narodí

Radost
z narozenin

Ahoj kamaráde, začal nám prosinec. Společně
prožíváme dobu adventní a za chvíli budou Vánoce. Těšíš se? Já taky. Je dobře, že se těšíme. Je ale
důležité nezůstat jen u těšení, ale také se umět radovat. Napadá mě obyčejný příklad. Když se těšíš
na dobrou čokoládu, poté, co ji dostaneš, nesníš ji
hned, ale v klidu si sedneš a vychutnáš si ji, protože
ses na ni dlouho těšil. Podobně se dají popsat i Vánoce. Celou adventní dobu se těšíme na Vánoce, ale

Prvních deset luštitelů,
kteří pošlou správně vyluštěnou tajenku na e-mail:
redakce@tarsicius.cz, od
nás dostane propisku s logem Tarsicia. A ta se hodí!
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Jiří Dyčka

často se nám stane, že si samotné Vánoce nedokážeme pořádně užít, protože se už zase těšíme na něco
jiného. Ale právě o Vánocích máme čas se radovat.
Můžeme si v klidu sednout se svojí rodinou a přáteli a užívat si ty neopakovatelné chvilky spolu. Já
ti přeju, ať se pořádně těšíš na oslavu narozenin
Pána Ježíše a potom taky ať si tu radost pořádně
užiješ. Pán Ježíš je totiž lepší než všechny čokolády
na světě.

Pan Novák se vypraví s manželkou do divadla
a stoupnou si do fronty na
lístky. Před nimi si kupují
lístky jiní manželé: „Tristan
a Isolda. Prosím dva lístky.“
Za chvilku je u pokladny
pan Novák: „Pepa s manželkou. Taky bysme si vzali
dva!“
Martin Teradský
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Než se

O Vánocích slavíme narození Pána Ježíše.
To asi vědí všichni. Znáš ale události, které
Ježíšovu narození předcházely? Jestli chceš
vyluštit vánoční luštěnku, přiřaď k obrázkům správné věty a seřaď je za sebou tak,
jak události následovaly. Tajenku pak přečteš v rámečcích pod obrázky. Když si nebudeš vědět rady, pomůže ti evangelium
svatého Lukáše.

Slosování

Vtipálek

Důležitá událost
Tou je zcela jistě první svaté přijímání. Vše, co je třeba vědět a na
co se připravit, najdeš v knížce Jana Houkala První svaté přijímání,
kterou můžeš vyhrát, pokud si objednáš Tarsicia nebo ho doporučíš
svému kamarádovi a budeš mít štěstí ve slosování. Knížku Advent od
Josefa Janšty posíláme Vojtovi Beránkovi. Blahopřejeme.

Kde zase je?
Propiska! Když ji nejvíc potřebuješ, není k nalezení ani jedna. U nás
můžeš vyhrát krásnou propisku s novým logem Tarsicia, která píše
skoro sama, proto bude na pololetní písemky ideální. Za vtip může
být tvoje. Vtipy nám posílej na e-mail vtipalek@tarsicius.cz. V listopadovém kole měl štěstí Kryštof Kintr, vyhrává reflexní pásku s rybičkou.
Gratulujeme.

