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Král kvízů

Pořadí po 22. kole
Mazánci
1. Martínek Mirek 58,5 (15,0); 2. Kubánek
Zdeněk 56,0 (15,0); 3. Prokeš Jiří 53,5 (14,5);
4. Nováček Rosťa 53,0 (14,5); 5. Tichý Jiří
52,0 (13,5); 6. Tichý Jára 50,0 (13,5); 7. Soukal
Vít 42,5 (0); 8. Soukal Petr 42,0 (0); 9. Vatter Jakub 36,5 (10,5); 10. Lekeš Štěpán 35,0
(9,0); 11. Farion Vojtech 30,0 (14,0); 12. Petrů
Václav 26,5 (12,5); 13. Adamík Vít 26,0 (0); 14.
Poživil Václav 25,5 (0); 15. Špička Filip 24,0
(0); Talaš Ondřej 24,0 (9,0); Hošek Lukáš
24,0 (0); 16. Cupák Václav 16,0 (1,0); 17. Šimík Martin 15,0 (15,0); Soukal Vít 15,0 (15,0);
Soukal Petr 15,0 (15,0); 18. Fojtů Ondřej 13,0
(0); 19. Drlík Matouš 10,0 (0); Mrázek Jiří
10,0 (8,0); 20. Michalčík Tomáš 7,0 (0)

Mazáci

1. Nováček Dominik 58,5 (14,0); 2. Hartl
Petr 57,0 (13,5); Martínek Václav 57,0 (14,0);
3. Šestka Svorná 47,0 (11,0); 4. Matějovský Jan
45,0 (12,0); 5. Soukal Jan 43,0 (0); 6. Vitvar
Václav 29,0 (14,0); 7. Drlík Jan 28,0 (0); HCM
Holešov 28,0 (13,0); 8. Poživil Vojtěch 23,0
(0); Rangl Jiří 23,0 (12,0); 9. Mrázek Marek
22,0 (13,0); 10. Špička František 15,0 (0); 11.
Soukal Jan 14,0 (14,0); Černý Jakub 14,0 (0);
12. Pur Matěj 13,0 (13,0); 13. Elbel Ondřej
11,5 (11,5); Cupák Vojta 11,5 (0); 14. Sasin Lukáš 2,0 (2,0)

Sláva všem detektivům!
Děkujeme Dominikovi Nováčkovi, že
odhalil v posledním králi kvízů chybu ve
výsledcích. Uvedení Páně do chrámu skutečně nastalo až po 40 dnech od Kristova
narození a ne po 8 dnech, jak jsme uvedli
ve výsledcích. Omlouváme se za chybu,
body všem mazánkům jsme opravili.

Jan Fíla (Mazánci)
Daniel Dehner (Mazáci)

Mazánci

Panna Maria

(celkem 9 bodů)
1. Co symbolizuje bílá lilie? (1 bod)
2. Jak se jmenují rodiče Panny Marie a kdy slaví svůj svátek? (3 body)
3. Jakým číslem začíná mariánská píseň z kancionálu? (1 bod)
4. Jak se jmenoval anděl, který přišel Marii zvěstovat, že se jí narodí Mesiáš?
(1 bod)
5. Které dva měsíce v roce jsou zasvěceny Panně Marii? (1 bod)
6. Která nezávazná památka připadá na první májový den? (2 body)

Památka Nejsvětějšího Srdce Mariina
(celkem 6 bodů)
7. Kdy obecně se slaví tento pohyblivý svátek? (1 bod)
8. Jaké se při něm užívá liturgické barvy? (1 bod)
9. Kterého dne se bude slavit v roce 2006? (4 body)

Mariánská zjevení

Mazáci

K níže uvedeným pojmům přiřaď, které zjevení Panny Marie se k nim vztahuje. Vybírat můžeš z těchto zjevení: Fatima, Lurdy, La Saletta, Guadalupe, Rue du Bac.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zázračná medailka
rok 1917
Maximin Giraud
zázračný obraz na tilmě
Bernadeta Soubirousová
indián
Mexiko
rok 1836

9. „Já jsem Neposkvrněné
početí.“
10. tři děti
11. Juan Diego
12. Rusko

13. Kateřina Labouré
14. Francie
15. sestra Lucie

ilustrace Jana Regnerová

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.

otec Jiří Kaňa

KLUBOVNÍ
Konečně se dostáváme i na Slovensko.
Bude to jen krátký výlet, i když opravdová výprava by stála určitě za to! Slovensko
má pro nás oproti všem zemím světa jednu
velkou výhodu –čeština a slovenština jsou
si velmi blízké, takže při troše šikovnosti
se můžete tento jazyk naučit velmi rychle. Ale pozor! Slovenština nemá „ř“. Takže
když si postěžujete, že kakao je „horké“,
tak vám je neochladí, ale donesou cukr.
A říct o někom, že je „somár“, znamená,
že asi něco hodně hodně nezvládl…
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NÁSTĚNKA

ilustrace Jana Regnerová

vé cestě. 5. Stojí pod křížem˝, když
Ježíš umírá. 6. Po jeho ukřižování jej dostává do klína a vzpomíná
(této scéně se říká „pieta“). 7. Doprovází jej v pohřebním průvodu
ke hrobu.
Přestože uctívají Pannu Marii
Bolestnou, dá se říct, že Slováci
jsou lidé spíše radostní a dobrosrdeční. Hrdí na svou zem a samoZ historie našich sousedů
statnost, i když to v jejich jednání
Zvládnout trochu slovenského dějepisu také nebu- umí někdy pořádně zahromovat a
de tak těžké. Historie Slovenska sahá až k nitranskému zablýskat. A blýská se a hromuje
knížectví, které bylo sousedem velkomoravské říše. vlastně vždy, když se zpívá sloMnohem později, když byly české země součástí Ra- venská hymna, která začíná slovy:
kouska, bylo Slovensko zase součástí Uherska. A tak „Nad Tatrú sa blýská, hromy divo
za Rakouska-Uherska jsme vlastně patřili do jednoho státu. Společně jsme
utvořili i samostatné Československo
28. 10. 1918. To nám vydrželo až do
1. 1. 1993. Tehdy vedle České vznikla
i Slovenská republika.
Přes rozdělení jsou však vzájemné
kontakty dost živé. Každý se určitě
těší na hokejové zápasy našich a slovenských reprezentantů. Málokdo ale
asi ví, že první světové zlato získal slovenský národní tým ve Švédsku roku
2002. Slováci ve srovnání s námi vynikají i v jiných oblastech. Například tím,
že jsou z velké části katolíci, mezi nimiž
je i mnoho mladých věřících i mnoho
ministrantů. Slovensko dokonce patří
mezi nemnoho zemí na světě, kde je
kněží nadbytek. Proto někdy přicházejí
sloužit i k nám.

Slovensko
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bijú…“ Mimochodem „Tatra“, to
není jen to naše známé kondenzované mléko, ale především nádherné slovenské velehory! Sousedí
se severním Polskem a obyvatelům
se říká tradičně „guralé“ (od polského slova hora = gura). Zesnulý Svatý otec Jan Pavel II. měl tyto
hory velmi rád, a kdykoli mu mladí
zazpívali guralské písničky, býval
dojatý. Pro radost i povzbuzení vysílá na Slovensku křesťanské rádio
Lumen, sesterská stanice našeho
rádia Proglas.

Slovenská vlajka
Bylo by toho ještě hodně, a
tak už jen něco o vlajce. První
slovenské vlajky z revolučního
roku 1848 byly podobné českým
(bíločervené). Později k bílému a
červenému pruhu přibyl modrý.
V roce 1991, kdy se v Rusku začalo uvažovat o obnovení podobné
staré vlajky „trikolóry“, vyvstala
na Slovensku otázka nové státní
vlajky. Nakonec bylo rozhodnuto
o vložení znaku na vlajku. Nová
vlajka poprvé zavlála před bratislavským hradem 3. 9. 1992 ve 20
h 22 min.

Vyzkoušejte
Viděli jste někdy v životě „pietu“? Víte, která „pieta“ je na světě
nejznámější a kde se nachází? Víte,
že jedna z nejstarších „piet“ na
světě se nachází v Brně, v kostele
svatého Tomáše?
Zkuste se poradit a aspoň jeden rok udržovat písemný kontakt s ministranty ze Slovenska.
Uvidíte, jestli si budete rozumět,
když oni budou psát slovensky a
vy česky.

Sedm bolestí Panny Marie

Správné odpovědi z březnového čísla

Mazánci: Slavnost zvěstování Páně: 1. 25. března, 2. bílá, 3. pokleká se při slovech

„Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem“, 4. Lekcionář V. Mariánské svátky: 1. 21. listopadu, 2. 7. října, 3. 15. srpna, 4. 31. května, 5. 22. srpna, 6.
8. prosince, 9. 1. ledna, 10. 15. září, 11. 8. září, 12. 18. ledna

Mazáci: 1. Mt 7,18; 2. Žl 95(94), 8; 3. Vstupní modlitba 3. neděle postní; 4. Křížová cesta

072, 12. zastavení (píseň); 5. 2. neděle postní – cyklus B; 6. Žl 51(50),3; 7. Gloria; 8. Řím 8,34;
9. Ez 37,12; 10. 046A Myšlenky k lítosti a předsevzetí; 11. Mt 6, 17–18; 12. Jan 2, 19; 13. Tajemství
víry – po proměňování; 14. Mk 1, 12–13; 15. 066 Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu.

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 31. 5. 2006 na www.tarsicius.cz/kral, e-mailu kralkvizu@tarsicius.cz nebo adrese Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

Slovensko má nejednu „raritu“. Tak třeba vedle
římskokatolické církve tam žije početná církev řeckokatolická. Ta žije podle pravoslavné tradice, ale je
sjednocená se Svatým otcem. Slováci také velmi ctí
Pannu Marii jako svou Ochránkyni. Nazývají ji „Seděmbolestná“. Tedy Maria trpící se svým Synem. „Seděm“ je „sedm“, to je jasné. A ty bolesti Panny Marie
– jsou nám taky jasné? Připomeňme si je radši : 1. Marie utíká s Josefem i Ježíškem do Egypta. 2. V chrámě
se dozvídá od starce Simeona, že její duší pronikne
meč. 3. Hledá s Josefem ztraceného Ježíše na pouti
v Jeruzalémě. 4. Doprovází Pána Ježíše na jeho křížo-

Druhá etapa se prodlužuje!
Zpráva pro všechny, kdo s námi soutěží. Druhá etapa klubovní
soutěže misijní cesta se prodlužuje do 10. 5. 2006. Všichni máte ještě
možnost dohnat to, co jste zameškali.
Ty kluby a samotáři, kteří stihli vyřešit alespoň tři úkoly z druhé
etapy do její původní uzávěrky, dostanou prémiové body za rychlost.
Kluby a samotáři, kteří se nejlépe umístí na bodovém žebříčku, budou
pozváni na víkendovou klubovou akci, kde se uskuteční poslední etapa
soutěže. O programu klubové akce více v příštím čísle Tarsicia.
Pokud potřebujete nápovědu k šifrám z druhé etapy, napište na
kluby@tarsicius.cz, poradíme vám!
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