
Farní vědomostní soutěž 

Před pár dny jsme slavili výročí posvěcení našeho kostela, před necelými třemi 

měsíci se nám podařilo zorganizovat první knínickou Noc kostelů. Při obou akcích 

byl v hlavní roli náš krásný farní kostel svatého Marka. Měli jsme dvakrát možnost si 

jej prohlédnout trochu důkladněji a jinak než jindy, třeba při mši svaté. 

Dnes si můžete vyzkoušet, co jste si o našem kostele zapamatovali nebo čeho si 

v něm všimli. Nabízíme pár otázek, když je správně zodpovíte, odpovědi napíšete 

na druhou stranu, podepíšete se a donesete na farní hřiště o Svatováclavském 

odpoledni 27. září, můžete vyhrát jednu z pěkných cen. 

1. Kde v našem kostele můžeme vidět desky Desatera a kde symbol Ducha 

svatého? 

2. Sochy a obrazy kterých svatých v něm můžeme najít? 

     Najdete jich aspoň 15? 

3. Na které straně kostela (z pohledu od lavic) stojí ambon? 

4. Kde najdeme svatého Václava? 

5. Co je napsáno na zdi pod kůrem - jaký letopočet a co znamená? 

6. Kolik lavic je v našem kostele? 

7. Kolik kapitol má evangelium sv. Marka a kolik jich ještě zbývá dopsat 

v našem farním opise? 

8. Kde můžeme najít obrazy Svaté rodiny? 

9. Kolik zvonů je na věži našeho kostela a k čemu slouží? 

10. Kolikáté narozeniny slaví letos otec Vladimír Sommer? 

11. Kolikátá neděle v mezidobí je ta dnešní? (myšlena neděle, kdy vyšel 

Farníček) 

12. Co znamená název letovického pěveckého sboru “Carpe diem”? 

13. Kde v našem kostele máme obraz Božího milosrdenství a jaký je na něm 

nápis? 
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