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

Postní 
DOBA

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

Pojmenuj správně obrázky 
a doplň do luštěnky. Tajenku 
přečteš ve žlutých políčkách 

ve směru šipky.

IVA FUKALOVÁ

Milí kluci ministranti.
Nevím, jak ve vaší farnosti, ale v té mojí v současné době moc ministrantů na mši 

svaté není. V neděli se jich pár sejde, ale ve všední den málokdo a málokdy. A přitom 
služba nejvyššímu knězi, Ježíši Kristu, je vlastně tou nejvyšší poctou a něčím, čeho 
bychom si měli nesmírně vážit. Ministranti mají totiž jedno velké privilegium.

Co to je to privilegium? Je to určitá výhoda oproti ostatním lidem v kostele. Jako 
ti, kdo stojí u oltáře a přisluhují knězi, můžete být na každé mši svaté. Tedy pokud vás 
ve farnosti není ministrantů hodně. Ale i tak máte větší možnost být na mši svaté než 
mnoho jiných. Máte možnost přijímat Pána Ježíše v eucharistii častěji než ostatní. A to 
je velká výhoda. Každá výhoda je ale vždycky spojená s nějakou povinností. A myslím, 
že my ministranti bychom měli vědět, že přijímat Pána Ježíše znamená ho také přiná-
šet lidem kolem sebe. Jestliže můžeme být na každé mši svaté a přijmout Ježíše, pak 
máme povinnost ho také přinést lidem kolem. Kdo z vás ví, jak se jmenoval ministrant, 
který proto, aby přinesl Ježíše těm, kteří ho chtěli přijmout, dokázal zemřít? Napovím 
vám, jeho jméno už jste v tomto časopise četli.

JARNÍ KŘÍŽOVKA
Vepište do tabulky svisle názvy jarních rostlin ve správném pořadí, podle délky slova. 
Vodorovně si můžete přečíst tajenku. Pomůže vám i malá nápověda.

NÁZVY ROSTLIN
frézie, narcis, krokus, tulipán, hyacint, sasanka, bledule, petrklíč, konvalinkaJdou dva vojáci a jeden povídá:

„Něco mi není jasné na tom ministerstvu 
obrany.“

„A co ti na tom není jasné?“ diví se druhý 
voják.

„Nač jim je, když žádný stát nemá minis-
terstvo útoku?“

Martina K.

„Víte, co se stane, když Chuck Norris 
kopne koně do brady?“

Od té doby se neříká koni kůň, ale žirafa.

„Víte, proč Chuck Noris chodí spát s roz-
svícenou lampou?“

Ne proto, že se Chuck Norris bojí tmy, 
ale tma se bojí Chucka Norrise.

Maxmilián H.

„Ahoj Karle. Jak se ti vede?“
„Skvěle. Prodávám poštovní holuby.“
„Jo? To máš určitě velký chov...“
„To ne. Mám jich jen deset. Ráno je vý-

hodně prodám a večer jsou zpátky.“

Potkají se dva:
„Moje žena mi tento měsíc porodila dva-

náctého chlapce.“
„Vy máte dvanáct dětí?“
„Ale ne, dvanáctého září porodila chlapce.“

Lékař se ptá pacientky:
„A kdy jste začala šilhat?“
„Hned, jak naše dvojčata začala běhat.“

„Hovoříte anglicky?“
„Ano, ale jen se slovníkem.“
„A s lidmi – to se stydíte?“

„Co to čteš?“
„Kvantovou mechaniku.“
„A proč ji držíš vzhůru nohama?“
„Aha... Vždyť je to jedno.“
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