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Král kvízů

Pořadí po 18. kole
Mazánci
1. Martínek Václav 58 (15); 2. Nováček Dominik 57 (14); 3. Soukal Jan
54 (11); 4. Hartl Petr 52 (12); 5. Pulda
Dominik 41 (0); 6. Matějovský Jan 40
(14); 7. Poživil Vojtěch 39 (12); Špaček Jan 39 (12); 8. Svorná Šestka 38
(11); 9. Mrázek Marek 29 (0); 10. Selucký Dominik 15 (0); 11. Drlík Jan 13
(0); 12. Špička František 8,5 (0)

Mazáci
1. Martínek Mirek 60 (15), Kubánek Zdeněk 60 (15), 2. Soukal Vít 56
(15), 3. Soukal Petr 55 (15), 4. Tichý
Jiří 52 (15), 5. Tichý Jára 46 (15), 6.
Farion Vojtěch 45 (15), 7. Adamík Vít
43 (14), Prokeš Jiří 43 (15), 8. Fojtů
Ondřej 42,5 (15), 9. Květoň Josef 40
(12), 10. Tomeš Lukáš 30 (15), Bílek
Petr 30 (15), Vatter Jakub 30 (15),
11. Drlík Matouš 28,5 (0), 12. Steingart Viktor 27,5 (0), Hošek Lukáš
27,5 (12), 13. Poživil Václav 23 (0),
14. Mrázek Jiří 16,5 (0), 15. Nováček
Rosťa 14 (14), 16. Špička Filip 13,5
(0), 17. Šidla Pavel 10,5 (0), 18. Šimík
Martin 10 (0), 19. Michalčík Tomáš
3 (0)

Pravidla soutěže
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:
Kluci 1. až 5. třída – Mazánci
starší chlapci – Mazáci
Za každé kolo získáte body, které se sčítají, ale počítají se pouze
body z posledních čtyř kol. Král
kvízů může být vyhlášen nečekaně
v kterémkoliv kole! Kdo odpovídá
pravidelně, bude čas od času zařazen do slosování kvízových vytrvalců. Odpovědi, které přijdou po
uzávěrce soutěže, nemohou být
započítány. Podrobnější pravidla na
www.tarsicius.cz/kral.

Liturgické barvy

Jan Fíla (Mazánci)
Daniel Dehner (Mazáci)
ilustrace Jana Regnerová

KLUBOVNÍ
otec Jiří Kaňa

Mazánci

Protože se naše republika stala před krátkou dobou členem Evropské unie,
a to nám umožňuje kromě jiných výhod také cestovat světem téměř bez překážek.
My si z každé země vybereme vždy tři lahůdky: 1. co s ní máme společného,
2. co znamená její vlajka a 3. naučíme se něco málo z jejího jazyka.
Naplníme tak aspoň trochu výrok apoštola Jana:
kdo má někoho rád, chce o něm i víc vědět.
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Písmo svaté
(celkem 10 bodů)

1. Kolik knih obsahuje Bible? (1 bod)
2. Kolik knih najdeš ve Starém zákoně? (1 bod)
3. Kolik knih má Nový zákon? (1 bod)
4. Napiš jméno autora Skutků apoštolských. (1 bod)
5. Jak se jinak nazývá kniha Zjevení svatého Jana? (1 bod)
6. Kolikrát lze v Písmu najít Desatero Božích přikázání? (1 bod)
7. Napiš přesně knihu, kapitolu a verš, kde můžeš Desatero najít (je-li v Písmu
uvedeno vícekrát, napiš všechna místa, kde ho nalezneš). (4 body)

Poznej píseň

Mazáci

U následujících textů urči, o kterou píseň z Kancionálu jde – napiš její
číslo a název. K tomu, aby sis zasloužil celý bod, musíš ještě připsat, kdy
je vhodné tuto píseň zpívat (např. v době postní, při mši svaté v liturgickém mezidobí, při adoraci, při pohřbu, atd.) - jinak dostaneš jen půl bodu.
1. Pojďte, dítky, k Otce stolu, vykoupení, spěchejte… 2. Na horu přináší Kristus
Ježíš ze dřeva tvrdého přetěžký kříž… 3. … příklad panen prozíravých, ať vás
povzbudí. 4. Božský Utěšiteli, něžný duší příteli… 5. … svědectví víry, důvěru
pevnou, jež nezná míry… 6. … radostnou novinu pastýřům zvěstuje. 7. Pomoci
my tvé žádáme… 8. Panno přečistá, ochrano jistá… 9. Z hrobu svatých také my
vstanem… 10. … a nijak neváhal vydat se na smrt potupnou. 11. Svatý znaku umučení… 12. … s nebešťany tebe velebíme. 13. Když jsem kříž svůj na Golgotu nesl…
14. … ty první zaslechlas horoucí Kristův hlas… 15. Přijde čekaný Mesiáš…

Správné odpovědi z listopadového čísla
Mazánci: Evangelium: 1) řečtina, radostná zvěst (též radostná nebo dobrá

zpráva), 2)Matouš, Marek, Lukáš, Jan, 3) Evangelium sv. Lukáše, 4) jáhen, kněz,
biskup 5) Člověk nesoucí kříž v liturgickém průvodu, 6) Ceroferář. 2. úkol: 1) Ježíš,
2) Marii, 3) Svatba v Káni Galilejské, 4) do Kafarnau

Mazáci: 1-G; 2-A; 3-S; 4-H; 5-K; 6-B; 7-U; 8-J; 9-E; 10-D; 11-M; 12-O; 13-P;
14-I; 15-N. Zůstane – C, F, L, R, T

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 31. 1. 2006 na www.tarsicius.cz/kral, e-mailu kralkvizu@tarsicius.cz nebo adrese Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

ilustrace Jana Regnerová

V tomto roce se projdeme Evropou. Proč?

K následujícím svátkům napiš, která liturgická barva se při nich
užívá (celkem 5 bodů po 1/2 bodu):
Ježíše Krista Krále
3. neděle adventní
2. neděle postní
sv. Václava
sv. Martina
Květná neděle
32. neděle v mezidobí
Všech svatých
Seslání Ducha Svatého
Všech věrných zemřelých

NÁSTĚNKA
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tálie vznikla v roce 1870 sjednocením mnoha státečků a panství. Jako
poslední padl v září toho roku vatikánský stát. Asi tomu nebudeme věřit, ale české království sahalo hluboko do dnešní Itálie za krále Přemysla
Otakara II. Italové milovali českého
skladatele Josefa Myslivečka, říkali
mu „divino boemo“ (božský Čech) a
dnes zase znají Pavla Nedvěda. Naopak u nás působilo mnoho italských
umělců. Možná znáte Zelenou Horu
u Žďáru nad Sázavou – tam postavil
kostel J. B. Santini. A kdo by u nás
neznal pizzu, kapučíno nebo značku
FIAT?
První pokus o společnou vlajku pro
státečky Apeninského poloostrova
prý pochází už od Napoleona, který
tam vtáhl roku 1796. Napodobil francouzskou trikolóru, ale vybral pro ni
jiné barvy: bílá představuje víru, zelená
naději a červená lásku. Zajímavé, co?

Itálie

Vyzkoušejte
Naučte se modlitbu „Otče náš“ a
tím si osvojíte i další slova, jako
„chleba“, „otec“. Italština se používá i ve Vatikánu a promlouvá jí i Svatý otec. Takže text a výslovnost:
„Padre nostro che sei nei cieli sia santiﬁcato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volonta, come in cielo
cosi in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen“
[Pádre nostro ke sei nei čéli, sía santiﬁkáto il túo nóme, venga il túo réňo,
sía fatta la túa volontá, kóme in čélo,
kosí in terra.
Dačči oddži il nóstro páne kotydyáno e rimetti a noi i nóstry débity, kóme
noi li rimetyámo ai nóstry debitóry e
non či indurre in tentacióne, ma líberači
dal mále. Amen.]

Novinky z pevniny
pro mořeplavce
Pozor! První etapu soutěže prodlužujeme do 15. 1. 2006. Do tohoto data
nám pošlete zprávy o splněných úkolech. Poté dostanete všichni druhou část
námořní mapy a druhá etapa může začít.
Další novinkou je to, že jeden z úkolů první etapy, který nestihnete splnit, si
s sebou můžete vzít do druhé etapy. Tento úkol budete muset ve druhé etapě
splnit. K úspěšnému postoupení do druhé etapy soutěže vám tedy stačí zaslat
do 15. 1. 2006 tři zprávy o splněném úkolu.
Pokud stále nemůžete rozluštit některé šifry v mapě, napište nám na mail
kluby@tarsicius.cz, nápovědy jsou možné.
V příštím čísle si můžete přečíst, jak se daří ostatním misionářům!
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