
 
 

 

V Českých Budějovicích 4. 11. 2022 
 

Milí přátelé, 

zdravíme Vás v dalším podzimním měsíci. Listopad. Co se Vám k tomuto 

měsíci všechno vybaví? Památka na všechny zemřelé, neboli Dušičky? Slavnost 

všech svatých, která je den před nimi? Svátek sv. Martina a s ním posvícení  

a svatomartinská husa? Nebo státní svátek Den boje za svobodu a demokracii 

a Mezinárodní den studentstva? Nebo máte před očima obrázek opadaných 

stromů, sklizené zahrádky, zoraných polí a vůbec přírody připravené na zimu? 

Začátkem listopadu jsme prožili Památku zesnulých. Letos byly dny 1. i 2. 

listopadu nezvykle teplé a pěkné. Již naši předci v tyto svátky navštěvovali 

hřbitovy a hroby zemřelých zdobili květinami, věnci a svíčkami. To děláme 

dodnes, prokazujeme tak zemřelým úctu a dáváme najevo, že je stále máme ve 

svém srdci. Čím vším jste zdobili Vy hroby Vašich blízkých? Často lidé dávají na 

hroby věnečky, kde je napsáno „VZPOMÍNÁME“. Věnec je symbol věčnosti, 

protože kruh nemá začátek ani konec a připomíná, že smrtí nic nekončí a že 

naši předci budou stále v našich vzpomínkách a prosbách. Také na nás jistě 

bude jednou někdo vzpomínat. Na hroby pokládáme i květiny. Kromě toho, že 

květina je krásná dekorace, nám má připomenout, že na tomto světě 

nebudeme věčně. Je krásná, ale nevydrží pořád, jednou zvadne. Tak také život 

každého člověka skončí, i když nám to přináší bolest a zármutek. Zvlášť když 

zemřel někdo příliš mladý, nebo když se rodiče musejí rozloučit se svými dětmi, 

děti se svými sourozenci, nebo dokonce se svými rodiči, manželé se svými 

partnery, je to těžké, nepochopitelné a doprovázené mnohými otázkami proč… 

K dušičkovým dním patří ale i naděje, kterou nám symbolizují zapálené svíce. 

Tma symbolizuje smrt, světlo svíce symbolizuje život. Zapálením svíce 

vyjadřujeme víru a naději ve věčný život a vzkříšení. Říkáme i modlitbu za naše 

zemřelé: „Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať 

odpočívají v pokoji. Amen.“  



Dobře víme, že 2. listopadu předchází ještě Slavnost všech svatých. V roce 

731 dal Papež Řehoř III. v Římě v chrámu sv. Petra zřídit kapli ke cti a chvále 

všech svatých apoštolů, mučedníků a spravedlivých. Nařídil, aby na den  

1. listopadu byla slavena slavnost všech svatých. V tento den proto katolická 

církev vzpomíná na všechny svaté, a to nejen na ty, kteří jsou 

oficiálně prohlášení za svaté a najdeme je v kalendáři, ale také na ty, o „jejichž 

svatosti neví kromě Boha nikdo“, to můžou být ti Vaši blízcí zemřelí, kteří už 

jsou také v nebi. Na jaké naše světce, patrony naší země, si vzpomenete?  

Letos na konci listopadu ale už začíná advent, v kterém se připravujeme na 

Vánoce. Název tohoto období pochází z latinského slova adventus, které 

znamená příchod. Na čí příchod vlastně čekáme? Každý rok si připomínáme, že 

na svět před mnoha a mnoha lety přišel na svět ten, kterého Bůh od začátku 

slíbil a kterého proroci Izraele ohlašovali - Ježíš Kristus. Těšíme se tedy z toho, 

že Ježíš přišel na svět a narodil se v Betlémě – aby si Bůh a lidé mohli být 

blízko; těšíme se také, že přijde podruhé, na konci časů a s velkou slávou – aby 

obnovil celý svět do Boží krásy. 

Jak dlouho trvá adventní doba? Vždy jsou to 4 neděle, které jsou před 

slavností Narození Páně, kdy slavíme Ježíšovo narození 25. 12. To znamená, že 

pokaždé adventní doba trvá různý počet dní, ale vždy 4 adventní neděle. Letos 

je adventní doba dlouhá, protože 25. 12. vychází zrovna na neděli a 1. adventní 

neděle je tedy už 27. listopadu. 

Advent je spojený s mnoha tradicemi a symboly. Nejznámějším symbolem  

a zároveň tradicí, kterou zachovává mnoho domácností, je adventní věnec se 

svícemi. Na adventním věnci postupně zapalujeme 4 svíce, které mohou 

představovat i pokoj, víru, lásku a naději. Jak jste se připravovali na Vánoce, co 

jste se všechno snažili udělat, stihnout? Co se Vám na adventu líbí  

a proměňovalo se u Vás nějak v různých obdobích prožívání adventu?  

Kéž vás listopadové a adventní dny naplní nadějí, že jako po noci přijde den  

a znova vysvitne slunce, tak i ve Vašich bolestech a trápeních se můžou objevit 

chvíle plné překvapení a radosti.  

S pozdravem a v myšlenkách i v modlitbě za Vás 

Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory 

& 

Otec Tomas van Zavrel 



Příloha 1:  

 

Tento adventní věnec si můžete vybarvit a každou neděli vybarvit plamínek  

u další svíce, tím symbolicky každou neděli zapálíte novou svíčku. 

 

 
Zdroj: https://deti.vira.cz/ 



Příloha 2: 

 

Přečtěte si příběh z Bible s obrázky.  

 

 

 

Zdroj: https://deti.vira.cz/ 


