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Milí ministranti,
postní doba a zvláště pak Velikonoce jsou pro ministranty
„žně“. Zemědělci pracují po celý rok, ale při žních je starostí
i práce nejvíce. Ministranti se v postní době připravují na to,
aby ve Svatý týden vše klaplo.

Přihlašuji svého syna na 10. ročník
ministrantského tábora v Bozkově u Semil
v termínu od neděle 29.6. do pátku 11.7. 2003.

Jméno a příjmení: .....................................................................................

Adresa: .......................................................................................................

Kontaktní telefon, e-mail: .......................................................................

Datum narození: ......................................................................................

Podpis zákonného zástupce: .................................................................

Tarsicius

Rozbitý kombajn
Vloni o prázdninách jsem přišel
Ministrantské „žně“ potřebuna jednu zemědělskou farmu. Tamní jí také důkladnou přípravu. Je
sedlák byl ustaraný a unavený. Bylo třeba nejenom vyčistit a naleštit
pěkné počasí, a on nemohl vyjet kadidelnici a jiné liturgické nádos kombajnem na pole, aby sklízel by, připravit liturgický prostor, ale
zralou pšenici. Po celý předešlý den také důkladně vše nacvičit. Proto
a také v noci hledali s mechanikem ochotně docházejte na nácviky
závadu v kombajnu. Podařilo se to, obřadů, abyste nemuseli prožívat
dosud však čekal na dodávku ná- „nerváky“ jako onen zemědělec.
hradního dílu. Už tehdy se rozhodl, Velikonoční radost má totiž i pože před příštími žněmi kombajn sou- dobu dobře zvládnutých obřadů.
část po součásti prohlédne, aby se
nedočkal opět nemilého překvapení.
Váš jáhen Josef Janšta

Přihláška do čtenářského klubu sv. Tarsicia

časopis pro kluky
u oltáře

Přihlášku do čtenářského klubu sv. Tarsicia vyplní
každý člen klubu ve svém časopise, odstřihne ji a odešle společně s ostatními v obálce na adresu redakce:

Objednávku lze zaslat
i e-mailem na adresu
email@tarsicius.cz
nebo vyplnit na www.tarsicius.cz

Tarsicius
Horní náměstí 12,
466 01 Jablonec nad Nisou

Každá objednávka je slosována a ten,
kdo Tarsicia objednal, může vyhrát cenu
pro sebe i pro toho, kdo mu Tarsicia
doporučil.
Dobrovolné dary na vydávání časopisu
můžete zaslat převodem na účet nebo
složenkou vloženou v prvním doručeném čísle časopisu (podrobnější informace v tiráži na straně 2).

► V přihlášce zaškrtni, zda se přihlašuješ jako SAMOTÁŘ,
nebo jako člen místního KLUBU.
► Zakládáte-li s kamarády KLUB, uveď jeho jméno a počet členů.
► Domluvte se, kdo z vás bude kontaktní osoba,
tedy komu máme psát, když vám budeme něco chtít sdělit.
► Nakonec všechny přihlášky dejte podepsat panu faráři,
vložte je do obálky a těšte se na odpověď!
Jakékoliv nejasnosti ochotně vyřeší Jakub Kříž na tel. čísle 608 982 545.

Omalovánka
Kreslí I. Fukalová

Rozdíly:

Proč jsou na téhle stránce dva stejné
obrázky? Je to proto, že nejsou úplně stejné.
Máme pro vás dva úkoly. Zaprvé: Poznáte,
kterého dne se stalo to, co je na obrázcích
nakresleno? Zadruhé: Najděte mezi nimi
deset rozdílů.
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