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Postní doba
„Ta postní doba je letos hrozně dlouhá,“ 
postěžoval si jeden den Kája. Už se totiž 
nemohl dočkat Velikonoc. „Ale jdi,“ smála 
se Lída, co tě to napadlo? Postní doba trvá 
pokaždé čtyřicet dní. Je to na památku toho, 
že se Pán Ježíš …………………………………………………
…………………………………………..(tajenka 
obrázkové doplňovačky) čtyřicet dní.

Ahoj kamaráde. Právě prožíváme dobu 
postní, ve které si připomínáme Ježíšovo 
pokušení na poušti. Víš, co znamená 
slovo pokušení?

Je to například to, že se z nějaké dobré 
činnosti vezme správný úmysl a zbude 
jen prázdná skořápka. I my ministranti 
můžeme prožívat takové pokušení. 
Takové pokušení je třeba to, že chceme 
mít lepší službu než kamarád. Že 
kamarádovi sebereme patenu, protože 

on to prý neumí. Nebo že chceme sedět 
na kraji, abychom viděli na holky ze 
scholy. Důležité ale je těmto pokušením 
čelit a nikdy nezapomenout na pravou 
podstatu ministrování. Ministrování je 
služba a nejde o nás. Klíčový je vždycky 
Bůh, pro kterého se snažíme dělat to 
nejlepší, co umíme. Krásným příkladem 
zvládání různých pokušení je Pán Ježíš. 
On nám ukazuje, že pokušení sice přijdou, 
ale my jim můžeme čelit. Stačí se tedy 
držet Pána Boha a nikdy se neztratíme.

Postní doba
Pojmenuj správně obrázky a doplň do 
luštěnky. Tajenku přečteš ve žlutých 
políčkách ve směru šipky.

Děti pomáhaly s jarním úklidem. Najdeš deset 
rozdílů mezi obrázky?

Pokušení
Autor: Jiří Dyčka

MISálEK
Jak probíhá mše svatá, jaký význam mají jednotlivé čás-

ti mše a proč se modlíme právě takové modlitby? Na mno-
ho všetečných otázek může odpovědět misálek od otce Ji-
řího Kani s  krásnými ilustracemi Ivy Fukalové. Získat ho je 
jednoduché. Znáš vtip, který můžeme otisknout v  našem 
časopise? Pošli ho na redakce@tarsicius.cz a  můžeš vyhrát 
zrovna ty. V  minulém čísle se to podařilo Adamovi Kmo-
níčkovi, kterému zašleme knížku Poprvé u  Ježíšova stolu.

SlyštE SlOVO a zPíVEjtE PíSEň
Projít cestu a život svatých Cyrila a Metoděje může v knihze Slyšte 

Slovo a  zpívejte píseň ten, kdo si objedná časopis Tarsicius. Objed-
návku je možné zaslat na mail objednavky@tarsicius.cz nebo vyplnit 
na www.tarsicius.cz. V knize najdete i příběh Velehradu, místa, kam 
možná mnozí z vás o prázdninách míří na pouť. Pěknou cenu může 
vyhrát i každý, kdo časopis doporučí kamarádovi a bude uveden v jeho 
objednávce. 

V únorovém čísle vyhrál Tadeáš Šlosárek, může se těšit na detektivku 
Ztracené nádobky. Blahopřejeme.

Do tramvaje nastoupí revizor a kontroluje jízden-
ky, až se zastaví u jednoho muže:

„Ale, pane, vždyť je to studentská jízdenka!“
„No vidíte, jak dlouho jsem musel na tu tramvaj 

čekat.“
Nezbedův humor 5

Pan farář žádá kos-
telníka: „Tentokrát 
obejdi věřící s  kasič-
kou ještě před kázá-
ním.“ 

„Ale pročpak, 
vždycky přece dělá-
me sbírku až ke kon-
ci bohoslužby,“ diví 
se kostelník. „Proto-
že dnes budu kázat 
o spořivosti.“

„Tak jaká byla 
zkouška?“ ptá se táta 
Vojty.

„Velice nábožná.“ 
odpovídá syn. 

„Jak to, nábožná?“
„No, profesor 

v černém, já v čer-
ném, profesor polo-
žil otázku, já se po-
křižoval. Když jsem 
odpověděl, zase se 
pokřižoval on.“

Adam Kmoníček


