CESTA ZA POZNÁNÍM 3B
Motto: „S radostí budete čerpat vodu z pramenů spásy.“ (Iz 12,3)
Termín: Červen 2021
Obtížnost: méně náročná
Lokalita: Hluboké Mašůvky

Naše rodina/účastníci cesty:
Tatínek:
Děti/jiní účastníci:

Maminka:

Datum naší cesty:
Startujeme v:

h.

V cíli jsme v:

h.

Doma jsme v:

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

Mapa:

h.

Popis trasy B:
- Výchozí i cílové stanoviště: kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách
- Jdeme po modře vytečkované trase (viz mapa), za mostkem přes potůček projdeme poblíž
sochy (úkol 1)
- Pokračujeme po křížové cestě (úkoly 2a-b) až nahoru ke třem křížům (úkol 2c)
- U tří křížů odbočíme doleva směrem k poli, po cca 40 metrech dojdeme k Božímu hrobu
(úkoly 3a-b)
- Po cestě Panny Marie Bolestné (sedm zastavení, úkol 4) pokračujeme až památníku obětem
světových válek, u něj odbočte doprava k venkovnímu posezení a pokračujeme dále na polní
cestu, po ní pokračujeme vlevo
- Podle mapy dojdeme až ke kapličce u rybníka (úkol 6)
- Pokračujeme po oranžově vytečkované trase až ke Svaté studni (úkol 7)
- Proti proudu potoka dojdeme k Lurdské jeskyni (úkol 8)
- Za druhým schodištěm se dáme vlevo do kopce kolem obrázků s mariánskými poutními
místy (úkol 9), až dojdeme k soše s obličejem v dlaních (úkol 10); pokračujeme vpravo a dále
podle mapy
Pozn.: V tabulkách do kolonky „Odpovědi“ napište výsledek nebo splněno/nesplněno.

Úkoly
1. Za mostkem přes potok uvidíte sochu. Jakou událost
tato socha znázorňuje? Nápovědu naleznete na lampě.
2a. Během křížové cesty na Kalvárii zkuste podle obrázků
na jednotlivých zastaveních poznat, jakou událost
zachycují. Názvy alespoň tří zastavení zapište. Zároveň máte možnost se celou křížovou cestu pomodlit.
2b. Během křížové cesty si zkuste uvědomit situaci
z vašeho života, která je podobná některému ze
zastavení křížové cesty.
2c. Proč jsou nahoře na Kalvárii tři kříže a ne pouze
jeden?
3a. Kdo časně ráno objevil, že je kámen od Ježíšova hrobu
odvalený?
3b. Co pro křesťany znamená, že je kámen od Ježíšova
hrobu odvalený?

4. Z uměleckého zobrazení cesty Panny Marie Bolestné si
vyberte jeden obraz a napište, čím vás zaujal nebo
oslovil.
5. Co vám pomáhá překonávat bolest v rodině?

Odpovědi

6. Kaplička u rybníka: Všimněte si, že na obrazech i
sochách je výrazné srdce. Symbolem čeho je srdce? Co
to znamená, když se o někom řekne, že má velké srdce?
7. U Svaté studny: Co v křesťanství symbolizuje voda?
Napovědět vám může informační tabule nebo reliéfy
s biblickými výjevy.
8. U Lurdské jeskyně: Můžete zde svěřit vaši rodinu pod
ochranu Panny Marie, pomodlit se nějakou modlitbu
anebo zazpívat mariánskou píseň.
9. Cestou do kopce: Spočítejte, kolik mariánských
poutních míst je na obrázcích po obou stranách cesty.
10. Nahoře: Které mariánské zjevení znázorňuje socha s
obličejem v dlaních?
11. Poblíž kostela je skupina soch sedmi světců. Co mají
společného?
12. V kostele můžete poděkovat Pánu Ježíši a Panně Marii
za tuto cestu za poznáním.

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.

