
 

 

 

 

Drazí farníci, 

po roce zde máme období velkých prázdnin. Je to doba dovolených, 

odpočinku, načerpání nových sil, nové inspirace, prohloubení vztahů 

ve vlastní rodině nebo s přáteli, či navázání vztahů nových a pro někoho 

zásadních, pro zbytek jeho života.  

Rovněž to je i doba vhodná k prohlubování vztahu s Bohem. Vztahu 

pro křesťana, zásadního. I k tomu může posloužit doba dovolených 

a prázdnin. Snad si právě v této době, najdete chvilku pro mlčení 

a naslouchání v tichu přírody.  Kde Bůh zanechal nesmazatelnou stopu 

svého působení jako Stvořitel. Nesmazatelnou stopu své krásy a života, 

jehož je zdrojem. V přírodě lze s trochou snahy Boha zahlédnout. Je to 

sice jen stín a nepatrný odlesk jeho existence. Ale i to mnohdy stačí 

k tomu, aby člověk upadl do vytržení a úžasu. Jaký je asi Bůh 

ve skutečnosti? Na to si musíme počkat. Ale můžeme s jistotou tvrdit, 

že kdo vidí Ježíše, vidí Otce. Ano, kromě Bible, byla dána člověku 

právě i tato kniha o Bohu a jeho existenci. Už sv. Augustin nabádal své 

žáky, aby se učili číst tuto knihu a z ní Boha poznávali. Vynikal v tom 

samozřejmě světec pozdější doby, sv. František z Assisi. 

Kéž se Vám to tedy daří. Hledání a nalézání Boha skrze přírodu, ale 

i skrze vztahy s lidmi. A po prázdninách ať opět v plném počtu 

a s obnovenými silami kráčíme za Bohem do Jeho věčného – Božího 

království.  

Ať Vám žehná, Trojjediný Bůh a chrání Vás a opatruje.  

To Vám ze srdce přeje o. Vladimír 

2 / 2019 
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VÝSLEDKY SBÍREK 

Účel Štramberk Závišice 

Na potřeby farnosti – 3/2019 12.838,- Kč 4.404,- Kč 

Na potřeby farnosti – 4/2019 35.998,- Kč 4.023,- Kč 

Na potřeby farnosti – 5/2019 11.006,- Kč 4.315,- Kč 

Na potřeby farnosti – 6/2019 15.359,- Kč 3.270,- Kč 

Sbírka na kněžský seminář 12.147,- Kč 7.976,- Kč 

Sbírka na chrámy ve Svaté zemi 1.547,- Kč 650,- Kč 

Sbírka na podporu prorodinných 

pastoračních aktivit v diecézi 
10.757,- Kč 5.675,- Kč 

Sbírka na pomoc křesťanům Blízkého 

východu 
14.612,- Kč 6.095,- Kč 

FARNÍ KALENDÁŘ 2019 
ČERVEN 

24. 6. PONDĚLÍ – Mše svatá za zemřelé kameníky – tradičně slavena 

na slavnost narození sv. Jana Křtitele – POZOR ZMĚNA 

29. 6. Farní den na farní zahradě ve Štramberku 

ČERVENEC 

5. 7.  Závišická pouť sv. Cyrila a Metoděje 

26. 7.  PÁTEK – Výroční mše sv. v 17:30 – hasiči, Závišice – ZMĚNA 

27. 7.  Svatby ve farním kostele Štramberk 

11:00 hodin – Ivo Tirol a Tereza Lichovníková 

16:00 hodin – Jakub Matoušek a Elizabeth Bulajić  

28. 7.  Mše svatá – farní kostel 8:30 hod  

28. 7.  Mše sv. a žehnání řidičům a dopravních prostředků 

u sv. Kateřiny v 10:15 hod. 
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SRPEN 

4. – 11. 8. Exercicie – o. Vladimír bude mít duchovní cvičení 

11. 8.  Pouť u kapličky v Pasekách v Závišicích 

ZÁŘÍ 

28. 9.  Svatováclavská Horová pouť 

V letošním roce nebude v Závišicích Krmáš, protože závišická 

i štramberská schola v ten den bude vystupovat na sv. Hostýně 

s Popelkou Nazaretskou. 

ŘÍJEN 

5. 10. Svatba ve farním kostele 

 11:00 hodin – Jiří Ševčík a Soňa Šulová 

19.10.  Pouť ke sv. Vendelínovi 

 - Dušičková pouť na sv. Hostýn (termín bude upřesněn) 

27. 10. Krmáš – posvěcení kostela – ve farním kostele 

LISTOPAD 

17.11.  Pouť u sv. Kateřiny 

Amfiteátr v rekonstrukci 

Při přípravě areálu na tuto sezónu bylo zjištěno, že většina dřevěného 

zábradlí přes zimu ztrouchnivěla natolik, že pro diváky by byl amfiteátr 

nebezpečný. Navíc kořeny stromů a keřů, podle odborníků, začaly 

narušovat zídky, proto se na podzim provedl radikální řez. Aspoň 

lavičky v loňském roce opravené a natřené jsou v pořádku 

do následujících let. 

Největší zděšení kromě již zmíněných problémů však způsobil stav 

elektroinstalace, který neprošel přes revizní kontrolu. Zastaralé 

rozvaděče, hliníkové vodiče a nevyhovující zásuvky a jističe 

v kombinaci s loňskou bouřkou by nedovolily další provoz. V těchto 

měsících se snažíme vše napravit, aby nová sezóna mohla začít. Děkuji 

všem, kteří na brigádách provedli výkopové a jiné důležité práce. 
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Především Tomáši Sochovi za pomoc při realizaci nového zábradlí 

a hlavně Jiřímu Juračákovi a Karlu Žerdíkovi za rekonstrukci 

nevyhovující elektroinstalace. 

Petr Buzek 

Svatý Václav téměř opraven 
Drazí farníci, chtěl bych vás informovat, že svatý Václav již stojí 

v Bystřici pod Hostýnem na svých nohou. V průběhu července dojde 

k broušení, čištění, dodělání chybějících detailů a nanášení povrchové 

vrstvy. Již nyní přemýšlím, jak půltunovou sochu dopravit zpět 

do našeho města, vyvézt ji na Kotouč a dostat ji na vysoký podstavec. 

Uvítám vaše postřehy, náměty a nabídky pomoci.  

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste přispěli na konto veřejné 

sbírky. Bez vaší pomoci by naše snaha byla marná. Chcete-li být i vy 

další farníci součástí obnovy sochy, připomínám číslo účtu 

2101607265/2010. Připište do poznámky své jméno, budeme vděčni 

i za drobné dary. Pokud si nevíte s převáděním peněz rady, můžete dát 

peníze mi a já je vaším jménem na účet zašlu. Ještě jednou velké díky 

všem dárcům. 

Petr Buzek 

UPLYNULÉ AKCE VE FARNOSTI 

Ohlédnutí za Noci kostelů v Závišicích 

V pátek 24. května 2019 se po třech letech opět konala v kostele 

sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích Noc kostelů.   

Kostel byl pro všechny zájemce otevřen v pátek od 18:00 

do 22:00 hodin a tento čas byl nabitý obohacujícím programem. 

Po úvodním slově otce Vladimíra byl program zahájen hudebně-

literárním pásmem Popelka Nazaretská, které si pro nás připravili 

zpěváci a hudebníci ze Závišic a ze Štramberku pod vedením Aleše 

Kuběny, Radky Buzkové a Tomáše Sochy. Za excelentní výkon patří 
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všem zúčastněným velký dík a uznání za množství času, energie, píle 

a radosti, které do příprav i realizace vystoupení vložili. Pásmo Popelky 

Nazaretské si vyslechl kostel zaplněný posluchači. 

Po krátké přestávce následovalo povídání PhDr. Karla Antonína 

Kavičky o životě a díle všestranného umělce a autora nástěnných maleb 

a fresek jak v kostele v Závišicích, tak i v kostele ve Štramberku, Jano 

Köhlera. Poutavé vyprávění doplněné obsáhlou prezentací nám 

přiblížilo životní příběh tohoto velmi významného umělce. 

Dalším programem byl koncert komorní hudby pod vedením 

Mgr. Renáty Navrátilové, která se svými hosty posluchačům 

zprostředkovala známé i méně známé skladby, jejichž krásné provedení 

obohatilo celý večer a oslovilo všechny přítomné posluchače.    

Završením celého programu byla společná modlitba při adoraci 

hudebně doprovázena členy místní scholy.  

V průběhu celého večera měli všichni zúčastnění možnost prohlídky 

všech zákoutí kostela, od sakristie až po půdu a zvony, a také možnost 

občerstvit se nápoji, sladkými i slanými dobrotami a ochutnat mešní 

vína z České republiky, Španělska a Itálie. Děti se navíc mohly zapojit 

do doprovodného programu, vyzkoušet si svou šikovnost při hře 

i při vyrábění. 

Účastníků, kteří za celý večer navštívili kostel sv. Cyrila a Metoděje, 

bylo nepočítaně. Jsme moc rádi, že se zastavili jak lidé z naší vesnice, 

tak z blízkého okolí a někteří účastníci dokonce dorazili například až 

z Ostravy. 

Máme velkou radost, že celý večer hladce proběhl, že jsme se mohli 

setkat s velkou škálou tváří, že nám Pán Bůh požehnal nejen krásným 

počasím, ale také spoustou dalších věcí. Velké díky patří všem 

účastníkům a taky těm, kteří se na realizaci Noci kostelů jakkoliv 

podíleli, ať už v rámci vystoupení, úklidu, pečení či zajištěním zázemí. 

Těšíme se, že se za tři roky do noci kostelů opět zapojíme! 

Karolína Najzarová 
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Srdečné díky! 
Pouť ke sv. Zdislavě 

Ráda vzpomínám na zájezdy, které organizoval pan Sláv David. 

Vzpomínku na něho jsem si oživila při zájezdu do Jablonného 

v Podještědí, k svaté paní Zdislavě, patronce rodin. Prožili jsme 

společně mši sv. a sestoupili až k hrobu sv. Zdislavy. Modlitba na tomto 

místě přináší příchozím poutníkům mnoho milostí, byly zde vyslyšeny 

mnohé prosby. Při procházce k zámku Lemberk, kde paní Zdislava žila, 

jsme se osvěžili u Zdislavina pramene. 

Navštívili jsme také městečko Raspenavu, kde nám umožnil prohlídku 

tamějšího kostela zdejší duchovní správce. V Raspenavě jsme také 

nocovali v místě zvané Betánie, která se nacházela vedle fary. V neděli 

jsme pak navštívili Hejnice, kde jsme i prožili společnou mši svatou. 

Bazilika v Hejnicích je vskutku barokní perla severních Čech. 

Tento krásný zájezd jsme mohli zažít díky manželům Kamile 

a Slávkovi Dostálovým. Dřívější organizátor zájezdů, pan Sláv David, 

by měl jistě radost. Vždyť Kamila je jeho vnučka, geny po dědovi 

se nezapřou. 

Musím také ocenit zajištění stravování a noclehu za minimální cenu. 

Myslím, že všichni byli spokojeni a zájezd se líbil. 

Kamilo a Slávku, děkuji Vám za všechny poutníky našeho zájezdu. 

Ať Vám nadále vydrží elán a odhodlání plánovat další zájezdy. 

Děkujeme také Pavlovi Davidovi, řidiči autobusu, za bezpečnou jízdu. 

Těšíme se na něj při dalším zájezdu. 

Ludmila Petrášová 
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PLÁNOVANÉ AKCE VE FARNOSTI 

Farní den farnosti Štramberk a Závišice 

Kdy: sobota 29. června 2019 ve 14:00 hodin 

Kde: Farní zahrada ve Štramberku 

Pojďme se sejít a strávit společný čas jinak a jinde, než v kostele 

při bohoslužbě – něco dobrého pojíst a popít a třeba se i pobavit. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Výstava fotografií „Člověk a víra“ 

Člověk a Víra ve spolupráci s Římskokatolickou farností Štramberk 

Vás srdečně zvou na výstavu velkoformátových fotografií Člověk 

a Víra, která se uskuteční od neděle 30. června až do 4. srpna 2019 

v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku. 

Otevírací doba: Út – Ne   10:00-17:00 hodin  

Vstup zdarma. Výstava je realizována 

za podpory města Štramberka. 

Cyrilometodějská pouť v Závišicích 

Všechny srdečně zveme na poutní mši svatou v pátek 5. července 2019 

v 10:00 hodin a na svátostné požehnání od 14:30 hodin doprovázené 

místní scholou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.  

Mariánská pobožnost v závišických pasekách 

Pobožnost se uskuteční v neděli 11. srpna 2019 od 14:30 hodin. 

Po bohoslužbě slova je připraveno posezení při hudbě. Občerstvení 

a zábava pro děti zajištěno.  
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„PANÍ ANEŽKA“ 
Byla jsem poprvé v lázních a často jsem tam šla na mši.  Pan farář při 

kázání říkal: „Všímejte si lidí kolem sebe, kdo z vašich blízkých 

potřebuje pomoc. Bůh vám dává situace, jen je rozpoznat a využít.  

Pomáhejte a nemyslete na odplatu.“ A co se mi stalo? Jela jsem 

hotelovým výtahem.  Vedle mě stála paní a plakala.  

„Není Vám dobře?“ zeptám se. 

„Zemřela mi dnes sestra a já se nedostanu ani na pohřeb.“ 

Už jsem byla ve svém patře, tak jsem se rozloučila a vystoupila. Dojdu 

na pokoj a cítím, že to je ta situace, co mi Bůh posílá, a já musím něco 

udělat. Vyšla jsem o patro výš a začala jsem tu paní hledat. Nevím ani 

pokoj, ani jméno, ale najednou stojím u posledních dveří. Neplánovala 

jsem, co řeknu, ani jak jí pomůžu, a ve dveřích stojí paní se slzami 

v očích. Řekla jsem:  

„Mohla bych se s vámi pomodlit?“ 

Pozvala mě do pokoje a ze šuplíku vytáhla růženec. Nechápala jsem. 

Společně jsme se pomodlily a já jsem jí nabídla, že nad lázeňskou 

kolonádou vede lesem křížová cesta. Hned příští den jsme se tam 

vydaly společně. Já vyzbrojená papírem s pečlivě opsanou křížovou 

cestou z internetu.  Došly jsme do pátého zastavení a paní řekla, že už je 

unavená jít dál. Nevadí, domodlíme se jindy.  Pro Boha tisíc let je 

minuta, na tom nesejde, kdy se domodlíme. Nedalo mi to a některý 

další den jsem šla prozkoumat, kde ta cesta vede, jestli to ta 80letá paní 

zvládne. Stojím na pátém zastavení.  Je šero, mrholí a já se bojím lesem 

sama. Posílám střelnou modlitbu k andělu strážnému.  V tu chvíli mi 

zazvoní telefon a ozve se:  

„Tady Anežka, nedokončíme tu křížovou cestu?“ To není ani možné.  

„Paní Anežko, ale já nemám texty.“ 

„Nevadí,“ říká.  
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Postupujeme společně, prší, je zima, ale nevzdáváme se. Její slova 

a modlitby nepotřebují žádné poznámky z papírku. Poslouchám vroucí 

modlitby prosté ženy. Tak silné a pronášené s takovou pokorou. Slzy 

se mi derou do očí. Já jsem jí přeci chtěla pomoci, ale ona zachraňuje 

mě. Jestliže podáš sklenici vody s láskou, stonásobně se ti to vrátí. 

Na tuto křížovou cestu nikdy nezapomenu.  Bože, jak jsi vynalézavý 

člověka potěšit.  Vracíme se do lázeňského hotelu a povídáme si 

o našich rodinách. A Bůh ještě přidává. Paní Anežka mi řekla, že má tři 

syny a jeden z nich je knězem. Už se těším, až ho poznám a povím mu 

o jeho mamince, vzácné to ženě.  

Nastává čas prázdnin. Udělejte si volno, ale ne volno od dobrých 

skutků. Dívejte se kolem sebe.  Den ozdobený dobrým skutkem 

je zázrak. Rozmnožujte takové zázraky i o prázdninách. Stonásobně 

se vám to vrátí. 

L. Bajerová 

CHARISMATA 

Dary ducha svatého ke službě v církvi 
(část první) 

Je tomu pár dní, co jsme slavili slavnost Seslání Ducha Svatého 

(Letnice). A právě při této příležitosti si dovoluji se s Vámi podělit 

o přednášku charismatičky Pavly Petráškové „Charismata – Dary 

Ducha Svatého ke službě v církvi“, kterou jsem navštívil ve Frýdku 

v únoru 2018. Zde jsem si uvědomil, že každý z nás dostal od Pána 

Boha nějaké hřivny – charismata, která možná ani nevyužívá, protože 

o nich ani neví. Každý pokřtěný člověk nějaké charisma má! A nejen 

jedno. Smyslem tohoto článku je pomoci našim štramberským 

a závišickým farníkům, aby svá charismata rozeznali a tato zejména 

pro naši farnost využívali. 
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Co je to charisma? 

Charismata je nutno rozlišit od darů Ducha Svatého. Dary Ducha 

svatého (dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně 

Boží) jsou určeny pro naše vlastní posvěcení a mají sloužit nám. 

Naproti tomu charismata jsou určena pro službu bližním, tedy nikoli pro 

nás samotné, ale pro ostatní. Naši bližní mají právo naše charismata 

využívat a naproti tomu je naší křesťanskou povinností jim pomocí 

našich charismat pomáhat. V této souvislosti opět odkazuji 

na podobenství o hřivnách – jednou budeme posuzováni podle toho, zda 

jsme naše hřivny rozmnožili, či je zakopali. 

Rozpoznání charismat je důležité především pro efektivní službu 

ve farnosti. Měli bychom zjistit, kdo a jakým charismatem je v naší 

farnosti obdařen a jeho služeb využívat. Tímto můžeme velmi rozvinout 

fungování v naší farnosti ku prospěchu nás všech. Farnosti, které své 

charismatiky využívají, se stávají živými, efektivními, působí v nich 

Duch Svatý a je radost v nich žít. Chceme, aby tomu tak bylo i u nás 

v naší štramberské farnosti? 

Jak své charisma poznáme?  

To, zda určité charisma máme či nikoli (a opět opakuji, každý, opravdu 

každý nějaké charisma má, jde pouze o to zjistit, které to je), poznáme 

podle tří základních ukazatelů. 

1) Vnitřní prožívání  

2) Nadpřirozená efektivita 

3) Zpětná vazba 

Ad 1) Vnitřní prožívání 

Charisma je určeno pro naše bližní, avšak to, že je využíváme, přináší 

potěšení také nám samotným. Může se tedy stát, že jsme v něčem 

dobří, např. v úklidu kostela, v hraní na varhany, v poskytování 

zdravotnických služeb, ve výuce apod., ale radost a potěšení nám to 
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nepřináší. V takovém případě se o charisma nejedná. Realizace 

charismatu je určitým druhem modlitby, využíváním charismatu 

se modlíme. Charisma je dáno působením Ducha Svatého a toto jeho 

působení nás činí šťastnými. 

Je proto důležité také zjistit, zda nějaké charisma nemáme, protože 

tímto se uchráníme od jednak neefektivní služby (cílem je přece sloužit 

efektivně), jednak od vlastního vyčerpání. Jako příklad můžeme uvést 

charisma přímluvné modlitby. Pokud je někomu toto charisma dáno, 

skrze vlastní modlitbu efektivně vyprošuje Boží milosti svému 

bližnímu, současně jej to naplňuje. Pokud toto charisma nemáme, 

nejenže naše modlitba nebude tak účinná, jako modlitba charismatika, 

ale ještě nás vyčerpá. Nechci tím říci, že se nemáme modlit, to zajisté 

ano, ale charismatik obdařený charismatem přímluvné modlitby 

je schopen se modlit třeba i dlouhé hodiny, mnoho vyprosit a tyto 

modlitby jej ještě nabíjí (necharismatika to ubíjí). 

Rozpoznání charismatu není záležitost chvilky. Měli bychom 

se pozorovat alespoň půl roku a alespoň dvě hodiny týdně a musíme 

se ptát, zda je to opravdu pro nás? Také bychom měli Pána Boha 

poprosit, aby nám charisma dal nebo nám ukázal, kterým charismatem 

nás obdařil a kterým máme sloužit. 

Když své charisma odhalíme, musíme si uvědomit, že jiný takové 

charisma mít nemusí. Všichni známe přísloví „podle sebe soudím tebe“. 

K čemu to může vést? Např. častým charismatem je charisma služby. 

Jsou ženy, které obdařeny tímto charismatem pomáhají ve farnosti 

úklidem kostela, toto je jejich modlitbou a naplňuje je to, práce jim jde 

hezky od ruky a farníci z toho mají také užitek. Mezi nimi je žena, která 

toto charisma nemá a ony jí mohou považovat třeba za povrchní či 

odbývající svou práci. Přitom ta žena je obdařena charismatem jiným, 

které ani nevyužívá a marní čas úklidem, který ji nebaví a ani není 

dobře proveden. Kdyby onen čas strávený úklidem věnovala např. 

přímluvné modlitbě, pro kterou je vybavena, prospěla by své farnosti 
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daleko lépe. A co víc, možná také zabírá místo jiné ženě, která je 

charismatem služby obdařena a brání jí, aby své charisma využila. 

Častokráte se stává, že někdo by si nějaké charisma přál a nemá je. 

A naopak nějaké by nechtěl a má je. Je proto důležité pečlivě zkoumat a 

také pozorovat sebe sama, abychom se zbytečně nevydali na cestu do 

slepé uličky. 

Prvním krůčkem ke zjištění vlastního charismatu je zjištění, co nás baví, 

co nás naplňuje. Znova opakuji, každý, kdo je pokřtěný, nějaké 

charisma má. Jde o to je jen najít a rozvinout. Zde je také třeba dát 

stranou katolíkům mnohdy vlastní přehnanou pokoru. Někdo by si mohl 

říct: „Já a charisma uzdravování? To, ne, to snad má nějaký mnich či 

svatý, ale já určitě ne“. Bůh si přeje, abychom charismatem sloužili 

druhým. Pokud je, byť v přehnané pokoře, nevyužíváme, ochuzujeme 

nejen naše bližní a sebe sama, ale také maříme záměr Boží; 

znemožňujeme Bohu, aby nás užil jako svůj nástroj. To pak sami 

snižujeme Boží velikost a slávu. Proto ti, kdož jsou introvertní 

(uzavřené) povahy by měli posílit vlastní sebevědomí a přijmout, 

že také je Bůh vyvolil a že i oni mají v církvi nenahraditelnou úlohu. 

Má Bůh nějaký záložní plán, pokud nám svěřil charisma a my 

je necháme ležet? Kdo ví. Charisma neslouží k naší vlastní slávě, ale 

ke slávě Boží, proto pokud v sobě nějaké charisma objevíme, jeho 

užíváním přispějeme k oslavě Boha a přece nemůžeme přehnanou 

ponížeností Boha o jeho slávu připravit! 

Naproti tomu extroverti (lidé výstřední) mohou své schopnosti přehánět 

a myslet si, že mají charismat nespočet. Tito by měli být naopak více 

sebekritičtí a střízliví a pečlivě vlastním pozorováním zjistit, zda 

se jedná u nich o talent či o charisma. A dále nezneužívat charismat 

k vlastnímu prospěchu a oslavě sebe sama a přivlastňovat si tak Boží 

slávu. 

Nesmíme ani zapomínat na to, že existuje i někdo, kdo se enormně 

snaží o to, abychom svá charismata nikdy nevyužili. A tím je ďábel. 

Někteří charismatici popisují, že předtím, než začali svá charismata 
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využívat, zažili různá úskalí, která je málem odvedla od toho, aby je 

využívali. Pavla Petrášková, autorka přednášky, z níž v celém tomto 

článku vycházím (mající mj. charisma evangelizace a vyučování), sama 

uvádí příklad, kdy v dětství prožila „trauma“, když se učitelka ve třídě 

zeptala dětí na názor, ona se přihlásila a než stačila cokoli říct, tak 

spolužák před celou třídou řekl: „Ale Tvůj názor tady nikoho 

nezajímá“. Celá třída se rozesmála. To vedlo k tomu, že paní 

Petrášková měla dlouhá léta psychický blok z vystupování na 

veřejnosti, který bránil využívání jejích charismat. Poté, co začala 

přednášet, ještě po dobu tří let měla před každou přednáškou stres. 

Ďábel měl z toho samozřejmě radost. Někteří mající dar hudby naopak 

zkazili své první vystoupení a již pak nechtěli hrát apod. Přes tyto 

nástrahy Zlého je však třeba se překlenout a uvědomit si, že i počáteční 

neúspěch nemusí znamenat, že charisma nemáme. Nelámejme si s tím 

hlavu a prostě zkoušejme charisma využívat. 

Důležité je nebát se zkoušet, zda jsme tím či oním charismatem 

obdařeni. Těžko zjistíme, zda máme charisma uzdravování, pokud jsme 

to nikdy nezkusili? Jak máme zjistit, zda máme charisma evangelizace, 

když jsme se nikdy o víře nebavili s nevěřícím? Nebojme se proto 

a zkoušejme a zjišťujme, kde je naše obdarování Duchem Svatým – kdo 

hledá, najde! 

Ad 2) Nadpřirozená efektivita 

Skrze naše charisma působí sám Duch Svatý. Je proto třeba odlišit 

talent (nadání) od charismatu. Charisma je dáno ke službě v církvi, má 

pozvedat k duši k Bohu a je vyhrazeno jen pokřtěným. Proto např. 

geniální spisovatel neduchovní literatury nevyužívá charisma, ale talent. 

To Boží působení je možné vnímat, ale někdy je talent od charismatu 

rozlišit těžké. 

Nadpřirozená efektivita nemusí nutně znamenat konání zázraků, ale 

poznáme zde působení Boha. Pokusím se to vysvětlit na následujícím 

příkladu. Byli dva kytaristé, kteří doprovázeli scholu na večeru chval. 

První byl po technické stránce daleko zdatnější, uměl hrát lépe. Když 
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ale začal hrát ten druhý, řekli bychom „horší“, jehož hra nebyla tak 

propracovaná, lidé na večeru chval začali pociťovat přítomnost Boha, 

jeho hra pozvedala jejich duše k modlitbě, daleko více je naplňovala. 

Pociťovali při poslechu jeho hraní ono nadpřirozené působení Ducha 

Svatého. Ten druhý měl charisma hudby. 

Jako jiný příklad mohu uvést u charismatu služby. Byla jedna zbožná 

paní, která pekla klobásníky a smažila řízečky, které chválili lidé široko 

daleko. Všichni se jí ptali, jak to dělá, že jsou tak dobré, brali si od ní 

recepty, ale nikomu z nich se nepodařilo ony klobásníky udělat tak 

šťavnaté a nadýchané. Dokonce ani její děti, když je dělaly zároveň s ní 

podle naprosto stejného receptu a postupů, nikdy nedosáhly takových 

výsledků. Řekli bychom, že ta paní měla požehnané ruce – její umění 

spočívalo v tom, že ty klobásníky skrze ni pekl Duch Svatý.  

Známé a v Bibli často popisované charisma je charisma uzdravování. 

V přítomnosti charismatika (např. po vkládání jeho rukou či po 

rozhovoru s ním, nebo jen v jeho přítomnosti) se nemocní zázračně 

uzdravují, lékaři si to nedovedou vysvětlit. 

Další a další příklady nadpřirozené efektivity uvedu u výčtu 

jednotlivých charismat. Nadpřirozená efektivita je podmínkou toho, aby 

se o charisma jednalo; není-li dána, o charisma se nejedná. 

Aby naše charismata na plno fungovala, je třeba také, abychom dbali 

o svůj duchovní život. Nejznámější jsou příklady charismatického 

působení svatých – kněží, po jejichž kázání lidé činili pokání a obraceli 

se k Bohu, mniši, kteří uzdravovali nemocné, řeholnice, které s velkou 

láskou pečovaly o chudé a nemocné. Ale charismata nejsou vyhrazena 

jen osobám zasvěceného života, ale také nám laikům. Čím úžeji 

spolupracujeme s Bohem, tím lépe naše charismata působí. Je proto 

důležitá častá zpověď a svaté přijímání. Když nebudeme v Boží milosti 

posvěcující, jen stěží bude našim prostřednictvím Duch Svatý působit. 

Silnějšímu působení charismat napomáhá také svátost biřmování, která 

je pečetí darů Ducha Svatého. Některá charismata se mohou projevit 

právě po přijetí biřmování. 
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Často také existuje velká vazba mezi svatostí a kreativitou. Svatost 

mnohdy doprovází umění. 

Charismatik se stává při užívání svého charismatu nástrojem Božím – 

skrze něj působí sám Duch Svatý.  

Ad 3) Zpětná vazba 

Třetí podmínkou charismatu je zpětná vazba – vnímání člověka, 

kterému je slouženo. Zde je úkol nás farníků tuto zpětnou vazbu 

poskytovat našim farním (i jiným) charismatikům. Všímejme 

si nadpřirozeného působení našich farníků a říkejme jim upřímně, zda 

v něčem spatřujeme jejich charismatické (nadpřirozené) působení, 

na straně druhé se ale nedopouštějme milosrdných lží, kterými můžeme 

někoho vlákat do slepé uličky. Také prosme Boha, aby nám tu zpětnou 

vazbu dal. Za rozpoznání našeho charismatu se musíme modlit 

a o charisma je také třeba Boha prosit. Při užití charismatu se stáváme 

nástrojem v rukou Božích a můžeme se modlit např. slovy nebo zpěvem 

žalmu: „Učiň mne pane nástrojem, ať zářím Tvým pokojem.“ 

Často se ani nedozvíme, kdy a jak naše charisma zapůsobilo. Zda např. 

naše modlitba někoho uzdravila, zda náš rozhovor s cizím pánem 

ve vlakovém kupé způsobil, že se dal pokřtít, zda náš zpěv na kůru 

pozvedl něčí mysl k Bohu. To se dozvíme až v nebi. 

Pokud však nějaké charisma máme (že ho máme je jisté), zpětná vazba 

se jistě dostaví. Pavla Petrášková mající dar evangelizace říkala, že se jí 

běžně stávalo a stává, že se jí cizí lidé na ulici, v tramvajích apod. 

na něco vyptávali a během rozhovoru došlo na téma víry v Boha. 

Popisovala také případ, kdy na charismatické konferenci, kde byla 

se svou kamarádkou mající dar uzdravování, v hale, kde bylo několik 

tisíc lidí, přišel za onou kamarádkou cizí kluk a svěřil se jí, že má 

zákeřnou nemoc a požádal pomoc s uzdravením. Náhoda to zcela jistě 

není – ten kluk tu kamarádku vůbec neznal, a přesto šel rovnou za ní. 

Nebo například katechetka, která pozná, že její žáci, které jinak ve škole 

nic nebaví, jsou z jejich hodin nadšeni a že jsou přiváděni k víře, bude 
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obdarována charismatem vyučování. Také něčí duchovní obrazy (které, 

podotýkám, nemusí být po umělecké stránce namalované správně) 

mohou věřící pozvedat k modlitbě. Takový věřící by měl dát malíři 

potřebnou zpětnou vazbu. 

Druhy charismat 

Nyní se dostaneme k neúplnému výčtu charismat a jejich popisu 

a rozdělení. Řada charismat je uváděna v písmu svatém či v listech 

sv. apoštola Pavla. Někdy je obtížné to či ono charisma popsat, každý 

tomu může říkat jinak a jejich definice není jasně daná. Níže uvedu 

charismata nejčastější a nejběžnější, když není vyloučeno, že některý 

z Vás čtenářů v sobě objevil či objeví charisma zde neuvedené. 

I. CHARISMATA PASTORÁLNÍ 

a) povzbuzování, 

b) pomoc, 

c) pohostinnost, 

d) milosrdenství, 

e) pastorace. 

II. KOMUNIKAČNÍ CHARISMATA 

a) evangelizace, 

b) vyučování, 

c) proroctví. 

III. ORGANIZAČNÍ CHARISMATA 

a) dávání, 

b) služby, 

c) vedení, 

d) organizace. 

IV. CHARISMATA UZDRAVENÍ 

a) uzdravování, 

b) přímluvná modlitba. 
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V. CHARISMATA POROZUMĚNÍ 

a) poznání (pozn. nejedná se o dar poznání), 

b) moudrost, 

c) rozlišování duchů. 

VI. KREATIVNÍ CHARISMATA 

a) zručnost, 

b) hudba, 

c) psaní. 

VII. CHARISMATA ŽIVOTNÍHO STYLU 

Jedná se spíše o charismata podpůrná, která mají podpořit ostatní 

charismata. 

a) víra (někdy i mimořádná víra), 

b) dobrovolná chudoba, 

c) celibát, 

d) misie. 

V příštím díle se dozvíte více o jednotlivých druzích charismat. 

Aleš Nytra 

VZPOMÍNKY 
na pátera Antonína Šuránka 

„Buď zdrávo tisíckrát štramberské kamení, kéž srdce kamenná 

v pramen lásky změní…“ 

Tyto a mnohé jiné verše zněly v neděli 19. května kaplí svatého 

Antonína Paduánského na Svatém Antonínku nedaleko Blatnice 

pod Svatým Antonínkem. Chrámový sbor ze Štramberka rozezněl toto 

posvátné místo melodiemi a texty pátera Antonína Šuránka, který 

s kořeny právě z okolí poutního místa na Svatém Antonínku zanechal 

ve Štramberku nesmazatelné stopy. Během sedmi let, která zde strávil 

jako dělník ve štramberském lomu po odejmutí státního souhlasu 
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s vykonáváním kněžské činnosti komunistickým režimem, působil 

ve Štramberské farnosti a napsal o Štramberku a hoře Kotouč mnoho 

krásných slov.  

Štramberští zpěváci spolu s členy Divadelního souboru Pod věží Danou 

Macháčovou a Josefem Hrčkem měli možnost vystoupit 

s komponovaným pořadem paní Anny Hrčkové Vzpomínky na pátera 

Antonína Šuránka a zažít doslova genia loci tohoto významného 

poutního místa. Básně P. A. Šuránka upravil pro smíšený sbor 

za doprovodu varhan a houslí Pavol Knápek.  Zpěváci pod vedením 

Pavla Hykla okusili díky nepřízni počasí úžasnou akustiku kaple 

a výsledek byl skutečně povedený. Spokojené tváře posluchačů 

a především laskavá slova milého hosta celého vystoupení Mons. Josefa 

Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého, byly všem 

účinkujícím krásnou odměnou. Úsilí, které bylo vynaloženo jak 

zkoušením celého programu, tak také dlouhou cestou, kterou všichni 

podnikli, aby mohli reprodukovat verše autora přímo v místech jemu 

nejbližších, se vyplatilo. Je třeba také ocenit pohostinnost pořadatelů 

a poděkovat za přátelské přijetí. Celý pořad natáčela televize Noe 

a reportáž z vystoupení proběhla v Noevinách 21. 5. 2019.  
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Kromě pamětní desky připevněné ve věži štramberského kostela 

a vzpomínek pamětníků si Štramberk P. A. Šuránka blíže připomenul 

již v roce 2017, kdy uběhlo 115 let od jeho narození a 35 let od jeho 

úmrtí. Další příležitost vzpomenout na tohoto skromného a poctivého 

člověka bude na podzim tohoto roku, kdy se pořad Vzpomínky 

na pátera Antonína Šuránka zopakuje u příležitosti oslav 660 let 

města Štramberk. 

Za účinkující 

Barbora Valná 

Foto: Lenka Fojtíková 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

VE ŠTRAMBERKU 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zleva: Vít Morčinko, Tereza Geryková, Tobiáš Žerdík  
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

V ZÁVIŠICÍCH 

Zleva: Daniel Gajdušek, David Kuběna, Stanislav Szabó 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými 

příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:  

o. Vladimír, Ludmila Bajerová, Petr Buzek, Eva Davidová, Dominik 

David, Karolína Najzarová, Aleš Nytra, Ludmila Petrášová, Barbora 

Valná. 

Sazba: Petra Davidová  

Další číslo vyjde předběžně v neděli 8. září 2019. Uzávěrka bude 

ve středu 28. srpna 2019. 

Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním 

zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz. 

Toto číslo vyšlo v neděli 23. června 2019. 
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