Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka OPAVA

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočky OPAVA a jejich příznivců.
Je neprodejný.

Informátor pro vás připravuje
Tým pracovníků Oblastní odbočky OPAVA

Zpracovala Lenka MARTÍNKOVÁ
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Vážení členové, milí přátelé a příznivci,
rádi bychom vám zpříjemnili poslední dny letošního náročného roku.
Připravili jsem pro vás poslední speciál v podobě Vánočního kvízu.
Věřím, že v něm naleznete nejen zábavu, ale také inspiraci pro volné
chvíle.
Za Oblastní odbočku Lenka Martínková

1. Co znamená latinské slovo adventus, ze kterého vychází pojem
advent, označující předvánoční období?

a) příchod
b) očekávání
c) naděje

2. Období adventního půstu trvalo původně 40 dní, poté se ustálilo na
čtyři týdny. Kdy adventní postní doba končí?
a) čtvrtou adventní neděli po východu slunce
b) 24. prosince po východu první hvězdy
c) odpálením novoročního ohňostroje 31. prosince
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3. Nedílnou součástí Vánoc se u nás stává rostlina pryšec nádherný,
známý jako vánoční hvězda. Odkud tato květina původně pochází?
a) z Egypta
b) z Mexika
c) z Blízkého Východu

4. Vánoční svátky připomínají narození Ježíše Nazaretského. Kde
přišel podle Bible na svět?
a) v Jeruzalémě
b) v Betlémě
c) v Nazaretu

5. Co znamená přívlastek Kristus, který se za Ježíšovým jménem
používá?
a) jedná se o rodové příjmení
b) pochází z řeckého christós, tedy ‚pomazaný‘, neboli mesiáš
c) je odvozen od latinského christus, což znamená prorok
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6. Jaké dary přinesli Ježíškovi mudrci z východu známí jako tři
králové?
a) zlato, kadidlo, myrhu
b) beránka, víno, chléb
c) drahé kameny, hedvábí, orientální koření

7. Kdo a kde nechal na našem území poprvé vztyčit veřejný vánoční
strom?
a) Tomáš Garrigue Masaryk na zámku v Lánech
b) první primátor Prahy Karel Baxa na Staroměstském náměstí
c) spisovatel Rudolf Těsnohlídek na Náměstí svobody v Brně

8. Odkdy se slaví Ježíšovo narození 25. prosince?
a) slavili ho už raní křesťané v 1. století
b) datum ustanovil tridentský koncil v roce 1545
c) první zmínky máme od 4. století v Římě

9. Ještě v 16. století u nás přetrvával zvyk dávání vánočních dárků státním
úředníkům, které měly charakter úplatku.
Jak se ve staročeštině nazývaly?
a) halapartny
b) chlapaprance
c) halafance
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10. Co je to „rybovka“?
a) rybí polévka, která se jí na Štědrý den
b) Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby
c) křesťanský symbol pro Krista

11. Východní církve slaví Vánoce později. To je dáno jednak juliánským
kalendářem a jednak tím, že spíše než na narození, kladou důraz na
zjevení božské podstaty v Ježíši, tedy slavnost Epifanie.
Na kdy připadá?
a) 6. ledna
b) 13. ledna
c) 2. února

12. K Vánocům patří také betlém. Legenda praví, že jeden z prvních
„živých betlémů“ zinscenoval známý křesťanský světec. Který?
a) svatý Štěpán
b) svatý Mikuláš
c) svatý František z Assisi

13. Kde každoročně po Vánocích končí strom ze Staroměstského náměstí?
a) v dubnu se použije na oheň k pálení čarodějnic
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b) skončí v jednom ze sběrných dvorů
c) pochutnají si na něm zvířátka v pražské zoo

14. Co znamenají písmena C (K) † M † B, která většinou provází aktuální
letopočet, a malují se na dveře domů o slavnosti Tří králů?
a) jména tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar
b) Christus mansionem benedicat (ať Kristus požehná tomuto
příbytku)
c) píší si je na dveře lidé s Alzeheimerovou chorobou, znamenají:
klíče, mobil, brýle

15. Vánoční svátky oficiálně končí slavností, která připadá vždy na první
neděli po 6. únoru (datum je tedy pohyblivé). Jaký svátek v ten den
křesťané slaví?
a) svátek Křtu Páně
b) Epifanii
c) Hromnice

Milí přátelé, odpovědi zveřejníme v Informátoru leden 2021.

Krásné a pohodové dny vám přeje
Tým pracovníků OO OPAVA
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