Antropologie náboženství

Zájemcům o tento obor ještě připomínáme kurs Dějiny kultury, který také může přinášet podnětné
věci pro vaše studium.
Náboženství je věnován regál označený číslem 2 a 2(03).
Okrajověji k náboženské kultuře naleznete knihy ve Filosofii, v regálu označeném č. 1.
Etnografie na regálu 39 má k tomuto tématu také některé informace stejně jako celé regály dějin pod
znakem 93
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****************

Ve Zlíně bylo v souvislosti s otevřením Klubu 204, což je nová kulturní organizace vzniklá v budově
bývalé Krajské knihovny resp. budově staré školy na Školní ulici, otevřeno také Křesťanské kulturní
centrum, Zlín. Má jít o jakýsi check-point křesťanských církví, tedy konečně to, co se nedařilo většině
z nich již od Sametové revoluce. Otevřít dveře modliteben případně far, aby se mohl každý „zvenku“
domluvit bez jakýchkoli bariér. Centrum má svou místnost v přízemí – okna do Školní ulice. Vítán je
každý, kdo chce posedět, nechat si uvařit čaj a pobesedovat. Církve si střídají dny a každý sedmý den
je na programu také bod zvaný Duchovní pomoc. Vydaný propagační materiál mluví i o čtení bible,
večeru modliteb, Křesťanské knihovně či Dětském koutku. Jednou týdně, zpravidla ve čtvrtek,
probíhají zajímavé přednášky. Zajděte si tam a než vám pojede autobus, využijte tuto možnost
k poučení se o antropologii náboženství.
P.S. Jehovisté zde prostor nedostali, i když se jim před lety podvodem podařilo získat celostátně
statut registrované církve, nikoli sekty, kam ve skutečnosti celou svou podstatou patří. Čili dobré…

Zajímavé adresy na internetu
http://www.katyd.cz/ - Katolický týdeník
http://www.katolik.cz/ - portál , za nímž se skrývá znalecký tým. Najdete zde nejen liturgický
kalendář, abyste věděli, kdy bude příští rok třeba svátek Svatého ducha, ale je zde také dobré a
poučné tlačítko: Otázky a odpovědi, kde vám znalci odpoví. Jsou však dotazy zahlceni, ale pro
začátek je zajímavé přečíst si i něco ze zodpovězených dotazů.
www.proglas.cz/ - Radio Proglas
www.nabozenstvi.cz – pod touto adresou se skrývá IslamWeb.cz, stránky Islámské nadace v Brně
a Islámské nadace v Praze. Stránky se snaží o mírumilovnost a jsou plné informací o islámu.
Například v tlačítku „Výroky proroka“ se nachází sbírka přeložených hadísů. A co to je? Hadisy
neslouží jenom k mravnímu ponaučení, ale jsou základním článkem myšlení všech muslimů. Jsou
vedle Svatého Koránu nejvýznamnějším zdrojem, který upřesňuje a vykládá koránské předpisy. Jsou
návodem pro celou muslimskou obec, jak následovat Proroka Muhammada. Hadis znamená
v arabštině novinu, zprávu nebo vyprávění. Původně se hadisy nezapisovaly, tradovaly jen ústně,
později sám Prorok povolil jejich zapisování. Dělí se podle spolehlivosti do tří skupin: správné, dobré a
slabé.
Už z několika informací je tedy vidět, že návodů pro praktikování víry mají muslimové tolik, že
nastudovat je snad nestačí za celý život. Vzpomínám na vysvětlení v jednom článku (možná i 20 let
starém), proč jsou muslimové přesvědčení, že islám je víc, než křesťanství, alespoň podle
důvěryhodnosti Písma, o které se jejich náboženství opírá – křesťané o Bibli, muslimové o Korán. Bibli
muslimové hodnotí jako jakési ex-post zapsané náboženské sdělení, velmi ovlivněné lidmi, jakousi
směs pověstí, kdežto Korán považují za přímo Alláhem seslaný souhrn ponaučení (vnuknuto
Mohamedovi). Dnes, po vysvětlení, co jsou to hadisy, by to snad ani neměl být argument (že své
náboženské pokyny pro život ve víře berou od Alláha nepřekroucené nějakými vykladači).

http://halik.cz/cs/ - stránky Mons. prof. PhDr. Tomáš Halíka, Th.D.: český katolický kněz, teolog,
religionista, sociolog náboženství, učí na Filozofické fakultě UK
Luboš Kropáček – Husitská teologická fakulta UK vysokoškolský pedagog, orientalista, arabista a
afrikanista, zabývá se náboženstvími. V knihovně od něho je kniha z roku 2002 Islám a západ a Slovník
arabsko-český a česko-arabský.
Orientalista Kropáček má u nás některé kvalifikované odpůrce jako doc. Konvičku viz níže a také další.
Protože jsem nenašla žádné osobní Kropáčkovy webové stránky nebo facebook, přidávám adresu na
blog Lukáše Lhoťana s článkem Luboš Kropáček aneb rozdíl mezi odborníky na islám.
Lukáš Lhoťan: Bývalý muslim a autor knihy Islám a islamismus v České republice, bývalý redaktor
židovského webu Shekel.cz, analytik Da Vinci Prague Institute o.s. Od roku 1998 do roku 2010
spolupracovník předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské
obce v Brně, absolvent poutě do Mekky, vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World
Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership
Program (2010). Jeho kritika vychází ze zkušeností a praktických zážitků života s brněnskými
muslimy.
Doc. Martin Konvička: vyučující na Jihočeské univerzitě, přírodovědec, ekolog a rebel, který je tváří
hnutí „Islám v ČR nechceme“, „islámofob“. Zde jsou některé články: blog s článkem Porazme islám
demokraticky z ledna 2015
-

http://bez-cenzury.com/node/8887 - obdobně laděné stránky věnující se negativní stránce
současné tváře islámu

***************
A něco pro ty, kteří mají rádi mantry:
,,Neplačte nad tím, co jste ztratili, ale bojujte za to, co máte. Neplačte nad tím, co je mrtvé, ale
bojujte za to, co se ve Vás narodilo. Neplačte pro toho, který vás nechal, ale bojujte pro toho, kdo je s
vámi. Neplačte pro ty, kteří vás nesnáší, bojujte pro ty, kdo vás chtějí. Neplačte pro vaši
minulost, bojujte za vaše nynější starosti. Neplačte nad vaším utrpením, bojujte za vaši radost. Z
věcmi co se vám dějí se začínáme učit poznávat, že nic není nemožné zvládnout, prostě jít kupředu.“
papež František

