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Poprvé v dějinách křesťanství bilancuje papež své 
působení v úřadě.  
V rozhovorech, které vedl papež Benedikt XVI. 
s novinářem Peterem Seewaldem krátce před svým 
odstoupením z úřadu a krátce poté, se čtenáři otevírá možnost pohlédnout spolu s papežem zpět na 
dobu jeho pontifikátu. Nikdy předtím nemluvil Benedikt XVI. tak otevřeně o pozadí své překvapivé 
demise. Vyjadřuje se k obnovení víry jako velkému tématu svého pontifikátu, ale i k jeho problémo-
vým bodům, jako byl například vztah k židům a muslimům, aféra Vatileaks nebo záležitost s Piovým 
bratrstvem. A nikdy předtím Benedikt XVI. tak otevřeně nehovořil o svém přístupu k víře, o součas-
ných výzvách pro křesťanství a o budoucnosti církve. Osobní charakter knihy podtrhují jeho vzpo-
mínky na rodinu, na důležité souputníky a kolegy a zásadní životní události. Po knihách rozhovorů 
Sůl země, Bůh a svět a Světlo světa, všechny s Peterem Seewaldem, se Poslední rozhovory stávají 
skutečným odkazem výrazného papeže tohoto století a jednoho z nejvýznamnějších myslitelů a teo-
logů naší doby.

 
Benedikt XVI., narozen 1927 jako Joseph Ratzinger, byl profesorem teologie, mnichovským a frei-
singským arcibiskupem (1977–1982), prefektem Kongregace pro nauku víry (1982-2005) a pape-
žem od roku 2005 do svého odstoupení z úřadu v roce 2013.

Peter Seewald, nar. 1954, je německý novinář, jeho nejznámějšími díly jsou čtyři knihy rozhovorů 
s Benediktem XVI. Sůl země, Bůh a svět, Světlo světa a nyní Poslední rozhovory.
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BENEDIKT XVI.
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s Peterem Seewaldem

„BENEDIKT XVI. JE ZTĚLESNĚNÁ SVATOST, MÍRUMILOVNÝ A BOŽÍ MUŽ.“
– Papež František


