Kdo
Jiří Dyčka

Uvedení Páně do chrámu
Najdi deset rozdílů

je tvým
patronem?

Ahoj kamaráde! Doufám, že se ti povedlo vyluštit
lednovou osmisměrku. V tajence jsme hledali jméno svatého, ale kdo je vlastně svatý? Svatý je dobrý
člověk, kterého v církvi uznáváme, že už je v nebi.
Svatí ne vždy začali svůj život dobře, ale vždycky
ho tady na zemi dobře skončili. Ukazují nám, že se
dá život žít dobře a naplno s Pánem Ježíšem. Naši
nebeští kamarádi pro nás můžou být velkými vzory. Jsou dokonce tak důležití, že i naše jména máme
podle nich. Lidé nám vlastně říkají třeba po sva-

arvínek
B

Ilustrace této dvoustrany: Iva Fukalová
Slosování objednávek
kniha Popoupo

Chtěl by ses projít po poušti? V knížce Popoupo, podivuhodné pouti pouští od Zuzany Holasové, zažiješ
dobrodružství v napínavém příběhu, stačí si jen objednat Tarsicia nebo ho doporučit svému kamarádovi
a mít trošku štěstí při slosování. Minule jsme vylosovali
Samuela Vavřína, který od nás dostane knížku Vzpoura
v Assisi. Blahopřejeme a přejeme příjemné čtení.
Na hodině dějepisu:
„Byl by Napoleon také slavný, kdyby žil dnes?“
„Samozřejmě, vždyť by mu bylo více než dvě stě let!“

Vtipálek
Čteš rád vtipy? My také!
Pokud nám nějaké zašleš
na náš mail redakce@tarsicius.cz, můžeš vyhrát knížku Nezbedův humor, kde
najdeš spoustu dobrých
vtipů. Knížku do soutěže
nám věnoval dětský časopis Nezbeda. V minulém
čísle byl nejvtipnější Jiří
Orság, posíláme mu knížku
o hlavních společných modlitbách a dopravní pexeso.

tém Josefovi, Vojtěchovi nebo Petrovi. Každý z nás
má svého kamaráda, pomocníka v nebi, kterému
se říká patron. I my ministranti máme svého patrona. Je to svatý Tarsicius, po kterém je pojmenován
i tento časopis. Svatým se ale nestávají superhrdinové, ale může a má jím být úplně každý, i ty! A tak
ti moc přeju, aby sis vzal příklad z našich nebeských kamarádů a snažil se žít svůj život opravdově
s Pánem Ježíšem.

únor

2. 2. Dětská hudba a dětské filmy v roce 2015

Oblíbené bilancování úrody na poli hudebních alb pro děti
a filmů pro děti 2015 včetně vyhlášení výsledků prvního ročníku
ankety Dětský film roku.
9. 2. Salesiánské misie
v Demokratické republice Kongo

Rozhovor s dobrovolnicí, která rok působila na salesiánských
misiích v Africe.
16. 2. Telefonické Riskování

V našem telefonickém Riskování můžete zasáhnout do příběhu,
který prožívají jeho hlavní hrdinové. Zatelefonujte a rozhodněte
se za ně, nebo jim alespoň pomozte s nějakým nelehkým úkolem.
23. 2. Rok milosrdenství dětskýma očima
Co je to milosrdenství: 1. díl

Papež František prohlásil rok 2016 Svatým rokem milosrdenství.
A právě o milosrdenství se budeme bavit v našem postním cyklu
s P. Jiřím Kaňou. V prvním dílu si vysvětlíme, co to je milosrdenství
a na biblických příbězích si ukážeme, v čem milosrdenství spočívá.

Přijde malý Pepík ze školy
domů a povídá:
„Dostal jsem tři pětky.“
„A z čeho?“ ptá se maminka.
„Z ničeho nic!“
Martin Teradský
Ve škole:
„Vyjmenovaná slova po Z: brzy, jazyk,
nazývat se, letiště Václava Havla.“

1. 3. Rok milosrdenství dětskýma očima
Skutky tělesného milosrdenství: 2. díl

Ve druhém dílu se budeme bavit o skutcích tělesného milosrdenství
a budeme v biblických příbězích hledat jejich praktické ukázky. Také
si povíme o tom, jak tyto skutky můžeme konat v každodenním životě.

Na hodině geometrie:
Brání se žák u tabule: „Vždyť jsem ten
trojúhelník ABCD narýsoval správně!“

Barvínek naladíte každé úterý v 16 hodin a reprízu
v sobotu v 9.30. Více informací na stránkách
barvinek.proglas.cz. Těší se na vás Katka a Luděk

Vtipy ze školy byly použity
z knížky Nezbedův humor 5
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