CESTA ZA POZNÁNÍM 2B
Motto: „Maria, Královno rodin, oroduj za nás!“
Termín: Květen 2021
Obtížnost: méně náročná
Lokalita: Kolem znojemských hradeb
Naše rodina/účastníci cesty:
Tatínek:
Děti/jiní účastníci:

Maminka:

Datum naší cesty:
Startujeme v:

h.

V cíli jsme v:

h.

Doma jsme v:

h.

Pomůcky:
Karta, psací potřeby, mobil s fotoaparátem nebo fotoaparát

Mapa (na kolečka s čísly na trase neberte ohled, pokud není v popisu
trasy uvedeno jinak):

Popis trasy B:
Měsíc květen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii. Proto tato Cesta za poznáním
bude více zaměřena na Matku Boží.
- Výchozí i cílové stanoviště: mariánský sloup na Masarykově náměstí.
- Pokračujeme ke kostelu sv. Jana Křtitele směrem k Vlkově věži.
- Vejdeme vpravo do Kapucínské zahrady. Projdeme skoro celou zahradou až k plotové
bráně. Vejdeme jí do Pasteurovy ulice.
- Z této ulice odbočíme vpravo do ul. Dyjské, ze které po chvíli odbočíme opět vpravo do
uličky Žleby.
- Touto uličkou pokračujeme až na ul. Napajedla, kterou se dáme vzhůru až na křižovatku ulic
Antonínská a U Brány.
- Kousek se vrátíme a pokračujeme ulicí Na Kopečku do ul. Slepé, kterou se dostaneme do
Rajské zahrady.
- Pokračujeme bránou ke kostelu sv. Mikuláše.
- Po návštěvě kostela se Velkou Františkánskou a Hradní ulicí dostaneme k rotundě sv.
Kateřiny.
- Od rotundy pokračujeme k Jihomoravskému muzeu a odtud chodníčkem dolů k vyhlídce
s lavičkou. Dále jdeme vpravo po cestičce s veřejným osvětlením až do ulice Na Valech.
- Touto ulicí vystupujeme vzhůru a za její polovinou odbočíme vpravo dle cedulky se šipkou
a nápisem „RECEPCE“. Dojdeme ke kostelu sv. Michala.
- Blízko rohu kostela projdeme brankou, dostaneme se ke hradbám a pokračujeme
k železářství „Fiala“ a dále směrem k městským lázním, odkud pokračujeme dolů městským
parkem podél hradeb.
- Odbočíme do kostela sv. Kříže, pak se vrátíme do městského parku, ve kterém odbočíme
vpravo, projdeme kovovou bránou a vyjdeme do ul. Kollárovy. Pokračujeme k mariánskému
sloupu na Masarykově náměstí.

Pozn.: V tabulkách do kolonky „Odpovědi“ napište výsledek nebo splněno/nesplněno.
Úkolů je 20, stejně jako desátků ve všech čtyřech růžencích.

Úkoly
1. Kolik hvězd kolem hlavy má socha Panny Marie na
mariánském sloupu?
2. Jak se jmenuje světec pod mariánským sloupem,
v jehož těle jsou šípy?
3. Kolik apoštolů spí v sousoší Getsemanské zahrady
vedle kostela sv. Jana Křtitele?
4. Doma v Bibli najděte jména těchto apoštolů.
5. Před Vlkovou věží vedle Kebab house je malá
kapucínská zahrádka se sochou Panny Marie.
U branky je cedulka s modlitbou ke Královně pokoje.
Společně se ji pomodlete.
6. U branky z Kapucínské zahrady je info tabule s názvy
4 věží, které se zde nacházejí. Jaká jsou jejich jména?
7. Jednu z těchto věží namalujte.
8. Po příchodu na ul. Napajedla uvidíte sloupek s hlavou
Krista. Pomodlete se zde Otče náš.
9. Na křižovatce ul. Antonínská a U Brány je socha světce
držícího v náručí malého Ježíše. Poznáte tohoto světce?
10. Věže jakých kostelů jsou vidět z Rajské zahrady?
11. Na bráně do Karolininých sadů je římský letopočet.
Dokážete ho „přeložit“ do našich číslic?
12a. V kostele sv. Mikuláše zapalte svíčku u bočního
oltáře Panny Marie a pomodlete se společně nějakou
mariánskou modlitbu.
12b. Poblíž těchto svíček najdete papíry a propisku.
Napište společnou prosbu k Panně Marii a vložte ji to
košíku.
12c. Kterou vlastnost obdivujete na Panně Marii?
12d. Které dobré vlastnosti vaší maminky si vážíte?
12e. Za co byste rádi vaší mamince poděkovali?
13. Doma namalujte na poslední stranu růženec.
14. U rotundy sv. Kateřiny udělejte společnou rodinnou
fotografii (nemáte-li fotoaparát, rotundu namalujte).
15. Naproti hlavnímu vchodu do kostela sv. Michala je
mohutná socha světce. Jak se jmenuje?
16. Jaký řád působil v kostele sv. Kříže a v přilehlém
klášteře?

Odpovědi

17. Do jakého roku zde ve Znojmě kněží tohoto řádu
působili?
18. V kostele sv. Kříže se u „milostného obrazu“ společně
pomodlete Zdrávas, Maria.
19. Kolik mší sv. bylo odslouženo u oltáře s „milostným
obrazem“ od zřízení tohoto oltáře?
20. Z meteorologického altánku na Komenského náměstí
opište aktuální venkovní teplotu vzduchu.
Kartu můžete odevzdat osobně nebo na e-mail sestře Viannee (sestraviannea@gmail.com),
otci Pavlovi (pavelbublan@seznam.cz) nebo jáhnu Milanovi (werl.milan@gmail.com),
případně doručit na jejich adresy Palackého 25, Znojmo, resp. Mikulášské nám. 13, Znojmo
do 30. 4. 2021. Bližší informace můžete také získat na jejich tel. číslech 515 222 257, 723 843
409 nebo 604 777 171. Pokud souhlasíte s umístěním (rodinného) fota z vycházky nebo
nakresleného obrázku od vašich dětí na nástěnku v kostele Nalezení sv. Kříže, můžete je
doručit společně s kartou.

