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6. ledna slavíme
slavnost Zjevení Páně nebo
lidově Tří králů.
V Bibli v Matoušově evangeliu se praví: „Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda,
přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se:
Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho
hvězdu na východě a přišli
jsme se mu poklonit.“
Při tomto svátku bylo zvykem žehnat obydlí a nade
dveře psát tři písmena
K+M+B.

Potkají se dva a jeden druhému
říká: „Hele, to jsem ti zapomněl říct,
založil jsem si kvarteto!“ „Jó, a kolik
vás hraje?“ „Tři.“ „A kdo tam všechno hraje?“ „No já a brácha.“ „Ty máš
bráchu?“ „Ne, proč?“
Jan Múčka

vtipálek

Šťastný nový
rok 2011!

Máme tu zase nový rok, co nás
v něm asi čeká?
Určitě bude i veselo! Zvláště
když, milí vtipálci, pošlete vtipy
k nám do redakce na e-mail vtipalek@tarsicius.cz, nebo na adresu
redakce v Jablonci nad Nisou. Těšíme se!
Medailku sv. Rodiny, posíláme
těmto vtipálkům: Miroslavu Pátkovi, Petru Duškovi a Milanovi
Mácalovi.

Soutěž
Soutěž

Potkají se koktavý a kulhavý. Ten koktavý říká tomu kulhavému: „Kdybys šel
jjednou nnohou ppoppo oobrubníkkku,
tak bys nenekulhal.“ Ten kulhavý říká
koktavému: „Kdybys ty byl ticho, tak bys
nekoktal.“
Josef Kladivo

Ilustrace této dvoustránky: Iva Fukalová

Zjistěte,
co původně
nápis K+M+B
znamenal.
Správné odpovědi nám
posílejte do 31. ledna na
soutez@tarsicius.cz
nebo na adresu redakce:
Horní náměstí 12, 46601
Jablonec nad Nisou
Vylosujeme tři výherce,
kteří od nás dostanou plyšový obal na mobilní telefon ve tvaru medvídka.
A  když nám někdo kromě správné odpovědi pošle i správně sestavený
obrázek skládanky, má
u nás výhru jistou. Těšíme se na vaše odpovědi!

Kovboj Jack čeká na letišti na letadlo a najednou uvidí automat. Přijde k němu a čte: Tento automat dokáže
určit, kdo jste, i číslo vašho letu, i kdy odlétáte! Jack
tomu nevěří, tak vhodí dolar a z automatu sa ozve: „Kovboj Jack, 183 cm vysoký, odlétá letem číslo 3 v 10:00“.
Ohromený Jack si říká, že ten automat přelstí. Převleče se do úplně jiného oblečení připevní si falešné

fousy. Opět přijde k automatu vhodí dolar a automat
zase: „Kovboj Jack, 183 cm vysoký, odlétá letem číslo
3 v 10:00“. Jack se nevzdává, znovu se převleče za někoho jiného, přijde k automatu a vhodí dolar a z automatu sa ozve: „Kovboj Jack, 183 cm vysoký, kdyby
nedělal blbiny, odletěl by letem č. 3 v 10:00“.
Pavel Vrtal

4. 1. Svý kroky rozezpívej
Barvínek nabídne rozhovor
s Bobem Fliedrem, autorem
celé řady hitů, které se zpívají
v křesťanských společenstvích.

Ahoj kamarádi!
Jaké byly Vánoce? Dnes si ukážeme další předmět, který se jmenuje patena. Když spojíš čísla na
obrázku, uvidíš, jak asi vypadá. Je
to takový zlatý kulatý tácek, který
ministrant drží při podávání svatého přijímání. Drží ho u kněze, který
podává Pána Ježíše v hostii. Musí
být opatrný, aby hostie nebo maličké kousíčky z ní nepadaly na zem.
Určitě patenu při mši svaté uvidíš.
Těším se na příště!
Jirka
Jiří Brtník
Iva Fukalová

Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou
ustrne: „Vy jste namaloval andělovi na ruce
šest prstů! Už jste někdy viděl anděla se šesti
prsty?!" „A vy jste snad viděl někdy anděla s
pěti prsty?" odseknul malíř.
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11. 1. Na návštěvě
u kocoura Mikeše
Budeme hovořit o Josefu Ladovi jako o malíři, spisovateli,
tatínkovi a fajn člověku.
18. 1. Telefonické Riskování
Povánoční soutěž pro rychlé
telefonisty a chytré hlavičky.
22. 1. Koněspřežkou
do Lince
O železnici, která spojila Linec s Českými Budějovicemi.
25. 1. Lednový magazín
Ohlédneme se za zajímavými
CD a filmy z minulého roku
a v rubrice 100 českých nej
zavítáme na horu Blaník.

Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje
rudý obzor. Kolem jde pocestný a říká: „To je nádhera! Taky tě tak těší ten západ slunce?“
„To není západ slunce. To hoří škola!“
Václav Lipovský

Barvínek naladíte v úterý
v 16.00 a jeho reprízu následující sobotu v 9.30 na vlnách
Radia Proglas. Zpěvník a internetové stránky hledejte na
www.barvinek.proglas.cz.
Těší se na vás Karolina
a Luděk.

