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VTIPÁLEK SLOSOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Ahoj kluci, milí ministranti, pidistranti a minipi-
distranti.

Jak se máte? Rád bych od každého z vás slyšel, 
jak to skutečně je – jak se má. Myslím, že ta naše 
karanténa byla trochu dlouhá a jsme z ní taky troš-
ku unavení. Ale nebojte, zase bude dobře.

Mám otázku. Kdy jste naposledy ministrova-
li? Bylo to před měsícem, před měsícem a půl, 
naposledy o 2. neděli postní (to byla poslední 
neděle, kdy mohly být veřejné bohoslužby), ane-
bo včera? Jaké to je, že nemůžete ministrovat? 
Určitě víte, co znamená slovo ministrant a mi-

nistrovat. Je to pomocník kněze a služebník ol-
táře. A může ministrant pomáhat knězi jen při 
mši svaté? Anebo slouží u oltáře, jen když je mše 
svatá?

Kluk ministrant – má dvě práce. Jedna je v kos-
tele, kde slouží s úctou a radostí Bohu, a druhá 
je tam, kde slouží s úctou a radostí lidem. Jedna 
práce je pomoc v kostele, kde jsme oporou pro 
kněze, a druhá je tehdy, když pomáháme lidem 
kolem sebe, a stáváme se tak oporou pro ně. 
A teď mám otázku! Jak jste využili čas, když jste 
nemohli jít do kostela? Zůstali jste ministranty?

otec Petr Košulič

Parta kluků se rozhodla 
rybařit. Najdi toho, kdo 
z nich je opravdový rybář!

Konec skolniho roku

Kamarádi se rozhodli vyrazit společně na zmrzlinu, 
a tím oslavit konec školního roku. Najdeš 10 rozdílů, kterými se obrázky liší?

Máme tu červen a s ním i konec školního roku. Letos jsme díky karanténě plnili část 
úkolů z domu a prázdniny netrpělivě vyhlíželi a plánovali, co v nich asi zažijeme. Tak 
neváhejte a pusťte se za dobrodružstvím.

Pepíček jde do školy a potká 
starší paní s nákupem. Hned se 
nabídne, že jí tu těžkou tašku 
ponese.

„Ale, chlapče, já to mám hod-
ně daleko.“

„To nevadí, my první hodinu 
máme písemku.“

„Proč jsem přišel pozdě?“ za-
myslí se opozdilý školák. „Kukač-
ka zaspala.“

„No dobře,“ uzná učitelka, „ale 
příště se po ní nemusíš opičit!“

,v Jsme stále ministranti?

Tři vnuci přemýšlejí, jak nejlépe ob-
darovat svoji milovanou babičku. První 
jí koupí dům a nainstaluje chytrou do-
mácnost, aby už nemusela dělat tolik 
věcí. Druhý jí daruje auto i  s  řidičem, 
aby mohla jezdit na výlety. Třetí dlou-
ho přemýšlí, co má babička ráda, a pak 
jí věnuje neuvěřitelně drahého inteli-
gentního papouška, který umí odříká-
vat celou Bibli. Sedm let ho to muse-
li učit! Po nějaké době se vnuci ptají, 
který dárek byl nejlepší. Babička: Dům 
je krásný, ale mně stačí jedna místnost, 
i auto s řidičem je hezké, ale na dlouhé 
výlety už jsem unavená. Třetí dárek mi 
ale udělal opravdu radost, tak dobré 
kuře už jsem dlouho nejedla!

Martin Teradský

NEZBEDŮV HUMOR 3
Také máš rád vtipy? Máme celou knížku vtipů, kterou 

můžeš vyhrát právě ty! Jde o Nezbedův humor 3. Neváhej 
a pošli nám vtipy do redakce na to tuto adresu: 
redakce@tarsicius.cz a budeš zařazen do slosování. Hod-
ně štěstí! Výherce knihy Nezbedův humor 4 se stává David 
Byrtus. Gratulujeme!

TAMUR
Už jste někdy něco vyhráli? Ať už je vaše odpověď ano 

i ne, zde se může stát sen skutečností. Vyhrát můžeš 
Cestu temným lesem k Beránkovi TAMUR od Zuzany 
Holasové. Jak na to? Objednej si časopis do schránky na 
adrese objednávky@tarsicius.cz nebo časopis doporuč 
svému kamarádovi. Výhru zašleme oběma. Minulým vý-
hercem se stal Maxmilián Hejna. Gratulujeme!

„Ptá se paní učitelka žáka: „Které 
zvíře je pro nás nejdůležitější?“

„Kuře.“
„A proč právě kuře, Jirko?“
„Protože se dá sníst ještě dříve, než 

se narodí!“

Maminka se ptá malého Jirky: „Proč-
pak nechceš jíst? Před chvilkou jsi tvr-
dil, že máš hlad jako vlk.“

„To mám, ale viděla jsi někdy vlka jíst 
dušenou mrkev?
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