
Misioná ř i  z Veselí a Bzence evangelizovali v Plzni 
 

REGION – Předposlední říjnová 
neděle je už t řiaosmdesát let 
světovým dnem modliteb za 
misie. P řesto že se naše zem ě 
řadí mezi bohatý Západ, z 
duchovního pohledu pat ří mezi 
misijní uzemí.  

 
 

Markéta Šivelová (vlevo) se v 
rámci misií v Plzni zúčastnila také 
pouliční evangelizace. Foto 
Lenka Fojtíková 

 

Moravské diecéze jsou sice zatím označovány za katolické bašty, v Čechách je dnes ale situace zcela jiná. 
Z tohoto důvodu se po celý minulý týden uskutečnili v Plzni  misie. Mezi čtyřicítkou dobrovolníků pomáhali také 
Markéta Šivelová z Veselí nad Moravou a Lubomíra Kmentová ze Bzence. Misie pořádali františkáni. Ke 
spolupráci nás pozval P. Jakub FrantišekSadílek, který  působil až do konce prázdnin v Uherském Hradišti. 
Nabídku jsme přijaly a rozhodně nelitujeme," shodly se ženy. 

Součástí sedmidenního programu byly p řednášky ve školách, d ětský den, koncert, pantomima, 
evangelizace na ulicích, ve černí po řady, návšt ěvy v domov ě důchodc ů i léčebně dlouhodob ě 
nemocných . „Nejdříve jsem měla ze všeho docela obavy. Nikdy jsem se podobné akce nezúčastnila. Dnes 
mohu říct, že to byla úžasná zkušenost. Samoz řejmě že nás  někteří lidé odmítli. Našlo se ale i  mnoho 
těch, kdo se zastavili a po pár  v ětách se za čali neuv ěřiteln ě otvírat a sv ěřovat se svými bolestmi a 
zraněními. P řestože nejd říve tvrdili, že jsou ateisté, tak poté souhlasili, abychom se za n ě pomodlili," 
prozradila zážitky Markéta Šivelová. „M ě se nejvíc dotkla návšt ěva léčebny dlouhodob ě nemocných. 
Mnozí p řestárlí nemocní lidé jsou tam svými blízkými odlože ni a vyložen ě hladoví po lásce, úsm ěvu a 
pohlazení," řekla Lubomíra Kmentová. 

„Vím, že je naše diecéze misijním územím. Je tu nejméně praktikujících katolíků, proto jsem rád, že misionáři 
zamířili právě k  nám," uvedl plzeňský biskup František Radkovský. 
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