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Rozhovor s P. Františkem Staňkem, 
sekretářem nunciatury v Bangui

P. ICDr. ThLic. František Staněk z Ostravy je absolventem Papežské církevní 
akademie (Pontifi cia Ecclesiastica Academia). Byl připraven sloužit jak v České 
republice, tak v diplomatických službách. Nakonec byl povolán do daleké Středo-
africké republiky. Během svého pobytu v České republice, před návratem do Afriky, 
poskytl pro periodika Společnosti pro církevní právo tento rozhovor:

Ještě před svým jmenováním do Bangui jste předpokládal, že Vaše působení ne-
bude v Evropě. Existuje nějaký daný klíč pro ustanovování absolventů Papežské 
církevní akademie?
Myslím, že neexistuje, nebo o něm nevím. Domnívám se ovšem, že představení ve 
Vatikánu chtějí, abychom více poznali univerzální církev a také více kultur. Z toho 
plynul můj předpoklad, že nebudu sloužit v Evropě.

Co je náplní Vaší činnosti na nunciatuře Apoštolského stolce ve Středoafrické 
republice? Které další státy pokrývá?
Činnost diplomata Svatého Stolce má v zásadě dvojí rozměr: církevní a politický. 
Snažíme se tedy být k dispozici biskupům. Působíme taky jako jakási spojka mezi 
Římem a místními církvemi. Co se týká politiky, nuncius je plnohodnotný diplo-
mat, takže se účastní všech diplomatických setkání, kde pochopitelně prezentuje 
postoje Svatého Stolce. A pokud není nuncius k dispozici, zastupuje jej sekretář. 
Nuncius sídlící v Bangui je akreditován ve Středoafrické republice a v Čadu. Každá 
z těch nunciatur má svého sekretáře. Tak já trávím s nunciem většinu roku, ale 
občas odlétá za povinnostmi i do Čadu. A pokud monsignor z Čadu jede například 
na dovolenou, jede ho zastupovat nuncius nebo sekretář ze Středoafrické republiky.

Středoafrická republika patří k chudým africkým zemím. Jak byste po svém pů-
sobení, byť kratším, popsal přístup Apoštolského stolce a jeho angažovanost na 
africkém kontinentu?
Mohu mluvit pouze z pozice člověka, který sídlí v hlavním městě nejchudšího 
státu světa. Zde Vatikán podporuje především rozvoj církve, školství, zdravotnictví 
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a různé sociální projekty (sirotčince apod.). A přítomnost církve v tomto ohledu 
je citelná a viditelná.

V zemi působí modré přilby OSN – mise MINUSCA. Troufáte si odhadnout nakolik 
je úspěšná?
Určitě úspěšná je. Snaží se být nápomocná dialogu mezi znesvářenými stranami. 
Už vůbec její přítomnost minimálně komplikuje pokusy o převrat v hlavním městě 
a je také přítomna v dalších městech republiky. Nicméně, o míru se zatím mluvit 
nedá. Bohužel pak tato nejistá a rozvířená situace nepomáhá rozvoji Středoafrické 
republiky.

Jaké jsou hlavní nástroje diplomacie Apoštolského stolce?
Nejdůležitější zbraní je podle mě neutralita a neustálé nabádání k dialogu.

Můžete uvést z historie příklady úspěšného angažování se Apoštolského stolce ve 
významných okamžicích nedávné historie?
Teď rychle mě napadá usmíření mezi Chile a Argentinou, které byly ve válečném 
stavu. Snad se povede dobře působit také v případě Venezuely. Vím také, že se 
uvažuje o prostřednictví Svatého stolce v nynějším válečném konfl iktu na Ukrajině.

Jaká oblast mezinárodního práva je Vám osobně blízká?
Docela mě zajímají vztahy Svatého stolce a jednotlivých států, ale také meziná-
rodní trestní právo.

Můžete říci, zda existuje země, ve které byste rád působil?
Myslím, že ne. Každá země má svá krásná specifi ka i stinné stránky. Domnívám 
se, že je důležitější dobrý vztah mezi nunciem a sekretářem, nezávisle na státu 
působení.

Otázky kladl Mgr. Jiří Dostál


