Akce

Říman

Rožnov 89
farář
František
Petrík
v roce 1989

1

4
2

3

5

6

7

9
10

8
Rožnov 89 # Panely s příběhy roku 1989 v Rožnově pod Radhoštěm směřujícími
k sametové revoluci najdete na těchto místech (nebo na http://roznov89.knir.cz):
1
2
3
4
5

Několik vět – u krytého bazénu
Generální stávka – před Teslou
Charta 77 – autobusové nádraží
První máj – křižovatka u Rosavy
Incident – Nádražní ulice
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Akce Říman – PRÁVĚ ČTETE
Demonstrace – Masarykovo náměstí
Občanské fórum – za Albertem
Památník – Masarykovo náměstí
Volby – Masarykovo náměstí

Akce Říman
Dne 8. srpna 1989 byl Státní bezpečností při okresní správě Sboru národní bezpečnosti ve Vsetíně zaveden svazek s názvem
„Akce Říman“, jehož „zájmovou osobou“ byl tehdejší rožnovský
římskokatolický farář František Petrík.
Státní bezpečnost se o něj zajímala z několika důvodů: vadily jí
jeho aktivity mezi mládeží ve prospěch římskokatolické církve,
organizace církevních obřadů pro školní mládež a také jeho podpora petiční akce „Podněty katolíků k řešení situace věřících
občanů v ČSSR“ signatáře Charty 77 a čelného představitele
katolického disentu Augustina Navrátila (1928–2003), která usilovala zejména o náboženské svobody.
StB sledovala také jeho kontakty s rožnovskými a regionálními signatáři Charty 77 i jejím tehdejším mluvčím Ing. Tomášem
Hradílkem z Lipníka nad Bečvou a další aktivními, protirežimně
smýšlejícími občany.
Podle hlášení agenta StB, který byl na duchovního „nasazen“,
měl František Petrík na faře pořádat schůzky občanů z řad
tzv. nezávislých iniciativ a tyto pak zapojovat do „protistátní činnosti“. Rožnovská fara byla skutečně místem, kde kněz uchovával samizdatové časopisy, dále je distribuoval a zařizoval tvorbu
jejich kopií. V průběhu listopadových dní se fara stala „základnou“ pro setkávání občanů aktivně nakloněných k společenským
změnám, jež 1. prosince 1989 vyústily v založení rožnovského
Občanského fóra.

František Petrík při projevu na
rožnovském náměstí v listopadu
roku 1989. V pozadí traktorová
vlečka, která sloužila řečníkům
jako pódium.
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Výstavu Rožnov 89 vytvořily: Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, Fujaré, z. s.,
a Valašské muzeum v přírodě. Texty a výběr dokumentů: Honza Petružela a Matouš Turza.
Koncepce a grafické zpracování: Honza Petružela. Fotografie: Kronika města Rožnova p. R.,
SOA ve Vsetíně.

P. František Petrík (1950–2015)
Narodil se v obci Dubodiel v trenčínském
okrese, kněžské svěcení přijal 23. června 1973 v Olomouci. Působil na farnostech
v Ostravě-Zábřehu, Hoštejně, Maletíně,
Mohelnici, Mírově a Studené Loučce ad.
V období let 1987–1994 byl duchovním farnosti v Rožnově pod Radhoštěm. V arcidiecézi byl pověřen službou děkana v děkanátu
Valašské Meziříčí, později v děkanátu Uherské Hradiště. Řadu let byl členem kněžské
rady, pastorační rady a sboru konzultorů.

http://roznov89.knir.cz

Máte k příběhům
Rožnov 89 doplnění,
vzpomínky, dokumenty?
Napište nám na:
roznov89@knir.cz

