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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. chlapci z 1. až
5. třídy (Mazánci)
II. starší chlapci
(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 lichých měsíců
můžete nové otázky, staré odpovědi a současné pořadí soutěže Král
kvízů najít na internetové stránce

www.tarsicius.cz

Daniel Dehner
Ilustrace Dominik Strnad

Mazánci

V těchto dnech oslavujeme Ducha svatého. Toho lidem dal Pán Ježíš, aby nás poučoval, co máme dělat, abychom se líbili Bohu. Duch
svatý nám k tomu dává mnohé dary. A tak ho můžete prosit, aby vám
pomohl při řešení těchto otázek:

Duch svatý, jeho dary a slavnost Seslání Ducha svatého
Které jsou dary Ducha svatého?
Která svátost dává plnost darů Ducha svatého?
Jak se jmenuje olej, který se používá při udělování této svátosti?
Může se tato svátost přijímat častěji?
Ve které knize Nového zákona čteme o vkládání rukou, které patří
k této svátosti?
6. Co se objevilo nad hlavami těch, kdo byli přítomni seslání Ducha
svatého?
7. Byla tam i Panna Maria?
8. Kdo vystoupil po seslání Ducha svatého před lidi čekající venku
a promluvil k nim?
1.
2.
3.
4.
5.

Řešení z minulého čísla
Zastavení
křížové cesty:
1. Ježíš je odsouzen
2. Ježíš přijímá kříž
3. Ježíš padá pod křížem poprvé
4. Ježíš potkává svou matku
5. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž
6. Veronika podává Ježíši roušku
7. Ježíš padá pod křížem podruhé

8. Jeruzalémské ženy pláčou nad
Ježíšem
9. Ježíš padá pod křížem potřetí
10. Ježíš je svlečen ze šatů
11. Ježíše přibíjejí na kříž
12. Ježíš na kříži umírá
13. Ježíšovo tělo je sňato a
položeno jeho matce na klín
14. Ježíš je položen do hrobu
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K zastavením
křížové cesty
nepatří:
Ježíšovi nasazují na hlavu
trnovou korunu
Jidáš polibkem zrazuje Ježíše

Liturgické okénko
V liturgickém okénku bych vás,
milí ministranti, rád upozornil na
sekvenci k Duchu svatému. Je to
hymnus, který se zpívá nebo recituje
před evangeliem o slavnosti Seslání Ducha svatého. Zkuste si ji najít
a přečíst ještě před touto slavností. Pokud se vám to nepodaří, tak
alespoň pozorně naslouchejte ve
chvíli, kdy se rozezní kostelem.
Jde o starou a krásnou modlitbu.
Duch svatý je nazýván světlem a pla-

menem. Kdo z vás šel někdy potmě,
třeba v noci lesem, ten ví, jak se jde
špatně bez světla a že to může být
dost nebezpečné. Člověk se může
přerazit nebo někam spadnout.
Duch svatý září jako světlo při
putování duše k Bohu. Bez něj
nemůžeme ve zdraví dojít k cíli.
Projevuje se mnoha způsoby, často dobrými nápady (říkáme jim
vnuknutí), které nám říkají: Pomoz
mu. Udělej to. Zeptej se jí, proč je

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 20. 6. 2003 na adrese kralkvizu@tarsicius.cz nebo Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.
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Mazáci
Poznej světce
svátek: 26. 6.
narozen: 9. 1. 1902
národnost: Španěl
svatořečen: říjen 2002
(5 bodů)

Orientace v liturgických
knihách
1. Jaké evangelium se bude číst na
10. neděli v mezidobí 2004?
2. Jak se jmenuje liturgická kniha,
která obsahuje obřady žehnání?
3. Do kterého dílu lekcionáře nahlédnete, pokud si budete připravovat čtení na svátek sv. Josefa?
4. Které eucharistické modlitby
mají vlastní prefaci?

Jakub Kříž
5. Které eucharistické modlitby mají
vlastní, povinně užívanou prefaci?
6. Na kterou neděli kterého cyklu se
předčítá toto čtení: Řím 1, 1 – 7?
7. Na které straně Českého misálu
je uvedena modlitba Páně?
8. Kolik dílů má české vydání mešního lekcionáře?
9. Na které straně Českého misálu
se nachází vstupní modlitba slavnosti Seslání Ducha svatého?
10. Která eucharistická modlitba obsahuje zmínku o sv. Cypriánovi?
(každá otázka 2 body)

Papežové 20. století
Vyjmenujte všechny papeže, jejichž pontifikát alespoň z části zasahoval do 20. století.
(5 bodů)

Řešení z minulého čísla
Poznej světce: sv. Vojtěch (Slavníkovci; Prusové;datum smrti)
Vyznáte se v Písmu? 1. Jan – 2. Marek, Matouš a
Lukáš – 3. Markovo – 4. Evangelium svatého Matouše, Skutky apoštolů
(28 kapitol) – 5. Zjevení sv. Jana
Růženec: 1. Protože Ježíš je světlo světa – 2. Páté („Který ustanovil
Eucharistii“) – 3. Rosarium Virginis Mariæ – 4. Ve čtvrtek
Naši pastýři: arcidiecéze pražská: Miloslav Vlk – arcidiecéze
olomoucká: Jan Graubner – diecéze královéhradecká: Dominik Duka
– diecéze litoměřická: Josef Koukl – diecéze plzeňská: František Radkovský
– diecéze českobudějovická: Jiří Paďour – diecéze brněnská: Vojtěch Cikrle
– diecéze ostravsko-opavská: František Václav Lobkowicz

i
c
á
z
a
M

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

otec Martin Vařeka
smutná. Neber mu to. Udělej něco
pro radost. A mnoha dalšími.
Duch svatý také úzce spolupracuje s naším svědomím a vede nás k tomu, aby svět kolem nás byl alespoň
o trošku lepší. Tím se taky v naší duši
rozjasňuje a člověk zřetelněji vidí, co
je dobré a vede k radosti a co naopak vede ke smutku a zlobě. Důležité
ale je dobře naslouchat, protože hlas
Ducha svatého je velmi jemný a lze
ho lehce přeslechnout.

A tak až zazní ona modlitba „Svatý Duchu, sestup k nám“, prosme
upřímně, aby se v naší duši rozjasnilo jeho světlem a abychom se učili
naslouchat tichému hlasu, který nás
bezpečně provede každou situací.
S pozdravem otec Martin Vařeka
Hymnus Přijď, ó Duchu přesvatý
si můžete přečíst na straně 26 v rubrice Kdo zpívá, dvakrát se modlí.

Průběžné
pořadí
po 4. kole
Mazánci
Nováček Rosťa
Řičář Josef
Tichý Jirka
Tomeš Lukáš
Paskuda František
Aseem Jakub
Sulecký Marek
Drlík Matouš
Poživil Václav
Vatter Jakub
Kubů Roman
9.
10. Hartl Petr
Jansa Pavel
Kracík Josef
Plíva Petr
Seidl Aleš
Studený Karel
Volavý Petr
Volavý Jan
11. Janda Otakar
12. Franz Lukáš
Homola Jakub
Moravec Jan

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

118
117
111
90
87
84
75
60
60
60
57
30
30
30
30
30
30
30
30
28
27
27
27

Mazáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Fíla Jan
Vavrečka Jakub
Tichý Jára
Tomeš Pavel
Blata Lukáš
Jakubec František
Selucký Adam
Vatter Jan
Blokeš Marek
Matys Vojta
Paskuda Petr
Poživil Josef
Kosellek Michal
Pohl Ladislav
Pařík Zdeněk
Paskuda Adam
Žitný Martin
Rotschein Pavel
Vrbecký Jakub
Ryšavý Martin
Plic Ondřej
Šidla Pavel
Kolářský Petr

115
108
107
86
83
81
78
77
75
75
73
60
58
56
55
52
47
45
42
40
26
26
25

Nejlepší Mazánci z minulého kola:
Roman Kubů, Rosťa Nováček, Václav
Poživil, Marek Sulecký, Lukáš Tomeš,
Petr Plíva, Matouš Drlík, Aleš Seidl,
Karel Studený, Petr Hartl, Pavel Jansa,
Josef Kracík, Jakub Vatter, Josef Řičář,
Jan Volavý, Petr Volavý, Jirka Tichý, Jakub Aseem, František Paskuda. Všichni
30 bodů.
Nejlepší Mazáci z minulého kola:
Jan Fíla, Josef Poživil. Oba 30 bodů.

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 20. 6. 2003 na adrese kralkvizu@tarsicius.cz nebo Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

