14

Král

Nová
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 každých třech
kolech soutěže pak vyhodnotíme nejúspěšnějšího řešitele a ten
získá prestižní titul Král kvízů
a odměnu. V každém čísle také
zveřejníme nejúspěšnější řešitele
z minulého kola soutěže. Ovšem
pozor, každému soutěžícímu se
počítá pouze součet bodů za
poslední tři kola, ve kterých soutěžil. Stejnou šanci tak budou mít
všichni soutěžící – ti, co soutěží
již několik let, i ti, kteří soutěží jen
půl roku.
• Zoufat nemusí ale ani ten, kdo neodpovídá vždy správně. Pokud se
zúčastní všech kol soutěže (tj. pošle odpověď vždy, když mu přijde
Tarsicius), bude čas od času zařazen do slosování o ceny a bude
vyhlášen spolu s Králi kvízů jako
Kvízový vytrvalec.
• Soutěž probíhá v každém čísle
Tarsicia a její pravidla se mohou
průběžně měnit podle situací,
které nastanou.
• 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

M

kvízů

áme tu nový školní rok a s ním i změnu pravidel, o které
jsme psali minule. Hlavní změna je, že Král kvízů se bude
vyhodnocovat už po každých třech kolech soutěže. Prostudujte si proto pečlivě nová pravidla v levém sloupci!!!
Než však jako obvykle začnete odpovídat na otázky Mazánků, prostudujte si pečlivě také svoji žákovskou knížku. Pokud zjistíte, že
jste už šesťáci, na otázky Mazánků rychle zapomeňte a koukejte
přejít na vedlejší stránku, MAZÁCI staří!

Mazánci

Daniel Dehner

Sedm vět Pána Ježíše na kříži
Měsíc září je pro školáky zcela jistě zajímavý tím, že skončilo období velkých prázdninových dobrodružství a začala doba tvrdé práce.
Pro prvňáčky o to vzrušivější, že vůbec poprvé mají možnost blíže
poznat, jak taková škola vypadá zevnitř a co všechno se tam děje, než
zase všichni odejdou po vyučování domů.
Ovšem měsíc září je docela přitažlivý i pro všechny katolické křesťany. Slaví totiž v tomto měsíci dva svátky, které mají hodně společného s křížem. A zde začínají soutěžní úkoly:
1. Napište, které dva svátky v měsíci září (jsou ve dvou dnech po
sobě) se nějak vztahují ke kříži. Napište název svátků (1 + 1 bod) a
přesné datum, kdy se slaví (1 + 1 bod).
2. Pán Ježíš, když už visel na kříži, řekl sedm vět, které zaznamenali také evangelisté. Které to byly věty? Napište je – za každou
bezchybně napsanou větu můžete získat 3 body. Jako nápovědu si

Liturgické okénko

otec Martin Vařeka

M

luvili jsme s kamarádem o smrti a posledním soudu a on mi povídá:
„Bůh je nekonečně milosrdný, toho se nebojím, určitě mi odpustí,
ale svého anděla strážného, až ho v nebi potkám, toho se bojím,
ten mě přinejmenším přetrhne.“ Andělé jsou občas chudáci, kolik jim přiděláváme starostí a práce, ani na chvilku si neodpočinou. Pořád musí být
ve střehu a jaksepatří při síle.
O mou duši se vede neustálý boj dobra se zlem. V tom, co dělám, jak se
rozhoduji, buď směřuji k Bohu, nebo od Něho. Poslechnu pokušení, nebo
se zapřu a udělám něco dobrého, nebo aspoň neudělám to špatné. Anděl,
to je bojovník, který se za mě bije jako lev, k tomu ho také Bůh poslal.
Řecké slovo „angelos“ znamená „posel“. A proč se ho můj kamarád bál?

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 26. 10. 2003 na adrese kralkvizu@tarsicius.cz nebo Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

Ilustrace Dominik Strnad
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můžete vzít Písmo svaté. Malé
upozornění: V jednom případě
se za jednu větu považuje spojení dvou vět, které Pán Ježíš řekl
tak, že se nejprve obrátil k ženě
a pak k muži.
3. Kříž se latinsky řekne …
– vyluštěte následující tajenku a
budete to vědět přesně (za každé
správně vyluštěné slovo získáte
jeden bod, za vyluštěnou tajenku
další 1 bod navíc):

1

2

3

Mazáci

Štěpán Pospíšil

Pátrání
po andělech
Poznej světce (jméno světce – 1 bod)
•
•
•

součet číslic data jeho svátku = 10 (1 bod)
autor 2 spisů v Bibli (každý spis 1 bod)
poslední verš předposlední kapitoly delšího spisu vypráví
o úspěšném zachránění tonoucích (odkaz 1 bod)

Naši neviditelní přátelé:

4

1. místo v kostele, u kterého se
křtí (napište 10. písmenko)
2. pomocník kněze u oltáře (napište 7. písmenko)
3. člověk, který pro víru v Krista
prolil svou krev (napište 2. písmenko)
4. jméno světce (příjmení Kolbe),
který zemřel v koncentračním
táboře za 2. světové války (napište 3. písmenko)
To je protentokrát vše, a připomínám: Nezapomeňte, že měsíc
říjen je zasvěcen Panně Marii ...

•
•
•

Co znamená slovo anděl? (1 bod)
Co všechno chceme přemáhat v modlitbě Anděle Boží, strážce můj? (3 body)
Ve které biblické knize vystupuje archanděl Rafael? (1 bod)

Orientace v evangeliích:
•

Které osoby nebo skupiny osob se podle vyprávění evangelií
prokazatelně (v evangeliu je výslovně uvedeno, že se jedná
o anděla) setkaly s andělem a při jaké příležitosti? (Každá
osoba nebo skupina osob 1 bod, odkaz aspoň na jeden doklad v evangeliu další 1 bod)

Liturgické knihy:
•
•

Uveď alespoň jednu píseň z kancionálu, kde se objevuje jiná
skupina nebeských bytostí, než jsou andělé. (2 body)
Který den se u nás slavila památka svatých andělů strážných
do roku 1913? (2 body)

Daniel Dehner
Vždy od začátku lichých měsíců můžete nové otázky, staré odpovědi a současné pořadí
soutěže Král kvízů najít na internetové stránce www.tarsicius.cz
Odpovědi tohoto kola přijímáme do 26.10.2003

„Strážného anděla, toho se bojím“

Je strážný anděl hlídač,
nebo ochránce a pomocník?

Dobře věděl, kolik svému strážnému andělu přidal zbytečných starostí. Kolikrát bezstarostně přemýšlel, díval se, mluvil i dělal věci, které jednoznačně
odvádí od Boha a škodí duši. Anděl, ten to pak žehlí, zachraňuje, bije se za
nás, a to často jen kvůli naší hlouposti. Nejde ani tak o to, aby se nám nic
nestalo, když jsme v nějaké nebezpečné situaci, jedeme rychle na kole nebo
lezeme po skalách. To, co je opravdu nejdůležitější, je naše věčnost s Bohem,
o kterou se bojuje každou minutu života. Andělé vidí mnohem lépe než my,
co nám škodí a co nám prospívá. A je proto dobré umět jim naslouchat.
Svátek andělů strážných je příležitostí a výzvou poděkovat Bohu za to, že
nám je poslal. Poděkovat andělům za to, co pro nás dělají, a také je poprosit,
aby nám pomáhali a prali se za nás proti zlu i dál.

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 26. 10. 2003 na adrese kralkvizu@tarsicius.cz nebo Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

