i n f o

-

s e r v i s

Spiritualita Vietnamců
v České repub- tomky
seslat
různá neštěstí.
tradičních
štrajmelů,
tedy speciálních kožeŠvýcarsko
plánuje
lice je hluboce ovlivněna nám velmi vzdá- šinových
Nejvýznamnějším
prvkem jeindického
klobouků,
a
nahradili
synteticzměnu hymny

leným kulturním prostředím Dálného vý- kulturního
vlivu ve
Vietnamutojeodkazem
mahájánokým materiálem.
Zdůvodnil
na
chodu.
V
průběhu
integrace
vietnamské
vý
buddhismus.
Dodnes
je
předmětem
spoVe Švýcarsku byla vyhlášena celonárodní talmudické přikázání tza‘ar ba‘alej chajim,
komunity
do české
společnosti
se buddhismus
dostalutrpení
do Vietnamu
tedyzda
nezpůsobovat
zbytečné
živým
soutěž na text
nové státní
hymny.přirozeMá na- rů,
ně
dochází
k
postupným
modiﬁ
kacím
jepřímo
z
Indie
nebo
zprostředkovaně
z Číny,
této
hradit současnou verzi pocházející z polo- tvorům. Rabín dokonce označil nošení
jího
života,
zůstává,
že zde
zapustil
kopokrývky
v dnešní
doběpevně
z pravé
kožešiny
viny duchovního
19. století, která
je schopnost
některými inkorpova- faktem
porovat
nové
prvky
do
tradičního
systému
řeny
a
dnes
je
nejrozšířenějším
náboženžována za zastaralou a hlavně v rozporu se za chilul hašem, tedy znesvěcení či urážku
však
lze považovat
za inherentní
vlastnost
buddhismus,
BožíhoPomineme-li
jména, protože
ten, kdo jiprojevunosí, se
sekulárním
charakterem
této alpské
země. stvím.
vietnamské
spirituality.
Následující
článek
je
se
indický
vliv
ve
vietnamském
duchovpro
Hymna, nazývaná také Švýcarský žalm, je přiznává ke krutosti, která je zvířatům
se
pokusí
nastínit celek
du- ním
zřetelně„Žijeme
v jednotlivých,
jejichsvětě
kůžinepříliš
způsobována.
v době,
vlastně
modlitbou,
která vietnamského
se výslovně obrachovního
poslézeby
se nový
bude text
zabývat
pravděpodobně
hinduistických,
kdy jsou lidé
více přísní a dělají
hodně rozcí k Bohu.světa
Podlea zadání
měl původně
buddhismem,
jak
jej
praktikují
Vietnamci
kultech
a
symbolech,
jež
byly
asimilováProto
odkazovat ke švýcarské ústavě s jejím dů- ruchu kvůli tza‘ar ba‘alej chajim.
vrazem
Českénarepublice.
ny
v
průběhu
postupného
dobývání
Čamdemokracii a solidaritu. Vítě- musíme přestat s tímto zvykem ubližovápy,
hinduizovanéní zvířatům,“
řekl
ze vybere dvaceti pětičlenná komiKulturní
prostředí
Vietnamu
ho
státu,
se
podle listukterý
Ma’ase sestavená z předních osobností
do
15.
století
nariv rabín Pappenz různých oblastí společnosti, kulcházel ve
střední a
heim.
Štrajmely
turyVietnamská
a sportu. kultura a úžeji i vietnamské
náboženské
představy
jsou
jižní
části
dnešníjsou v Izraeli
jako
Podle sčítání lidu se ve Švýcarcharakteristické
vysokou
mírou
synho
Vietnamu.
neetické kritizosku 39% občanů hlásí k římskokakretičnosti.
Ta vyplývá
jednakreforz geČínský
vliv na
vány
již několik
tolické církvi,
28% k církvi
ograﬁ
cké
polohy
Vietnamu
na
povietnamskou
let, prohlášeníkulramované, k jiným křesťanským demezí
čínského
a
indického
kulturturu Pappenheima
je snad nejobína
nominacím se přihlásilo 6%, k isního
z historického
výčividnější.
V průje
významné
tím,
lámu okruhu
4% a k ajiným
vyznáním 3%.
voje
v
regionu,
v
jehož
průběhu
se
běhu
prvního
saKe kategorii „bez vyznání“ se při- Štrajmel nosí chasidští mu- že vychází zetisíVietnam
také Švýcarů.
dostal do Podle
intenzivníciletí našeho
středuletokohlásilo 20%
prů- ži o šábesu či jiných příleži- mého
tostech. Zdroj: Wikipedie.
ho
styku
se západní
křesťanskou
počtu
severní
munitybyla
charedim.
zkumu
z roku
2000 však
jen 16%
kulturou,
jednak
z
pragmatického
přístučást
dnešního
Vietnamu
součástí
Číny.
Po
respondentů uvedlo, že náboženství hrapu
k
víře
a
nadpřirozenu,
v
jehož
rámci
se
získání
nezávislosti
v
10.
století
se
Vietje v jejich životech roli „velmi důležitou“. Boj o klášter
jedinec při uspokojování svých duchov- nam vědomě přiklonil k čínskému kulturna Hoře Athos
ních potřeb neomezuje na jeden duchovní nímu okruhu a aktivně přebíral prvky čínsměr či božstvo, nýbrž
je podle momentál- ské
kulturyčervence
včetně administrativně-správchasidé
nemají
Na konci
se řecké policejní poních
potřeb
kombinuje.
Další
charakterisního
systému,
systému
písma
a vzdělávání
řádkové jednotky
pokusily
proniknout
do
nosit štrajmely
tikou
vietnamské
spirituality
je,
že
člověk
a
s
tím
související
konfuciánskou
ideologií,
kláštera
Esﬁ
gmenou
na
Hoře
Athos,
jedz pravých
se obrací k nadpřirozeným silám většinou jejíž
na hierarchické
a spolenohodůraz
z dvaceti
klášterů v rodinné
této autonomní
kožichů
proto,
aby naplnil nějaký svůj konkrétní cíl. čenské
vztahy
a
na
vzdělání
je
dodnes
jedmnišské republice na makedonském poloObětuje
tedy
duchu
proto,
aby
byl
zdravý,
ním
z
charakteristických
rysů
vietnamské
Izraelský ultraortodoxní rabín Šlomo Pap- ostrově Chalkidiki. Jednalo se už o několiaby se muučinil
narodil
syn, abyprohlášení,
měl dost peněz
Taoismus
Vietnamu
dostával
kátý pokus
vyhostitsezdo
Athosu
mnichy,
kteří
penheim
překvapivé
jímž kultury.
nebo
štěstí
při
zkouškách
na
vysokou
školu.
především
ve
své
lidové
podobě,
tedy
víře
vyzval chasidské Židy, aby se vzdali nošení jsou již od konce šedesátých let minulého
Za nejpůvodnější projevy vietnamské v kouzla a rozsáhlý pantheon božstev a déspirituality bývají považovány animismus monů, formě, která dobře korespondovala
a kult předků. Vietnamci odedávna uctíva- s původními náboženskými představami.
li přírodní útvary a úkazy a víra ve všudyKřesťanští misionáři začali ve Vietnapřítomné duchy, které je třeba si naklánět mu působit od 16. století. V 17. století jeoběťmi, je běžná dodnes. S těmito animis- zuitský misionář otec Alexander de Rhodes
tickými představami také těsně souvisí uctí- ustavil, dnes s jistými modiﬁkacemi užívavání předků, ve Vietnamu jednoznačně nej- ný, systém latinizovaného zápisu vietnamrozšířenější náboženská praxe. Vietnamci štiny. Ačkoliv v první polovině 19. století
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torek, aut, mobilních telefonů apod. Pokud nejkatoličtější zemí Jihovýchodní Asie.
Ačkoliv se po druhé světové válce sese tak neděje, mohou předkové na své po-
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Nad klášterem založeným asi v 10. st.
nyní vlaje černá vlajka s nápisem „Pravoslaví, nebo smrt“.
Zdroj: www.esphigmenou.com.
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faktická menší dostupnost chrámů a pagod
a celkový pocit vytržení z původního kulturního prostředí, pociťované především
staršími lidmi.
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Muslimští ministři v současné vládě
prezidenta Mahindy Radžapaksy ve společném protestním prohlášení uvedli, že podle
jejich mínění „vlažné a neefektivní opatření přijatá policejními orgány v předchozích
případech povzbudila některé extremistické skupiny, které se zjevně rozhodly vyvolat v zemi chaos.“
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Zemřel
Robert Bellah

Gallupův výzkum
religiozity
a atheismu
31. července 2013 zemřel ve věku 86 let
americký sociolog náboženství Robert ve světě

Bellah. Význam tohoto badatele zdůraznil
Bellahův žák a spolupracovník prof. Mark
Juergensmeyer ve svém nekrologu, v němž
se zamýšlí nad tím, jak „Robert Bellah změCírkev sjednocení nil vědu o náboženství“. Průkopníkem ve
svém oboru se podle něj stal hned třikrát.
si připomněla
Poprvé v roce 1957, kdy publikoval svou
rok od smrti
studii o náboženství v Japonsku v 17. stol.
svého vůdce
V ní pro japonský buddhismus, konfuciaAsi 25 tisíc stoupenců Reverenda Moona nismus a šintoismus učinil to, co Max Weze 70 zemí světa se v pátek 25. 8. v Soulu ber pro křesťanství ve své „Protestantské
sešlo, aby si připomnělo roční výročí smrti etice a duchu kapitalismu“. Ukázal, jak urzakladatele Církve sjednocení. Další stou- čité hodnoty vlastní náboženskému myšlepenci událost sledovali přes on-line vysílá- ní dláždí cestu sociálním transformacím,
ní na stránkách Mírového světového centra zde konkrétně k japonské industrializaci
Cheong Šim, které je vzdálené 60 km hlav- a globálnímu ekonomickému úspěchu. Podruhé to bylo v roce 1967, když publikoval
ního města Jižní Koreje.
Na ceremonii hovořila vdova po Mo- svou slavnou stať o „občanském náboženonovi Han Hak, která vyzdvihla svého ství“ ve Spojených státech amerických. Posledním velkým počinem
manžela jako muže, který
byla jeho kniha Religion
se obětoval, aby svůj život
in Human Evolution, v níž
zasvětil vytváření mírovésleduje vývoj náboženství
ho světa pro celé lidstvo.
od nejstarších dějin lidstva
Mezi řečníky byl i ctihodný
až po tzv. axiální věk (6. st.
Seongta, představený budpř. Kr.). Zde Bellah ustanodhistického chrámu Bulvuje nový předmět religioguk v jihokorejském městě
nistiky: globální náboženGjeongdžu, který na adresu
ství. Nečekaná smrt přeruzesnulého pronesl, že „slova jako mírový aktivista, ﬁ- Na ceremonii chyběl nej- šila jeho práci na pokračožijící syn Moon Hjunvání tohoto díla, v němž se
losof, pedagog a mesiáš ne- starší
džin, který vede právní
jsou dostatečná, aby jej po- spor kvůli obchodním zá- chtěl věnovat dalšímu výležitostem s církví. Zdroj:
voji náboženství až do mopsala.“
http://www.tparents.org.
derní doby.
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Gallupův institut v červenci publikoval výsledky mezinárodního průzkumu religiozity „Religion and Atheism Index“. V něm
jsou srovnány data z 57 zemí světa v roce
2005 a 2012. Respondenti z těchto zemí odpovídali na otázku, zda se považují za „náboženské osoby“, „nenáboženské osoby“
nebo za „přesvědčené atheisty“ bez ohledu na to, zda a jak často navštěvují nějaké
bohoslužby. Podle výsledků počet „náboženských osob“ klesl mezi srovnávanými
lety o 9%, zatímco počet „přesvědčených
atheistů“ stoupl o 3%. Ve čtyřech ze sledovaných zemí klesl počet reliogiózních lidí
o více než 20%: ve Francii, Švýcarsku, Irsku a ve Vietnamu. Česká republika má
podle tohoto výzkumu třetí nevětší index
atheismu hned po Číně a Japonsku. Mezi
„top ten“ religiózních zemí patří např. Ghana, Arménie nebo Brazílie.
n

Připravil Miloš Mrázek
podle „WorldWide Religious News“,
s přihlédnutím k jiným zdrojům.

NA PØÍŠTÌ

4/2013
V posledním čísle letošního ročníku
Dingiru budeme sledovat,
jak spolu souvisejí
náboženská a národní identita
v řecké, ruské, české
nebo třeba tibetské společnosti.
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