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Frýdek - Nejstarší kněz ostravsko-opavské diecéze, redemptorista
P. František Hurina, který se narodil 11. 9. v roce 1921 ve Staškově
na Slovensku, zemřel v neděli 26. 6. 2016 v klášteře redemptoristů
ve Frýdku. Pohřeb P. Huriny bude ve čtvrtek 30. 6. 2016 ve 14.00
ve frýdecké bazilice. Po mši svaté a posledním rozloučení bude
uložen do hrobu redemptoristů na frýdeckém hřibitově.

P. František Hurina se toužil stát knězem již od dětství, které prožil
v Ostravě-Michálkovicích. Později vstoupil do řádu redemptoristů.
Za 2. světové války byl jako bohoslovec vyslán na nucené práce
do Německa. V roce 1948 (20. června) přijal kněžské svěcení z
rukou pražského arcibiskupa Josefa Berana. Od 13. dubna 1950
byl internován v klášteře v Králíkách a později byl na tři a půl roku v PTP.

Poté pracoval jako dělník v Ostravě až do opětovného uvěznění v roce 1961. Teprve od roku 1968 působí v
duchovní správě. Nejdříve jako kaplan v Ostravě-Zábřehu do roku 1973. Poté půl roku jako provizor v Újezdě u
Uničova a následně do roku 1984 jako administrátor v Sobotíně. V letech 1984–1990 byl administrátorem v
Rapotíně. Od roku 1990 byl administrátorem v Litovli a rektorem kostela v Července. Od roku 1993 přichází do
Frýdku, kde prožil závěr svého kněžského života. Zemřel v neděli 26. 6. 2016 v klášteře redemptoristů ve
Frýdku.

S P. Františkem Hurinou CSsR připravila televize Noe a Radio Proglas dva pořady. Zhlédnout a vyslechnout si je
můžete v archivu těchto médií.
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P. František Hurina C.Ss.R mal dnes pohreb
redemptoristi.sk /vo-frydku-zomrel-p-frantisek-hurina-c-ss-r/

Vo Frýdku, kde pôsobia 3 slovenskí redemptoristi Bratislavskej viceprovincie, zomrel P. František Hurina
C.Ss.R. 

Bol najstarším kňazom  ostravsko-opavskej diecézy. Narodil sa 11. 9. 1921 v Staškove na Slovensku. Zomrel 26.
6. 2016 v kláštore redemptoristov  vo Frýdku. Pohreb P. Hurinu bol 30. 6. 2016 o 14.00 v bazilike vo Frýdku. Po
svätej omši nasledovala posledná rozlúčka a pohreb na miestnom cintoríne.

1/2

http://redemptoristi.sk/vo-frydku-zomrel-p-frantisek-hurina-c-ss-r/


2/2


	V neděli 26. 6. zemřel nejstarší kněz diecéze P. František Hurina CSsR
	František Hurina2.pdf
	P. František Hurina C.Ss.R mal dnes pohreb


