Radujte se

Výlet

Josef Janšta

Měsíc květen uběhl velmi rychle a Jirka má na něj moc krásné vzpomínky. Vždyť
maminka chodila na májovou s ním. Od té doby ustal doma zoufalý pláč a večery byly
u nich plné pohody. Co se však stane, až skončí májové? Bude to doma zase jako dřív?
Jirka má obavy, protože ještě neví, že Matka Boží neopouští toho, kdo se jí svěřil.

Iva Fukalová

Červnové sluníčko lákalo
ven a pan farář vzal ministranty za odměnu na
sobotní výlet. Na kopci
nad městem se zastavili,
aby si odpočinuli a rozhlédli po okolí.

Ty jdeš do kostela, viď.
Mohu jít s tebou?

Nebudu vědět,
co mám dělat.

Jirkova
maminka

Otec Alois

Kuba

Jirka
Mohu se radovat?
Už nemusím plakat?

„Radujte se stále v Pánu.
Opakuji: Radujte se.“

Naučíš se to.
Já jsem to taky nevěděl,
když jsem začínal.

Jak se mohu radovat,
když mně utekl manžel
a já jsem sama.

UKONČENÍ KLUBOVNÍ
SOUTĚŽE
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH
TAJNÉHO AGENTA:
1. úkol:
Řešení je Antálye, kde končí čísla letů TK 1768
a TK 0424 a dojel do menšího města Demre
s PSČ 07570. Historický název města je Myra.
2. úkol:
Řešení je Melbourne, které leží na souřadnici
37 stupňů jižní šířky a iniciály J.B. znamenají
John Batman, který roku 1835 založil město.
3. úkol:
Řešení je Puteoli, první indicie odkazuje k tomu,
že se musí jednat o přístav, pokud se agent do
cíle plavil lodí, obrázek zobrazuje Fláviův amfiteátr v Puteoli, 3. největší v Itálii. To, že jde
o Itálii, lze poznat podle oblasti Kampanie.
4. úkol:
Řešení je Řím, který se rozkládá na sedmi pahorcích. Bazilika svatého Pavla, zde byl v roce
2006 nalezen původní sarkofág sv. Pavla. Tedy
osobou, která spojuje všechna místa, kudy
agent prošel, je svatý Pavel. Indície, které
k němu vedly, jsou: V městě Myra sv. Pavel nasedal na loď při své 4. apoštolské cestě. V Melbourne je známá anglikánská katedrála sv. Pavla.
Puteoli je přístav, kde se sv. Pavel vylodil na
své 4. cestě. V Římě končí 4. cesta sv. Pavla.
V Bazilice sv. Pavla za hradbami byl v roce 2006
nalezen púvodní sarkofág sv. Pavla.

S Ježíšem nejste nikdy
sama a on vám ránu
zahojí.
Co mám dělat, aby
naši uvěřili?

Tvá maminka už chodí do kostela, ale od
nás nikdo.

Kubova
maminka
Ilustrace Iva Fukalová

To víš,
budu moc rád.

Mami, to je pro
tebe, aby ses
usmívala.

Těšte se!

Dočkáš se, až
přijde vhodný čas.

Je dobře, že chodíš
do kostela. Jsi jiný
než dřív.

Přinášej domů radost,
hodně se usmívej,
to je nakažlivé.

Dobrý Bože, žehnej všem
lidem, ať najdou cestu k Tobě.
Jednou začneš
taky chodit.

Najdeš deset rozdílů
mezi obrázky?

Vzhledem k tomu, že v době vydání červnového čísla ještě není soutěž uzavřena,
výherce vyhlásíme v prázdninovém čísle
Tarsicia.

To bych musela
chodit do kostela
jako ty.

Víte, co je absolutní smůla?
Přistát z padajícího letadla
na potápějící se
lodi.
Milan Pazdera
Otec kroutí
hlavou nad
vysvědčením
syna. Syn se
s účastí ptá:
„Co myslíš,
tatínku, je to
vliv dědičnosti,
nebo špatné
okolnosti?“
Jan Fíla

BARVÍNEK
2. 6. Vrať se!

S Michalem Vejlupkem z České bumerangové asociace se budeme bavit o tom, jak se hází
bumerangem, v jakých disciplínách se soutěží na mistrovství světa v hodu bumerangem
a o tom, že bumerang původně nebyl loveckou zbraní, ale spíš zábavou australských domorodců.

9. 6. Velké nále 2

Jak probíhalo druhé finále naší dlouhodobé soutěže Proglaso si můžete poslechnout ze
záznamu v dnešním Barvínku.

16. 6. Telefonické Riskování

Ve škole je už o známkách dávno rozhodnuto, ale není na škodu, když si v telefonické
soutěži procvičíte mozek.

20. 6. Procházka Římem (repríza z října 2008)
Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi vysvědčení a tatínek
povídá: „Tak hrozné vysvědčení jsem ještě neviděl.” A Pepíček
po
povídá: „Já také ne, včera jsem to našel ve tvých věcech!”
Josef Víšek

Dobrý Bože, děkuji Ti za víru,
za ministrování, za uzdravení maminky,
za otce Aloise, za Kubu i za kostelníka
Josefa. Amen.

FRISBEE

VTIPÁLEK

Slovem Frisbee se označuje plastový létající disk a také
sporty, při kterých se tento disk používá. Chceš si zahrát?
Pošli nám nejvtipnější vtipy, co znáš a můžeš Frisbee vyhrát
(posílej na vtipalek@tarsicius.cz).
Výherci zázračné medailky Panny Marie jsou Milan
Pazdera, Jiří Klusáček a Pavel Fojtů. Blahopřejeme!
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Otec František Koutný, vicerektor české koleje Nepomucenum, nás provede Římem,
představí čtyři hlavní baziliky a řekne nám, jak se žije v hlavním městě Itálie.

23. 6. Červnový magazín

Představíme si CD Kampak běžíš, ježku, které natočil Petr Skoumal, s astrofyzikem Honzou Janíkem navštívíme Mars a Venuši, podíváme se na další ze sta českých nej a zjistíme,
jak se správně hrají kuličky.

30. 6. Končí Rok sv. Pavla

Ohlédneme se za soutěžemi pro děti a mládež, které proběhly v Roce svatého Pavla.

ČERVEN 2009

Každé úterý od 16.00 a v repríze v sobotu v 9.30 na Radiu Proglas

Fotografie, články nebo Zpěvník najdete na stránkách barvinek.proglas.cz.

