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Paní učitelka má ve třídě jen deset prvňáčků, ale 
nemůže se jich dopočítat. Počítala je už třikrát, 
ale vždycky jich napočítala jen devět. Bodejť ne, 
když se jí pokaždé jeden uličník schoval. Poka-
ždé jiný. Poznáš, které tři děti se paní učitelce 
schovaly?

Ahoj kluci ministranti.
Prázdniny skončily a zase začal nový školní rok. Uvidíme, co nám letos 
přinese, ale je také mnoho věcí, které máme ve svých rukou. A věřte 
nebo ne, je toho hodně co můžeme dělat, i když třeba nemůžeme cho-
dit ven. Jednou z těch věcí je naše rozmluva s Pánem Ježíšem. Víte, 
jak se tomu jinak říká? Vylušti si tajenku.

Můžeme s ním mluvit o čemkoliv a vlastně i kdykoliv. Ale nejobtížnější je 
překonat sami sebe, abychom to dělali. Najít si hlavně čas. Potom, a to je 
asi nejdůležitější, rozmyslet si, o čem vlastně chceme mluvit. Určitě to znáte. 
Když něco chcete po mamince nebo tatínkovi nebo jim chcete něco říct, a je 
to důležité, přemýšlíte, jak jim to řeknete, co řeknete a kdy jim to řeknete. 
To proto, abyste neplácali hlouposti, aby vám rozuměli, aby vás poslouchali 
a měli na vás čas. Ale co je důležitější, abyste si uvědomili, co vlastně chce-
te a proč to chcete. Když mluvíte s Ježíšem, můžete mluvit o všem a kdy 
chcete, ale když ho o něco žádáte, měli byste si rozmyslet, o co a proč ho 
žádáte. Když přemýšlíte o tom, co chcete, třeba zjistíte, že je to zbytečné 
a nepotřebujete to. Pán nás vždycky slyší, i když nic neříkáme, on zná naše 
myšlenky a ví, co potřebujeme. Ale chce, abychom s ním mluvili o tom, po 
čem toužíme, aby nám mohl ukázat, co je dobré a krásné. Mluvit s Ježíšem 
je důležité, protože pak poznáváme, co je dobré a co ne, co nám prospívá 
a co nám škodí. Proto s ním nikdy nezapomeňte mluvit!

otec Petr Košulič

Iva Fukalová
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Děti jdou do školy. Cestu dobře znají, ale poznáš i ty, kterou cestou se dostanou ke škole?

Ve 
svých 
rukou

Najděte dvojice stejných 
obrázků, a ty spojte po-

mocí pravítka. Která pís-
menka zůstanou nepře-
škrtnutá, tvoří tajenku!
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