
SlOSOvání  vtIpáleK

8       9

Králík potká hada a říká: „Sorry za to, jak jsem se ti smál, že ne-
máš nohy.“

Had říká: „To je v pohodě.“ 
Králík: „Tak jo, tak ruku na to!“

Jan Graf

Ateista tráví klidný den rybařením na jezeře. Najednou na jeho 
člun zaútočí lochneská příšera. 

Jediným máchnutím ocasu vyhodí člun i s rybářem do vzduchu 
a otevře tlamu, aby oba spolkla.

Za letu vzduchem muž vykřikne: „Pane Bože, pomoz mi!“
Zázrakem všechno znehybní, ateista zůstane i se člunem viset ve 

vzduchu. Z nebes zazní hromový hlas: „Já myslel, že ve mne nevě-
říš!“

„No jo, Pane Bože, na lochneskou příšeru jsem ještě před minu-
tou taky nevěřil!“

Jan Graf

Ve zverimexu: „Je to dobrý hlídací pes?“ ptá se chlapec.
„Ovšem! V noci ho stačí vzbudit a hned začne štěkat!“

Vyjde výpravčí na peron: „Mám pro vás dvě zprávy, dobrou 
a špatnou. Ta dobrá je, že vlak v sedm deset pojede přesně. A ta 
špatné, že od dneška v této stanici nestaví.“

V restauraci: „Pane vrchní, v polévce mi plave naslouchátko!“
„Cože?“

„Pavlíku, nesmíš tak často chodit k  sousedům, brzy by ses jim 
omrzel.“

„Ani ne, mami. Zrovna dnes mi říkali: Tys nám tu ještě chyběl!“
Nezbedův humor 5

Nejen po stopách patrona našeho časopisu svatého 
Tarsicia se může vydat s knihou Poprvé u Ježíšova stolu 
ten, kdo nám pošle do redakce vtipy. Nejlepším vtipál-
kem minulého kola se stal Ondřej Balek, kterému posí-
láme Vyprávění s omalovánkami o životě svaté Faustyny.

Možná se mnozí z vás budou v letošním roce připravovat k prvnímu 
svatému přijímání a zároveň i na svátost smíření. Nejen k první zpo-
vědi vám může být nápomocná knížka Já se taky zpovídám s příběhy, 
čtením z Bible i pracovními listy. Vyhrát ji může ten, kdo si objedná 
Tarsicia, nebo ho doporučí svému kamarádovi a bude v objednávce 
uveden jako doporučitel. Z minulého kola si výhru odnáší Vojta Plášil 
a může se těšit na knížku Skutky milosrdenství, gratulujeme.

Svatý _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tajenka písmenkového labyrintu) měl velký vliv na obnovu 
církve ve středověku. Řád, který založil, se velmi rozšířil a nese dodnes jeho jméno. Narodil se 
v Itálii v rodině zámožného obchodníka. Až do svých dvaceti let žil světáckým životem boha-
tého mladíka a chtěl se stát rytířem. Potom u něho došlo k obrácení, zříká se všeho majetku 
a následuje Krista. Miluje Boha a všechno jeho stvoření. Je prvním světcem, o kterém víme, 
že obdržel stigmata. Také jako první _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tajenka řetězovky).

Ř í j n o v é l u š t ě n í 
Ahoj kamaráde! Taky se ti stává, že něco děláš 
jako vždycky? Každé ráno jdeš do školy jako 
vždycky, večer jdeš na mši svatou jako vždycky, 
odpovídáš „i s tebou“ jako vždycky, držíš paté-
nu jako vždycky a možná právě teď čteš tento 
časopis jako vždycky. Skoro by se dalo říct, že 
žiješ svůj život jako vždycky. Ale i přesto, že se 
spousta věcí v našem životě opakuje, je každá 
z nich jedinečná. A já bych ti chtěl dnes připo-
menout a povzbudit tě v tom, abys nikdy ne-
přestal tuto jedinečnost hledat. Je to jako vidět 
z dálky les. Může se ti zdát, že les vypadá jako 
vždycky, ale když se zadíváš a začneš pozorně 
rozeznávat jednotlivé stromy, najednou uvidíš 
lístečky, které jsou pokaždé jiné. Všechno zá-
leží jen na tvém pohledu. Chceš vidět les jako 
vždycky, nebo objevit pokaždé něco nového? 
Přeji ti, ať svůj život nežiješ jako vždycky.
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Pokud si nepřeješ otisknout své jméno u vtipu, 
upozorni nás na to.


