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kvízů

Král
Pravidla
soutěže

• Pokud pošlete řešení kvízů
k nám do redakce, zapojíte se
do naší soutěže Král kvízů.

Soutěž probíhá
ve dvou kategoriích:
I. žáci 1. až 5. třídy
(Mazánci)
II. starší (Mazáci)
• V každém čísle jsou zveřejněny
různé úkoly a otázky. Za jejich
správné řešení můžete získat
maximálně 30 bodů. Body
získané v jednotlivých kolech
soutěže se vám sčítají. Po roce
soutěžení pak vyhodnotíme
nejúspěšnějšího řešitele, a ten
získá prestižní titul Král kvízů
a odměnu. V každém čísle také
zveřejníme nejúspěšnější řešitele z minulého kola soutěže.
• Ročník soutěže se kryje se školním rokem. To znamená, že
v září začínáme a v prázdninovém čísle uveřejníme konečné
výsledky.
• Zoufat nemusí ale ani ten, kdo
neodpovídá vždy správně. Pokud se zúčastní všech kol soutěže (tj. pošle odpověď vždy,
když mu přijde Tarsicius), bude
na konci školního roku zařazen
do slosování o ceny a bude vyhlášen spolu s Králi kvízů jako
Kvízový vytrvalec.
• Odpovědi posílejte do data, které je uvedeno ve spodní části
této dvojstránky.
• Vždy od začátku sudých měsíců můžete nové otázky,
staré odpovědi a současné
pořadí soutěže Krále kvízů
najít na internetové stránce
www.tarsicius.cz

Daniel Dehner

Ilustrace: Dominik Strnad

Mazáci

Mazánci

všechny vás vítám v novém roce 2003. Možná si ještě vzpomínáte na úkol, který jste dostali v Tarsiciovi na měsíc září a říjen – napsat
aspoň deset svátků Panny Marie. Nyní se k těmto svátkům vrátíme.
Vaším úkolem bude dát dohromady názvy svátků a data, kdy se slaví.
Trošku se nám to však po těch svátcích rozházelo… Ale pro vás by to
neměl být problém, na pomoc si můžete vzít liturgický kalendář anebo
misál.
Ať se vám v novém roce daří a ať máte stále radost ze života!
Daniel Dehner

druhá sobota po slavnosti
Svátek Navštívení Panny Marie
Nejsvětější Trojice
Svátek Narození Panny Marie
1. ledna
Slavnost Zvěstování Páně
ledna
18.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
11. února
prvotního hříchu
25. března
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
31. května
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
16. července
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
5. srpna
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
15. srpna
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
22. srpna
Památka Panny Marie Růžencové
8. září
Památka Panny Marie Lurdské
září
15.
Památka Panny Marie Královny
7. října
Památka Panny Marie Karmelské
21. listopadu
Památka Panny Marie Bolestné
8. prosince
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Řešení z minulého čísla

i
c
án

Matka Tereza – zemřela; Jan Pavel II. – žije; František kardinál Tomášek – zemřel; František z Assisi
– zemřel; Anička Zelíková – zemřela;
Maxmilián Maria Kolbe – zemřel; Josef Ratzinger – žije; Jakub Jan Ryba
– zemřel; Bernadeta Soubirousová
– zemřela; Petr Eben – žije.
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Jakub Kříž
Ilustrace: Dominik Strnad

Rosťa Nováček
Josef Řičář
Jirka Tichý
Jakub Aseem
Lukáš Tomeš
Roman Kubů
František Paskuda
Jakub Homola
Lukáš Franz
Jan Moravec
6. Marek Selucký

1.
2.
3.
4.
5.

Několik mazáků se v minulém kole soutěže nachytalo
na starý fígl. Jen se podívejte
na otázku číslo 7 v minitestu.
Schválně si tu otázku přečtěte
ještě jednou. Stojí tam „vzpomíná“, nebo „nevzpomíná“?

Slavnosti, svátky,
památky…

Poznej světce
1815
1888
1934
31.12.

(5 bodů)

Spojte liturgickou
dobu se správnou
liturgickou barvou
doba vánoční
liturgické mezidobí
doba velikonoční
doba adventní
doba postní
(5 bodů)

fialová
bílá (zlatá)
zelená
bílá (zlatá)
fialová

Katedrála
Víte, kdy slavíme výročí posvěcení
brněnské katedrály?
(5 bodů)

Kdy slavíme následující slavnosti,
svátky nebo památky?
Matky Boží, Panny Marie
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Obrácení sv. Pavla
Stolce sv. Petra
Zvěstování Páně
Nejsvětější Trojice
Těla a Krve Páně
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Neposkrvněné Panny Marie
Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
Proměnění Páně
Panny Marie Karmelské
Svatých prvomučedníků římských
Panny Marie Růžencové
Svatých mláďátek
(každý svátek – 1 bod)

Vždy od začátku sudých měsíců můžete nové otázky, staré odpovědi
a současné pořadí soutěže Krále kvízů najít na internetové stránce
www.tarsicius.cz

Liturgické okénko
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Poznej světce: sv. Anežka Česká
(šifry: Přemysl Otakar I., řád křižovníků s červenou hvězdou…). Zvláštní
slova – c) liturgické oděvy. Jáhen – čte
evangelium, může kázat, podávat sv.
přijímání, propouští lid… Minitest: 1a,
2c, 3a, 4b, 5b, 6c, 7a, 8c, 9b, 10a

Vzkaz
Krále kvízů se v tomto kole zúčastnil i klub BiGystrantů, který získal 30 bodů. Do
celkového pořadí jsme ho však nezařadili, protože se jedná o soutěž jednotlivců,
a bylo by tedy nespravedlivé, aby s nimi mohly soutěžit kluby. Pokud však pošle
řešení Krále kvízů více klubů, můžeme vytvořit speciální „klubáckou“ kategorii.

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 10. 2. 2002 na adrese kralkvizu@tarsicius.cz nebo Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

Průběžné pořadí po 2. kole
Mazánci

Kdo se nachytal ?

Milí ministranti,

Přiřaďte data ke svátkům
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Ahoj páni ministranti!
Asi cítíte, jak mráz „pálí“. Leden a únor je čas zimních radovánek. Mnozí z nás vytáhli zase po roce lyže,
brusle nebo běžky a honem si zimy pořádně užít.
Ale přestože je taková zima, má nás „hřát u srdce“.
Ptáte se jak? Jednoduše! Když něco hezkého prožijete
s druhými lidmi, pak si asi řeknete: „Bylo to fajn, bylo
to moc bezva.“
Prožíváme opět liturgické mezidobí mezi Vánocemi
a postní dobou. Možná si posteskneš, že Vánoce jsou
už pryč a zase škola. Za chvíli pololetí, kdy se budou
uzavírat známky. Někdo je v pohodě, někdo z vás bude
opravovat známky na poslední chvíli. Bude dohánět,
co zameškal během pololetí.

58
57
51
30
30
27
27
27
27
27
15

Mazáci
1. Jan Fíla
2. Jára Tichý
Vojta Matys
3. Jakub Vavrečka
4. Martin Ryšavík
5. Lukáš Blata
František Jakubec
6. Pavel Tomeš
Adam Selucký
7. Ondřej Plic
8. Marek Blokeš
9. Petr Paskuda
10. Jan Vatter

55
54
54
50
40
28
28
27
27
26
23
22
20

Nejlepší z minulého kola
Mazánci
Rosťa Nováček, Jirka Tichý, Jakub
Aseem, Lukáš Tomeš (všichni 30
bodů)
Mazáci
Jan Fíla, Jakub Vavrečka, Vojta Matys, Lukáš Blata, František Jakubec
(všichni 28 bodů)

P. Václav Knotek
Pozor ! Vánoce neskončily a nikdy neskončí !
Oslavovali jsme, že Bůh přišel na tento svět skrze
chudou dívku z Nazareta. Bůh je mezi námi a s námi.
Je s námi tehdy, když se radujeme, když se šprtáme
a nejde nám to, je s námi když se radujeme. Je s námi
i tehdy, když ho odmítáme našimi hříchy, a má nás rád
a dává nám stále šanci začít znovu a znovu.
Sv. Pavel říká: „Stále se radujte“ (Sol 5, 16). Může
být větší radost než ta, že Bůh je stále se mnou?!
Zkusme se, kluci, učit tomu, že „s Bohem mi je dobře“. Dokážeme to s vědomím, že „Bůh je se mnou“.
Přeji vám, ať vás hřeje u srdce to, že jste ministranti
a Bůh je s vámi.
Váš otec Václav

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 10. 2. 2002 na adrese kralkvizu@tarsicius.cz nebo Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

