
          H A T I  K V A        2002       2A 
               INFORMAČNÍ  BULLETIN  ŽIDOVSKÉ  LIBERÁLNÍ  UNIE  V  ČR 

___________________________________________________________________________________________________ 
Sídlo:  ŽLU-HATIKVA , Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, E-mail: info@zlu-hatikva.cz , Web: www.zlu-hatikva.cz , 
IČO:  70827982 ,  Bankovní účet:  HVB Bank Czech Republic 5957-098 / 2700 , SWIFT:  BACXCZPP, 
Tel.: 02-24828521 

1 

 
 

WUPJ  vítá  pluralismus  v  českém  judaismu 
 
 
Vítáme rozhodnutí Federace ŽO v  České republice přejít na náboženský pluralismus, který 
zahrnuje i neortodoxní volbu. 
 
World Union for Progressive Judaism (WUPJ) by samozřejmě dávala přednost změně Statutu  
FŽO tak, aby umožňoval řádné členství i WUPJ s jejími českými členy. To proto, že dřívější 
anketa členstva ukázala 80% většinou, že v Praze a po celé republice je mnoho Židů, kteří 
pokládají progresivní judaismus za nejsmysluplnější vyjádření své židovské identity a hodnot pro 
svůj duchovní život. 
 
Je důležité, aby se ŽLU v rámci členství v WUPJ dál vyvíjela jako skupina sloužící Židům, pro 
něž je progresivní judaismus nejupřímnějším vyjádřením jejich židovství a napojení na židovský 
náboženský život. 
 
WUPJ prostřednictvím své londýnské podpůrné skupiny (WUPJ London Support Group) chce 
pomoci ŽLU pozitivně přispívat k rozmanitosti židovského života v Praze a v České republice a 
být zprostředkovatelem pro všechny Židy, pro něž je progresivní judaismus nejlepším 
vyjádřením jejich židovské víry. 
 
Máme rozvržený program aktivit, které by vyhovovaly potřebám členům ŽLU a uchazečům o 
členství. V první fázi nabízí, že naučí členy ŽLU vést pravidelné bohoslužby, které jsou 
základním prvkem života všech kongregací WUPJ. 
 
Kurs výuky bohoslužby už existuje, a pro ŽLU se upravuje ve zvláštním formátu. Chce to jen 
několik členů ŽLU, kteří by kurs chtěli absolvovat, a pro něž by WUPJ do Prahy posílala učitele.  
   
Třebaže rozhodnutí Rady FŽO z 16. ledna 2002 neumožňuje WUPJ členství ve  FŽO, chceme 
ŽLU povzbudit, aby hrála co možná nejaktivnější úlohu v židovském životě Prahy a ČR a 
ukázala, že progresivní (liberální) judaismus může významně přispět k rozmanitosti aktivit 
v pluralistické židovské komunitě. 
 
Michael Heppner 
WUPJ London Support Group 
 
26. ledna 2002 
 
 
P.S.   Zájemci o kurs reformní židovské liturgie ať pošlou přihlášku na adresu: 
          ŽLU-HATIKVA, Dlouhá 37, 110 00 Praha 1 ,  případně na e-mailové adresy: 
          fendrych@fzu.cz  nebo  tomas.kvetak@p8.mepnet.cz . 
 
 

Přečtěte si i další stránku !!!  ���� 
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P O Z V Á N K Y 

 
Představenstvo ŽLU srdečně zve své členy a příznivce na tyto tři události : 

 
24. února:   Purimové  setkání ŽLU 

     Setkání k oslavě svátku Purim se bude konat v neděli 24. 2. od 18:00 hodin ve Dlouhé 37. 
Naším hostem bude pan Oliver Kurer z Londýna, zástupce Světové unie progresivního 
judaismu (WUPJ). Od 19:30 pak společně navštívíme Španělskou synagogu, kam nás pozval 
pan Andrej Ernyei  na svůj hudebně literární program „Purimová rozjímání“ . 
 

5.-27. února:   Výstava obrazů „Skrytý um ělec“  

     Doporučujeme Vám ke shlédnutí tuto neobvyklou expozici obrazů, kterou dne 4. 2. otevřel 
velvyslanec Státu Izrael v České republice pan Arthur Avnon. Najdete ji v Galerii 
Ledeburské zahrady, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 – Malá Strana. Je otevřena do 27. 2. 
(denně od 10:00 do 17:00 hodin).  Původ vystavených výtvarných děl Vás určitě překvapí… 
 

1. března:   Slavnostní předání stříbrného kidušového poháru pro ŽLU  

     V pátek 1. 3. od 18:00 hodin ve Dlouhé 37 povede česko-anglický spisovatel pan Benjamin 
Kuras večerní bohoslužbu Kabalat Šabat, během které pan Victor Sanovec (člen ŽLU)           
z  Frankfurtu nad Mohanem slavnostně předá Židovské liberální unii stříbrný kidušový 
pohár – dar německých evangelíků.  Podrobnosti najdete v následujícím článku. 
 
 

Dar německých evangelíků českým liberálním Židům 
 

Židovská liberální unie v České republice (ŽLU) dostává darem stříbrný pohár pro 
sváteční svěcení vína od evangelické kongregace Markus Kirche ve Frankurtu nad Mohanem. 
Její farářka Ulrike Trautwein patří mezi známé německé křesťanské propagátory sblížení 
s židovským národem a studia judaismu. Ve svých studentských letech strávila delší dobu 
v Izraeli. V 50. letech její rodina pečovala o Oskara Schindlera, zachránce tisíce Židů a rodáka ze 
Svitav na Moravě.  

Schindlerův moravský přízvuk jí i po jeho smrti utkvěl v paměti a připomněla si jej opět 
při seznámení s olomouckým rodákem výtvarníkem Victorem Sanovcem, který od roku 1968 
žije ve Frankfurtu. Požádala Sanovce o účast na pietní bohoslužbě za oběti holocaustu o výročí 
osvobození Osvětimi 27. ledna, který je již pět let v Německu státním pietním dnem. Sanovec se 
bohoslužby zúčastnil recitací Buberova překladu Žalmu 126 a krátkým projevem o českých 
židovských obětech holocaustu, obnově českého židovství a činnosti ŽLU. 

Na darovaném poháru je vyleptaná šesticípá hvězda a datum 27. 1. 2002. Victor Sanovec 
jej přiváží na páteční večerní bohoslužbu ŽLU 1. března od 18:00 hodin ve Dlouhé 37, Praha 1. 
Bohoslužbu a požehnání vína „kiduš“ povede spisovatel Benjamin Kuras, který na inauguraci 
poháru přiletí z Londýna. Bohoslužba se bude zpívat a číst z nové česko-hebrejsko-anglické 
modlitební knížky, kterou Kuras pro ŽLU zredigoval spolu s londýnským rabínem, košickým 
rodákem Thomasem Salamonem. Sanovec i Kuras jsou spoluzakladateli ŽLU, která vznikla před 
dvěma roky a je členem Světové unie progresivního judaismu (WUPJ) sdružující přes tisíc 
reformních, liberálních a rekonstrukčních kongregací ve více než dvaceti zemích. 
 


