Letnice

ZÁVĚREČNÁ
HRA

V nemocnici.
Přijde sestřička k pacientovi,
který je celý v sádře.
Pacient se s vypětím všech sil
ptá: „Sestři, nevíte, jestli jsem
ten řidičák udělal?“
Pepa Padrát
Příjde kostra k panu doktorovi a říká: „Prosím vyléčit.“
Pan doktor odpoví: „No, to
jste teda přišla brzo!“
Láďa Samek

V ordinaci.
Pacient si stěžuje: „Pane doktore, trápí mě
strašné bolesti hlavy.“
Dotkor se ptá: „A jak dlouho už to trvá?“
Pacient: „Od narození.“
Doktor pokračuje: „A předtím?“
Pepa Padrát

vtipálek
Neplačte
jako Medard!

Autor: Iva Fukalová

Milí vtipálci, neplačte jako Medard, neboť ještě i tento měsíc můžete vyhrát obal na mobil ve tvaru
medvídka. Dokonce všichni, kdo
nám pošlete do konce měsíce června alespoň jeden vtip, máte výhru
jistou! Proto neváhejte a pište k nám
do redakce nebo mailujte na vtipalek@tarsicius.cz. Moc se na vaše
vtipy, které možná rozbrečí štěstím, ale určitě nerozpláčí, těšíme.
Obal na mobil ve tvaru medvídka
vyhrávají: Radek Kotzur, Milan Baláž a Jiří Machyán. Blahopřejeme!

Barvínek

Červen

Najdi

Ptá se chlapeček maminky:
„Mami, víš kolik zubní
pasty je v jedné tubě?“
Maminka po pravdě
odpoví: „Nevím.“
Chlapeček se pochlubí: „Já už to vím, od gauče až k televizi!“
Pepa Padrát

Slosování objednávek

ATLAS ZTRACENÁ MĚSTA

Každý, kdo si objedná Tarsicia nebo ho
někomu doporučí a nechá se do objednávky zapsat jako doporučitel, je zařazen do slosování. Můžete vyhrát knížku
„ATLAS ZTRACENÁ MĚSTA”, legendární metropole dávných říší od Brendy
Rosenové.
Minulý měsíc jsme vylosovali Šimona
Kučerku z Vítkova a posíláme mu knížku
„Dějiny křesťanství pro mládež”.
Blahopřejeme!

Dnes se setkáváme naposledy před prázdninami.
Minule jsi měl zajímavý úkol:
poznat, kdy se zvoní. Dnes
mám pro tebe hru, ve které
se uvidí, jak ses dobře v minulých číslech Tarsicia učil. Naučil jsem tě spoustu předmětů
a poznal jsi, co a kdo je v kostele. Nyní jsem to vše nakreslil.
Tvým úkolem bude dobře se
v kostele dívat. Který předmět
tam uvidíš a poznáš, můžeš na
obrázku vybarvit. Za každý
vybarvený předmět můžeš postoupit o jedno herní políčko.
Doufám, že se brzy dostaneš
do cíle! Hezké prázdniny!
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7. 6. Děti a víra na internetu

Znáte dětský web deti.vira.cz? V Barvínku si jej dokonale prohlédneme a budeme se bavit s jeho tvůrci o tom,
co na něm jeho uživatelé najdou a proč je nutné vytvářet
ve virtuálním světě i křesťanské prostředí pro děti.

14. 6. Jan Neumann – misionář Ameriky

Neumann byl českým knězem, pro kterého nebylo
v českých zemích místo. Odjel proto do USA, kde působil na nejrůznějších dobrodružných místech, hlásal víru
a založil americkou síť škol. V Prachaticích, jeho rodišti,
budeme pátrat po zajímavostech z jeho života.

21. 6. Telefonické Riskování

První telefonická soutěž v Proglasu letošního léta. Zavolejte a zkuste pořádně protočit své mozkové závity při
hledání odpovědí na záludné otázky.

25. 6. V nejlidnatější zemi světa (repríza)

Eliška Večeřová prožila 5 měsíců na studijním pobytu
v Číně. Jací jsou Číňané, jak se chovají k cizincům? Jak se
žije v totalitním státě? Jaká je Velká čínská zeď a jaké je
to na vlastní oči spatřit Mount Everest? To vše se dozvíte
z rozhovoru, který jsme s Eliškou natočili.

28. 6. Červnový magazín Barvínku

Představíme jedno nové CD, dokončíme seriál o životě
hvězd, navštívíme Pavlu Hegrovou v Zašové, ohlédneme se
za dalším finále dlouhodobé soutěže Proglasu a představíme si další z českých nej.
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