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Kolik máme evangelií? 

Ve kterém roce přišli na Velkou Mora-

vu věrozvěstové Cyril a Metoděj?  

Jmenujte název slavné katedrály v Barcelo-

ně, jejímž autorem je Antoni Gaudí. 

Kdo patří do Nejsvětější Trojice? (35) 

Jak se jmenuje polský papež, který založil nejen tra-

dici konání Světových dnů mládeže, ale například  

i Světová setkání rodin? 

čtyři 

v roce 863 

La Sagrada Familia 

Bůh Otec, Bůh Syn (Ježíš Kristus), Bůh 

Duch Svatý (35) 

Jan Pavel II. 

Jak se nazývají knihy, které sice katolická církev 

do Bible zařazuje, ale některé protestantské nebo 

jiné církve už ne? 

Kdy byl upálen Jan Hus (datum a rok)? 

Jak se jmenuje český zpěvák, autor hitu iBůh? 

Je Bůh všemohoucí? (40) 

Rodiče svaté Terezie z Lisieux byli svatořečeni v 

roce 2015 v Římě, ale už v roce 1994 je papež Jan 

Pavel II. prohlásil za ctihodné. Víš, jak se jmenovali? 

deuterokanonické 

6. 7. 1415 

Pavel Helan 

ano (40) 

Ludvík a Zélie Martinovi 

Který ze dvou vybraných se nakonec připojil 

k Ježíšovým učedníkům a doplnil apoštolský kruh 

dvanácti – Josef nebo Matěj? 

Jaký symbol používali raní křesťané jako taj-

né heslo v dobách, kdy byli pronásledováni? 

Jak se nazývají náboženské obrazy, typické 

pro východní křesťanství, psané na dřevo? 

Vylučuje se víra a věda? (42) 

Matka Tereza získala v roce 1979 za své humanitár-

ní dílo Nobelovu cenu míru, založila také ženský řád 

– jaký? 

Matěj 

rybu (ICHTHYS) 

ikony 

ne (42) 

Misionářky lásky 

Za kolik stříbrných zradil Jidáš Ježíše? 

Jak nazýváme v dějinách církve situaci, kdy 

úřad papeže zastávali 2-3 papežové zároveň? 

Jak se jmenuje kaple, kterou proslavila vý-

zdoba od malíře Michelangela? 

Je svět dílem náhody? (43) 

Kde se narodila česká šlechtična, svatá Zdislava  

z Lemberka, která vynikala svou velkou láskou k potřeb-

ným? 

za třicet 

Papežské schizma 

Sixtinská kaple 

ne (43) 

v Křižanově 

O co žádala dcera Herodiady, podle tradi-

ce nazývaná Salome, od krále Heroda? 

Ve kterém roce byl stržen mariánský sloup  

na Staroměstském náměstí z roku 1650, který 

byl v roce 2020 znovu postaven? 

Který malíř je autorem slavného díla Po-

slední večeře? 

Lze s anděly navázat vztah? (55) 

Který italský kněz je autorem citátu „Je lépe více 

milovat než mít strach“? 

o hlavu Jana Křtitele 

v roce 1918 v prvních dnech nové republiky 

Leonardo da Vinci 

ano (55) 

Don Bosco 



Kolika let se dožil, podle Bible nejstarší muž, 

Metuzalém (Metúšelach)? (tolerance 60 let) 

Ve kterém století probíhaly na území čes-

kých zemí husitské války? 

Jak se jmenuje multižánrový křesťanský festi-

val, který probíhá každý rok ve Vsetíně? 

Mají všichni lidé v Ježíši Kristu svého Spa-

sitele? (61) 

Jak se jmenoval patnáctiletý programátor, blaho-

řečený 10. 10. 2020? 

969 – devíti set šedesáti devíti 

15. století  

Festival UNITED 

ano (61) 

Carlo Acutis 

Kterou větou začíná Bible (1. kniha Mojžíšo-

va – Genesis)? 

Který římský císař je spjat s pronásledováním 

raných křesťanů? 

Jmenujte film z roku 2016, který vypráví příběh misijního 

působení dvou jezuitů v Japonsku v době pronásledová-

ní křesťanů. 

Jak říkáme bílému nákrčníku/límci na 

kněžské košili nebo klerice? 

Je pravda, že svatý Vincenc z Pauly založil řád 

Milosrdných bratří, kteří se ujímali sirotků? 

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 

Nero 

Mlčení 

kolárek 

Ne, založil řád Milosrdných sester, zvaných vincentky. 

Kolikrát apoštol Petr zapřel Ježíše? 

Který panovník vydal tzv. Toleranční patent, který 

poddaným povolil i jiná křesťanská vyznání než 

římskokatolické? 

Kdo je autorem filosoficko-teologického spisu 

Suma teologická (lat. Summa Theologica)? 

Jak se říká radostným zprávám o životě, 

smrti a vzkříšení Ježíše? (71) 

Který velkomoravský kníže si nechal na své území 

pozvat církevní učitele Konstantina (Cyrila) a Me-

toděje? 

třikrát 

Josef II. Habsburský 

Tomáš Akvinský 

evangelium (71) 

kníže Rastislav 

Svatý Pavel křesťany zpočátku pronásledo-

val, u jakého města došlo k jeho obrácení? 

Jak se nazývaly středověké vojenské výpravy, 

které vyhlašoval papež proti muslimům, poha-

nům a kacířům? 

Jmenujte představitele české katolické  

poezie 20. století s iniciálami JZ. 

Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? 

(79) 

Doplň chybějící část svatováclavského chorálu: Ty jsi dě-

dic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahy-

nouti ________ 

u Damašku 

křížové výpravy (kruciáty) 

Jan Zahradníček 

ano (79) 

nám ni budoucím 

Který světec bývá označován “prvním mučed-

níkem“ a jeho ukamenování najdeme v knize 

Skutky apoštolů? 

Jak se nazývá rozkol, který v roce 1054 rozdělil 

křesťanskou církev na tzv. Východní a Západní? 

Je pravda, že se v Praze nachází dva ba-

rokní chrámy sv. Mikuláše? 

Je správné nazývat Marii Boží matkou? 

(82) 

Jak se přezdívá Johance (Janě) z Arku, která dosáh-

la vojenských vítězství a byla roku 1431 upálena? 

svatý Štěpán 

Velké schizma 

ano - na Malé Straně a na Starém Městě 

ano (82) 

Panna orleánská 



Vyjmenuj alespoň polovinu ze všech 12 

apoštolů. 

Který církevní koncil mimo jiné nahradil latinu v litur-

gii národními jazyky a změnil vztah katolické církve  

k ostatním vyznáním? 

Kdo je autorem renesanční sochy Davida? 

Kdy Ježíš ustanovil Marii i naší matkou? 

(85) 

Máme dvě světice, které nesly jméno Terezie. Často se proto 

přidávají některé přívlastky. Spoj správně k sobě přívlastek a místo:  

 Od Ježíše  z Avily 

 Od Dítěte Ježíše  z Lisieux 

Šimon (zvaný Petr), Ondřej, Jakub Zebedeův, Jan, 

Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matouš, Jakub Alfeův, Juda 

Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský; poz-

ději se připojil Matěj 

Druhý vatikánský koncil 

Michelangelo (Buonarroti) 

Když se obrátil z kříže na apoštola Jana se slovy 

„Ženo, to je tvůj syn …. To je tvá matka“ (srov. Jan 

19,26b-27a). (85) 

sv. Terezie od Ježíše (z Avily) a sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše (z Lisieux) 

Noemova archa měla být široká 50 loket a 

vysoká 30 loket. Jak dlouhá měla být? 

Ve kterém městě byl upálen Jan Hus? 

Kdo je autorem České mše vánoční? 

Jak říkáme osobě, která při křtu dítěte přijímá  

závazek, že bude rodičům pomáhat při výchově  

a bude dítěti rádcem a důvěrníkem? 

Který světec bývá často vyobrazován v brnění  

a s mlýnským kamenem, korouhví, mečem a větši-

nou i s vědrem vody hasící oheň? 

tři sta loket (to je cca 133-157 m) 

Kostnice 

Jakub Jan Ryba 

kmotr/kmotra 

Sv. Florián 

Co bylo potravou Janu Křtiteli, který chodil obléka-

ný ve velbloudí srsti s koženým pásem kolem boků? 

Které město se stalo centrem Východního 

křesťanství po oddělení od Západního? 

Jak se jmenuje slavný muzikál, který líčí poslední 

týden v životě Ježíše Krista před ukřižováním? 

Kolik apoštolů si Ježíš vyvolil? (92) 

Který den slavíme svátek všech svatých? 

kobylky a med divokých včel 

Konstantinopol (pozdější název Caři-

hrad, dnes Istanbul) 

Jesus Christ Superstar 

dvanáct (92) 

1. listopadu 

Jak se jmenovali první lidé? 

Co se stalo o tzv. Bartolomějské noci v roce 1572? 

a. narodil se sv. Bartoloměj 

b. hromadné vraždění francouzských protestantů 

c. rabování židovských obchodů a synagog v Německu 

Jak se jmenuje kniha Wm. Paula Younga, kde se hlavní 

hrdina vyrovnává s únosem své dcery a setkává se 

s Bohem? Kniha byla v roce 2017 zfilmována. 

Jmenuj alespoň jednu z významných věcí, kte-

ré se udály při poslední večeři? (99) 

Vyjmenuj alespoň 3 patrony Evropy. 

Adam a Eva 

b. hromadné vraždění francouzských pro-

testantů, tzv. hugenotů 

Chatrč (The Shack) 

umyl učedníkům nohy, ustanovil eucharistii a 

ustanovil kněžství (99) 

sv. Kateřina Sienská, sv. Terezie Benedikta od Kříže, sv. 

Brigita Švédská, sv. Benedikt, sv. Cyril a sv. Metoděj 

Jak se jmenovala žena Tobiáše? 

Již po rozpadu Římské říše r. 395 můžeme zaznamenat 

počátky rozdílného vývoje církve na Západě a Výcho-

dě. Kde se používal kvašený a kde nekvašený chléb? 

Jmenujte autora knihy Nevyžádané rady 

mládeži nebo Tančící skály. 

Kterou liturgickou barvu užíváme pro dobu ad-

ventní, dobu postní a pro bohoslužby za zemřelé? 

 Jak se podle tradice jmenují rodiče Panny Marie? 

Sára 

na Západě nekvašený, na Východě kvašený 

Marek O. Vácha 

fialovou 

 sv. Anna a sv. Jáchym 



Jak se jmenoval bratr Jákoba, který se dle Bible 

narodil „celý červenohnědý a chlupatý jako koží-

šek“ (Gn 25,25)? 

Jak se jmenuje kněz, který umírá pár měsíců po tzv. číhošťském 

zázraku na následky zacházení při komunistických výsleších? 

Která ze sakrálních staveb není na seznamu UNESCO: 
a. bazilika sv. Prokopa v Třebíči 

b. sloup Nejsvětější trojice v Olomouci 

c. bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě 

Kdy si připomínáme Nanebevzetí Panny Marie? 

Jak zemřela svatá Ludmila? 

Ezau 

Josef Toufar 

c. bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a 

Metoděje na Velehradě 

v den 15. srpna 

Byla uškrcena vrahy najatými její snachou Drahomírou. 

Jak se nazývá místo, kde se Hospodin setkal 

s Abrahamem? 

Ve kterém století proběhl Tridentský koncil, který mimo jiné 

reagoval na vznik protestantství, položil základ katolické 

reformace a sjednotil liturgii v římskokatolické církvi? 

Které město je významné pro 3 světová 

náboženství - křesťanství, židovství, islám? 

Jak říkáme pomocníku, který při mši ne-

bo bohoslužbě přisluhuje knězi? 

Čí matkou byla svatá Monika? 

Mamre 

v 16. století 

Jeruzalém 

ministrant 

svatého Augustina 

Co se stalo s Lotovou ženou, když se ohlédla 

na města Sodomu a Gomoru? 

Jak se nazývají podzemní prostory, často původ-

ně využívané jako pohřebiště, ve kterých se před 

pronásledováním ukrývali první křesťané? 

Jmenujte významného německého hudební-

ho skladatele a varhaníka z období baroka. 

Jakými znameními se zjevuje Duch svatý a jakými 

jmény bývá nazýván? Jmenuj alespoň tři. (115) 

Jak se jmenuje zakladatel salesiánského řádu, který 

formoval základní myšlenky salesiánské pedagogiky? 

Proměnila se v solný sloup. 

katakomby 

Johann Sebastian Bach 

holubice, pomazání, živá voda, vichřice, planoucí 

oheň, Přímluvce, Utěšitel, Učitel, Duch pravdy, ve 

svátostech vkládání rukou a mazání olejem (115) 

Don Bosco 

Vyjmenuj alespoň osm z deseti egyptských 

ran. 

Jak se nazývá církev, založená anglickým panovníkem Jindři-

chem VIII., který se tak odklonil od papeže a římskokatolické 

církve? 

Koho proslavil výrok „Bůh je mrtev!“? 

Jakou událost Nového Zákona si připomíná-

me o Letnicích? (118) 

Proč bývá svatá Agáta často vzývána při onemoc-

nění rakoviny prsu? 

zkažení vod, žáby, komáři, mouchy, dobytčí mor, 

vředy, krupobití, kobylky, temnota (tma), smrt prvoro-

zených 

anglikánská  

filosofa Friedricha Nietzscheho 

Seslání Ducha svatého (118) 

Při krutém bičování a mučení jí byla uříznuta prsa. 

Jak se jmenoval muž krásné postavy a krásného vzhledu (Gn 

39,6b), který měl dar vykládat sny a jeho bratři ho prodali do 

Egypta, kde se do něho zamilovala žena jeho pána Potífara? 

Ke středověké vzdělanosti a školství přispívaly velkou měrou jezuit-

ské koleje, kde se vyučovala latina, náboženství a také sedmero 

svobodných umění. Vyjmenuj alespoň čtyři z tohoto sedmera. 

Která ze staveb nepatří mezi díla Jana Blažeje Santiniho-Aichla? 

a. kostel a poutní areál ve Křtinách 

b. zámek Karlova Koruna 

c. kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze 

Do jaké nádoby se svěcenou vodou si při vstupu do 

kostela před pokřižováním věřící namáčí prsty? 

Jak se jmenoval chlapec, který si za svého duchovního vůdce 

zvolil Dona Boska a měl už odmalička touhu stát se svatým? 

Josef Egyptský 

gramatika, rétorika, dialektika/logika, aritmetika, 

geometrie, astronomie, hudba 

c. kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze 

(autorem je K. I. Dientzenhofer) 

do kropenky 

sv. Dominik Savio 



Kdo vyvedl izraelský národ z Egypta? 

Který papež nechal svolat 2. vatikánský kon-

cil? 

Kdo je autorem české koledy Chtíc, aby 

spal? 

Který z následujících kusů oblečení nemůže nosit při 

bohoslužbě ministrant: rocheta, alba, ornát, sukně, 

límec, cingulum ? 

Koho máme na mysli, když mluvíme o faráři ar-

ském? 

Mojžíš 

Jan XXIII. 

Adam Václav Michna z Otradovic 

ornát 

sv. Jan Maria Vianney 

Kolik let putoval izraelský národ pouští? 

Na prvním konstantinopolském koncilu zdůrazňují koncilní 

otcové božství Ducha Svatého a sestavují vyznání víry v 

jediného Boha ve třech osobách. Dodnes se toto vyznání 

užívá při bohoslužbách. Jak ho nazýváme? 

Kdo je autorem díla Labyrint světa a ráj srd-

ce? 

Jak v církvi nazýváme pokřtěné lidi patřící k Božímu 

lidu, kteří ale nepřijali žádné svěcení? (139) 

29. září slavíme svátek tří archandělů. Kteří to jsou? 

čtyřicet 

Nicejsko-cařihradské vyznání víry 

Jan Amos Komenský 

laici (139) 

Michael, Gabriel, Rafael 

Kde daroval Hospodin lidu Desatero? 

Ve kterém roce papež Mikuláš II. dekretem ustanovil, že k 

volbě papeže je oprávněn pouze sbor kardinálů-biskupů? 

(tolerance 200 let) 

Jak se jmenuje autor nejen trilogie Pán prstenů, 

ale i dalších knih z fiktivního světa Středozemě? 

Proč má Maria tak výsostné postavení 

ve společenství svatých? (147) 

Který z následujících mužů nepatří mezi světce: 

Hunger, Erasmus, Myrthus, Olav, Symfonián? 

na hoře Sinaj 

v roce 1059 

John Ronald Reuel Tolkien 

Protože je Matkou Boží. (147) 

Myrthus 

Jak se jmenuje muž, jehož veliká síla se ukrý-

vala v jeho vlasech? 

Jmenuj alespoň jeden z mezinárodních rytířských řádů 

(bratrstev), které v době středověku vznikají a kloubí dohroma-

dy rytířské ideály s ideálem řeholním?  

Jak nazýváme hudební žánr 20. stol. pocházející z Ame-

riky, který je založen na vokálním zpěvu a náboženských 

textech?  

Může Bůh skrze službu kněze odpouštět 

hříchy? (150) 

Je pravdou, že svatá Jitka je slovanská světice, která 

obětovala svůj život chudým a potřebným? 

Samson 

templáři, johanité (maltézští rytíři), němečtí rytíři, 

řád Božího hrobu, řád svatého Lazara 

gospel 

ano (150) 

Ne, žádná svatá Jitka není. 

Jak se jmenovala moábská snacha vdovy 

Noemi? 

Jako reakce na bohatost církve ve středověku vzniká nová 

forma řeholního života, tzv. žebravé řády, které na rozdíl od 

mnichů upřednostňují život mezi lidmi. Jmenuj alespoň jeden 

takový, který přetrvává dodnes. 

Kdo je prvním českým držitelem Templetonovy ceny, 

která se uděluje za přínos a objevy v duchovní oblasti? 

Jaké prostředky k odpuštění hříchů má církev k 

dispozici? (151) 

Je pravdou, že svatá Mamlacha byla mučednice 

zabitá z rozkazu krále Šápúra II.? 

Rút 

dominikáni, karmelitáni, augustiniáni, františkáni - minori-

té, kapucíni, třetí řád sv. Františka, klarisky  

Tomáš Halík 

svátost křtu a svátost smíření (151) 

ano 



Koho si Hospodin vyvolil za krále, když se toho 

izraelský lid dožadoval od proroka Samuela? 

Jak nazýváme středověký úřad, který měl bdít nad 

čistotou víry, vyhledávat kacíře a vydávat je k potrestá-

ní? 

Kterou z encyklik nebo exhortací nenapsal papež František?  

a. Deus caritas est (Bůh je láska) 

b. Laudato si (Tobě buď chvála) 

c. Amoris laetitia (Radost z lásky) 

Jakým latinským slovem označujeme vtělení Boha? 

(153) 

Koho nazýváme apoštolkou Božího milosrdenství? 

Saula (z pokolení Benjamínova) 

inkvizice 

a. Deus caritas est (Bůh je láska) - autorem je  

Benedikt XVI. 

inkarnace (153) 

svatou Faustynu Kowalskou 

Na jaký hudební nástroj hrál král David? 

Ve kterém roce se konala bitva na Bílé hoře, 

ve které byla poražena nekatolická strana? 

Kterou slavnou katedrálu postihl v roce 2019 

požár? 

Kdy začíná věčný život a jak dlouho tr-

vá? (156) 

Který světec, papež, patron zedníků a kameníků, 

slaví svátek 31. prosince? 

na citeru (v některých překladech je to 

harfa nebo lyra) 

v roce 1620 

Notre-Dame v Paříži 

Věčný život začíná hned po smrti a je bez 

konce. (156) 

svatý Silvestr 

Jak se jmenoval pelištejský bojovník, kterého 

porazil David? 

Každodenní životy i zbožnost středověkých obyvatel 

(chudých i bohatých) ovlivňovaly i stále se opakující epi-

demie tzv. “černé smrti”. O jakou nemoc se jedná? 

Kdo režíroval film Umučení Krista z roku 

2014? 

Kolik dní trvá půst (pozn. neděle se do 

postní doby nepočítají)? 

Je pravdou, že ke svaté Ritě se mnoho věřících obrací v 

bezvýchodných situacích a těžkých zkouškách, stejně 

jako k Judu Tadeáši? 

Goliáš 

mor  

Mel Gibson 

čtyřicet 

ano 

Jak se jmenoval syn krále Davida, který vyni-

kal svou moudrostí? 

Mezi lety 1309-1378 nesídlila hlava církve v Římě 

(celkem 7 papežů v po sobě jdoucím úřadu). Ve 

kterém městě to bylo? 

Jak se nazývá slovenský evangelizační projekt, který fun-

guje od roku 2010? V Česku je známý převážně díky svým 

koncertům. 

Co znamená “amen”? (527) 

Který z uvedených světců nepochází z Assisi: Josef, 

Klára, František? 

Šalamoun 

Avignon (Francie) 

GODZONE 

Ano, je to tak; staniž se (527) 

Josef 

Jak se jmenoval muž, kterého hodili do lví 

jámy a nic zlého se mu nestalo? 

Kde se začínalo tvořit neoficiální centrum mládeže, kam 

mladí lidé spontánně jezdili koncem 70. let minulého století 

za P. Šimáčkem? 

Jak se jmenuje irský spisovatel, blízký přítel J. R. R. Tolkie-

na a autor mnoha křesťanských spisů, např. Letopisy 

Narnie, Rady zkušeného ďábla a dalších? 

Jak říkáme tomu, který je pověřen předčítat 

liturgická čtení při mši nebo bohoslužbě? 

Je pravdou, že svatý Augustýn byl věrozvěstem 

především ve Francii, Lombardii a Španělsku? 

Daniel 

v Příchovicích 

Clive Staples Lewis 

lektor 

ne 



Kterému izraelskému vládci je připisováno 

autorství některých žalmů? 

Co v překladu znamená latinské heslo „Totus tuus,“ které si vzal 

za vlastní svatý Jan Pavel II. jako projev úcty k Panně Marii? 

Kdo je autorem barokních soch Ctností a 

Neřestí v Kuksu? 

Kolik je svátostí? (171) 

Který světec bývá označován jako veselý svatý a 

je považován za patrona humoristů? 

králi Davidovi 

Celý tvůj 

Matyáš Bernard Braun 

sedm (171) 

svatý Filip z Neri 

Koho považujeme za autora knihy Přísloví 

(Mudrosloví)? 

Který český panovník nechal povýšit pražské 

biskupství na arcibiskupství? 

Jak se nazývá sloh, který byl orientovaný především vertikál-

ně a symbolicky tak směřoval zrak vzhůru, blíže k Bohu? Ob-

razy z tohoto období mají často zlaté pozadí a působí plošně. 

Jmenuj alespoň 5 svátostí. (172) 

Již od své smrti byla ctěná jako světice. Podle legendy mělo být po jejím 

svatořečení českým zemím dobře. O proces kanonizace se ale přes 700 

let marně žádalo. Stalo se tak až 12. 11. 1989 – pět dní před sametovou 

revolucí. O kterou světici se jedná? 

Šalamouna 

Karel IV. (v roce 1344) 

gotika 

křest, eucharistie, biřmování, svátost smíření, svátost 

nemocných, svátost kněžství a manželství (172) 

svatá Anežka Česká 

Kdo byl Ježíšovým pěstounem? 

Někteří středověcí papežové se nechvalně proslavili 

svými negativními projevy, mezi které patří např. nepo-

tismus. Co tímto slovem nazýváme? 

Jak se nazývají církevní stavby kruhového půdo-

rysu, stavěné především v románském slohu? 

Které svátosti lze přijímat pouze jednou 

za život? (176) 

Kdo je patronem řidičů a cestovatelů? 

Josef 

dosazování vlastních příbuzných na nejrůznější 

posty hierarchie církve 

rotundy 

křest, biřmování a kněžství (176) 

sv. Kryštof 

Jakým povoláním byl původně Matouš? 

Papež Řehoř XIII. vyzval roku 1582 k reformě kalendáře. 

Jak se nově zavedený kalendář, který je dnes celosvě-

tově využívaným, nazývá? 

Pro který typ církevních staveb používáme výraz 

filiální kostel/kaple?  

Jak říkáme prožívání jednotlivých tajemství Ježí-

šova života v průběhu roku (kalendáře)? (186) 

Která světice byla svým otcem kvůli své víře vězněna a 

podle legendy jí anděl donesl jako posilu Tělo a Krev Páně? 

celník 

gregoriánský kalendář 

Jsou to kaple/kostely v místech, kde byla potřeba 

samostatného kostela, ale nebyla zde zřízena farnost. 

liturgický (církevní) rok (186) 

sv. Barbora 

Co stvořil Bůh třetí den? 

Který panovník kvůli zvýšení efektivnosti pracovního poten-

ciálu lidu snížil počet církevních svátků, omezil délku mší, 

zakázal daleké poutě a za účelem šetření lesů nařídil po-

hřbívat mrtvé v plátěných pytlích? 

Jak nazýváme hlavní kostel diecéze, sídelní kos-

tel biskupa nebo arcibiskupa? 

Byl Ježíš pokřtěný? 

15. února si připomínáme mučednickou smrt blahoslavených 

františkánských mnichů, kteří byli pro svou víru zavražděni v 

kostele a klášteře Panny Marie Sněžné v Praze. Kolik jich bylo? 

všechny rostliny – byliny i stromoví 

císař Josef II. 

katedrála 

ano 

čtrnáct 



Doplň: Blahoslavení milosrdní, neboť…. 

Co v překladu znamená latinské motto jezuitské-

ho řádu: “Ad maiorem Dei gloriam” (A. M. D. G.)? 

Jak se jmenuje francouzský římskokatolický kněz, autor 

mnoha křesťanských knih, který se stará o delikventní 

mládež a za svou práci získal Řád čestné legie? 

Co symbolizuje chléb a víno? (212) 

Je pravdou, že italský lékař, svatý Giuseppe Moscati, se nikdy 

neoženil, aby mohl celý svůj život naplno věnovat Bohu ve všech 

potřebných lidech a přípravě budoucích lékařů? 

oni dojdou milosrdenství 

k větší slávě Boží 

Guy Gilbert 

Tělo a Krev Kristovo (212) 

ano 

Co odpověděl Ježíš na otázku farizeů, které 

přikázání je v zákoně největší? 

Který muž z rodu Slavníkovců je po smrti prvního praž-

ského biskupa Dětmara dosazen na biskupský stolec? 

Který umělecký sloh se vyznačoval především dynamikou, emotivností, 

pohybem, bohatostí tvarů i zdobností a velkolepostí? Jedním ze znaků 

tohoto slohu jsou baculatí andělíčci v bohatě zdobených chrámech, velké 

kopule nebo sloupy. 

Jmenuj všechny části církevního roku. (str. 112) 

Je pravdou, že svatý Maxmilian Maria Kolbe zemřel v koncentrač-

ním táboře v Terezíně a obětoval svůj život za jiného odsouzeného? 

Miluj Hospodina, svého Boha, 

svatý Vojtěch 

baroko 

doba adventní, Vánoce, mezidobí, doba postní, 

doba velikonoční, mezidobí (str. 112) 

ne, umřel v Osvětimi 

Jak se jmenovala zahrada, kde se modlil 

Ježíš před tím, než ho zatkli? 

Městský stát Vatikán vzniká díky tzv. Lateránským 

dohodám. Ve kterém roce? (tolerance 200 let) 

Jak se nazývá slavný obraz otce a syna z Ježíšova podo-

benství, jehož autorem je slavný holandský malíř Rem-

brandt van Rijn? 

Jmenuj alespoň 4 nejdůležitější liturgická mís-

ta v kostele? (191) 

V roce 2018 byla blahořečena dívka, která zemřela v pou-

hých 16 letech kulkou vojáka. Na jejím hrobě najdeme 

nápis “Raději smrt než hřích.“ Jak se jmenovala? 

Getsemany 

v roce 1929 

Návrat ztraceného syna / Marnotratný syn 

oltář s křížem, svatostánek, sedadlo pro biskupa 

nebo kněze, ambon, křtitelnice a zpovědnice (191) 

Anka Kolesárová 

Doplň: Blahoslavení chudí v duchu, ne-

boť… 

Jak označujeme výslovné tvrzení (tezi), které 

církev uznává jako zjevnou pravdu? 

Jak se jmenuje renesanční malíř, který je kromě obrazů s náboženskými 

motivy (např. Svatý Augustýn, Klanění tří králů, Poslední přijímání sv. Jeroný-

ma, Madona s dítětem) autorem významného uměleckého díla Zrození 

Venuše? 

Co to znamená, že je svátost iniciační? (193) 

Ve kterém století žila svatá Hedvika Slezská, která byla celý svůj 

život aktivní v dobročinnosti k chudým a nemocným? 

jejich je království nebeské 

dogma 

Sandro Botticelli 

uvádějící do křesťanského života 

ve 13. století 

Jak se jmenoval muž, kterého přinutili, aby 

chvíli nesl Ježíšův kříž? 

Jak se jmenuje tábor, tajně vedený v křesťanském duchu, který v 70. 

letech minulého století vedli tajně vysvěcení kněží na Americe u Klášter-

ce nad Orlicí? 

Je pravdou, že renesanční malíř Tizian přišel do širšího povědo-

mí díky obrazům Madon (tj. portéty Panny Marie s Ježíškem)? 

Jaké jsou iniciační svátosti? (193) 

Svatý Vojtěch z rodu Slavníkovců měl mladšího bratra, který 

byl později také prohlášen za svatého. Jak se jmenoval? 

Šimon z Kyrény 

tábor Radost 

Ne, jednalo se o malíře Raffaela Santiho. 

křest, eucharistie, biřmování (193) 

 sv. Radim 



Jak se jmenuje místo, kde byl Ježíš ukřižo-

ván? 

Jak se nazývá církev, která se oddělila po 1. vatikánském 

koncilu a která odmítá všechna dogmata, která římskoka-

tolická církev vyhlásila po r. 1054? 

Je pravdou, že renesanční malíři Raffael Santi i Tizian byli autory 

mnoha obrazů s portréty biblických postav a novozákonních 

událostí? 

Jaké jsou svátosti uzdravující? (193) 

Komu je zasvěcena katedrála v Praze, komu v Brně 

a komu v Olomouci? 

Golgota (Lebka) 

starokatolická  

ano 

svátost smíření a svátost pomazání nemoc-

ných (193) 

sv. Vít v Praze, sv. Petra a Pavla v Brně, sv. Václava v Olomouci 

Jak se jmenuje město, kde se Ježíš narodil? 

Jak se jmenuje známý skotský cestovatel a objevitel mno-

ha míst v jižní Africe, kde působil také jako lékař a protes-

tantský misionář? 

Jak se jmenuje známý francouzský malíř, který zachycoval 

především život chudých rolníků a mezi jeho nejznámější 

obrazy patří např. Anděl Páně, Klekání nebo Sběračky klasů? 

Jak zní modlitba Zdrávas, Maria? (480) 

Jak se jmenuje patron internetu, po kterém byla 

pojmenována i salesiánská modlitební aplikace? 

Betlém 

David Livingstone 

Jean-François Millet 

Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou; požehnaná jsi mezi 

ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, 

Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

(480) 

sv. Izidor ze Sevilly 

Kolik dní byl Ježíš na poušti? 

Jak se nazývá římská kolej pro české a morav-

ské bohoslovce založená v roce 1884 v Římě?  

Kdo je autorem slavné malby Stvoření Adama, kde se Bůh 

dotýká prstem Adamova prstu? Tato freska bývá často 

parodovaná. 

Kdo může přijmout křest? (196) 

O co se dle tradice podělil svatý Martin s chudá-

kem? 

čtyřicet 

Nepomucenum (původně Bohemicum) 

Michelangelo Buonarroti 

každý člověk, který ještě není pokřtěn 

(198) 

o svůj plášť 

Co řekl Ježíš těm, kteří chtěli ukamenovat 

ženu za cizoložství? 

Který papež vydává v roce 1891 encykliku Rerum novarum, 

kterou tak pokládá základní kámen sociálnímu učení církve? 

V českém seriálu Labyrint (režie Jiří Strach) se vrah nechává inspi-

rovat obrazem Poslední soud - jak se jmenuje jeho autor, který 

namaloval např. i slavný obraz Zahrada pozemských rozkoší?  

Kdo standardně křtí? (198) 

Odkud pocházela svatá Zita, která byla pracovitou slu-

žebnou, odříkávala si jídlo, aby část věnovala chudým a 

opravovala šaty pro potřebné? 

Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni 

kamenem. 

Lev XIII.  

Hieronym Bosch  

biskup, kněz nebo jáhen (198) 

z Itálie 

Jak se dříve jmenoval Pavel z Tarsu, který 

zpočátku křesťany pronásledoval? 

Jak se jmenuje jediný rytířský řád založený v Českých zemích 

a zároveň jediný mužský řád založený ženou (sv. Anežkou)? 

V jakém příbuzenském vztahu byli architekti Kryštof Dientzenhofer, 

stavitel chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, a Kilián Ignác Dient-

zenhofer, stavitel kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí? 

Může křtít i obyčejný nevysvěcený člověk? (198) 

Které světici se podařilo nalézt Kristův kříž, hřeby i 

hrob? 

Šavel / Saul 

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou 

otec-syn 

ano, ale jen v případě ohrožení života ne-

pokřtěného (198) 

svaté Heleně 



Doplň slova svatého apoštola Pavla: Kdybych mluvil jazyky 

lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom… 

Jak se jmenuje soubor vnitřních právních předpisů a norem 

římskokatolické církve závazný pro všechny římské katolíky, 

který poprvé představil papež Benedikt XV. v roce 1917? 

Čím je výjimečná obec Kralice nad Oslavou? 

Kdo může být biřmován? (206) 

Komu je zasvěcen kostel na Zelené hoře ve Žďáře nad Sáza-

vou, který je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO? 

dunící kov a zvučící zvon 

Kodex kanonického práva 

Byl zde vytištěn první díl Bible kralické. 

Katolický křesťan, který přijal svátost křtu. 

(206) 

sv. Janu Nepomuckému 

Vyjmenuj alespoň 5 z ovocí Božího Ducha 

(srov. Ga 5,22). 

Pius XI. je prvním papežem, který si volí za dopravní prostře-

dek automobil. Jak dnes nazýváme speciální druh automo-

bilu pro přepravu a ochranu papeže? 

Kterou knihu nechal jako úplně první vytisknout 

vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg? 

Kdo zpravidla uděluje svátost biřmová-

ní? (207) 

Mohly se za svého života potkat svatá Zdislava z Lem-

berka a svatá Anežka Česká? 

láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 

dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání 

papamobil 

Bibli 

biskup a v případě pověření biskupem 

kněz (207) 

Ano, svatá Zdislava žila v letech 1220-

1252 a svatá Anežka 1211(?)-1282 

Vyjmenuj 5 knih Mojžíšových. 

Který papež 20. století je nazýván “farářem 

světa”? 

Jakými místy prochází hlavní postava spolu s průvodcem 

Vergiliem v rozsáhlém literárním díle Dante Alighieriho, 

Božská komedie? 

Na které části se dělí mše svatá? 

Je pravda, že svatý Fridolín pocházel z Bavorska, působil jako 

putující mnich a podle legendy vzkřísil mrtvého šlechtice Mosela? 

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deute-

ronomium 

sv. Jan XXIII.  

Peklo, Očistec, Ráj  

úvodní obřady, bohoslužba slova, slavení 

eucharistie a závěrečné obřady 

Ne, pocházel z Irska a vzkřísil Ursa. 

Jak se jmenují čtyři evangelisté? 

Jak nazýváme úsilí o sjednocení všech křesťanských církví; 

hnutí, které podporuje setkávání a vzájemný dialog mezi 

různými křesťanskými církvemi? 

Jak nazýváme jednu z nejstarších hudebních forem - jedno-

hlasý latinský zpěv bez doprovodu nástrojů, užívaný při 

bohoslužbách a nazývaný podle papeže Řehoře Velikého? 

Kdy má křesťan povinnost účastnit se mše sva-

té? (219) 

Který svatý byl vhozen do vroucího oleje, aniž by mu ublížil? 

Matouš, Marek, Lukáš a Jan 

ekumenismus 

Gregoriánský chorál 

v neděli a v zasvěcené svátky (219) 

svatý Jan, evangelista 

Ve kterém roce rozdělil Stephen Langton, arcibiskup 

v Cantebury, Bibli na kapitoly? (tolerance 200 let) 

Při jaké příležitosti byl zrušen Index zakáza-

ných knih (1559-1966)? 

Kdo je autorem soch světců na Karlově 

mostě? 

Jak jinak nazýváme svátost smíření? 

(225) 

Jak nazýváme předměty, které charakterizují vyobrazenou 

osobnost/světce a pomáhají k objevení nebo vyjádření 

jejich totožnosti? 

1228 

při II. vatikánském koncilu 

Matyáš Bernard Braun 

zpověď (svátost pokání, odpuštění, obrácení ne-

bo vyznání) (225) 

atributy 



Který anděl doprovázel Tobiáše na jeho 

cestě? 

Kdo v návaznosti na určité historické a kulturní zvyklosti má 

právo používat titul Jeho Svatost, kdo Jeho Excelence a kdo 

Jeho Eminence? 

Z období gotiky jsou u nás nejvýznamnější dva autoři, jejichž 

jména nám ale nejsou známa, proto jsou nazývání Mistr Třeboň-

ský a Mistr Vyšebrodský. Jaká významná gotická díla vytvořili? 

Jaké jsou podstatné prvky svátosti smíření? 

Jmenuj alespoň dva. (232) 

Benedikt z Nursie je považován za zakladatele mnišství v Evropě. 

Mottem jeho řádu se stal výrok „Ora et labora.“ Co znamená? 

Rafael 

Jeho Svatost papež, Jeho Excelence biskup, Jeho 

Eminence kardinál 

oltáře 

zpytování svědomí, lítost, předsevzetí, vy-

znání hříchů a zadostiučinění/pokání (232) 

Modli se a pracuj. 

Vyjmenuj alespoň 2 české překlady Bible. 

Kde nalezneme u nás nejstarší mužský kláš-

ter? 

Jak souhrnně nazýváme středověké knižní malby, které dopro-

vázely většinou ručně psaný text, jednalo se např. o ozdobné 

iniciály, okraje stran, celostránkové malby, viněty i frontispis? 

Minimálně jak často by měl člověk chodit ke 

svátosti smíření dle církevních přikázání? (234) 

Jaký řád založil svatý Ignác z Loyoly? 

český ekumenický překlad, liturgický překlad, Bible 21, 

Bible kralická, Jeruzalémská Bible, Český studijní překlad 

benediktinský klášter v Břevnově (nyní 

městská čtvrť v Praze) 

iluminace 

minimálně 1x do roka (234) 

Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) 

Jak se nazývá knižní vydání nově převyprávěných příběhů z 

Bible a zasazených do českého prostředí ve 21. století (autor 

Alexandr Flek)? 

Jak se jmenuje encyklika papeže Pavla VI., která potvrzuje 

odmítavý postoj ke kontrole porodnosti umělými antikon-

cepčními metodami? 

Jak se jmenuje český katolický spisovatel (1911-1973), autor Popel-

ky Nazaretské, veršované Perníkové chaloupky a dalších? Jeho 

syn Ivan je také spisovatelem, vnuk Filip je filmovým režisérem. 

Jak nazýváme vyloučení katolického křesťana 

ze svátostného společenství církve? (str. 139) 

Jak nazýváme schránu, ve které jsou uloženy ostatky světců? 

Parabible 

Humanae vitae 

Václav Renč 

exkomunikace (str. 139) 

relikviář 

Kam se kvůli králi Herodovi museli vydat Josef s 

Marií a malým Ježíškem krátce po jeho naro-

zení v Betlémě? 

Odkud k nám byli pozvání věrozvěstové 

Konstantin (Cyril) a Metoděj? 

Jak se jmenuje česká sociální síť pro křesťan-

skou mládež? 

Může kněz někomu sdělit, co se dozvě-

děl ve svátosti smíření? (238) 

Kdo je matkou Bohorodičky? 

do Egypta 

ze Soluně, Byzantská říše  

Signály 

ne (238) 

svatá Anna 

Čím byl Josef, snoubenec Marie? 

Řezenský biskup sv. Wolfgang umožnil zřízení 

pražského biskupství, ve kterém roce? 

(tolerance 200 let) 

Do české lidové kultury patří i řemeslo řezbářské. Jak nazý-

váme plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista?  

Komu je určena svátost nemocných? (243) 

Kdo je tradičně považován za přímluvce při hledá-

ní zapomenutých a ztracených věcí? 

tesařem 

v roce 973 

betlémy, jesličky 

věřící, kteří chřadnou nemocí nebo stářím (243) 

svatý Antonín z Padovy 



Kdo komu řekl: „Buď zdráva, milostiplná, Pán 

s tebou“? 

Kde nalezneme klášter Porta coeli (tj. Brána nebes) založený 

Konstancií (matkou sv. Anežky České), která zde byla později 

pohřbena, stejně jako její syn Přemysl? 

Polská středověká ikona znázorňující Pannu Marii s Ježíškem, 

Madona čenstochovská, je hluboce uctívána. Jak se pro svoji 

barvu někdy nazývá? 

Kdo může udělovat svátost nemoc-

ných? (246) 

Který svatý bývá nejčastěji vyobrazován jako rytíř 

na koni, který probodává draka? 

anděl Gabriel Panně Marii 

v Předklášteří u Tišnova 

Černá Madona  

kněží a biskupové (246) 

svatý Jiří 

Kdo koho ze dvou bratří (Kain a Ábel) za-

bil? 

Která francouzská světice a bojovnice se v době husitských 

válek k českým poměrům vyjádřila skrze list adresovaný 

“českým kacířům”? 

Jak se jmenuje obraz, který historik Evžen Dostál nazval jedním 

“z nejvzácnějších gotických obrazů u nás” a který můžeme 

vidět v Diecézním muzeu v Brně (sem ho zapůjčila farnost Ve-

verská Bítýška)? 

Co je to viatikum? (247) 

Kdo je patronem myslivců? 

Kain zabil Ábela 

Johanka z Arku 

Madona z Veveří 

eucharistie, která se přijímá těsně před 

smrtí (247) 

svatý Hubert 

Když měli pouze pět chlebů a dvě ryby, Ježíš lámal a učedníci 

rozdávali zástupům (pěti tisícům mužů + ženy a děti). Jakmile se 

všichni dosyta najedli, kolik zbylo košů plných zbylých kousků? 

Jak se nazývá dokument vydaný císařem Konstantinem I. Velikým roku 

313, který přinesl svobodu náboženského vyznání v Římské říši? 

a. Edikt milánský  

b. Edikt nantský 

c. Edikt římský 

Jak se nazývá nejstarší známá česká duchovní 

píseň, která vznikla na přelomu 10. a 11. století? 

Vyjmenuj svátosti společenství. (248) 

Je pravdou, že svatý Jakub mladší je patronem 

Španělska? 

dvanáct 

a. Edikt milánský (nebo též Milánský reskript) 

Hospodine, pomiluj ny 

svátost manželství a kněžství (248) 

ne, patronem Španělska je Jakub starší 

Jaký zázrak Ježíš vykonal na svatbě v Káně 

Galilejské? 

Kolik křížových výprav bylo posláno proti 

Čechům? 

Jak se jmenuje jediné české celoplošně 

vysílající křesťanské rádio? 

Kolik stupňů a jaké má kněžské svěcení? 

(251) 

Je pravdou, že svatý Mikuláš z Flüe je patronem 

Švýcarska? 

Proměnil vodu ve víno. 

celkem pět: 4 proti husitům a 1 proti Jiřímu z Po-

děbrad 

Proglas 

tři stupně: jáhenské → kněžské → biskupské 

(251) 

ano 

Jak se jmenoval slepý žebrák, který byl neodbyt-

ný a stále volal na Ježíše, aby mu navrátil zrak? 

V květnu se každoročně konají nově obnovené Svatojánské slav-

nosti na počest sv. Jana Nepomuckého. Když byl světec roku 1729 

svatořečen, konaly se pompézní oslavy svědčící o oblibě mučed-

níka - kolik dní trvaly oslavy? 

Jak nazýváme soubor duchovních písní určený pro bohosluž-

by, využívaný v různých podobách již od 16. století až do 

dnešní doby, kdy existuje i jako aplikace pro chytré telefony? 

Co znamená slovo jáhen? (str. 145) 

Který světec se narodil v Tasovicích na Moravě? 

Bartimaios 

osm 

kancionál 

služebník (str. 145) 

Klement Maria Hofbauer 



Jak se jmenoval Ježíšem vzkříšený bratr Ma-

rie a Marty? 

Jak se jmenuje nejvýznamnější osobnost křesťanského starově-

ku, biskup v Hippo Regiu (severní Afrika), autor mnoha teolo-

gických, filosofických i katechetických spisů (např. Vyznání)? 

Jak nazýváme liturgické zpěvy, zhudebněné pro-

sebné nebo oslavné texty ze Starého zákona? 

Co je to celibát? (str. 147) 

V jakém městě zemřel svatý Jan Sarkander (v témže 

městě studoval a v roce 1995 byl i kanonizován)? 

Lazar 

svatý Augustin 

žalmy 

závazek žít bez manželství (str. 147) 

v Olomouci 

Který z Ježíšových učedníků nevěřil, když mu 

ostatní vyprávěli o tom, že Ježíš žije? 

Kdo z habsburské monarchie zavádí k dosažení církev-

ních hodností povinnost mít akademické vzdělání?  

Ordinarium tvoří neměnnou hudební část mše. Původně 

se skládala ze 7 části, nyní se jich uvádí zpravidla 5. Které 

to jsou? 

Jaké tři prvky nezbytně patří ke svátosti man-

želství? (262) 

Odkud pochází blahoslavený kardinál Alois Stepinac, kterého 

jeho nástupce nazval „nejstatečnějším evropským biskupem té 

tragické doby“ (tj. doba komunistické vlády)? 

Tomáš 

Marie Terezie 

Kyrie (Pane, smiluj se), Gloria (Sláva na výsostech Bohu), 

Credo (Věřím), Sanctus (Svatý) a Agnus Dei (Beránku Boží) 

1) svobodné ano, 2) dobrovolné přijetí celoživotního 

výlučného vztahu, 3) otevřenost k přijetí potomstva (262) 

z Chorvatska (tehdejší Jugoslávie) 

Koho spolkla velryba? 

Který český básník, novinář a politik (1821-1856), ač svými 

názory a postoji často ostře kritizoval, prohlásil, že “naše du-

chovenstvo katolické bylo vždycky nejhlavnější silou českého 

vlastenectví”? 

Který italský hudební skladatel je autorem skladeb Magni-

ficat, Stabat Mater nebo např. i Čtvera ročních období? 

Jsou všichni povoláni k manželství? (265) 

Jak nazýváme kamenné nebo dřevěné sloupy, které měly původně 

znázorňovat sloup, u kterého byl bičován Ježíš Kristus, později byly ale 

i připomínkou různých světců? Najdeme je nejčastěji u cest, křižova-

tek nebo na místech, kde se stala nějaká mimořádná událost. 

Jonáše 

Karel Havlíček Borovský 

Antonio Vivaldi 

ne (265) 

Boží muka 

Na území kterého dnešního státu se nachází 

Jeruzalém? 

Co označujeme slovním spojením Svatý sto-

lec (někdy též Stolec svatého Petra)? 

Který německý hudební skladatel je autorem např. oratoria 

Kristus na Olivetské hoře nebo mše Missa solemnis, která je 

spolu s Ódou na radost považována za vrchol jeho tvorby? 

Co je to solideo? 

Která světice už ve 13. století na radu svého zpovědníka striktně 

dbala na to, aby jedla pouze pokrmy, u nichž s jistotou věděla, 

odkud jsou, a že nebyly získány nepoctivě ani nespravedlivě? Dbala 

také na to, aby rolníci nebyli při výplatách šizeni. 

Izrael 

funkci římského biskupa = papeže 

Ludwig van Beethoven 

čepička na temeni hlavy pro biskupa a 

některé další hodnostáře 

svatá Alžběta Durynská 

Ve který den došlo k seslání Ducha svaté-

ho? 

Jak se jmenuje katolická sportovní organizace, která u nás 

vznikla v roce 1910 v návaznosti na tělocvičné odbory v rámci 

katolických spolků a měla za cíl zušlechťovat celého člověka?  

Jak se jmenuje jedna z nejznámějších oper Giuseppe Verdiho, která 

založila jeho slavnou kariéru a dodnes se hraje po celém světě? Pojed-

nává o biblickém příběhu zajetí Židů babylonským králem Nabucho-

nodozorem (Nebukadnesarem). 

Jak se nazývá autoritativní a veřejná prosba církve ve 

jménu Krista o ochranu proti vlivu zlého ducha? (273) 

Mohli se za svého života potkat svatý Jan Nepomucký a český král 

Václav IV.? 

v den letnic 

Orel 

Nabucco 

exorcismus (273) 

ano, Václav nechal podle legendy Jana zavraždit 



Ježíš vyprávěl příběh o muži, který se vydal do Jericha. 

Cestou ho ale přepadli, okradli a nechali polomrtvého 

ležet. Kdo jediný mu pomohl? 

Co znamenala zkratka akce VŽK, provedená komunistic-

kou stranou v 50. letech minulého století, která se týkala 

desíti tisíců řeholních sester? 

Jak se jmenuje první česká křesťanská tele-

vize? 

Jmenuj alespoň 2 projevy lidové zbož-

nosti. (274) 

Jakým českým slovem nazýváme proces beatifika-

ce? 

milosrdný Samařan (Samaritán) 

vyklizení ženských klášterů 

TV Noe 

uctívání relikvií, procesí, poutě a pobož-

nosti (274) 

blahořečení (=prohlášení za blahoslaveného) 

Co dělal Bůh sedmý den stvoření? 

Jak se jmenuje nejznámější německý reformátor, 

původně augustiniánský mnich a doktor teologie? 

Jak se jmenuje srbsko-australský motivační řečník, který se naro-

dil téměř bez končetin a zahrál si např. v krátkometrážním filmu 

The Butterfly Circus? 

Jmenuj alespoň jedno z osmera blaho-

slavenství. (283) 

V anglicky mluvících zemích nosí na Vánoce dárky Santa 

Claus (Father Christmas), který světec byl „předlohou“ pro 

vznik této tradice? 

odpočíval 

Martin Luther 

Nick Vujicic 

1) Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 2) Blahosla-

vení plačící, neboť oni budou potěšeni. 3) Blahoslavení tiší, neboť oni dosta-

nou zemi za dědictví. 4) Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, 

neboť oni budou nasyceni. 5) Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství.  6) Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.  7) Blaho-

slavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.  8) Blahoslavení, 

kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.  

svatý Mikuláš (Saint Nicholas) 

Který anděl se zjevil Danielovi, Zachariášovi 

a Panně Marii? 

Který český kardinál se zúčastnil II. vatikánského koncilu, založil v Římě 

náboženské středisko Velehrad, angažoval se při pomoci českým emi-

grantům a byl jako jediný Čech pohřben po boku mnohých papežů  

v jedné z krypt pod svatopetrským chrámem? 

Jak se nazývá irská rocková skupina, založená roku 1976, oceněná 22 

cenami Grammy, jedna z nejprodávanějších rockových kapel na světě, 

která na několika svých albech nepokrytě projevila křesťanskou víru? 

Jmenuj alespoň čtyři z osmi prvků, které 

patří do bohoslužby slova. 

Přiřaď správný znak/symbol k evangelistům: lev, 

člověk, býk, orel. 

Gabriel 

Josef Beran 

U2 

první čtení, žalm, druhé čtení, zpěv před evangeliem, 

evangelium, promluva (kázání), vyznání víry a přímluvy 

Lukáš-býk, Matouš-člověk, Marek-lev, Jan-orel 

Je pravda, že úsloví „Pýcha předchází pád“ 

najdeme v biblické knize Přísloví? 

Jak nazýváme uměle vytvořené církve, které vznikaly pod nátla-

kem komunistického režimu v utajení? Patří sem např. i kněží, kteří 

skončili v komunistických věznicích a poté, co se ocitli na svobo-

dě, jim nebylo dovoleno vykonávat duchovní službu. 

Která slovenská zpěvačka a divadelní herečka se poprvé do 

širšího povědomí dostala díky své výhře v soutěži Gospel talent, 

s vlastní písní: Nádherný svätý? 

Jaké jsou Božské ctnosti? (305) 

Je pravda, že svatá Hildegarda založila rozsáhlou klášterní 

zahradu a některé její recepty a léčebné metody se dodnes 

používají? 

ano 

tajné, skryté, podzemní  

Sima Martausová 

víra, naděje a láska (305) 

ano 

Co učinil Hospodin, když si lidé chtěli postavit věž, 

která bude sahat až k nebi a učinit si tak jméno? 

Roky 150-604 někdy nazýváme dobou církevních otců. Kdo to byl? 

a. generace prvních vysvěcených biskupů a diakonů (jáhnů) 

b. církevní spisovatelé starověku, jejichž svědectví považovala 

církev za zvlášť závazné 

c. pomocníci apoštolů  nebo církevní pomocníci z dob prvních 

křesťanů pečujících o chudé a nemocné 

Jak se jmenuje dívčí křesťanský časopis? 

Kolik je darů Ducha svatého? (310) 

Jak se jmenuje blahoslavený habsburský monar-

cha? 

zmatení jazyků, rozptýlení národů po světě 

b. církevní spisovatelé starověku, jejichž svědectví pova-

žovala církev za závazné 

In!: dívčí svět 

sedm (310) 

Karel I. 



Co Hospodin přislíbil Abrahámovi po tom, 

co mu chtěl obětovat jediného syna Izáka? 

Ve kterém roce navštívil papež poprvé Čes-

koslovensko? A který to byl? 

Jak se jmenuje jedna z nejznámějších křesťanských rockových 

kapel ve světě, která získala dvě ceny Grammy a proslavila se 

např. svými hity jako Monster, Hero, Awake and Alive anebo 

Feel Invincible? 

Jmenuj alespoň 4 dary Ducha svatého. 

(310) 

Komu je zasvěcen nejstarší kostel v ČR (Levý Hradec)? 

že rozmnoží jeho potomstvo jako nebeské 

hvězdy 

v roce 1990 Jan Pavel II 

Skillet 

moudrost, rozum, rada, síla, poznání, zbož-

nost a bázeň Boží (310) 

svatému Klementovi 

Koho z následujících neřadíme mezi proro-

ky: Jeremiáš, Tobiáš, Ezechiel, Abakuk, Eliáš? 

Jak nazýváme místo, kam mohla mládež přicházet a za doprovodu 

dospělých měla možnost se nábožensky vzdělávat a trávit zde svůj 

volný čas? Tuto myšlenku na počátku rozvíjel sv. Filip z Neri a poz-

ději i sv. Don Bosco. 

Jak se jmenuje film, ve kterém díky odmítnutí podepsání listu s 

nápisem “God is dead” dostává student možnost přesvědčit 

svého ateistického profesora o existenci Boha? 

Jak se nazývá slovo, čin nebo záměr, kterým se člo-

věk vědomě a dobrovolně proviní proti Bohu? (315) 

Kdo jsou tzv. sedmipočetníci? 

Tobiáše 

oratoř 

God´s Not Dead 

hřích (315) 

svatí Cyril a Metoděj a jejich 5 žáků (Gorazd, 

Angelár, Sáva, Kliment, Naum) 

Jak se nazývá svátek, kterým si Židé připomínají 

znovuposvěcení chrámu po povstání Makabejců? 

Jak se jmenuje katolický svaz, který navazuje na dílo blahoslave-

ného Adolfa Kolpinga, který zakládal domy pro nezaměstnané 

tovaryše, v nichž nacházeli domov, společenství, práci i vzdělání? 

Jak se jmenuje dvakrát zfilmovaná kniha pro děti, ve které se její autor, 

evangelický farář Jan Karafiát, snaží dětem předat křesťanské hodnoty? 

Jak se nazývá opak ctnosti (tj. zlé návyky, které otupují 

a zatemňují svědomí, svádějí člověka k hříchu)? (318) 

Komu je zasvěcena rotunda ve Znojmě, jedna z 

dochovaných románských památek u nás? 

Chanuka (Svátek světel) 

Kolpingovo dílo 

Broučci 

neřest (318) 

svaté Kateřině 

Je pravda, že úsloví „Kdo jinému jámu ko-

pá, sám do ní padá“ najdeme v Bibli? 

Je pravda, že v době náboženského útlaku (50. léta 20. 

stol.) byly zrušeny všechny katolické organizace, které se 

věnovaly práci s mládeží, včetně Orla, Junáka a SKM? 

Jak nazýváme malou dřevěnou sošku zobrazující Ježíše Krista v útlém 

dětství, která je vystavena v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé 

Straně v Praze? 

Jak označujeme knihu, ve které nalezneme potřebné 

modlitební texty k Denní modlitbě církve (lat. Liturgia 

horarum)? 

Jak se jmenuje uherský král, který během svého 

panování usiloval o čest a slávu Boží? 

ano, srov. Sír 27,26 

ano 

pražské Jezulátko 

breviář 

svatý Ladislav 

Který anděl střeží ráj, osvobodil tři muže z 

ohnivé pece a bojuje proti zlému drakovi? 

Jak se jmenuje tradiční papežské požehnání, 

které hlava církve uděluje vždy o Velikonocích? 

Jak nazýváme zobrazení truchlící Matky Boží na 

klíně s tělem Ježíše Krista po jeho snětí z kříže? 

Co je to dekalog? (335) 

Kdo byl prvním oficiálně svatořečeným (tj. kdo byl 

jako první oficiálně papežem kanonizován)? 

Michael 

urbi et orbi = městu a světu 

pieta 

Desatero Božích přikázání (335) 

biskup Oldřich z Augspurku (sv. Ulrich) 



Který vládce dal povraždit všechny chlapce 

do dvou let věku v Betlémě a v celém okolí? 

Jakou barvu má kouř, který oznamuje, že již 

byl kardinály zvolen nový papež? 

V křesťanském výtvarném umění bývá pou-

žíván symbol beránka. Co znázorňuje? 

Ve které dvě neděle se v liturgii užívá 

růžová barva? 

V jakém příbuzenském vztahu byli svatý Václav a 

svatá Ludmila?  

Herodes 

bílou 

Ježíše (jako beránka Božího, Jan 1,29) 

na 3. neděli adventní a 4. neděli postní 

babička-vnuk 

Kterému muži bylo Duchem svatým předpo-

vězeno, že nezemře, dokud nespatří Mesiáše? 

V roce 1985 ohlásil papež Jan Pavel II. založení Světového 

dne mládeže. Kdy se konaly první Světové dny mládeže 

(SDM), které na ohlášení navazovaly?  

Co je to presbytář? 

Jsou všichni pokřtění věřící povoláni ke 

svatosti? (342) 

Kdo zabil svatého Václava? 

Simeon 

v roce 1986 v Římě byly 1. SDM (papež už ale i předtím 

pozval mládež do Říma - 1984 Jubileum mládeže a 

1985 Mezinárodní rok mládeže) 

kněžiště, místo v kostele vyhrazené pro kněze a 

pomocníky při bohoslužbě 

ano (342) 

jeho bratr Boleslav 

Po kolika dnech našli dvanáctiletého Ježíše v chrámě, 

když putovali o velikonočních svátcích do Jeruzalé-

ma? 

Ve kterém roce byla založena Sekce pro 

mládež ČBK? (tolerance 10 let) 

V křesťanském umění nalezneme bohatou symboliku 

nejen znaků, ale i barev. Co znázorňovala červená? 

Kolik je církevních přikázání? (345) 

Komu je zasvěcen chrám v Kutné Hoře, který je 

zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO? 

po třech 

v roce 1990 

mučednictví, krev, život, královský majestát, sílu 

pět (345) 

sv. Barboře 

Který den Bůh stvořil člověka? 

Na přelomu kterých století vznikl jeden  

z prvních misálů (liturgická příručka)? 

Jak nazýváme v kostele místo (často zboku nebo zezadu 

presbytáře) určené pro přípravu kněží a pomocníků nebo 

uložení liturgických předmětů? 

Jmenuj alespoň 3 z 5 církevních přikázá-

ní. (345) 

Mohly se za svého života potkat obě svaté Kateřiny 

- Sienská a Alexandrijská? 

šestý 

přelom 10. a 11. století 

sakristie 

1) Účastnit se v neděli a v zasvěcené svátky celé mše svaté a zdržet 

se prací nebo činností, které narušují charakter toho dne 2) Alespoň 

jednou za rok jít ke svátosti smíření 3) Alespoň v době velikonoční 

přistoupit ke sv. přijímání 4) Zachovávat stanovené posty  

5) Podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve (345) 

ne, Kateřina Sienská žila ve 14. století, Kateřina 

Alexandrijská ve 3. st. 

Kdo křtil Pána Ježíše? 

Jak se jmenoval komunistický zátah v noci ze 13. na 14. dub-

na 1950, kdy byly obsazeny domy a kláštery mužských řeholí a 

jejich členové byli převezeni do centralizačních klášterů? 

Jak nazýváme typ kaple, který stylově napodobuje Svatou chýši 

v Loretu, legendární obydlí Panny Marie? Byly hojně stavěny po 

celé Evropě jako projev barokní zbožnosti.  

Kolik máme Božích přikázání? (349) 

Co znamená slovo kanonizace? 

Jan Křtitel 

akce K  

loretánská kaple (loreta) 

deset (349) 

svatořečení 



Je pravda, že úsloví „Není růže bez trní“ 

nalezneme v Bibli? 

Co byly tzv. neumy?  

Jak se nazývají české pohádkové filmy (z let 

2005 a 2016) o andělu Petronelu a čertu Uriáši? 

Vyjmenuj alespoň 7 z 10 Božích přikázání. 

(349) 

Je pravdou, že mladík, svatý Teofil, při své mučed-

nické popravě obrátil na víru i svatou Dorotu? 

ne 

pomocné značky (“předchůdci not”) nad slovy středo-

věkých písní, např. gregoriánských zpěvů 

Anděl Páně 

Desatero Božích přikázání: 1. V jednoho Boha věřit budeš  

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo 3. Pomni, abys den sváteční světil 

4. Cti otce svého a matku svou 5. Nezabiješ 6. Nesesmilníš 7. Nepokra-

deš 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 9. Nepožá-

dáš manželky bližního svého 10. Nepožádáš statku bližního svého (349 ) 

Ne, bylo to naopak - svatá Dorota při své popravě obrátila Teofila. 

Který biblický prorok nastoupil do ohnivého vozu 

s ohnivými koni a za vichru vystupoval do nebe? 

Který český panovník jako první přijal křest? 

Jak se podle svého autora jmenuje legenda o životě českých 

světců s podnázvem Život a umučení svatého Václava a jeho 

babičky svaté Ludmily? 

Jak říkáme zneuctění nebo znesvěcení něčeho 

posvátného? (str. 196) 

Mohli se za svého života setkat svatý Benedikt z Nursie, opat 

a patron Evropy, a svatý Vojtěch, biskup a mučedník? 

Eliáš 

Bořivoj 

Kristiánova legenda 

svatokrádež (str. 196) 

Ne, Benedikt zemřel r. 547 a Vojtěch se narodil až r. 956. 

Navštívil apoštol Pavel při svých cestách i 

Krétu a Sicílii? 

Jak nazýváme misijní společenství laiků, založené v roce 

1991, které se snaží plánovat prázdniny ve farnostech a 

nenásilnou formou sbližovat obyvatele s křesťanstvím? 

Jak se jmenuje divadelní hra z dílny Járy Cimrmana, ve které se 

v nebi potkávají významné české osobnosti, včetně svatého 

Václava, Jana Husa nebo třeba Jana Amose Komenského? 

Jak říkáme přesvědčení, že Bůh neexistu-

je? (str. 197) 

Svatí Aquila a Priscilla slaví dle církevního kalendá-

ře svátek 8. července. Jaký byl mezi nimi vztah? 

ano 

Antiochia 

České nebe 

ateismus (str. 197) 

byli manželé (svatý Aquila a svatá Priscilla) 

Na území kterého dnešního státu se nachází Geneza-

retské jezero, u kterého Ježíš vykonal spoustu zázraků? 

Jak nazýváme představeného mužského 

kláštera a jak představenou ženského? 

Jak se jmenuje lyricko-epické literární dílo Karla Jaromíra Erbena, ve 

kterém prostřednictvím balad klade důraz na mezilidské vztahy a křesťan-

ské hodnoty (že zlo můžeme překonat láskou, odpuštením a pokáním)? 

Jak říkáme olivovému oleji smíšenému s balzámem, kterým 

biřmující dává kříž na čelo se slovy „Přijmi pečeť daru Ducha 

Svatého.“? 

Kdo je považován za prvního tvůrce jesliček? 

Izrael 

opat a abatyše 

Kytice 

křižmo (z řeckého chrisma) 

sv. František z Assisi  

Na jaké materiály byly původně napsány 

nejstarší části Bible? 

Ve kterém roce přijel do naší vlasti papež 

Benedikt XVI.? 

Který český spisovatel v době okupace vydal 

starozákonní příběhy převyprávěné pro mládež? 

Jak se v kostele jmenuje místo, kde je 

uloženo Tělo Kristovo? 

Kdo nechal namalovat obraz Božího milosrden-

ství? 

papyrus, pergamen 

v roce 2009 

Ivan Olbracht (Eduard Petiška je sice sepsal také, 

ale nevydal v době okupace) 

svatostánek 

sv. Faustyna Kowalská 



Jaké znamení se ukázalo mudrcům, když 

hledali nově narozeného Krále? 

Který významný matematik, fyzik a vynálezce, mezi jehož významné 

ideje patřily teorie pravděpodobnosti, hydrostatiky, hydromechaniky a 

spousta dalších, sepisoval plánovaný projekt na obranu křesťanství, 

který však nedokončil a posmrtně vyšly jeho Myšlenky. 

Jak nazýváme veršovanou předmluvu k překladu evange-

lia, za jehož autora je považován svatý Konstantin (Cyril)? 

Jaká liturgická barva se užívá pro připomínky umučení Pána 

Ježíše Krista, připomínky Ducha Svatého a mučedníků? 

Které světici se v klášterní kapli zjevila Panna Maria, aby 

novicka nechala razit medailky Panny Marie, dnes někdy 

nazývané jako “zázračná medailka”? 

hvězda 

Blaise Pascal 

Proglas 

červená 

sv. Kateřina Labouré 

Jak se jmenovala žena Izáka? 

Který papež litoval upálení Jana Husa, omluvil se Židům a 

taktéž východní církvi za hříchy, které byly spáchány 

východu (křížové výpravy, vyplenění Konstantinopole)? 

Jak se jmenuje katolický kněz a básník s iniciálami JD, který při 

své tvorbě využíval surrealistické metody a imaginaci, díky 

čemuž se dostal mnohokrát do rozporu s církevními představiteli? 

V jakém liturgickém období se užívá ze-

lená barva? 

Kolik svatých pochází z panovnického rodu Pře-

myslovců a kteří to jsou? 

Rebeka 

Jan Pavel II. 

Jakub Deml 

mezidobí 

tři - Václav, Ludmila, Anežka 

Na území kterého dnešního státu se nachází 

Babylón? 

Ve kterém roce se konaly první Světové dny mládeže 

na jiném než evropském kontinentu? (tolerance 15 let) 

Kdo navštíví v noci o Štědrém večeru lakomého Ebeneze-

ra Scrooge v knize Vánoční koleda od Charlese Dickense? 

Je přípustná eutanazie? (382) 

Podle legendy se svatý Prokop měl vypořádat 

s ďáblem; co s ním udělal? 

Irák 

v roce 1987 v Buenos Aires (byly to hned druhé oficiální 

SDM) 

celkem 4 duchové: duch jeho společníka Marleyho a tři 

duchové Vánoc (minulých, přítomných a budoucích) 

ne (382) 

zapřáhl za pluh a oral pole 

Čí ženou byla Ráchel? 

Ve kterém roce nechal císař Josef II. zrušit 

kláštery? (tolerance 30 let) 

Co znamená latinská věta „Pictura est laicorum literatura.“, 

která ve středověku poukazovala mimo jiné na to, že ne 

každý si může přečíst Bibli? 

Je přípustný potrat postiženého dítěte? (384) 

Které dva kalendářní měsíce bývají nazývány měsí-

cem Panny Marie? 

Jákoba 

v roce 1784 

malba četbou laiků (chudých) 

ne (384) 

květen a říjen 

Když Jákob obstál v zápasu s Bohem (Gn 

32,29), dostal nové jméno. Jaké? 

Za vlády kterého císaře se stalo křesťanství 

oficiálním náboženstvím římské říše? 

Co v křesťanském umění symbolizuje bílá 

barva? 

Povoluje církev jiné formy pohřbu než do 

hrobu? (394) 

Který světec byl věrným pomocníkem svatého Pavla, který ho později 

ustanovil za svého nástupce a biskupa v Efesu? Jsou mu adresovány dokon-

ce dva z listů apoštola Pavla v Novém zákoně. 

Izrael 

za vlády Theodosia I. 

božské světlo, nevinnost, čistotu, dobro 

ano (394) 

Timoteus (Timotej) 



Z Jákobových 12 synů vzešlo později 12 izra-

elských kmenů. Vyjmenuj alespoň tři. 

Které biskupství je v ČR nejmladší? 

Jak se nazývá film o Bethany Hamilton, která se díky své víře 

dokáže dostat přes traumatizující zážitek, kdy jí žralok ukousl 

celou paži? 

Jak se nazývá nádoba, ve které je při mši svaté 

Krev Kristova? 

Je pravda, že díky svaté Anděle Merici měla spousta 

dívek možnost vzdělání a že založila také řád voršilek? 

Rúben, Šimeón, Lévi, Juda, Zabulón, Isachar, 

Dan, Gáda, Ašer, Neftalí, Josef, Benjamín 

Ostravsko-opavské 

Surfařka (Soul Surfer) 

kalich 

ano 

Jak se jmenoval první manžel Batšeby, kterého 

nechal král David zavraždit? 

Co nazýváme pojmem sedia gestatoria? 

a. papežský přenosný trůn na dvou tyčích, který drželo 12 nosičů, 

použitý naposledy roku 1978 

b. obecný název pro jakýkoliv dopravní prostředek, který využívá 

papež  

c. papežský kočár speciálně upravený pro dlouhé cesty a výpra-

vy do jiných států, který si nechal vyrobit papež Urban XII. 

Jak se nazývá soubor promluv papeže Jana 

Pavla II. o lásce, manželství a sexualitě?  

Co je to cizoložství? (424) 

Mohli se za svého života setkat sv. Řehoř Nazi-

náský, sv. Nonna a sv. Gorgonie? 

Urijáš 

a. papežský přenosný trůn na dvou tyčích, který drželo 

12 nosičů, použitý naposledy r. 1978 

Teologie těla 

Když spolu začnou žít lidé intimně, přičemž alespoň 

jeden z nich stále žije v manželském svazku. (424) 

Ano, Nonna byla matkou Řehoře i Gorgonie. 

Co prodal Ezau Jákobovi za čočku? 

Kdo již od roku 1506 zastává funkci vatikán-

ské armády? 

Jak se jmenuje německý benediktinský mnich, který napsal okolo 

dvou set knih překládaných do mnoha jazyků (např. Svět bez 

Boha, Deprese jako šance, Každý má svého anděla, Život je teď, 

Velikonoční příběh,...)? 

K čemu se užívá zpovědnice nebo zpo-

vědní místnost? 

Jak se jmenovala čtrnáctiletá dívka, které se ve Francii 

v Lurdech zjevila Panna Maria? 

své prvorozenství 

švýcarská garda 

Anselm Grün 

ke svátosti smíření (zpovědi) 

Bernadeta 

Jak se jmenovala manželka Abraháma? 

Jak se nazývá rakouské poutní místo spojené s úctou k Panně 

Marii, založené roku 1157, které se stalo cílem mnoha českých 

poutníků a už od středověku patří poutě sem k projevům lidové 

zbožnosti?  

Jak se jmenuje známý římskokatolický kněz, exorcista z Malty, který 

je autorem mnoha knih, např. Ježíš, lékař duše i těla; Výstup na horu 

manželství, Síla eucharistie, Na orlích křídlech a spousty dalších? 

Která místnost se v klášteře užívá jako jídelna 

– dormitář nebo refektář? 

Je pravdou, že svatou Kristinu dal její otec (kvůli její víře) zbičovat, připou-

tat na kolo nad plameny, svrhnout s mlýnským kamenem do moře a 

nakonec nechal usmrtit šípy lučištníků? 

Sára 

Mariazell 

Elias Vella 

refektář (dormitář je místnost vyhrazená ke 

spánku) 

ano 

Koho vytáhla z vody faraonova dcera? 

Český král Karel IV. se narodil jako Václav a 

jméno Karel přijal až později - při jaké příležitosti? 

Jak se jmenuje řeholnice z řádu voršilek, která se proslavila svým 

vítězstvím v italské verzi pěvecké soutěže The Voice a v roce 

2016 vystoupila i na Světových dnech mládeže v Krakově?  

Jmenuj alespoň 4 tělesné skutky milosr-

denství. (450) 

Římský císař Valerián vyzval mladého jáhna, svatého Vavřince, aby 

mu předal veškerý majetek církve. Koho před něj Vavřinec přivedl?  

Mojžíše 

biřmování 

sestra Cristina (Cristina Scuccia) 

sytit hladové, napájet žíznivé, odívat nahé, ujímat se cizinců, 

navštěvovat nemocné, osvobozovat vězněné a pohřbívat 

mrtvé (450) 

Ukázal na všechny chudé, nemocné, zubože-

né a opovrhované. 



Do jakého města poslal Bůh proroka Joná-

še? 

Jak nazýváme liturgicko-hudební formu ranní mše svaté, 

která se koná v adventní době a její původ sahá až do 

dob vlády Karla IV.? 

Jak se jmenuje vatikánské rádio, které zahajuje 

své vysílání roku 1931 z papežovy iniciativy? 

Jmenuj alespoň 3 duchovní skutky milosr-

denství. (451) 

Který z francouzských králů se jménem Ludvík byl  

za svůj ctnostný život svatořečen? 

do Ninive 

roráty 

Rádio Vatikán 

radit pochybujícím; poučit ty, kdo se mýlí; utěšovat truch-

lící; snášet nespravedlnost; ochotně odpouštět těm, kdo 

nás urazili; modlit se za živé i za mrtvé (451) 

Ludvík IX. 

Kdo byl Nikodém? 

Jak se říkávalo zvonění na vesnicích, které oznamovalo čas k 

modlitbě? Tradovalo se ještě do poloviny 20. století a zvonilo 

se většinou třikrát za den - ráno, v poledne a při setmění. 

Která barva je v křesťanském umění nejčastěji při-

řazována Matce Boží jako symbol čistoty a života? 

Jaký je rozdíl mezi lavabem a purifikato-

riem? 

Jak se jmenoval občanským jménem papež Jan 

Pavel II.? 

farizej, člen židovské rady 

klekání 

modrá 

Purifikatorium je šátek s bílým křížkem, který slouží při 

mši jako „utěrka“, a lavabo je šátek s červeným kříž-

kem a při mši se užívá jako „ručník“ po umývání rukou. 

Karol Wojtyla 

Který z následujících listů nenapsal Pavel: 

Římanům, Korintským, Petrův, Galatským? 

Jak nazýváme modlitbu připomínající zvěstování Panně Marii 

andělem Gabrielem, která byla zavedena pravděpodobně 

ve 14. století a na jejím rozšíření měli zásluhu františkáni? 

Jak se jmenuje křesťanský podcast, pořad 

rádia Proglas pro mladé posluchače? 

Jak se jmenuje šňůra plná korálků sloužící 

k modlitbě? (str. 266) 

Je pravdou, že bratranci Kosma a Damián byli skvělými 

učiteli, kteří se nenechali odradit od víry, a po jejich smrti 

se na jejich památku začala konat procesí? 

Petrův 

Anděl Páně 

Na dřeň 

růženec (str. 266) 

Ne, byli to bratři a byli lékaři. 

Na území kterého dnešního státu se nachází 

město Damašek? 

Prvním papežem, který si změnil své občanské jméno, byl zvolený 

Mercurius (papež Jan II.), který byl přesvědčený, že by se papež 

neměl jmenovat po pohanském bohu (Merkur). Ve kterém století žil? 

(tolerance 3 století) 

Kdo je autorem nového mariánského sloupu na Staroměstském 

náměstí, který byl v roce 2020 znovu postaven podle konstrukce toho 

původního? 

Jak říkáme místu (většinou stupínku nebo řečnickému pul-

tu), od kterého se čtou při bohoslužbách liturgické texty? 

Kolik hvězd se podle legendy objevilo na hladině 

Vltavy po mučednické smrti Jana Nepomuckého? 

Sýrie 

v 6. století  

Petr Váňa 

ambon 

pět 

Čím byli původně Ježíšovi učedníci Šimon 

Petr a bratři Jakub a Jan, synové Zebedeovi? 

Kde v Orlických horách nalezneme kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, který se už od 17. století stal významným poutním místem, 

byl vypálen a zničen Rudou armádou a dnes po opravách se 

může pyšnit např. prosklenou střechou? 

Jak se jmenuje předválečné literární hnutí, které 

sdružovalo vzdělané kněze a laiky v našich zemích?  

Jak se nazývá modlitba, kterou nám od-

kázal Kristus? 

Koho nazýváme Svatou rodinou? 

rybáři 

Neratov 

Katolická moderna 

Otče náš 

Marie, Josef, Ježíš 


