
 

 

 

 

OTEVŘENÉ CHRÁMY 2019  
S posledním říjnovým víkendem se „zavřela“ 3. kapitola příběhu 

„Otevřené chrámy“. Průvodci sloužící půl roku v sakrálních stavbách 

na území Moravskoslezského kraje denně zapisovali počty návštěvníků. 

Díky jejich pečlivosti víme, že se do 33 kostelů přišlo během turistické 

sezóny podívat celkem 187 300 návštěvníků. V loňském roce byl 

otevřen stejný počet kostelů a navštívilo je 168 645 lidí.   

Na projektu od roku 2017 spolupracuje ostravsko-opavské biskupství 

s Moravskoslezským krajem, který formou dotace financuje náklady 

na propagaci a průvodce, kterých bylo letos opět 150. „Meziroční nárůst 

návštěvnosti církevních památek v rámci projektu Otevřené chrámy byl 

více jak o 11%.  Velice mě těší zájem o církevní turistiku a také 

se potvrzuje, že  církevní památky patří mezi vyhledávané cíle našich 

výletů,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš 

Curylo, který připomněl zapojení kraje do projektu.  

„Jsem moc rád, že Moravskoslezský kraj je od samého začátku 

partnerem tohoto smysluplného a atraktivního projektu, který pootevírá 

poznání našeho duchovně-kulturního dědictví,“ dodal náměstek 

hejtmana pro kulturu. Spolupráci církve a samosprávy pozitivně 

hodnotí také vedení diecéze. „Spolupráci biskupství a kraje na projektu 

Otevřené chrámy vnímám jako jeden z projevů svobody v protikladu 

k minulému totalitnímu režimu, který se snažil naopak církev 
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v chrámech uzavřít,“ uvedl pomocný biskup a generální vikář 

Mons. Martin David.  

Stejně jako v loňském roce se také letos přišlo nejvíce lidí podívat 

do kostela sv. Maxmiliána v obci Hukvaldy - přesně 29 496. Kostelík 

z roku 1759 vděčí za maximální návštěvnost umístění v atraktivní 

lokalitě blízko hradu a obory Hukvaldy. Katedrálu Božského Spasitele 

v centru Ostravy si za svůj cíl zvolilo 27 471 návštěvníků. Kostel 

sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku si při výletu na hrad Trúba 

nenechalo ujít 26 037 turistů (kostel sv. Kateřiny navštívilo 770 

lidí). Mezi další vyhledávaná místa patřila letos také kaple sv. Cyrila 

a Metoděje na Radhošti s 15 602 návštěvami a poutní kostel Panny 

Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže na Cvilíně u Krnova. Do 

barokního kostela od května do října vstoupilo 15 602 poutníků 

a výletníků.  

Statistiky sledují kromě celkové návštěvnosti také jejich četnost 

za hodinu. V tomto srovnání pak nejlépe vychází dřevěná kaple 

sv. Antonína Paduánského na hoře Prašivá, do níž se průměrně 

za hodinu přišlo podívat 35 lidí (34,62). Do kaple na Radhošti 

27 (26,9), do kostela sv. Maxmiliána rovněž 27 (26,67), kostel 

ve Štramberku za hodinu navštívilo 24 turistů (23,77) a do katedrály 

v Ostravě vstoupilo 23 (23,16).  

Projekt Otevřené chrámy, který si dal za cíl zpřístupnit významné 

církevní památky na území Moravskoslezského kraje, se poprvé 

uskutečnil v roce 2017. Kostely si během turistické sezóny tehdy přišlo 

prohlédnout 139 280 návštěvníků. O rok později v roce 2018 to bylo již 

o 20 % více. S projektem diecéze i Moravskoslezský kraj počítá 

i v příštím roce. „Kostely a poutní místa chceme s mírnou obměnou 

zpřístupněných sakrálních staveb nabídnout k návštěvě také v příštím 

roce,“ doplnil projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl.  

Převzato z: www.doo.cz, autor: Pavel Siuda 

  

http://www.doo.cz/


3 
 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 
   Štramberk Závišice 

24. 12. ÚT  Štědrý den 21.00 22.30 

25. 12. ST Slavnost Narození Páně  8.30 10.00 

26. 12. ČT Slavnost sv. Štěpána 8.30 10.00 

29. 12. NE Svátek Svaté Rodiny 8.30 10.00 

31. 12. ÚT Sv. Silvestr 17.30 16.00 

1. 1.  ST  Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8.30 10.00 

5. 1.  NE Slavnost Zjevení Páně 8.30 10.00 

ZPOVĚDNÍ DEN – SOBOTA 21. 12. 2019 

 ŠTRAMBERK 9.00 – 11.30 

 ZÁVIŠICE 12.30 – 14.00 

VÝSLEDKY SBÍREK 

Měsíc Účel Štramberk Závišice 

září Na církevní školy 8.698,- Kč 4.170,- Kč 

říjen Na misie 19.588,- Kč 12.318,- Kč 

říjen Na potřeby farnosti 10.337,- Kč 4.676,- Kč 

listopad Na potřeby farnosti 12.641,- Kč 5.370,- Kč 
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PLÁNOVANÉ AKCE VE FARNOSTI 

Adventní duchovní obnova 

Proběhne v sobotu 7. prosince 2019 v kostele sv. Jana Nepomuckého 

ve Štramberku. Přednáší P. Mgr. Marián Pospěcha. 

Program: 

8.00 h  Mše svatá, po ní krátká přestávka 

9.00 h  Přednáška 

10-11.30 h Adorace, v průběhu možnost sv. zpovědi, požehnání 

12-13 h Oběd 

13.00 h Přednáška 

14.00 h Diskuze a závěr 

O přestávkách bude možné si zajít na WC a také bude možnost menšího 

občerstvení – káva, čaj, buchty. 

Na oběd se prosím nahlaste do neděle 1. prosince 2019 z důvodu 

počtu porcí. Cena oběda 50 Kč. Zapište se prosím na seznam, který 

bude v kostele nebo zavolejte na tel.:  

605 320 436  L. Petrášová, 

737 467 628  A. Šenková 

Betlémské světlo 

I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek světla 

zažehnutý v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne jej budou roznášet 

do štramberských a závišických domácností.  

Pokud máte o světlo zájem, můžete se od 8. do 22. prosince 2019 

zapsat do seznamu v místním kostele, případně do formuláře 

na webových stránkách farnosti: http://stramberk.farnost.cz/.  

 

http://stramberk.farnost.cz/
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Vánoční benefiční koncert 

V neděli 29. prosince 2019 v 15.30 hodin se v kostele sv. Jana 

Nepomuckého ve Štramberku uskuteční tradiční vánoční benefiční 

koncert. Vystoupí zpěváci a hudebníci ze Štramberka a okolí, zazní 

pásmo koled Luboše Fišera „Vánoční“ a výběr z České mše vánoční 

Jakuba Jana Ryby „Hej, Mistře...“. Diriguje Tomáš Socha.  

Výtěžek z tohoto koncertu je určen pro šestiletou Terezku Bartoňovou 

z Mořkova, která trpí Rettovým syndromem. Všichni jste srdečně zváni. 

Informace o Terezce 

Terezce je 6,5 let. Kvůli opožděnému vývoji ji byl v 18. měsíci 

na základě genetického vyšetření diagnostikován Rettův syndrom.  

Terezka se nikdy nenaučila chodit, ani mluvit. Těhotenství a první 

měsíce jejího života probíhaly úplně normálně. Kolem 6. měsíce 

se začaly projevovat příznaky tohoto onemocnění. Jedním z příznaků je 

regres psychomotorického vývoje = ztráta již naučených dovedností 

(Terezka se přestala plazit, přestala úplně používat ruce - předtím si 

dokázala dát kousky rohlíku/jídla do pusy, sama pila z láhve, brala věci 

do rukou). Mezi další příznaky patří poruchy spánku (častější buzení 

v noci, nutnost spánku přes den), zácpa nebo skřípání zubů. 

V této době nám rodičům i dětské paní doktorce Terezka připadala stále 

ještě úplně v pořádku, jen se nám zdála trošku línější. V 8. měsíci jsme 

začali cvičit Vojtovu metodu. Později jsme přešli na metodu podle 

Bobatha, kterou rehabilitujeme dodnes. Onemocnění vyžaduje 

každodenní rehabilitaci. Není předpoklad, že by se stav Terezky zlepšil. 

Terezka v současnosti pouze sedí nebo leží. Dokáže sedět v tureckém 

sedu na zemi. Terezka dle zdravotního stavu navštěvuje speciální 

školku v Novém Jičíně. Terezka má dva brášky Maxíka a Honzíka. 

Prostředky z koncertu budou použity na doplatek speciální autosedačky 

pro hendikepované. V případě, že bude vybrána větší částka peněz, 

bude použita na lázeňský program nebo na přestavbu domu. 
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KURZY ALFA 

V Kopřivnici připravují již třetí ročník.  

Pro vás všechny, kteří se chcete více dozvědět o křesťanství a máte 

touhu poznávat nové a neobjevené, jsou určeny evangelizační kurzy 

Alfa. Na těchto kurzech budete neformálně a srozumitelně zkoumat to, 

co třeba právě hledáte. 

Můžete pozvat i někoho, koho byste měli rádi vedle sebe a přijít 

společně. 

Kurzy začínají v úterý 7. 1. 2020 v Katolickém domě v Kopřivnici 

od 18.45 do 21.00 hod. a konají se každé úterý do 24. 3. 2020. 

Během 12 večerů a jedné soboty se potkáte se zajímavými lidmi, 

poslechnete si přednášky a budete mít možnost hovořit v diskuzních 

skupinkách. Každé setkání začíná společnou večeří.  Kurz je zdarma, 

je možné přispět na náklady spojené s večeří.  

Informace a kontakty:  

Přihlásit se můžete do 5. 1. 2020 na tel. číslech 605 228 985 nebo 

732 240 863, nebo také e-mailem: alfa.koprivnice@gmail.com. 

Těší se na vás organizační tým kurzů Alfa  

UPLYNULÉ AKCE VE FARNOSTI 

Misijní koláč 

Děkujeme dárcům a také všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, 

která proběhla v naší farnosti dne 13. října 2019. Výtěžek sbírky činil 

19 672 Kč. Částka byla odeslána na konto Papežských misijních děl 

dětí. 

Dětská schola  

mailto:alfa.koprivnice@gmail.com
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Ohlédnutí za Popelkou 

Rádi bychom se s vámi podělili o radostné chvíle, které jsme mohli 

v tomto roce prožít s Popelkou Nazaretskou. Jedná se o hudebně 

literární pásmo, které v době totality ve vězení napsal Václav Renč, 

hudbu k tomuto dílu složil Vít Petrů. Od února pilně cvičila 

v Závišicích schola pod vedením Aleše Kuběny čtyřhlasé zpěvy, 

ve Štramberské schole nácvik vedla Radka Buzková. V dubnu se oba 

sbory spojily, připojili se další zkušení zpěváci a hudebníci, dirigentské 

taktovky se ujal Tomáš Socha.  

První společné vystoupení proběhlo v květnu při Noci kostelů 

v Závišicích a již jsme se těšili na červnové vystoupení při požehnání 

o štramberské pouti. Měli jsme radost nejen z toho, že se obě 

vystoupení zdařily, ale i z toho, že jsme se navzájem lépe poznali 

a vytvořili jedno velké společenství napříč generacemi. Koncem léta 

nás oslovila farnost Rybí, abychom hudebním pásmem potěšili farníky 

a poutníky o jejich pouti. Nabídku jsme přijali, a tak se na svátek 

Povýšení svatého kříže nesly rybským kostelem krásné zpěvy, hudba 

a slova Renčových slok recitovaná Slávkem Dostálem. 
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Vrcholem našeho snažení byl 

koncem září benefiční koncert 

na podporu projektu Cesta 121 

uskutečněný na Svatém 

Hostýně. Zaplněná bazilika si 

vyslechla za účasti biskupa 

Josefa Nuzíka naše pásmo a 

vybrané finance byly předány 

na pomoc pro péči o stárnoucí 

kněze a kněze v nouzi. 

K poslednímu našemu vystoupení jsme přijeli v listopadu do Velkých 

Karlovic. Bylo nám ctí vystoupit ve velmi navštěvované sakrální stavbě 

ve Zlínském kraji. V krásném barokním dřevěném kostelíku Panny 

Marie Sněžné na nás navíc čekalo milé překvapení. Přijel si nás 

vyslechnout hudební skladatel Vít Petrů, autor díla. Jeho potlesk 

a pochvala nás potěšily. Popelka Nazaretská nám všem během celého 

roku přinesla mnoho krásných zážitků. 

Petr Buzek 

Skautská základna v Trnávce 

Dne 19. října 2019 se v kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici konal 

Benefiční koncert pod vedením Mariana Jurečky. Za všechny skauty 

a zúčastněné ze srdce děkujeme. Koncert si všichni pochvalují, nesl se 

v příjemné atmosféře. Děkujeme také všem, kteří přispěli. Vydělalo se 

nádherných 50 790 Kč, což předčilo naše očekávání.  Výtěžek poputuje 

na nové podlahy, které již svépomoci opravujeme. Dále nás čeká oprava 

střechy a instalace topení.  

Poděkování za pomoc při koncertě patří zejména: 

Marianu Jurečkovi a Porta Benefica, o. Martinu Kudlovi, o. Zdenku 

Vavrovi, Pavle Golasovské. 

Děkujeme za vaši podporu!  

Skauti Kopřivnice 

Foto: Vít Petrů  
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CHARISMATA  

Dary ducha svatého ke službě v církvi  
(část třetí) 

V. CHARISMATA POROZUMĚNÍ 

V. a) Charisma poznání. 

Nejedná se o charisma proroctví, ani o dar Ducha Svatého – dar 

poznání, ale je to intelektuální aktivita, velký zájem o studium 

a pochopení. Pro tyto charismatiky je studium modlitbou. Někdy 

můžeme mít pocit, že něco je pro nás modlitbou, ale pro ostatní to tak 

není. 

Ptáme-li se, kde je ta služba charismatika obdařeného charismatem 

poznání, tak ta bývá ve spojení s ostatními charismaty, skrze která 

slouží ostatním – např. skrze charisma vyučování. Charismatik něco 

nastuduje a pak to předá ostatním. 

Např. sv. Tomáš Akvinský řekl, že nikdy nečetl stránku, které 

neporozuměl. 

V. b) Charisma moudrosti. 

Toto charisma nám dává schopnost rozlišování a rozhodování, vhled do 

konkrétní situace, do příběhu lidí, do společenství. Poznání = koncept 

(obecné situace), moudrost = konkrétní případ. Tito charismatici nejsou 

zaměřeni na obecné souvislosti. 

Charismatik mající charisma povzbuzování si nás vyslechne a tím se 

nám uleví. Charismatik mající charisma moudrosti nám v naší složité 

situaci poradí. 

Jako příklad lze uvést, že Švýcarsko je zemí mnoha kantonů a jazyků. 

Této rozmanité zemi hrozila občanská válka, kterou jeden moudrý 

Švýcar svým vhledem do dané situace odvrátil. 
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V. c) Charisma rozlišování duchů. 

Charismatik mající toto charisma pozná, zda za nějakou osobou je Bůh 

nebo naopak zlý duch. Někteří charismatici mají jen schopnost poznat 

Boha. Není to intuice, není to ani dedukce podle faktů. Ti charismatici 

to cítí, i když to není vidět. Někteří mají ale dokonce schopnost i vidění 

těchto duchů. Toto charisma není časté.  

Když tito lidé zjistí, že jsou tímto charismatem obdařeni, je to pro ně 

úleva, protože často si s touto schopností neví rady a neví, jak s ní 

naložit. Je třeba se za správné používání tohoto charismatu modlit. 

I charismatik se může mýlit. Je dobré toto charisma kombinovat 

s charismatem přímluvné modlitby – přímluvce se modlí za to, aby 

charismatik správně rozpoznal situaci. 

Některá charismata jsou i jednorázová. Bůh nás použije třeba jen 

na jeden jediný případ, nebo jen na dva, tři případy. Charisma může 

člověk ztratit, když ztratí vztah s Bohem, ale třeba taky ne. 

Při používání jakéhokoli charismatu je dobré mít dobrý vztah s Bohem, 

nejlépe být po zpovědi. 

VI. KREATIVNÍ CHARISMATA 

VI. a) Charisma zručnosti. 

Toto charisma má dvě podoby – podobu praktickou a uměleckou.  

Mezi podoby praktické patří např. vaření, šití, zahradničení či kutilství. 

Je v tom nějaká nadpřirozená efektivita? A kde je ta hranice mezi 

talentem a charismatem? Na začátku článku jsem uváděl příklad paní, 

která pekla klobásníky, jaké nikdo jiný neuměl, ačkoli je dělal podle 

stejného receptu a postupu. Dalším příkladem je řádová sestřička 

z františkánské komunity kdesi v Americe, která vaří jídlo pro chudé. 

Když se jí ptali, jak to jídlo vaří tak odpověděla: „My vůbec nic 

nekupujeme. Já vařím z toho, co lidé přinesou, a to pro 400 lidí. 

A s těmi lidmi pak komunikujeme a tvoříme z toho společenství.“ A 
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ještě dodala, že má radost z Pána, když pro ty chudé vaří a dodala, že 

nikdy předem neví, co za potraviny lidé přinesou. 

Jiným příkladem charismatu zručnosti je paní, která říkala, že je 40 let 

vdova a šije pro děti z jižní a střední Ameriky hračky a ty se nosí 

do misií a dále řekla, že ví, že Bůh chrání její ruce, i když jí zdraví 

neslouží. U těchto charismat je hodně důležité to prožívání charismatiků 

– že to dělají pro Boží slávu. 

Mezi podobu uměleckou patří architektura, malířství, hudba, literatura.  

Např. návštěvník chrámu Sagrada familia v Barceloně má mimořádný 

duchovní zážitek z návštěvy tohoto chrámu; v tomto chrámě se velmi 

dobře modlí. Architekt, který tento chrám navrhl – Antonio Gaudí, 

který byl věřícím, říkal, že chtěl umřít jako chudý; přitom jako 

vyhlášený architekt měl spoustu peněz. Nicméně Bůh jeho přání 

vyslyšel. Když šel po cestě, tak ho srazila tramvaj. Nikdo ho nepoznal, 

a tak jej odvezli do nemocnice pro chudé, kde zemřel. O koho 

se jednalo, se zjistilo až po smrti. Antonio Gaudí byl muž hluboké víry 

a chtěl, aby jeho umění táhlo lidi k Bohu, ke kráse a k dobru. 

U charismatu zručnosti není důležité, aby dílo bylo technicky dokonalé, 

ale to dílo musí přitahovat k Bohu. A naopak, technicky dokonalé dílo k 

Bohu přitahovat nemusí. Je třeba rozlišovat, jak to prožívají lidé okolo. 

VI. b) Charisma hudby. 

Na začátku článku, kde jsem vysvětloval nadpřirozené působení, jsem 

popisoval případ dvou kytaristů, kteří hráli na večeru chval. Ten jeden 

hrál po technické stránce lépe, než ten druhý, avšak hra tohoto druhého 

pozvedala duše lidí k Bohu, vtahovala lidi do modlitby. U mnoha lidí 

se charisma znásobí, když se jim dá pozitivní zpětná vazba. 

VI. c) Charisma psaní. 

U charismatu psaní je to podobné, jako u hudby. V textu charismatika je 

lehkost – např. když píši dopis Hospodinu, píši s lehkostí, když ale píši 

někomu jinému, je to už těžší. 
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Známým charismatickým spisovatelem byl J. R. R. Tolkien, který 

napsal knihu Hobit a trilogii Pán prstenů. I když to nejsou křesťanské 

texty, je zde vyobrazen boj dobra se zlem a jsme součástí příběhu. 

Mnoho lidí se po přečtení Pána prstenů obrátilo na víru, např. 

křesťanský spisovatel Clives Staples Lewis. 

VII. CHARISMATA ŽIVOTNÍHO STYLU 

Jedná se spíše o charismata podpůrná, která mají podpořit ostatní 

charismata. 

VII. a) Charisma víry. 

Charismatik má bytostnou důvěru, že se Bůh postará. Pro nás úzkostné 

lidi je to nepochopitelné. My máme stresy, ale oni jsou přesvědčeni, že 

Bůh problém vyřeší. Charisma tito lidé nemají pro sebe, a my se máme 

opřít o jejich víru. Jejich víra je pro nás a má nás uklidnit. 

Toto charisma se dá kombinovat s charismatem přímluvné modlitby – 

přímluvce se modlí, aby to dobře dopadlo, druhý charismatik ujišťuje, 

že to dobře dopadne. 

Rozdíl mezi charismatem vedení a charismatem víry je v tom, že první 

charismatik ví kudy jít, druhý to neví, ale spoléhá na Boha. 

VII. b) Charisma dobrovolné chudoby. 

Znakem tohoto charismatu je to, že to jednak musí být dobrovolné 

a dále to, že to charismatikovi musí přinášet radost. On chce být 

chudým a ztotožnit se s chudým Kristem. Ne každý řeholník má 

charisma dobrovolné chudoby. Jeden generální představený 

Dominikánů v New Yorku byl šlechtic a chodil do Hyde parku 

posedávat s bezdomovci. Když přišly do parku pracovnice Armády 

spásy dávat bezdomovcům polévku, daly i jemu, na což on jí odmítly. 

Ty jej pokáraly, že kdo si o sobě myslí, že je.  

Charismatik si uvědomuje, že spoustu věcí vůbec nepoužívá a těch se 

snadno zbaví. Např. při stěhování stěhujeme kvanta nepotřebných věcí, 
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které nepoužíváme a ani nepotřebujeme. Někdy se tak zahltíme věcmi, 

že nemáme kapacitu na život a na vztahy, zejména na vztah s Bohem; 

tato doba konzumu nahrazuje duchovní prázdnotu. Charismatik se 

oproštěním od věcí stává bližším Bohu. 

VII. c) Charisma celibátu. 

Ne všichni celibátníci toto charisma mají. A naopak toto charisma má 

i spoustu laiků. Bůh těmto osobám dává jinou podporu. Celibátník 

netrpí, on má z toho radost. Má svobodu a je rád, že není svázán. Tato 

doba vyžaduje, aby každý měl partnera. Tímto se stává méněcenným 

přátelství. Ztrácí se cit pro přátelství, když tam není nějaký formální 

dlouhodobý závazek. Celibátník chce být k dispozici pro ostatní lidi, 

např. pro ty, kteří nemají rodinu. Dává mu to svobodu službě. 

VII. d) Charisma misií. 

Je to schopnost využívat jiná charismata v cizí kultuře, životní styl. 

Nemusí se jednat pouze o jazykovou bariéru, neboť i v případě, že lidé 

hovoří stejným jazykem, mohou mít zásadní kulturní rozdíly. To, co je 

pro nás normální, v cizí kultuře může být opravdovou rozbuškou, 

chozením po minovém poli. Charismatik ovšem chodí v této cizí 

kultuře po onom pomyslném minovém poli s lehkostí a bez problémů. 

Tvoří mosty mezi kulturami. Např. anglická kultura, byť je evropská, je 

úplně jiná. 

VIII. DALŠÍ CHARISMATA 

VIII. a) Dar jazyků – modlitba v jazycích. 

Tento dar velmi často není určen ke službě. Jedná se o nadpřirozenou 

schopnost. Modlitba v jazycích je forma. Člověk se modlí, ale ani neví 

za co. Je to svěření modlitby samotnému Bohu. Člověk zavře oči, 

roztáhne ruce a modlí se, nechá se vést Bohem. Člověku zůstává 

kontrola nad tím, kdy začíná a kdy končí a ví o sobě. 
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Toto charisma někdy otvírá dveře k ostatním charismatům – více to 

charismatika disponuje k tomu, aby ta ostatní charismata přijal. Když se 

lidé modlí v jazycích společně, je to velmi jednotící (např. u lidí, kteří 

hovoří různými řečmi). 

Může také být kombinace charismatika, který se modlí v jazycích 

a charismatika proroka, který tu nesrozumitelnou řeč vysvětlí. 

Dnes jsou lidé zahlceni komunikačními technologiemi – tím se vzdalují 

od Boha a také pěstují závislosti. Mnoha mladým lidem chybí staří 

moudří lidé.  

Bůh charismata dává s ohledem na dobové problémy. On chce přinést 

spásu do našeho světa. Bůh také chce, abychom vnímali rozdíl v tom, 

zda ho v životě máme či ne. Čím více budeme Boha pouštět do svého 

života, tím více nám bude otvírat naše charismata. Ono to začíná 

nenápadně. 

VIII. b) Charisma působení mocných činů. 

Sem patří také přímluvná modlitba nebo uzdravení. 

VIII. c) Vyhánění zlých duchů. 

ZÁVĚR 

Víme tedy, jak charisma poznáme – a to podle tří základních znaků: 

vnitřní prožívání, nadpřirozená efektivita, zpětná vazba (potvrzení od 

okolí). Také můžeme pátrat po jiných charismaticích a zjistit, jak na to 

své charisma přišli oni. Rovněž můžeme pátrat po světcích, číst jejich 

životopisy a prosit je o přímluvu. Když máme tušení, že nějaké 

charisma můžeme mít, měli bychom začít tímto charismatem sloužit 

a najít si prostor, kde to budeme činit, např. v malé skupince a od těchto 

lidí ze skupinky vyžadovat zpětnou vazbu. A když se nám potvrdí, že 

charisma máme, tak jej máme zkoušet. Ale nikoli jednorázově. Mnoho 

charismat se projeví až ve chvíli, kdy je vědomě přijmeme a řekneme 
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Bohu své ano, že tímto charismatem mu chceme sloužit. Vždy však 

máme svobodnou volbu. 

Pokud víme, že někde charisma máme, ale sloužit tam nechceme, 

řekněme si Bohu o pomoc, o příležitost, kde bychom se do té služby 

mohli pustit. Pomáhá nám to v rozhodování. Když máme více nabídek 

služby a nemáme šanci to zvládat, rozlišujme, co je efektivní a co je 

mrháním sil. Není možné zvládnout vše. Musíme umět někdy říkat ne. 

Pokud se to nenaučíme, může být přetíženi. Nicméně u charismat 

nemůžeme tzv. vyhořet (dostat syndrom vyhoření), jen můžeme být 

unaveni. Pokud se tedy u nás ale syndrom vyhoření dostaví, 

pravděpodobně sloužíme tam, kde charisma nemáme! Neměli bychom 

sloužit tam, kde charisma nemáme, protože tím můžeme blokovat ty, 

kteří to charisma mají. Na druhou stranu nesoudíme ty lidi tam, kde oni 

slouží a charisma nemají a my to charisma máme. 

Pokud ve skupině se někdo chce např. modlit a jiný evangelizovat, lze 

činnosti rozdělit – jeden se bude modlit a druhý evangelizovat. 

Maximální efekt se dostaví, když všichni dělají to, co mají z Boží síly. 

Ten efekt se pak násobí. 

Plnost křesťanství je, když sloužíme. Nestačí chodit v neděli a ve svátky 

do kostela a jedenkrát měsíčně ke zpovědi. Služba je součást církevní 

misie. Bude chybět, když to neuděláme. Opět se vracím k položené 

otázce. Má Bůh náhradní plán, když svěřené charisma nevyužijeme 

a svůj úkol nesplníme? Křesťanským standardem je překročit vlastní 

stín. Bůh chce, abychom my všichni byli u toho, když se církev bude 

proměňovat. Bůh spoléhá na každého z nás a když to neuděláme, bude 

to chybět. 

OTÁZKY NA ZAMYŠLENÍ: 

1) Jakými charismaty jsem byl/a obdařen/a? 

2) Chci svá charismata rozpoznat? 

3) Chci své charisma využít a ke službě v církvi? 

Aleš Nytra 
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NEBE NA ZEMI 
Rádi s manželem zajdeme na mši do Štramberku. Můžeme tak 

pozdravit přátele a usmát se na ty, které jsme již dlouho neviděli. A že 

Štramberk je farnost zázraků to říkáme s pokorou a vděčností. Tenkrát 

na mši byl cizí pan farář a řekl krásnou větu: „Chovejte se tak, 

aby kolem vás bylo jako v nebi.“ V kratičké chvíli ticha jsem 

přemýšlela, co proto mohu udělat já.  Pak zazněly varhany a já si 

uvědomila, jak andělsky zpívá nějaké děvče za námi.  Po očku 

se ohlédnu, kdo to je. Dorotka! Tak ta s tím nebem začala už hned. 

Umět zpívat je velký dar. Děkuji vám všem, kteří doprovázíte mše 

zpěvem a hudbou a děláte pro nás všechny už teď nebe na zemi. 

Vždycky se musím držet lavice, ať nezačnu tančit nebo dokonce létat. 

To by byl zázrak. Dělejme pro druhé nebe na zemi. 

Krásný advent přeje L. Bajerová  

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými 

příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:  

o. Vladimír, Ludmila Bajerová, Veronika Bartoňová, Radka Buzková, 

Petr Buzek, Eva Davidová, Kamila a Jaroslav Dostálovi, Ludmila 

Jiříková, Zuzana Kupčíková, Aleš Nytra, Ludmila Petrášová. 

Sazba: Petra Davidová  

Další číslo vyjde předběžně v neděli 15. března 2020. Uzávěrka bude 

ve středu 4. března 2020. 

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 1. prosince 2019. 
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