
Slavnost  
Všech svatých  
a Památka všech  
věrných zemřelých

Jsou to křesťanské svátky, 
i když navázaly na zvyklosti 
starověkého Říma. Slaví se už 
1400 let v různých podobách 
téměř na celém světě. 

V tyto dny chodíme na hřbi-
tovy, zdobíme hroby našich 
blízkých květinami, věnci 
a zapalujeme svíce. 
Myslíme na zemřelé a mod-
líme se za ně. Na hřbitově  
se také koná společná mod-
litba.

Vzpomínáme na lidi, kteří se 
rozhodli žít podle Kristova 
příkladu a které církev zvlášt-
ním způsobem uctívá a prosí  
o přímluvu. Pak také vzpomí-
náme na zemřelé, modlíme se 
za ně a radujeme se z toho, že 
se s nimi u Boha setkáme.

Odkud pochází?

Co se slaví?Jak se slaví?

Halloween
Halloween

Halloween
Halloween

Děti se převlékají za duchy, 
čarodějnice nebo upíry. Cho-
dí od domu k domu a žadoní 
o pamlsky. Organizují se  
večírky, na kterých se jí stra-
šidelné jídlo, pije strašidelné 
pití a vyprávějí strašidelné 
příběhy.

Není to křesťanský svátek. 
Pochází ze severu Evropy 
z dob, než tam přišlo křes-
ťanství. Potomci původních 
obyvatel jej pak rozšířili 
hlavně do Ameriky, odkud 
se pak koncem 20. století 
svátek vrací do Evropy. 

V tento den si lidé předsta-
vují, že duchové zlých lidí 
vycházejí z podsvětí a po-
koušejí se jim něco zlého 
provést. 

Odkud pochází?

Co se slaví?

Jak se slaví?

...slavíme Slavnost Všech 
svatých a Památku zemře-
lých. Dýně ale máme rádi 
také! Výborně totiž ozdobí 
kostel při slavnostní mši  
k poděkování za úrodu  
a za takovou obrovskou 
dýni se přece sluší Pánu 
Bohu poděkovat! 

Výborná je dýňová polévka, 
dýňový kompot nebo dýňo-
vá šťáva. 
Když ale o Halloweenu 
zaklepou na naše dveře děti 
převlečené za strašidla, ote-
vřeme jim a dáme jim něco 
sladkého, protože je hezké 
dělat dětem radost.
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