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ELIZEUS (ELÍŠA) = B�H JE SPÁSA 
Je d�stojný nástupce proroka Eliáše. Jeho 
horlivost se projevila v úsilí po nejv�tších 
darech Ducha, v hn�vu a trestu, 
v zasahování do osudu národ�, v �inn� 
pomáhající ví�e a v drsné nezištnosti.  

Byl synem Safata z Abelmehuly 
jižn� od dnešního Beisanu. Jeho rodina 
byla bohatá, nebo� ve chvíli, kdy byl 
Eliášem povolán k prorockému ú�adu, 
oral s dvanácterým sp�ežením hov�zího 
dobytka. Opustil však všecko a sloužil 
Eliášovi a pak se stal jeho nástupcem 
v prorocké �innosti. P�ed odchodem 
Eliáše si vyprosil dv� t�etiny jeho ducha, 
tedy �ást, kterou dostával prvorozený 
z otcova d�dictví. Krom� toho si od n�ho 
vyžádal pláš�, jímž rozd�lil vody Jordánu, 
takže ho mohl p�ejít suchou nohou a 
proro�tí synové poznali, že na n�j p�ešel 
Eliáš�v duch. Sledoval stejný cíl jako 
jeho u�itel: vyhubit modlá�ství v Izraeli. 
V život� vykonal mnoho zázrak�, �ímž 
p�edstihl Eliáše, ale nedostihl ho duchem 
a významem. Byl v úzkém styku 
s prorockými školami. P�sobil na ho�e 
Karmel, v Galbale, Jerichu, Sama�í, 
Dotain a Damašku. Jako prorok byl �inný 
alespo� 55 let. Poslední léta svého života 
žil v ústraní. Zem�el za krále Joasa.  

Elizeus ú�inn� pomáhal lidem 
v nouzi. V liturgii si p�ipomínáme jeho 
skutek uzdravení vody v Jerichu když 
žehnáme s�l, kterou sypeme do vody na 

slavnost Zjevení Pán�. Našla u n�j pomoc 
i vdova utiskovaná v��itelem, když 
rozmnožením oleje a jeho prodáním 
mohla splatit své dluhy. Znamenité, 
pohostinné žen� ze Šúnemu p�edpov�d�l 
syna, který jako chlapec zem�el, Elizeus 
ho však vzk�ísil k životu. Byl také 
p�ipraven pomoci malomocnému 
Námanovi ze Sýrie. Nevzal si od n�j dar, 
ale poukázal ho na cestu k Bohu. 
Prorockému žákovi navrátil jeho 
vyp�j�enou sekeru, která mu spadla do 
vody. I ve svém hn�vu byl horlivý: 
chlapc�m, kte�í se mu posmívali pro jeho 
lysinu zlo�e�il a dva z nich roztrhaly 
medv�dice. Svého spole�níka mladíka 
Géchazí potrestal pro lež 
malomocenstvím. V knize Sirach 
najdeme chvalozp�v na jeho osobu: „Za 
svého života se net�ásl p�ed žádným 
vládcem a nikdo si ho nepodrobil. Žádná 
v�c nebyla nad jeho síly, a i když zesnul, 
jeho t�lo m�lo schopnost prorokovat. 
Dokud žil, d�lal zázraky, i po skonání 
byly jeho skutky podivuhodné. P�es to 
všechno ne�inil lid pokání a neupustil od 
svých h�ích�, až byli odvedeni ze své zem� 
a rozptýleni po celé zemi.“ 

 
Jeho životní p�íb�h nás m�že u�it 

pomáhat lidem v nouzi, doufat v Boha a 
být p�ipraven d�lat pokání.   DPJ 
 
 



POKÁNÍ 
„Nabízená spása vyžaduje od �lov�ka, 
aby se o ni ucházel. Musí v�as �init 
pokání (odvrátit se od zla a p�ivrátit se ke 
spáse), nechce-li být ztracen. Obnova 
�lov�ka se uskute��uje skrze obrácení a 
p�íklon k Bohu. Jde o celoživotní proces.“ 
      P. Hans Buob 
„Zoufal bych, kdybych neznal tvé 
milosrdenství, Pane. Vždy� ty nechceš 
h�íšníkovu smrt, ale aby se obrátil a žil. 
H�íšnou ženu jsem vid�l rozradostn�nou a 
na otázku po p�í�in� praví: "Jdi k léka�i a 
budeš uzdraven." Publikána /celníka/ 
jsem potkal a ptám se ho, a on odpovídá: 
"D�v��uj". Tutéž odpov�� mi dává kající 
lotr. Kananejská žena mne povzbuzuje: 
"Neustávej prosit a vytrvej". Podobenství 
o ztracené ovci mne, klesajícího pod 
b�emenem h�ích�, vzpružilo, abych 
doufal ve tvé milosrdenství, Pane, který 
jsi nep�išel volat spravedlivé, nýbrž 
h�íšníky k pokání.“  Sv. Efrém 
 
 
SHEELA – NAŠE ADOPTIVNÍ 
D�V�E 
ze severozápadu Indie z provincie 
Honavar nám op�t poslala dopis. Díky 
Petru Boukalovi ho zde máme 
p�eložený a m�žeme se všichni t�šit 
z toho, jak prospívá… Petr se jí také 
v odpov�di ptá, jestli je Sheela v 
po�ádku a co znamená svátek  
Gandhi Jayanthi, co znamená 
Shramadnana a o �em je Ujwal a 
�asopis Chinnardhwani Magazine… 
Tak se t�šíme na p�íští po�tení a 
Petrovi moc d�kujeme za službu 
p�ekladu a zprost�edkování!    dž 
 
Drazí sponzorující rodi�e, 
Vaše milující podporované dít� 
Sheela píše t�chto n�kolik �ádek a 
vyprošuje Vám požehnání. Spole�n� 
s mou rodinou Vám p�eji radostné 
Vánoce a š�astný nový rok. Ud�lala 

jsem dob�e pololetní zkoušky a 
dostala dobré známky. Tento rok jsem 
absolvovala záv�re�né zkoušky. Tyto 
zkoušky za�aly 17.4.2004. Mysleli 
jsme na n� ve svých denních 
modlitbách. 
 �íjnové prázdniny již skon�ily. 
Byla jsem ve Varaie a Murdershwaru. 
V Murdershwaru jsem vid�la krásný 
chrám. 15. srpna jsme slavili ve škole 
den nezávislosti. Tento den jsme se 
oblékli do nového a byla vzty�ena 
vlajka. Uctili jsme vlajku zp�vem 
národní hymny. 2 �íjna jsme oslavili 
Gandhi Jayanthi a m�li jsme tento 
den Shramadnana. Potom jsme 
dostali cukroví. Jsem zástupce Ujwal 
a Chinnardhwani Magazine. 
Zú�astnila jsem se výcvikového 
tábora, u�ila jsem se psát �lánky, 
básn� atd. 
 Na naší škole také sportujeme, 
hraji házenou. Vánoce slavíme 
hodn�. Zú�astním se o Vánocích 
kulturního programu. Velice d�kuji za 
Váš váno�ní dárek, který mi p�edal 
P.Denis. 
 P.Denis nás navštívil 
17.11.2004. Hovo�il o významu 
vzd�lání a o rodi�ovské 
zodpov�dnosti. Pak p�edal šek 
v hodnot� 2000,- na pokrytí dalšího 
vzd�lání. Jsem Vám velmi vd��ná. 

Kon�ím tyto �ádky, vzpomínám 
na Vás s láskou a modlitbou Vaše    
Sheela 
 
 
NOVÁ PODOBA MARTINOVIN 
Na farní rad� bylo rozhodnuto, že 
Martinoviny budou do budoucna vycházet 
jen jednou za m�síc. Další novinkou je 
také kalendá�, který by m�l obsahovat 
program liturgický, farní  i kulturní na 
celý p�íští m�síc. Nová podoba novin se 
ješt� vytvá�í – takže se m�žete t�šit na 
originální grafiku i obrázky – doufáme. 



Prosíme Vás také o pomoc – do MN 
m�žete p�ispívat i nadále svými �lánky, 
nápady, texty, návrhy, ale i modlitbou. 
Kdo z Vás by m�l zájem zabývat se 
obsahem nebo formou MN – m�žete se 
p�ihlásit u mne!  David Žofák 
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Letos se ujali T�íkrálové sbírky v naší 
farnosti 3 vedoucí. Složení skupin se 
však skoro každý den m�nilo, takže 
celkem nás koledovalo n�co p�es 
dvacet – v�tšinou mladí lidé a d�ti. 
Vedoucí skupin letos byli František 
Kucharský, Ludvík Koldovský a David 
Žofák. Z výt�žku bude podpo�eno 
n�kolik projekt� Katolické charity a 
velká �ást financí bude také sm��ovat 
na ob�ti záplav tsunami. Z výt�žku 
minulého roku jsme letos nap�. také 
podpo�ili zakoupení vybavení do 
Speciální mate�ské školy v Praze – 
Bohnicích, kde jsou umíst�ny sociáln� 
postižené d�ti. Všem, kte�í se podíleli 
na letošní sbírce pat�í velké DÍKY!   
David Žofák 
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VÝSTAVA 
"Fotografie celk� i detail� p�írody 
plné barev a života" 
úterý 1. 2. – �tvrtek 31. 3. 
Místo konání: Domov sv. Karla 
Boromejského, Fotografové: Jana 
Kopecká, Hana Šárová, Ladislav 
T�íška, Zden�k Kopecký a Martin 
Pospíšil. 

 
 

BENEFI�NÍ KONCERT PAVLA 
ŠPORCLA 
ned�le 6. 2. od 17:00 hodin 
Místo konání: EMAUZSKÝ 
KLÁŠTER, Adresa: Vyšehradská 49, 
128 00  Praha 2 
P�edprodej  na tel: 257 197 111 
Vstupné: 300,- K�, v p�edprodeji 
250,- K�; rezervace neprovádíme! 
 
 
VELIKONO�NÍ KONCERT 
ZUZANY LAP�ÍKOVÉ A EMILA 
VIKLICKÉHO 
pond�lí 28. 3. od 19:00 hodin 
Místo konání: Kostel sv. Rodiny, 
vstupné: 150,- K� 
___________________________ 

 
 
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST 
	ád brat�í kazatel� nás zve 3. února 
v 17 hodin na Mariánskou 
pobožnost, která se bude konat u 
nové sochy Panny Marie v Celetné.  
Tentýž den v 17.45 pak budou 
pokra�ovat v chrámu sv. Jiljí 
Loretánské litanie, posvátný 
r�ženec a v 18.30 mše svatá ke cti 
Matky Boží Panny Marie. Všichni 
jsou srde�n� zváni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pro ty z vás, kdo nemají internet, 
p�etiskuji dva texty, které jsem nalezl 
na www.vira.cz…   
 
ROŠ�ÁK hodný následování 
aneb: Nenechat zapadnout slunce 
nad svým hn�vem  
Jestli je to p�íb�h skute�ný nebo 
vymyšlený, to nevím. Vyslechla jsem 
ho minulou ned�li v kázání a velice 
m� pobavil. Co je však na n�m 
nejcenn�jší - p�ivedl m� k zamyšlení 
a ke zpytování sv�domí.  

Jeho hlavním hrdinou byl 
školá�ek, který se každou chvíli s 
n�kým popral. Jednoho dne se vracel 
z bitvy dom� celý zakrvácený, 
špinavý, uválený, s natrženou košilí, 
poni�enou aktovkou a hlavn� se 
strachem z výprasku, který v 
podobných situacích pravideln� a 
nevyhnuteln� následoval. N�kdy 
dokonce dvakrát za sebou - ten první 
od maminky, ten druhý ve�er, když se 
vrátil táta z práce. Tentokrát kluk 
zazvonil u dve�í do bytu, maminka 
otev�ela, uvid�la tu spouš� a už se 
nadechovala, že spustí starou známou 
písni�ku. Avšak d�íve než sta�ila na 
roš�áka vztáhnout ruku, vztáhl p�es 
práh do otev�ené p�edsín� ruku on. 
Ne proti mamince, ale naproti 
mamince. Potla�il v sob� strach z 
výprasku, sebral všechnu odvahu a s 
d�v�rou, že nebude odmítnut, ji 
vyzval: "Pozdravme se pozdravením 
pokoje!" Není t�eba dodávat, že tím 
maminku totáln� odzbrojil. 

Nenechat zapadnout slunce nad 
svým hn�vem je skv�lá rada, skv�lý 
návod pro toho, komu bylo ublíženo, 
kdo byl n�jakým zp�soben poškozen. 
V právnické mluv� by se �eklo pro 
"poškozeného". Tenhle roš�ák nabízí 
hezké �ešení. V jednom podobenství 
�íká B�h bohatému �lov�ku, který si z 
nadúrody cht�l ud�lat zásoby na 

zbytek p�edpokládaného dlouhého 
života, doslova toto: "Blázne, ješt� 
této noci budeš muset odevzdat svou 
duši a �í bude to, co jsi 
nashromáždil?" (Lk 12,20) V tomto 
p�ípad� jde sice o n�co jiného, 
konkrétn� o chamtivost, ale dá se 
docela dob�e parafrázovat a použít i 
pro náš p�ípad. Ud�lat maximum pro 
usmí�ení a to d�íve, než zapadne 
slunce. Vždy� kdo z nás ví, že se ráno 
vzbudí? Nechci strašit zem�t�esením 
nebo vlnami tsunami, sta�í k tomu 
oby�ejný infarkt. 

Virtuální sv�t, ve kterém by 
všichni veškerá nedorozum�ní, 
bezpráví a k�ivdy �ešili po vzoru 
onoho roš�áka, by se stal jednou 
velkou alternativní školou pro další 
generaci. D�ti nás kopírují. 
P�edstavujeme pro n� vzory. U�í se 
od nás.    Marie Svatošová, 26.01.05 
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