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Tak jsme se konečně dočkali. Po dlouhé době se Tak jsme se konečně dočkali. Po dlouhé době se 
můžeme volněji nadechnout, neboť pandemie Covi-můžeme volněji nadechnout, neboť pandemie Covi-
du-19, která postihla celý svět, je  na ústupu. Všich-du-19, která postihla celý svět, je  na ústupu. Všich-
ni jsme si sáhli na  dno a ukázali jsme jací jsme. ni jsme si sáhli na  dno a ukázali jsme jací jsme. 
I naše komunita se musela semknout a opětovně I naše komunita se musela semknout a opětovně 
jsme dokázali, že není nic silnějšího než jak říká po-jsme dokázali, že není nic silnějšího než jak říká po-
řekadlo “silný jako židovská víra”.řekadlo “silný jako židovská víra”.

Nejenom pandemie Covidu nás trápila.   Začal kon-Nejenom pandemie Covidu nás trápila.   Začal kon-
flikt nezi Izraelem a radikálním hnutím Hamás , flikt nezi Izraelem a radikálním hnutím Hamás , 
které z pásma Gazy vypálilo stovky raket na židov-které z pásma Gazy vypálilo stovky raket na židov-
ský  stát. Obětí bylo mnoho. Naši přátelé – též čle-ský  stát. Obětí bylo mnoho. Naši přátelé – též čle-
nové Židovské obce Teplice, zažívali těžké chvíle nové Židovské obce Teplice, zažívali těžké chvíle 
a zaroveň prožívali strach o své nejbližší. Covid se a zaroveň prožívali strach o své nejbližší. Covid se 
daří potlačit a tak všichni doufáme, že jednou bu-daří potlačit a tak všichni doufáme, že jednou bu-
deme moci říci, že náš Izrael žije v klidu a míru a deme moci říci, že náš Izrael žije v klidu a míru a 
na občany milované země neútočí žádná pandemie, na občany milované země neútočí žádná pandemie, 
žádný Haman, Hitler, nebo Hamás. Všimněte si, že žádný Haman, Hitler, nebo Hamás. Všimněte si, že 
jména všech velkých zločinců začínaji na písmeno jména všech velkých zločinců začínaji na písmeno 
H a tak si na nepřátele Izraele nejenom s písmenem H a tak si na nepřátele Izraele nejenom s písmenem 
H dejme  velký pozor. H dejme  velký pozor. 

Váš předseda ŽO.Váš předseda ŽO.

Sloupek

Člen představenstva Vitalij Makonda
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Chag Purim 
aneb velký den pro Zeliga 

Jsou lidé prozíravého ducha, kteří vidí dál, a v požehnání nad Tórou, Birkat ha-Tóra (MB 49:5:9) přidávají slova  
„…a potomci našich potomků (ve-tzeetzaej tzeatzejnu)“. Protože, když je někdo talmid chacham (ve smyslu, 
že je moudrý, moudrost se od něho nevzdálí) a jeho syn a syn jeho syna bude též nazýván talmid chacham. V celku se 
dá říct, že Tóra již jeho potomky neopustí. Neboť je psáno tamtéž: „Neopustí tvé rty a rty tvých potomků a rty 
potomků tvých potomků od teď až na věky.“ V překladu našeho učitele rabína Reuvena Grosze z Modi´in Illit

Purimová bohoslužba, se konala na erev Purim (tj. 25. února 2021) na Židovské obci v Teplicích, celá se nesla v duchu 
70,- tých narozenin Roš kehila Zeliga ben Benjamína Zeeva Lichtensteina. Kéž je na živu ještě mnoho dobrých dní. „Še-
-jihje le-orech jamim tovim – Amen.“

Na bohoslužbu byli pozváni z důvodu mimořádného nařízení vlády ČR, pouze členové minjanu. Minjan se sešel „s půl 
hodinovým zpožděním“, ale nakonec se vše stihlo tak, jak to bylo naplánováno.

Na úvod začala v modlitebně ŽOT odpolední bohoslužba Mincha, všichni přítomní museli dodržovat rozestupy mezi 
sebou a mít zakrytá ústa respirátorem, či nanorouškou. Bohoslužbu vedl chazan FŽO Danny Vaněk. Na odpolední 
čtení z Tóry, se četl oddíl pro postní dny Ta´anit Ester, se čtením haftary z proroka Izajáše „Diršu Hašem“ 55,6-55,8. 
Svitek Tóry byl slavnostně vyzdvihnut ze svatostánku aron ha-kodeš chazanem Danny Vaňkem a za asistence Vitalije 
Makondy připraven ke čtení.  Jako první byl vyvolán Cvi ben Becalel, druhým vyvolaným byl čerstvý oslavenec Zelig 
ben Benjamín Zeev, jemuž dodatečně gratulujeme k jeho sedmdesátým narozeninám. „Mazal tov reb Zelig! Mazal tov!“ 
Třetí vyvolaný, tentokráte jako maftir, byl chazan Daniel ben Avraham, který dokončil čtení z Tóry a měl tu čest přečíst 
i již zmíněnou haftaru.

Maftir, uzavírá o šabatu, svátcích a při postních dnech, jako je zrovna den před purimem, nazvaný půstem královny 
Ester, Ta´anit Ester, čtení z Tóry. Samotné čtení je požehnáno jak před čtením, tak i po čtení haftary.
Hagbe, pozdvihnutí svitku Tóry měl tu čest reb Chaim ben Hiršl Efraim, asistence byla svěřena čestnému hostu z Pra-
hy. Jehuda Arie ben Avraham svinul svitek a oděl ho, tak jako služebník odívá krále. Neboť tyto dvě pocty, hagbe a glile, 
jsou jako služba králi.

Poté v rychlém sledu následovala večerní bohoslužba Ma´ariv, která se nesla i nadále ve slavnostním duchu, neboť 
v průběhu večera byl přečten chazanem FŽO Danny Vaňkem pergamenový svitek Megilat Ester. Hebrejský text, byl 
přečten celý se všemi požehnáními před a po čtení s velkým zaujetím. Posluchači bedlivě poslouchali čtený text, aby jim 
neuniklo jméno zloducha Hamana syna Hamdaty z rodu Agagova. To se pak modlitebnou rozezněly všechny řehtačky 
v rukách věřících, v rukách členů teplického minjanu, svatého shromáždění, aby jméno proradného Hamana Agagovce 
bylo vymazáno z tohoto světa.

Čtením Megilat Ester se uzavřela purimová bohoslužba a už jen zazněl závěrečný kadiš, který pronesl duchovní ŽOT 
Tomáš Pulc. Za normálních okolností, bychom byli v polovině oslav, ale zhoršující se pandemická situace více nedo-
volovala, snad příští rok se nám povede uspořádat purimovou bohoslužbu pro všechny i s purimovým rautem, neboť i 
jídlem se dá přiblížit službě Bohu a též tradiční purimovou zábavou s Martinem Krajíčkem.

Rád bych poděkoval Martě Malé z NFOH za purimový dárek pro teplickou židovskou obec v podobě dvaceti bilingvních 
česko-hebrejských Megilot. Které, vydal spolek Chinuch, spolu s hebraistou Jirkou Blažkem, který projekt dovedl k tis-
ku.

Chinuch organizuje vzdělávací a komunitní projekty, zejména pro rodiny s dětmi, s cílem podpory komunitního rozvo-
je, uchovávání a předávání tradic.

Též, bych rád poděkoval všem, kteří přišli podpořit teplický minjan a po celou dobu dodržovali mimořádná opatření 
nařízená vláďou ČR. Pokud se do textu vloudil tiskařský šotek, předem se omlouváme. „Purim sameach všem!“

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

Posel Židovské obce Teplice  
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Krátký komentář na téma: 

Rabi Šim´on ben Jochaj říká: Svatý, buď požehnán, chtěl vyvrátit a vyhladit veškeré sémě Amaleka, a poslal k Šaulovi, Kišovu 
synu, aby sémě Amaleka vyvrátil a vyhladil. A Šaul i lid uposlechli a neslitovali se nad žádným zajatcem s výjimkou Agaga, poně-
vadž je řečeno (1. Šmuel 15,9): Šaul i lid se smilovali atd. Když o tom slyšel Šmuel, vyšel jim vstříc a řekl jim: „Slitovali jste se nad 
Amalekem a ponechali jste z něho, z nejlepšího bravu a ze skotu i přeživšího!“ Říkali: „Brav a skot, abychom je obětovali tvému 
Bohu.“ Ale on jim řekl: Bohu nezáleží na celoobětech a obětech, ale na poslušnosti jeho hlasu a konání jeho vůle!

Rabi Pynchas říká: Svatý, buď požehnán, měl v úmyslu dát v budoucnosti povstat z Agaga velkému protivníku a nepříteli Židů. A 
kdo to byl? Tím byl Haman, syn Hamdaty z rodu Agagova, utiskovatel všech Židů (Ester 9,24). A z Šaúlova rodu povstal v Izraeli 
vykupitel a mstitel, a kdo to byl? Mordechaj, syn Jaira, syna Šim´iho z Kišova rodu, Benjamínovec (2,5).

Rabi Eliezer říká: Půl roku pořádal Achašveroš hostinu pro nejvyšší hodnostáře všech národů, protože je řečeno (1,4): mnohé 
dny, sto osmdesát dní, a každému lidu, jenž měl svůj pokrm v nečistotě, jej podával v nečistotě, a každý lid, jenž měl svůj pokrm 
v čistotě, jej podával v čistotě, aby se naplnilo, co je řečeno (1,8), dle vůle každého muže. Rabi Šim´on říká: Všeobecným zvykem 
médských a perských králů bylo, že když jedli a pili, dávali přivést své ženy, aby před nimi žertovaly a tančily a předváděly krásu 
svých tvarů, a když víno vstoupilo do Achašverošova srdce, přál si, aby tak učinila Vašti, královna a dcera babylonských králů, a 
nahá před něj předstoupila. Poslala mu však vzkaz, řkouc: „Muži bláznivý a opilý! Přijdu-li před tebe nahá a oni mne uvidí v mé 
hanbě, pohrdnou tvým stolem, anebo spatří, že mám krásné tělo a jedno z knížat tě při pijatice zabije!“ Když si král vyslechl její 
slova, nařídil ji zabít, ale když víno opustilo jeho srdce a přál si, aby k němu Vašti přišla, už ji nenašel. Knížata mu pověděla, co o 
ní přikázal, a tak začal plakat nad tím nařízením, které o ní nařídil.

Proč však bylo o ní nařízeno toto nařízení? Protože přiváděla dcery Izraele nahé a nechávala je konat práci o šabatu. Kvůli tomu 
bylo o ní nařízeno toto nařízení, že bude zaříznuta nahá o šabatu, jak je řečeno (2,1): Vašti a vše, co dělala a co o ní bylo nařízeno. 
Rabi Zecharja říká: Čistota je předávána čistým, prostřednictvím Daniela byla vláda předána Ester, poněvadž řekl králi: „Neplač 
nad ní, poněvadž vše, co jsi učinil, učinil jsi dle práva a dobrého způsobu, protože Svatý, buď požehnán, udržuje vládu každého, kdo 
dodržuje Tóru, jelikož tak praví Tóra: vládnout bude muž, jak je řečeno (1M 3,16): A on ti bude vládnout.“ A král vyslal do všech 
zemí konat dle jeho slov, poněvadž je řečeno (Ester 1,22): každý muž ať vládne ve svém domě.“ A ještě řekl králi (2,2): Nechť jsou 
pro krále vyhledány dívky, panny, dobrého vzhledu. A ne dívky pěkného vzhledu. A je tam psáno (2,4): a ta dívka, jež bude dobrá 
v jeho očích (bude královnou po Vašti)., a dále je psáno, že ta dívka, jež byla dobrá v jeho očích, toť Ester, a Svatý, buď požehnán, 
jí naklonil přízeň a milost v očích všech, kdo ji viděli, poněvadž je řečeno (2,15): A Ester získala přízeň v očích všech, kdo ji viděli.

Úryvek z Pirke de-rabi Eliezer kap. 49 v překladu rabína K. E. Sidona

Megilat Ester

Již v loňském roce jsme nemohli společně usednout k pesachovému sederu, který se každoročně konal na naší ŽOT. Tradice byla 
nuceně přerušena, pohyb z obce do obce a shromažďování bylo velmi omezené nebo zakázáno vládou úplně. 

Pražský rabinát spolu s vrchním zemským rabínem K. E. Sidonem uspořádali ve středu 17. března 2021 přes zoom, tzv. Pesachový 
seder na nečisto. Překvapující byla velká účast na zoomu, kde podle správce sítě se přihlásilo celkem 75 účastníků, z toho bylo rov-
ných deset procent z naší židovské obce. Velký zájem nám dává dobrý signál, že i v téhle špatné době to nevzdáváme a poctivě se při-
pravujeme na Pesach. Letošní Pesach následoval hned na mocei šábes 27. března. Tentokráte jsme nevyprovázeli na konci sedmého 
dne královnu Šabatu, ale přidali jsme ke dni odpočinku ještě další dva pesachové sváteční dny.   

Svátek pesach, připomínající nám naše vyvedení z Egyptského otroctví je zmíněno již v Aseret ha-dibrot, hned na úvod těmito slovy: 
„Anochi Adonaj Eloheicha ašer hoceiticha me-eretz Micrajim mi-bejt avadim.“ V překladu je to: „Já Hospodin, jsem tvůj Bůh, jenž 
tě vyvedl ze země Micrajim, z domova otroků.“ Tyto slova nám mají připomínat, že Hospodin na nás nezapomíná v žádné generaci, 
a že nám byl Bohem už v Egyptě a bude nám Bohem po všechen čas, kdy nás vyvedl z domu otroctví, ke službě Ha-šem. A je s námi 
i v této nelehké době. „Amen.“

„Košer pesach sameach – všem!“

Již druhý rok čekáme a modlíme se, za zázrak našeho vysvobození
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Očkování na Hagiboru
Dne 10.03.2021 proběhlo v Domově sociální péče v Praze na Hagiboru očkování proti co-
vidu-19, které dohodl předseda ŽOT Michael Lichtenstein. Očkování se zúčastnili členové 
ŽOT nad 70 let. Všem zúčastněným byla vpíchnutá vakcína od firmy Pfizer/BioNTech.

Dopravu našich seniorů na Hagibor domluvil předseda ŽOT s Vitalijem Makondou. Ten na 
všechny počkal na parkovišti v areálu DSPH. Někteří naši senioři navštívili DSPH poprvé, 
žel kvůli koronavirové pandemii si ho nemohli prohlédnout celý a ani nemohli navštívit 
naši milou paní Mariettu Šmolkovou, která v letošním roce oslaví sté narozeniny. Snad do 
té doby, se proti koronavirové nařízení vlády ČR rozvolní a budeme moci přijet pogratulo-
vat oslavenkyni k jejímu významnému jubileu.

V celém areálu DSPH jsou dodržovány přísná hygienická a epidemiologická nařízení, není 
se co divit, neboť obyvatelé DSPH patří mezi nejohroženější.

31.03.2021 se uskutečnilo na DSPH přeočkování vakcínou Pfaizer/BioNTech.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tp

Členové Pohřebního bratrstva Chevra Kadiša aktivní při naší ŽOT Tomáš Pulc a Vitalij Makonda se v letošním roce zú-
častnili 24. tevetu pohřbu pana Petera Lischkeho z“l, který se konal na Novém židovském hřbitově v Praze.

5. švatu oba naši členové pomohli doplnit minjan na jahrzaitu reb Avrahama Altera ben Alfreda zc“l., (Petra Horáka) na 
Novém židovském hřbitově v Praze. Petr Horák byl velmi aktivní v rámci Pohřebního bratrstva, kde zastával funkci Roš 
Chevra kadiša  a gabaje až do své smrti.

Téhož dne 5. švatu, oba členové navštívili na NŽH v Praze hroby našich bývalých členů či rodáků, kteří byli spojeni s naší 
židovskou komunitou. Prvním, ke kterému naše kroky vedly, byl cadik z Mukova, Moše ben Chava zc“l. Poté jsme navští-
vili hrob Miroslava Kadlece z“l. (viz. foto). Dále jsme navštívili hrob vážené členky ŽOT Bíny bat Isidor Zajnvl Herškovič 
z“l. (viz. foto). Edgara Semmela hebr. jménem Eliša Aron ben Ješajahu Hakohen zc“l., který byl dlouholetý člen naší 
obce. Nakonec jsme se společně pomodlili u hrobu rabína Artura Rosenzweiga (viz. foto), hebr. jménem Aharon ben 
Avraham z“l., který měl jahrzait 3. švatu. Rabín Artur byl synem teplického rabína Adolfa Rosenzweiga.

Rabín Artur Rosenzweig byl též rabínem v sousedním Ústí nad Labem, zde působil v letech 1909-1918, poté co ho ve 
funkci nahradil rabín Johann Zangwill Stössler z Bzence.

V neposlední řadě se členové Pohřebního bratrstva Tomáš Pulc a Vitalij Makonda zúčastnili pohřbu pana Ladislava 
Guttmanna z“l., který se konal 19. adaru na Bejt kvarot v Karlových Varech. Zde se aktivně zapojili v rámci vyprovázení 
zesnulého. Duchovní ŽOT Tomáš Pulc pak odříkal nad hrobem reb Ladislava Guttmana závěrečný kadiš jatom.

Pro mnohé znamená recitace kadiše, „modlitbu truchlícího“, ve skutečnosti hlásá moc B-ží a nesmrtelnost Izraele, nikoliv 
smrt blízkého příbuzného nebo víru v posmrtný život.

„Jsou tací, co říkají, že recitace kadiše snímá z toho, kdo ho pronáší, všechny hříchy.“ Otázkou je jaké 
hříchy? V knize Ezechiel 45,20 se píše: „A stejně učiníš sedmého dne měsíce s obětí hříšníka z nedopatření a 
z nevědomosti, ....“

Mišna brura, MB 56,1 jde ještě dál: „Každý, kdo odpovídá na kadiš: Amen. Jehe šeme Raba mevorach leolal 
ulealmej almaja (v překladu: Amen. Budiž Jeho Velké Jméno požehnáno, na věky věků), ze všech sil, roztrhají 
mu v nebi jeho rozsudek.“     „Amen.“ 

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

Gmilut chasadim aneb skutky milosrdenství
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Zachránce slovenských Židů
aneb příběh jednoho mosteckého rodáka

tj. nešťastný pokus o záchranu všech Židů v Evropě zaplacením výkupného. Členové skupiny věřili Dietru Wisliecenymu, 
nacistickému poradci pro řešení židovské otázky na Slovensku, který podléhal přímo samotnému Adolfu Eichmannu, a 
věřili, že pokud by světové peníze mohli přijít včas, deportace židů do koncentračních táborů by ve skutečnosti skončily.

Probíhala zdlouhavá jednání mezi členy skupiny a osobnostmi SS, která začala v listopadu 1942 a trvala až do srpna 
1943. Během této doby členové skupiny navázali kontakt s židovskými organizacemi v Evropě i se sionistickými před-
staviteli v Istanbulu, pokus o získání souhlasu s plánem a jejich pomoc při získávání potřebné peněžní částky. Jednání s 
Němci však skončila bez výsledku. Poté, co vyšlo najevo, že tato jednání byla další klamnou taktikou SS. Oscar Neumann 
pomáhal do poslední chvíle, aniž by se ohlížel na svoji bezpečnost a bezpečnost svých blízkých.

V dubnu 1944 byl Oskar Neumann jedním z vůdců judenratu, kteří se sešli se slovenskými Židy Rudolfem Vrbou a Al-
fredem Wetzlerem, kteří uprchli přes Žilinu do Bratislavy z koncentračního tábora Osvětim v okupovaném Polsku. Muži 
nesli s sebou podrobné informace o plynových komorách a masových vraždách v táboře. Zpráva sestavená uprchlíky a 
Judenratem se stala známou jako zpráva Vrba – Wetzler.

Oskar Neumann byl deportován do koncentračního tábora v Terezíně posledním transportem, který odešel ze Sloven-
ského štátu 31. března 1945. V Terezíně se dočkal propuštění po osvobození tábora v květnu 1945.

Oskar Neumann byl autorem poválečné monografie Im Schatten des Todes: Ein Tatsachenbericht vom Schicksalskampf 
des slovakischen Judentums („Ve stínu smrti: Zpráva o boji slovenských Židů s osudem“), která vyšla v němčině a heb-
rejštině v Izraeli v roce 1956. Knihu věnoval své matce Friederice Neumannové, svému švagru a švagrové, Isidoru a Julii 
Knöpfelmacher a spolupracovnici Gizi Fleischmannové, vedoucí pracovní skupiny v Bratislavě, a v neposlední řadě též 
70 000 mučedníků slovenského židovstva, kteří zemřeli v pracovních táborech a plynových komorách koncentračních 
táborů v okupovaném Polsku. 

Podle Aron Grünhuta (1895-1974) současníka Oskara Neumanna je kniha: „V tieni smrti“, je faktografická správa o 
osudnom boji slovenského židovstva, ktorá má veľmi ďaleko od faktov. Jeho interpretácia je skór falšováním dejín, 
vychádza väčšinou z autorovej fantázie a z jeho snahy vykresliť sionistov jako veľkých hrdinov odboja proti nacistom a 
pribásniť im činy, ktoré nikdy neurobili. Převzato z knihy Katastrofa Slovenských Židov, kterou napsal Aron Grünhut, 
vydalo nakladatelství Marenčín PT 2015 v Bratislavě

Po válce se Oskar Neumann stal předsedou Histadrut (socialistické sionistické dělnické hnutí) v Československu. V roce 
1946 emigroval Jirmejahu mezi prvními „olim“ do tehdejší britské Palestiny, kde vedl Sdružení československých přistě-
hovalců. Zemřel v Izraeli v Mošavu Be´er-Tuvja, nedaleko Aškelonu 26.04.1981, osmý den svátku Pesach tj. 22. nisanu 
5741. Kdy jeho duše byla osvobozena a mohla přejít do světa budoucího, do světa „olam haba, mezi své olim“.
„Nechť nám je vzpomínka na muže spravedlivého požehnáním nám i těm budoucím.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tuvja

Dnešní jahrzaitovou vzpomínku bych chtěl věnovat mosteckému rodáku 
Oscaru Neumannovi, který se stal jednou z klíčových osobností Ústrednie 
Židov na Slovensku. Rád bych zde na pár řádkách přiblížil nejdůležitější 
údaje ze života tohoto neohroženého sionistického aktivisty.

Jirmejahu Oskar Neumann, jak znělo jeho celé jméno se narodil 
03.10.1894 v Mostě, Adolfu Neumannovi a Friedě roz. Ornstein. Byl 
ženat s Hermínou (Mini) Knöpfelmacher, v letech byl 1939–1945 českým 
právníkem a spisovatelem. Ve dvacátých letech odcestoval do Bratislavy, 
kde nakonec zůstal, aby pomáhal především mladým slovenským židům 
získat povolení k vystěhování a opuštění Československa a později Slov-
enského štátu, kde se stále více stahovala nad židy nebezpečně rychle 
smyčka. Od prosince 1943, během holocaustu, působil jako prezident 
slovenského judenratu (tj. Židovská rada později Ústredňa Židov). 
 
Podle historika Ješajahu Andreje Jelínka se Jirmejahu Oskar Neumann 
člen Tchelet-lavan nechal v roce 1920 zaměstnat v Bratislavě, aby zde or-
ganizoval pobočku tohoto hnutí. Chtěl sjednotit dívčí skupinu Deborah 
s mládežnickou skupinou Zeire-Sion (Mladí Sionu).

 Podle Yehudy Bauera Oskar Neumann, původně vedoucí židovské 
rekvalifikace Judenrata, využil svého postavení k tomu, aby pomohl sion-
istickému hnutí mládeže v zemi. Tím se vědomě stal součástí podzem-
ního odporu Judenratu, v pracovní skupině s Gizi Fleischmannovou, 
rabínem Arminem Aba Friederem a rabi Michaelem Dov Weissman-
delem, a když to bylo rozpuštěno, byla jeho práce sloučena s tím Juden-
rat obecně sloužil jako Judenrat prezident. Ve snaze zastavit deportace 
do Polska podpláceli členové skupiny klíčové osobnosti slovenského 
režimu a německé ambasády. Dočasné zastavení postižené deportacemi 
přesvědčilo členy pracovní skupiny o účinnosti úplatkářství při jednání s 
nacistickými úřady. Poté rabín Dov Weissmandel zahájil evropský plán, 
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Synagoga v Lounech se nachází zhruba 200 metrů východně od náměstí v Lounech v Hilbertově ulici. Postavena byla 
v roce 1871 podle projektu pražského architekta Johanna Staňka v novorománském slohu s maurskými prvky a nahra-
dila tak již nevyhovující modlitebnu v České ulici dříve Juden Gasse. Původně se na místě budovy nynější synagogy 
nacházel zájezdní hostinec s poštovní stanicí. 

Bohoslužby se v synagoze konaly až do druhé světové války, kdy začalo docházet k represím vůči židovským obyvatelům 
města. Během války se vyhnula arizaci a byla odkoupena městem, které v ní zřídilo muzeum. To v prostorách synagogy 
působilo v letech 1942 až 1954 a od roku 1967 je zde umístěn depozitář Státního okresního archivu Louny. Vybavení 
synagogy se nedochovalo. 

Hospodářský vzestup komunity ve druhé polovině 19. století umožnil naplnit touhu po vlastním svatostánku, neboť 
starší modlitebna v domě čp. 3 již početné a sebevědomé obci nemohla postačovat kapacitou ani důstojností. Velkou 
zásluhu na úspěchu projektované synagogy měli předsedové Židovské náboženské obce Louny Wolf Bulova a následně 
Josef Kahn, kteří v letech 1870-1874 dohlíželi na složitý proces získání povolení a dokončení stavby.

Vhodnou lokalitu nalezli v tehdejší Šatlavní ulici, dnešní Hilbertově, která v roce 1849 z velké části vyhořela. Požáru pod-
lehl i zájezdní hostinec U Šífů s poštovní stanicí čp. 70 a 71 a jeho majitel pan Roháč se neměl k opravě polozbořených 
nemovitostí. Zbořeniště s přilehlými pozemky na hradbách vyhovovalo jak rozměry, tak umístěním sice blízko hlavního 
náměstí, ale mimo hlavní obchodní tepnu Pražskou ulici. Městská rada v tomto případě snahám židovské obce nijak 
nebránila, neboť ruiny hostince hyzdily centrum města již přes dvacet let bez vyhlídky na zlepšení.

V roce 1871 tak mohla začít stavba podle projektu pražského architekta Johanna Staňka, který současně projektoval také 
podstatně větší synagogu v sousedním Žatci. Konkurs na provedení Staňkova projektu vyhrál stavitel Paul z Jimlína a 
v roce 1874 stavbu dokončil. Celkové náklady přesáhly 19 000 zlatých, obec je hradila zčásti sbírkami a prodejem syna-
gogálních sedadel, z větší části ale projekt financovala úvěrem od městské spořitelny. Další nemalé částky si vyžádalo 
vnitřní vybavení synagogy potřebným mobiliářem včetně harmonia. Město Louny věnovalo bezplatně písek k výrobě 
malty, který těžilo ve vlastní režii z řečiště Ohře.

Zajímavá budova v typickém „maurském“ stylu je orientována k východu a otvírá se velkými okny na jih do ulice i na 
sever k hradbám. Hlavní sál o rozměrech 15 x 11 m, vysoký 10 m je sklenut třemi širokými plackami mezi pásy, ženská 
galerie byla vyprojektována v prvním patře a nacházela se na třech stranách bohoslužebného sálu, podepřená byla litino-
vými kanelovanými sloupy. Svatostánek byl umístněný na východní zdi ve výklenku, v níž se nacházel aron ha-kodeš se 
Svitky Tóry pod maurským obloukem, který opticky zvětšoval samotný svatostánek. Synagoga měla 160 mužských a 100 
ženských sedadel. Vnitřní výzdobou připomínala (dle dochovaných fotografií z let 1934–1935) lounská synagoga výzdo-
bu Španělské synagogy v Praze. Inspiraci Španělskou synagogou postavenou v roce 1867-1868 lze vypozorovat i ve ven-
kovním exteriéru. Hlavní vchod do hlavního sálu byl projektován ze západní strany ze dvoru, který byl spojen s malou 
zahradou odkud byl skvělý výhled na České středohoří a na řeku Ohři tekoucí pod hradbami, na kterých byla vystavěna 
synagoga. Vchod na ženskou galerii byl z hlavní ulice po schodech do prvního patra, kde se nacházeli i další prostory, 
využívané jako byt šámese (tj. synagogálního sluhy) a nacházela se zde i midraša (učebna) s kanceláří lounského rabína. 
Vchodem z hlavní ulice se dalo vejít i dvěma postranními vchody do hlavního sálu, viz. přiložený plán. Z tohoto hlediska 
se samozřejmě jedná o velmi zajímavou synagogální stavbu pro reformované bohoslužby.

O provoz synagogy se staral placený správce, obec také platila varhaníka. Až do konce třicátých let 20. století synagoga 
tvořila přirozené náboženské a společenské centrum lounské komunity, ovšem likvidace svobodného Československa v 
roce 1938 a následný německý protektorát v krátké době zničily úsilí tří generací židovských obyvatel. V prosinci roku 
1942 město Louny pod tlakem okupační správy synagogu odkoupilo a využilo ji pro dočasné umístění muzejních sbírek 
a městského archivu.

Již předtím v červenci 1942 byl odstraněn mobiliář, z nějž se nedochovalo nic než pergamenový Svitek Tóry, 
zachráněná za okupace pracovníky Židovského muzea v Praze a následně prodaná v roce 1964 do Anglie. 
 
Za války lounská židovská obec téměř zanikla, takže když roku 1948 soud nucený prodej zpětně prohlásil za neplatný. 
Lounská židovská náboženská obec čítala jen několik málo židovských duší, kteří byli zbaveni veškeré finanční podpory. 
Židovské náboženské obci byl v roce 1953 změněn statut na Synagogální sbor v Lounech, který byl již závislý na židovské 
náboženské obci v Ústí nad Labem. Proto v roce 1949 synagogu pronajali Místnímu národnímu výboru, který ji nadále 
užíval jako depozitář muzejních sbírek, a později ji v roce 1956 prodali lidovému družstvu Stavba. To zde zřídilo dílnu a 
technické zázemí a vestavbou železobetonové podlahy na úrovni patra nenávratně zničilo interiér budovy. V roce 1967 
synagogu odkoupil Okresní národní výbor Louny a po rychlé adaptaci zde vznikl hlavní depozitář Státního okresního 
archivu Louny. V roce 2003 byla synagoga nařízením vlády vrácena v rámci restituce nemovitého majetku, nástupnické 
židovské obci v Teplicích.
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Židovská obec v Teplicích, se opětovně dostává do stavu před sedmdesáti lety. V Lounech dnes nežijí žádní praktikující 
Židé, a obec nedisponuje žádnými financemi, které by byly potřeba do objektu, v rámci zajištění statiky zainvestovat, a 
není schopna dlouhodobě objekt synagogy udržovat. Představenstvo ŽOT hledá investora, který by objekt udržoval a 
provozoval, zatím bezvýsledně.

Jak říká duchovní ŽO Tomáš Pulc, není naší povinností zachránit veškeré židovské kulturní dědictví. Na to nemáme 
peníze ani lidi. Synagoga má pro nás smysl, pokud slouží svému účelu a židé se v ní schází k službě Hospodinově, učí 
se nařízením a židovským zákonům, podle kterých máme žít, a studovat zde židovské spisy a komentáře k nim. Naší 
povinností je též starost se o naše předky, zaručit jim neporušitelnost hrobových míst a klid zemřelým, ale prvořadou 
naší povinností je žít řádně plnohodnotný židovský život v souladu se všemi tradicemi, nařízeními a sloužit Hospodinu.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69 dle dostupných informací.

Ve starém ghettu byl rabín jeho sluncem a ješiva jeho světlem, které ho obklopovalo. Význam obce nespočíval v počtu a 
v bohatství jeho členů, nýbrž v duchovní velikosti rabína a jeho školy. „Učit se a učit se, bylo nejvyšším posláním rabína 
na zemi.“

Kulturní dějiny starých židovských obcí, tak i té naší, byly proto židovskými dějinami par excellence a éra kehilot (obcí) 
často více charakterizovala osobnost rabína než úřední správa představených.

Takovým rabínem byl velký učenec, morejnu ha-rav rabi a gaon Isaak Eizik Kolisch Lieben zc“l., který měl letos 7. adaru 
na den úmrtí Moše rabejnu, již dvě stě třicátý devátý jahrzait, neboť zemřel přesně před 240 lety.

7. adar letos připadl na pátek 19. února. Členové Pohřebního bratrstva Chevra kadiša a členové představenstva ŽOT se 
rozhodli uctít památku velkého gaona Isaaka Eizika Kolische  nad jeho hrobem na Starém židovském hřbitově v Tep-
licích, který se nachází v šesté řadě v hrobě č. 97. Hrob našeho učitele se nachází mezi hroby velikánů jeho generace. 
V hrobě č. 96 je pohřben morejnu ha-rav Naftali Herz Emden zc“l., který nastoupil na post rabína právě po gaonu rabi 
Isaaku Eiziku Kolischovi a ve vedlejším hrobě č. 98 je pohřben rabín Ja´akov Rappaport zc“l. z města Brody. Žel bohu, 
je dnes celá plocha Starého židovského hřbitova i s náhrobními kameny zasypaná vrstvou zeminy a je v soukromém 
vlastnictví teplického podnikatele pana Třešňáka a jeho firmy. Plocha hřbitova je volně přístupná, bez jakékoliv piety 
k tomuto místu.

Nad hrobem gaona Isaaka Eizika Kolische byla zapálena ve velké skleněné láhvi jahrzaitová svíce a odříká-
ny příslušné žalmy. Přibližné místo hrobu bylo označeno cedulkou s textem, který je volným překladem heb-
rejského textu, který se nachází v dosud nevydaném rukopise nazvaném „Gedenk buch Teplitzer Chevra 
kadischa“, kterou sepsal v roce 1887 gabaj Chevra kadiša, reb Samuel Fürth s teplickým rabínem Adolfem Rosen-
zweigem a pojednává o historii naší komunity. Originál rukopisu je dnes uložen v SOkA v Teplicích ve Školní ulici. 

Zde spočívá princ Tóry
Rabejnu gaon ha-rav morejnu, rabi

Isaak Eizik Kolisch Liebna z“cl.
ben Kalman Jechiel (psáno též jako Jekl)

 
Jic´chak byl úplnou obětí.

Byl dokonalý ve svých činech.

Jahrzait gaona Isaaka Eizika Kolische

Jeho způsoby byly po způsobu rozkoše, byl nádherně připou-
tán k oltáři se všemi projevy svého života. Vykopal mnoho 
studní živé vody a kreslil a napájel žíznivé ušlechtilé studenty. 
V žádném okamžiku svého života neopouštěl stan učení, aby 
učil slova Tóry.

Jeho výklady byly jako drahé kameny s množstvím nových a 
krásných objevů, sladších než plástve medu. Shromáždil a uve-
dl do praxe mnohé zbožné muže, jeho život a činy byli boha-
tými na díla Šulchan aruch, takový byl náš Pán a Učitel, naše 
mocná lampa na tomto světě.
 
Předtím, než přišel mezi nás, bylo jeho oficiální sídlo mezi 
vznešenými a šlechetnými ve svaté komunitě v Praze, ve měs-
tě velkých duchovních hrdinů, ve velkém domě studia Tóry, 
kam přicházelo velké množství žíznících a po vědění toužících, 
mezi obyčejnými lidmi již tak velkými, kde byli i vážení a slavní 
učenci naší svaté nauky. Poté byl povolán a přijat do slavné ko-
munity v Stampfen (tj. Stupava v Horních Uhrách), v roce 1770 je 
již uváděn jako rabín a gaon našeho města.

Zemřel políbením Boha, zde v naší, svaté obci a jeho duše od 
něj odešla v čistotě a svatosti.
V den Mojžíšovy smrti, který nám jako dědictví zanechal Sva-
tou Tóru, v neděli 7. adaru roku 541 podle malého židovského 
letopočtu (tj. roku 1781).
„Nechť je nám památka na velkého gaona požehnáním, nám i 
všem budoucím.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pulc
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Před 15. lety zemřel:
Pynches ben Avraham Hersz Narwa

Reb Pynches se narodil 07. 10. 1927 v Gostyni ve vojvodství Velko-
polském na území Polska. Po okupaci Polska v roce 1939 a násled-
né popravě otce Avrahama Hersze Narwy musel živit matku i svého 
mladšího bratra Šmuela. Ve čtyři hodiny vstával, aby došel do míst, 
kde se vykopávala ze země rašelina. Zde pracoval dlouho do večera. 
Obecnou školu mohl navštěvovat jen do března roku 1940. V gosty-
ńském chederu se naučil modlit a základním věcem, které se učí je-
šiva bochéři před bar micvah.  Na podzim se pak rodina musela pře-
stěhovat do gostyńského ghetta, kde obývala pouze jednu nevelkou 
místnost. Po dvou letech byl spolu s ostatními Židy transportován 
do ghetta města Plońsk, odtud pak 04. 12. 1942 do koncentračního 
tábora Osvětim, nechvalně známého selekcemi doktora Mengeleho.

Jeho matka Zingy Pessa i mladší bratr Šmuel byli odvedeni přímo 
do plynu. Pynches byl donucen podstoupit desinfekci a ostříhání, 
zároveň byl obrán o všechny věci. Spolu s ostatními vězni musel stát 
nahý na mrazu. Zde v továrně na smrt přišel i o své jméno, hlásil se 
pod číslem 79852, které mu bylo vytetováno na předloktí. Asi po 
měsíci v Auschwitzu byl přidělen do přidruženého sousedního tá-
bora Januszowice. Zde vykonával velmi těžkou práci na hlubinném 
dole, v hloubce cca 500-700 metrů doloval uhlí.

Jeho matka Zingy Pessa i mladší bratr Šmuel byli odvedeni přímo do plynu. Pynches byl donucen podstoupit desinfekci 
a ostříhání, zároveň byl obrán o všechny věci. Spolu s ostatními vězni musel stát nahý na mrazu. Zde v továrně na smrt 
přišel i o své jméno, hlásil se pod číslem 79852, které mu bylo vytetováno na předloktí. Asi po měsíci v Auschwitzu 
byl přidělen do přidruženého sousedního tábora Januszowice. Zde vykonával velmi těžkou práci na hlubinném dole, 
v hloubce cca 500-700 metrů doloval uhlí.

Na počátku roku 1945 došlo k evakuaci tábora a Pynches Narwa šel asi týden s transportem smrti k hranicím tehdejších 
Sudet. Ti, co nezemřeli vysílením, byli na neznámém místě naloženi do vagónů, 80 až 100 lidí do jednoho dobytčáku. 
Cílová stanice – Buchenwald v Německu, další z koncentračních táborů. Vzhledem k postupující americké armádě byli 
však ještě přesouváni. Na počátku května se ocitli před Terezínem, kde již působil Mezinárodní červený kříž. Vypuklo 
zde závažné infekční onemocnění – tyfus. Byli tedy převezeni do nemocnice v Lovosicích, kde se léčili pod dohledem 
sovětských lékařů. Pynches Narwa byl asi po čtyřech týdnech propuštěn. Jeho jediným dokladem bylo potvrzení od 
vojenské zprávy, že se vrací z koncentračního tábora. 30. nebo 31. května 1945 přijel do Chomutova, odtud chtěl pokra-
čovat do rodného Polska, avšak musel opět nastoupit do nemocnice, před jejímž vchodem omdlel. I přes vzornou péči 
sestřiček – jeptišek a českých doktorů trvala jeho hospitalizace až do 24. září téhož roku.

V té době se rozhodl, že v Chomutově zůstane. V Chomutově získal jako optant domovské právo, jednak se vlastně 
neměl ke komu vrátit, protože všichni jeho příbuzní zahynuli. Ani nyní to neměl jednoduché, stále nebyl fyzicky ani 
psychicky v pořádku, navíc neuměl česky, neměl prakticky žádné vzdělání. V roce 1947 nastoupil do Válcoven trub 
Chomutov, kde pracoval až do odchodu do důchodu. V roce 1948 získal československé občanství, následně absolvoval 
vojenskou službu a vystudoval průmyslovou školu.
V roce 1950 se oženil Kateřinou roz. Sásovou (1930-1967) a později se stal otcem tří synů. V roce 1968 poprvé navštívil 
koncentrační tábor smrti, Osvětim. Z této návštěvy pochází i tato unikátní fotografie, kterou zde otiskujeme.

Osobní zkušenost s nacistickou zvůlí jej přivedla k aktivní práci v Českém svazu bojovníků za svobodu, v jehož okresním 
výboru vykonával funkci jednatele, činný byl také jako dlouholetý člen židovské obce v Ústí nad Labem a Synagogálního 
sboru v Chomutově. Stál i u zrodu výstavy Šalom – kapitoly z historie Židů, která byla slavnostně odhalena 19. října 
1993 v Oblastním muzeu v Chomutově.
Dlouhá léta bojoval za zachování a obnovu chomutovského židovského hřbitova, který byl předem prohraný. O zániku 
židovského hřbitova v Chomutově v roce 1986 rozhodli nakonec jiní. Vše bylo dokonáno v následujícím roce v Akci Zet. 
Náhrobní kameny byly rozprodány a druhotně použity na vydláždění Václavského náměstí v Praze a chomutovský ži-
dovský hřbitov byl rozkraden a parkově upraven.

Za činnost v odboji získal pamětní plaketu Osobnost města Chomutova. Jedním z jeho snů, kterého se však nedožil, ale 
jenž byl uskutečněn, bylo znovuotevření židovského hřbitova v Chomutově s důstojným pomníkem, který by symboli-
zoval semknutí židovského lidu.
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Pynches Narwa, který žil v duchu kréda, že vzájemná úcta je nej-
lepší obranou proti fanatismu přinášejícímu válku i utrpení, a 
který se svou prací snažil přispět k tomu, aby se to, co zažil na 
vlastní kůži, už nikdy nemohlo vrátit, zemřel 21. 06. 2006.

S Pynchesem Narwou jsme se rozloučili dne 28. 06.2006 v místě 
jeho trvalého bydliště v Chomutově.

Já jsem měl možnost ještě v roce 2004 navštívit reb Pynchese 
v Chomutově v kanceláři ČSBS, myslím že se nacházela v ulici 
Vršovců, která byla v postranní uličce, kousek od centra.
Jak už jsem mnohokrát zmínil na stránkách čtvrtletníku Posel, každý, 
kdo se ke vzpomínce na Pynchese Narwu přidá, zaslouží pochvaly. 
 „Čest jeho památce a klid jeho duši.“

Po nevydařené spolupráci s „rabínským“ kandidátem za Pro-
gresivně reformní směr Davidem Maxou vypsala Židovská obec 
v Karlových Varech v loňském roce konkurz na post rabína obce. 
Do konkurzu se přihlásilo pět ortodoxních kandidátů. Koncem 
února 2021 vybrala nejvhodnějšího kandidáta, kterým se stal 
člen ŽOKV reb Chaim Kočí, který působí též jako rituální správ-
ce Nového židovského hřbitova v Praze, koordinátor kašrutu při 
rabinátu PŽO, a jako předseda Pohřebního bratrstva Chevra ka-
diša Praha ČR.

Na židovské obci se reb Chaim bude starat o náboženské potře-
by obce, jako jsou bohoslužby v rámci liturgického roku, výuka 
členů, po případně příprava kandidátů na giur a v neposlední 
řadě bude mít na starosti přednáškovou činnost v rámci judais-
mu a židovských tradic.
Reb Chaim se hlásí k odkazu reb Šaje z Kerestiru (1851-1925). 
Do funkce karlovarského duchovního byl potvrzen vrchním 
zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem.

Židovská obec v Teplicích dlouhodobě spolupracuje s reb Chai-
mem Kočím a s ŽOKV a doufáme, že spolupráce bude pokračo-
vat i nadále a obě obce se více sblíží. ŽOT gratuluje ŽOKV k dob-
rému výběru.

„Mazal tov reb Chaim! Mazl tov!“

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Gratulace do Karls´badu 
„neboť Chaim znamená život!“

Ve štetlu v Gostyńi žil v 19. stol. velký cadik Jechiel Meir Lips-
zic (1810-1888), rabi Menachem Mendl z Kocku ho považoval za 
jednoho ze lamed-vavů tj. 36 spravedlivých, kvůli kterým zůstá-
vá tento svět zachován. Existence 36 spravedlivých lidí je poprvé 
zmíněna v Talmudu. Kdo dnes ví, zda k nim nepatřil i potomek 
Avraham Hersze ben Zeliga z“l. z Gostyně. To jsou velká tajem-
ství, která nám budou znovu zjevena v budoucnosti v pravý čas.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69 dle dostupných materiálů 
na webu můj region – chomutovsko 2
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Akivovo vidění věků a kadiš
Já, rabi Meir, ne poslední z 24 000 učedníků Akivových, na sklonku života svého a pod tíží let, znamenaje blízký konec 
svůj, píši zde potomkům, co jsem zachytil v paměti z vidění mistra svého, když mučen byl na rozkaz uchvatitelů řím-
ských, po pádu Betaru a smrti Bar-Kochby (vlastně dle pravdy Bar-Kosiby), jakož i modlitbu zapisuji, již ze svatých úst 
vypustil tento svícen zákona božího, která sluje kadiš a již šeptati budou vždy za mrtvé ústa synů a dcer Jisraele až do 
skonání věků.

Po strašlivém mučení, kdy kmetu 120 let starému železnými hřebelci kůže, s celého těla byla stažena a on ležel v kaluži 
vlastní krve na oko beze smyslů, seděl jsem po boku jeho a pozoroval, jak oči, které po chvíli otevřel, se leskly zimničným 
ohněm nadšení, a zachytil jsem slova nesouvisle z úst se mu řinoucí, jako kapky krve z celého jeho rozdrásaného těla. A 
poznal jsem, že v duchu jeho dějí se věci neobyčejné, a proto vryl jsem do paměti své všechno tak, by to stále živo bylo 
přede mnou. A cítě slábnouti teď i tuto nejspolehlivější družku klopotného svého života, píši vnukům a potomkům pro 
paměť, jak psáno:

„Země byla jako pustá pláň beze stromů a tvorů, mraky s mlhou pokrývaly ji a vzpínaly se občas jako veliké hvozdy 
tmy a stínu. Já stál sám na nějaké hoře, vůkol nebylo viděti ani osad. Ani lidí, jen cáry mraků poletovaly přede mnou, 
jako rozdrásané plachty lodě, jejíž mužstvo vymřelo morem.

A co tak díval jsem se v dálku, vynořili se z mraků čtyři jezdci. První Asmaveth smrt, druhý Milkhama válka, třetí Ra´ab 
bída a čtvrtý Magepha mor. I zastavili se na svých vychrtlých koních a pravili k sobě: „Pro hříchy své zpustnula země a 
lidské pokolení určeno jest na vymření. Rozdělme se o toto dědictví smutku!“

To pravili a začali se děliti, tiše hovoříce a jak se skláněli k sobě, měl Milkhama tvář Tita imperátora, Ra´ab tvář Hadri-
ana, Magepha tvář Bar Kosiby, který mne zklamal nejvíce, a Asmaveth se měnil v obličeji každé chvíle, tu toho tvář, tu 
onoho tahy přijímaje.

A když se dohodli spolu, vrhli se na kořist svou a Izrael byl první z národů, jejž stihlo jejich dělení. A děliti se začali po 
pádu Betaru a dělí se ustavičně a děliti se budou až do konce dnů, kdy zjeví se teprve mstitel lidu svého, pravý Mesiáš. A 
divadlo vidění mého začalo se rychle měniti a plynulo kolem mne krajinami, moři, městy a lidmi jako sen. Já viděl nejen 
do ulic měst, ale i v nitro domů a příbytků lidských, já pohlédl vraty a okny uzavřenými a viděl, co je psáno v srdcích a 
jak jsem viděl, tak jsem ihned vážil a soudil.

Ale soud můj zprvu ledový a krutý, jihnul v soucit a milosrdenství, nebo viny lidu toho a vůdců jeho, ač nesčetné, přece 
tak veliké a hrozné nebyly, aby zasloužily trestů takových. Však souditi, to není mojí věcí, ale Hospodina, který dovolil, 
aby o lid vyvolený se začalo dělení mezi anděli temnoty. Já chtěl násilím odvrátiti oči těla svého odvrácené dovnitř, ale 
oči vnitra mého viděly stále, co viděti jim souzeno dle úsudků věčných a já musil prodělati za svůj lid všechna muka jeho, 
která prodělati mu bylo cestou věků a drahou utrpení.“

Zde ustal Akiva, těžce oddychuje, houbou v ocet namočenou navlhčil jsem jeho rty a přetřel spánky zsinalé, a on po 
malé chvíli pokračoval: „Já viděl, kterak se opakovaly všechny hrůzy, které nastaly vyvoleným Hospodina po pádu Je-
ruzaléma za času Tita, ale byly ještě větší a četnější. Starci, ženy a děti sesekány v hromadách, až koně po břicha krví se 
brodili, až přívaly krve pohnuly velkými balvany, které leží blízko Jericha, a já viděl, jak valily se tyto balvany k moři, 
které zrudlo krví, jež vydávala ostrý zápach hniloby k nebesům.

Milkhama, válka počítal oběti své a bylo jich do 40 000. Ra´ab počítal oběti své a bylo jich do 80 000, Maghepa počí-
tal oběti své a bylo jich do 120 000, a Asmaveth spočítal všechny, které jemu připadly, a bylo jich 1 000 000, všechno 
lid izraelský.

A já viděl skály Josafatu, a byly pokryté mozkem rozlitých dětí, jejichž lebky Říman o kmeny a balvany tříštil, a lebky 
ty ležely jako střepy kol a mohlo býti těch lebek do 30 000.

A já viděl tváří v tvář milé soudruhy své ve vykládání zákona božího, Chaninu ben Teradjona, jak byl upálen, drže 
v ruce své svitek zákona, a Ješababu a Chuzpita, jak byli zavražděni, a Ichudu ben Babu, jak právě v okamžiku, kdy 
zasvětili své žáky (a mezi nimi byls i ty Meire) – byl proklán oštěpy – a meči zemřel. A já viděl umírati též Ismaela 
syna Elisaba, Simeona III. syna Gamliela II., Lakidu, Annania, syna Teradjonova, Eleazara, syna Samuova, Judu, 
syna Damova, Jebabu písaře, Hanima, syna Akinaie, a Judu syna Baby, všichni, kteří se mnou chyceni byli po pádu 
Betaru a týraní mučením.
A já viděl, jak zorána konečně byla hora chrámová, jak založeno tam město 
pohanů a neznabohů, jak vztyčen nečistý obraz prasete u cesty vedoucí k Bet-
lému nad bránu města pro nás vždycky ztraceného.

A já viděl dělníky římské, jak stavěli zeď kolem vinice, tři míle byla do délky 
a tři míle do šířky a stavěli ji na rozkaz Hadrianův, - s nímž naložil Bůh dle 
soudu svého a zásluh jeho – a když jsem přihlédl blíže, nebyl to bílý kámen 
sluncem vyprahlý, ale kosti bratří a sester, těch, kteří byli pobyti v tom roce 
hrůzy v Betaru a v okolí Judee.

A já viděl kouř z 985 měst židovských stoupati k nebi a dýmem tím jako kal-
ným zrcadlem viděl jsem i věci, které se teprve stanou, hrozné na pohled a 
hroznější v následcích svých.

A já viděl kouř z 985 měst židovských stoupati k nebi a dýmem tím jako kal-
ným zrcadlem viděl jsem i věci, které se teprve stanou, hrozné na pohled a 
hroznější v následcích svých.
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A já viděl tržiště měst egyptských a syrských, řeckých a římských.

A já stál v Terebintu a Gaze, kde spoutáni za otroky se prodávali synové a dcery lidu mého, kde hltaly nestoudné zra-
ky barbarů obnažené vnady dcer izraelských, ale malé byly ceny prodeje a malý odbyt, jen aby delší bylo utrpení a 
hanba prodávaných.

I rozjeli se čtyři apokalyptičtí jezdci, každý do jiného směru světa a zrak můj letěl za každým z nich, aby se opíjel znova 
obrazy hrůzy a zděšení, které se na všech stranách opakovaly.

A já viděl rozptýlené učitele zákona božího blouditi jako stádo bez přístřeší a vydané urážkám cizinců, já viděl svůj lid, 
kterak mu zavíraly brány měst, kam zašel, a kterak řetězy a mřížemi oddělovány ulice, aby se neposkvrnily nečistými 
a prokletými.

A já viděl i tam, kde je strpěli, jak byli synové moji věčným předmětem šklebu a urážek, jak jim zavírali školy a jak je 
nutili nositi šat nápadný, aby každý z dálky mohl se jim vyhnouti.
A tak, kam jen syn kmene mého stoupl, proměnila se země pro něho v Emak Habacha, čili v údolí slz, nářku a zoufal-
ství.

A já viděl vypálené synagogy v Jamně, Bnei Braku, Tiberiadě, já viděl povražděný lid židovský, který se chtěl připo-
jiti k výpravě křižáků, chtějících z moci nového Bar-Kochby Orientu vyrvati hrob rabiho Jošuy, já viděl vraždění ve 
Špýru a Wormsu, kde matky samy z úzkosti zabíjely své děti, aby nepadly do rukou nepřátel, křičíce „Šemá Jisrael“. 
Já viděl děti násilím vlečené ku křtitelnicím, já viděl, jak dvanáctiletý hoch tasil nůž a zbodal radního pána, načež byl 
oštěpy proklán na místě svatém. Já viděl Isachara ben Davida, jak zabil své vlastní dcery v předvečer dne svátečního 
a zapálil svůj dům v oběť Hospodinu a sám se s přítelem svým vrhl do plamenů obětních před archou úmluvy, a to 
vše to raději udělal, než by v něčem jen povolil násilníkům. A takové obrazy se opakovaly v Rotterdamu a v Praze, 
Chebu, Chomutově, v Trevíru, Metách, a Řezně, ve Francii, Normandii, Španělsku, na Rusi a v Polsku, v zemích žáru a 
zemích mlh a sněhu, za králů dobrých a zlých, mezi učenými a sprostými od baronů a sedláků, a děly se všude, kam se 
rozjely čtyři z jezdců apokalypsy, kteří kdykoli se vrátili z výpravy své před zrak můj, dělili se o kořist svou a počítali 
duše zabitých a upálených na Quemaderu, umrzlých v stepích bez konce, v hlučných předměstích ve vydrancovaných 
synagogách, na trhu obilím, v jizbě učence, v krámu vetešníka, v koutech žalářů a byly to vraždy bez konce a počet jich 
přecházel v statisíce a ze statisíců v miliony po celém země okrsku a já slyšel pláč, kvil, úpění a kletby jejich, já viděl 
slzy jejich, já cítil krev jejich horkou stoupající ke mně, čpavou ostře a plnou duší zavražděných nevinně.
A věky táhly přede mnou, jako písek hodin přesýpacích a všechny stoupaly krví lidu mého a zněly pláčem a nářkem 
lidu mého a všechny byly rudé krví a málokterý byl bělejší a tak to táhlo před zrakem duše mé jako vír oblaků bez 
konce prorván pouze shlukem čtyř jezdců těch, když počítali lup svůj a dělili se o kořist svoji sebranou ze všech stran 
světa, když dělili se o zlatohlav Jisraele, zlomenou berlu jeho, o plášť královský, rozdrásaný rejtary, mameluky, kozá-
ky, lacknechty, dragouny celého světa od východu na západ, nesoucími nabodané děti na pikách, prznícími zvířecky 
těla dívek, plivajícími ve vous stříbrný starců a rabínů, valících se na hromadách Tór a knih zákona. Aby je upálili 
jako veteš bezcennou a brak kacířský.

A to se opakovalo v staré mravné Evropě od jihu ku severu, to začalo v novém světě starou záští, to se opakovalo 
v době, kdy se lidé bratry chtěli zvát a vytýčili si náboženství lásky a rovnosti. A když nemohli mečem a ohněm, ubíjeli 
perem a štětcem, jedem pomluvy a nařknutí, jen aby tím byla větší kořist Asmavetha, který měnil věky svou tvář v po-
dobu příštích cesarů a džingischánů, králů a knížat, papežů a kardinálů, jejichž jména jsem nepodržel ve svém snu, 
jejichž rysy krvelačně splynuly ve vidění mém na jedinou tvář plnou šklebu, zloby, závisti, ukrutnosti, jízlivosti proti 
všemu, co nese jméno tvoje, lide můj, co hlásá slávu potu plnou, co s tebou souvisí, poněvadž ví, že ty jsi vyvolený mezi 
národy, přes veškerý útisk národů a věků, že jsi silný, kterého zabíti nemohou.“

Zde přemohla únava Akivu a utichl. Přistoupil k němu Titus Annius, tyrana Rufa, - jejž Bůh suď podle skutků jeho – syn, 
vida, že Akiva ještě dýchá, pravil posměšně: „Což nedodělá ten žid? Jistě si schválně prodlužuje utrpení své, aby z něho 
měl větší zásluhy před Bohem svým.“ Ale v tom již pozvedl se z celého těla krvácející Akiva na loži prosáklém vlastní krví, 
pozvedl půli těla a zvedaje sedřené ruce k nebesům, hlasem velikým, co oči mu vzplály posledním nadšením, zavolal 
tento Kadiš (modlitbu nejvyšší lásky za mrtvé), a on se modlil v smrti své za všechny, jejichž smrt viděl ve svém vidění, 
které se opakovati bude do skonání věků na rtech všech, kteří svědky toho jsou, když ubírá se duše otce neb matky, 
bratra neb sestry v stíny Šeolu:

Slaveno a svěceno budiž jméno Hospodinovo. - Amen
Ve světě, jejž stvořil dle vůle své přijal království jeho za vašich dnů a za vašeho žití celého rodu Jisra-

ele brzy a v krátkém čase. – Amen
Budiž jméno Hospodinovo pochváleno na věky věků.

Pochváleno a ctěno a velebeno a oslaveno a vynášeno u velebnosti a výši k slávě své uznáváno budiž 
jméno svatého Jisraele. Pochváleno budiž na věky.

Pochválen budiž, jenž vyvýšen jest nad všechnu chválu a zpěv, všechno klanění se a každou pobož-
nost, jež pronáší se v tomto světě. – Amen

Kéž přijme se modlitba a prosba celého Jisraele od otce nebeského. – Amen
Jenž zjednává mír na výšinách svých, ten zjednej mír nám a všemu Jisraeli. – Amen

A když vydechla ústa jeho tuto svatou modlitbu modliteb, klesl na lože zpět do krve své, přivřel oči náhle hasnoucí a jen 
slovo jediné vyřkl: „Adonaj echad“, které neustále opakoval i v nejhorších bolestech svého mučení, které se chvělo kolem 
jeho uvadlých rtů.

„Adonaj echad“, vyřkl náhle ze svých sil a skonal. A co jsme stáli kolem ve smutku, bylo síní žaláře slyšeti mocný hlas 
Bath-kol (překládáno jako Boží hlas), takže jako pod vichrem klesli jsme k zemi na tváře své a hlas ten pravil jasně a 
zřetelně: „Blahoslaven budiž po věky Akiva, blahoslaven budiž spravedlivý, který umřel na rtech svých maje jméno Je-
diného.“

Jaroslav Vrchlický, Bar Kochba
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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paní Váňová Eva, nar. 3.4. - 78 let
paní Krédlová Lenka, nar. 21.4. - 43 let
Ing.Čapek Jan, nar. 26.4. - 68 let
Appel Samuel, nar. 11.04. - 19 let
paní Kreisinger Kateřina, nar. 16.05. - 55 let
paní Augustová Judita, nar. 25.05. - 73 let
paní Drahomíra Krásová, nar. 05.06. - 66 roků
paní Alena Šplíchalová, nar. 30.06. - 71 roků

Zprávy z představenstva 

Představenstvo se na svých pravidelných 
zasedáních zabývalo běžnou agendou a organizací 
života na obci. Zvláštní pozornost byla věnována:
 

1. Činnosti ŽO Teplice v době koronaviru Covid -19.
2. Plnění hospodaření v 1.čtvrtletí 2021
3. Sociálními službami ŽO Teplice v době koronaviru 
Covid-19.
4. Vydáváním čtvrtletníku Posel ŽO Teplice v roce 2021 - 
2. čtvrtletí.
5. Financováním aktivit ŽO Teplice ve 3. čtvrtletí 2021.
6. Čerpáním grantů a dotací v  roce 2021.
7. Informacemi o zajištění péče Claims Conference a DSP 
Hagibor.
8. Návrhem předsedy ŽO na cenu hejtmana ÚK.
9. Informacemi o dalším postupu pro  statické zajištění 
synagogy v Lounech.
10. Nakládáním s majetkem ŽO v roce 2021 ( inventa-
rizace majetku).
11. Informacemi z prezidia FŽO a volbami do orgánů FŽO
12. Pokládáním Kamenů zmizelých  v roce 2021.
13. Programem ŽO  na letní měsíce 2021.

Ad mea veesrim šana  
přeje celá teplická židovská obec

Použité suroviny receptu Palačinky - blincesy:

2 vejce  | 150 g polohrubé mouky  |  sůl  | 100 g vlaš-
ských ořechů  | 50 g rozinek  | 250 g měkkého tvaro-
hu  | 1 sáček vanilkového cukru  |  olej na smažení 

Postup přípravy receptu Palačinky - blincesy:

Vejce rozšleháme s moukou a 200 ml vody. Přidáme 
špetku soli a metlou důkladně promícháme. Řidší 
palačinkové těsto necháme asi 30 minut odpočinout. 
Mezitím připravíme náplň. Ořechy nasekáme nahrubo, 
rozinky opláchneme a necháme okapat. Ve velké míse 
utřeme tvaroh s vanilkovým cukrem a vmícháme oře-
chy s rozinkami. Pánev vytřeme olejem, nalijeme na ni 
trochu těsta, palačinku opečeme z jedné strany a vyjme-
me. Tímto způsobem připravíme všechny palačinky. Na 
opečenou stranu palačinek dáme vždy 1 lžíci tvarohové 
směsi a složíme je jako psaníčka, která pak na pánvi 
dosmažíme z obou stran dozlatova. 

Pravé blincesy se připravují z bramborové mouky a 
pečou se pouze z jedné strany. Usmažené palačinky se 
před srolováním dají naplnit prakticky čímkoliv. Oblí-
bená náplň je tvarohová, ovocná, zeleninová, připadně 
i houbová. Srolované se mohou poskládat do vymaza-
ného pekáčku nebo zapékací misky a zapéct dozlatova v 
troubě

Blincesy na Šavuot

Narozeniny členů Teplické židovské obce

Informace sociální pracovnice ŽO Teplice
Sociální pracovnice ŽO Teplice zajišťovala pomoc našim 
členům  a též poskytovala pomoc občanské společnosti v 
rámci odborného sociálního poradenství , registrované 
služby KÚ ÚK. Ve druhém čtvrtletí byla maximální pomoc 
řešena prostřednictvím Claims Conference pro naše přeživší 
a poděkování za pomoc patří Nadačnímu fondu obětem 
holocaustu. Díky pomoci vedení ŽO Teplice se podařilo za-
jistit antigenní testovací sady a eliminovat případná rizika 
terénní služby. Pomoc poskytoval Ústecký kraj, MPSV, 
Židovská obec v Praze a řada dalších subjektů. Díky této 
pomoci se pandemii koronaviru Covid-19 podařilo na obci 
zvládnout. Fotografie ukazují očkování naší členky J.A. a 
rodinného příslušníka v DSP Hagibor, kde jsme za pomo-
ci ŽO Praha proočkovali většinu našich členů nad 70 let. 

Bc.Markéta Lichtensteinová DiS soc.pracovnice ŽO Teplice 


