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Král kvízů

Pořadí po 20. kole
Mazánci
1. Martínek Václav 58,0 (15,0) 2. Soukal Jan 53,0
(14,0) 3. Matějovský Jan 44,0 (14,0) 4. Nováček
Dominik 42,0 (0) 5. Hartl Petr 38,0 (0) 6. Šestka
Svorná 36,0 (12,0) 7. Poživil Vojtěch 33,0 (9,0)
8. Drlík Jan 26,0 (13,0) 9. Špaček Jan 25,0 (0)
10. Černý Jakub 14,0 (0) 11. Špička František
13,5 (5,0) 12. Pulda Dominik 11,0 (0) Rangl Jiří
11,0 (11,0) 13. Mrázek Marek 9,0 (0)

Mazáci
1. Martínek Mirek 58,5 (14,5) 2. Soukal Vít 57,5
(12,5) 3. Soukal Petr 57,0 (12,0) 4. Kubánek
Zdeněk 56,0 (11,0) 5. Prokeš Jiří 54,0 (12,0)
6. Tichý Jára 50,0 (10,5) 7. Farion Vojtech 46,0
(7,0) 8. Fojtů Ondřej 43,0 (0) 9. Vatter Jakub
41,0 (0) 10. Tichý Jiří 39,5 (12,5) 11. Bílek Petr
30,0 (0) Tomeš Lukáš 30,0 (0) 12. Květoň Josef
27,0 (0) Nováček Rosťa 27,0 (0) 13. Poživil
Václav 25,5 (10,5) 14. Špička Filip 22,5 (9,0)
15. Hošek Lukáš 19,0 (0) 16. Petrů Václav 14,0
(0) 17. Drlík Matouš 13,5 (0) Steingart Viktor
13,5 (0) 18.Adamík Vít 12,0 (0) 19. Lekeš Štěpán
11,0 (0) 20. Šidla Pavel 10,5 (0) 21. Mrázek Jiří
2,0 (0) 22. Michalčík Tomáš 1,5 (0)

Chyba v prosincovém kole krále kvízů
Milí králové a králíčci,
v prosincovém čísle Tarsicia se stala chyba
v sazbě kvízu pro mazáky. Byla omylem přehozena čtvrtá otázka s desátou, takže se nám
vyměnila sv. Anežka s bl. Annou Kateřinou
Emmerichovou. Správné odpovědi v únorovém čísle tak nesouhlasily se zadáním. Správná odpověď je, že sv. Anežka byla klariska a
bl. Anna Kateřina Emmerichová augustiniánka. Všem se omlouváme, nesprávné bodování
upravíme. Děkujeme za pochopení.

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)

Slavnost Zvěstování Páně
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (celkem 5 bodů)

Mazánci

1. Kdy tuto slavnost slavíme (uveď přesné datum)? (1 bod)
2. Které liturgické barvy se o této slavnosti užívá? (1 bod)
3. Čím je zajímavé „vyznání víry“ recitované při mši svaté o této slavnosti? (2 body)
4. Ve kterém lekcionáři bys hledal texty k této slavnosti? (1 bod)
JINÉ MARIÁNSKÉ SVÁTKY (celkem 10 bodů)
K následujícím mariánským svátkům napiš přesné datum, kdy je slavíme: (po 1 bodu)
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Památka Panny Marie Růžencové
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka Panny Marie Královny
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Památka Panny Marie Bolestné
Svátek Narození Panny Marie
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Poznej citát

Mazáci

Úkol zní velmi prostě: Urči přesně, odkud je vzat příslušný citát (u biblických knih uveď
pochopitelně i číslo kapitoly a verš). V závorce vždy najdeš malou nápovědu.
1. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. (Evangelium)
2. Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako tehdy v Masse na poušti. (Kniha žalmů)
3. …pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme... (Český misál)
4. Z lásky k lidu na kříži jsem zmíral, s posměchem lid za to na mě zíral. (Kancionál)
5. Za náš národ, aby se vnitřně obnovil pokáním na přímluvu svých svatých patronů. (Přímluvy
– modrá kniha)
6. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
(Kniha žalmů)
7. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. (Liturgie)
8. Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. (Nový zákon)
9. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide… (Kniha Ezechiel)
10. Bože, lituji všech svých hříchů. Zasloužil jsem za ně trest, ale ty mi nabízíš svou lásku. (Kancionál – část Osobní modlitba)
11. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale
svému Otci, který je ve skrytosti. (Evangelium)
12. Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím. (Evangelium)
13. Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením... (Liturgie)
14. Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Evangelium)
15. Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, ale i marnotratných synů, aby
se vrátili brzo do otcovského domu... (Kancionál – část K pobožnostem)

Správné odpovědi z lednového čísla

Mazánci: Liturgické barvy: Ježíše Krista Krále – bílá; 3. neděle adventní – růžová; 2. neděle

postní – ﬁalová; sv. Václava – červená;sv. Martina – bílá; Květná neděle – červená;32. neděle v mezidobí – zelená; Všech svatých – bílá;Všech věrných zemřelých – ﬁalová;Seslání Ducha svatého
– červená. Písmo svaté: 1) 72 knih; 2) 45 knih; 3) 27 knih; 4)evangelista Lukáš; 5)Apokalypsa; 6)
dvakrát; 7) Ex 20, 2-17 Dt 5, 6-21

Mazáci: 592 – V zkroušenosti srdce svého; v liturgickém mezidobí; 382 – Ó srdce kamenné; v době

postní při mši svaté, při kající pobožnosti; 519 – Buďte bdělí; o svátku panny, při mši svaté, čteme-li evangelium
o prozíravých pannách; 422 – Přijď, ó Duchu přesvatý; o slavnosti Seslání Ducha Svatého, při mši svaté
s prosbou o dary Ducha Svatého, při biřmování; 842 – Prolití krve; na svátek mučedníka; 210 – V půlnoční
hodinu; o Vánocích; 830 – Svatý Václave; o svátku sv. Václava, při mši svaté za stát apod.;808 – Matko přesvatá;
o svátku Panny Marie, při mši svaté ke cti Panny Marie, na konci mše svaté, při růžencové nebo májové
pobožnosti;481 – Jako vítěz; v době velikonoční; 309 – Ó Kriste, v tichý postní den; při mši svaté v době postní;
317 – Svatý kříži, tebe ctíme; o svátku Povýšení svatého Kříže (14. září), na konci křížové cesty, na konci mše
svaté v době postní; 718 – Skrytý Bože, vroucně tebe ctíme; při adoraci, při svatém přijímání; 072 – Lide můj,
slyš nářek Pána svého; křížová cesta; 832 – Ještě než vzpjal se první chrám; o svátku sv. Ludmily 123 – Ejhle,
přijde Pán; v době adventní

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 31. 3. 2006 na www.tarsicius.cz/kral, e-mailu kralkvizu@tarsicius.cz nebo adrese Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.
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Rakousko
Proč dnes právě Rakousko? Třeba proto, že
toto pololetí předsedá Evropské unii, nebo
proto, že je prostě náš jižní soused.
Už jen naše prababičky se mohly narodit ve státě, který
se jmenoval Rakousko-Uhersko. Když se rozpadlo na menší
státy, vzniklo 28. 10. 1918 samostatné Československo. Poslední císař Karel Habsburský byl v říjnu 2004 prohlášen za
blahoslaveného.

Byli jsme s Rakouskem…
Náš dřívější společný stát však dodnes připomíná například mnoho českých příjmení v Rakousku: Prohaska, Nowak.
Zvlášť ve Vídni žilo mnoho lidí české národnosti. U nás se
zase vžila mnohá původně německá slova: Máte rádi štrůdl
nebo knedlíky? Vozíte v autě vercajk? Tak to vlastně vzpomínáte na Rakousko-Uhersko. Jo, a abych nezapomněl, tak taky
„jo“, které užíváme často místo „ano“, je export z Rakouska.
Spisovně se německy řekne sice „ja“, ale právě u našich jižních sousedů to zní spíš jako „jo“. No a jsme doma.
Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn je
vlastně také u nás doma. Pochází z Čech, ze slavného šlechtického rodu. Jezdí k nám proto občas na návštěvu.
Kromě něho k nám z Rakouska pravidelně jednou za rok
přijede vlakem plamínek světla, dovezený do hlavního města Vídně až z Betléma, místa narození Pána Ježíše. Na tento krásný vánoční nápad přišli redaktoři rakouského rádia
v Linci v roce 1986. Za zmínku ale také stojí, že o 200 let
dřív se do Prahy dostal rakouský rodák W. A. Mozart, který
zde uvedl premiéru své opery Figarova svatba a zažil krásné
přijetí.
Víte, co má společného Rakousko, český Jáchymov a americké dolary? Od roku 1484 se začaly v Rakousku razit nové
mince „guldeny“ (od slova Gold – zlato), jejich název se však
od roku 1519 změnil na „talery“. To proto, že drahý kov na
ně se kutal v údolí českého Jáchymova. „Údolí“ se německy
řekne „Tal“. Brzy se talery staly nejen evropskou, ale doslova
světovou měnou. Dostaly se totiž s námořníky až do Ameriky, kde se „taler“ přejmenoval na „dollar“. Zní to přece
podobně, ne?

Pašijové hry
A když už jsme u toho údolí. V jednom takovém údolí
nebo spíše v lomu u St. Margarethen se každý rok hrají pod
širým nebem pašijové hry. To znamená příběh o utrpení Pána
Ježíše. St. Margarethen nejsou od nás až tak daleko.
Pašijové hry však nejsou jediným projevem zbožnosti. Většina Rakušanů jsou katolíci a udržují staleté zvyky a tradice.
Na druhou stranu dokáží ale být velmi moderní – podporují
třeba studium bohoslovců z Afriky a ti, když se stanou kněžími, jdou na několik let do Rakouska vypomáhat. Domácích
kněží je tam totiž málo. Uměli byste si představit u vás ve farnosti kněze černocha? Přijali byste ho? Mohl by se dokonce
u vás stát členem hasičů, jako se to stalo v Rakousku?

Vyzkoušejte
Zmínil jsem se o pašijových hrách. Je to scéna o utrpení Pána Ježíše, nejčastěji hraná v přírodě. Pokud je vás
v klubu víc, zkuste takové jednoduché pašije nacvičit.
Scénář si dokážete vytvořit sami podle evangelií a vašich
možností. Kdo si netroufne, ať napíše mail do redakce
a dostane dva scénáře už hotové, jeden kratší a druhý
delší. Pokud byste nestihli scénku nacvičit do Velikonoc,
můžete ji klidně zahrát i ve velikonoční době.

Krvavé šaty
A na závěr se už tradičně podívejme na vlajku této země.
Rakouská vlajka pochází z roku 1232, kdy ji ustanovil vévoda
Fridrich jako symbol nezávislosti na římském císaři. Její původ
popisuje legenda. Jeden dávný rakouský vládce vodíval své vojsko do bitev v bílých šatech, aby ho vojáci mohli z dálky vidět.
Jeho poslední bitva byla velmi krvavá a zabitého hrdinu přivezli
domů v úplně zkrvaveném šatu. Když mu však sundali pevně utažený opasek, všimli si, že jedině pruh pod ním zůstal bílý. A tak
prý vznikla rudá vlajka s bílým pruhem na památku hrdinství
tohoto knížete.

Začíná druhá etapa
Všichni soutěžící, kteří postoupili do druhé etapy soutěže Misijní cesta, už by měli obdržet novou mapu. Kdo ji
nedostal, prosím, ozvěte se do redakce. Pravidla zůstávají
stejná, kdo si z první etapy nechal úkol, musí ho do konce
této etapy splnit. Etapa končí 3. 4. 2006. V druhé etapě se
k nám mohou připojit i nově přihlášené kluby, které mají
možnost dohnat první etapu úkoly navíc. Další informace se
dozvíte na kluby@tarsicius.cz.
Hodně štěstí do druhé etapy!
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