
Česká křesťanská akademie Praha 6

vás srdečně zve na promítání filmu 

Papež František, který drží slovo

Pastorační středisko – Arcibiskupství pražské 
Praha 6, Kolejní 4

Film se v Pastoračním středisku promítá 
v pondělí 10. února 2020 ve 20:00

Anotace filmu:

Film se promítal už na mnoha místech, vyslovovali se k němu např. P. Tomáš 
Halík, biskup Tomáš Holub a mnoho dalších. Na internetu je mnoho anotací, 
např. následující anotace je na adrese Cirkev.cz: 



Papež František: Muž, který drží slovo
Filmový dokument režiséra Wima Wenderse v hlavní roli s papežem Františkem. 
Světově uznávaný režisér byl Vatikánem přizván ke spolupráci na celovečerním 
dokumentu, v němž se papež František vyslovuje k zásadním tématům současnosti. 
Wenders strávil s papežem Františkem několik natáčecích dní přímo ve Vatikánu a 
procestoval s ním celý svět. Dokument je podmanivým zachycením myšlenkového světa 
papeže Františka, jedné z vůdčích duchovních postav současného světa.

Anglický název zní: „Pope Francis: A Man of his Word“. A tak se film  uvádí též 
pod názvem  Papež František: muž svého slova, což je otrocký překlad,  
který v češtině nemá smysl. Podle cambridgeského slovníku

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/man-of-his-word

„man of his word“  znamená „people who do what they say they will do“, čímž 
se apriorně myslí na dobré lidi (ač se může stát, zlý člověk dělá to, co vyhlásil, že 
udělá).

Charakteristika filmu:

Slavný německý režisér Wim Wenders (třikrát navržen na Oscara)  vytvořil 
celovečerní snímek s papežem Františkem v hlavní roli. František však  nic nehraje, 
nýbrž film dokumentuje, jak se František na svých cestách vztahuje z hloubi své 
víry ke zraněnému dnešku, k chudobě, k imigraci, k člověku vystavenému 
nespravedlnosti, ke stavu církve.  Klade-li si nevěřící  otázku „o co tomu papeži 
jde“, pak mu film nabízí odpověď, a věřícím dokonce předkládá velmi neotřelé 
podněty, jak mohou dál kráčet cestou víry v dnešním světě.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/man-of-his-word
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