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SLOSOváNí ObJEdNávEK

vtIPáLEK

Ilustrace
Iva Fukalová

Do JežíšoVy DoBy
Jak se mu to zdálo vzdálené! Jen do doby, kdy se Caleb 
se svými dvěma sourozenci záhadným způsobem ocitl 
v dávné době a na vlastní kůži prožil nejkrásnější pří-
běhy evangelia. Pokud by to lákalo i tebe, stačí si ob-
jednat Tarsicia nebo ho doporučit svému kamarádovi. 
Kniha Setkání s pastýři Marii Grace Dateno FSP může 
být tvoje. V listopadovém kole jsme vylosovali Jakuba 
Holečka, kterému posíláme knížku Advent od Josefa 
Janšty a přejeme krásně prožitý adventní čas. 

1. počáteční písmena jmen třech králů
2. jeden z darů (mast)
3. jak se také nazývají králové z východu
4. kdo pořádá tříkrálovou sbírku
5. zmrzlá voda
6. vzácný dar, který byl Ježíškovi přinesen
7. jméno krále, který vládl, když se Ježíš narodil

Často se nám něco nedaří nebo třeba ne všech-
no děláme zrovna tak, jak bychom chtěli. A co 
tedy máme dělat? Já myslím, že změny se nedo-
čkáme tím, že o ní budeme mluvit, ale musíme 
začít. Pěkně pomalu a pozvolna, ale hlavně za-
čít. Nemusíš si dávat velká předsevzetí, stačí za-
čít plnit ta malá. Dělej postupné krůčky a určitě 
se dočkáš zlepšení. Můžeš třeba udělat takové 
předsevzetí, že každý večer strávíš minutu v ti-
chu, kdy poděkuješ Pánu za uplynulý den. Moc 
ti přeju, abys v tomto novém roce udělal co nej-
víc těch malých krůčků a abys pořád směřoval 
tím správným směrem.

RaDy, Jak Na To. Nevyžádané rady nemá nikdo moc rád, výjimkou je zcela 
jistě papež František, od kterého stojí za to si 10 krátkých univerzálních rad přečíst 
a zkusit se jimi řídit. Knížečku 10 rad papeže Františka pro dobrý život může vyhrát 
ten, kdo nám zašle alespoň jeden vtip na mail: redakce@tarsicius.cz. V listopadu jsme 
vylosovali Štěpána Cigánka, dostává od nás reflexní pásku s rybičkou. Gratulujeme. 

Od zítřka
Jiří Dyčka

PřeKVAPeNÍ mUDRCi
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Mudrcové z východu podnikli dalekou cestu, aby se poklo-
nili právě narozenému židovskému králi. Mysleli, že ho na-
jdou v paláci, ale nalezli ho ve chlévě položeného v jeslích. 
Přesto neváhali a předali mu vzácné dary, které s sebou 
nesli, protože uvěřili, že je to král. 

NaJDi 10 RoZDílů meZi oBěma oBRáZky a VylUšTi křížoVkU. 
Tajenku křížovky nám pošli na mail redakce@tarsicius.cz, prvních pět 
luštitelů vyhraje propisku s novým logem Tarsicia. 
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„Hanko, jak to, že chodíš každý 
den pozdě do školy?“
„Protože vždycky, když přijdu 
na roh, podívám se na značku: 
Škola – zvolněte rychlost.“

Nezbedův humor 4

Tomáš sedí bezradně nad do-
mácím úkolem. Po nějaké době 
se ptá otce: „Tati, kdo to byl 
Hamlet?“
„Poslouchej, synku, kdo z  nás 
má dělat úlohu? Vezmi si Bibli 
a zjisti si to sám!“

Nezbedův humor 4 

Baví se dva sněhuláci.
První: „Podívej, chumelí.”
Druhý: „Už zase? Ale alespoň 
nám padají náhradní díly.” 

Povídá jeden sněhulák druhému: „Zvláštní, 
když svítí slunce, tak mě mrazí v zádech.” 

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.”
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej 
a vytáhni mě zase nahoru!”

Ahoj kamaráde! Začal nám nový rok 2017. Na začátek roku 
si spoustu lidí dává nějaká předsevzetí. Třeba že nebudou od 
zítřka jíst bonbóny nebo že od zítřka začnou každý den cvi-
čit, anebo že od zítřka budou plnit svá předsevzetí. Někteří si 
tak myslí, že se dokážou ze dne na den změnit a že zítra bude 
všechno nejlepší. Jenomže moc dobře víme, že to tak nefunguje.


