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SlOSOváNí ObjEdNávEK vtIpálEK

Vesele si omalovávat může 
ten, kdo nám zašle alespoň 
jeden zábavný vtip, který by-
chom mohli otisknout. Hravé 
hlavolamy plné rébusů vyhrá-
vá Adam Byrtus, děkujeme 
za vtipy, které si v tomto čísle 
můžete přečíst.

Ahoj kamaráde! Dnes ti budu 
vyprávět o dvou malých minist-
rantech z naší farnosti. 

S Tarsanem do pralesa? Ne, na muzikál! Pro nového 
odběratele Tarsicia, který bude vylosován, tu máme 
připraveno dvojCD Tarsan – muzikál o Pavlovi z Tarsu, 
kde si můžeš poslechnout 27 skladeb ze života svatého 
Pavla. V měsíci březnu měli štěstí všichni ministranti 
z  farnosti Mutěnice, kteří vyhrávají knížku Já se taky 
zpovídám! Blahopřejeme a  doufáme, že vám bude 
k užitku. 

S úSmEvEm
Milí čtenáři,
když jsme v březnovém čísle našeho časopisu otiskovali prosbu o vaše modlitby 

za těžce nemocnou ilustrátorku našich stránek pro nejmenší paní Ivu Fukalovou, 
netušili jsme, že si ji Pán Ježíš povolá k sobě ještě před vytištěním březnového 
časopisu.

Paní Ivana Fukalová zemřela v sobotu 20. února 2016. Následující pátek 26. úno-
ra jsme ji v brněnské katedrále za účasti otce biskupa Vojtěcha, přibližně 30 kněží 
a mnoha desítek přátel doprovodili na její poslední cestě.

Rádi bychom paní Fukalové moc poděkovali za obětavost a pokoru, se kterou 
více než třináct let ilustrovala náš časopis. Za tuto obdivuhodnou spolupráci jsme 
velmi vděční. Pro každého z nás může být příkladem zodpovědnosti, která se 
naplno projevila, když ještě tři dny před svou smrtí v nemocnici dokončovala svůj 
poslední díl komiksu Josefa Janšty.

A protože si její rodina přeje, aby její kresby žily dál, budete se s těmi, které 
máme k dispozici, na stránkách Tarsicia setkávat i v dalších číslech. 

Pokud rádi ve Svatém roce Božího milosrdenství konáte skutky milosrdenství, 
připojte se k nám v modlitbě, aby milosrdný Otec paní Ivě odpustil všechny hříchy 
i tresty a ve své nekonečné dobrotě ji přijal do své náruče.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí.

v

ivana Fukalová

RoZLoUČENí

Svatého Jiří jste na obrázku asi 
všichni poznali. Jeho svátek slaví-
me 24. dubna.
obrázek je namalovaný podle iko-
ny ze 14. století. Na druhém ob-
rázku je pozměněno 10 detailů. 
Najdeš je?

Svatý Jiří 

Starší David slouží u oltáře už 
třetí rok a je známý jako nejza-
mračenější ministrant celé far-

nosti. Za celou mši ani jednou 
neotevře pusu a jen se mračí. 
Když jde z kostela a předjíždí na 
koloběžce ostatní věřící, ani je 
nepozdraví a jede dál.

Mladší ministrant se jmenu-
je Patrik a ministruje teprve 
dva měsíce. Patrik v kostele ce-
lou mši svatou vzorně odpoví-
dá, zpívá písničky z kancionálu 
a moc hezky se usmívá, po mši 
vždycky pěkně a nahlas zdraví 
všechny, které potká. 

Neuplynuly ani dva měsíce 
a David se změnil. Jednu dubno-
vou neděli přišel do kostela a zá-
řil jako sluníčko. Pochopil totiž, 
že malý Patrik je veselý právě 
kvůli Pánu Bohu, protože po-
znal, že mu to dělá radost. I Da-
vid se začal s radostí na všechny 
usmívat a všechny zdravit. Stej-
nou radost můžeš působit i ty, 
stačí, když si vždycky vzpo-
meneš, že každý tvůj úsměv je, 
jako kdybys říkal: „Pane Bože, 
díky, že jsem, a díky, že jsi Ty.“

Jiří Dyčka

„Chci být milionář jako můj otec.“
„Skvělé. Ty máš otce milionáře?“
„Ne, ale i on chce být milionářem!“
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rukáv na pravé ruce, vlající plášť, přední část sedla, hříva koně, ocas koně, skála v pozadí vlevo, ozdoba na výstroji koně, pravá přední noha 
koně, ocas draka, hlava draka


