POHÁDKY Z MĚSTA OSMI BRAN – SLOVNÍČEK ŽIDOVSKÝCH TERMÍNŮ A VÝRAZŮ

1. díl: Houslista Cvi
Menora – svícen pro sedm svíček, Židé ho zapalují během svátečních dnů,
protože věří v Boha, který v šesti dnech stvořil svět a sedmý den odpočíval.
Šábes – sedmý den odpočinku a radosti. Pro Židy je tím dnem sobota. Nikdo
nesmí pracovat, všichni se věnují odpočinku, modlitbě a jedí sváteční jídla.
Kaftan – černý dlouhý kabát, typické oblečení pro židovského muže.
Jarmulka – malá čepička, kterou nosí Židé jako výraz úcty k bohu.

2. díl: Malý obchodník
Prorok Eliáš – jako my máme „kouzelného dědečka“, Židé mají svého proroka
Eliáše. Mívá různou podobu a zjevuje se tam, kde je to třeba. Kde může pomoci
nebo napomenout.

3. díl: Pesachový knedlíček
Pesach – židovský jarní svátek, také se mu říká svátek nekvašených chlebůmacesů. Znamená to, že těsto na chleba v tomto dnu nesmí být vykynuté.
Připomíná se tím dávný příběh, kdy Židé pod vedením Mojžíše odešli
z egyptského otroctví tak rychle, že těsto na chleba nestačilo vykynout. Navíc
kynuté těsto nám také připomíná, že někdy umíme být i pěkně nafoukaní.
Chanuka – osmidenní svátek světel, slaví se v zimě.

4. díl: Sederový pohár
Sederový pohár – je pohár, ze kterého se pije při sederové večeři během svátku
pesachu. Seder znamená řád, a proto tato večeře má po tisíce let svůj ustálený
průběh.

5. díl: Dobrodinec Báruch
Mendel Rosenbusch – stařík, kterého dobří lidé měli rádi a bohatí a lakomí se
tvářili zlostně jen, co ho zahlédli. Měl totiž podivuhodnou schopnost vyčíst lidem
myšlenky a také se udělat neviditelným.

6. díl: Jak malý Josef zachránil Tóru
Tóra – základní spis (kniha) židovského náboženství. Je napsána hebrejsky na
dlouhém pergamenu, který je ovinut kolem dřevěných tyčí. Čte se zprava doleva
a ke čtení se používá speciální ukazovátko s ručičkou na konci, kterému se říká
jad.
Svatostánek – ozdobná skříň, ve které je uložena Tóra.
Synagoga – židovská modlitebna. Je zde ve svatostánku uložena Tóra.

7. díl: Josel na housličky
(Bez výkladu)

8. díl: Sklepní myška
(Bez výkladu)

9. díl: Prsten proroka Eliáše
Simchat Tóra – (Radost z Tóry) je veselý svátek, kdy se čtou v synagoze
poslední kapitoly Tóry a hned potom se začíná předčítat Tóra od začátku.
Ozdobené svitky Tóry se nesou ve slavnostním průvodu a všichni se radují, zpívají
a tancují.
Davidova hvězda – šesticípá hvězda, symbol Židů a státu Izrael.

10. díl: Jak se stal Avrom řezbářem
Chanuka – svátek, kdy si Židé připomínají znovuzasvěcení svého chrámu poté,
co vyhnali nepřátele. Chanuka trvá osm dní a každý den se zapaluje jedno světlo
na osmiramenném chanukovém svícnu.

