Král kvízů

NAJDI
Mazánci
JMÉNA
BIBLICKÝCH POSTAV

Mazáci

Schönstattská
kaplička „Betlém“
s klášterem
schönstattských
sester

Česká republika má v současnosti
16 římskokatolických biskupů. Zkuste si k následujícím výrokům přiřadit jméno biskupa. Žádné jméno
se neopakuje, jeden z biskupů není
uveden. Za každé správně napsané
celé jméno biskupa i s příslušnou
diecézí získáš 1 bod do soutěže
Krále kvízů.

1. Dobrá nálada mě neopouštěla.
2. Krása uliček v centru města láká mnohé turisty
k jejich návštěvě.
3. Oto má šanci vyhrát závod už podruhé.
4. Vařený hrách Elišce příliš nechutná.
5. Petra chabý výkon jeho spoluhráčů nepotěšil.
6. Rozkrájej ananas na drobné kousky.
7. Tonda viděl, jak se spolužáci k němu přibližovali.
8. Je lépe trávit svůj volný čas s kamarády, než být sám.
9. Hosté snědli zákusky, které jsem jim připravil.
10. Viktor, útočník našeho fotbalového mužstva,
vstřelil jednu branku.

Rokole a Český betlém
Letos už nebudeme cestovat jen po evropských státech, ale rozhlédneme se také u nás.
Na mušku si vezmeme místa známá hlavně
tím, že jsou převážně neznámá.

1) Po maturitě na střední škole pro pracující pracoval jako dělník ve Šmeralových
závodech, ve Zbrojovce a na stavbě dálnice Praha–Brno.
2) Brzy po svém kněžském svěcení byl jmenován sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha.
3) V letech 1962 – 1964 navštěvoval DAMU, obor herectví.
4) Je salesiánem a ve své diecézi je nejnovějším pomocným biskupem.
5) Je titulárním biskupem thunudrumským.
6) Jeho biskupským heslem je DUC IN ALTUM – ZAJEĎ NA
HLUBINU.
7) V roce 1949 se stal vicerektorem kněžského semináře v Hradci
Králové, o rok později byl tajně vysvěcen na biskupa.
8) Při České biskupské konferenci má na starosti oblast vězeňství.
9) Jako kaplan působil dva roky v Mariánských Lázních.
10) Je potomkem českého šlechtického rodu.
11) Je podplukovníkem letectva USA.
12) Je autorem knihy „Škola vnitřní modlitby“.
13) V současnosti je duchovním rádcem Orla.
14) V roce 1989 byl mluvčím Občanského fóra.
15) Jeho otec byl profesorem na gymnáziu v Břeclavi.

Křížovka

„Pane vrchní, hraje ta hlučná kapela také na
přání hostů?“ „Samozřejmě, pane.“ „Ať tedy
hrají… (viz tajenka).“
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ze a za budoucí kněze! Zato
potom můžete nakouknout do
jejich malé schönstattské kapličky.
Tato kaplička je unikátní,
143. kopií kapličky v německém městě Schönstatt, kde žil
Otec Kenntenich. U nás jeho
dílo oslaví za rok 70 let trvání,
kdy první kněží po jeho vzoru
uzavřeli s Pannou Marií úmluvu lásky a začali se řídit heslem
„Nic bez tebe, nic bez nás“.

Pomocnice
bloudících

Naši biskupové

V  každé z následujících vět je ukryto jméno jedné biblické postavy, za každé správné
jméno obdržíš 1 bod. Za uvedení, jestli je
ze Starého nebo z Nového zákona dostaneš
dalšího 0,5 bodu.

Vodorovně: 1. Místo, kde se těží / žal. 2. Oranžový kvádr,
z něhož se staví domy / 3. část tajenky / madridský fotbalový klub. 3. Místo, kde se uchovává seno / Abrahámův synovec /
chovatel ovcí. 4. Chemická značka kryptonu / 4. část tajenky.
5. Zahradní domek / korálový ostrov / Hitlerovy policejní oddíly.
6. Rána / na jaké místo / 100 centimetrů. 7. List v obálce / spor /
spodní stěna akvária. 8. 1. část tajenky / okraj. 9. Nejzápadnější
české město / jednotka elektrického odporu / spojka / povrch lidského těla. 10. Výrobci koberců / argentinský tanec. 11. Přihrávka
mimo hřiště / ledový blok / zoologická zahrada.
Svisle: A. Moskevský hokejový klub / část těla / popravčí.
B. 1 dm3 / římským číslem „450“ / malé ucho. C. Ocas / opak
chladna / citoslovce bolesti. D. Opar ze vzdušné vlhkosti / jedna
píseň v opeře / sousto. E. Hovorově „míč“ / zkratka „Komunistická strana Čech a Moravy“ / zkratka „cestovní kancelář“.
F. Persona / iniciály fotbalisty Panenky / chemická značka sodíku
/ obyvatel státu na Britských ostrovech. G. Přepravit se letadlem
/ ochrana oken věznice / ukazovací zájmeno. H. Rodový znak /
obydlí menší velikosti / vada. I. Chemická značka selenu / zkratka
„Akademie věd“ / zmrzlá voda / mateřský klín. J. Chemická značka tantalu / díl / 2. část tajenky / anglicky „jít“. K. Jihoamerický
přežvýkavec / partner Julie

Českopis

Jan Fíla (Mazánci, křížovka),
Daniel Dehner (Mazáci)
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Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 29. 2. 2008 na www.tarsicius.cz/kral, e-mailu kralkvizu@tarsicius.cz nebo adrese Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N. Správné odpovědi a body za poslední kolo najdete na www.tarsicius.cz/kral.

Tak třeba Rokole. To je
vlastně jen pět budov. Z toho
jedna je klášter, druhá bývalý klášter (no, spíš domek),
třetí poutní dům, čtvrtá kostel a pátá je kaplička. A kde
že to je?
Blízko českého Betléma.
Tedy Nového Města nad Metují. Když si toto staré město
prohlédnete z dálky (to není
až takový problém, protože
stojí na skále nad řekou), tak
vám Betlém určitě připomene.
Zvlášť v zimě.
V zimě se vyplatí vypravit se tam i z jiného důvodu.
Novému Městu nad Metují se
říká „brána Orlických hor“.
Takže lyže, snowboard a nebo
aspoň igelitový pytel a jde se
na to.

Do Pekla či do nebe?
Pokud chcete vyrazit z Nového Města do hor pěšky, můžete si vybrat. Doporučuji to
vzít přes Peklo. Nejdřív je to
opravdu dolů, ale ne moc. Pak
už hlubokým údolím podél Metuje.
Anebo to vezměte přes
nebe. Myslím po silnici směr
Slavoňov. Tam najdete dřevěný kostelík, ve kterém se určitě budete aspoň na chvilku cítit
jako v nebi.

vás uvidí, a když o sobě dáte
vědět dopředu, určitě vám i čaj
uvaří.
A pokud by to bylo poslední
sobotu v měsíci, tak se, prosím
vás, chvilku zdržte. Sestry se
tam totiž každou poslední sobotu modlí celé půldne za duchovní povolání. Tedy i za kně-

Až se v klášteře rozloučíte,
určitě pak seběhněte kousek
níž k silnici. Tam stojí v hájku
starý kostel. A pod ním teče
zázračná studánka, ze které se
můžete napít. Podle legendy
zabloudilo v roklinách (a proto je to asi Rokole) zdejších
hlubokých lesů děvčátko. Prosilo o pomoc Pannu Marii. Ta
se jí zjevila a vyvedla ji za ruku
z lesa ven. V místě zjevení vytryskl pramen a zrodila se studánka. Nevím sice, jestli se to
tak opravdu stalo, ale vím od
místních, že ve studánce voda
nevyschla ani v největších tropických vedrech. A to tedy zázrak je!

Schönstattský čaj
Pokud se vám ale nechce jít
těch třicet kiláků do hor pěšky,
jeďte na běžkách. Cestou nemůžete minout klášter v Rokoli. Určitě se tam zastavte! Žijí
zde schönstattské sestry. Rády

Oltář v schönstattské kapličce v Rokoli

Poutní místo Rokole – schönstattská kaplička

Původní rokolská kaplička u pramene

otec Jiří Kaňa, foto Antonín Forbelský
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mávděboan es žen k ínčeluk :aknejaT
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