známém světě a bude se stále šířit dál. Není proto
vůbec s podivem, když se podle data svátku Velikonoc řídí i další svátky, které nazýváme pohyblivé. Jedná se o Nanebevstoupení Páně, Letnice, svátek Nejsvětější Trojice a Slavnost Těla a krve Páně.
Ministrantům se během velikonočních obřadů zamotaly dohromady cingula a nevědí si rady s jejich
rozmotáním. Zkus jim v jejich starostech pomoct
a současně se dozvíš, kdy se který svátek slaví.

Ilustrace: Iva Fukalová

N

ení to dlouho, co jsme prožili nejdůležitější křesťanský svátek, kterým jsou Velikonoce. Nemyslím tím ono veselé Velikonoční pondělí, které samozřejmě k Velikonocům
patří, ale spíše radostnou neděli, kdy jsme oslavili
nesmírně důležitou událost Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. O tomto zázračném skutku nepsaly žádné
tehdejší židovské noviny a dozvědělo se o něm v
ten den pouze několik žen a pár mužů. Přesto se
tato zpráva rozšířila jako požár po celém tehdy

Ahoj kamaráde! Začal nám měsíc květen,
a ten bývá spojován s Pannou Marií. Určitě jsi
toho o mamince Pána Ježíše už hodně slyšel.
Mě na ní nejvíce fascinuje, že to byla normální dívka, která dokázala Bohu dát celý svůj
život. A my, stejně jako u ostatních svatých,
chválíme Boha za to všechno, co udělal skrze pannu Marii.

Ilustrace: Helena Filcíková Text: redakce

Liturgické bludiště

Já říkám ANO!

Možná si říkáš, že to je trochu nereálná pohádka, že
vlastně ani moc nejde být dobrý. Ale k tomu jsi zván
i ty a já. Máme se snažit Bohu dát celý svůj život. Když
se podíváme na životy všech svatých, jako byl svatý
Václav, svatý Don Bosko nebo třeba svatý Tarsicius, vidíme, že to nebyli bezchybní lidé, ale všichni se
snažili opravdu se odevzdat Bohu. A to je úkol na
celý život – říkat Bohu ano, chci se snažit být dobrý.
K tomu nám pomáhají všichni svatí i Panna Maria,
kteří nám ukázali, že jde život žít dobře. Přeju, ať se
ti to podaří.
Jiří Dyčka

Na třídních schůzkách:
„A nezlepšil se náhodou
můj syn?“ ptá se jeden z
rodičů.
„Ale jistě, váš podpis již
falšuje daleko lépe!“
Nezbedův humor 5

Psychiatr vyšetřuje pacienta
a ptá se ho: „Co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno ucho?“ „Neslyšel bych.“
A co by se stalo, kdybych vám
uřízl i druhé ucho?“
„Neviděl bych.“
„Jak to?“ podiví se psychiatr.
„Spadly by mi brejle.“
Petr Vacek

Barvínek
Květen

2. 5. Věda není nuda – Alternátor Třebíč

Navštívíme nové science centrum v Třebíči. V místě, které je
spojené s výrobou obuvi a s Tomášem Baťou, vzniklo centrum, které slavnou průmyslovou minulost připomíná. Zároveň ukazuje na nové trendy ve výrobě elektřiny. A také se
podíváme na atraktivní projekci na kouli.

9. 5. Rozhovor s králem

Myslíte si, že u nás už nežijí králové? Omyl. S jedním takovým
vás seznámíme v Barvínku. V obci Vracov se každoročně koná
Jízda králů. O co se jedná? A jaký je ten král? Poslechněte si
jeden královský rozhovor!

16. 5. Telefonické Riskování
Slosování objednávek
Otče náš... Všichni už tuto základní modlitbu jistě znáte. Ale přemýšlel jsi někdy nad tím, co každý řádek této modlitby znamená
právě pro tebe? Pro lepší porozumění je tu stejnojmenná knížOtče nášpříběhy, které ti
ka s krátkými
Otče náš
s tím pomohou. Může být tvoje,
a , kterou nám daroval Ježíš
d l i tb
Mo
pokud si objednáš časopis Tarsicius nebo jej doporučíš svému
kamarádovi. Knížku Svatý František od Anselma Grüna posíláme Ondrovi Zahradníčkovi. Blahopřejeme.
Knížka nabízí text modlitby Otče náš
a několik krátkých příběhů, které dětem
pomohou této modlitbě lépe porozumět.

Bruno Ferrero (1946), salesiánský kněz,
ředitel turínského nakladatelství ELLEDICI
a spisovatel. Je známý především jako
oblíbený autor a editor moudrých příběhů
pro dospělé.

Bruno Ferrero

Modlitba, kterou nám daroval Ježíš

Otče náš

Bruno Ferrero

ISBN 978-80-7195-989-2

Ilustroval
Juraj Martiška

Dva kamrádi se baví:
„Doma si připadám jako moucha...“
„Tak slabý?“
„To zrovna ne. Sotva si ale někam
sednu, tak mě někdo honí.“
Nezbedův humor 5

„Jeníčku, dělal jsi ten
úkol sám?“ ptá se paní
učitelka ve škole.
„Ano, jenom se zavražděním knížete
Václava mi pomáhal
otec!“

Maminka ukončuje rvačku svých synů a ptá se: „Tak teď mi řekněte,
jak to všechno začalo?“
Matěj odpoví: „Všechno začalo tím, že mi Honzík vrátil facku!“

V Telefonickém Riskování vám nabízíme další příběh. Podpořte jej a rozhodněte o něm svými telefonáty.

20. 5. Dětství ve věži a v Poličce

Hudební skladatel Bohuslav Martinů patří mezi naše nejvýznamnější autory. V Barvínku navštívíme jeho rodnou Poličku
a budeme se podrobně zabývat jeho životem.

23. 5. Přímý přenos fotbalového zápasu
kněží Čech a Moravy

Fotbalové týmy kněží Čech a Moravy se tentokrát střetnou
v Sedleci-Prčici. V Barvínku se dozvíte, jak zápas probíhá.

27. 5. A do Prčic!

Jméno tohoto městysu znají a používají snad všichni kluci
a holky v České republice. Víte ale, kde Prčice jsou a jak se
tam žije? Vypravte se s námi do Prčic(e).

30. 5. Květnový magazín Barvínku
Vtipálek

Šéf automobilky přijde k novému zaměstnanci a říká: „Vezměte si
koště a trochu to tady zameťte!“
„No dovolte,“ ohradí se zaměstnanec, „já mám univerzitu!“
„Ach tak. Pojďte tedy, já vám ukážu, jak se to dělá.“

Pošli vtip, zachráníš Tarsicia! Nebo aspoň úsměvné rámečky, které
tak rádi čtete mezi články. Komu se to povede, může navíc získat
knížečku o svatém Prokopovi, který bojoval se zlými duchy. V minulém kole zavtipkoval Petr Vacek, posíláme mu knížku Poprvé u Ježíšova stolu. Gratulace letí z redakce.
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V magazínu si představíme další dětské CD, navštívíme centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem, vyzkoušíme si další
stolní hru a podíváme se, jak dopadlo finále Science games
v Praze a pozveme na Misijní pouť dětí.
Barvínek naladíte každé úterý v 16 hodin a v sobotu
v 9.30 na Proglasu.
Více informací hledejte na stránkách barvinek.proglas.cz.

