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V době postní se připravujeme ke svátosti smíření zvlášť pečlivě. Kdo ale 
zpytuje svědomí každý den, má práci jednodušší. Když se zamýšlíme nad 
uplynulým dnem, nesmíme vzpomínat jen na to, co jsme pokazili, ale také 
se radovat z toho, co se nám povedlo udělat dobře, a máme se také zamys-
let nad tím, co můžeme druhý den _____________ (dokončení v tajence).

Podle čísel dosaď do luštěnky správně slova a tajenku přečti 
ve vyznačených políčkách ve směru šipky.

Být s někým na jedné vlně je moc příjemné. Knížka Klávesnicí 
mezi nebem a zemí plná blogerských příspěvků ze Signálů je toho 
důkazem. Duchovní povzbuzení i  sdílení běžných dnů si bude 
moci užít ten, kdo zná hezký vtip a pošle nám ho do redakce. 
Těšíme se a držíme palce. V lednovém Tarsiciovi nejvíc vtipkoval 
Jan Graf a vyhrává propisku Tarsicia a sešit na zápisky. 

S trpaslíkem Ferinou se může vydat za dob-
rodružstvím ten, kdo si objedná Tarsicia 
nebo ho doporučí svému kamarádovi, a ten 
ho uvede v  objednávce jako doporučitele. 
Podivuhodná dobrodružství trpaslíka Feriny 
napsal náš redaktor Ondřej Havelka, který 
vás provází po cizích krajích, a  ilustrovala 
Czina, jejíž komiks můžete pokaždé číst na 
straně 23. Je to i hezký dárek pro mladšího 
sourozence. Na začátku nového roku jsme 
vylosovali Jendu Němečka, který vyhrává 
Čítanku vnitřní modlitby. Gratulujeme. 

Ahoj kamaráde! U nás v kostele máme jed-
noho ministranta, který se jmenuje Robin. 
Je mu 8 let a ministruje už dva roky. Pravi-
delně chodí ministrovat, je to šikovný mini-
strant, který umí už spoustu služeb a často 
radil ostatním.

Jednou v neděli zase někoho opravoval, 
jak správně držet konvičky, a všiml si toho 
i pan farář. Po mši za ním došel a povídá: 
„Robine, vidím, jak se pěkně snažíš, a do-
konce i upozorňuješ ostatní, ale tobě mu-
sím říct, že držíš patenu nakřivo. Normál-
ně bych ti to neříkal, ale tím, že opravu-
ješ druhé, sám se musíš snažit být dobrý. 
Pokud chceš měnit ostatní, v  první řadě 
musíš chtít změnit sám sebe.“ Od té doby 
se Robin snažil být dobrý ministrant a sna-
žil se i pomáhat druhým. Už ale věděl, že 
pravá změna začíná od něho a nesmí dru-

hé poučovat a  nadřazovat se nad ně, ale 
může a má jim pomáhat. A tak i tobě přeju, 
abys byl správný ministrant a společně se 
s ostatními vydal dobrým směrem.

Iva Fukalová

ˇ Snažit se Jiří Dyčka

být dobrý

Sedí dva indiáni v lese, když tu najednou nad stromy uvidí kouřové 
signály. „Co to je?“ ptá se mladší staršího.
„Něco důležitého?“
„Zatím ne...Zatím jde jen reklama.“

Žáci v hodině literatury probírají, kdo je kladný hrdina a kdo je 
záporný hrdina.
„Prosím, policajt je kladný a zloděj záporný.“
„Správně. A víš proč?“
„Protože policajt klade otázky a zloděj zapírá.“
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