
Ministrant Tomáš už mnoho let 
slouží u oltáře, ale stále zapomíná, 
jaké svátky se během roku slaví. Pan 
farář ho pověřil úkolem připravit 
mši a zvlášť mu kladl na srdce, aby 
na nic nezapomněl, dnes je totiž vý-
jimečný svátek. Tomáš chvíli listo-
val Lekcionářem, ale nezjistil, jaký 
svátek měl pan farář na mysli, a teď 
neví kudy kam. Naštěstí si zavolal 
na pomoc svého kamaráda Pingúa, 
který se ihned pustil do hledání od-
povědi. Ovšem ani Pingú nezvládne 
vše sám a nutně potřebuje vaši pod-
poru. Pomůžete Tomášovi zjistit, na 
jaký svátek se má připravit? 

Zapomnětlivý 
ministrant

SlOSOváNí  vtIpálEK
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Nikdy neměla vlastní děti, přesto ji celý svět zná jako „Matku Terezu.“ 
Vyprávění o Matce Tereze s úkoly v knížce Misionářka lásky vyhraje 
ten, kdo nám pošle čerstvé vtipy do redakce. 
10 rad papeže Františka vyhrává Štěpán Hofmeister, blahopřejeme.

HRdINa S vElKýM SRdcEM
V našem národě jsme měli takových spoustu, neproslavili se 

většinou na válečném poli, ale v hrdinském boji o víru a lásku. 
Příběhy svatých hrdinů z knihy Ivana Renče Kytice z královské 
zahrady si může přečíst každý, kdo si objedná časopis Tarsicius 

a bude mít štěstí ve slosování. 
Na knihu Setkání s pastýři se 

může těšit Vojta Šulc, blaho-
přejeme. 

Tři slova

Pingú velice rád sjezduje. Využil krásného úno-
rového počasí a vyjel si na blízký Severák. Podle 
šipek proveď Pingúa brankami. Do tabulky na-
piš pouze písmenka na brankách, kterými Pingú 
projede. První bran- kou s  písmen-
ky UV již Pingú pro- jel. Výsledkem 
bude název svátku.

Koukni se na obálku časopisu Tarsicius 
a pořádně si prohlédni nové logo. Dvě písmenka vypadají

 přesně jako to, co má Tomáš připravit ke mši svaté. 
Výsledek nakresli do rámečku.

Ve farní knihovně 
na obrázku je spousta knih. 
Sečti je podle barev, zapiš 
počty knih do okének podle 

barvy a spočítej uvedený pří-
klad. Zjistíš, který den se tento 

svátek slaví.

Neboj, 
Tomáši, 

společně ti 
za chvíli 

pomůžeme.
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 Helena Fiulcíková a Zbyněk Pavienský

Jiří Dyčka
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K Y T I C E 

z královské zahrady

Příběhy svatých ochránců 
Čech a Moravy

I VA N  R E N Č Pan Novák je u zubaře a zubař říká: „Tak vy říkáte, že jsem 
vám špatně spravil zub? Že vás huba nebolí!“

Štěpán Hofmeister

Jeníček jede na kole domů z tréninku. Zastaví ho příslušník 
policie: „Nesvítí vám světlo!“

„Vím, pokoušel jsem se to opravit a nešlo to!“ „Tak tedy mu-
síte to kolo vést a jít pěšky!“ „Ale i to jsem zkoušel, ani tak to 
nesvítí!“

Spejbl vyčítá Hurvínkovi: „Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošk-
livé! Mánička ti upekla bábovku a tys jí rozbil okno kamenem!“ 
Hurvínek si jen odkašle: „To nebyl kámen. To byla ta bábovka.“

Dva bobři se potkali v kanadských lesích, jeden povídá: „To 
jsem rád, že tě vidím, povídej, co nového?“ Povykládali si do 
sytosti, a když se loučili, ptá se ten první: „Tak kdy se zase uvi-
díme?“ „Co já vím? Možná už za týden na trhu s kožešinami!“

Jan Graf

Pochvaloval si jeden Skot: „Včera 
jsem byl poprvé v kostele a příští ne-
děli tam půjdu zas. 

Představte si, chodí tam mezi lidmi 
takový muž, má v ruce misku s penězi 
a mně se podařilo z ní vzít celý šilink!“

Štěpán C.

Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou 
a liturgistou? S teroristou můžete vy-
jednávat. 

Oblíbený vtip biskupa Josefa 
Koukla

Ahoj kamaráde! Dneska jsem si 
pro tebe připravil soutěžní otázku. 
Pán Ježíš nám v  Písmu svatém 

o  sobě říká, že je pravý Boží syn 
a že všechno to, co dělá a říká, ne-
dělá jen tak sám ze sebe, ale že je 
celým svým životem spojený s Bo-
hem Otcem. Taky o  sobě říká tři 
slova, která ho vystihují. Tato slova 
si probereme v dalším čísle, ale teď 
se tě ptám, co nám tedy Pán Ježíš 
říká, že On je? 

Své odpovědi posílej prosím na ad-
resu redakce@tarsicius.cz a  mů-
žeš vyhrát zvířecí pexeso, které je 
připravené pro první tři soutěžící!

.únor
Iva Fukalová


