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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 Král kvízů
najít na internetové stránce
www.tarsicius.cz

Daniel Dehner

Mazánci

Milý ministrante,
jistě ti neuniklo, že začalo postní období, kterým se připravujeme na
oslavu Kristova zmrtvýchvstání o Velikonocích. Právě v průběhu postních dnů si mimo jiné připomínáme Ježíšovo utrpení pro naši spásu
a jeho cestu s křížem na Kalvárii.
Proto i tato soutěž je věnována tématu křížové cesty. Tvým úkolem
je seřadit následující zastavení křížové cesty podle toho, jak jdou za
sebou. Ale pozor! Vloudila se malá chybička a několik zastavení k pobožnosti křížové cesty nepatří. Ty musíš odhalit a vyřadit je.
Daniel Dehner
Ježíš padá pod křížem poprvé
Ježíš na kříži umírá
Ježíšovi nasazují na hlavu trnovou korunu
Ježíš potkává svou matku
Šimon pomáhá Ježíši nést kříž
Ježíš přijímá kříž
Jidáš polibkem zrazuje Ježíše
Ježíš padá pod křížem podruhé
Ježíšovo tělo je sňato z kříže
a položeno jeho matce na klín
Veronika podává Ježíši roušku
Ježíše přibíjejí na kříž
Ježíš je svlečen ze šatů
Ježíš padá pod křížem potřetí
Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
Ježíš je položen do hrobu
Ježíš je odsouzen

Řešení z minulého čísla
Mazánci: 31. května,
8. září, 25. března,
8. prosince, 15. srpna, 1. ledna, 5. srpna,
21. listopadu, 18. ledna, 7. října, 11. února,
22. srpna, 16. července, 15. září, sobota po
2. neděli po slavnosti
Seslání Ducha svatého
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Mazáci: Poznej světce: sv. Jan Bosco (datum
narození, úmrtí, svatořečení, památky). Liturgické barvy: doba vánoční – bílá (zlatá), velikonoční
– bílá (zlatá), adventní – fialová, postní – fialová, liturgické mezidobí – zelená. Katedrála –
21. května. Slavnosti, svátky, památky…: 1. ledna, 18. ledna, 25. ledna, 22. února, 25. března,
neděle po Seslání Ducha svatého, čtvrtek po
Nejsvětější Trojici, pátek po 2. neděli po Seslání
Ducha svatého, sobota po 2. neděli po Seslání
Ducha svatého, 8. prosince, 6. srpna, 16. července, 30. června, 7. října, 28. prosince.
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Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 20. 4. 2003 na adrese kralkvizu@tarsicius.cz nebo Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.
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Mazáci

Jakub Kříž
Ilustrace Dominik Strnad

Průběžné
pořadí
po 3. kole

Poznej světce
Následující slova by vám měla napovědět, jakého světce máme na
mysli:
Tmbwojlpwdj (B=A)
évosurP
23. 4. 997
(5 bodů)

Mazánci

Vyznáte se v Písmu?
1. Který evangelista popisuje svatbu
v Káně?
2. Kteří evangelisté se označují jako
tzv. synoptikové?
3. Které z evangelií bylo napsáno na
základě kázání sv. Petra?
4. Která z knih Nového zákona má
nejvíce kapitol?
5. Ve které knize Nového zákona se
popisuje druhý Kristův příchod
na svět?
(5 bodů)

Rosťa Nováček
Josef Řičář
Jirka Tichý
Lukáš Tomeš
František Paskuda
Jakub Aseem
Marek Selucký
Václav Poživil
Matouš ?
Jakub Vatter
9. Otakar Janda
10. Roman Kubů
Jakub Homola
Lukáš Franz
Jan Moravec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naši pastýři

Znáte jména pastýřů jednotlivých
diecézí Čech a Moravy? Přiřaďte
k názvu (arci)diecéze jméno diecézního biskupa:
arcidiecéze pražská
Růženec
diecéze královéhradecká
1. Proč nazval Svatý otec nová tadiecéze litoměřická
jemství tajemstvími světla?
diecéze plzeňská
2. Které z tajemství světla si připomídiecéze českobudějovická
náme v průběhu Svatého týdne?
arcidiecéze olomoucká
3. Jak se nazývá apoštolský list, ve
diecéze brněnská
kterém Svatý otec vyhlásil nová
diecéze ostravsko-opavská
tajemství světla?
(16 bodů)
4. Ve který den bychom se měli
podle doporučení Svatého otce Nápověda: Při řešení některých
tajemství světla modlit?
otázek se vám možná bude hodit
(4 body)
minulé číslo Tarsicia.

Mazáci
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Omluva
V minulém čísle se objevil tiskařský šotek, když
jsme v soutěžním úkolu „Poznej světce“ uvedli
místo 31. 1. datum 31. 12. Protože to mnohým
z vás velmi zkomplikovalo řešení úkolu, rozhodli
jsme se, že všichni dostanete za úlohu „Poznej
světce“ 5 bodů. Těm z vás, kteří na chybu přišli
a nás na ni upozornili, děkujeme.

Vždy od začátku sudých měsíců můžete nové otázky, staré odpovědi
a současné pořadí soutěže Král kvízů najít na internetové stránce

www.tarsicius.cz
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16.

Jan Fíla
Jára Tichý
Jakub Vavrečka
Vojta Matys
Pavel Tomeš
Lukáš Blata
František Jakubec
Adam Selucký
Jan Vatter
Marek Blokeš
Petr Paskuda
Martin Ryšavík
Josef Poživil
Ladislav Pohl
Michal Kosellek
Jakub Vrbacký
Ondřej Plic
Zdeněk Pařík
Adam Paskuda
Martin Žitný
Petr Kolářský
Pavel Rotschein
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Nejlepší z minulého kola
Mazánci
Josef Řičář, Rosťa Nováček, Jirka
Tichý, Lukáš Tomeš, František Paskuda, Marek Selucký, Václav Poživil,
Matouš ?, Jakub Vatter (všichni 30
bodů)
Mazáci
Jan Fíla, Jakub Vavrečka, Pavel Tomeš, Jan Vatter, Josef Poživil, Ladislav Pohl (všichni 30 bodů)

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 20. 4. 2003 na adrese kralkvizu@tarsicius.cz nebo Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

