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32 / MISIE  

KATARÍNA URBANOVÁ 

Redemptoristov si mnohí spájajú 
skôr s!"udov#mi misiami. Na po-
zvanie farností prichádzajú reho"-
níci z!Kongregácie Najsvätej$ieho 
Vykupite"a za veriacimi, aby im po-
mohli duchovne sa obnovi% a!na&er-
pa% nové impulzy vo viere. 

Redemptoristi Franti$ek Boldy, 
Peter Kvetan a!Jozef Novák star$í sú 
na takzvanej stálej misii vo farnosti 
Fr#dek, ktorá je spojená s!pútnic-
k#m miestom a!správou Baziliky 
Náv$tevy Panny Márie.

'eská a!slovenská provincia sa 
spojili za&iatkom roka 2017, no 
k(azi zo Slovenska pôsobili vo 
Fr#dku u) od roku 2013. Ako dnes 
spomína otec Franti$ek, vtedy bola 
hádam najvä&$ia obava z!pou)íva-
nia &e$tiny. Tá sa v$ak ve"mi r#chlo 
rozplynula a!u) po nieko"k#ch t#)-
d(och k(azi za&ali postupne káza% 
i!komunikova% v!&e$tine.

BY! VERIACI JE TU V"ZVA  
O!tom, )e pôsobenie slovensk#ch 
k(azov v!tejto farnosti má zmy-
sel a!zárove( bude náro&né,!sa re-
demptoristi presved&ili hne* na 
za&iatku. Okrem pravideln#ch bo-
hoslu)ieb a!spovedania patria do 
duchovnej správy farnosti aj tri do-
movy charity, oddelenie pre dlho-
dobo chor#ch, hospic a!penzión pre 
seniorov.

Do kostolov prichádzajú "udia 
z!farnosti a!okolia, ale aj pútnici. 
Slu)ba k(azov preto vy)aduje usta-
vi&né nasadenie – patrí k!nej denná 
spovedná slu)ba, pravidelná novéna 
k!Matke ustavi&nej pomoci, adorá-
cie, práca s!mláde)ou, príprava na 
sviatosti i!vyu&ovanie nábo)enstva.

Otec Franti$ek hovorí, )e hoci sa 
farnos% nachádza geograficky ve"mi 
blízko slovensk#ch hraníc, je mo)né 
pozorova% isté rozdiely. „V!kostoloch 
nejde o!po&ty, ale o!h+bku, "udia vo 
farnosti nie sú len tradi&n#mi veria-
cimi. By% veriaci znamená v!'echách 
i!na Morave v#zvu. Okolie &loveka 
dostato&ne preverí a!veriaci sa po- 

merne &asto dostávajú do konfron-
tácie s!in#mi "u*mi.“ 

Pokia" je v$ak viera )ivá, konfron- 
tácie nielen)e ustoja, ale stanú sa 
aj aktívnymi svedkami. V$etci traja 
k(azi sa zhodujú v!tom, )e stretá-
vajú ve"a h"adajúcich, ktorí &asto 
potrebujú rozhovor alebo radu. 
Otec Franti$ek zárove( patrí k!mi-
sionárom milosrdenstva.!

ROZMANITOS! KULTÚR
Otec Peter vyzdvihuje rôznorodos%, 
ktorá v!regióne dominuje v*aka 
vplyvu rôznych kultúr a!národnos-
tí. Hlavne v!20. storo&í prichádza-

lo ve"a "udí za prácou do baní a!ve"-
k#ch závodov do Ostravy. 'asto si 
tam potom zakladali rodiny a!pri-
ná$ali svoje zvyky. 

Ke* sa rozprávame o! tom, &i 
má v#hodu pôsobi% na pútnickom 
mieste, otec Franti$ek súhlasí. „Ve-
"a turistov prichádza zo zvedavosti 
a!v!rámci aktivity Moravsko-sliez-
skeho kraja patrí fr#decká bazilika 
medzi otvorené kostoly, je mo)né tu 
vyu)i% slu)by sprievodcov a!dozve-
die% sa nie&o nové.“ Vysvet"uje, )e 
sprievodcovia sú z!radov veriacich 
vo farnosti a!majú bohaté znalosti.

AKTÍVNE SPOLO#ENSTVÁ 
Anga)ovanos% laikov vo farnosti 
Fr#dek, ktorá má pribli)ne 56-tisíc 
obyvate"ov, je pomerne vysoká – pô-
sobí tam 20 rôznych spolo&enstiev. 
Fungova% dokázali aj v!re)ime rôz-
nych obmedzení a!zákazov spoje-
n#ch s!pandémiou. Veriaci h"adajú 
)ivé spolo&enstvá a!k(azi vníma-
jú svoju úlohu skôr ako podpornú, 
s!cie"om preh+bi% tieto aktivity. 

Aj v#zva pápe)a Franti$ka na 
synodu a!diskusiu o! jednotliv#ch 
témach padla vo Fr#dku na úrodnú 
pôdu, nebolo potrebné nabáda% 
na!aktivitu, &o je vo farnostiach skôr 
vzácnos%ou. „Tunaj$í veriaci sú zvyk-
nutí diskutova% a!h"ada%. Fr#dek mal 
v!rámci Ostravsko-opavskej diecézy, 
do ktorej patrí, najviac synodálnych 
skupiniek,“ hovorí otec Peter. 

Ke*)e je v!'echách a!na Morave 
ve"mi málo povolaní, je pôsobenie 
slovensk#ch k(azov vítanou pomo-
cou a!momentálne nemá &asové 
obmedzenie. Predstavení provincie 
rozhodujú o!potrebách &innosti na 
jednotliv#ch miestach. 

DVANÁSTA NEDE!A V CEZRO"NOM OBDOBÍ 

V!novej farnosti sme na"li #ivú vieru
Ke# sme sa pred takmer desiatimi rokmi s rodinou pres$ahovali na severnú Moravu, boli sme príjemne prekvapení h%bkou viery 
a anga&ovanos$ou veriacich. Túto skúsenos$ majú aj slovenskí k'azi z rehole redemptoristov, ktorí vo Fr(dku pôsobia. 

Tunaj"í veriaci 
sú zvyknutí 
diskutova$ 

a!h%ada$.

BY) VERIACI ZNAMENÁ V "ECHÁCH I NA MORAVE V*ZVU, OKOLIE "LOVEKA PREVERÍ A JEHO VIERU KONFRONTUJE

Festival s názvom Bo!í m"sto, ktor( 
sa konal 13. a 14. mája, hodnotili 
náv+tevníci ako „bo&sk(“. Na snímke 
v pozadí je Bazilika Náv+tevy Panny 
Márie vo Fr(dku. 
Snímka: !lov"k a víra/Josef Cinciala

Z,ava: redemptoristi Franti+ek Boldy, 
Peter Kvetan a Jozef Novák star+í.
Snímka: archív farnosti Fr#dek
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