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Pôvod mena: z tal. od sv. Františka z Assisi, ktorého otec nazýval 
v detstve pre jeho znalosť francúzštiny Francesco – Francúzik. 
Svätec dnešného dňa sa narodil na taliansko-švajčiarskom 
pohraničí v Savojsku na zámku Sales 21. augusta 1567.  
Vyštudoval filozofiu a právo v Paríži. Počas svojho pobytu v Paríži 
býval v jezuitskom kolégiu a získal aj vynikajúce duchovné 
vedomosti. Ako 19-ročný pod vplyvom reformácie prekonal krízu 
viery. Podľa náuky o predurčení bol presvedčený, že bude 
zatratený. Mal pevnú povahu a krízu prekonal myšlienkou: „Keď 
už nebudem môcť milovať Boha vo večnosti, chcem ho milovať 
aspoň tu na svete.“ Po štúdiách v Paríži absolvoval právnickú 
fakultu v Padove.  
Ako dvadsaťštyriročný napriek nesúhlasu otca si zvolil kňazskú 
dráhu. Jeho prvé pôsobisko bolo celkom pod vplyvom 
kalvinizmu. Nedal sa znechutiť a svojimi listami burcoval 
k návratu ku katolicizmu. V r. 1599 pápež vymenoval úspešného 
misionára za pomocného a v r. 1602 za diecézneho biskupa 
v Ženeve. Aj v svojom biskupskom úrade bol neúnavným 
pisateľom a štatistiky hovoria, že napísal okolo 6 000 listov. 
Vyčerpaný apoštolskou činnosťou zomrel 28. decembra 1622.  
Pius XI. ho v roku 1923 vyhlásil za patróna tlače a žurnalistov. Na 
jeho sviatok pápeži vydávajú posolstvo k Svetovému dňu 
spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi 
na Siedmu veľkonočnú nedeľu.  
V ikonografii je zobrazený sám alebo so sv. Janou Františkou 
de Chantal. Vedľa svätca často vidíme srdce ovinuté tŕním. 

Pápež František píše v posolstve k Svetovému dňu médií 2018: „Informovať znamená 
formovať, znamená to mať dočinenia so životom osôb,“ upozorňuje ďalej Svätý Otec 
v posolstve a novinárom adresuje túto výzvu:    
Túžim preto vyjadriť pozvanie k šíreniu ,žurnalistiky pokoja‘, a týmto výrazom nemám 
na mysli nejakú ,dobrácku‘ žurnalistiku, ktorá by negovala vážne problémy a naberala 
prisladené tóny. Myslím tým naopak na žurnalistiku bez pretvárky, nepriateľskú voči 
falošnosti, sloganom na efekt a vystatovačným prehláseniam; žurnalistiku robenú 

ľuďmi pre ľudí, a chápanú ako službu všetkým ľuďom, osobitne tým – a je ich vo svete väčšina –, ktorí 
nemajú hlas; žurnalistiku, ktorá by správy len tak 
nestrieľala (nehádzala ich do koša), ale angažovala sa 
v hľadaní skutočných príčin konfliktov, aby pomáhala 
porozumieť ich koreňom a prekonávať ich naštartovaním 
zdravých procesov; žurnalistiku angažovanú v poukazovaní 
na riešenia, ktoré by boli alternatívou k stupňovaniu kriku 
a verbálneho násilia.“  
Predsavzatie: Budem sa riadiť tajničkou z osemsmerovky: 

 
DIJON, JANADECHANTAL, JAZDECTVO, JEZUITI, 

JEŽIŠ, KATOLÍCI, KRÍŽ, KŇAZSTVO, LATINČINA, 

LETÁKY, LÁSKAVÝ, OHĽADUPLNÝ, PARÍŽ, 

PATRÓN, PREDURČENIE, PRÁVO, UČITEĽCIRKVI, 

VDOVA, VIERA, VTIPY, ŠVAJČIARSKO, ŠĽACHTIC, 

ŽENEVA, ŽURNALISTA 


