Iva Fukalová

H

ello my friend! Do you speak English?
Neboj se, tento článek nebude v angličtině, budu pokračovat česky.
Dnes si budeme povídat o řečech. Existuje spousta světových jazyků. Možná se učíš anglicky, německy
nebo třeba rusky. I my ministranti máme tak trochu svůj
vlastní jazyk. Nevěříš? Když někomu řekneš: „Máš konvičky“ nebo „Rozlož kalich“, pokud to není ministrant,
bude si asi ťukat na čelo.
Jazyků je spousta a jejich různých použití ještě víc. Je
rozdíl, když někdo řekne: „Vážené dámy a pánové“ nebo

Jiří Dyčka

Společný
jazyk

Plášť jako almužna

„Čau kámo“. Některá řeč je nám bližší, některé jen rozumíme, ale nepoužíváme ji a něčemu ani nerozumíme.
Někdy se nám stává, že nerozumíme ani nejbližším, anebo že oni nerozumí nám. Jako bychom nedokázali najít
společnou řeč. My ministranti ale máme někoho, kdo
nám vždycky rozumí a kdo mluví naší řečí. Náš Bůh mluví vždycky tak, abychom ho pochopili, a rozumí všem
našim slovům, i když možná ani my sami to nedokážeme
vyjádřit. I kdyby ti nikdo jiný na světě nerozuměl, buď si
jistý, že náš Bůh tě vždycky slyší.

Arnoštek přišel k holiči.
„Tak jak to chceš ostříhat, Arnoštku?“
„Prosím, stejně, jak to má náš dědeček. S tím prázdným
kolečkem uprostřed a kolečko naleštit!“

V

listopadu má svátek ________ (obrázková
luštěnka). Říká se o něm, že už jako desetiletý
chlapec toužil být pokřtěn a žít jako poustevník. Jeho otec byl ale římským důstojníkem a měl s ním
jiné plány. Již jako patnáctiletého ho umístil v armádě.
Chlapec netoužil po vojenském životě, ale službu konal velmi svědomitě a brzy se stal důstojníkem. Jednou
večer se mu přihodilo něco zvláštního. Bylo mrazivo
a on se vracel na koni do tábora. U brány ho zastavil

obrázková
luštěnka

Dozorce v ZOO stojí před krokodýlí klecí a pozoruje krokodýla.
Návštěvník se ptá: „Co je s tím krokodýlem? Je nemocný?“
„Nevím. Lékař je v uvnitř krokodýla už přes půl hodiny.“

žebrák a prosil o almužnu. On však neměl ani peníze,
ani jídlo. Rozťal tedy mečem svůj velký vojenský plášť
a půlku dal žebrákovi. Legenda vypráví, že se mu ve snu
ukázal Ježíš oděný do půlky jeho pláště a řekl andělům:
„Tímto pláštěm mě oděl _____ (obrázková luštěnka),
___________________ (písmenkové bludiště). Tento světec se později (ač chtěl žít raději jako poustevník)
stal biskupem. Svůj úřad plnil 30 let velmi zodpovědně
a vynikal skromností a láskou k lidem.

„Pamatujte si, že žádná věta nezačíná
tečkou,“ vysvětluje žákům učitelka.
„Vážně? Tak to mají v naší učebnici chybu. Píše se tam: Tečka je interpunkční
znaménko.“
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Učitel vyšetřuje ve třídě rvačku dvou žáků.
„Vašku, Martin říkal, žes mu dal facku.“
„Jestli bude takhle lhát, dám mu i druhou.“

Pojmenuj jednotlivé obrázky a vyber z názvu písmeno, jehož pořadí ve slově ti udává číslo pod obrázkem. Písmeno napiš do volného rámečku.
Co ti to vyšlo? Zkus se zamyslet a tajenku napiš
správně do textu.

„Tati, co jí ptáci v zimě, když je všude tolik sněhu?“
„Co kde najdou.“
„A když nic nenajdou?“
„Tak jí něco jiného.“

slosování
Vtipálek
Veselé omalovánky a jedinečná propiska Tarsicius k tomu. Vyhrát je snadné. Pošli vtip k nám do redakce na redakce@tarsicius.
cz a my ti budeme držet palce při slosování. V říjnovém kole jsme
vylosovali Petra Vacka a posíláme mu pexeso přímo ze ZOO. Blahopřejeme.
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Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost... A ta může být ještě
znásobena výhrou knížky Vánoční příběh Anselma Grüna, kde se
o velké radosti dozvíš všechno důležité.
Jak na to? Stačí si jen objednat časopis Tarsicius na objednavky@
tarsicius.cz nebo ho doporučit svému kamarádovi. V případě, že
tě do objednávky napíše jako doporučitele, budete do slosování
zařazeni oba dva. V říjnu jsme vylosovali Ondřeje Luise, který
vyhrává dobrodružnou knížku Setkání s pastýři. Pěkné počtení!

