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dyž se řekne postní doba,
možná ti nenaskočí v hlavě zrovna pozitivní myšlenky.
Doba odříkání, čekání na Velikonoce, třeba ti přijde, že je
to trochu smutný čas. Opak
je ale pravdou. Postní doba
dává možnost i tobě objevovat spoustu nových věcí o sobě
i o našem Pánu. Ber to jako výzvu a zkus vystoupat o nějaký
schůdek výše.
Přejeme ti k tomu hodně odvahy
a vytrvalosti.
Na starém schodišti
byl vyryt tajemný nápis. Jednotlivé stupně
se ale staletími uvolnily a schodiště se rozpadlo. Dokážeš
správně sestavit stupně a pře
číst nápis?

Priroda

Ahoj kamaráde!

Pomalu se nám blíží jaro a příroda se opět probouzí k životu. Máš rád přírodu? Hodně lidí ji
má rádo, protože i skrze ni se dá najít cesta
k Bohu.
K Pánu Bohu má totiž každý z nás svoji cestu.
Možná nejvíc vnímáš Boha v tom, jak tě mají
rádi tvoji rodiče. Možná nejvíc vnímáš Boha
v tom, že můžeš sloužit jako ministrant. A někomu právě nejvíc pomáhá příroda. Zkus se

Zamotaný výlet
V neděli odpoledne se kluci vypravili na výlet. Pomůžeš jim najít
cestu ke zřícenině starého hradu?

Jede mladík v trabantu a ten vypoví poslušnost. Začne tedy stopovat kolemjedoucí auta a zastaví mu muž
v BMW.
„Opravit to neumím, ale vezmu vás do vleku, jestli chcete,“ nabídne. Mladík souhlasí. „Kdybych jel moc
rychle nebo byl nějaký problém, tak zatrubte nebo zablikejte,“ instruuje muž ještě před rozjezdem. Jedou
a předjede je mercedes. Řidiče v BMW to naštve a začne ho honit. Ani jeden z nich si nevšimne policistů s radarem. Policista u měřicího přístroje vytřeští oči.
„Viděl jsi to? Mercedes, jede dvě stě. Za ním BMW,
taky dvě stě. Za nimi trabant bliká a troubí, že je chce
předjíždět!“
František Vondráček
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třeba podívat, jak je krásný některý kvíteček,
a to všechno kvůli tomu, abys v něm viděl krásu Boha. Nebo se podívej nad sebe na nebe
a na celý vesmír, jak je veliký. A přece je menší
než Boží láska k nám. My ministranti musíme
mít samozřejmě přírodu v úctě a musíme ji
chránit. To ale neznamená, že budeme přírodu stavět nad člověka. My se jen snažíme skrze
přírodu vidět toho, který ji celou stvořil.
Přeji ti, ať vždycky vnímáš Boha, a to třeba
i skrze přírodu.
Rada zkušeného zpovědníka: „Když nemůžeš usnout, tak si
zkus místo počítání oveček raději promluvit s Pastýřem.“
Ráno v pět hodin zvoní telefon a ozve se: „Dobré ráno, pane
Pokorný. Nevzbudil jsem vás?“ „To ne. Zvonil už telefon.“
„Haničko, jak to, že chodíš každý den pozdě do školy?“ „Protože vždycky, když přijdu na roh, podívám se na značku:
Škola – zvolněte rychlost!“
Povzdechne si v nebi jeden světec: „Člověk se po celý život
snaží a nakonec z něho udělají jenom nezávaznou památku!“
Nezbedův humor 4

Vtipálek

slosování

V Matoušově evangeliu se dočteme, že máme být solí země a světlem
světa. Pokud se ti povede naše příští číslo osolit či okořenit pěkným
vtipem, můžeš vyhrát knížku plnou zamyšlení otce biskupa Vojtěcha
Cikrleho, která právě nese název Vy jste sůl země a světlo světa. Je
to velmi inspirativní knížka, získat ji není nic těžkého. Svůj vtip zašli na
redakce@tarsicius.cz. Budeme ti držet palce při losování. V únorovém
čísle by vylosován František Vondráček, vyhrává signálovskou knížku
Klávesnicí mezi nebem a zemí. Blahopřejeme.

Jak odolat drakovi? Jak bojovat s drakem, to si asi
umíš představit. Ale jak odolat jeho lákavým nabídkám? S tím si lámal hlavu i hlavní hrdina knihy Odvážné srdce Will. Co myslíš, zvládne to? Vše se dozvíš, když si objednáš časopis Tarsicius a šťastná
ruka našeho systému tě vylosuje. Objednávejte na objednavky@
tarsicius.cz nebo www.tarsicius.cz. V únorovém čísle jsme vylosovali bratry Jáchyma a Adama Košárkovi, těšit se mohou na knížku Podivuhodná dobrodružství trpaslíka Feriny. Blahopřejeme.

