Curs:
El judaisme
Curs d’història de les religions

Presentació

En un total d’onze sessions, farem un recorregut pels temes més
destacats de la religió jueva, des dels seus inicis fins avui en dia.
El judaisme és més que una religió, també és una manera de
vida que impregna tots els àmbits quotidians. Pararem especial
atenció alguns dels preceptes més destacats, també del Xàbat i
la manera de cuinar. Estudiarem les principals festivitats del
judaisme, així com els diferents ritus i costums d’aquest judaisme
tant proper i, al mateix temps, tan desconegut.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Vinculació

Aquest mòdul forma part del curs Història de les religions
(II): les religions monoteistes dins l’assignatura Religions
abrahàmiques. Si desitgeu conèixer els Estudis complets
sol·liciteu-nos el programa extens, on s’explica tota la
programació.

Professors

Dates i horari
Horari: els dimecres, de 17.45h a
19.15h.
Durada: de l’16-01-2019 al 27-03-2019.

Moriah Ferrús
Llicenciada en Filologia Hebrea per la Universitat de Barcelona.

Preu
175 €

Programa

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

11 sessions:

1. El Judaisme: alguna cosa més que una religió.
2. La Torah: el llibre sagrat del jueus.
3. Preceptes més importants del judaisme. Introducció.
4. El Xàbat: el dia de descans.
5. La Caixrut: la manera jueva de cuinar.
6. El calendari jueu: el temps diari, setmanal, mensual i anual.
7. Les principals festivitats: Pasqua, Xavuot i Sucot.
8. Les festivitats menors: Khanukà i Purim.
9. Principals ritus jueus: el món sefardita i el món aixkenazita.
10. Diferents branques o corrents del judaisme modern.
11. El Judaisme català: un model a recuperar.

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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