
Farní taxík 
 

Drahotuše 
1. Který světec by se dal považovat za patrona táboráků? (Vavřinec) 
2. Jaká pohřební píseň se tradičně zpívá u Sv. Anny? (Blíž tobě, Bože můj) 
3. Který svatý je uprostřed na bočním oltáři v Drahotuších spolu se sv. Václavem a 
sv. Vojtěchem? Nápověda: patron zamilovaných. (Sv. Valentin) 
4. Který ze světců je patronem ztracených věcí a ve které obci je také patronem? 
(Sv. Antonín, Středolesí) 
5. Na Drahotušsku jsou silné sbory dobrovolných hasičů. Který svatý je jejich 
patronem a kde má nejmladší sochu a zasvěcený zvon? (Sv. Florián, Hrabůvka) 
6. Kdy se pravidelně otvírají dveře Lurdské kaple? (v květnu a v říjnu) 
7. Vyjmenujte alespoň 4 filiální obce, které spadají do farnosti Drahotuše. (Velká, 
Lhotka, Hrabůvka, Radíkov, Středolesí, Milenov, Klokočí, Slavíč, Rybáře) 
8. Která z obcí má ve svém znaku růženec a kříže? (Klokočí) 
9. Která z filiálních obcí drahotušské farnosti bude mít nejdříve pouť a k jakému 
patronovi? (Slavíč, sv. Josef) 
10. Kdy letos vychází pouť na sv. Annu? (27.7.) 

Partutovice 
1. Kdy slaví svůj svátek sv. Mikuláš? (6.12.) 
2. Co mají v obecním znaku Partutovice? (berlu, lopatky mlýna) 
3. Jaká je nejproslulejší plodina ZD Partutovice? (brambory) 
4. I partutovický sbor dobrovolných hasičů slaví sv. Floriána spolu se sbory 
v Olšovci, Stříteži a Jindřichově. Ve které vesnici se bude „Floriánek“ slavit letos? 
(Střítež) 
5. Která obec patří jako filiální k farnosti Partutovice? (žádná) 
6. Kolik dětí se vyučuje v partutovické ZŠ? (23) 
7. Jakou funkci v OÚ Partutovice zastává současný předseda ZD Partutovice? 
(místostarosta) 
8. Ve které dny je otevřen hostinec „Na fojtství“ v Partutovicích? (po, st, pá, ne) 
9. V kterou denní dobu lze v partutovickém obchodě koupit čerstvé mléko? (ráno) 
10. Jakou vojenskou hodnost má ve svém přijímení předseda ZD Partutovice a 
ředitelka ZŠ a MŠ Partutovice? (Maršálek) 

 
 



Potštát 
1. Kterému apoštolovi stáhli zaživa kůži? (Sv. Bartoloměj) 
2. Jaké dvě barvy jsou ve znaku města Potštát? (černá a bílá) 
3. Kolik je v Potštátě katolických kostelů? (dva)  
4. Proč je na náměstí i v obou kostelích socha sv. Floriána? (Potštát několikrát vyhořel) 
5. Komu je zasvěcený známý dřevěný kostelík v Lipné? (Sv. Jan Křtitel) 
6. V ceně jakého zboží dává potštátský farník do sbírky podle děkana Františka Krále? 
(cigarety) 
7. V kterém hostinci v Potštátě se můžete nejspolehlivěji zeptat na paní Svobodovou? 
(Na vyhlídce) 
8. Vyjmenujte alespoň 3 obce náležející farnosti Potštát. (Kovářov, Luboměř pod 
Strážnou, Lipná, Kyžlířov, 50Lánů, Michalov, Boňkov, Boškov) 
9. Ve které obci byl zbořen kostel po zabrání vojenského újezdu Libavá? (Luboměř pod 
Strážnou) 
10. Který rod jako poslední vlastnil potštátský zámek? (Walderode) 

Jezernice 
1. Který svatý daroval svůj plášť? (Sv. Martin) 
2. Kdy byly poslední lidové misie ve farnosti Jezernice před misiemi 2012, na jejichž 
památku stojí u kostela kamenný kříž? (1920) 
3. Co je maskotem obce Jezernice? (vodník Jezeráček) 
4. Kolik oblouků je na jezernickém viaduktu? (41) 
5. V které obci je prázdný tunel a jak daleko je od Jezernice? (Slavíč, 2km) 

Loučka 
1. Ke kterému svatému jsou loučské hody? (Sv. Karel Boromejský) 
2. Jaký nápis visí nad loučským hřbitovem? (Zde jsme si všichni rovni) 
3. V Loučce je také kaplička zasvěcena patronu ztracených věcí, sv. Antonínu. Kdy 
má tento světec svátek? (13.6.) 
4. V sousedních Bohuslávkách mají kapli, která je zasvěcena … (Všem svatým) 
5. V sousedním Slavkově je zrušený kostel sv. Františka Serafínského. Co z toho 
kostela udělali komunisté za minulého režimu? (KD) 

Podhoří 
1. Jaký nápis Vás vítá na slunečních hodinách farního kostela v Podhoří (a také kaple 
v Milenově)? (Smrt jistá, hodina smrti nejistá) 
2. Kterého světce potkáte ve vstupu kostela v Podhoří? Nápověda: je to také patron 
kostela. (Sv. Havel) 
3. Jak se jmenuje zřícenina hradu, která je nad Podhořím? (Drahotuch) 
4. Která z obcí přináleží farnosti Podhoří: Milenov, Středolesí nebo Uhřínov? (3) 
5. Na který den připadá adorační den farnosti Podhoří? (16.10.) 



Společné 
1. Ve kterém děkanátě se nachází 6 farností spravovaných z Drahotuš? (Hranice) 
2. Která z farností z Drahotuš spravovaných je v nejvyšší nadmořské výšce? (Partutovice) 
3. Kolik měst je spravováno katolickou duchovní správou z Drahotuš? (jedno, Potštát) 
4. Jak se jmenuje zřícenina hradu, která se nachází ve farnosti Potštát? (Puchart) 
5. Nejbližší poutní místo k farnostem Potštát a Partutovice… (Maria Stein, Spálov) 
6. Ve kterých farnostech bude letos procházet průvod Božího Těla? (Drahotuše, Podhoří 
a Potštát) 
7. Která z šesti drahotušských farností má jako první v roce svůj adorační den? (Loučka 
1.2.) 
8. V kterých z šesti drahotušských farností jsou viditelné misijní kříže? (Drahotuše, 
Jezernice, Partutovice) 
9. V kterém roce byly v Drahotuších poslední lidové misie? (2003) 
10. Na kterém hřbitově se nachází kapličky křížové cesty? (v Drahotuších) 
11. Ve kterém kostele se nachází malované fresky? (Potštát u Panny Marie, Partutovice) 
12. Alespoň 2 obce z 6 farností, kde slaví pouť k Panně Marii (Potštát PM, Kovářov, 
Kyžlířov, Milenov) 

Obecné vtipné 
1. Který svatý má nejvíce zubů? (Sv. Josef, sv. Šimon, apoštol) 
2. Která svatá se s kterou svatou v nebi nikdy nepotkají? (Sv. Kopeček a sv. Hora) 
3. Která nesvatá bude spasena? (tráva) 
4. Který svatý nám může odemknout nebeskou bránu? (Sv. Petr) 
5. Když představený poslal misionáře ke kanibalům, kladl jim na srdce, ať nedělají žádné 
hlouposti nechtěje mít svaté, po kterých nebudou žádné ostatky. Čeho se obával? (aby 
je nesežrali) 
6. Jaký zázrak učinil Bůh židovi, když byla sobota a žid uviděl na zemi tisícovku, pro 
kterou se nemohl zvednout kvůli sobotě? (všude kolem sobota, tady úterý) 
7. Co udělá lev, když uvidí misionáře, který se modlí: „Bože, dej tomuto zvířeti 
křesťanské smýšlení.“? (pokřižuje se a řekne: Bože, děkuji ti za tento pokrm) 
8. Proti jakému přikázání se prohřešíte, když useknete kočce ocas? Co Bůh spojil, 
člověk… (nerozlučuj) 
9. „Kdo je bez hříchu, hoď první kamenem.“ Tu prosviští kámen. Kdo ten kámen mohl 
hodit? (Ježíšova matka) 
10. Co se stane, když Mojžíš jde s prutem rybařit? (rozdělí se vody) 
11. V jaké tónině troubili na polnice kolem Jericha, když zdemolovali hradby města? (D-
mol) 
12. Proč se Ježíš po zmrtvýchvstání ukázal nejdříve ženám? (Aby to co nejdříve všem 
rozhlásili) 
13. Proč Petr zapřel Krista? (protože mu Ježíš uzdravil tchýni) 
14. Na co čeká dítě s babičkou u svatostánku? (Až se rozsvítí zelená) 



Obecné náboženské 
1. Jaké jsou základní liturgické barvy při katolické liturgii? (zelená, fialová, bílá, 
červená) 
2. Kterou svátost musel přijmout děkan? (kněžství) 
3. Kolik je kanonických knih Nového zákona? (27) 
4. Pro koho Bůh stvořil svět? (Pro člověka) 
5. Které Boží přikázání má v sobě i příslib? (4. Cti otce svého i matku svou, abys 
dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi) 
6. Jak začíná latinsky modlitba Zdrávas, Maria? (Ave, Maria) 
7. Na které hlavní části se dělí mše svatá? (Bohoslužba slova, bohoslužba oběti) 
8. Vyjmenuj 4 evangelisty (Mt, Mk, Lk, J) 
9. Jak dlouho byl Jonáš v břiše velké ryby? (3 dny a 3 noci) 
10. Kolik malých zrnek obsahuje růženec? (53) 
11. Jak se papežským jménem jmenoval předchůdce Jana Pavla II., který zemřel v r. 
1978? (Jan Pavel I.) 
12. Jaký atribut má jáhen a mučedník Vavřinec? (rošt) 
13. Jakou smrtí zemřel jáhen Štěpán? (ukamenování) 
14. Jak se jmenoval první Izraelský král? (Saul) 
15. Kteří kardinálové mohou volit papeže? (Ti, kteří nedosáhli 80 let) 
16. Jak jsou rozděleny desky desatera? (3 k Bohu a 7 ve vztahu k lidem) 
17. Jaký liturgický postoj zaujímají věřící při četbě evangelia v bohoslužbě? (stání) 
18. Kolik zastavení má tradiční křížová cesta? (14) 
19. Jak se jmenoval potok u Getsemanské zahrady? (Cedron) 
20. Kolikáté výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu se slavilo v loňském 
roce? (1150) 
 
 
 

 


