Hinduismus

Co najdeš v mandiru?

mandir
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V chrámu
se nacházejí
sošky bůžků a jejich
symboly.
Hinduismus
jich uctívá
mnoho. Nejdůležitější
jsou: Brahmá, Ganéša,
Šiva, Krišna
nebo Višnu.

Lidé přinášejí bohům do
chrámu různé obětní dary.
Obřad předávání darů má
přesný průběh: Božstvo se
nejprve předepsanou modlitbou pozve do svatyně. Pak
se mu nabídne místo a podle toho, o jak významného
hosta se jedná, se mu podá
také voda k čištění nohou,
obličeje a rukou.

Vlevo: Část hinduistického chrámu

Vpravo: Náměstí, kde chrám stojí

Mandir je název pro hinduistický chrám. Hinduisté věří,
že se zde setkává svět božtev
a svět lidí. Proto je mandir
určený pouze k náboženským
účelům.

výhradně k modlitbě nebo
se do něj přinášejí oběti.
Uvnitř každého chrámu
se nachází nejsvětější svatyně (= garbhagriha), do
které nesmí kromě nejvyšších kněží (pujari) nikdo
vstoupit.

V chrámu se nesmějí konat
promluvy ani kázání. Slouží
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Symbol pozvaného božstva
se pak ozdobí posvátnou
šňůrou a potírá se vonnou
mastí. Před něj se pokládají
květiny a zapalují se vonné
tyčinky a svíce. Pak se mu
přinese jídlo a následuje předání obětních darů. Na závěr
se svatyně uctivě obchází.

Uctívání různých božstev se
neděje pouze ve chrámu. Každá hinduistická rodina má
doma oltář, který také uctívá
a před kterým se modlí.
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a dávají je na své zahrady
nebo okenní a střešní římsy.

Hinduismus znamená
způsob života, jakým
žili a většinou dodnes
žijí lidé hlavně v Indii,
tj. v údolí řeky Indus.

Holi
Také Holi je svátek, který
se slaví v celé Indii. Koná se
na jaře v den úplňku měsíce
Phalgun. U nás je to obvykle
únor nebo březen.
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Protože hinduismus v sobě
spojuje mnoho různých tradic,
vybrali jsme dva svátky, které
jsou známé také u nás. Jedním
z nich je slavnost Divali.
Slaví se v celé Indii a někde
se jí také říká „Svátek světel“.
Často bývá přirovnáván k adventu, protože se osvětlují
domy, ulice a náměstí. Lidé
zapalují fakule a olejové lampy
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Oblíbené jsou
tradiční hliněné
lampičky, ale
nahoře je také jedna úplně moderní.

Lidé slaví konec chladného
období a začátek probouzení
přírody. Je to veselý svátek
a někde trvá i deset dnů. Začíná zvoláním: „Holi haj, Holi
je tady!“
Lidé vycházejí do ulic, navzájem se malují pestrými
barvami a do vlasů si sypou
barevný prášek. Přejí si štěstí
a vyměňují si dárky.
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Hinduistické svátky
Divali
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Lidé se obdarovávají sladkostmi a kdo má dost peněz,
koupí si také nové šaty
a vymaluje svůj domov.

tradice. Co se týká
posvátných spisů,
učení, rituálů a počtu
uctívaných božstev,
jsou mezi nimi velké
rozdíly. Všichni hinduisté
však věří v koloběh života
a smrti (= samsaru) a ve znovuzrození (= reinkarnaci).

Hinduismus nemá vyznání
víry a v podstatě se ani nejedná o náboženství. Zahrnuje
různá náboženství, která
zčásti vycházejí ze společné
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V noci se zapalují ohně
a konají se veřejné ohňostroje. Svátek trvá čtyři až pět
dnů během října nebo listopadu.
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V co hinduisté věří?

Hlavní bůžci svátku Holi jsou
dva a jmenují se Kama
a Krišna. Kama je zosobněním lásky, Krišnu lidé uctívají
jako dobrého ochránce.

Nahoře: Děti prodávající barevný
prášek.
Dole: Dvě děvčata posypaná barevným práškem.
28

