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Memory Begriffserklärung   

Dharmachakra/ 

Rad der Lehre des Buddhismus 

Das Rad der Lehre des Buddhismus ist ein buddhisti-

sches Symbol der von Buddha verkündeten Lehre. 

Das Rad wird meistens mit 8 Speichen dargestellt, 

welche wiederum den von Buddha beschriebenen 

edlen achtfachen Pfad zur Befreiung symbolisieren. Er 

ist eine Anleitung zum Gewinn der Erlösung/Nirwana. 

Dharmačakra/ 

Kolo nauky buddhismu 

Kolo nauky buddhismu je buddhistický symbol učení, 

zvěstovaného Buddhou. 

Kolo je většinou znázorňováno s 8 paprsky, které opět 

symbolizují Buddhou popsanou ušlechtilou 

osminásobnou stezku k osvobození. Je to návod k 

získání vykoupení/nirvány. 

 

Burka  

Die Burka ist ein Schleier, der den gesamten Körper 

und das Gesicht bedeckt. Auf der Höhe der Augen ist 

meist ein Stoffnetz eingebaut, durch das man hin-

durch schauen kann. Die Burka wird von vielen Frau-

en in Afghanistan und Teilen von Pakistan getra-

gen. In westlichen Ländern wird unter „Burka“ mitun-

ter fälschlich jede Form der Vollverschleierung ver-

standen. 

 

Die Burka gehört neben dem Niqab zu den Formen 

der Vollverschleierung, gegen deren Tragen an öf-

fentlichen Orten einige Länder Gesetze erlassen ha-

ben (z.B. Burkaverbot in Frankreich seit 2011). 

Burka  

Burka je závoj, který zakrývá celé tělo a obličej. V 

úrovni očí je většinou všita síťka, skrze kterou se lze 

dívat. Burku nosí mnoho žen v Afghanistánu a v 

některých částech Pakistánu. V západních zemích se 

pod pojmem „burka“ někdy mylně chápe každá forma 

úplného zahalení. 

 

 

 

Burka patří kromě nikábu ke způsobům úplného 

zahalení, proti jehož nošení na veřejných místech 

některé státy schválily zákony (např. zákaz nošení 

burky ve Francii or roku 2011). 

 

Niqab 

Niqab ist ein Schleier, der das Gesicht und den Kopf 

verhüllt, aber die Augen freilässt. Diese Kopfbede-

ckung wird oft mit einem weiten schwarzen Gewand 

kombiniert, welches bis zu den Füßen reicht. 

Nikáb 

Nikáb je závoj, jenž zahaluje obličej a hlavu, ale 

nechává oči odkryté. Tato pokrývka hlavy je často 

kombinována s širokým černým hávem, který sahá až 

k nohám. 

 

Hidjab 

Hidjab bedeutet im Allgemeinen „bedecken“ oder 

„verschleiern“. Damit ist meistens ein Kopftuch ge-

meint, das Haare und Hals bedeckt, aber nicht das 

Gesicht. 

Hidžáb 

Hidžáb obecně znamená „zakrýt“ nebo „zahalit“. 

Většinou je tím míněn šátek, který zakrývá vlasy a krk, 

ale ne obličej. 
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Birett  

Das Bir   ist eine tradi onelle Kop edeckung katho-

lischer Geistlicher. Sie wird charakterisiert durch 3 

oder 4 bogenförmige Aufsätze. Die Farbe kennzeich-

net den Rang des Klerikers (Kardinäle rot, Bischöfe 

und Prälaten violett, Priester und Diakone schwarz). 

Der Papst trägt kein Birett. 

Biret  

Biret je tradiční pokrývka hlavy katolických 

duchovních. Je charakteristická 3 nebo 4 částmi ve 

tvaru oblouku. Barva označuje postavení klerika 

(kardinálové červená, biskupové a preláti fialová, 

kněží a diakoni černá). Papež nenosí žádný biret. 

 

Schleier 

Der Schleier gehört zum Habit (Ordenstracht) katholi-

scher Nonnen. Er kann je nach Ordensgemeinschaft 

unterschiedlich aussehen und immer oder nur zu 

Festlichkeiten getragen werden. 

Šátek 

Šátek patří k hábitu (řádovému oděvu) katolických 

jeptišek. Může vypadat různě podle řádového 

společenství a může být nošen vždy nebo jen na 

sváteční příležitosti. 

 

Koran  

Der Koran ist die heilige Schrift des Islam, welche 

gemäß dem Glauben der Muslime die Offenbarung 

Gottes an den Propheten Mohammed enthält. Er 

besteht aus 114 Suren (Abschnitte des Koran), welche 

wiederum aus unterschiedlich vielen Versen beste-

hen. 

Korán  

Korán je posvátná kniha islámu, která podle víry 

muslimů obsahuje zjevení Boží proroku Mohamedovi. 

Skládá se ze 114 súr (části koránu), které se opět 

skládají z různého množství veršů. 

 

Moschee 

Die Moschee ist ein Gebäude, in dem Muslime und 

Musliminnen zusammenkommen, um unter anderem 

gemeinsam zu beten. 

Mešita 

Mešita je budova, ve které se muslimové a muslimky 

scházejí, aby se mimo jiné společně modlili. 

 

Synagoge  

Die Synagoge ist ein Gebäude, in dem Jüdinnen und 

Juden zusammenkommen, um unter anderem ge-

meinsam zu beten. 

Synagóga  

Synagóga je budova, ve které se Židé a Židovky 

scházejí, aby se mimo jiné společně modlili. 

Chanukkia 

Die Chanukkia ist ein acht- oder neunarmiger Lichter-

halter. Wenn er neunarmig ist, so ist die neunte Hal-

terung der „Diener“, mit dem nach und nach im Laufe 

des Chanukka-Festes die alle (anderen acht) Kerzen 

angezündet werden. 

Chanukija 

Chanukija je svícen s osmi či devíti rameny. Pokud má 

ramen devět, pak je deváté rameno „sluha“, od 

kterého se postupně během svátku Chanuky zapalují 

ostatní (osm ostatních) svíček. 

 

  



Seite 3 von 6 

 

 

 

 

Hostie 

Die Hostie wird in katholischen Kirchen, in der Neu-

apostolischen Kirche, der armenisch-orthodoxen 

Kirche sowie in einigen evangelischen Kirchen als 

Symbol für das beim Abendmahl verwendete Brot 

verwendet. Sie besteht meistens aus Wasser und 

Weizenmehl. 

Hostie 

Hostie slouží v katolické, novoapoštolské, arménsko-

ortodoxní a v některých evangelických církvích jako 

symbol chleba, používaného při večeři Páně. Skládá 

se většinou z vody a pšeničné mouky. 

 

Torah  

Die Tora oder Torarolle ist eine handgeschriebene 

Rolle aus Pergament mit dem hebräischen Text der 

fünf Bücher Mose. Aus ihr wird in jüdischen Gottes-

diensten gelesen bzw. gesungen. 

Tóra  

Tóra nebo svitek Tóry je rukopisný svitek z 

pergamenu s hebrejským textem pěti knih 

Mojžíšových. Během židovských bohoslužeb se z nich 

předčítá nebo předzpěvuje. 

 

Mitra 

Die Mitra ist die traditionelle liturgische Kopfbede-

ckung der Bischöfe vieler christlicher Kirchen.  

Mitra 

Mitra je tradiční liturgická pokrývka hlavy biskupů 

mnoha křesťanských církví.  

 

Kirche 

Die Kirche ist ein Gebäude, in dem Christen und 

Christinnen zusammenkommen, um unter anderem 

gemeinsam zu beten. 

Kostel 

Kostel je budova, ve které se křesťané a křesťanky 

scházejí, aby se mimo jiné společně modlili. 

Stola 

Die Stola ist ein liturgisches Gewandstück, das als 

Amtsabzeichen von katholischen und ostkirchlichen, 

teilweise auch von evangelischen Geistlichen getra-

gen wird. Je nach Anlass unterscheidet sich ihre Far-

be. 

Štóla 

Štóla je liturgická součást oděvu, která je nošena jako 

znak úřadu katolickými kněžími a duchovními 

východních křesťanských a částečně 

také evangelických církví. Její barva se liší podle 

příležitosti. 

 

Kippa  

Die Kippa oder selten auch Jarmulke ist eine Kopfbe-

deckung für männliche Juden, die vor allem beim 

Beten aufgesetzt wird. 

Jarmulka  

Kipa nebo také řidčeji jarmulka je pokrývka hlavy 

mužských Židů, která je nasazována především 

během modlitby. 
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Ostern 

Ostern ist ein christliches Fest, bei dem jedes Jahr die 

Auferstehung Jesu Christi gefeiert wird. In der West-

kirche fällt der Ostersonntag immer auf den Sonntag 

nach dem ersten Frühlingsmond. Nach dem gregoria-

nischen Kalender ist die frühestens der 22.3. und 

spätestens der 25.4. 

Velikonoce 

Velikonoce jsou křesťanský svátek, během kterého se 

každoročně oslavuje Ježíšovo zmrtvýchvstání. V 

západní církvi připadá Velikonoční neděle vždy na 

neděli po prvním jarním úplňku. Podle 

gregoriánského kalendáře je to nejdříve 22.3. a 

nejpozději 25.4. 

Dipavali 

Dipavali, Diwali oder Lichterfest ist ein mehrtägiges 

hinduistisches Fest, welches jedes Jahr stattfindet. In 

Nordindien ist Dipavali gleichzeitig der Neujahrstag. 

Diwali 

Diwali, dipawali nebo také svátek světel je 

několikadenní hinduistický svátek, který se koná 

každý rok. V severní Indii je Diwali zároveň první den 

nového roku. 

Chanukka 

Chanukka oder auch Lichterfest ist ein jüdisches Fest, 

welches jedes Jahr gefeiert wird und 8 Tage dauert. 

Dabei wird an die Wiedereinweihung des zweiten 

Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. Gedacht. Es 

beginnt am 25. Tag des Monats Kislew (jüdischer 

Kalender). Dieser Monat beginnt nach dem gregoria-

nischen Kalender zwischen Mitte November und 

Mitte Februar. 

Chanuka 

Chanuka nebo také svátek světel je židovský svátek, 

který se slaví každoročně a trvá 8 dní. Přitom se 

připomíná znovuvysvěcení druhého chrámu v 

Jeruzalémě v roce 164 př.n.l. . Začíná 25. dne měsíce 

kislevu (židovský kalendář). Tento měsíc začíná podle 

gregoriánského kalendáře mezi polovinou listopadu a 

polovinou února. 

 

Eid al Fitr/Zuckerfest 

Eid al Fitr ist ein Fest des Islam, ein Fest des Fasten-

brechens, welches im unmittelbaren Anschluss an 

den Fastenmonat Ramadan gefeiert wird. Im Türki-

schen wird es Zuckerfest genannt. Da das islamische 

Festjahr 354 Tage hat, verschiebt sich der Termin 

jedes Jahr um 11 Tage (hinsichtlich des gregoriani-

schen Kalenders). 

Eid al Fitr/Svátek přerušení půstu 

Eid al Fitr je islámský svátek, svátek přerušení půstu, 

který se oslavuje v bezprostřední návaznosti na měsíc 

půstu ramadán. V turečtině se nazývá svátek cukru. 

Poněvadž islámský pevný kalendářní rok má 354 dní, 

posunuje se jeho termín každý rok o 11 dní (vztaženo 

ke gregoriánskému kalendáři). 

Kaba 

Die Kaʿba oder Kaaba ist ein quaderförmiges Gebäude 

im Innenhof der Heiligen Moschee in Mekka und 

bildet als „Haus Gottes“das zentrale Heiligtum des 

Islam. Eine der fünf Säulen des Islam ist die Pilger-

fahrt nach Mekka (Haddsch). Außerdem müssen sich 

Muslime bei jedem Gebet nach der Kaba ausrichten. 

Kabba 

Kaʿba nebo Kaaba je stavba ve tvaru kostky na 

vnitřním nádvoří Velké mešity v Mecce a jako „Dům 

Boží“ tvoří ústřední svatyni islámu. Jedním z pěti pilířů 

islámu je pouť do Mekky (hadždž). Kromě toho se 

muslimové mají během každé modlitby obracet 

směrem, kde leží Kabba. 
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Klagemauer 

Die Klagemauer wird von Juden westliche Mauer, 

oder einfach nur Kotel, genannt, da sie die Westmau-

er der Tempelanlage war und nicht primär ein Ort 

der Klage ist. Sie ist 48 Meter lang und 18 Meter 

hoch. Täglich besuchen viele Menschen die Klage-

mauer, um zu beten. Sie stellt für viele Juden 

ein Symbol für den ewigen, bestehenden Bund Gottes 

mit seinem Volk dar. Grundsätzlich ist der Zugang 

auch für Nichtjuden problemlos möglich. Fotografie-

ren innerhalb des abgesteckten Bereiches unmittel-

bar vor der Mauer ist im Allgemeinen erlaubt (ausge-

nommen an hohen jüdischen Feiertagen und 

an Sabbat), dabei sind jedoch die örtlichen Hinweise 

zu beachten. 

Zeď nářků 

Zeď nářků nazývají Židé západní zeď, nebo jednoduše 

jenom Kotel, poněvadž byla západní zdí chrámového 

areálu a nikoliv primárně místem nářků. Je 48 m 

dlouhá a 18 m vysoká. Denně navštěvuje Zeď nářků 

mnoho lidí, aby se zde modlili. Pro mnoho Židů 

představuje symbol věčně trvajícího svazku Božího se 

svým lidem. V principu je přístup také bez problému 

možný i pro nežidy. Fotografování uvnitř vymezené 

oblasti přímo před zdí je obecně povoleno (s výjimkou 

hlavních židovských svátků a během šabatu), přitom 

je však třeba dbát místních pokynů. 

 

Ganesha 

Ganesha, auch bekannt als Vinayaka oder Ganapathi, 

ist der Sohn Shivas und Parvatis. Die Hindus verehren 

Ganesha als einen der prominentesten und beliebtes-

ten der angebeteten Gottheiten. "Ganah" bedeutet 

auf Sanskrit Vielheit, Wesen; "Isha" heißt Herr. Folg-

lich bedeutet Ganesha "Herr aller Wesen". Ganesha 

wird auch Ekadanta (derjenige mit einem Stoßzahn) 

genannt, sowie Vighneswara, Herr und Zerstörer von 

Hindernissen, Varada (Wohltaten schenkend) und 

Sidhhita (Geber von Erfolg in aller Arbeit).   

Ganéša 

Ganéša, také známý jako Vinayaka nebo Ganapathi, je 

synem Šivy a Parvatis. Hinduisté uctívají Ganéšu jako 

jedno z nejpřednějších a nejoblíbenějších uctívaných 

božstev. "Ganah" znamená v sanskrtu mnohost, 

bytost; "Iša" znamená pán. Ganéša tedy znamená 

"Pán všech bytostí". Ganéša se nazývá také Ekadanta 

(Ten, který má jen jeden kel), dále pak sowie 

Vignešwara, Pán a ničitel překážek, Varada (darující 

dobrodiní) a Sidhhita (Ten, kdo poskytuje úspěch ve 

veškeré práci).   

 

Buddha 

Buddha ist der Ehrenname des Prinzen Siddharta 

Gautama. Es wird erzählt, dass er sich nach einem 

Leben ohne Leid und mit jeglichem Luxus dafür ent-

schied, nach einem Weg aus dem allgemeinen Leid zu 

suchen. Nachdem er mehrere Methoden ausprobiert 

hatte, übte er sich vor allem in der Meditation und 

nannte dies den „mittleren Weg“, weil er die Extreme 

von religiösen Lehren meide. 

Die Darstellungen des Buddha unterscheiden sich 

aufgrund der dargestellten Lebensphase und der 

verschiedenen regionalen Geschmäcker und Schön-

heitsideale. 

Buddha 

Buddha je čestné jméno prince Siddharty Gautama. 

Vypravuje se, že se po životě bez utrpení a ve 

všemožném luxusu rozhodl hledat cestu z 

všeobecného utrpení. Poté co vyzkoušel mnoho me-

tod, cvičil se především v meditaci a nazval ji „střední 

cestou“, poněvadž se vyhýbá extrémům 

náboženských nauk. 

Vyobrazení Buddhy se liší vzhledem k představované 

životní fázi a různému regionálními vkusu a ideálu 

krásy. 
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Vesakh-Fest 

Vesakh, Visak, Vesakoder Wesak ist der höchste bud-

dhistische Feiertag.  

Das Vesakhfest erinnert an die Geburt, die Erleuch-

tung (Nirwana) und das vollkommene Verlöschen 

(Parinirwana) des Buddha Siddharta Gautama und 

damit seinen Austritt aus dem Kreislauf der Wieder-

geburt (Samsara). Das Vesakh-Fest findet nach dem 

gregorianischen Kalender im Mai oder Juni statt. 

Svátek Vesak 

Vesakh, Visak, Vesak nebo Wesak je nejdůležitější 

buddhistický svátek.  

Svátek Vesak připomíná narození, osvícení (nirvána) a 

dokonalé uhasnutí (parinirvána)  Buddhy Siddharty 

Gautama a tím jeho vystoupení z koloběhu 

znovuzrození (samsara). Svátek Vesak se slaví podle 

gregoriánského kalendáře v květnu nebo v červnu. 

 

 

 


