
1) Který světec byl tvůrcem prvního betlému?
 a) Sv. František 
 b) Sv.Petr
 c) Sv. Dyndy

2) Co jsou to takzvané Pašijové betlémy
 a)  tradiční betlémy
 b)  betlémy  zaměřené na biblické příběhy a utrpení i smrt Ježíše Krista
 c)  betlémy vyrobené z paštiky

3) Které  jsou základní � gury, které by v žádném betlémě neměly chybět?
 a) Osel, ovce a koza
 b) Kašpar,Melichar a Baltazar
 c) Ježíšek v jesličkách, Panna Maria a  svatý Josef

4) Co u některých betlémů symbolizuje konec Starého a vznik Nového zákona 
 a) bortící se skála
 b) hořící strom
 c) beran a jehně

5) V okolí svaté rodiny se rozmísťují různá zvířata. Dle čeho je tvůrci vybírali?
 a) Dle hierarchie zvířecí říše
 b) Dle oblasti kde betlém vznikal
 c) Zcela náhodně

6) Co symbolizuje pes u betléma?
 a) Strážce
 b) Poslušnost
 c) Víru a oddanost

7) Jaké dary přinesli tři králové Ježíškovi?
 a) Především kadidlo, myrhu a zlato
 b) Jídlo a oblečení
 c) Žádné, přišli s prázdnou

8) Při útěku svaté rodiny do Egypta jela Marie s Ježíškem na kterém zvířeti?
 a) na velbloudovi
 b) na koze
 c) na volovi

9) Co drží v ruce Jidáš při Poslední večeři Páně?
 a) vidličku
 b) skleničku s vínem
 c) váček s penězi

10) Kolika člennou kapelu má Třebechovický betlém?
 a) 9ti člennou
 b) nemá kapelu
 c) 12ti členou

Kolik toho víte o betlému? Správné odpovědi si ověřte při procházce.
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11) Tvůrci betlémů mimo biblických postav velmi často ztvárňují i postavy z reálného života. Například :
 a) IT specialista, prodavačka a opravář myček
 b) automechanik, manikérka a řidič z povolání
 c) truhlář, kovář a pastýř

12) Ve většině betlémů je také postava s vánočkou. Co vánočka symbolizuje?
 a) bohatou úrodu
 b) Kristovo tělo
 c) příchod jara

13) Mezi světskými postavami většinou nechybí bibličtí zvědové Jozue a Káleb s hroznem vína. Víte co  
 symbolizuje?
 a) úrodnost země zaslíbené a také Kristovu krev
 b) pospolitost a soudržnost všech národů
 c) nic, je to občerstvení na oslavu narození Ježíška

14) Postavy v betlémech jsou různé a vychází především z
 a) inspirace na internetu
 b) prostředí a místa, kde byl betlém vytvořen
 c) momentální nálady tvůrce 

15) Základní symbolikou betlému je:
 a) znázornění narození Ježíška
 b) znázornění narození Santa Clause
 c) znázornění věčného mládí

16) Kolik soch v životní velikosti má největší betlém na světě?
 a) 100
 b) 240
 c) 1000

17) Jak se jmenuje jeden z nejznámějších českých betlémů?
 a) Třebechovický betlém
 b) Jeruzalémský betlém
 c) Braškovský betlém

18) Nejvíce honosný český barokní kostel se nachází 
 a) v Olomouci
 b) v Brně
 c) v Praze

19) Reformy kterého panovníka nařídily uzavření některých církevních objektů?
 a) Josefa II
 b) Gustava Husáka
 c) Karla IV

20) Na venkově se betlémy často vyráběly z
 a) z chleba a perníku
 b) z  Lega
 c) ze dřeva, vosku a slámy


