All Hallows´Day

Milí borci od oltáře. Gratulujeme vám všem, kteří namáháte své
hlavy a přicházíte na správné odpovědi naší soutěže. V králi kvízů
máme na internetu zaregistrováUmísťovali do oken rozžatou svíci ve vydlabané
řepě, aby svítila na cestu duším zemřelých. Aby
tomuto pohanskému svátku dal křesťanský rozměr, zavedl papež Bonifác IV. (608–615) po poradě se sv. Kolumbánem pro Irsko a Anglii na tento
den svátek Všech svatých (angl. All Hallows´Day –
z toho Halloween). Papež Řehoř IV. pak roku 835
potvrdil tento svátek pro celou západní církev.
Pro potvrzení úcty k zemřelým předkům připojil
roku 998 clunyjský opat Odilo 2. listopad slavení

Vojtěch Chupík z Újezda se stává největším vytrvalcem v Králi kvízů. Vyhrává publikaci Velký atlas světa.

Památky věrných zemřelých – den modliteb za
zemřelé.
Právě tento den patří spolu s Vánocemi v naší
odkřesťanštěné společnosti k nejvíce prožívaným
svátkům. Zvláštní? Zkusme znovu, jako před tisíci lety, uchopit zpohanštělé zvyky a dát jim smysl skrze živou křesťanskou naději. Panno Maria,
Královno všech svatých, přimlouvej se za naše
zemřelé!
otec Marek Miškovský

Od jarního obnovení soutěže vás soutěží
jenom několik, ale o to větší šanci máte vyhrát! Tramtarará!!! Máme tu čest vyhlásit vítěze Krále kvízů, stav po prázdninovém kole,
tedy po 101. kole, se jedničkou v MAZÁCÍCH stává opět Vojtěch Chupík z Újezda
s 27 body, v posledním kole získal 15 bodů.
V kategorii MAZÁNCI se vítězem stává Karel Provazník z Třebíče s 19 body, který
získal v posledním kole 10 bodů.
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Milí přátelé ministranti,
letos se stal Velehrad centrem pozornosti: národní poutí
vrcholila oslava velkého jubilea
1150 roků od příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. To
všechno jistě dobře víte. Možná hodně z vás už Velehrad navštívilo. Po mnoha opravách se
letos zaskvěl v plné kráse. Protože vím, že Tarsicia čtou kluci
z mnoha částí naší země, a možná to máte zrovna Vy na Velehrad hodně daleko, chtěl bych
Vám říci, že uprostřed mnoha krásných památek a věcí je
i hrob arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana v bazilice. Často se
u něho s otcem arcibiskupem
Graubnerem modlíme.
Tento muž je jedním z našich kandidátů na blahořečení. Vzešel z venkovského
lidu, měl dobré srdce, kterým si získal sám
mnoho srdcí našich věřících, kteří ho nazývali „tatíčkem Stojanem“. Když ještě jako
kněz působil jako poslanec v parlamentu,
snažil se ze všech sil pomáhat, aby zejména nejchudším nadlehčil jejich nesnadný život. Jako politik vystupoval vždy pokorně,
důstojně, úplně jinak, než to vidíme např.
u dnešních politiků. I lidé mimo církev, ba
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Mám jen t o,
co jsem dal

i nepřátelé ho proto brali s úctou. Dokonce
říkali (a možná se i obávali), že „Stojanova
dobrota a pokora by mohla v našem národě
vrátit ztracenou lásku k Církvi.“
Na mne nejvíce zapůsobila jedna jeho
věta, která mě stále provází: „Mám jen to,
co jsem dal.“ Vidíme pouhých šest jednoslabičných slov, která se dají snadno zapa-

no neuvěřitelných 344 soutěžících,
kteří v minulosti soutěžili, a někteří z nich to nevzdávají a soutěží dál a dnes někteří z nich i něco
pěkného vyhrají ;-)!

Gratulujeme!
Vojtovi posíláme jako výhru triko Tarsicius
a Kája se může těšit na batoh Pán prstenů.
Všichni ostatní mazáci a mazánci nevěšte hlavy, vyhráváte plyšového medvídka jako obal
na mobil!

matovat. A je v nich takový obsah a taková
hloubka, že ani nedohlédneme „na dno“.
Všechny reklamy se nás dnes snaží přesvědčit, co nás přijde levněji, na čem vyděláme,
z čeho bude zisk, ale zde nalezneme opačný
postoj, než určují tržní zásady.
A je to pravda evangelia, že to, co si člověk nashromáždí z majetku a peněz, není
pravé bohatství. O to vše přijde, nic si s sebou nevezme přes práh smrti. Ježíš nám
říká, že rozhodující pro každého je „poklad
v nebi“. Aby byl člověk „bohatý před Bohem“. – A tento poklad se rodí z toho, co
dáme, rozdáme, co ztratíme z lásky k druhým, o co zchudneme na úkor druhých. Tam
se rodí síla skutečné lásky a bohatství, které nám nikdo nevezme. Vždyť „kde je tvůj
poklad, tam bude i tvé srdce“, říká náš Pán.
Vtip na závěr: Jednou po nějaké pouti
a jednání říkali kněží Stojanovi: Už si můžete svléci kleriku jako my. Ale on jediný si
ji ponechal. Pak se ukázalo, že jinak ani nemohl. Ten den dal kalhoty jednomu otrhanému bezdomovci, takže si kleriku nemohl
sundat.
Milí ministranti, ve škole si musíte zapamatovat mnoho vzorečků a pravidel. Nezapomeňme si zapamatovat i vzorec, který
otvírá nebe, určuje kvalitu života a znamená
největší bohatství duše: Ten vzorec je stručný: „Máš jen to, co jsi dal.“

A zde máme celou tabulku s výsledky po
prázdninovém – 101. kole.
MAZÁCI:
1. Chupík Vojtěch celkem: 27,0 [15,0]
2. Pur Matěj celkem: 25,0 [13,0]
3. Hájek Tomáš celkem: 24,0 [14,0]
4. Suchomel Pavel celkem: 22,0 [13,0]
5. Šustr Vratislav celkem: 12,0 [0]
Ondrůšek Kuba celkem: 12,0 [12,0]
6. Pokludová Natálie celkem: 10,0 [0]
7. Mácal Milan celkem: 3,0 [3,0]
MAZÁNCI:
1. Provazník Karel celkem: 19,0 [10,0]
2. Žolnerčík Vojtěch celkem: 10,0 [10,0]
3. Šustr Vojtěch celkem: 8,0 [0]
4. Trhoň Pavel celkem: 5,0 [0]

Ilustrace: Jiří Vančura
Šéf se ve své restauraci ptá kuchaře: „Proč
už půl hodiny držíš tu slepici pod krkem?“
„Vařím!“ Odpovídá udiveně kuchař.
„Cože?“
„No, tady se v kuchařce píše, že slepici půl
hodiny mírně dusíme!“
Michal Strašil
„Martine, jak to, že sis vygumoval tu pětku
na pololetním vysvědčení?“
„Ale vždyť jste říkal, že si ji musím opravit!“
Michal Strašil

V hranatých závorkách máte body, které
jste získali za poslední kolo.
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Mons. Josef Hrdlička,
titulární biskup thunudrumský
a světící biskup olomoucký
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A vy ostatní, přidejte se k nám!
Listopad 2013
I tento měsíc se najde pár otázek pro kluky, kteří si chtějí ověřit svoje vědomosti. Na
řadě je královéhradecká diecéze, dva blahoslavení, jeden svatý a pátrání v minulých číslech. Tak hodně zdaru!
Pravidla soutěže
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:
kluci 1.–5. třída – Mazánci, starší chlapci
od 6. třídy soutěží v kategorii Mazáci.
Otázky jsou na každý měsíc nové. Za každé kolo (měsíc) 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 mezi kvízovými
vytrvalci.

TAMMíM

Chladné prvolistopadové ráno. Mlha
se nechce moc
zvedat, vlhké listí
pod stromy začíná
být cítit hnilobou.
Keltové v noci na
dnešní den slavívali začátek nového roku, svátek,
ve kterém se stírá hranice mezi
světem živých
a mrtvých: duše
mrtvých mohou
přicházet na zem
a živí sestupovat
do podsvětí.

Vyhlášení vítěze
Krále kvízu

Omlouváme se, že někdy se vyskytnou
na naší stránce ještě chyby, informujte nás
prosím hned na mail: redakce@tarsicius.cz.
Děkujeme za spolupráci.
Registrace a odpovídání otázek:
tarsicius.cz/kral
Případné dotazy:
redakce@tarsicius.cz
„Tati, ty se bojíš zajíců?“ Ptá se zvědavě
Anička
„Ne,“ odpoví tatínek.
„A proč si tedy s sebou bereš na lov pušku a psa?“
Vojtěch Wavreczka
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Ke kořenům víry

