Výprava na pout

,

Přiřaď je k sobě
Ahoj kamaráde! Už máme zase červen a s tímto měsícem nám končí další
školní rok. Protože ve škole je spoustu
opakování a zkoušení, i my jsme si pro

Pěkné počasí lákalo ven. Čtyři ministranti se domluvili a vypravili se
na pouť. Než došli do cíle, trochu bloudili, ale pak přece jen cestu do
místa svého putování našli. Když půjdeš po správné cestě a zapíšeš
písmenka, kterými projdeš, dozvíš se, do kterého kostela se kluci vypravili.

Jiří Dyčka

tebe připravili takovou jednoduchou
doplňovačku. Je to jednoduché. Ke každému obrázku přiřaď správné slovo
z nabídky.

1. Kněz
2. Kalich
3. Misál
4. Rocheta
5. Kostel
6. Konvičky
7. Lavice
8. Varhany
9. Kropenka
10.Křtitelnice

Apoštol
Pavel

Příběh apoštola Pavla
s obrázky a luštěnkami
může vyhrát pouze ten,
kdo nám do redakce na
adresu: redakce@tarsicius.cz zašle zbrusu
nový vtip! Tak s chutí
do toho! Těšíme se na
novou dávku legrace od
tebe.
Omalovánku s vyprávěním od nás
získává Jiří Orság.
Gratulujeme!

VTIPY
Novinář zpovídá rabína u Zdi nářků:
„Rabi, jak často se sem ke Zdi chodíte modlit?”
„Dvakrát denně.”
„A za co se modlíte?”
„Aby se lidé přestali nenávidět, aby nebyly války, aby si lidé pomáhali a měli se rádi.”
„To jsou samé krásné věci. Jak dlouho už se takhle každodenně u Zdi modlíte?” „Padesát let!!! To je neuvěřitelné. A jaký máte pocit, když vidíte svět kolem sebe?”
„Mám pocit, jako bych mluvil do zdi.
Jan Valoun
Tři rybáři se baví o tom, co kdo chytil.
První: „Já jsem chytil tříkilového kapra!“
Druhý: „Já jsem chytil pětikilovou štiku!“
Třetí: „Ale já jsem chytil desetikilového sumce!“
První si povzdechne: „Proč já sem začínal jako první.“
Jiří Orság
Chodí pán po tržišti, na vodítku ledního medvěda.
Přistoupí k němu klučík a ptá se: „Pane, co tu děláte s ledním medvědem?!?“
„Ale, hledám toho vykuka, který mi tu vloni prodal bílé morče.“
Martin Teradský
Malá Helenka přijde s kamarádkou za svou maminkou a prosí ji, aby si s nimi zahrála.
„Na copak si hrajete?“ ptá se maminka.
„Na Noemovu archu,“ odpoví Helenka. „My jsme sloni a ty jsi Noe.“
„A co mám jako Noe dělat?“ ptá se maminka dále.
„Musíš ty velké hladové slony krmit oříšky a čokoládou.“
Martin Teradský

Slosování
Děti se ptají,
odborníci odpovídají

Také přemýšlíš nad životem, smrtí, dobrem
a zlem? Kam vedou různé cesty a kde končí?
Kde končí vesmír a co
je za ním? Právě pro
tebe máme připravenu
novou knihu sestavenou z těchto a z podobných otázek a odpovědí. Vyhrát ji může
jen ten, kdo si objedná
nebo doporučí Tarsicia.
Knihu František,
papež z druhého
konce světa vyhrává Jonas Chmel.
Gratulujeme!
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