
Téma: NAŠE DIECÉZE 
 
1.  Ve kterém století obnovil papež Alexandr II. v Olomouci samostatné moravské 

biskupství, které ve zdejším kraji existovalo už za časů svatého Metoděje? (5 bodů) 

a) 11. století – rok 1063 
b) 13. století – rok 1263  
c) 15. století – rok 1463 

2. Komu je zasvěcená olomoucká katedrála? (3 body) 

a) svatým apoštolům Petrovi a Pavlovi   
b) moravským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi  
c) svatému knížeti Václavovi z rodu Přemyslovců 

3. Kolik žije aktuálně v olomoucké arcidiecézi katolických biskupů? (3 body) 

a) dva  b) tři    c) žádný                        

4.  Zatím poslední arcibiskup Jan Graubner stál v čele naší místní církve do poloviny 
roku 2022 a zasloužil se o postupnou obnovu jejího života po skončení komunistické 
totality. Ve kterém roce nastoupil do úřadu? (5 bodů) 

a) 1989  b) 1990   c) 1992 

5. Na území olomoucké arcidiecéze najdeme celkem 21 děkanátů a 418 farností. 
Které město (farnost) do naší diecéze od roku 1996 nepatří? (7 bodů) 

 a) Jeseník  b) Hodonín   c) Vsetín 

6. Kolik procent obyvatel arcidiecéze vyznává přijetím svátosti křtu katolické 
náboženství? (5 bodů) 

a) 61,8 %  b) 41,8 %  c) 21,8 % 

7.  Na území diecéze fungují čtyři církevní gymnázia, dvě střední odborné a jedna vyšší 
odborná církevní škola. Jakým oborům se věnují studenti středních odborných škol? 
(7 bodů) 

a) kadeřnice – pedagog volného času – zahradník   
b) lesní mechanizátor – učitel/učitelka v mateřské škole – zdravotní sestra  
c) zemědělec/farmář – opravář lesnických strojů – vychovatel/vychovatelka ve školní 
družině  

8.  Sedm měst v diecézi nabízí rodičům možnost přihlásit děti do církví zřízené základní 
školy. Která z uvedených škol se opírá o spolupráci se salesiány Dona Boska?  
(5 bodů) 

a) Církevní základní škola v Kroměříži  



b) Základní církevní škola sv. Voršily v Olomouci 
c) Základní škola při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově    

9)  Na území naší arcidiecéze působí větší či menší komunity 14 různých ženských 
řeholních řádů. Ve kterém městě/obci jsou doma Milosrdné sestry sv. Vincence de 
Paul (lidově „vincentky“), které provozují vlastní léčebnu dlouhodobě nemocných? 
(5 bodů)     

a) Svatý Kopeček u Olomouce 
b) Vizovice 
c) Kroměříž         

10) Který ze 14 mužských řeholních řádů – přítomných v diecézi – nepůsobí v 
Olomouci? (5 bodů) 

a) Řád Německých rytířů      
b) Řád menších bratří františkánů    
c) Řád bratří kazatelů – dominikáni   

BONUSOVÁ OTÁZKA: 

V olomoucké arcidiecézi můžeme uctít hrob svatého mučedníka Jana Sarkandra a 
čtyřech kandidátů blahořečení: obnovitele poutních míst arcibiskupa Antonína 
Cyrila Stojana, prvního českého salesiána Ignáce Stuchlého, spirituála kněžského 
semináře Antonína Šuránka a laické karmelitánky Anny Marie Zelíkové, která 
obětovala svůj život za nenarozené děti. K místům, kde jsou tito hrdinové víry 
pohřbeni, přiřaďte jejich jména. (2 body za každou správnou odpověď)   

a) Fryšták   Ignác Stuchlý 
b) Napajedla  Anna Marie Zelíková 
c) Velehrad   Antonín Cyril Stojan 
d) Olomouc  Jan Sarkander 
e) Ostrožská Lhota  Antonín Šuránek 
 

 
 
 
PRO ZAJÍMAVOST: 
Církevní základní škola Salvátor ve Valašském Meziříčí informuje: 
Děti na naší škole pocházejí většinou z křesťanských rodin nebo z rodin nevěřících, které jsou ke 
křesťanství tolerantní. Náboženské přesvědčení není podmínkou pro zápis na naši školu. V průběhu 
školní docházky vedeme děti k úctě k člověku bez ohledu na jeho věk či vývojové stádium, k lásce k 
vlasti a k jejím křesťanským kořenům a ke zdravé toleranci a asertivitě vůči okolí. Naše škola vyučuje 
podle školního vzdělávacího programu Naděje, v duchu křesťanských zásad. Během školního roku 
slavíme s dětmi křesťanské svátky a prožíváme s nimi události církevního roku. Učitelé na naší škole 
mají dlouholetou praxi s dětmi a jejich výchovou. Počty žáků ve třídách se pohybují průměrně 
kolem dvaceti. 


