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SlOSOvání ObjednáveK

vtIPáleK

RadOSt a POKOj
Blíží se opět advent, možná si povzdychneš, na co 

všechno je třeba v  adventu myslet, co zařídit, jaké 
předsevzetí si dát. Na co určitě nelze zapomenout je, 
že advent je požehnanou dobou, ve které můžeme 
nalézt ve svém srdci radost a pokoj. K tomu ti může 
pomoci každovečerní čtení knížky advent od Josefa 
Janšty. Knížku můžeš číst třeba i  s  rodiči. Vyhraje ji 
ten, kdo si objedná Tarsicia na www.tarsicius.cz nebo 
objednavky@tarsicius.cz a bude mít štěstí při sloso-
vání. Ze všech objednávek jsme tentokrát vylosovali 
bratry dominika a ondřeje Černé, posíláme jim kníž-
ku Já se taky zpovídám. Gratulace letí do Brna.

ať jSI vIdět!
V této soutěži můžeš být vidět hned dvakrát. Jednou jako autor skvělých vtípků v Tar-

siciovi, podruhé na ulici s novou reflexní páskou s motivem křesťanské rybičky. Jak na 
to? Jednoduše, stačí poslat vtipy na redakce@tarsicius.cz a doufat ve štěstí při slosování.

Minule měl štěstí ondřej Švec a míří k němu knížka Poprvé u Ježíšova stolu, blahopřejeme. 

Na začátku listopadu míří kroky 
většiny rodin na hřbitovy, k hrobům 
těch, kteří už tu s  námi nejsou 
a možná jsi je ani nepoznal. I když 
by se výlet mohl zdát zábavnější 
možnost, jak strávit odpoledne, má 
návštěva hřbitova zvláště v  tento 
čas svůj velký význam. Nezapomeň 
se pomodlit za svoje předky a zeptej 
se svých rodičů na svoje příbuzné, 
možná budeš překvapený, co 
zajímavého se dozvíš. 

dušičky

NAJDI DeSeT roZDílů 
A oBráZeK SI Můžeš VyBArVIT. 

Řešení: nápis na věnci, kříž na náhrobku, pták, 
květ v kytici, spadlý list, lopatka, límec, drža-
dlo u konve, kapsa, kachlička pod světlem.

Iva Fukalová

Dneska jsem si pro tebe připravil luštěnku. V tajence 
se dozvíš jeden liturgický předmět, který velmi prav-
děpodobně najdeš i u vás v kostele ve svatostánku. Po-
kud by sis s něčím nevěděl rady, neboj se zeptat svých 

rodičů nebo starších kamarádů. Přeju hodně štěstí při 
luštění.

1. Hořící předmět z vosku
2. Zimní pokrývka hlavy
3. Příjmení nového pomocného biskupa brněnské   
diecéze
4. Dřevo, které roste v lese. Může být jehličnatý 
nebo listnatý
5. Nástroj, kterým přemohl David Goliáše
6. Nejpoužívanější zpěvník písní v kostele
7. Jak se jmenuje šest dlouhých drátků na kytaře
8. Častá nemoc, při které máme plný nos 
a smrkáme

Malíř se ptá dostihového jezdce:
„Mohu namalovat vašeho koně?“
„Co vás to napadlo,“ rozčílí se žokej, „mně 
se líbí takový, jaký je!“

Výzva farmáře:
„Chtěl bych poprosit vegetariány, aby mi 
přestali jíst jídlo pro mé jídlo!“

U zubaře:
„Kolik bude stát ten zákrok?“
„Tisíc korun.“
„Tisíc korun za pár minut práce?“
„Jestli chcete, můžu vám ten zákrok dělat 
velmi velmi pomalu!“

Nezbedův humor 5

Ve škole:
„Vyjmenovaná slova po zet: brzy, jazyk, nazývat se, letiště 
Václava havla.“

Ve škole:
„Kolik je pět plus pět?“ ptá se učitelka matematiky žáka, 
jehož otec je ekonom.
„dvanáct. I s dPh.“

Nezbedův humor 5
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Vyčerpaný lovec se potácí divočinou 
a na jedné mýtině vidí malé tábořiště se 
dvěma muži sedícími u ohně. dopajdá 
se k nim a ulehčeně vydechne: „Jsem 
rád, že vás vidím... Před třemi dny jsem 
zabloudil...“ „Moc se neradujte. My 
jsme zabloudili před třemi týdny...“

Nezbedův humor č. 4


