
KVÍZ ZNALOSTÍ O PAPEŽI 
Ověřme si pomocí tohoto kvízu, co víme o papeži obecně a zda něco 
víme o papeži současném. Odpovíš-li správně aspoň na patnáct otázek, 
jsi na tom dobře. Pokud ne, máš příležitost to napravit … 

1. Kdo z apoštol ů se stal p řed- 
chůdcem a vzorem papež ů? 

a) Jan 
b) Petr 
c) Ondřej 

. 2. Který p ředmět je symbolem 
všech papež ů? 

a) skála 
b) dveře 
c) klíč 

   
3. Jak se jmenuje dnešní stát, 

který je sídlem papeže? 

a) Itálie 
b) Švýcarsko 
c) Vatikán 

 4. Papež je zárove ň biskupem 
jedné diecéze. Které? 

a) cařihradské 
b) římské 
c) jeruzalémské 

   
5. Kdo ustanovil prvního z apo-

štol ů, aby stál v čele církve? 

a) sbor Dvanácti apoštolů 
b) Ježíš Kristus 
c) první celocírkevní sněm 

 6. Jak se jmenuje sbor kardinál ů, 
který volí papeže? 

a) konkláve 
b) konvent 
c) konvikt 

   
7. Jakými pen ězi se platí ve stát ě, 

který je sídlem papeže? 

a) dolary 
b) lirami 
c) eurem 

 8. Jak se jmenuje osobní stráž 
papeže? 

a) maltézští rytíři 
b) italská liga 
c) švýcarská garda 

   9. Jakou barvu kleriky má papež?  

a) bílou 
b) fialovou 
c) červenou 

 10. Co je to papamobil? 

a) mobilní telefon papeže 
b) zvláštní automobil papeže 
c) pohyblivé schody 

v papežském paláci 
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11. Jaké jméno si vybral pro svou  
službu sou časný papež? 

a) František 
b) Jan Pavel II. 
c) Jan Pavel III. 

 

 12. Jak se jmenuje sou časný 
papež ob čanským jménem? 

a) Josef Ratzinger 
b) Jorge Mario Bergoglio 
c) Carlo Maria Martini 

   
13. Ze které zem ě pochází 

současný papež? 

a) ze Španělska 
b) z Itálie 
c) z Argentiny 
 

 14. Ve kterém roce se narodil 
současný papež? 

a) 1921 
b) 1927 
c) 1936 
 

   15. Ve kterém roce byl sou časný 
papež zvolen papežem? 

a) 2013 
b) 2012 
c) 2011 

 

 16. Jak se jmenuje rodné m ěsto 
současného papeže? 

a) Marktl am Inn 
b) Buenos Aires 
c) Frankfurt am Mein 

 
   17. Jak se nazývá setkání papeže  

s věřícími každou st ředu? 

a) kongregace 
b) všeobecný kongres 
c) generální audience 

 

 18. Ke kterému řeholnímu spole-
čenství pat ří současný papež?  

a) jezuité  
b) premonstráti 
c) františkáni 

 
   19. Jakým titulem bývá obvykle 

oslovován papež? 

a) Důstojný otec 
b) Jeho milost 
c) Svatý otec 

 

 20. Jak se jmenoval poslední 
celocírkevní koncil? 

a) Tridentský 
b) Druhý vatikánský 
c) Jeruzalémský 

 
   21. Co je to encyklika? 

a) papežský oběžník (dokument) 
určený celé církvi 

b) klika do Sixtinské kaple 
c) skupina nejznámějších teologů 

 

 22. O největších slavnostech 
dává papež požehnání 
„Urbi et orbi“. Co to znamená?  

a) lidu a tvorstvu 
b) městu a světu 
c) světu a církvi 

 


