
Památku všech věrných zemřelých slavíme
a) 1. listopadu
b) 31. října
c) 2. listopadu

Památka se slaví už asi
a) 500 let
b) 1400 let
c) 1000 let

Jako křesťané věříme, že
a) ti, kteří zemřeli, nejsou mrtví
b) musíme chodit na hřbitovy, aby mrtví přišli do nebe
c) nás mrtví předešli do Božího království a že se tam s nimi jednou setkáme

Věříme, že zemřelým udělá největší radost
a) naše modlitba
b) ozdobený hrob a co nejvíce svící
c) když si na ně vzpomeneme a prohlédneme si album 

Svíce na hrobech připomínají 
a) že jsme na zemřelé nezapomněli
b) Ježíše Krista a věčný život
c) že i na hřbitově může být hezky

Na hřbitově kněz obvykle
a) kropí hroby svěcenou vodou a vede společnou modlitbu
b) slouží mši svatou
c) kontroluje, zda jsou ozdobené všechny hroby

PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH  

ZEMŘELÝCH



Halloween pochází původně
a) ze severských zemí Evropy
b) ze Švédska
c) z Ameriky 

Svátek, na který Halloween navazuje, se jmenuje
a) svátek keltské bohyně Ainé
b) Samhaim
c) Předvečer Všech svatých

Slovo Halloween znamená
a) Hallo Weene!
b) All - halow - even
c) Hallow Eve

Děti převlečené za strašidla obvykle říkají
a) Trick or treat!
b) Hallo! Hallo!
c) výhružně mlčí a hrozí prstem

Lidé věřili, že v ten den
a) mohou ovlivnit, kolik bude v zimě mrazu a sněhu
b) mrtví přicházejí mezi živé
c) zemřou, jestli nezapálí svíci

Na rozšíření svátku mají zájem především
a) zábavní průmysl a obchodníci s čokoládou a cukrovinkami
b) televize a noviny
c) vyučující v naší škole

HALLOWEEN



Slovo reformace znamená
a) obnovení víry
b) zrušení katolické církve
c) boj proti katolické církvi 

Den reformace slaví evangelické církve
a) 31. října
b) 1. listopadu
c) 2. listopadu 

Martin Luther byl původně
a) katolický kněz
b) tesař
c) papež

Luther chtěl reformovat církev
a) podle života svatých
b) podle Bible
c) podle nařízení tehdejšího císaře

To, že Martin Luther přibil tvé teze na vrata, je
a) pravda
b) pověst
c) teze tam nepřibil Luther, ale někdo jiný

Den reformace se slaví
a) slavnostní bohoslužbou
b) modlitbou u dveří kostela
c) výletem do přírody

DEN REFORMACE
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