Řekli o knize...
„‚Musíte být normální,‘ řekl papež František jezuitovi Antoniovi Spadarovi, čímž určil tón
jejich dlouhého rozhovoru z minulého léta. „Život je normální.“ To je to, co je na Ivereighově
biografii papeže Františka zvlášť pozoruhodné: Ivereigh zobrazuje Jorgeho Maria Bergoglia
jako mimořádnou postavu tak, že ho ukazuje v prostředí jeho „normálního“ života, od
jezuitské Colegio Maximo, přes autobusové zastávky v Buenos Aires po Casa Santa Marta
v Římě. Biografie žádného ze současných papežů nebyla tak citlivá, kulturně na výši a
současná jako tato.“
– Paul Elie, autor The Life You Save May Be Your Own (Život, který zachráníte, může být
váš vlastní) a Reinventing Bach
***
„Bez nadsázky nejlepší pojednání o argentinském zázemí papeže Františka napsané někým,
kdo zná katolickou církev skrz naskrz. Mistrovské, nepostradatelné a poutavé.“
– John L. Allen Jr., hlavní editor Crux a The Boston Globe
***
„Skvěle napsaná a plná informací. Dosud nejlepší biografie papeže Františka.“
– Thomas Reese, SJ, hlavní analytik National Catholic Reporter a autor Inside the
Vatican: The Politics and Organization of the Catholic Church
***
„Austen Ivereigh napsal jednu z nejlepších jednosvazkových biografií papeže Františka, jakou
můžete najít. Papež reformátor popisuje fascinující příběh života Jorgeho Maria Bergoglia
v Argentině s jeho světlými i stinnými stránkami. Spolu s odhalením Františkových kořenů
nám Ivereigh poskytuje realistický a hluboký pohled na to, jaký je Bergoglio jako papež a
kam vede katolickou církev.“
– David Gibson, národní zpravodaj Religion News Service a autor The Rule of Benedict:
Pope Benedict XVI. a His Battle with the Modern World (Benediktův řád: Papež Benedikt
XVI a jeho boj s moderním světem)
***
„Vynikající dílo Austina Ivereigha nás důkladně seznamuje s okolnostmi a vlivy, které
určovaly pouť Jorgeho Bergoglia: nejprve ho poznáváme jako mladého jezuitského vůdce,
pak jako arcibiskupa Buenos Aires a nakonec jako pastýře více než jedné miliardy katolíků.

Úžasné události a střety popisované v knize demonstrují, že klíčem k pochopení papeže
Františka a jeho představy církve je především pochopení jeho neochvějné víry v lásku a
milost Ježíše Krista.“
– kardinál Timothy Michael Dolan, arcibiskup New Yorku a autor Praying in Rome:
Reflections on the Conclave and Electing Pope Francis (Modlení v Římě: Zamyšlení nad
konkláve a zvolením papeže Františka)
***
„Důkladná, vyčerpávající, mimořádně čtivá a poutavá… V záplavě knih o prvním
latinskoamerickém papežovi je Ivereigh mimořádně dobře informovaný a přesvědčivý.“
– Charles J. Chaput, OFM Cap; arcibiskup Philadelphie

