PRŮVODCE PRO
ROŠ HA-ŠANA
A JOM KIPUR

ROŠ HA-ŠANA – NOVÝ ROK

Na nový rok je zapsáno a na den půstu
smíření zpečetěno, kolik jich pomře, kolik
stvořeno bude, kdo na živu zůstane a kdo
zahyne. Kdo svého konce dosáhne a kdo
zemře dříve, než byl jeho čas, kdo zemře
vodou, kdo ohněm, kdo mečem, kdo dravou
zvěří bude rozsápán, kdo zemře hlady, kdo
žízní, koho bouře nebo koho nemoc skosí,
kdo zardoušením a kdo ukamenováním. Kdo
nalezne odpočinek a kdo se štvancem stane,
kdo klid zakusí a kdo drásán pochybami bude,
kdo vyrovnanosti dosáhne a kdo výčitkami
zkoušen bude, kdo zchudne a kdo bohatým se
stane, kdo bude ponížen a kdo vyvýšen.

Na rozdíl od začátku občanského nového
roku, který je většinou vítán velmi hlasitě a
za všeobecného veselí, je období vysokých
svátků – Nového roku a Dne smíření – v židovství
nazýváno jako jamim nora’im, doslova „hrozné
dny“, přeneseně pak „dny bázně“. Samotný Roš
ha-šana je pak nazýván v Bibli Jom tru’a („den
troubení“) a v Mišně jako Jom ha-din („soudný
den“). Už z toho plyne, že židovský nový rok je
spíše než dnem veselí příležitostí k reflexi právě
uplynulého roku a sebezpytování.
Modlitba U-netane tokef, 11. stol.
Avšak zatímco Jom kipur je dnem pokání, Roš ha-šana
je přece jen i dnem, kdy se (pokud to okolnosti dovolí)
setkáváme s přáteli, členy obce i širší rodinou a často také u bohatě prostřeného stolu – vždyť i
přání šana tova u-metuka, tedy aby byl následující rok „dobrý a sladký“, je třeba učinit zadost.
AKTIVITY K ROŠ HA-ŠANOVÉMU STOLU
U novoročního stolu je tradicí jíst kulatou chalu (jako symbol roku, který se vrací vždy
ke svému začátku), med a jablka, aby další rok byl sladký, a granátové jablko, které
obsahuje mnoho semínek, jejichž množství nás může inspirovat ke konání mnoha dobrých
skutků v dalším roce. Kromě jedení těchto tradičních pokrmů můžete u stolu zkusit ještě
jednu z následujících her:
Chala „s nožičkama“
Nejde o překlep, ale o tradiční zvyk Gafniny babičky Mariany, z“l. V její rodině se na Roš
ha-šana dělá chala, která má tolik postranních „nožiček“ (malých kousků těsta, bochánků
přilepených k hlavní chale), kolik je aktuálně členů rodiny, resp. kolik je lidí u novoročního
stolu. Po požehnání nad chlebem na začátku hostiny každý dostane svou chalu namočenou
do medu. Když se stane, že někdo z rodiny v době Roš ha-šana u stolu není, nožička pro něj
se vždy schová, dá se do mrazáku a předá se mu při nejbližší možné příležitosti, aby věděl,
že se na něj na Roš ha-šana nezapomnělo a že se s ním u stolu vždy počítá.
Předmětový chešbon nefeš
Kromě tradičních symbolických pokrmů může každý dát na stůl jednu věc, která
symbolizuje něco, co se mu v předchozím roce povedlo, a druhou věc, která představuje
to, čeho by rád dosáhl v roce příštím. Na stůl můžete položit například svůj zbrusu nový
řidičák, maturitní vysvědčení, prošoupané pohorky z léta jako symbol toho, co se vám
povedlo. Jako předmět symbolizující přání do dalšího roku můžete dát na stůl například
učebnici němčiny z nového kurzu, sukni, do které chcete zhubnout, nebo třeba sluchátka
jako symbol toho, že chcete více lidem kolem sebe naslouchat.
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KULATÁ CHALA
Těsto na chalu může být stejné jako těsto na „celoroční“ chalu, kterou pečeme na šabat, liší
se pouze způsob zapletení jednotlivých pramenů.
Recept na těsto:
•
•
•
•

800 g mouky
1 kostka čerstvého droždí
1 hrnek (250 ml) vlažné vody
5 vajec (1 žloutek nechat stranou)

•
•
•

1 a ½ lžíce soli
6 lžic cukru
2/3 šálku oleje

Kostku droždí rozdrobíme do nádoby s vlažnou vodou. Mezitím prosejeme 800 g hladké
mouky. Do mouky přidáme všechny ingredience včetně kvásku a vypracujeme těsto
(ideální je zpracovat těsto v kuchyňském robotu). Do těsta je možné přidat i rozinky.
Těsto necháme kynout 3 hodiny. Poté upleteme chaly a můžeme je nechat ještě 30 minut
kynout na plechu. Pokud recept uděláme z dvojnásobného množství a přidáme ještě
trochu mouky, můžeme oddělit chalu s požehnáním po skončení kynutí předtím, než
začneme plést chaly.
Ze čtyř pramenů:
Všechny způsoby zaplétání chaly jsou velmi jednoduché, ale tento postup je opravdu
jeden z nejjednodušších. Zvládne ho napoprvé i nezkušený pekař a pro jistotu se na něj
můžete podívat i na YouTube.
•

Nejprve oddělíme chalu a poté si připravíme čtyři stejné prameny.
Ty uspořádáme do kříže tak, aby byly uprostřed propletené.
Nemusíme hned na začátku prameny dávat těsně k sobě, těsto
alespoň bude mít prostor na kynutí.

•

Poté už je postup jednoduchý – vezmeme pramen, který je vespod,
a přetáhneme ho přes sousední pramen. To zopakujeme ještě
třikrát.

•

Nyní se nám „horní“ a „spodní“ prameny vyměnily – vezmeme
znovu pramen, který je vespod, a přetáhneme ho přes sousední
pramen, tentokrát opačným směrem. Těsto i během zaplétání stále
kyne a chala začíná nabývat čtvercovo-kulatý tvar.

•

Pokud bychom měli opravdu dlouhé prameny, můžeme přebytky
odříznout a konce pramenů zabalíme pod chalu, kterou ještě
zformujeme do požadovaného kulatého tvaru.

3

Ze šesti pramenů (podle šesti dnů stvoření):
•

Začátek je stejný jako u čtyřpramenné chaly – jednotlivé prameny uspořádáme do
kříže a tak, aby byly navzájem propletené.

•

Z každé ze čtyř stran nám nyní vychází tři prameny. Ty zapleteme do jednoduchého
copánku. Konce copánků zabalíme pod chalu a upravíme ji do požadovaného
kulatého tvaru.

Necháme chalu dokynout, poté důkladně potřeme vajíčkem, posypeme podle chuti
sezamem nebo mákem a dáme péct. Pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů
25–30 minut.
JOM KIPUR
Jom kipur je nejvyšší židovský svátek, jehož výjimečnost v židovském kalendáři podtrhuje
i jedno specifikum – zatímco během ostatních svátků (samozřejmě kromě slavnostních
b-hoslužeb) jíme, pijeme a veselíme se, během Dne smíření nic takového neděláme.
Dokonce si během něj nepřejeme ani „chag sameach“, veselý svátek, neboť Jom kipur není
ani chag, ani veselý. Je to jeden den v roce, šabat šabatů, kdy se lidé mají soustředit zcela
a beze zbytku nikoli na osobní blaho a potřeby, ale na sebereflexi a zamyšlení se nad tím,
co všechno za uplynulý rok udělali, co udělali dobře, co mohli udělat lépe a především
kde chybovali a jak se takovým chybám mohou vyhnout do budoucna. Aby naše myšlenky
nebyly odváděny směrem k nejrůznějším požitkům, platí pro Jom kipur jednak řada
speciálních pravidel – přísný půst a s ním související další omezení – a také je to den
věnovaný zvláštním modlitbám. Nejdůležitější z těchto zvláštních modliteb, které se recitují
na Den smíření, jsou Viduj, Avinu Malkenu a Kol nidrej.
VIDUJ
Viduj je vyznání vin, které v jeho zkrácené podobě (viduj katan) najdeme v siduru jako
součást všednodenní ranní modlitby před Tachanun (u nás není zvykem jej říkat). Jádrem
Viduj je odstavec pojmenovaný podle úvodního slova Ašamnu („provinili jsme se“), který
vyjmenovává 24 přestoupení.

         
         
       
Ašamnu, bagadnu, gazalnu, dibarnu dofi. He’evinu, ve-hiršanu, zadnu, chamasnu,
tafalnu šeker, ja’acnu ra, kizavnu, lacnu, maradnu, ni’acnu, sararnu, avinu, pašanu,
cararnu, kišinu oref. Rašanu, šichatnu, ti’avnu, ta’inu, ti’tanu.
Provinili jsme se, nevěrně jsme jednali, zcizili jsme, mluvili jsme utrhačně, nepravost jsme
páchali, bezbožnými jsme byli, byli jsme svévolní, ubližovali jsme, smýšleli jsme lež, radili
jsme ku zlému, obelhávali jsme, posmívali jsme se, vzpouzeli jsme se, dráždili jsme, zprotivili
jsme se, křivdili jsme, zhřešili jsme, utiskovali jsme, zatvrzelými jsme byli a bezbožně jsme
činili, zvrhli jsme se, ohavně jsme jednali, bludnými jsme byli, k bludům jsme sváděli.
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Během Dne smíření ale recitujeme dlouhé Viduj, kdy se k němu připojuje část Al chet („za
hřích, který jsme spáchali…“), samostatně již během tiché modlitby; poté jej ale při každé
z pěti b-hoslužeb na Jom kipur recitujeme ještě jednou společně a nahlas. Tichá a společná
recitace Viduj se liší v několika odstavcích, ale klíčové pasáže zůstávají stejné. Zvláště
během recitace odstavců Ašamnu a Al chet je třeba plně se soustředit na každé slovo, když
vyjmenováváme jednotlivé hříchy, kterých jsme se během uplynulého roku dopustili. Při
každém z těchto hříchů je zvykem udeřit se symbolicky v levou stranu hrudi na srdce.
AVINU MALKENU
Během deseti dnů pokání mezi Roš ha-šana a Jom kipur po Viduj následuje ve všední
dny Avinu Malkenu (Otče náš, Králi náš), chvalozpěv připisovaný podle tradice rabimu
Akivovi. Jeho původ skutečně sahá do dob kompilování kánonu Mišny (asi 3. stol. o. l.).
Avinu Malkenu se kromě deseti dnů pokání recituje i v postní dny vždy po Amidě na
šacharit i mincha (kromě dní, kdy se vynechává Tachanun). Dveře svatostánku zůstávají
během Avinu Malkenu otevřeny a recituje se vestoje. Jedinou výjimkou, kdy se Avinu
Malkenu během deseti dnů pokání neříká, je šabat. Připadne-li Jom kipur na šabat, říká se
Avinu Malkenu až na samý závěr Dne smíření na konci modlitby Ne’ila.
Avinu Malkenu má různý počet veršů podle liturgického ritu – původně mělo 22 veršů
podle počtu písmen hebrejské abecedy, dnes má podle ritu 25–53 veršů. Naše verze
odpovídá tzv. polskému ritu o 44 verších. Německá, kterou bylo zvykem recitovat
v oblastech Porýní, Frankfurtu a dále, má veršů 38. Poslední verš Avinu Malkenu se zpívá
společně na tradiční melodii a je symbolickým vrcholem b-hoslužby.

            
Avinu Malkenu, chonenu va-anenu, ki ejn banu ma’asim. Ase imanu cedaka va-chesed ve-hoši’enu.
Otče náš, Králi náš, buď k nám milostivý a vyslyš nás, i když u nás nebylo zbožných
skutků, projev nám laskavost a milost a zachraň nás!
KOL NIDREJ – VŠECHNY SLIBY
Kol nidrej není modlitbou ani b-hoslužbou v pravém slova smyslu, i když tak označujeme
celou večerní b-hoslužbu na Jom kipur. Jedná se o soudní přelíčení mezi B-hem a lidmi.
Z toho důvodu se Kol nidrej odehrává ještě před západem slunce (neboť stejně jako
soud se nesmí konat v noci), oblékáme velký talit (který si pak necháváme jako při jediné
příležitosti v roce i během večerní b-hoslužby) a ze svatostánku jsou vynášeny nejméně
dva svitky Tóry. Chazan zpívá Kol nidrej třikrát za sebou a pokaždé silněji na tradiční,
již od středověku předávanou melodii. Odkud se Kol nidrej vzala? Aramejština, kterou
je psaná, ukazuje na Blízký východ. Legenda připisuje zrod Kol nidrej událostem ve
vizigótském Španělsku (5.–8. stol.), kdy se někteří Židé nechali naoko pokřtít, ale v nitru
zůstali Židy. Tito přestupníci (avarjanim) pak přicházeli na Jom kipur do synagogy
a prohlašovali, že všechny sliby, které složili, jsou neplatné (jiná legenda spojuje Kol nidrej
rovněž se Španělskem, ale s událostmi mnohem pozdějšími, z období reconquisty
v 15. století, což už je ale opravdu hodně daleko od reality).
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Opravdu Kol nidrej ruší „všechny sliby“?
Vůbec ne. Zrušení slibů je vážná věc – sliby a přísahy jsou podle Tóry posvátné. A nejen
podle Tóry. Vždyť nic nedokáže poškodit vztahy mezi lidmi tak jako vzájemné lhaní nebo
nedodržení slibu. Rozvázat sliby může podle Mišny pouze bejt din (alespoň tři lidé) nebo
dajan, a to až po pečlivém přezkoumání charakteru slibu nebo přísahy – i tehdy se ale
jedná o slib, který složil jednotlivec, nikoli o zproštění všech slibů celé obce. Kol nidrej tak již
v dobách svého vzniku představovala problém a naši učenci se k ní často stavěli rezervovaně,
až negativně. Kol nidrej se stala pevnou součástí modliteb na Jom kipur až ve středověku, kdy
Haj Gaon schválil Kol nidrej na základě argumentu, že tato modlitba neruší sliby, ale přináší
odpuštění hříchu, kterým bylo nedodržení slibu (případně jeho samotné složení).
A když někomu něco slíbíme a nedodržíme to, stačí nám říct Kol nidrej?
Kol nidrej se týká pouze slibů, ke kterým člověk zavázal sám sebe (neboť je řečeno
„které jsme na sebe uvalili“), a tento závazek se týká vztahu mezi člověkem a Bohem,
nikoli slibů, které člověk uzavřel s jiným člověkem – ty je každý povinen dodržovat a od
nich modlitba Kol nidrej (ani žádná jiná modlitba) nezprošťuje. Ale pozor, Kol nidrej by
nemělo být jen příležitostí, jak vykročit do nového roku „s čistým štítem“. Možná by nám
její text mohl také připomenout naše nejrůznější předsevzetí, která jsme učinili nebo se je
učinit chystáme („Přísahám, že tento rok přestanu kouřit / začnu cvičit / budu konečně
dodržovat šabat / jíst košer...“), případně sliby typu „B-že, slibuji, že jestli mě nevyhodí od
maturity, budu chodit do minjanu každý den!“ – a jak často a rychle na tato předsevzetí
a sliby zapomínáme. Kol nidrej rovněž zprošťuje člověka slibu, který byl uzavřen
chvatně, neuvážlivě, ve zkratu, pod nátlakem nebo nevědomě.

         
          
          
           
 
Kol nidrej ve-esarej u-švu’ej va-charamej ve-konamej ve-kinusej ve-kinujej de-indarna u-deištaba’na u-de-acharimna u-de-asarna al nafšatana, mi-jom kipurim ze ad jom kipurim
ha-ba alejnu le-tova, be-chulhon icharatna be-hon, kulhon jehon šaran ševikin ševitin betelin
u-mevutalin, la šeririn ve-la kajamin. Nidrana la nidrej ve-esarana la esarej u-švu’atana
la švu’ot.
Všechny sliby, zákazy, přísahy a kletby, všechny přislíbené oběti a úlitby a vše, co s nimi
souvisí, které jsme přislíbili, přísahali, pronesli, a zákazy, které jsme na sebe uvalili,
od tohoto Dne smíření až po následující Den smíření, kéž se jej v dobrém dočkáme –
těch všech od nynějška litujeme, všechny ať jsou rozvázány, opuštěny, zrušeny,
zneplatněny a anulovány, ať nemají žádnou sílu ani moc. Naše sliby ať již nejsou sliby,
naše zákazy ať již nejsou zákazy a naše přísahy ať již nejsou přísahami.
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Co jsou všechny ty charamej, kinujej a tak?

 – Neder: To je v zásadě jakýkoli slib, především pak takový, který se týká tužeb
nebo přání (isur chefca)

 – Isur: Též nedarej isur, zákaz, zde se jím myslí zákazy obecně (tj. isur chefca
i isur gavra).

 – Švu’a: Přísaha, nazývaná též isur gavra. Zatímco švu’a se týká člověka, který
  





sám sobě něco zakazuje, neder se týká věci, ohledně které přísahá, že ji
nebude používat nebo z ní nebude mít užitek.
– Cherem: Přísaha, též akt zasvěcení věci či zvířete B-hu, jak uvádí Lv 27:28 (r. Sicher
ve svém překladu Tóry překládá jako „zabavil pro Hospodina“), čímž se daná věc
činí nedotknutelnou, klatou. Dnes se proto často překládá jako „kletba“.
– Konam: Výraz odvozený od slova korban („oběť“) a fungující jako přízvisko
(kinuj, viz dále). Korban je označení pro jakoukoli oběť, tedy nejen pro zvíře
určené k porážce, ale též pro věc nebo peníze, které majitel prohlásil za
náležící (zasvěcené) Chrámu.
– Konas: Podobně jako výraz konam je i toto slovo odvozeno od slova korban.
– Kinuj: Doslova „přezdívka,“ „přízvisko“. Hned první mišna traktátu Nedarim
(„Sliby“) začíná slovy: Kol kinujej nedarim ke-nedarim, tedy „Veškeré náhrady
(kinujej) za sliby mají stejnou platnost jako sliby samotné.“ Gemara zmiňuje
důvod, proč se tyto kinujim používaly: sliby a přísahy v „oficiální“ formě
obsahovaly B-ží jméno a zněly například takto: „Přísahám/slibuji, že to a to pro
mě bude zapovězeno, jako kdyby to byla oběť určená B-hu (korban la-Šem).“
Musíme si uvědomit, že v tehdejší době a v takové podobě byla přísaha (zvláště
pokud byla pronesená před svědky) svou závazností rovna například dnešní
podepsané smlouvě, a obsahovala-li B-ží jméno, nebylo možné k ní přistupovat
lehkovážně. O tom také hovoří třetí přikázání z Desatera, které zapovídá brát
B-ží jméno nadarmo – a to i kdyby k tomu došlo omylem. Aby tedy nedošlo ani
nechtěně k porušení tohoto přikázání, doporučili rabínští učenci používat místo
obratu korban la-Šem zvukově podobné výrazy typu konam, konas apod.

Co znamená věta „od tohoto Dne smíření až po následující Den smíření“?
V sefardské verzi je zachováno původní znění modlitby, které všechny sliby vztahuje
k právě uplynulému roku. Aškenázská verze, kterou recitujeme u nás, je odlišná –
aškenázští učenci nepřijali interpretaci Haje Gaona, ale výklad Me’ira ben Šmu’ela
a Rabejnu Tama, který vychází z talmudické poučky: Pokud někdo chce zajistit, aby sliby
[tohoto typu], které by během následujícího roku složil, nebyly závazné, měl by říci na
začátku nového roku [následující prohlášení]: „Jakýkoli slib, který v budoucnu složím,
nechť je neplatný a nemá žádnou moc.“ (Babylónský talmud, Nedarim 23b) Na základě
toho byla mezi aškenázskými Židy zavedena verze, která hovoří o slibech a přísahách,
které by člověk mohl nedopatřením nebo omylem učinit následující rok.
I přesto – pozor na to, co kdy a kde slibujeme a co kdy, komu a na co přísaháme.
Slib, ať už jej dáváme sami sobě nebo někomu jinému, nás zavazuje, a to, jak se
ke svým slibům stavíme, o nás mnohé vypovídá.
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HALACHICKÁ PRAVIDLA BĚHEM JOM KIPURU A JAK NA NĚ:
Jak jsme řekli, během Jom kipuru je zvykem soustředit se pouze na pokání a očistu duše.
Aby pokání bylo upřímné a hluboké, má se člověk řídit pěti zákazy, které snižují tělesné
pohodlí, a vedou tím člověka k hlubšímu uvědomění a rozjímání. O jaké zákazy jde a jak
na ně?
1) Jídlo a 2) pití
Během Jom kipur držíme půst od jídla i pití od západu slunce do východu 3 hvězd
následujícího dne – tedy zhruba 25 hodin. Podrobnější návod, jak se připravit na půst
a co dělat během něj, najdete v sekci JAK PŘEŽÍT PŮST.
3) Zákaz mytí a kosmetického vylepšování těla
Během Jom kipur se nemyjeme v tom smyslu, že si nedáváme sprchu nebo koupel ve vaně.
Neměli bychom používat ani voňavky nebo make up. Je ale možné si například umýt ruce
po použití toalety a zcela jistě je možné si umýt ruce v rámci koronavirových opatření.
4) Zákaz tělesného kontaktu s partnerem
Podobně jako během nidy (rituální nečistoty) je na Jom kipur zakázáno tělesně se stýkat
se svým partnerem. Zakázaný není jen pohlavní styk, ale i políbení nebo obejmutí. V daný
den je pro partnery vhodné nespat ve stejné posteli. Není špatný nápad zkusit spát úplně
v oddělené místnosti a vyhnout se například situaci, kdy jeden druhého vidíme v lehkém
pyžamu (jde jen o jeden den) ;-)
5) Zákaz nošení koženého oblečení, zejména obuvi
Kožené oblečení je pro halachu již od starověku symbolem pohodlí a luxusu. To je
důvod, proč jej během Dne smíření nepoužíváme. Velká většina obuvi, kterou v Čechách
používáme, alespoň částečně kůži obsahuje. Je dobré se předem ujistit, že máte
v zásobě boty, které jsou na Jom kipur vhodné, a pokud žádné takové nenajdete, včas je
koupit. Jinak se vám může stát, že pak v deštivém počasí podzimu budete muset vyrazit
v žabkách nebo v papučích.
JAK PŘEŽÍT PŮST
Jsou lidé, kteří vydrží nejíst klidně i celý den a vůbec jim to nevadí. Někdy se i během
roku stane, že nemáme na jídlo ani pomyšlení nebo čas, a hlad nás přepadne až večer.
Jenže půst na Jom kipur je něco jiného. Jedná se (stejně jako v případě Tiša be-av)
o přísný půst, kdy je 25 hodin zakázáno nejen jíst, ale také pít a vůbec jakkoli přijímat
nějaké tekutiny, takže je zapovězeno i čištění zubů nebo mytí obličeje – o koupání nebo
sprchování již bylo psáno výše. Jak tedy přežít – a prožít – půst Dne smíření, aby byl
pro nás smysluplný?
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Den předem
Během erev Jom kipur je možné připravit se na Den smíření nejen po duševní, ale také po
fyzické stránce.
Po celý den dostatečně pijte a zavodněte se. Vyhýbejte se alkoholu a nápojům, které
obsahují kofein, ty z těla vodu odvádí – pivo vás i přes výrazný přísun kalorií odvodní
rovněž, víno ještě k tomu může přispět k překyselení žaludku a každá káva, kterou si den
před půstem dáte, se vám druhý den bude připomínat kombinací všeho výše zmíněného.
Naopak nejlépe hydratuje voda nebo ředěné ovocné džusy.
Najezte se, ale ne až k prasknutí – tím naopak své trávení zrychlíte a budete mít brzy
hlad. Dejte si lehké vyvážené jídlo kombinující karbohydráty, proteiny a tuky – ideální je
kuře či ryba s brambory a ovocný salát (tuky se tráví pomalu, brambory a ovoce zadržují
vodu). Raději nejezte příliš slaná nebo kořeněná jídla, která vzbuzují žízeň. Mějte na
paměti, že to nejtěžší na půstu na Jom kipur je nepít, ne nejíst.
Během Dne smíření
Přizpůsobte oblečení počasí, abyste se zbytečně nepotili. Zároveň dejte pozor, pokud by
během Jom kipur bylo deštivo nebo chladno, abyste neprochladli, protože pak tělo začne
potřebovat energii.
Nemluvte o jídle a snažte se na něj nemyslet. Polárníci z první české výpravy na severní
pól si sice během polárních mrazů tajně vyprávěli o požáru Národního divadla, ale
představovat si opulentní hody opravdu není nejlepší způsob, jak půst přežít. Navíc
smyslem půstu není trápit se hlady, ale naopak soustředit své myšlenky alespoň v tento den
na jiné, mnohem důležitější věci. Buďte zároveň ohleduplní i k ostatním. Každý nemusí brát
vtipné poznámky o hladu či jídle se stejným humorem jako vy.
Snažte se být v dobře větrané místnosti. Většina našich synagog by s tímto neměla mít
problém, ale b-hoslužby jsou během Dne smíření opravdu dlouhé (ostatně není kam
spěchat) a projít se na čerstvém vzduchu vám rozhodně pomůže.
Večer po skončení b-hoslužby Kol nidrej jděte nejkratší cestou domů a snažte se jít co
nejdříve spát. Můžete si zdřímnout i během dne – i když se budete účastnit b-hoslužeb,
mezi musafem a minchou bývá pár hodin přestávka, kterou můžete využít k odpočinku.
Musí půst dodržovat všichni?
Půst je micvou (náboženskou povinností) pro každého dospělého žida, tedy pro muže
starší 13 a ženy starší 12 let. Mladší děti většinou drží alespoň částečný půst tak, že
například snídají a večeří, ale neobědvají. Další možností je například vyřadit daný den
z jídelníčku pro děti vše sladké nebo masové, místo nutely dát dětem k snídani jen chléb
s máslem apod.
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Co dělat, pokud je člověk nemocný nebo je pro něj ze zdravotních či jiných
důvodů obtížné půst dodržet?
Otázku tohoto typu je nejlepší konzultovat přímo s rabínem, ke kterému máte důvěru. Ten
vám na základě vaší individuální situace může ušít odpověď přímo na míru.
Obecně platí, že pokud je člověk nemocný nebo se během půstu cítí slabě nebo pociťuje
silnou nevolnost, může se najíst jídla o objemu cca 60 cm3. Sousto této velikosti si každý
může dát vždy jednou za 9 minut. Podobně je tomu s pitím – člověk může vždy jedenkrát
za 9 minut vypít cca 80 cm3 vody, respektive tolik, kolik tekutiny se vejde do jeho tváře.
Obecně by člověk měl dodržet pravidlo, že pokud už se musí najíst nebo napít, měl
by si vzít jen tolik jídla nebo pití, aby měl stále částečně pocit hladu a žízně a cítil se
nekomfortně. Je ale důležité vědět, že by člověk v žádném případě neměl ohrozit své
zdraví nebo život (zejména pokud má objektivní zdravotní – fyzické nebo psychické –
důvody půst omezit nebo přerušit).
Nejdůležitější je vždy upřímná snaha vyčistit před lidmi a Hospodinem o Dni smíření svou
duši. Půst je pouze prostředek, neměl by to být cíl.

תּוקה
ָ ּומ
ְ טֹובה
ָ ָשנָ ה
Kéž je pro vás následující rok dobrý a sladký

טֹובה
ָ גְ ַמר ֲח ִת ָימה
a kéž jste zpečetěni k dobrému údělu.
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Roš ha-šanový check list aneb co budete potřebovat:
Na roš ha-šanový stůl:
¨

Jablka a med (aby byl nový rok sladký)

¨

Granátové jablko (pro hojnost dobrých skutků v novém roce)

¨

Další symbolická jídla – fíky, datle, popřípadě mrkev, červenou řepu a pórek

¨

Sladké kulaté chaly (2 na každé sváteční jídlo)

¨

Hlavu ryby (abyste v novém roce byli vždy na čele všech věcí, ne na ocase) (pokud
hlavu ryby nemáte, je možné dát na stůl rybí hlavu vystřiženou z papíru nebo rybí
pomazánku vytvarovanou do rybího tvaru)

¨

2 svíčky na zahájení svátku

¨

Naplánujte si, kam si půjdete poslechnout zvuk šofaru na Roš ha-šana

Jom kipurový check list aneb co budete potřebovat:
¨

Vhodné jídlo a pití, kterým se nasytíte před Jom kipurem

¨

Boty, které nejsou vyrobené z kůže

¨

Jídlo na ukončení půstu

¨

Trpělivost a klid

¨

Mysl otevřenou pokání

¨

Naši KPZ pro případ nevolnosti
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