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ELIÁŠ  
Eliáš jehož jméno znamená „Hospodin je 
Bohem“ byl nejvýznamnějším izraelským 
prorokem za krále Achaba a Ochoziáše v 9. 
stol. před Kristem. Pocházel z Tišbe 
v Galileji. Vzbuzoval pozornost již svým 
zevnějškem. Nosil pověstný plášť, do 
něhož zahaloval svou tvář během 
prorockého vidění a kožený pás. Proslavil 
se svou horlivostí pro Hospodina a 
neústupností vůči královi Achabovi a jeho 
manželce Jezabel, která zavedla kult Bála a 
jiných bohů. Předpověděl zemi hlad jako 
Boží soud nad bálismem. Sám se musel 
skrývat u potoka Kidron a v Sareptě 
Sidonské. Bůh sám mu nabídl ochranu a 
pokrm skrze krkavce. Hospodin se mu 
ukázal jako Bůh nad národy, který dokonce 
i skrze nepřátele Izraele koná svou vůli. 
Vdově v Sareptě ukázal moc modlitby 
k Hospodinu, když jí vrátil mrtvého syna. 
Triumfoval na hoře Karmel, kde šlo o 
otázku, který Bůh je mocnější. Bálovi 
proroci nedokázali svými zaklínadly učinit 
nic, Hospodin dal vzplanout oběti polité 
vodou a ukázal svou moc. Kněze Bála pak 
pobil a dostavil se i toužený déšť. Když se 
to dověděla Jezabel, kovala mstu. 
Hospodinovy proroky dala pozabíjet, 
Eliáše, který utekl nechala krutě 
pronásledovat. Obratem událostí byl Eliáš 
bolestně sklíčen a zlomen na duchu, 
dokonce si žádá i smrt. Ale Hospodin, který 
mu dal pocítit lidskou slabost se mu zjevil 
na Hoře Oreb. Nebyl ani v burácejícím 

hromu, ani v ničivém blesku, ale v hlasu 
tichém a jemném. Nebyla to i výtka vůči 
násilí?  

Eliáš také statečně hájil izraelský 
právní řád i proti samotnému králi. Když 
Jezabel zosnovala úkladnou vraždu Nábota, 
po jehož vinici Achab toužil, znenadání se 
objevil před králem a pro tuto nešlechetnost 
oznámil Achabovi a jeho domu smrt. Eliáš 
sám neumírá, ale je vzat ohnivým kočárem 
do nebe. Jeho hrdinná postava zanechala po 
sobě mocný a trvalý dojem. Byl pozdním 
židovstvem zařazen mezi anděly – 
pomocníky a byl považován za 
připravovatele cesty pro Mesiáše. Ježíš vidí 
Eliáše v Janu Křtiteli. O Eliášovi se 
dočteme v Bibli v 1 Kr 17-19; 2 Kr 1, 2; Pa 
21. Jeho osobitost oslovila skladatele 
Mendelssohn-Bartholdyho k napsáni 
oratoria Eliáš. Ford Madox Brown 
namaloval scénu Eliáše, který vrací vdově 
jejího oživeného syna. (Birmingham, City 
Art Gallery) Palma Giovanne se inspiroval 
vzetím Eliáše do nebe. (Helsinki) 
K známým černošským spirituálům patří 
píseň „Elijah and the Wheel“. Pro divy na 
hoře Karmel patří k předním patronům 
karmelitánského řádu, v jejichž kostelech je 
často k vidění. Eliášova odvaha je tak velká 
jako jeho poslušnost. Je osamělý svědek 
Boží mezi bezbožným pokolením. Byl 
„člověk jako my“ a tak nám jeho život 
ukazuje sílu modlitby, Hospodinovu „nad-
národnost, starostlivost a zalíbení v 
mírnosti.  DPJ 



ZMĚNA BOHOSLUŽEB 
V ADVENTU:  
Ve čtvrtek Roráty u sv. Rodiny 6.30 
(večerní mše u Martina ten den NENÍ) 
V sobotu Roráty u sv. Rodiny v 7 hod 
(večerní mše nedělní normálně v 18:00) 
Nešpory každou neděli v 18.00 (po 
koncertě) s obrazovou meditací.  
 
ADVENTNI SVÁTOST SMÍŘENÍ  
se koná v pondělí 20. prosince po mši 
svaté, která začíná v 16 hodin! 
 
PROSBA - PRŮVOD ANDĚLŮ  
V pátek 24. 12. od 13 hodin projde 
Domovem tradiční průvod dětí 
převlečených za andělíčky a 
zaměstnanců Domova, kteří za zpěvu 
koled popřejí všem našim pacientům. 
Srdečně zveme přátele z řad farníků, 
nejen ty, kdo mají doma děti a vezmou 
je s sebou, ale i ty, kteří by chtěli 
podpořit zpěv koled, aby se s námi 
průvodu zúčastnili. Je to vždycky pro 
staré lidi velkým  d a r e m .  Sraz dětí v 
Klubu Domova kolem 12.45 hod. Děkuji 
vám všem, kdo přijdete. SM. 
Konsoláta. (tel: 235 32 32 48) 
 
 
DÁRKOVÁ CD PETRA LUTKY A 
MARKÉTY PROCHÁZKOVÉ  
Markéta Procházková-Lutková (básnířka, 
klavírní improvizátorka) a Petr Lutka 
(písničkář) nabízí vlastní dárková CD 
k odprodeji v naší farnosti.  Podej mi ruku 
– básně a hudba (recitují M. Dvorská, R. 
Kvíz, R. Lukavský, A. Strejček); Vánoce 
v Mníšku pod Brdy-P.M.Lutka (folkové 
koledy); Neposkvrněná- P.M.Lutka (písně 
o P. Marii); Rozednívání (uklidňující, 
meditativní hudba); Tajemství černého 
plátna – housle (významný ruský interpret 
Alexandr Schonert) + M.P. (klavír), 
improvizace na obrazy Aleksandra 
Oniščenka; Live music – souborová 
interpretace – živá nahrávka z koncertů, A 
jiné tituly… Odkoupením CD také můžeme 

pomoci autorům, kteří se ocitli ve finanční 
tísni. Po mši svaté budou CD vždy 
k dispozici u Davida Žofáka.  
 
 
SAMOSTATNÝ KŘESŤANSKÝ 
TELEVIZNÍ PROGRAM DIGITÁLNÍ 
ZEMSKÉ TELEVIZE 
 

Milé sestry a milí bratři, 
rychlým rozvojem informačních 
technologií jsme dospěli k reálné 
možnosti využít proces, který se 
nazývá digitalizace. Digitalizace 
v praxi znamená možnost používat 
mobilní telefony, připojovat se na 
internet, pouštět si cédéčka; také to 
ale znamená možnost zřizovat nové 
televizní a rozhlasové programy, a to 
v nevídaném počtu a levnější než 
dosavadní analogové. K tomu je 
ovšem třeba zakoupit k televizoru 
laciné zařízení zvané set-top-box. 

Abychom mohli učinit správné 
rozhodnutí k využití tak jedinečné 
příležitosti, potřebovali bychom 
k tomu mimo jiné vědět i to, zda by 
věřící křesťané vůbec měli o takový 
televizní kanál zájem, případně zda 
by tuto nově vzniklou křesťanskou 
televizi finančně podporovali, nebo 
zda by se měla živit jako komerční 
stanice se vším, co s tím souvisí.  

Prosíme, položte si otázku: Bylo by 
dobré a jsme schopni sobě i druhým 
nabídnout k novým zamýšleným 
desítkám komerčních programů 
alternativu v podobě jednoho 
programu s pěknými pořady, 
nápaditými soutěžemi, s kvalitními 
převzatými dokumenty, s pořady se 
zdravým humorem, s pořady na 
témata, která jiní neprobírají? Stáli 
byste o televizní zpravodajství s jinak 
seřazenými příspěvky, o umělecké 
filmy, které se jinde málo promítají? O 
pořady pomáhající kněžím s 
vaším náboženským vzděláváním? 
Stáli byste o program, ke kterému 



byste se nebáli pozvat své dítě a sami 
byste s chutí alespoň občas přisedli 
také?  

Otcové biskupové jsou s těmito 
skutečnostmi v hrubých obrysech 
seznámeni a tyto plány podporují. 

Na Proglasu vidíme model možnosti 
mít v naší zemi křesťanský 
rozhlasový program spojující 
generace, program vytvářející rodinné 
prostředí; tento rozhlas je financován 
z 95 % příspěvky posluchačů; o tomto 
jeho rysu se v Evropě dobře ví. 
Předpokládáme, že pokud by byl 
dostatečný zájem a lidé by k této 
fungující rozhlasové koruně denně 
přidávali další dvě televizní koruny 
denně, mohlo by se možná na 
obdobném principu dařit financovat i 
televizi. Slíbili bychom vám za to 
vysílání v křesťanském pojetí hodnot, 
pro celou rodinu. Ostravské Studio 
Telepace s desetiletou historií může 
být dobrým základem takového 
vysílání. Je-li to i v Božím plánu, 
budou si moci křesťané navzájem (i 
ostatním lidem) nadělit možná již 
k vánocům roku 2005 naši – vaši 
televizi. 

V případě, že máte zájem se do 
věci jakkoli vložit, vyjádřete prosíme 
podpisem souhlasné (nebo třeba i 
nesouhlasné stanovisko, není to 
jednoduchý projekt) na připravené 
formuláře. Děkujeme mnohokrát.  

za Studio TELEPACE P. Leoš Ryška, 
SDB, za Radio Proglas  

P. Ing. Martin Holík 
 
ŽIVÝ RŮŽENEC 
Pro všechny, kdo se modlí ŽR mám nové 
přehledné kalendáříky, které připravil pan 
Marko. Od roku 2005 se modlíme na úmysl 
míru a za obrácení hříšníků. Ve čtvrtek 
růženec světla, v sobotu radostný, v ostatní 
dny jak jsme zvyklí. Kdo by se chtěl k nám 
připojit – může se ozvat Jáje Vávrové na 
tel: 235 318 266. JV   

 
ADVENTNÍ KONCERTY 2004 
  

II. ADVENTNÍ KONCERT v neděli 5. 12.  
Soubor SPONTE SUA   
 

III. ADVENTNÍ KONCERT v neděli 12. 12.  
Pořádá ÚMČ Praha 17 hudební kvarteto 
pod vedením Doc. Mgr. Jiří Hošek-varhany, 
cembalo,  Dominique Devaux /Dánsko/-
mezzosoprán, Václav Slivanský-flétna, 
Dominika Hošková   
 

IV. ADVENTNÍ KONCERT v neděli 19. 12.  
Soubor MUZICA PRO SANCTA CAECILIA – 
-na podporu nahrávání knihy pro nevidomé. 
Všechny adventní koncerty se konají v 
kostele sv. Rodiny, začínají v 17:00 hodin 
a je na ně vstup dobrovolný. 
 _______________________ 
  
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
6. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 
     20 h spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina  
7. ÚT  17.30 M     

19.45 zpívání – klub DCB 
8. ST  16 K 20 h ZŠ Socháňova–sport 
9. ČT  6.30 M +roráty       zpovědní den 
        9 h  rodinný růženec  
    18.45–19.30 sv. smíření  
    19.30    katechismus   
10. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mládeže III. 
11. SO   7 K+ roráty 
  18 K      (s nedělní platností)  
12. NE          7. 45 M    3. adventní neděle 
   farní kafe      9 K     18 h  adventní nešpory 
13. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 

20.00 spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina  

14. ÚT  17.30 M     
19.45 zpívání – klub DCB 

15. ST  16 K 20 h ZŠ Socháňova–sport 
16. ČT  6.30 M +roráty       zpovědní den 
   9 h  rodinný růženec 
    18.45–19.30 sv. smíření  
    19.30    farní rada  
17. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mládeže III. 
18. SO   7 K+ roráty 
  18 K      (s nedělní platností)  
19. NE          7. 45 M    4. adventní neděle 
                        9 K     18 h  adventní nešpory 



 


