Král kvízů
PÍSMO SVATÉ 1
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a zvon

Poslali jste nám informace
o čtyřech zajímavých poutních
místech. Díky! A protože nejsou moc známá, vypravíme se
tam. Tentokrát směr Ořechov
u Brna. Dal jsem si tam sraz
s Viktorem, jedním z místních
ministrantů.

Tak už víte, proč jsem to vzal přes Soběšice? Jel jsem po stopách Otce Liesganga, který si místo, na kterém stojí kaple sv.
Peregrina u Ořechova, vybral jako další zaměřovací bod. Dnes je to přesně 49°07‘28‘‘
a 16°32‘55‘‘.
S Viktorem jsme pak šli k místnímu kostelu, u kterého mě čekalo překvapení: zjistil
jsem, že v Ořechově si přijdou na své nejen
milovníci map, ale také vojenské historie. Pořádají se tam totiž rekonstrukce bitev 2. světové války. Válečné oběti připomíná kříž
i tank. Tank je speciální model, se kterým
už nikdo neodjede. Proč? To snad pochopíte
z fotky… Pokud byste tam přijeli mimo čas
bitvy, nevadí, čeká vás 5 hektarů velké vojenské muzeum.
Další rarita na mě čekala v kostele. Ministranti tam totiž nezvoní při mši svaté na
malé zvonky, ale na skutečný zvon. Na spáče
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Sejít se u křížku za vsí byl pro mě trochu
problém. Jel jsem tam z Blanska skoro hodinu. Vzal jsem to totiž přes Soběšice (hned se
dozvíte, proč). Pro Viktora to problém nebyl.
Bydlí hned vedle.
Pak jsme se pěšky vypravili po polní cestě.
Dva kilometry nám při rozhovoru o životě ve
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Tentokrát si dáme poněkud oddechový úkol: Napsat aspoň 15 jmen církevních učitelů. Co jméno, to bod do Krále kvízů. Tak hurá na to!

Písmo svaté neboli Bible sestává ze 75 knih, z nichž 45 je ve Starém a 30
v Novém zákoně. Starý zákon mimo jiné obsahuje tzv. deuterokanonické knihy, mezi něž patří například tři knihy Makabejské, Kniha moudrosti
a kniha Kazatel a jež byly za deuterokanonické prohlášeny až na prvním
vatikánském koncilu. Jako první bývá ve Starém zákoně řazeno pět knih
Mojžíšových, které se občas souhrnně nazývají tóra nebo též quintateuch.
První kniha Mojžíšova (Genesis) začíná stvořením světa a končí smrtí Izáka.
Hospodin stvořil zemi, nebe i život v šesti dnech a sedmého dne odpočíval.
Z lidí byla jako první stvořena žena, která se jmenovala Eva. Se svým mužem
Adamem měla dva syny – Kaina a Ábela. Rolník Ábel zavraždil pastýře ovcí
Kaina. Noe, jehož dědeček se jmenoval Lámech, patřil se svou manželkou
a syny Šétem, Chámem a Jefetem, kteří neměli manželky, k jediným lidem,
kteří přežili potopu světa v arše, která měla délku 300 loket, šířku 70 loket
a výšku 30 loket. Když pominula potopa světa, ocitli se s archou na hoře
Tábor. Jako prvního živočicha vypustil Noe z archy holubici.
2.
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Církevní učitelé

V následujícím textu najdi chyby a oprav
je (popř. zdůvodni, proč je to chyba).
Po jednom bodu dostaneš za nalezení
a opravu (popř. zdůvodnění), pokud chybu pouze nalezneš
a neopravíš (popř. nezdůvodníš), body nedostaneš.

1.

Ořechov, svatý Peregrín,

Jan Fíla (Mazánci, křížovka),
Daniel Dehner (Mazáci)
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kLUBOVNÍ SOUTĚŽ

Znáš stránky Tarsicia?
Váš klubovní úkol nebude tento měsíc těžký, stačí jen číst pozorně Tarsicia a orientovat se na jeho stránkách.
Který biskup vás pozdravil v lednovém čísle Tarsicia a kde působí?
Na jaké poutní místo jsme se vydali v únorovém čísle a jaké sestry tam působí?
Ve kterém čísle začal nový fotoseriál a kolik jich už vyšlo?
Od kterého čísla vychází Tarsicius celobarevný?
Na jaké téma byl dvoustránkový článek (str. 4 – 5) v čísle 1, 2, 3, 4 / 2008 ? Které se ti líbilo nejvíce?
Kdo píše rubriku o různých liturgických zajímavostech pro profíky?
Odpovědi posílejte do 30.4. 2008 na kluby@tarsicius.cz.

Rozzuřený muž volá do
hydrometeorologického
ústavu: „Už dva dny vynáším… (tajenka)“
1. Šlechtické sídlo
2. Opak teorie
3. Pytlík
4. Den před víkendem
5. Silný déšť
6. Užitečná činnost
7. Malá říčka
8.	Tropická rostlina z čeledi
arekovitých
9. Druh mořské ryby
10. Klavír
11. Tvrzení
12. Italské jídlo
13. Kašpárek
14. Důchod
15.	Obyvatel sousedního
státu ČR
16. Poschodí
17. Dusíkaté hnojivo
18. Zóna
19. Jiným způsobem
20. České hlavní město
21.	Kov s chemickou
značkou Na
22. Nevěřící
23. Mrak

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 30. 4. 2008 na www.tarsicius.cz/kral, e-mailu kralkvizu@tarsicius.cz nebo na adrese
Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N. Správné odpovědi a body za poslední kolo najdete na www.tarsicius.cz/kral.

farnosti uběhly jak voda. Konečně jsme mezi
stromy uviděli prosvítat cíl naší pouti – ka
pličku svatého Peregrína (jeho životopis jste si
mohli přečíst v únorovém čísle Tarsicia).
Kaple bývala první zastávkou na cestě poutníků do Mariazell. Před obrazem Matky Boží
a svatého Peregrina prosili o šťastný návrat.
Tato skromná stavba se zapsala do historie ještě jinou událostí. Kdysi totiž císařovna Marie
Terezie rozhodla, že nechá přesně zaměřit svou říši. V letech
1759 – 1768 svěřila tento úkol řediteli vídeňské hvězdárny. Byl jím
jezuita Josef Liesgang. Měl vypočítat souřadnice tak, aby podle nich
mohly vznikat přesné mapy a do
nich se daly zakreslit pozemky
a stavby.
Otec Josef vzal za základ měření poledník procházející Vídní.
Neměřil ještě podle satelitů, ale
podle hvězd. Pak si určil několik
míst jako záchytné body. Jako úplně první to byla kaple sv. Kříže
na vrchu u Soběšic nad Brnem.
Dnes už je sice zbořená, ale na
jejím místě je památníček označený oficiálně jako Památník 1. geodetického bodu u nás.

Slosování objednávek

Rodinná Bible
Ilustrovanou rodinnou Bibli můžeš vyhrát,
když si objednáš časopis Tarsicius, nebo ho někomu doporučíš a ten na své objednávce uvede tvé
jméno a adresu. Objednávku najdeš na str. 3, nebo
na www.tarsicius.cz. Držíme palce ve slosování!
Tentokrát jsme vylosovali Petra Škvařila, který od
nás dostane knížku Tajemství velikonoční radosti.

v kostele dost účinný prostředek. Zapomněl
jsem se sice Viktora zeptat, jestli musí mít
při tom zvoník na uších tlumiče, ale nic neříkal, tak asi ne.
Zaujal vás Ořechov a jeho okolí? Vypravte se tam. Nachodíte se sice dost pěšky,
ale když budete unavení, můžete jít rovnou
do hajan. Vlastně do Hajan (sousední vesnice :-)
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text a foto otec Jiří Kaňa
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