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PondÄ›lÃ-, 11 prosinec 2017

V dobÄ› kÅ™esÅ¥anského adventu a vánoÄ•ních svátkÅ¯ mají Å½idé Chanuku. Není to nejvýznamnÄ›j&scaron;í Å¾idovský sv
a Å½idé sami ani Chanuku nepovaÅ¾ují za oslavu Vánoc. NÄ›které jejich zvyky v tomto období ale vánoÄ•ní tradice velmi
pÅ™ipomínají. Chanuka vychází z Å¾idovského kalendáÅ™e a zaÄ•íná kaÅ¾dý rok v jiný den. Její zaÄ•átek je podle Å¾idovsk
kalendáÅ™e 25. den mÄ›síce kislev a toto období je na&scaron;eho kalendáÅ™e od konce listopadu do konce prosince.
V roce 2017 Å¾idovská Chanuka zaÄ•ala v podveÄ•er 12. prosince, konÄ•í ve stÅ™edu 20. prosince. ProtoÅ¾e den pod
Å¾idovského kalendáÅ™e zaÄ•íná západem slunce a tak první den Chanuky vlastnÄ› zaÄ•íná pÅ™i západu slunce v den
pÅ™edcházející, neÅ¾ je datum v gregoriánském kalendáÅ™i. Chanuka, které se také Å™íká Svátek svÄ›tel - se slaví osm
dní. Jejím hlavním symbolem je postupné zapalování osmi svíÄ•ek nebo olejových lampiÄ•ek v pÅ™esném poÅ™adí na tradiÄ•n
Å¾idovském svícnu a Å¾ehnací modlitby.
Postupem doby pÅ™ibylo nÄ›kolik dal&scaron;ích obyÄ•ejÅ¯, které pÅ™ipomínají
Vánoce. DÄ›ti napÅ™íklad dostávají drobné dárky, a tento zvyk k pÅ¯vodní Chanuce vÅ¯bec nepatÅ™il. Podobné je to i
s tradiÄ•ní písní Chanuky Mocná skála &ndash; Maoz cur. Jedná se s nejvÄ›t&scaron;í pravdÄ›podobností o pÅ¯vodní lidovou
nÄ›meckou píseÅˆ z kÅ™esÅ¥anského vánoÄ•ního období.

Podle Å½idÅ¯ je ale Chanuka dávána do souvislosti s Vánocemi jen díky období, ve kterém se odehrává a má
úplnÄ› jiné poslání. ProtoÅ¾e vÄ›t&scaron;ina ostatních Å¾idovských svátkÅ¯ se odehrává pÅ™edev&scaron;ím uvnitÅ™
spoleÄ•enství, tak právÄ› Chanuka toto náboÅ¾enství pÅ™edstavuje otevÅ™enÄ› v&scaron;em ostatním. To je také dÅ¯vod, pr
koná i mnoho oslav, které jsou pÅ™ístupné veÅ™ejnosti nebo se odehrávají na veÅ™ejných místech.
V prÅ¯bÄ›hu Chanuky Å½idé normálnÄ› pracují, ale mohou z práce odejít dÅ™ív, aby stihli vÄ•as zapálit svíÄ•ky nebo olejové
lampy. V Izraeli jsou v této dobÄ› zavÅ™ené &scaron;koly, i kdyÅ¾ k tomu není Å¾ádný náboÅ¾enský dÅ¯vod. Jídla v dobÄ› C
jsou typicky Å¾idovská a pÅ™ipravují se hlavnÄ› na oleji. Podávají se pÅ™edev&scaron;ím bramborové placky nebo
bramboráky, velmi Ä•asto se konzumují koblihy s rÅ¯znými náplnÄ›mi a mléÄ•né pokrmy.
V USA &ndash; a pÅ™edev&scaron
v New Yorku, kde Å¾ije pomÄ›rnÄ› velké mnoÅ¾ství Å½idÅ¯ &ndash; se v posledních letech slaví i tzv. Vánuka. Å½idé a
kÅ™esÅ¥ané se tam totiÅ¾ bÄ›hem svých svátkÅ¯ vzájemnÄ› velmi Ä•asto nav&scaron;tÄ›vují, je i mnoho rodin se smí&scaron
náboÅ¾enstvím, lidé Ä•asto spoleÄ•nÄ› chodí na církevní obÅ™ady obou náboÅ¾enství a tak pÅ™irozenou cestou vznikly Å¾i
chanukové Vánoce &ndash; Vánuka. Nejsou to samozÅ™ejmÄ› Å¾ádné oficiální náboÅ¾enské svátky, pouze se zde
rÅ¯zné zvyky a tradice obou náboÅ¾enství prolínají.
V reálném Å¾ivotÄ› pak vedle ozdobeného vánoÄ•ního stromeÄ•ku hoÅ™í svíÄ•ky na tradiÄ•ním Å¾idovském chanukovém
podávají se jak tradiÄ•ní americká, tak Å¾idovská jídla. Podle mnohých církevních pÅ™edstavitelÅ¯, ale i prostých lidí z obou
náboÅ¾enství, je proÅ¾ívání církevních svátkÅ¯ pÅ™edev&scaron;ím soukromou vÄ›cí kaÅ¾dého Ä•lovÄ›ka. Pokud tedy nÄ›k
slavit Vánuku, není proti tomu moÅ¾né nic namítat, mimo jiné i proto, Å¾e se jedná o velkou vzájemnou toleranci.
V EvropÄ›, a tedy ani u nás, se Vánuka zatím neslaví. Vánoce stále zÅ¯stávají Vánocemi a lidé se pÅ™i nich modlí Ä•esky
nebo latinsky, Chanuka zÅ¯stává Chanukou a modlitby jsou v hebrej&scaron;tinÄ› - tak by to zÅ¯stalo, i kdyby se slavila
Vánuka&hellip; Zdroj: internet
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