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jednání a nesplněných faraonových slibech
bylo na Egypt sneseno sedm ran egyptských.
Poté byli konečně Izraelité propuštěni, ale
po pominutí poslední rány byli pronásledováni Egypťany. Při zázračném přechodu
Černého moře se Egypťani v moři utopili.
Při putování pouští bylo lidu dáno desatero
Božích přikázání, které Mojžíš přinesl vytesané na třech kamenných deskách. Kamenné
desky byly Mojžíšovi předány na hoře Nébo.
Izraelité si mezitím ulili zlaté prase, jemuž se
klaněli. Když to Mojžíš uviděl, pustil kamenné desky z ruky a roztříštil je. Po vykonání
pokání byla smlouva s Hospodinem obnovena. Lid pak vytvořil stan setkávání s Hospodinem. Třetí kniha Mojžíšova (Leviticus)
popisuje různé řády izraelitů. Desatero Božích přikázání se kromě druhé knihy Mojžíšovy objevuje i ve čtvrté knize Mojžíšově.

Kr ál kvízů
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Vodorovně: 1. Mužské jméno (26. 4.)
/ vojenské terénní vozidlo / MPZ Slovenska. 2. Jeden z Baleárských ostrovů
/ pulz / část těla mezi hlavou a trupem.
3. 2. část tajenky / setina české koruny.
4. Dnes neužívaný pesticid / žal, smutek /
nejvyšší karta / moji. 5. Tělní pokryv těla
ptáků / odplata / nepravda. 6. „Tak jest“ /
1. část tajenky. 7. Nástroj k sečení louky
/ zkratka „kulturní dům“ / stáří / zkratka
„fotbalový klub“. 8. Kainův bratr / obydlí
včel / latinská zkratka pro „léta Páně“ /
firma vyrábějící levné výrobky. 9. 3. část
tajenky / delší prozaické dílo. 10. Jednání
/ sundat boty / básnicky měsíc. 11. Nejnižší ženský zpěvácký hlas / křič / předložka.
Svisle: A Obyvatel 2. nejlidnatějšího
státu světa / potom / domácky Alena.
B Polední jídlo / oslovení Emy / rostlina
podobná travám. C Citoslovce tiknutí
/ chvění / „N“ / chemická značka thalia. D Rohovinový pokryv zobáku ptáků
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Letadlo se už rozjíždělo po dráze,
najednou zastavilo a vrátilo se zpátky k hangáru. Uběhla hodina, poté se
letadlo znovu rozjíždí po startovací
dráze. Znepokojený cestující se ptá letušky, co se stalo. Ta odpoví: „Pilotovi
se nelíbil zvuk motoru a trvalo skoro hodinu, než jsme… (viz tajenka).“
/ najít. E Šachový pohyb figurkou / ruské
město / ryba podobná hadovi. F Korálový
ostrov / co slouží k sezení na koni / zkratka ultrafialového záření. G Rohovinový
útvar na konci prstů / chorvatský ostrov /
ukazovací zájmeno. H Značka kilopascal /
věc sloužící k sáňkování / předložka, opak
„z“ / zkratka „long play“. I Z čeho se vyrábí lahve / hustá nátěrová hmota / u nás nepůvodní ryba. J Mazání na ruce / „skřítek“
/ opak večera. K Symbol Kristova umučení / obraz svatých ve východních církvích.

Uzávěrka soutěže je 30. října.Vše potřebné najdeš na www.tarsicius.cz /kral.

Víš něco
o Panně
Marii
a úctě k ní?

Pokud odpovíš správně na následujících
15 otázek, tak se můžeš právem považovat za malého znalce Panny Marie.
1) Který z papežů měl ve svém erbu mariánské heslo „Celý tvůj“?
2) Jména rodičů Panny Marie.
3) Které dogma o Panně Marii bylo vyhlášené v roce 1950?
4) Ve které modlitbě se objevuje invokace „Růže tajemná“?
5) Jak se říká teologovi, který je odborníkem v otázkách Panny Marie?
6) 1 – 3 – 1 – 10 – 1 – 10... Co tato číselná řada představuje?
7) „Já jsem Neposkvrněné početí.“ Kdy
se tak Panna Maria sama představila?
8) Jak se nazývá sousoší Panny Marie
s mrtvým Ježíšem na klíně?
9) Kdy se v Bibli poprvé hovoří o Panně Marii?
10) Tilma – kterého zjevení Panny Marie
se to týká?
11) Na jednoho z papežů 20. století byl
spáchán atentát v den svátku Panny Marie.
Který svátek to byl?
12) Jak se jmenuje encyklika o Panně Marii, jejíž počáteční písmena dvouslovného
názvu jsou R a M?
13) Pannu Marii považuje jeden řád za
svou zakladatelku. Který to je?
14) Panna Maria stejně jako ostatní ženy
v Izraeli něco očekávala? Co to bylo?
15) Jaká liturgická barva se používá při
mši svaté o Panně Marii?

Kamenní farníci
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Legenda:
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Daniel Dehner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11.
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K

ola plně naloženého
vozu
drncají po kamenité
cestě. Polospící Lukáš
se dívá před sebe na
unavené koníky. Poprvé veze náklad místo
těžce
nemocného
táty. „Ještě že je silnice
udržovaná,“ přemýšlí, „táhnout tak vzácný náklad přes hory
by byl holý nesmysl.
Z porcelánu by nic nezbylo, jedině hedvábí
by přežilo, hedvábí…“
Lukáš se zasnil a už si
představoval, kolik zlatých za tuto vzácnou
látku v Praze dostane.
„A své ženě dovezu
hedvábí pořádný štyk.
Na šátek. Bude hezká,
je hezká!!“ Přesvědčoval sám sebe, když
vtom z keřů vykočil
chlápek. Lukáš sáhl po
obušku. „Á, stopař“,
uklidnil se, když uviděl
vztyčený palec. Zastavil,
poposedl a vzal chlapía jejím spodním okraji však dodnes stojí v boční rokli barokka
na kozlík. „A kam
ní kostel svatého Mikuláše. Pod jeho vchodem vytéká pramen
máte
vůbec namířevody, kterou se už několik lidí uzdravilo. Kdysi zde dokonce vznikly
no?“
„Do
Mýta,“ odi lázně. Dnes z nich zůstalo muzeum a výborná voda. V kostele se nepoví
chlápek
a pořád
slouží mše svaté, ale je tam výstava barokních soch v životní velikosti.
se rozhlíží. Lukášovi se
honilo v hlavě: „Že by
to byl lapka?“ Proto nahlas řekl: „Vlastně tam
jedu taky. Musím v Mýtě zaplatit mýto. A víc
peněz
u sebe nemám,“ dodává pro jistotu.
Pořád ještě
„Škoda, že nejsou už vynalezené kreditní karty.
nevíte, kde Vraclav
Vozit sebou hotové peníze je vždycky riziko.“
leží? Můžete se na to zeptat
Chlapík nehne brvou. „Blížíme se k hranicím,“
na českobudějovickém biskupství.
pokračuje strachy Lukáš, když míjeli starý
Určitě vám tam poradí, protože biskup
hraniční
hrad Vraclav. „Já vystoupím tady,“
Jiří Paďour je slavným vraclavským rorozhodne se náhle chlápek. Seskakuje z vozu
dákem! Jeho primici v roce 1975 mu tam
a sahá rukou pod kutnu. „Je se mnou konec,“
ale komunisté nepovolili, a tak se konala
klepe
se Lukáš strachy. Ale ke svému překvav Praze před Týnem. A tak díky svému
pení
mu
podivný stopař podává dvě sklenice.
povolání dnes místo léčivé vody
„Toto
je
léčivá
voda a toto moje medicína,“
z Vraclavi rozdává léčivá slova
dej ji svému otci a nech ji zapít touto vodou.
z Českých Budějovic.
Sotva to dořekl, zmizel překvapenému Lukášovi z očí v blízké rokli.

Ro

V  následujícím textu najdi a oprav (popř. zdůvodni) chyby. Za každou správně nalezenou a opravenou
chybu obdržíš bod. Nezapomeň na opravu chyby, jinak
ti body přiděleny nebudou.
Druhá kniha Mojžíšova – Exitus – začíná událostmi po smrti Izáka. Nový egyptský vládce
přikázal, aby každé narozené dítě Izraelitů
bylo hozeno do Rákosového moře. Mojžíšova matka svého syna ukrývala, aby nebyl zabit,
a když uplynuly dva měsíce od jeho narození,
dala ho do smolou vymazaného koše a nechala ho plavat po Nilu. Našla ho faraonova žena,
Mojžíš vyrostl a v dospělosti jednou pásl krávy svého bratra Jitra blízko Chorébu. Tam se
mu zjevil Hospodin v hořícím chrámě a Mojžíš byl povolán k práci na Božím díle. Po sérii

mazánci

Jan Fíla

Vraclav
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Pomocník ve škole

K úspěšnému absolvování dalšího školního roku
vám může pomoci jeden světec! Který vás napadl jako první? Je jich více, ale my tu pro ty nejšťastnější výherce máme malou nálepku svatého
Kryštofa - patrona nejen cestovatelů, ale i poutníků (např. za dobrými známkami)! Kdo ji chce?
Ty? Stačí poslat několik vtipů k nám do redakce.
Vtipné vrtulky vyhráli Pepa Suchomel, Jiří Klusáček a Petr Soukal. Přejeme vám hodně zábavy.

Zapomenutý hrad

T

akto nějak se mohl rozvíjet příběh pod
hradem Vraclav. Ten strážil hranici mezi
Čechami a Moravou v místě, kde ji protínala důležitá cesta. Říkalo se jí „trstenická“, asi
podle řeky Trstenice, dnes Loučné. Později
roli hraničního města převzalo blízké Vysoké
Mýto. Z vraclavského hradiska zbyla jen malá
obec stejného jména.

Tajemné
stavení
Hned vedle kostela stojí dřevěná poustevna, které se říká
„fráterka“. Dnes už je opuštěná,
vlastně není. No to byste museli
sami vidět, co tam je. Podle jedné pověsti v ní činil pokání i člověk, který vyhnal svou maminku
ze statku, a když jednou žebrala,
tak jí dal místo chleba kámen.
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