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Děti si připravily dárky. Najdi ke každému dítěti jeho dá-
rek a doplň písmenka na dárcích do tajenky. Tak se dozvíš, 
který svátek v květnu slavíme a komu budou děti přát.

Ahoj kluci ministranti,
po měsíci se opět setkáváme tady 

na stránkách časopisu a jsem rád, že 
ho čtete a že ho třeba i odebí-
ráte. Protože k tomu, aby si ho 
mohl člověk přečíst, potřebuje 
víc než jen pět minut před mší. 
Tento měsíc, měsíc květen je, 
jak je již zvykem, spojován s Ma-
rií, Ježíšovou matkou. Ale také 
s jejím snoubencem sv. Jose-
fem, který má svátek hned na 
začátku.

Ten svátek možná ani 
neznáte. Je to svátek Jo-
sefa dělníka. Proč děl-
níka? Josef byl pracu-
jící člověk a musel uži-
vit sebe i  svou rodinu. 
Víte, jakou práci dělal? 
Josef byl tesař. Vzal na 
sebe tento úkol – práci 
tesaře, aby mohl udě-
lat šťastnými ty kolem 
sebe, tedy Marii a Je-
žíše. Práce je to, co 
napomáhá udělat 
šťastnými lidi kolem 
nás. Smyslem práce 
nejsou peníze ani bo-
hatství, to nikoho nikdy 

V měsíci květnu má někdo svátek, uhádneš spolu s dětmi, kdo to bude?

„Představ si, včera jsem ryl zahrádku a na-
jednou koukám – koruna! Strčím ji do kapsy, 
ryju dál a za chvíli zas – koruna. A to se opa-
kovalo šedesátkrát!“

„Tak to jsi našel nějaký poklad, ne?“
„Ne, měl jsem v kapse díru.“

„Tati, já nemohu na obloze najít Velký vůz.“
„Tak ho nehledej, asi už je v garáži.“

Paní učitelka se ptá žačky v hodině fyziky: 
„Zuzanko, vzpomeneš si na nějaký průhled-
ný předmět?“

Zuzanka: „Klíčová dírka!“
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Pobrukuje si tramp nad kytarou a pak 
se zeptá kamaráda: „Jak se ti líbí tahle 
moje nová písnička?“

„To máš těžký,“ odpoví kamarád, 
„když ty jsi o moc větší a silnější než já.“

Jede řidič začátečník jednosměrnou ulicí 
a proti němu řada aut. Zastaví ho policista: 
„Kam to, člověče, jedete?“

„Já nevím, říká vyděšený řidič, ale určitě 
jedu pozdě, protože všichni ostatní se už 
vracejí.“

Učitel se ptá v hodině dějepisu: „Tak nám řekni, Karlíku, 
kdo to byl Kolumbus!“

„Kolumbus byl velký pták, pane učiteli.“
„Jak si na to přišel?“
„Protože jsem slyšel, jak se říká – Kolumbovo vejce.“

V autobuse sedí vedle staršího pána malý kluk a vytrvale 
popotahuje nosem. Pána to dopalovalo čím dál víc, až to ne-
vydržel: „Nemáš kapesník?“

Hošík na něj nedůvěřivě pohlédl: „Mám, ale nepůjčím...“

Potká tramp trampa, který na provázku 
vleče kozu.

„Kam ji táhneš?“
„Na osadu.“
„Proč?“
„Budeme ji mít u sebe v boudě a každé 

ráno si ji podojíme.“
„No dobře, ale ten smrad!“
„Vždyť ona si zvykne.“

šťastným neudělalo a neu-
dělá. Ani udělat šťastným 

sám sebe. Ale smys-
lem práce je štěstí, 
to, že můžeme udělat 
šťastným někoho dal-
šího kolem nás. Tím, 
že poctivě pracujeme, 
tvoříme věci kolem 

nás lepší a krásnější. Chtěl 
bych vám všem popřát, 
abyste se nikdy práce 
nebáli a aby se práce ať 

už doma nebo na zahra-
dě pro vás stala radostí. 
Úsměv maminky, poplá-
cání po rameni od táty je 
známkou radosti a štěs-
tí, které jsme darovali.

A  pokud chcete být 
skutečnými muži a  dob-

rými lidmi, je práce to, co vám 
pomůže se jimi stát. Schválně, jest-
lipak víte, kdy je člověk skutečně 
šťastný?


