PAPEŽ ODKRITO O SEBI
Papež Frančišek je v pogovoru za argentinski list »La Voz del Pueblo« (pogovor je
25. maja 2015 objavil tudi “Osservatore Romano”) povsem odkrito spregovoril o
sebi in svojih navadah. Priznal je, da ne pazi na vsako svojo besedo. »Prej sem
vratolomen. Ker mi prehitro zdrsne kakšna beseda z jezika, mi to kdaj pa kdaj
povzroča lepe glavobole.« Javna občila včasih preobrnejo njegove besede ali pa jih
vzamejo iz prave vsebine.
Nikdar ni niti sanjal o tem, da bo kdaj papež. V konklavu leta 2005 ni bil
nikakršen resničen protikandidat kardinalu Josephu Ratzingerju. Jasno mu je bilo,
da naj bo ta prihodnji papež. Svoje priljubljenosti, ko je papež, si ne zna točno
razložiti. »Tako je, kot da so ljudje razumeli, kaj bi rad povedal. Poskušam biti
konkreten.«
Potrebuje psihološko bližino ljudi. »Dajejo mi pozitivno energijo.« Sebe ima za
mestnega človeka, saj je odrastel v Buenos Airesu. »Na deželi ne bi mogel živeti.«
Zato sedaj še toliko bolj pogreša možnost, da bi se sprehodil po ulicah in si
privoščil pico. Kot kardinal v argentinskem glavnem mestu je vedno rad hodil peš,
se peljal z avtobusom ali podzemno železnico.
Papež je v pogovoru tudi povedal, kakšne življenjske navade ima. Zaspi takoj in
globoko. »Vedno spim šest ur. Običajno sem ob devetih v postelji, berem do
desetih. Ko se mi oči začnejo zapirati, ugasnem luč, spim do štirih in se zbudim
sam od sebe. To je moja biološka ura.«
Potrebuje tudi opoldanski počitek, 40 minut do ene ure spanja. »Če nimam tega
počitka, potem se mi to pozna.«
Televizije ne gleda. To obljubo je naredil julija 1990 pred “karmelsko Devico”.
Namesto tega dobiva informacije iz italijanskega dnevnika “La Repubblica”, ki ga
zjutraj bere deset minut. Tudi interneta ne uporablja. O izidih svojega
priljubljenega nogometnega kluba San Lorenzo iz Buenos Airesa ga tedensko
seznani eden izmed švicarskih gardistov.

