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Správné řešení:

Která z těchto nádob vznikla v baroku?  Monstrance s Pannou Marií Bolestivou    
Proč bylo použito plátkové zlato?    Zlato neoxiduje, a tak se nemění, podobně jako se nemění ani křesťanská víra

Správné řešení:

víra ve skutečnou
přítomnost Krista

obětování Kristova
těla a krve na Kalvárii

modlící se Kristus ve chvíli předcházejícího 
utrpení a smrti

2.1.. 3.
IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění. IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění.II. Eucharistické alegorie a zázraky.

Mše sv. Řehoře - Lucas Cranach st.Kristus na hoře Olitevské-
Mistr Legendy sv. Osvalda Bolestivý Kristus v hrobě

Správné řešení:
Ukřižování Oplakávání Krista Bičování Krista

2. 3. 1.

Vymyslete vlastní název pro vybrané pašijové obrazy. Označte pořadí, ve kterém se popisované události 
odehrály. Najděte obrazy ve výstavě a porovnejte názvy i sled.

Znáš nějaké křesťanské symboly?

Správné řešení:

Kříž (křesťanská víra), kruci�x, loď (církev místo pokoje), prsten (manželství), beránek (nevinnost a čistota), 
holubice (Duch svatý), ryba (spasitel), Boží oko (Boží trojjedinost), kámen (síla)

Správné řešení:

Dobrý pastýř - František Bílek  - Dobrý pastýř uléhá k ovci, aby ji vzal do náručí na tvrdé zemi, která je lidským údělem.
Ostatkový Kříž - V křížení je ve zlatém paprsčitém kotouči zobrazen beránek boží s vítěznou korouhví.

Chleby a ryby- Vojmír Vokolek
Objekt evokuje oltář připravený k oběti. Na primitivním stole, přikrytém bílým plátnem, je vztyčeno pět oválných kamenů. Stůl 
připravený k nasycení lidu. Pět kamenů představuje chleby, nalevo jsou položeny dva menší kameny jakožto ryby.

Chleby a ryby - Vojmír Vokolek
Objekt evokuje oltář připravený k oběti. Na primitivním stole, přikrytém bílým plátnem, je vztyčeno pět oválných kamenů. Stůl 
připravený k nasycení lidu. Pět kamenů představuje chleby, nalevo jsou položeny dva menší kameny jakožto ryby.

Beránek

Kříž

Kámen

Ryba

Tabernákulum, Ciborium z Českých Budějovic, Monstrance z Popic, Ostatkový kříž, Kristus ve vinném lisu, 
Oslavení srdce Ježíšova - planoucí srdce obklopené svatozáří je ovinuto trnovou korunou a ve vrcholku má
zasazený kříž; Ukřižovaný Kristus - Socha je koncipována tak, aby mohla hrát aktivní úlohu při bohoslužbě. 
Jde vlastně o loutku, která v pozdním středověku vystupovala v dramatizovaných příbězích inscenovaných
v kostelích.

Najdi umělecká díla, ve kterých nalezneš tyto symboly, uvědom si jejich význam.



Správné řešení:

K  jakému symbolu vás tato socha směřuje?

Jaké gesto je zpodobněno?

O čem to gesto vypovídá?

Jaké má dílo název? Dobrý pastýř

Beránek je symbol nevinnosti a čistoty. V kombinaci s pastýřem znázorňuje věřícího člověka,  samotný beránek je také 
symbolem Ježíše Krista jako obětního beránka, kterého dal Bůh lidstvu.

objetí

ochraňuje

Najdi v expozici sochu Františka Bílka a odpověz na otázky.

1. Nádoba určená k slavnostnímu pití vína. 
2. Jak se nazývá svátost oltářní cizím slovem?
3. Kolik postav je vyobrazeno v díle Predela s Poslední večeří?
4. Které náboženství zmiňované na této výstavě uctívá Ježíše Krista?
5. Ve kterém městě se narodil Ježíš Kristus?
6. V jakém městě byl Ježíš Kristus ukřižován?
7. Jak se nazývá v křesťanské tradici “chléb” připravený ke slavení eucharistie?
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Správné řešení:
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