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Král kvízů

S

Pořadí po 19. kole
Mazánci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nováček Dominik
Soukal Jan
Hartl Petr
Martínek Václav
Špaček Jan
Šestka Svorná
Matějovský Jan
Pulda Dominik
Poživil Vojtěch
Mrázek Marek
Černý Jakub
Drlík Jan
Špička František

57,0
54,0
52,0
43,0
39,0
36,0
30,0
26,0
24,0
23,0
14,0
13,0
8,5

15,0
15,0
15,0
0,0
0,0
13,0
5,0
0,0
0,0
9,0
14,0
0,0
0,0

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

Kubánek Zdeněk
Martínek Mirek
Soukal Vít
Soukal Petr
Prokeš Jiří
Fojtů Ondřej
Tichý Jára
Vatter Jakub
Farion Vojtech
Tichý Jiří
Tomeš Lukáš
Bílek Petr
Hošek Lukáš
Květoň Josef
Nováček Rosťa
Poživil Václav
Steingart Viktor
Špička Filip
Drlík Matouš
Petrů Václav
Adamík Vít
Šidla Pavel
Mrázek Jiří
Lekeš Štěpán
Michalčík Tomáš

58,0
57,0
57,0
56,0
55,0
54,5
48,5
40,0
38,0
37,0
30,0
30,0
28,0
27,0
25,0
15,0
13,5
13,5
13,5
12,0
11,0
10,5
10,0
10,0
3,0

13,0
12,0
13,0
13,0
12,0
12,0
10,0
10,0
8,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
11,0
0,0
2,0
10,0
0,0

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.

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

Uvedení Páně do chrámu

Mazánci

1. Po kolika dnech od Ježíšova narození se Svatá rodina odebrala
do chrámu obětovat malého Ježíše? (1 bod)
2. Jak se jmenoval stařec, který se
setkal s Ježíšem? (1 bod)
3. Jak se jmenoval otec prorokyně
Anny? (3 body)
4. Kam se po vykonání obřadů
Svatá rodina odebrala (uveď kraj
i město)? (2 body)
5. Co se u příležitosti přinášení
malého chlapce do chrámu obětovalo? (1 bod)
6. Napiš odkaz/odkazy (tj. přesně kniha, kapitola, verš), kde bys
v Bibli našel informace o uvedení
Páně do chrámu. (2 body)
7. Co se světí u příležitosti tohoto
svátku? (1 bod)
8. Jaká preface se užívá na tento
svátek? (3 body)

KLUBOVNÍ

NÁSTĚNKA

Klubovní soutěž

Vatikán

TA RS IC IU

ilustrace Jana Regnerová

Zajímá vás, jak si poradili se soutěžními úkoly ostatní kluby a samotáři? Přečtěte si úryvky z jejich dopisů. Kompletní zprávy si
budete moci přečíst na stránkách Tarsicia.

Úryvek z dopisu otce Žušky
z Olomouce, kde sídlí klub
Křižáků:

9. Jaké liturgické barvy se užívá? (1 bod)

Zkouška paměti

7

otec Jiří Kaňa

Mazáci

Napiš 15 slov (za každé bod), která se nutně vztahují k liturgii či ke kostelu.
Jediné omezení je, že prvním písmenem je K nebo B a posledním A. Povoleno je
i použití množného čísla, slova se však nesmí opakovat.

K........A B........A
Správné odpovědi z prosincového čísla
Mazánci: Kain – bratrovrah, Noe – potopa světa, Izák – měl být oběto-

ván, Adam – praotec všech, Mojžíš – vyvedl Izraelity z Egypta, Josef – byl
prodán do Egypta, David – druhý izraelský král. Zacheus: 1) nejvyšší celník,
2) v Jerichu, 3) vyšplhal na strom, když šel okolo Ježíš, 4) rozdal polovinu
majetku chudým a pokud někoho ošidil, vynahradil mu to čtyřnásobně
Mazáci: 1 – dominikánka; 2 – misionářka lásky (třetí řád); 3 – premonstrát;
4 – klariska; 5 – minorita; 6 – kapucín; 7 – žádný řád; 8 – salesián; 9 –
kapucín; 10 – augustiniánka; 11 – dominikán; 12 – jezuita; 13 – karmelitka;
14 – benediktin; 15 – salesián.

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 28. 2. 2006 na www.tarsicius.cz/kral, e-mailu kralkvizu@tarsicius.cz nebo adrese Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

… kluci použili svou dávnou myšlenku
akce zvané farní chleba, kdy je na stole místo kafe a koláčů prosté občerstvení: několik
druhů chleba, voda, mléko a sůl. Díky tomu
jsme si mohli uvědomit, že právě na chleba se těžce pracuje. V úvodu jsme vyslechli
krátkou přednášku o chlebu, jeho symbolice apod. Pak došlo na zlatý hřeb programu
– scénku o Ježíšově narození, do které kluci
zaangažovali také své tatínky a velmi se jim
to povedlo. Poté nás vedoucí ministrantů
seznámil s činností kluků, s Pueri Domini a
s Tarsiciem. Dále byl na programu vánoční
minikoncert. Při vánoční písni ostatní ministranti rozdávali vlaštovky, ve kterých byl
napsán biblický citát k zamyšlení. Originální!
Kluci si připravili i liturgický test (40 otázek), rozdělili nás na dvě skupiny a museli jsme odpovídat. Divil jsem se, co ještě
všechno nevíme. Pak nastala volná zábava
a ochutnávka chleba – nic nezůstalo, snad
ani ty drobky…

Úryvek z dopisu Hradních
pánů
… za chladného rána jsme se sešli na farském dvoře, abychom sklidili šindele, latě a
břidlici, které řemeslníci sundali ze střechy,
protože naše fara bude mít novou pokrývku střechy. Ruce k dílu přidalo pět ministrantů. Práci jsme si systematicky rozdělili,
aby se nikdo nenudil…

Z dopisu klubu JaVaHa:
… na Štědrý den se naše skupinka – pan
děkan, tři děti z naší farnosti a já – vydala
objíždět nemocné. Dvě holky, které s námi jely, zazpívaly a zahrály na ﬂétnu koledy, Vojta rozdával kalendáříky na rok 2006
a malé papírové betlémky, které vyráběly
děti v adventní době, a já rozdával betlémské světlo. Pan děkan podal sv. přijímání a
nakonec jsme se společně pomodlili. Myslím, že z nás měli nemocní radost…

Název tohoto nejmenšího státu světa je převzat z názvu návrší, na kterém se nachází. Jeho
hlavou je sám papež. Bydlí tam ale „jen“ asi
500 let. Předtím sídlil u baziliky svatého Jana
v Lateránu. Ta je sice na opačném konci Říma,
ale patří také Vatikánu. Když byl postaven velechrám sv. Petra, usadili se papežové u něj.
© Digital Globe 2005, Google Earth

Vlajka státu Vatikán
je čtvercová!
Má dvě základní barvy,
žlutou a bílou, a to teprve
200 let. Předtím byla žlutočervená.
Toto je ovšem jen vlajka
státu Vatikán. Neměli bychom ji plést se znakem naší
církve. Znak římskokatolické
církve je mnohem starší! Na
podkladě barvy mučednické
krve byli znázorněny původně postavy apoštola Petra
a Pavla. Před 800 lety byly
nahrazeny dvěma klíči jako
znaky moci a služby apoštola
Petra, kterou dostal od samotného Pána Ježíše.

Český Vatikán
A co je v něm našeho, českého? V chrámu sv. Petra najdeme vpředu boční oltář
zasvěcený svatému Václavu. Než k němu dojdeme, všimneme si na dlažbě značek označujících délku světových katedrál. Je tam i značka svatovítské katedrály
z Prahy. A když sejdeme do podzemí k hrobu apoštola Petra, najdeme blízko hrob
jednoho statečného českého biskupa, mučedníka kardinála Josefa Berana. Byl tam
pochován na zvláštní přání papeže Pavla VI.

Vyzkoušejte:







Najděte si v Novém zákoně tento verš: Matouš 16,19 a zjistíte, proč jsou
klíče ve znaku i na vlajce.
Jaký je rozdíl mezi „státem Vatikán“ a „římskokatolickou církví“? Jaký je
rozdíl mezi tím, že Benedikt XVI. je „hlavou státu Vatikán“, a tím, že je
současně „papežem církve“?
Církev je založena Pánem Ježíšem a je věčná. Stát vynalezli lidé a má dočasné trvání.
Hlava státu má své kolegy na celém světě a může navštěvovat je i jejich
státy jako suverénní představitel rovnocenného státu a setkávat se tak
s věřícími i nevěřícími. Papež má pravomoc jen k věřícím katolíkům a je
jejich hlavou a Otcem („papež“ je od „papa“ a to znamená Otec).
Jako hlava státu vládne nejmenšímu státu světa. Jako papež je hlavou více
než miliardy katolíků na světě.
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