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Možná už jsi slyšel příběh Anne Frankové, která sepsala svůj deník 
během let druhé světové války v době, kdy se spolu se svými rodiči 
ukrývala v Amsterdamu před nacisty. V roce 1944 byla jejich skrýš 
prozrazena a celá rodina byla deportována do koncentračních tá-
borů, Anne zemřela v táboře Bergen-Belsen. Její deník si můžeš 
v komiksové podobě přečíst, pokud si objednáš časopis Tarsicius 
na www.tarsicius.cz nebo objednavky@tarsicius.cz. Minule jsme 
vylosovali bratry Lukáše a Šimona Krystyníkovi, kteří se mohou 
těšit na dobrodružnou knihu Odvážné srdce. Blahopřejeme. 

Právě podobný předsudek jako vůči To-
mášovi nám ztěžuje kontakt s  druhými. 
Často slyšíme o  jiných lidech: „Tady ten 
kamarád je zlý, tenhle zase lže a tamten 
dokonce prý krade.“ Chci tě povzbudit 
k tomu, aby ses snažil druhé lidi přede-
vším sám poznat a  pochopit a  neuzaví-
ral sis tak cestu k  nim kvůli pomluvám 
a předsudkům. Každý z nás je v něčem 

dobrý a v něčem zase méně. Druzí lidé 
nás můžou hodně obohatit. Mám pro 
tebe úkol. Zkus s někým starším otevřít 
Bibli a  v  Janově evangeliu v  11. kapitole 
přečíst 16. verš (Jan 11,16). Tam totiž To-
máš ukazuje, že je nejenom ten „nevěří-
cí“, ale že to je poctivý muž. A já ti přeji, 
aby ses vždy snažil hledat to dobré a ne-
uzavíral se do nějakých předsudků.

V  dubnu už opravdu začí-
ná jaro, mnozí už se po 
dlouhé zimě těšili třeba 

na kolo. I když je probouzející se 
příroda krásná, není to to nej-

důležitější, co se o Velikonocích 
děje. Když vyluštíš správně kří-
žovku, dozvíš se, co je nejkrás-

nější velikonoční událostí. 

O svaté Anežce české a jejím životě si můžeš přečíst v knížečce 
s omalovánkami. Získá ji ten, kdo nám zašle vtip, který si bude 
moci přečíst v dalších číslech Tarsicia. Vtipkujte na e-mail re-
dakce@tarsicius.cz, uděláte nám radost. V březnovém čísle nás 
potěšil vtip od Jana Grafa, posíláme knížku otce biskupa Voj-
těcha Cikrleho Vy jste sůl země a světlo světa. Krásné počtení 
a gratulace z redakce. 

Jiří Dyčka

luštění

U Kučerů připravují Marek s Marké-
tkou a malým Matýskem velikonoční 
stůl, několik věcí se jim tam nedopat-
řením připletlo. 
Najdeš na obrázku 8 nesmyslů? 

Predsudky 
Ahoj kamaráde! Celý tento měsíc slavíme Velikonoce, tedy 
to, že za nás Pán Ježíš vstal z mrtvých. Ve čteních často sly-
šíme příběh o svatém Tomášovi. Určitě tě hned napadne, že 
to je ten, který nevěřil. Ano, myslím toho „nevěřícího“ To-
máše. Rád bych ale připomněl, že to byl v první řadě Tomáš 
„hledající“, protože se snažil co nejvíce hledat, kde je pravda. 

JARNí


