Cesta, Pravda, Život
Ahoj kamaráde! V minulém
čísle jsme luštili větu Pána
Ježíše: „Já jsem cesta, pravda a život.“ To sice zní hezky,
ale co z toho? Co to znamená
pro mě? Týká se mě to vůbec?
Zkusíme se teď podívat na ta
tři slova.
Cesta. Známe spoustu cest. Cestu ze školy domů, z domu do kostela. K čemu jsou cesty? Aby nás
dovedly k cíli. Ježíš nám říká, že
nás dovede k cíli, pokud půjdeme
s ním.

Pravda. Může být spousta cílů,
které se zdají být pravdivé, ale
pán Ježíš říká, že on sám je pravda, proto je cíl naší cesty ten
správný. Pokud půjdeme po cestě
s Ježíšem, dobře dojdeme a nestane se nám, že zabloudíme.
Život. Nejkrásnější je, že nás Ježíš nevolá k tomu, abychom opustili svůj život, ale abychom ho
právě žili, a to pořádně! K tomu
nás vede a v tom nám pomáhá.
Moc ti přeji, aby ses nechal vést
správnou cestou k životu.

Ilustrace: Iva Fukalová

V době postní se připravujeme ke svátosti smíření ré se také zamyslet nad tím, co můžeš druhý den             
zvlášť pečlivě. Kdo zpytuje svědomí každý den, má (dokončení v tajence).
práci jednodušší. Když se ale zamýšlíš nad uplynu- Podle čísel dosaď do luštěnky správně slova a tajenlým dnem, nevzpomínej jen na to, co jsi pokazil, ku přečti ve vyznačených políčkách ve směru šipky.
ale také se raduj z toho, co se ti povedlo. Je dob-

Jiří Dyčka

Na břehu jezera sedí malíř a maluje západ slunce.
Za ním stojí tatínek se synem a bedlivě sledují každý malířův tah.
Po chvíli otec praví: „Vidíš, synu, tak tvrdě musí pracovat člověk,
který nemá fotoaparát!“
Ve zverimexu:
„Je to dobrý hlídací pes?“ ptá se pán.
„Ovšem! V noci ho stačí vzbudit a hned začne štěkat!“
Nezbedův Humor 4

v březnu

Barvínek

Slosování objednávek

Drakobijce

Myslel sis, že strhující
duchovní četba pro
kluky neexistuje? Že
je kniha buď duchovní, nebo zajímavá?
Kniha Drakobijce tě
přesvědčí o opaku.
Získat ji můžeš, když
si objednáš časopis
Tarsicius nebo ho
doporučíš svému kamarádovi a budeš mít
štěstí ve slosování.
Knížku Kytice z královské zahrady vyhrál
Dominik Šuly.
Blahopřejeme.

Mysleli jste si, že strhující duchovní četba pro kluky prostě
neexistuje? Že kniha je buď duchovní, nebo zajímavá? Drakobijce vás možná přesvědčí o opaku.
Hlavním hrdinou je chlapec Artur, který svádí odvěký souboj s drakem. S drakem, který sídlí v jeho srdci.
Drak hrozitánsky řve a zákeřně útočí, ale platí na něj balzám Poutníka. A kupodivu — tichý Poutníkův hlas je nakonec mocnější než drakův řev...

Marek Domes a Juraj Hajkovský

Iva Fukalová

Svátost smíření

V postních Barvíncích se budeme bavit o mši svaté. Spolu se
Zdeňkem Drštkou, kaplanem v Telči, si povíme, proč katolíci slaví mši svatou, jaká byla její historická podoba, co to znamená a co
by to mělo znamenat pro nás. Poslouchejte naše pořady o mši
svaté od A do Z.

Marek Domes — Juraj Hajkovský

7. 3. Mše svatá, co to vlastně je?

Každou neděli se scházíme na mši svaté. Proč to děláme a k čemu je to dobré? To se dozvíme v prvním dílu našeho postního cyklu.

14. 3. Mše svatá, bohoslužba slova

Kniha vznikla na Slovensku v prostředí hnutí „otcové a synové“ a záhy se stala bestsellerem. Sepsali ji otcové, kteří toužili být nablízku svým synům a předat jim něco z toho,
co se naučili ve svých životních zápasech o dobro. Je určena hlavně klukům ve věku 9—13 let, ale leckde kniha poputuje v rodině z ruky do ruky, doslova napříč generacemi.

První část mše svaté je bohoslužbou slova. Projděme si ji minutu po minutě.

21. 3. Telefonické Riskování
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Učitel k žákům ve druhé třídě:
„Kdo jsou lidé, kteří si berou
věci, i když jim nepatří?“ Děti nechápou. „Tak například: Co bych
byl, Honzíku, kdybych teď nepozorovaně sáhl takhle do tvé kapsy a vytáhl sto korun?“ „Kouzelník, pane učiteli!“
Nezbedův humor 4

Učitel vykládá žákům:
„Naši číselnou soustavu jsme převzali od Arabů, kalendář od Římanů a bankovnictví si vypůjčili od Italů.
Znáte ještě nějaký příklad?“
„Ano. My jsme si zase vypůjčili vysavač od sousedů.“
„Tati, kup mi harmoniku.“
„Jo, a já budu pořád poslouchat to tvoje vrzání. Jenom mne budeš rušit při práci.“
„Nebudu. Já budu hrát, jen když budeš spát!“
Nezbedův Humor 4

Znovu se můžete připojit k našemu příběhu a telefonáty nám jej pomoci
dokončit.
21.10.16 8:37

Vtipálek

„Co maluješ?“
„Oheň.“
„A kde jsou plameny?“
„Ty jsou ještě v tužce.“

První svaté přijímání

Vtipy jsou všude kolem. Stačí si nějaký zapamatovat a poslat k nám do redakce na mail vtipalek@tarsicius.cz. Ten,
koho vylosujeme, vyhraje knížku První svaté přijímání od
Jana Houkala. Je v ní vše, co by měl každý správný ministrant vědět. V únorovém čísle měl štěstí Vítězslav Jahn,
posíláme mu knížku Vyprávění o Matce Tereze.
Gratulace letí z redakce.

„Jean, běžte ven zalít květiny.“
„Ale pane, vždyť venku prší.“
„Tak si vezměte deštník!“
Štěpán Cigánek
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25. 3. Salesiánské misie v Demokratické republice Kongo

Rozhovor s dobrovolnicí Bárou Miklasovou, která rok působila na salesiánských misiích v Demokratické republice Kongo.

28. 3. Mše svatá, bohoslužba oběti

Ve třetí části našeho postního cyklu budeme pokračovat od přímluv až po
modlitbu Otče náš.
Barvínek naladíte na Radiu Proglas v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30.
A kdykoliv jindy v internetovém audioarchivu. Těší se na vás Luděk a Katka.

