
SlOSOváNí  vtIPálEK

Lámeš si rád hlavu nad hla-
volamy? I my v redakci si ob-
čas lámeme hlavu, které vtipy 
otisknout. Pošli nám vtipy na 
adresu vtipalek@tarsicius.cz. 
Nejen, že pobavíš své spolu-
ministranty, ale ještě můžeš 
vyhrát hravé hlavolamy. V mi-
nulém čísle měl štěstí Ondra 
Švec, posíláme mu knížku Ne-
zbedův humor, kterou nám 
do soutěže věnovala redakce 
časopisu Nezbeda. 

Já se taky zpovídám! Opravdu? 
Skvělou stejnojmennou knížku 
o přípravě na svátost smíření 
může vyhrát ten, kdo se přihlá-
sí k odběru časopisu Tarsicius 
na www.tarsicius.cz nebo ho 
doporučí svému kamarádovi. 
Knihu Popoupo – podivuhod-
ná pouť pouští posíláme Štěpá-
novi Štěpničkovi. Gratulujeme.
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Na obrázku dnešní luštěnky najdeš jednu důležitou událost, kterou si 
připomínáme o Velikonocích. Jistě poznáš, o kterou událost se jedná, 
když vybarvíš obrázek podle návodu. 
Návod: . zelená, + modrá, - žlutá, o červená, x černá, l šedá a neozna-

čená políčka zůstanou bílá.

Ahoj kamaráde! Zdravím tě do právě probíhající postní 
doby, po které následují Velikonoce, což je největší slav-
nost v roce. Ale co vlastně je ta doba postní? Rád bych 
ti to přiblížil:
Určitě se ti někdy stalo, že ses moc těšil na oběd. Ma-

minka právě smaží ty nejlepší řízky a k tomu bude tvůj 
oblíbený zákusek. Ale ještě než bude oběd, je potřeba se 
na jídlo připravit. Znamená to, že nebudeme před obě-
dem nic jíst, abychom si co nejvíc vychutnali oblíbené 
jídlo. Stejně tak doba postní slouží k tomu, abychom se 

co nejlépe připravili na Velikonoce. Neznamená to, že 
nemáme vůbec jíst, ale třeba myslet víc na druhé než na 
sebe a snažit se druhým pomáhat. Před každým jídlem 
je také potřeba si poctivě umýt ruce. Stejně tak bychom 
si v postní době měli vyčistit svoje srdce. Můžeš třeba 
odpustit kamarádovi, který ti nějak ublížil. 
Moc ti přeji, aby pro tebe byly Velikonoce opravdu 

tím nejluxusnějším obědem, na který se dobře připravíš 
a potom si ho moc vychutnáš a budeš na něj ještě dlou-
hou dobu vzpomínat.

Více než řízky se zákuskem

Jiří Dyčka
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EIva Fukalová

Dva misionáři se vrátili domů z cesty po zemi kanibalů.
Představený se jich ptá: „A změnili se aspoň trochu?“
„Ano. Nyní už v pátek jedí jenom rybáře!“

Na táboře se ptá nováčků instruktor střelby ze vzduchovky:
„Jestlipak víte, kluci, proč při míření zavíráme vždy jen jedno oko?“
„Kdybychom zavřeli obě, tak se netrefíme do terče!“

Ondřej Švec

vyhlášENí SOutěžE OSMISMěRKA lEDEN 2016

Všem soutěžícím patří velký potlesk, všichni jste nám totiž do 
redakce poslali správné odpovědi.

Výherci jsou bratři Martin a Michal Trčkovi. Vyhrávají knížku 
Ježíš a jeho příběh z nakladatelství Fragment, která míří právě 
k nim. Gratulujeme!

Doma: 
„Jaroušku, máš nějaký úkol?“
„Ale, mami, je to jen jedna stránka, to napíšeš hned!“

„Děti, vždycky se řiďte zásadou, že je lépe dávat než dostávat,“ poučuje 
katechetka.
„Náš tatínek to taky říkává,“ přisvědčí Slávek.
„A čím je tvůj tatínek?“
„Boxerem!“

Na ulici stojí kluk a pláče.
„Chlapečku, proč pláčeš?“ ptá se ho kolemjdoucí. 
„Bráška rozbil u sousedů okno!“
„Ale proto přece nemusíš plakat ty?“
„Musím. My jsme s bráškou dvojčata a tatínek nás od sebe nerozezná!“
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