad Alice Divišová in WITHNALL, Adam. Pope Francis declares evolution and Big Bang theory 
are real and God is not 'a magician with a magic wand'. The Independent [online]. 2014 [cit. 2014-12-07]. 
Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-
bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-wand-9822514.html  
 
37 Překlad Alice Divišová in GROSSMAN, Samantha. Pope Francis Says He Would Baptize Martians If 
They Asked. EBSCOhost [online]. 2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné 
z: http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?sid=9c804f54-0a2e-4687-9612-
a24dbe3bb07e%40sessionmgr114&vid=1&hid=118&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZCx1cmwmbG
FuZz1jcyZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#db=bth&AN=96089287 



  36

Je vidět, že papež František se skutečně nebojí mluvit o všem a se všemi. 

Zastává klasické konzervativní názory římskokatolické církve, ale způsob, jakými je 

prezentuje, je odlišný od jeho předchůdců. Možná také právě proto získává tolik na 

popularitě. 

 

 

4.3.4 První „rock star“ 

Papež František je v poslední době často označován za významnou celebritu, za 

jakousi „rock star“ katolické církve. Nejenom, že on sám umí mluvit k lidem a získat si 

jejich srdce, umí využívat většinu důležitých komunikačních prostředků, ale navíc o 

sobě nemusí mluvit a podávat svědectví jen on sám.  

Již několik měsíců se (nejenom) Vatikánem šíří nejrůznější až fantastické 

příběhy o tom, jak se papež František v noci tajně krade z Vatikánu, aby pomohl 

nakrmit hladovějící a uzdravit nemocné. Sám papež o sobě nic takového nerozhlašuje a 

ani Vatikán se o tomto v žádné své zprávě nezmiňuje. Když už však tento příběh vznikl, 

Vatikán mu nechává volný průběh.  

Je tedy vidět, že papež František nezapomíná také na jeden z nejdůležitějších 

„komunikačních kanálů“ vůbec. Příběhy, klepy a drby se šíří rychlostí blesku a 

kupodivu jim uvěří lidé daleko lépe než jakékoliv oficiální zprávě. 

Ke komunikaci navíc využívá i dalšího velmi zajímavého prostředku – telefonu. 

Papež František je známý tím, že si i poté, co se stal papežem, vyřizuje všechny své 

osobní věci sám. Ihned po zvolení například volal do vatikánské rezidence jezuitů 

představenému řádu Adolfu Nicolásovi. Dále zavolal svému ševci nebo třeba zubaři. 

Následovaly také telefonáty věřícím, kteří se nacházeli ve svízelné situaci a potřebovali 

radu.  
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5. Komparace komunikace papeže Benedikta XVI. a 
papeže Františka 

 

5.1 Papež z druhého konce sv ěta 
Již po Františkově zvolení bylo všem zcela jasné, že tento papež bude jiný. Po 

„papeži-profesorovi“ z Bavorska, jak byl Benedikt XVI. také nazýván, se 13. března 

2013 objevil na balkoně Svatopetrského náměstí ostýchavý, ale usměvavý papež, který 

pozdravil zástupy jednoduchým „Dobrý večer“.  

„Víte, že úkolem konkláve bylo dát Římu biskupa. Zdá se, že mí bratři 

kardinálové pro něj šli až na konec světa.“ 38 Pronesl nový papež ve své úvodní řeči. 

Tím, že situaci po zvolení poněkud odlehčil, si ihned získal celý početný dav na 

Svatopetrském náměstí.  

A tak začíná období pontifikátu nového papeže, který je později zvolen 

osobností roku. Papeže, který je díky zemi, ze které pochází, považován za někoho až 

exotického. Jeho pontifikát je mnohdy označován za „latinskoamerický pontifikát“ nebo 

„pontifikát druhého konce světa“. I jeho přístup označují mnozí za „latinskoamerický 

způsob bytí papežem“, tedy otevřený, usměvavý, citlivý, populární, optimistický a 

někdy dokonce i prorocký. Jedná se o pontifikát, který je tematicky zcela vzdálen 

pontifikátu jeho předchůdce, který mnozí označovali za pontifikát „knižní“.  

Hned první zahraniční cestou míří papež František do Brazílie na Světové dny 

mládeže, kde je přivítán s nadšením. Promlouvá k mladým lidem a zdůrazňuje jim, že to 

oni jsou nadějí společnosti a právě oni musí vést dialog – musí vyjít do ulic, musí je být 

vidět a slyšet. Tím zdůrazňuje důležitost komunikace, a to jak mezi katolíky navzájem, 

tak také komunikace směrem k lidem jiného vyznání či k lidem bez náboženského 

vyznání. 

 

 

                                                 
38 BIALLOWONS, Simon. František: papež z druhého konce světa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, s.73 
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5.2 Management reputace 
Na začátku roku 2013 bylo o římskokatolické církvi slyšet více než obvykle. 

Bohužel ale ne tím způsobem, jakým by si to sama církev přála. Zprávy byly plné 

nejrůznějších skandálů, týkajících se především kněžské pedofilie nebo homosexuality. 

Papež Benedikt XVI. rozhodně nebyl oblíbenou osobností. Neměl to však jednoduché. 

Nejenom, že musel uklidňovat situaci kolem pedofilních skandálů, musel se také 

postarat o finanční problémy Vatikánu a vypořádat se s vypuštěním tajných 

vatikánských dokumentů na světlo světa. Neměl navíc nikdy reputaci žádného 

autoritativního vůdce. Byl spíše viděn jako učenec a velký teolog. 

Píše se rok 2014 a vše je jinak. Současný papež, papež František, byl zvolen 

osobností roku, a dokonce i nejlépe oblékaným člověkem roku. Je považován za 

jednoho z nejdůležitějších a nejvlivnějších lidí na světě a reputace instituce, která byla 

tolik poškozená, se otočila o 180 stupňů. Církev jakoby se rozhodla provést zásadní 

změny a spustit plán managementu reputace.  

Používání termínů z oborů marketingu či PR není v souvislosti s papežem 

Františkem a římskokatolickou církví již žádnou novinkou. Papež František je dokonce 

v mnoha časopisech a na mnoha internetových portálech označován za osobu, od které 

„bychom se měli učit marketingu“. 

Zásadní věc, kterou papež František udělal pro navrácení reputace církvi, bylo 

to, že se začal chovat jinak. V momentě, kdy jej svět poprvé spatřil, byl oděn do 

klasického biskupského roucha a odmítl si stoupnout na stupínek, aby byl výše, než 

kardinálové. Tím dal jasně najevo, že se necítí být nikým nadřazeným, ale že je jako 

jeden z lidu. Jméno František si jako první papež také nevybral jen tak náhodně. Stejně 

jako František z Assisi, po kterém si jméno vybral, se snaží pomáhat chudým a 

nemocným lidem na pokraji společnosti. Tím si získal srdce nejenom všech příslušníků 

římskokatolické církve, ale také mnohých ateistů či vyznavačů jiného náboženství.  

Papež František navíc promlouvá ke všem lidem, nehledě na věk, vzdělání či 

povolání. Vypráví příběhy. Na rozdíl od papeže Benedikta, který jakožto velmi 

vzdělaný a učený profesor, promlouval k lidem někdy až složitým jazykem, papež 

František mluví tak, aby mu rozuměl každý. A to je také nejspíše jeden ze základních 

rozdílů mezi dvěma papeži a jeden z hlavních důvodů všeobecné oblíbenosti papeže 

Františka.  

Když se více začteme do myšlenek Benedikta XVI., zjistíme, že se od myšlenek 

Františkových příliš neliší. Právě naopak. Vždyť i sám papež František sem tam svého 
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předchůdce cituje, jako příklad můžeme uvést Františkovo poselství ke Světovému dni 

sdělovacích prostředků, kde se odkazuje na Benediktovy myšlenky. Jazyk, kterým tyto 

informace, tyto výzvy celému světu jednotliví papežové podávají, je však zcela odlišný.  

Základem dobré značky (brand) je tzv. message, tedy hlavní sdělení. Toto sdělení musí 

být krátké, jasné, úderné a hlavně – všem srozumitelné. Také proto si papež František 

dokázal vybudovat za tak krátkou dobu tolik pozitivního ohlasu. Mluví velmi jednoduše 

ale úderně a hlavně srozumitelně. Mluví o tématech, která dnešní lidi zajímají, spíše než 

o těch, která jsou ekumenicky důležitá, avšak některými lidmi těžko pochopitelná. A 

jelikož papežova message funguje, funguje i jeho management reputace. A s reputací 

osoby papeže Františka se pochopitelně zvyšuje i reputace celé instituce 

římskokatolické církve. 

 

 

5.3 Mezináboženský dialog 
Od pontifikátu Jana Pavla II. se římskokatolická církev snaží o mezináboženský 

dialog. Jan Pavel II. navštěvoval židovské synagogy, stejně jako se snažil o dialog 

s muslimskými duchovními. Benedikt XVI. v této cestě pokračoval a v roce 2011 svolal 

setkání, kterého se zúčastnilo více než 300 představitelů nejrůznějších náboženství 

celého světa. 

Papež František nepochybně také vyniká svým velkým zájmem o 

mezináboženský dialog.39 Velmi se přátelí například s rabínem Skorkou, hlavním 

duchovním představitelem židovské obce v Argentině. Společně dokonce napsali knihu 

Jako v nebi, tak i na zemi, ve které se zabývají jak duchovními, tak společenskými 

tématy dnešní doby.  

Ke zvolení blahopřáli papeži Františkovi nejenom katolíci, ale také židé, 

muslimové a zástupci dalších náboženství. On sám pak pozval na zahajovací ceremoniál 

svého pontifikátu také například římského rabína Riccarda Di Segniho. 

V květnu 2014 navštívil papež František Jordánsko a Izrael. V rámci své návštěvy 

pozval do Vatikánu izraelského prezidenta Šimona Perese a palestinského prezidenta 

Mahmouda Abbase. Oba souhlasili, že se připojí k modlitbě za mír. Tím papež 

František opět dokázal, že umí sjednocovat národy a lidi odlišného vyznání. 
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5.4 Greg Burke 
Vatikán se v období, kdy vypluly na povrch skandály církve, velmi snažil vše co 

nejrychleji zahnat. A právě proto se také na scéně objevuje Greg Burke, bývalý novinář, 

který dříve pracoval pro Fox News a Time magazine. V červnu roku 2012 jej však 

Papežská rada pro média najala, aby pomohl Vatikánu vylepšit mediální komunikaci. 

Burke, který se narodil v roce 1960 v St. Louis, Missouri, je římským katolíkem a 

členem známé kontroverzní organizace Opus Dei. Pro televizní stanici Fox pracoval 10 

let a stejnou dobu poté setrval i v římské redakci časopisu Time. 

Po vlně skandálních odhalení ohledně kněžské pedofilie v roce 2012 se katolická 

církev rozhodla najmout si specialistu, který zahájí management reputace, vylepší 

církevní PR a zlepší mediální komunikaci. Tedy někoho, kdo bude plnit roli „spin 

doctor“40 katolické církve.  

Byl to právě Burke, kdo se zasloužil o spuštění papežského účtu na Twitteru 

papežem Benediktem XVI. Jako bývalý novinář věděl Burke od začátku, co přesně 

chtějí média slyšet. A nyní v roce 2014 můžeme říci, že se mu podařilo přesně to, proč 

ho Papežská rada pro média najala. Vylepšit reputaci římskokatolické církve a papeže 

jako takového, nastolit dialog, jak mezináboženský, tak také mezi věřícími a nevěřícími, 

a získat na stranu papeže mediální ohlas.  

Ihned po svém nastoupení začal Burke otevírat katolickou církev více široké 

veřejnosti. Začal vydávat newslettery pro novináře v anglickém jazyce, poskytovat více 

rozhovorů s představiteli Vatikánu a vydávat více oficiálních prohlášení. Když poté 

v roce 2013 oznámil svou rezignaci papež Benedikt XVI., Burke to přijmul jako výzvu. 

Rezignace papeže je natolik neobvyklá věc, že se po dobu pár týdnů v médiích 

nemluvilo o ničem jiném, než právě o římskokatolické církvi. Celý svět žil v očekávání 

nového papeže.  

Když byl nový papež, tedy papež František, skutečně zvolen, již od začátku měl 

svého PR poradce. Právě i to mu nejspíše pomohlo v jeho komunikaci a také právě 

                                                                                                                                               
39 ESCOBAR GOLDEROS, Mario. Papež František: muž modlitby. 1. vyd. Překlad Štěpán Zajac. Praha: 
Mladá fronta, 2013, s. 136 
 
40 Spin doctor je anglický název pro osobu, jejímž úkolem je zajistit, aby byla určitá instituce, osoba či 
událost viděna z takového úhlu pohledu, jaký si tato instituce či osoba přeje. Jde tedy o jakýsi krizový 
management, či management reputace. Český termín pro tuto roli prozatím neexistuje.   
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proto je nyní tolik oblíbeným a neustále zmiňovaným tématem. Ačkoli však média a 

marketéři celého světa poukazují na papeže Františka jako na skvělého komunikátora, 

Burke k tomu říká: „Nemyslím si, že je to skvělý komunikátor. Myslím si, že je skvělý 

křesťan.“41 

 

 

5.5 Papežské kanály 
Ačkoli oba papežové využívali stejných komunikačních kanálů, jejich přístup 

k nim byl různý. Papež Benedikt XVI. sice byl u zrodu papežského Twitterového účtu, 

Facebookového profilu či papežské aplikace, údajně se však nikdy s těmito novodobými 

komunikačními prostředky neztotožnil a nevyužíval jich dostatečně. Naopak papež 

František je vidět a slyšet téměř všude. Možná také proto, že kanálů více využívá, je 

neprávem považován za jejich zakladatele. 

V mnoha případech se z nejrůznějších článků dočteme, že papež František je 

prvním papežem, který používá novodobé sociální sítě. Pravdou však je, že již papež 

Benedikt XVI. začal používat Facebook, YouTube a dokonce i Twitter. Nestál 

samozřejmě u myšlenky tyto papežské kanály založit (od toho má papež své poradce), 

avšak se založením souhlasil a účty využíval.  

Po Benediktově rezignaci smazal Vatikán všechny jeho příspěvky z oficiálního 

papežského účtu na Twitteru. Tyto příspěvky můžeme nyní najít už pouze na oficiálních 

vatikánských webových stránkách. Vatikán se také nechal slyšet, že bude pouze na 

budoucím papežovi, jestli chce účet nadále využívat. My už teď víme, že papež 

František se rozhodl jej znovu obnovit a posílat z něj poselství do celého světa. 

Způsob jakým nyní papež František sociálních sítí využívá je zcela odlišný, než 

jaký byl způsob jeho předchůdce Benedikta XVI. Na oficiálním papežském účtu na 

Twitteru můžeme nyní najít nejenom nejrůznější papežovy poselství a citáty (jak tomu 

bylo v případě Benedikta XVI.). Papež František posílá do světa také mnohé zážitky ze 

svého života, mnohdy doprovázené fotkami či videi. A využívání těchto 

audiovizuálních prostředků je v této době skutečně velmi důležité. Dalo by se říci, že se 

nám tím papež více přibližuje a stává se tak skutečně „jedním z nás“.  

                                                 
41

 REILLY, Jill. The PR genius who helped make the Pope popular: Francis's marketing mastermind, an ex 

US journalist who belongs to Opus Dei. Mail online [online]. 2013 [cit. 2014-12-09]. Dostupné 

z: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2511151/Pope-Francis-PR-genius-Greg-Burke-ex-journalist-

belongs-Opus-Dei.html#ixzz3K6IvGFTH  
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Závěr 
Římskokatolická církev a marketingová komunikace se mohou zdát pojmy na 

první pohled zcela odlišnými. V dnešní době však již není marketingová komunikace 

v rámci římskokatolické církve žádnou závratnou novinkou. Jednotlivé marketingové 

kanály jsou hojně využívány nejenom PR specialisty, pracujícími pro Vatikán, ale také 

samotnými papeži, kněžími, kaplany, jáhny, řádovými sestrami a dalšími představiteli 

církve. Digitální svět a všechny jeho výhody tak zasáhly nejenom zcela převažující 

cílovou skupinu mladých lidí, ale naopak se dostaly do povědomí velmi širokého 

publika, zahrnujícího mimo jiné také představitele jednotlivých církví. 

Novodobé marketingové prostředky však nejsou jedinými prostředky, které 

římskokatolická církev kdy používala. V průběhu její dvoutisícileté existence můžeme 

vidět hned několik nejrůznějších známek marketingu. Jako první „logo“, neboli znamení 

katolické církve - kříž, který je dodnes nejrozšířenějším „logem“ vůbec. Jako další poté 

přímý marketing, zajištěný především Kristovými apoštoly nebo například techniku 

WOM (z anglického word of mouth – informace, která se šíří řetězcem lidí) – tedy 

šíření Kristova evangelia prostřednictvím lidí. V neposlední řadě může být jedním 

z prvních důkazů marketingu v římskokatolické církvi také samotné umění (církevní 

stavby, obrazy, sochy či chorály) či jednotlivé církevní svátky v průběhu roku. 

Prvními papeži, kteří se zasloužili o budování komunikační strategie církve, byli 

již papežové z přelomu 19. a 20. století – Pius XI., Lev XIII. nebo Benedikt XV, avšak 

za skutečné průkopníky v komunikaci církve se považují až Jan XXIII. a Pavel VI., 

kteří se zasloužili o mezináboženský dialog a modernizaci církve. Pavel VI. byl také 

prvním papežem, který se vydával na dlouhé mezinárodní cesty, na což navázali také 

jeho nástupci v čele s Janem Pavlem II.  

S nástupem nových technologií se jednotliví papežové a především poté jejich 

mediální poradci či PR specialisti, museli posunout ještě více kupředu, a to především 

v rámci internetové propagace. Papež Benedikt XVI. začal využívat sociálních sítí, jako 

je Facebook, Twitter či YouTube. Jeho poradci také vytvořili a spustili tzv. „Pope App“, 

tedy „Papežskou aplikaci“ pro chytré telefony. Papež František v jejich využívání 

pokračuje a vzhledem k ohlasům a celkové úspěšnosti papežských účtů si vede velmi 

dobře.  
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Marketingová komunikace posledních dvou papežů – papeže Benedikta XVI. a 

papeže Františka je většinou označována za pokrokovou. I přes to je však papež 

Benedikt XVI. stále popisován spíše jako „papež učenec“, tedy papež velmi vzdělaný, 

který však neuměl své myšlenky vyjadřovat jednoduše – pro obyčejné lidi. Ačkoli tedy 

novodobých marketingových technik díky svým mediálním poradcům využíval, traduje 

se, že se s nimi nikdy zcela neztotožnil.  

Na druhou stranu papež František je zcela jiný. Není žádnou výjimkou, když si 

vyfotí tak populární „selfie“ nebo nahraje na Instagram fotku, na které má na sobě 

hasičskou helmu či klaunský nos. Jeho myšlenky nejsou sice považovány za tak 

hluboké jako myšlenky papeže Benedikta XVI., avšak více působí na lidi – a to 

nejenom na římské katolíky, ale především taky na ateisty. Dalo by se tedy říci, že 

papež František se zaměřuje nejenom na marketing dovnitř své církve, ale také na 

marketing „vnější“ a oslovuje stále nové a nové ovečky. 

 Za necelé dva roky na papežském stolci si papež František získal uznání 

a obdiv lidí z celého světa. Byl zvolen osobností roku, jeho zcela jasně podané 

myšlenky jsou citovány nejrůznějšími světovými médii a jeho kanály na sociálních 

sítích sleduje čím dál více lidí – a to nejenom lidí věřících, ale také nevěřících. Oproti 

papeži Benediktu, který se zaměřoval spíše na reformaci církve a na psaní encyklik, by 

se tedy dalo říci, že papež František je papežem spíše „populistickým“, který však právě 

svým přístupem vytváří zcela nový náhled na katolickou církvi, a buduje jí management 

reputace. A právě to z něj dělá osobnost tolik oblíbenou a žádanou. Jeho marketingová 

komunikace je jiná, než byla marketingová komunikace papeže Benedikta XVI. Zatím 

se ale zdá býti strategicky úspěšnější.  
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Summary 
Roman Catholic Church and the marketing communication could seem like two 

terms that have no connection between each other. However, in this era, the marketing 

communication in Roman Catholic Church is nothing new. Individual marketing 

channels are widely used not only by PR specialists, who work for Vatican, but also by 

popes, priests, chaplains, deacons, nuns and other Church representatives. Digital world 

and all its benefits affects not only the main group of young people, but it affects wide 

audience including also the representatives of individual churches.  

However, modern marketing tools are not the only tools that Roman Catholic 

Church used. During its two thousand years long existence we can see more signs of 

marketing. The first one is the „logo“, the sing of Catholic Church – crucifix, the sign 

that is the most widespread „logo“ ever. Then we can see direct marketing, guaranteed 

primary by Christ´s apostles and also the method of WOM (word of mouth – 

information is spread by people) – spreading the Gospel of Christ by people. And 

finally, one of the first evidences of marketing in Roman Catholic Church could be art 

(buildings, paintings, sculptures or chants) or also religious holidays.  

First popes, who contributed to build Church communication strategy, were 

already popes from the late 19th century – Pius XI., Leo XIII. or Benedict XV., but the 

first really successful „communication“ popes were John XXIII. and Paul VI., who 

contributed to engage in a dialogue with other religions and to modernize the Church. 

Paul VI. was also the first pope, who did long international journeys around the world. 

With the advent of new technologies, individual popes and their media 

consultants and PR specialists had to move forward with using marketing techniques. 

Pope Benedict XVI. started to use social networks such as Facebook, Twitter or 

YouTube. His consultants also created and launched „Pope App“ – application for smart 

phones. Pope Francis continues in their use and according to reactions and success of 

those pope channels, we can say that he does a good job. 

Marketing communication of the last reigning popes – Pope Benedict XVI. and 

pope Francis is mostly described as modern or progressive. However, Pope Benedict 

XVI. is still described more like „pope scholar“, pope who is very educated and literate, 

but who could not express his thoughts very easily – for „normal“ people. He used 

marketing tools, but more because of his media consultants, he personally did not fall in 



  45

with them. On the other hand, Pope Francis is different. If he takes a popular „selfie“ or 

upload a photo on Instagram, where he wears a firefighter helmet or a clown nose – that 

is nothing strange. His thoughts may not be as deep as the thoughts of pope Benedict 

XVI., but pope Francis has more impact on people – and not only on Roman Catholics, 

but also on atheists. We can say that Pope Francis focuses not only on marketing inside 

the Catholic Church, but also outside of it.  

In less than two years, Pope Francis won recognition and admiration of people 

from all around the world. He became a “Person of the year”, his clearly thoughts are 

cited by various world media channels and his social network channels are followed by 

more and more people – and what is more: not only by believers, but also by 

unbelievers. Compared to Pope Benedict XVI. who focused more on reformation of the 

Church and on writing encyclicals, we could say that the Pope Francis is a Pope who is 

more “populist”. However, by his approach he creates a new look to the Catholic 

Church and builds a reputation management. And that is what makes him person so 

popular and desired. His marketing communication is different than marketing 

communication of Pope Benedict XVI. For now we can say that it seems to be 

strategically more successful. 
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Překlad textu: 

Když prohrajete, budeš muset nosit ty červené boty od Prady. 

 
 

Zdroj obrázku:  
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Překlad textu: 

Když prohrajete, musíš mi napsat další encykliku (tak jako minule).  

 

Zdroj obrázku:  

Quickmeme [online]. 2014 [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: http://www.quickmeme.com/ 
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Překlad textu: 

Když vyslyším modlitby Němců, nechám papeže na holičkách. 

Když vyslyším modlitby Argentinců, nechám papeže na holičkách. 

 

Zdroj obrázku:  

Catholic Memes [online]. 2014 [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z: http://catholicmemes.com/
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Zdroj obrázku: 

Pope Francis, Person of the Year. In: TIME [online]. 2013 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 

z:http://content.time.com/time/covers/0,16641,20131223,00.html
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sociální síti Twitter) 

 

 

Překlad textu: 

Drazí přátelé, je mi potěšením se s vámi spojit pomocí Twitteru. Děkuji vám za vaše 

velkorysé odpovědi. Všem vám z celého srdce žehnám. 

 
 
Zdroj obrázku: 

REILLY, Jill. The PR genius who helped make the Pope popular: Francis's marketing 
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[cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2511151/Pope-

Francis-PR-genius-Greg-Burke-ex-journalist-belongs-Opus-Dei.html#ixzz3K6IvGFTH 



  62

Příloha č. 9: Papež František při focení „selfie“ se svými fanoušky (obrázek) 
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Příloha č. 10: Papež František v hasičské helmě (obrázek) 
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Příloha č. 11: Papež František s klaunským nosem (obrázek) 
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