4

TA RS IC IU

5
S

Předsevzetí
Na začátku nového roku lidé rádi dělají předsevzetí: kuřáci slibují, že přestanou
kouřit, tlustí lidé vyhlašují, že začnou držet
posty, děti vykřikují, že se začnou více učit.
Pan farář přišel na první lednovou schůzku s návrhem,
aby si kluci dali předsevzetí, která zlepší vztahy mezi ministranty. Hoši souhlasili a společně hledali vhodný úkol.
Martinovi bylo jasné, co ho čeká: už mnohokrát mu pan
farář vyčítal, že kazí náladu mezi kluky tím, že se vysmívá.
A tak šesťák slavnostně vyhlásil: „Už nikdy se nebudu druhým vysmívat!“
Ale hned pozítří na slavnost Zjevení Páně, jinak řečeno
Tří králů, se předškolák Liborek po mši svaté zeptal: „Proč
tři králové přijeli tak pozdě, když měli velbloudy a slony?
Pastýři tam byli pěšky dříve!“
„Protože to měli mnohem dál,“ odpověděl Martin za
pana faráře.
„Neměli to dál, pastýři bydleli na kopci a králové na rovině. Podívej se v kostele na betlém!“

Píše jáhen Josef Janšta
Ilustrace Iva Fukalová

„Ty jsi snad na
hlavu,“ smál se
mu Martin a dodal škaredou poznámku : „Tebe
snad nevezmou
ani do školy.“
Pan farář se
zamračil a připomněl Martinovi
jeho předsevzetí.
Nakonec se ho
zeptal: „Víš, jak
výsměch bolí?“
„Ne,“ odpověděl Martin popravdě – ve škole mu to totiž
jde a mezi kluky si ví vždycky rady. Takže ho mrzelo akorát
to, že nedodržel novoroční předsevzetí.
Na druhý den marně dává dohromady kluky, kteří by šli
na řeku zahrát si hokej. Je naštvaný, přemýšlí, jak lenochy
přesvědčit. Učitelka ho vyvolává, ale on je tak zamyšlený,
že neposlouchá zadání – má načrtnout čtverec. Otáčí se do
třídy. Děcka malují úkol prsty do vzduchu. On však kreslí
na tabuli kruh. Následuje výbuch smíchu. O přestávce pak
maluje Kamil na tabuli čtverec a kruh. K tomu říká:
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TŘI KRÁLOVÉ
Říkáme jim tři králové, ale Písmo svaté o nich
mluví jako o třech mudrcích od východu. Putovali asi velmi dlouho a po cestě je vedla hvězda. Tito mudrcové byli vlastně první

,  
 

Ježíši.
Tajenku vyluštíš, když poskládáš písmena správně za sebou podle obrazců. Zkušení luštitelé
to jistě dokážou i bez jejich vystřihování.

„Na táboře soutěžily děti o čokoládové bonbóny. Do
dřeva byly vyřezány dva otvory: kruh a čtverec. Soutěžící
dostali do rukou kostku a míč a měli je strčit do správných
otvorů. Bonbóny dostali všichni. Jedni za chytrost, když
míč dali do kruhu a kostku do čtverce. Druzí pak za sílu,
když balón do čtverce nacpali a kostku protlačili do kruhu.
Ty, Martine, patříš k těm druhým, když nerozeznáš čtverec
od kruhu,“ vysmívá se mu Kamil a další se přidávají.
Martinovi je hrozně. Ještě nikdy takový posměch nezažil. Je to však pro něho i lék. Vždyť aby se posměchu
odnaučil, potřeboval sám posměch zažít.

Pravidelně chci dostávat ...... kusů Tarsicia.

Adresa: ...............................................................................
Obec: ..................................................................................
PSČ a diecéze: ..................................................................
Telefon, e-mail: ................................................................
Rok narození: ...................................................................
Tarsicia mi doporučil:

Magazín pro zvídavé děti Barvínek vysílá Radio Proglas každé úterý ve čtyři odpoledne a
opakuje v sobotu v 9.30. Na kluky a holky se
pravidelně těší Lucie. V následujících týdnech
se těšte na tato povídání:

3. ledna
10. ledna
17. ledna
21. ledna

jak se pracuje kadeřnici a kosmetičce
rozhovor s režisérem Jiřím Strachem
telefonické riskování s Radkem a Lucií
repríza pořadu o Áronovi
(z cyklu Postavy SZ)
24. ledna rozhovor s plavčíkem
31. ledna jak funguje banka

Tajenka: „POHANÉ, KTEŘÍ SE PŘIŠLI POKLONIT“

Příjmení a jméno: ............................................................

Stránku připravila Iva Fukalová

BARVÍNEK

Objednávka Tarsicia

S

