
?

SlOSOváNí ObjEdNávEK

vtIPálEK

Stáli na začátku naší kultury, písemnic-
tví a literatury, dokonce i zákonů. Patřili 
k největším učencům, přesto nezůstali 
na univerzitě. O sv. Cyrilovi a Metodě-
jovi si v knize Jak Slovo na Velkou Mo-
ravu přišlo přečte ten, kdo si objedná 
časopis Tarsicius na objednavky@tar-
sicius.cz a bude mít štěstí při losování. 
V září byl vylosován Petr Nášel, kte-
rý se může těšit na Bibli k prvnímu sva-
tému přijímání. Gratulujeme.

Víš, jak se porazit a přitom vyhrát? Zdá se 
ti to jako protimluv? Je to opravdu mož-
né, překvapivě s  růžencem v  ruce. Jak 
na to ti poradí knížka Štěpána Smolena 
Do boje s  růžencem. Pošli nám vtip do 
redakce a může být tvoje. V září ve ško-
le i mimo ni zavtipkoval Vojta Šobáň 
a získává knížku Malý král. Blahopřejeme. 

Věříme, 
že nás chrání, 

ale nevíme, 
jak si ho 

máme představit. 
Víš, o koho se jedná? 

Dozvíš se to z luštěnek.

   Ahoj kamaráde. Už umíš všech-
ny ministrantské služby? Zvonit, 
držet patenu, chystat kalich, oku-
řovat i otáčet misál? Myslím, že 
asi ještě ne, a taky myslím, že to 
je dobře. 
   Jsou totiž činnosti a služby, ke 
kterým musí každý z nás teprve 
dozrát. Je jasné, že šestiletý mini-
strant nebude vedoucí ministrantů 
a kostelník, ale že se spíše bude 
učit pořádně zvonit a držet patenu. 

   Je také důležité nechtít dělat 
všechno, ale spíše to, co zrovna 
teď mám dělat, dělat pořádně. Tak-
že nechtěj všechno teď hned, ale 
spíš se uč trpělivě a poctivě dělat 
ty služby, které ti někdo přidělil. 
   A já pevně věřím, že pokud se 
naučíš takto dobře držet patenu, 
že zvládneš být i dobrý vedoucí 
ministrantů nebo kostelník. Proto 
o tom, jak dobře zacházet s pate-
nou, si povíme příště.
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Vybarvi obrá-
zek podle barevných 

teček a uvidíš, jak si ho 
někteří lidé představují. 
U obrázkové luštěnky 
seřaď písmenka podle 

čísel od jedničky 
do dvanáctky.
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