CESTA ZA POZNÁNÍM 3A
Motto: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ (Ž 103,2)

Termín: Červen 2021
Obtížnost: náročnější
Lokalita: Sealsfieldův kámen
Naše rodina/účastníci cesty:
Tatínek:
Maminka:
Děti/jiní účastníci:
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 A:
- Výchozí i cílové stanoviště: hospoda „U Kloudů“ v Popicích u Znojma
- Po asfaltové silnici směrem Konice
- Asi po 100 m jsou po levé straně Boží muka s obrazem „Útěk do Egypta“ (úkoly 1a-d)
- Po dalších 200 m je socha sv. Jana Nepomuckého (úkoly 2a-c)
- Od rozcestníku „Pod Popickým vrchem“ pokračujeme po zelené turistické značce, které se
držíme až do cíle
- 100 m před rozcestníkem „Sealsfieldův kámen – vyhlídka“ je další skalní vyhlídka; z obou
vyhlídek můžeme velmi opatrně obdivovat krásné údolí Znojemské přehrady
Pozn.: V tabulkách do kolonky „Odpovědi“ napište výsledek nebo splněno/nesplněno.

Úkoly

Odpovědi

1a. U obrazu „Útěk do Egypta“ zkuste odhadnout, kolik
km šlapala svatá Rodina z Betléma na hranice
dnešního Egypta.
1b. Popřemýšlejte, jak byste pomohli dnešním utečencům.

1c. Přečtete si doma v Bibli příběh o Jonášovi. Co se vám
líbilo a co naopak nelíbilo?

1d. Před čím my někdy „utíkáme“?

2a. Jaké výročí letos slaví sv. Jan Nepomucký?
2b. Proč tohoto světce zabili?
2c. Sv. Jan Nepomucký bývá znázorňován s křížem
v náručí. V jaké místnosti u vás doma visí kříž?
3. U Sealsfieldova kamene: Proč si asi spisovatel Charles
Sealsfield vybral jako častý cíl svých vycházek právě
toto místo? Co ho zde mohlo zaujmout?

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. 6. 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.

Níže máte možnost uvést nejrůznější podněty, dojmy, zážitky nebo
cokoliv, co byste nám chtěli sdělit.

