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Kartičky
Skvělá nabídka přímo
Kintuadi!
z Afriky!

Trička PMD
S logem PMD dětí buď
zeleným, červeným, modrým
nebo hnědým. Objednat si můžeš
také nová barevná trička s potiskem
loga PMDD nebo trička s logem PMD
a symboly kontinentů.

Jejich název pochází
z jazyka munukutumba a znamená
„gesto misijního přátelství“.
Jde o sadu 20 barevných kartiček,
označených podle kontinentů.

Pravé misionářské pexeso
Ideální pro ukrácení dlouhé chvíle. Nové pexeso se 64 kartičkami s fotografiemi z různých
míst světa a barevným vyznačením kontinentů.
Najdeš na nich i patronku misií svatou Terezii
z Lisieux a Svatého otce.

Kartičky mají hned 7 výhod

1. Za celý pytlík kartiček zachráníš částkou 200 Kč z nej.ÈNPEMJUC
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Misijní kalendář
2009
Papua-Nová Guinea
Už máš kalendář na příští rok? Pořiď si tento s krásnými fotografiemi
z Papui – Nové Guinei. Přináší informace o projektech na pomoc
dětem a dá se z něho vystřihnout 13 pohlednic.

• Měsíčník pro kluky
u oltáře, o prázdninách
vychází speciál •
Kromě liturgických
a ministrantských
témat nechybí ani
sport, počítače,
rychlá auta a hudba
Akční fotoseriál
v každém druhém
čísle • Spousta
soutěží a kamarádů
ve čtenářských
klubech • Jednotlivá
čísla si můžeš
prohlédnout na
www.tarsicius.cz
Objednávky tarsicia
jsou slosovatelné
o ceny, objednávku
můžeš vystřihnout
z této stránky, nebo
vyplnit na
www.tarsicius.cz.
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Tarsicius

Neprodejné

časopis pro kluky u oltáře

Archeologové

Estonsko
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domov Skype

Boží uragán

smlouva s Duchem Svatým

Airbus A 320

se systémem ﬂy-by-wire
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Únor 2008
Neprodejné
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časopis pro kluky u oltáře
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www.tarsicius.cz

Rokole a Český Betlém
výlety po Česku

ministranty
O prázdninách se ti bude určitě
hodit. Na výběr ze dvou barev
a třech velikostí. Za 180 Kč
(+ poštovné) ho můžeš mít
doma. Objednávej na www. tarsicius.cz, kde najdeš i tabulku velikostí.

www.tarsicius.cz

rytíř bez brnění
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www.tarsicius.cz

pro tebe!
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Radovan Lukavský

Tarsicius
skvělý
časopis
pro
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Květen 2008

Tarsicius

Tričko Tarsicius

1BOF#PäF
Qż
DIDJCâUNJ JNOŞTUƉK 
TJPOÈż5W
ƉK

větší bídy jedno dítě na misiích a můžeš ho použít při Tarsiciovské misijní hře uprostřed časopisu (viz pravidla).
2. S kartičkami lze hrát kvarteto.
3. Z jednotlivých kuponků jde stavět nekonečně dlouhý
most, který spojuje tebe a kamarády v misiích.
4. Můžeš se naučit zpaměti citáty z kartiček.
5. Obrázky slouží jako misijní úkoly na každý den.
6. Kartičky se dají sbírat do sérií.
7. Je to hezký dárek pro kamaráda.

Powerball

gyroskopická hračka

SNB weekend
na Vesmíru
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Italský
s českou duší
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interview s Giovanni

Starý zákon
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Čtení i pro tebe?

Historie liturgického oblečení

