Martin se chystal na ministrantskou schůzku a Kája ho prosil:
„Vezmi mě s sebou. Chtěl bych
taky ministrovat.“ „Jsi ještě moc
malý, to bys nezvládl,“ odbyl ho
Martin.
Ale Lída se bratříčka zastala:
„Jen ho vem, vždyť už chodí do
školy a paní učitelka ho chválí.“
„Tak jo,“ souhlasil Martin, ale netvářil se nadšeně, „uvidíme, co
tomu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
(Tajenka luštěnky.) A taky jsem
zvědavý, jestli trefíš na faru!“

Ahoj kamaráde! Máš rád ministrování? A máš rád počítačové hry?
Možná si právě říkáš, co mají tyto
dvě věci společného, ale myslím,
že v některých věcech by tyto dvě
činnosti šly porovnat.
Stejně jako při hraní hry i při ministrování
musíme znát pravidla a snažíme se hledat
smysl. Podobně jako při hraní hry i při ministrování se snažíme se pořád zlepšovat.
Chceme jít „o level výš“ a překonávat větší
překážky. Hraní hry i ministrování děláme
proto, že nás to baví a vždycky se těšíme na
příště. Rozdíl je ale v tom, že ministrování
není jen tak nějaká výplň času, ale víme, že
se tím přibližujeme víc k Pánu Bohu. Proto bychom si vždycky měli uvědomovat, že
ministrování je velká služba a měli bychom
k ní přistupovat, jak jen nejlépe dovedeme.
A pokud budeme ministrovat s takovým
nadšením, jako hrajeme počítačové hry,
tak se nebojím, že bychom nevyhráli.
Jiří Dyčka

Pojmenuj správně věci na obrázcích a vepiš podle čísel. Tajenku přečteš po řádcích ve vyznačených políčkách.

Prozradíme vám, že Kája správnou
cestu znal. Poznáš, kterou ulicí došli
kluci k faře?

Slosování objednávek
Sourozenci Caleb, Hana a Noe se záhadným způsobem zničehonic ocitají v dávné době, která je sice vzdálená, ale přece
velmi blízká... Prožij společně s nimi jeden
z nejkrásnějších příběhů evangelia, stačí
si objednat Tarsicia na objednavky@tarsicius.cz nebo na tel. 775 598 604. Minule
měl štěstí při losování Václav Fusek a vyhrává dobrodružnou knížku Drakobijce.

Farmář Jeníček jede domů ze schůze na
kole. Zastaví ho příslušník policie:
„Nesvítí vám světlo!“
„Vím, pokoušel jsem se to opravit a nešlo
to!“
„Tak tedy musíte to kolo vést a jít pěšky!“
„I to jsem zkoušel, ale ani tak to nesvítí!“
Jan Graf

„Jeníčku, dělal jsi ten úkol sám?“ ptá se paní učitelka.
„Ano, jenom se zavražděním knížete Václava mi pomáhal otec!“
Maminka ukončuje rvačku svých synů a ptá se: „Tak,
teď mi řekněte, jak to všechno začalo.“
Matěj odpoví: „Všechno začalo tím, že mi Honzík vrátil
facku!“
Petr Vacek

Může slon chodit na základku? Neprojde dveřmi. A může slon chodit na gymnázium? Nemůže, protože nevychodil
základku!
Štěpán Vincenc

Poznámka v žákovské knížce:
Kopal do dveří sborovny a křičel:
„Sezame, otevři se!“
Ondřej Švec

Vtipálek

Ministrant – nováček přijde poprvé do sakristie. První, co uvidí, je obraz papeže
Františka. Chvíli se na něj dívá a pak prohlásí: „Ten ministrant na mně mává!“
Kintr Kryštof

Slyšel jsi v poslední době nějaký vtip, který tě rozesmál? Pošli nám
ho do redakce a my ho otiskneme. Můžeš vyhrát pexeso a poznat
tak zvířata, která žijí v zoo v Ústí nad Labem. V září jsme vylosovali
Štěpána Vincence, který vyhrává ilustrovanou knížku Otče náš.
Blahopřejeme.
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Synek povídá svému otci: „Tati, já si myslím, že ženy jsou
lepší řidičky než muži.“ „A jak jsi na to přišel?“ „Vzpomínáš, jak jsi posledně říkal, že se s autem nedá jezdit, když
je zatažená ruční brzda? Vidíš, maminka to dokázala.“
Nezbedův humor 5
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