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Nederlandstaligen in Tsjechië
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Zondag 26 november om 15.00u
Rondleiding in Praag-Josefov en omgeving
Het noordelijk deel van de Praagse Oude Stad werd, inklusief het Joodse getto, in 1896-1911 afgebroken.
Sommigen wilden zelfs de hele Oude Stad en de Kleine Zijde afbreken en vervangen door een "moderne" stad
naar het voorbeeld van Wenen (Ringstrasse), Parijs (boulevards),
Boedapest, Berlijn en godbetert Brussel.
Taal: Nederlands
Afspraak om 15.00u voor het Kinský-paleis op het Oudestadsplein
(Staroměstské náměstí 606/11). Openbaar vervoer: metrostation
Staroměstská (lijn A, groen), tramhalte Staroměstská (lijn 2, 17 en
18) en bushalte Staroměstská (lijn 207).
Duur: ca. 2 uur. Bijdrage: 50 kronen
Aanmelden mag: delantaarn.cz@gmail.com
Foto: Šmilesova-straat voor de afbraak in 1896-98.
Vooruitzichten
►donderdag 25 januari 2018: quiz voor Nederlandstaligen in hotel Carol, Praag
►in 2018 organiseert De Lantaarn een daguitstap naar Brno!
En nog dit
►Tentoonstelling: Vernieuwing van de Praagse Burcht 1918-1929, 18.10.2017-6.5.2018
Met vriendelijke groet,
Eva Giese, Sylva Alderliestenová, Markéta Kluková, Sjoukje Robben, Radka Smejkalová, Monika Loderová,
Ruben Pellar, Bart Van Bambost, Joris Van Avermaet en Piet Schepens
Verschijnselen (59)
Synagoge
(ps) Een synagoge is een Joods gebouw met drie funkties: gebedshuis (bet tefillah),
studieruimte (bet midrash) en plaats voor openbare bijeenkomsten (bet knesset). De
naam heeft een Griekse oorsprong en betekent gemeente of gemeenschap, in het
Hebreeuws kenesset. Een synagoge wordt ook wel sjoel genoemd, van het Duitse
Schule. Op de voorgevel zijn gewoonlijk Joodse symbolen aangebracht zoals
bijvoorbeeld de twee stenen wetstafelen en de davidster.
Een synagoge bestaat uit een voorhal, een hoofdruimte voor de mannen en een
tribune of afgescheiden deel voor de vrouwen. Een synagoge is geen sakrale
ruimte, het is geen tempel! Sedert de vernieling van de tempel in Jeruzalem door de
Romeinen in het jaar 70 is (zijn) er geen tempel(s) meer en werd het religieus leven
vanaf dan gecentraliseerd in de synagoge. Offers werden niet meer gebracht en er
zijn dus ook geen priesters meer. Het offer werd vervangen door gebed en de studie
van de tora. Een rabbijn is geen priester, de aanwezigheid van een rabbijn is zelfs
niet noodzakelijk voor de eredienst, de gebedsdienst in de synagoge. Elke volwassen Joodse man kan de rituelen uitvoeren. Een rabbijn is de leraar van de tora, dus
het hoofd van het religieus onderricht, en is de geestelijke (theologische) leider van
de Joodse gemeenschap. Hij verkreeg in de loop der tijden ook rechterlijke waardigheid op het gebied van de Joodse religieuze wet. Hij oordeelt over religieuze vraagstukken in verband met bijvoorbeeld
huwelijk, scheiding, erfenis. Daarnaast is hij ook de geestelijke raadgever, waakt over de naleving van de tora en is de
woordvoerder (vertegenwoordiger) van de Joodse gemeente. In de synagoge houdt hij de preek en leidt sommige
plechtigheden als bijv. de huwelijksvoltrekking en de bar mitswa. Buiten de synagoge leidt hij begrafenissen en
rouwdiensten. Hij wordt door de gemeenschap aangesteld, dikwijls voor het leven. Voor dit alles heeft een rabbijn vereiste
theologische studies gedaan aan een erkende school.
Synagoge (D), Synagogue (E), synagogue (F), synagoga (CZ)
Foto: de verdwenen Vinohradská synagoga in Praag-Vinohrady, Sázavská-straat. Gebouwd 1893-96 in neorenaissance stijl
met Moorse elementen. Was toen een van de grootste synagogen ter wereld. Zwaar beschadigd tengevolge van het
geallieerd bombardement op 14 februari 1945 en dan in 1951, ondanks protesten, helaas afgebroken i.o.v. de antisemitische
kommunistische overheid. Er staat nu een school.
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