
Milé děti,  

blíží se čas prázdnin a nejrůznějších výletů. V  tomto čísle Farníčku se dozvídáme mnoho 

zajímavých věcí o naší DIECÉZI. Co takhle ji společně trochu prozkoumat a nejlépe i procestovat?  

Na začátek pro rozehřátí si dáme menší kvíz. Stačit bude tužka a bystrá hlava. Pro Vás 

starší bude určitě hračka vyplnit prázdná políčka. A kdo by potřeboval nápovědu, objeví ji 

v bublině. Stačí jen správně přiřadit názvy a čísla.  

Naše diecéze nese název podle jednoho města. Toto druhé největší město v České republice se 

jmenuje:  _  _  _  _.  V čele každé diecéze stojí  _  _  _  _  _  _ .  

Diecéze je rozdělena do menších celků, které nazýváme: _  _  _  _  _  _  _  _  _ . 

Rozloha činí: ___________ m2 a lidí - katolíků je v ní přibližně: _________ .  

Každé děkanství je následně rozděleno do farností, celkový počet těchto farností v celé diecézi je 

________.  

Brněnské biskupství bylo založeno __________________ . Letos, 

v roce 2017 tedy slavíme ______ výročí od jeho založení.  

Patrony naší diecéze jsou svatí   _  _  _  _   a   _  _  _  _  _.  

 

Nyní už jsme připraveni vydat se na cestu… co ale 

všechno s sebou do baťůžku?  

Zakroužkuj věci, které by se Ti mohly 

hodit.   

 

 

 

 

 

 

 



Prohlédni si pořádně mapu naší diecéze rozdělenou do jednotlivých děkanátů. Naše cesta 

začíná v našem děkanátu - vepiš jeho název na přichystaná políčka. Cílem naší cesty bude 

jiný děkanát - jeho název opět vepiš do políček.   

 

 

Spojením teček zjistíš, kterým dopravním prostředkem se dostaneme do cíle...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Že ještě pořád váháš, kam to vlastně putujeme? Poslední nápovědou ti budou tito dva 

světci. Jsou to hlavní patroni naší diecéze a podle jednoho z nich je pojmenovaný i kopec, 

na kterém stojí cíl našeho výletu. 

Jejich atributy (znaky, podle kterých poznáme o kterého světce se jedná) jsou předměty, které drží v ruce. 

Vepiš je na linku a vy starší i dopište, co tyto atributy znamenají.  



A jsme v CÍLI! Už zdálky vidíme vrcholky… doplň tajenku: 

               - kniha knih   

              - jehličnan    

             - vyčnívající část obličeje  

             - počet prstů na ruce  

               - tropické ovoce   

                - místo setkání věřících  

              - část domu, kterým koukáme ven 

              - roční období po jaru  

              

              - pochoutka pro psa  

               - žena Rumcajse   

                 - dopravní prostředek  

             - zmrzlá voda   

              - sladký dárek k narozeninám 

                  - žlutobílá květina   

                 - kočičí mládě    

               - pilný hmyz   

              - vodní živočichové  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V cíli na nás nečeká nikdo menší 

než sám Král Králů... 

Na které minci 

najdeme vyobrazení 

brněnské katedrály? 


