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RÚT 
Původ a význam jména Rút je nejistý. Překládá 
se obyčejně jako „průvodkyně“ nebo „ta, jež se 
laskavě připojuje“. Bible nám vypráví o 
Moabitce, tedy cizince, která byla provdána za 
Machlona, syna Elimecha a Noemi. Po smrti 
manžela se vrací spolu se svou tchyní Noemi do 
Betléma. V době žní paběrkovala na poli Bóza, 
jež jí dovolil, aby jedla s jeho ženci. Stala je 
Bózovou manželkou a porodila syna Obéda, 
který byl dědečkem krále Davida.  

Stejnojmenná kniha Rút nám vypráví o 
její věrnosti Bohu Izraele, o tom jak se utíkala se 
pod jeho ochranu, o její důvěře v Boha. Své 
tchyni, která na ni naléhala aby se vrátila do 
svého domu a ke svým bohům odpověděla: 
„Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se 
od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli 
zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a 
tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já, 
a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin 
naloží jakkoli, rozdělí nás od sebe jen smrt.“ (Rt 
1,16-17) Dvanáctkrát slyšíme slovo „vrátit se“, 
které proroci užívají ve smyslu „(na)vrátit se 
k Bohu“. Rút se vracela lidsky špatným směrem 
– nečekal ji nikdo kromě nouze a bídy. Ale byl 
to směr Boží. Rút byla pracovitá, skromná, 
poslušná, tichá. Svými vlastnostmi si získala 
srdce svého budoucího manžela, ale také 
ostatních lidí. Nebyla to láska na první pohled, 
dočkala se však Božího požehnání. V knize 
máme popsanou krásnou venkovskou idylu, 
záměr knihy však je jiný: Zdůrazňuje povinnost 
„levirátního“ manželství, tj. že ovdovědlou ženu 
si má vzít za manželku nejbližší příbuzný 
zemřelého manžela. Kniha hájí také všeobecnost 
víry v Hospodina proti úzkoprsému vylučování 
lidí cizího původu. Knihy Rút se užívalo 
v židovství o letničních svátcích, jež odpovídají 

našim dožínkám, z toho někteří badatelé soudí, 
že děj knihy měl určitý vztah k zemědělským 
obřadům předizraelského obyvatelstva. Jiní zase, 
že byla zařazena mezi svaté spisy pro svou 
souvislost s rodinou krále Davida.  

Postavu Rút zakomponoval do své básně 
„Óda na slavíka“ romantický básník John Keats. 
Jinak inspirovala zejména varhaníky: Samuel 
Wesley a César Franck ji zvěčnili ve svých 
oratoriích.  
Nechme se inspirovat oddanou důvěrou 
Rút v Boží pomoc v novém roce.   DPJ 
 
 
ŽIVÝ BETLÉM  
Výsledkem materiální sbírky jsou dva koše plné 
potřebných darů, které byly předány 22.12. 2003. 
Výsledek finanční sbírky je letos: 5.336,00 CZK. 
Výtěžek byl rozdělen rovným dílem (2.668,00 
CZK) mezi oba ústavy.  Dovoluji si touto cestou 
tlumočit srdečné poděkování všem dárcům za 
projevy štědrosti a solidarity a to zejména těm,  
kteří přišli k Živému Betlému, protože finanční i 
materiální sbírka v kostele se příliš nevydařila. 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
Letos se účastnilo Tříkrálové sbírky stejně jako 
loni 5 skupin koledníků. Rád bych touto cestou 
poděkoval všem za osobní nasazení, jehož 
výsledek se téměř nedal odnést. Vedoucí skupin 
letos byli Lucie Veselá, Bětka Šturmová,  
František Kucharský, Ludvík Koldovský a David 
Žofák. Vyřiďte prosím poděkování i dalším 
„králům“ a koledníkům a můžeme se těšit na 
výsledek, který se dozvíme příští týden. 
Z výtěžku minulých let jsme podpořili nejen 
akce pro děti a mládež, které pořádal David 
Žofák, ale také "loňskou" Vánoční besídku pro 



romské děti částkou 3.500 a zbylých 24.000 
CZK jsme předali ještě před koncem roku 
Domovu Sv. Karla Boromejského v Řepích na 
provoz denního stacionáře. Pěkný výsledek 
nemyslíte?  
Všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na 
činnosti charity v roce 2003 a to nejen na výše 
zmíněných sbírkách patří velké DÍKY. 

Ivo Jebousek Farní Charita Řepy 
 
 
 
   DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
                      VÁS ZVE: 
 
 
SPIRITUÁL KVINTET 
vystoupí ve středu 21.ledna 2004 od 17 hodin 
v kostele Sv. Rodiny při setkání sponzorů a 
přátel domova. 
_______________________ 
 
 
CYRILOMETODĚJSKÁ PĚŠÍ  POUŤ  
LEVÝ HRADEC - VELEHRAD 2004   

Letošní pouť bude zahájena v sobotu 14. 
února na svátek sv. Cyrila (1135. výročí úmrtí 
sv.Cyrila) jako obvykle v kostele sv.Klimenta na 
Levém Hradci mší svatou v 9,00 hod (doprava z 
Prahy samostatně vlakem nebo autobusem a 
auty). 

Poté se bude pokračovat pěšky směrem 
na Prahu a Strahov až do Komořan a následující 
neděli z Komořan do Kostelce u Křížků (kde 
bude mše svatá). 

Následující etapy budou jako obvykle 
opět jednou za měsíc v sobotu a v březnu se bude 
vycházet v sobotu 27.3.2004 z Kostelce u Křížků 
směrem na Poříčí nad Sázavou (kde bude mše 
sv., na níž přislíbil účast biskup J. Hrdlička) a 
pak dále do Benešova. 

Další etapy v dubnu až červenci povedou 
přes Hrádek u Vlašimi, Křemešník, Jihlavu až na 
Moravu do Žďáru nad Sázavou, kde se spojíme s 
velkomeziříčskou poutní akcí Pouť na Velehrad 
(ostatně poutníci z Velkého Meziříčí chodí už 
etapy od Levého Hradce až na Moravu společně 
s námi). No a odtud se pak pokračuje do Velkého 

Meziříčí a v srpnu pětidenním pochodem na 
Velehrad. 
 
Podrobnější přehled prvních etap je umístěn 
v předsíni kostela Sv. Rodiny! 
 
Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti: 
Libor Gottfried: 605 718 128   
e-mail: L.Gottfried@seznam.cz  
František Reichel:  602 614 332   
e-mail: agjilove@mbox.vol.cz 
Marie Doležalová: 732 572 319    
nebo pevná linka:  272 911 693 
 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
12.1.PO 16 K 17.15  spol. mládeže I. 

19 h  spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání – klub DCB 

13. ÚT  17.30 M     
14. ST  16 K  20 h ZŠ Socháňova–sport 
   9.30  rodinný růženec 
15. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše  14.30 setkání star. chlapců 
   16 h  setkání ml. chlapců 

    18.45–19.30 možnost sv. smíření 
16. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
17. SO  18       (s nedělní platností)   
18. NE          7. 45 M    2. neděle v mezidobí 
                         9 K   Týden za jednotu křesťanů  
19. PO  16 K 17.15  spol. mládeže I. 

19 h  spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání – klub DCB 

20. ÚT  17.30 M  
   20 h Biblická h.-klub DCB 
21. ST  16 K 20 h  ZŠ Socháňova –sport  
   9.30  rodinný růženec 
22. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše   14.30 setkání star.chlapců
   16.00 setkání ml.chlapců   
       18.45–19.30 možnost sv. smíření  
23. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
24. SO  18 K      (s nedělní platností)    
25. NE          7. 45 M   3. neděle v mezidobí 
                         9 K 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


