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KRÁL

Za nalezení každého úryvku z Písma, který buď pojednává o svatém Pavlovi,
nebo který sám svatý Pavel
napsal, a napsání přesného
odkazu obdržíš po 1,5 bodu.

a písmo svaté

1. Zamýšlel jsem zastavit se u vás na cestě
do Makedonie a opět se k vám odtamtud
vrátit, abyste vy mě potom vypravili do Judska. Pojal jsem snad tento úmysl lehkovážně? Nebo se snad při svých úvahách dávám
vést vlastními zájmy, takže by moje „ano,
ano“ znamenalo také „ne, ne“?
2. Potom odešel Pavel z Athén a přišel do
Korintu. Tam se setkal s jedním Židem, který
se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscillou
z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz,
aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi
sblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo – dělali stany.

3. Protože Pavel věděl, že jedna část rady
patří k saduceům a druhá k farizeům, zvolal:
„Bratří, já jsem farizeus, syn farizeův. Jsem
souzen pro naději ve zmrtvýchvstání.“
4. Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil
– vždyť vám byl tak jasně postaven před oči
Ježíš Kristus ukřižovaný!
5. (…) a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená
a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu
začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni
se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho
kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat
mládenci, který se jmenoval Saul.
6. Místodržitel přečetl dopis a zeptal se
Pavla, z které provincie pochází. Když se
dozvěděl, že z Kilikie, řekl: „Vyslechnu tě,
jakmile se dostaví tvoji žalobci.“ A dal rozkaz, aby byl hlídán v Herodově paláci.
7. Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije,

TROJICE

1–14 nějaká jména navíc, která zůstanou nepřiřazena. Poslední 1 bod získáš,
když napíšeš, kde v lekcionáři najdeš
čtení pro slavnost Nejsvětější Trojice.

Daniel Dehner
K sedmi dvojicím jmen (A–G) přiřaď
třetí jméno (1–14), které logicky patří
k dané dvojici. Za každé správné přiřazení získáš 1 bod do Krále kvízů. Dalších 7 bodů můžeš získat, když napíšeš,
co vzniklou trojici jmen spojuje (např.
světští vládci, sourozenci apod.). Jelikož jsi zkušený mazák, jsou v sloupci

A) Pius V. – Inocenc XIII.
B) Ludmila – Václav
C) David – Šalomoun
D) Naum – Sáva
E) Tomáš Špidlík – Miloslav Vlk
F) s. Lucie z Fatimy – Juan Diego
Cuauhtlatoatzin
G) Jakub A. Zemek OP – Jiří Maria
Veselý OP

Křížofka

Inzerce: Vyměním sekundové lepidlo za …
(viz tajenka č. 1). Zn. … (viz tajenka č. 2)!

Milí ministranti, je tu další měsíc a spolu s ním i další část rubriky
„nej“. A protože červen je zároveň měsícem, po kterém vás čekají prázdniny, můžete se tak trochu inspirovat. Dozvíte se například, kde přesně leží nejhlubší místa v Česku a ve světě, jak jsou
vlastně hluboká nebo jaká zvířata v nich mohou žít. A když váš
školní prospěch nespadne příliš „hluboko“ pod očekávání vašich
rodičů, třeba vás o prázdninách na některé z těchto míst vezmou.

AŽ NA DNO SVĚTA

I

1) Gorazd
2) Maxmilián Maria Kolbe
3) Rút
4) František Tomášek
5) Markéta Marie Alacoque
6) Jan Lucemburský
7) Bernadetta Soubirousová
8) Bat-šeba
9) Cyril Jeruzalémský
10) Dominik Pecka
11) Filip Sličný
12) Pavel VI.
13) Jan Graubner
14) Drahomíra

kdybychom chtěli sebevíc, na toto
místo se pravděpodobně nikdo z nás
nedostane. Nejhlubší místo světa je
totiž součástí Mariánského příkopu
ležícího u ostrova Guam v západní oblasti Tichého oceánu. Tomuto
podmořskému příkopu hlubokému až
11 034 m se nemůže žádné jiné místo
na světě ani zdaleka rovnat. Mariánský
příkop se tak sice může pyšnit tímto
rekordem, ale zároveň se na jeho dno
zatím podívalo jen několik vědců, kteří se vstříc tomuto místu vydali uvnitř
speciálních ponorek.

Foto iStockPhoto

SVATÝ PAVEL

která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali
si mezi sebou: „Ten člověk je určitě vrah.
I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal na živu.“ Ale Pavel setřásl hada do ohně a nic zlého se mu
nestalo.
8. Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše,
poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši
– Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista
Ježíše, našeho Pána. Děkuji za tebe Bohu,
kterému sloužím s čistým svědomím jako
moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci.
9. Když se Pavel takto hájil, zvolal Festus:
„Jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum!“ Pavel odpověděl: „Nejsem blázen, vznešený Feste, nýbrž mluvím
slova pravdivá a rozumná.“
10. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu,
a jeho matku, která i mně byla matkou. Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi.
(použit ekumenický překlad)
Jan Fíla

I

Vytrvalec Krále kvízů

Vylosovaný vytrvalec v soutěži Král kvízů
bude zveřejněn na webu
www.tarsicius.cz/kral

Legenda:
Vodorovně: 1. Místo, kde jsme doma / zkratka „základy společenských
věd“. 2. Premiérové album / nedovolená činnost. 3. Zkratka „občanský institut“
/ 1. část tajenky č. 2 / zkratka „a podobně“. 4. Voskové svítidlo / zduřenina /
nejvyšší karta. 5. Vábit / zodpovědnost za čin / pulz. 6. Odstín oranžovo-hnědé
barvy / v menší vzdálenosti / dřevina s kmenem. 7. Tajenka č. 1. 8. Islámská modlitebna / druh ryby / sezení při cvičení. 9. Ženské jméno / citoslovce pobídnutí /
opak „tlačit“ / nebo. 10. Past / 2. část tajenky č. 2 / pytlácké pasti. 11. Rohovinová
ochrana konce prstu / osobní zájmeno / dětský pozdrav. 12. Záhada / chemická
značka astatu / 2.
Svisle: A. Norské hlavní město / lepidlo na okna. B. Člověk sledující představení / pásek. C. Noviny denně vycházející / domácky Richard / sada. D. Město nebo vesnice / nápoj oblíbený mezi prokletými básníky / citoslovce smíchu.
E. Mít povinnost / cesta letadlem / stromořadí. F. Mužské jméno / horní stěny
nádob / sestra jednoho z rodičů. G. Sebrati / hornina z živce, křemenu a slídy /
výpotek. H. Prostor k pěstování květin / zimní bílá pokrývka / obyvatel druhého
nejlidnatějšího státu světa. I. Dělat skoky / deoxyribonukleová kyselina / pokyn
k tavení. J. Oficiální zkratka Virginie / podzemní dráha / vodítko při odhalování
trestného činu. K. Opět / zvíře dávající vlnu (zdrobněle). L. Pravoslavný kněz /
prostředky komunikace.
Jan Fíla

A B C D E

F G H I

J

K L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PLATÝS
ŽIVÁ PONORKA
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ten nejzarytější odpůrce přírody musí tuto
rybu poznat na první pohled. Proč? Z boku
jde o docela normálního živočicha. Když se
však na platýse podíváte zepředu, zjistíte, že
jeho jméno se k němu opravdu hodí. Platýs
je prostě placatý. Tento jeho tvar působí
směšně, ale dává mu obrovské výhody. Platýs
se totiž může pohybovat v mnohem větších
hloubkách než normální ryby. To mu umožňuje právě jeho placaté tělo. Už se vám možná někdy stalo, že jste se při koupání moc
potápěli a potom vás bolely uši. Při potápění
je totiž tlak na ušní bubínky velký a stále se
zvětšuje. V hloubkách, ve kterých se pohybuje
platýs, je tlak až tisíckrát větší než těsně pod
hladinou. Platýsovi to však nevadí. Běžné ryby
se za svůj život nikdy nepotopí hlouběji než
kilometr pod mořskou hladinu, protože ani
jim nedělá tlak dobře. Platýs si však v hloubce
vyloženě libuje a spokojeně žije dokonce i na
dně Mariánského příkopu, kam by si lidé bez
svých ponorek vůbec nemohli troufnout. :-)

aždý z nás si určitě občas říká, že by se nejradši na
všechno vykašlal. Špatné známky ve škole, hádky
se sourozenci a s kamarády nebo třeba jen špatná nálada – to vše nás dokáže srazit na nejhlubší dno a vzít
nám náladu na dlouhý čas. Nejdůležitější však je, že
i kdyby na nás byli všichni nazlobení, stále existuje někdo, na koho se můžeme obrátit za všech okolností –

CO NA TO
ČESKO?

N

ejhlubším místem naší
republiky je jednoznačně
Hranická propast na Moravě.
Suchá část propasti sice měří
pouhých 70 m, ale na jejím
dně je jezírko měřící zatím asi
290 metrů. Proč zatím? Odhaduje se, že skutečná hloubka
propasti může být více než
dvakrát větší, zhruba 700 m.
Potápěči však šachty Hranické propasti doposud prozkoumali jen do hloubky 290 m.
V porovnání s Mariánským
příkopem je sice hloubka
Hranické propasti zanedbatelná, i tak je ale tato hlubina největší propastí střední Evropy.

Toto jezírko nemá dno!
Nebo alespoň nebylo
ještě objeveno.

náš nebeský Otec. Na Boha se můžeme vždycky a ve
všem spolehnout. Na každou naši prosbu nám dokáže
dát odpověď a vyřešit tak naše trable. Sice se občas
zdá, že pomoc z nebe nepřichází, ale není tomu tak.
Pán Bůh, Pán Ježíš i naši křestní patroni nad každým
z nás neustále drží svou ochranou ruku a starají se
o to, abychom se z každé nesnáze co nejdříve dostali.

