DUŠIČKY
Na první dva Listopadové dny připadají svátky zemřelých. Jedná se o svátek všech svatých (1. listopad) a Dušičky (2. listopad). Tyto svátky byli v minulosti často vnímány jako jeden. Lidé dříve věřily, že v noci z 1. na 2. listopad se mrtvý mohou setkat se svými živými blískými a příbuznými. Pozůstalí také právě v této době mohly očistit duše mrtvých, ať už modlidbou, mší nebo nějakým dobrým zkutkem. Tradičně rodiny večer 1. listopadu zůstávali doma, vzpomínali na své předky a modlili se za ně. V některých domácnostech se nechávalo přes noc na stole nějaké jídlo – pro mrtvého.
S nocí z 1. na 2. listopad se pojí některé lidové zviky a pověry. Na okně se třeba nesměla nechávat nějaká nádoba – to, aby do ní duše nespadla. Uklizeny museli být také všechny nože a ostré předměty, aby se o ně duše mrtvých neporanily. Až do noci se pak topilo v kamnech, aby duším nebila zima. Nechávali se také hořet svíčky, které měli zemřelé příbuzné přilákat mezi živé. Oheň má jednak očistnou moc, jednak simbolizuje život. Proto se také zapalovaly svíčky na památku zemřelých předků. Tradičně patřila každému mrtvému příbuznému jedna svíčka, která se umisťovala na okno.
Na den Všech svatých se lidé již brzy ráno chodili do kostela pomodlit za své mrtvé blízké. Věřilo se, že nebožtíci se o půlnoci před svátkem Všech svatých scházeli v kostele, kde seděli na svých místech a modlili se. Pokud by je někdo živý vyrušil, byl by mrtvými bez milosti rozsápán. Na Slovácku dlouho přetrvával zvyk zvonit v kostele o půlnoci, a svolat tak mrtvé k modlitbě.
Večer o svátku Všech svatých se zapalovaly svíčky ve zvláštních lampách, které obsahovaly máslo – to bylo určené pro duše mrtvých. V jižních Čechách se zase objevil původně německý zvyk – zapalování svíček v lucerničkách. Při tom se vzpomínalo na mrtvé předky a prosilo se o spásu jejich duší.
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1) Vymyslete vhodný nadpis článku
2) Opravte pravopisné chyby POUZE V PRVNÍCH DVOU ODSTAVCÍCH!
3) Odpovězte na otázky, odpovědi vyhledejte v článku
- jaké jsou svátky zemřelých?
- V co věřili lidé v dřívějších dobách?
- Jaké lidové zvyky a pověry se pojí s nocí předcházející 2. listopadu?
- Co se mohlo stát živým, kteří by vyrušili mrtvé v kostele?
-Odkud pochází zvyk zapalovat svíčky v lucernách?
4) Odpověz, zda je tvrzení pravdivé:
- Oheň symbolizuje smrt a má očistnou funkci - ANO X NE
- Každý mrtví měl na okně při svátku svoji svíčku - ANO X NE
- Za spásu duší mrtvých se živí modlili - ANO X NE
- Ráno o svátku Všech svatých se zapalovaly svíčky v lampách, které obsahovaly máslo - ANO X NE

