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SlOSOvání ObjednáveK vtIpáleK

Otestuj se!

Řetězovka
Poslední písmeno prvního 
slova je zároveň prvním pís-
menem slova následujícího. 
Tajenku přečteš ve směru čí-
sel ve vyznačených políčkách.

Sestra Faustyna Kowalská je jednou z pa-
tronek celostátního setkání mládeže v Kra-
kově, protože právě tam žila a  zemřela. 
O  jejím životě a  poslání si může přečíst 
ten, kdo nám pošle pěkné vtipy do Tarsicia. 
V květnu jsme vylosovali Vojtu Palíška, kte-
rému pošleme knížku Jednou větou - twee-
ty papeže Františka. Blahopřejeme. 

Ahoj kamaráde! Je tu červen a tento měsíc se u vět-
šiny z nás nese ve znamení všelijakých testů, zkoušení 
a hodnocení. I pro tebe jsem si nachystal takový test.

Je to pár otázek, které by sis měl jako správný minis-
trant čas od času zodpovědět, abys věděl, že jdeš pořád 
dobrým směrem. Nemusíš se bát, nebude se známko-
vat, prostě si zkus pravdivě odpovědět na tyto otázky. 
- Jsem dobrý ministrant?
- Soustředím se při mši a nezlobím?
- zajímám se o to, co a proč se děje při mši?
- Poslouchám pana faráře, své vedoucí ministrantů 
a všechny starší ministranty?
- Dávám dobrý příklad mladším ministrantům?
- Snažím se chovat dobře i mimo mši, i když mě „ni-
kdo nevidí?“

Pevně věřím, že jsi na všechny tyto otázky odpověděl 
Ano, nebo že se o to minimálně snažíš. Přeji ti mnoho 
úspěchů ve všech tvých zkouškách, abys správně rostl 
a jednou z tebe byl opravdu dobrý člověk.

Celým letošním rokem milosrdenství nás prová-
zí myšlenky na to, jak být opravdu milosrdní a napl-
nit svá předsevzetí. Jak na ně? V tom ti může poradit 
nová knížka od Paulínek Skutky milosrdentsví, stačí si 
objednat nebo doporučit Tarsicia a mít štěstí při loso-
vání. To měli v květnovém čísle Ondra s Vojtou Kava-
novi, kteří vyhrávají Příběh o sv. Dominikovi - bojov-
níkovi pravdy. 

Jiří Dyčka

kráSné PočaSí náS láká 
ven. Hodit aktovku do kouta a hurá 
za kamarády. Teprve po večeři oteví-
ráme sešity a s hrůzou se rozvzpomí-
náme, že druhý den píšeme písemku 
nebo nás čeká zkoušení.

Celý rok jsme se namáhali – a pro 
někoho je učení pěkně těžký kříž – 
a pak bychom si to měli na konci roku 

všechno pokazit? Tak to ne! Prázd-
niny jsou již za dveřmi, tak to ještě, 
kluci, vydržte. Nezapomínejte také na 
své nevěřící kamarády. 

Vždyť jak pravdivá jsou slova české 
spisovatelky Karolíny Světlé: „Lidé 
pochybují o tom, co říkáte, … (dokon-
čení v tajence řetězovky).

ydržet!

Barvínek
7. 6. Kapela, která už je 35 let Ztracená

K  mikrofónu jsem si pozval Ztracenou kapelu, 
která už neuvěřitelných 35 let rozdává radost svými 
písničkami.

14. 6. Mistrovství Evropy ve fotbalu
Ve Francii se právě rozbíhá největší mistrovství Ev-

ropy v kopané. Přichystali jsme k němu i  speciální 
Barvínek.

21. 6. 2016 16.00 - Barvínek: Telefonické Risko-
vání

Poslední Telefonické Riskování před prázdninami 
nabízí prostor pro vaše telefonáty. Volejte a aktivně 
se podílejte na našem příběhu.

25. 6. Rok milosrdenství dětskýma očima - Mi-
losrdenství v Novém zákoně: 2. díl 

Papež František prohlásil rok 2016 Svatým rokem 
milosrdenství. A právě o milosrdenství si budeme 

povídat v našem cyklu s P. Jiřím Kaňou. V druhém 
dílu se budeme bavit o milosrdenství v Novém zá-
koně.

28. 6. Červnový magazín
V magazínu si představíme dětské album Koťata 

od Slávka Janouška, podíváme se, jak v Praze probí-
hal Veletrh vědy a techniky, naučíme se další desko-
vou hru a navštívíme Radyni, hrad, který nad Plzní 
založil Karel IV.

Barvínek naladíte na Proglasu v úterý v 16 ho-
din a  v  sobotu v  9.30. Více informací hledejte 
na stránkách barvinek.proglas.cz. Těší se na vás 
Katka a Luděk.

Červen

V zoologické zahradě:
„Tati, umí tygr létat?“
„Jak tě to napadlo? To přece umějí jen 
ptáci!“
„Tak proč je tedy v kleci?“

Po návratu ze školy se doma vyptá-
vají syna:
„Jak dopadla písemka z matematiky? 
Kolik příkladů jsi nevypočítal?“
„Jenom jeden.“
„Jen jeden? A z kolika příkladů?“
„Z deseti.“
„To vůbec není špatné... Devět příkla-
dů máš dobře!“
„Ty jsem ani nezačal.“

V hudební výchově se ptá učitel:
„Kdo to byl Antonín Dvořák?“
„To byl známý zbrojař!“
„Co to povídáš za nesmysly?“
„Vždyť jste sám říkal, že vytvořil řadu 
velkých děl...“

Nezbedův humor 5

Zavolá si pán klučinu a ptá se 
ho, jak se jmenuje. „Jako můj 
táta.“ „Dobře, a jak se jmenuje 
tvůj tatínek?“
„Přece jako já.“ „No a  jak se 
teda oba jmenujete?“ nevzdá-
vá to pán. „No stejně přece!“

Baví se dva pasáčci ovcí, jak 
velká mají stáda. První říká: „Já 
mám ve stádě 98 ovcí a  ty?“ 
„Já nevím, pokaždé, když se je 
snažím spočítat, usnu!“

Po tréninku se ptá tatínek 
syna: „Jaká byla dneska hra?“ 
„Docela to ušlo, dal jsem dva 
góly.“ „A  jaké bylo skóre?“ je 
stále zvědavý tatínek. „1:1.“

„Babičko, ty tvoje brýle zvět-
šují nebo zmenšují?“ ptá se 
Adélka. „Zvětšují, Adélko.“ 
„Tak si je, babi, prosím na chví-
li sundej a ukroj mi kus dortu.“

Martin Teradský


