Ukazuj

Na prvním míste
v

smer!

Před Vánoci má každý na seznamu spoustu úkolů, které potřebuje stihnout. Je tu
ale jeden, který je úplně nejdůležitější a měl by být bodem číslo 1 na tvém osobním
seznamu.
Uhodneš, který to je?
Úkol č. 1 Zařídit, aby se ………………………………..
Znění úkolu si přečteš, pokud seřadíš obrázky do správného pořadí. Co myslíš,
zvládneš to letos i ty?
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Ilustrace této dvoustrany: Iva Fukalová

Ahoj kamaráde, rád bych ti
dnes vyprávěl příběh.
Jsme na lesní cestě z Petrovic do Lhoty. Podél cesty roste
spousta stromů. Vede tudy modrá turistická značka, proto má
několik stromů na sobě nabarvené tři pruhy – dva bílé a mezi
nimi jeden modrý. Na statném
dubu si modrá značka říká: „Já
jsem taková chuděrka. Nikdo si
mě nevšímá. Asi to bude tím, že
nejsem červená nebo žlutá. Moc
ráda bych byla jiná značka, aby
si mě lidé všímali, aby se u mě
zastavovali a aby si uvědomili,
že jenom já jsem na této cestě ta
nejdůležitější!“
O kousek dál si na jednom smrku další značka říká: „Jsem jen

Slosování objednávek
Objev sílu modlitby a začni měnit svůj život. Kdy jindy
je na to správný čas než právě teď? Inspirací ti může
být kniha Síla modlitby teenagera, kterou vyhraje ten,
kdo si objedná Tarsicia a bude vylosován. Tak směle
do toho!
V listopadovém čísle jsme vylosovali Honzíka a Kubíka Šedivých, kteří se mohou těšit na užitečnou knihu
Co se děje v kostele?. Otci Petru Bouškovi za doporučení Tarsicia posíláme zajímavou knihu Jak katolická
církev budovala západní civilizaci. Blahopřejeme všem!

Vtipálek
Čáry máry fuk... V redakci marně čarujeme
a nové vtipy nepřicházejí, proto se obracíme
právě na tebe. Pošli nám
pěkné nové vtipy a můžeš vyhrát stejnojmennou knížku Čáry máry
fuk, ať jsem zase kluk od
Jiřího Žáčka. Kresbičkovník posíláme Vojtovi
Polákovi, ať je ti inspirací
k vlastním kresbám.

arvínek
BProsinec
1. 12. Byla bitva u Slavkova

V roce 1805 se stal Slavkov u Brna
a jeho okolí místem krvavé Bitvy tří císařů. Vypravíme se tedy do prosincového zamlženého rána mezi vojáky Napoleonovy armády.
8. 12. Dvacet let s Proglasem

V den dvacátého výročí vysílání Proglasu se budeme ohlížet do historie našeho
rádia.
15. 12. Telefonické Riskování

V našem telefonickém Riskování můžete zasáhnout do příběhu, který prožívají
jeho hlavní hrdinové, zatelefonujte a pomozte jim s nějakým nelehkým úkolem.
19. 12. Je pravda, že se Talinskej rybník
nahání?

Naše kamarádka Petra prožila půlrok
v hlavním estonském městě, Talinnu.
Co vše prožila a jaké je Estonsko?

ukazatel na cestě, já nejsem cílem, ale ukazuji na cíl. Doufám,
že ti, kteří kolem mě prochází,
dojdou do správného cíle a nebudou si myslet, že já jsem ten
cíl.“
Tento druhý a správný životní
postoj mají i dvě velké postavy
tohoto měsíce – Panna Maria
a Jan Křtitel. Z nich si můžeš
vzít příklad, že je pořád třeba
ukazovat na Pána Ježíše Krista
a neobracet pozornost na sebe.

Američan a Rus si telefonují...
Američan: „Ivane, teď říkali v televizi, že
tam u vás jsou děsný mrazy, přes –60 C°!“
Rus: „To je nesmysl, máme nejvíc tak –20 C°.“
Američan: „No ne, teď to říkali v televizi,
prý přes –60 C°!“
Rus: „No, tak možná někde třeba –25 C°,
ale to spíš výjimečně.“
Američan: „No, ale ty záběry byly děsný, ty
omrzlý silnice, domy...“
Rus: „Jo, ty myslíš venku? Tak to jo!“
Jiří Tuma
Víte, kdo měl první mobilní telefon v celé
České rebublice?
Přece Mach a Šebestová!
Jiří Orság

Jiří Dyčka
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22. 12. Prosincový magazín Proglasu

Představíme si album Píp od skupiny
Bombarďák, navštívíme Betlém v Hlinsku v Čechách a seznámíme vás s dětskými křesťanskými časopisy pro mládež, které vyjdou v lednu.
29. 12. Svět filmu a Strach (Jiří)

Jiří Strach je uznávaným filmovým režisérem. Budeme se bavit o jeho cestě
do světa filmu, před kamerou i za kamerou i o Andělovi Páně nebo Lotrandovi.
Barvínek naladíte na Rádiu Proglas
v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30.
Těší se na vás Katka a Luděk. Zveme
vás také na prohlídku stránek barvinek.proglas.cz.

