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mladý král, který má právě převzít zodpovědnost 
za království, se vydává na cesty po svém království 
a hledá odpovědi na své otázky, jak kralovat. na 
cestách zažívá různá dobrodružství a zároveň po-
znává lidské vlastnosti. zábavné čtení může vyhrát 
ten, kdo zašle na redakční mail alespoň jeden vtip, 
který budeme moci otisknout. V červnu zavtipko-
val Vojta Vondráček a vyhrává knížku Dobrodruž-
ství matky Terezy. moc blahopřejeme. 

ahoj kamaráde, září se přihlásilo a s ním v mnoha 
farnostech začaly opět ministrantské schůzky. Stejně 
tak u nás.

nás teď začal vést nový vedoucí Jirka a musím říct, 
že mi chvilku trvalo, než jsem si na něho zvykl. Jirka 
totiž po každé mši chodil a říkal nám, co máme dělat 
jinak a kde všude se nám něco nepovedlo. zajímavé 
bylo, že to neříkal proto, že byl naštvaný, ale stejně 
jsme ho moc nechápali. Říkali jsme si: „O co mu jde? 
proč nás nemá rád?“ Jednou nám to ale Jirka všech-
no vysvětlil a my jsme to pochopili. Řekl nám: „Kluci, 
to, že něco může být lepší, neznamená, že doteď to 
bylo špatné. naším společným ministrantským cílem 
je být vždycky o trochu lepší, i v naší službě. Slouží-
me totiž dokonalému Bohu, a tak i celý náš život má 
směřovat k dokonalosti.“ Od té doby se naše minist-
rantská parta změnila, protože všichni máme společ-
ný cíl: co nejlepší ministrantskou službu tomu nejlep-
šímu Bohu.

přeju i tobě, ať se ti to daří.

připravuješ se ty nebo někdo z rodiny k prvnímu 
svatému přijímání? Dobrá příprava čerpá také z po-
kladů Božího slova. Vybrané příběhy z Bible s krás-
nými ilustracemi můžou být dobrou pomůckou při 
objevování pramene Boží lásky nebo třeba hezkým 
dárkem. Bibli k  prvnímu svatému přijímání může 
vyhrát ten, kdo si objedná Tarsicia na mailu objed-
navky@in.cz nebo www.tarsicius.cz. V  minulém 
kole jsme vylosovali Daniela Treteru, může se těšit 
na knížku Čítanka vnitřní modlitby. Gratulujeme. 

školní
Do okna nakouklo sluníčko. „Crrrrrr,“ 
zadrnčel budík v dětském pokoji. „Klu-
ci, vstávejte,“ vykřikla Lída, která prv-
ní vyskočila z postele. „Vždyť Kája jde 
dnes ... (tajenka 1. luštěnky) do školy!“ 
„To je toho,“ mručel Martin, „mně se 

ale vůbec nikam nechce.“ „A proč ne?“ 
diví se Kája, „vždyť se už ... (tajenka 2. 
luštěnky)! „No, jo, tak pojď, ty rozum-
brado,“ smál se Martin, „a pojď snídat, 
ať nepřijdeme pozdě.“

2. luštěnka 
Obrázky v rámečcích správně pojmenuj,
jejich třetí písmena vepiš do políček vpravo a ta vytvoří tajenku.

 den

1. luštěnka 
Obrázky správně 
pojmenuj a podle 
čísel doplň do luštěnky. 
Tajenku přečteš 
ve směru šipky 
ve vyznačených 
políčkách. 

Dokonalost

policista chytí zlatou rybku, a ta mu slibuje, že 
mu splní tři přání. Ten chvilku přemýšlí a pak po-
vídá: „Občanský, technický a řidičský průkaz.“

Jan Gráf

ruským vědcům se povedlo zkřížit 
zlatou rybku se žralokem a vznikla zlatá 
rybka, která vám splní poslední tři přání.

□□□□□ 
□□ □□□□ 
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První

ptá se jeden rybář druhého: „Chtěl 
bys chytit zlatou rybku?“ „Vůbec ne, 
mně by úplně stačilo, kdybych po dlou-
hé době chytil rybu úplně obyčejnou…“
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