
Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!
Pane, ty mi chceš mýt nohy?

Já jsem Žid z kilikijského Tarsu, občan toho ne neznámého města. 

Sv. Petr a sv. Pavel 
Ke komu patří jaký výrok? Ke svatému Petrovi nebo Pavlovi? 

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.

Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje...

římský císař, za kterého propuklo velké pronásledování křesťanů

nástupce apoštola Petra 

město, kde zemřeli sv. Petr a Pavel 

Doplňte správnou odpověď

jméno bratra sv. Petra 

původní jméno sv. Pavla původní povolání sv. Petra 

datum  slavnosti sv. Petra a sv. Pavla

Vzpomenete si, co se přihodilo sv. Pavlovi na těchto místech: Damašek, Malta, Atény,
Řím? Podívejte se do Bible, do jakých obcí sv. Pavel posílal dopisy.



Najdete znak pro brněnskou diecézi?

Brněnská diecéze  

Seznamte se s místy a osobnostmi brněnské diecéze

Je text pravdivý? Najdete v něm 3 chyby? 

Brněnská diecéze byla založena 5. prosince 1888. Bylo to za vlády Matky Terezy. Patrony  brněnské
diecéze se stali svatý Petr a svatý Pavel. Brněnské diecéze vznikla oddělením od vídeňské. Ta se tak stala  
arcidiecézí. . Území diecéze je rozděleno na menší jednotky, tzv. děkanáty, v  jejichž čele stojí  děkan.
Děkanáty se dělí ještě do farností.

Jem svatá. Žila jsem v severních
Čechách, ale pocházím z Křižanova.
Moje maminka pocházela dokonce
ze Siciálie a byla členkou družiny
královny. Snažila jsem se být dobrou
manželkou a matkou. S láskou jsem
se také starala  chudé a nemocné. 

Poledne mé zvony
vyzvání už v 11 hodin a to
na přípomínku lsti, díky
které se Brno ubránilo
před švédskými vojsky.  

Navrhoval mě slavný
Santini. Vynikám takovou
krásou a hodnotou, že mě
zařadili mezi památky
UNESCO. 

Jem blahoslavená. Působila jsem jako
zdravotní sestra v nemocnici. Lidé
mě oceňovali, protože jsem byla
dobrá sestra. Jednou ale vyšlo
nařízení, že se musí sundat všechny
kříže z nemocnice. Já jsem s tím
nesouhlasila. Proto jsem byla za
nacistického režimu popravena. 

Nacházím se nedaleko
Brna. V blízkosti poutního
kostela se dokonce nachází
hrobka slavného rodu
Lichtenštejnů.


