CESTA ZA POZNÁNÍM 4A
Motto: „Budete vyhledávat místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh.“ (Dt 12,5)

Termín: 9.10. 2021
Obtížnost: méně náročná
Lokalita: popický kostel, popická poutní kaple
Naše rodina/účastníci cesty:
Tatínek:
Děti/jiní účastníci:

Maminka:

Datum naší cesty:
Startujeme v:

hodin V cíli jsme v:

hodin Doma jsme v:

hodin

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: kostel sv. Zikmunda v Popicích
- celá okružní trasa vede po zelené značce se šikmým pruhem vyznačující okruh Naučná stezka
Popice
- poblíž nejjižnějšího místa trasy jsou Boží muka (úkoly 1 a 2)
- projdeme kolem kaple Panny Marie Bolestné (úkoly 4a-c, 5)
- poblíž bodu 4 na trase je studánka víly Amálky (úkoly 6a-b)
- po asi 400 m poblíž prudké zatáčky doleva je socha sv. Antonína (úkoly 8a-b)
- po dalších 200 m je kaplička s obrazem „12letý Ježíš v chrámě“ (úkoly 9a-c), u ní odbočíme
vpravo

Pozn.: V tabulkách do kolonky „Odpovědi“ napište výsledek nebo splněno/nesplněno.

Úkoly
1. Boží muka nad popickou kaplí: Proč je zde asi naši
předkové postavili?

2. Pro rodiny s dětmi: Zahrajte si u těchto Božích muk na
schovávanou.
3. Na trase je mnoho cedulek s názvy dřevin. Opište 5
názvů keřů a 5 stromů, které vás zaujaly.

4a. Kaple Panny Marie bolestné je pěkně opravena. Co by
se mohlo ve Znojmě opravit?

4b. Co by se mohlo opravit v našich kostelích?
4c. Co by se dalo opravit v naší rodině, u členů naší
rodiny?

5. Pomodlete se modlitbu umístěnou za vchodovou mříží
kaple.
6a. Doma vymyslete krátký příběh o víle Amálce.

6b. Děti na zadní stranu karty namalují vílu Amálku.
7a. Před Popicemi snad uvidíte stádo ovcí. Kde v Bibli
mluví Ježíš o ovcích?

Odpovědi

7b. V čem se někdy podobáme zatoulané ovečce z Ježíšova
vyprávění?

7c. Jakým způsobem se můžeme navrátit mezi poslušné
ovečky do Ježíšova stáda?

8a. Svatý Antonín bývá označován za přímluvce při
hledání ztracených věcí. Vymyslete a napište přímluvu
(prosbu) za křesťany, kteří ztratili víru.
8b. Jak byste těmto lidem pomohli?
9a. U kapličky „12letý Ježíš v chrámě“ se nabízí otázka:
Jaké zájmy jste měli vy dospělí, když vám bylo 12 let?
9b. Máte-li v rodině 12leté dítě, jaké má záliby, koníčky?

Kartu můžete odevzdat osobně nebo na e-mail sestře Viannee (sestraviannea@gmail.com),
případně doručit na adresu Palackého 25, Znojmo, do 31. 10. 2021. Bližší informace můžete
také získat na tel. čísle 515 222 257. 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.

