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Na Hromnice zimy polovice
Toto pořekadlo nám hlásí, že už máme
půlku zimy za sebou. Školáci se radují z jarních prázdnin. A my v redakci se těšíme
na vaše vtipy, milí vtipálci! Vtipy posílejte na e-mail: vtipalek@tarsicius cz, nebo
poštou na adresu redakce. Tři vtipálky
tentokrát odměníme omalovánkami s vystřihovánkou.
Knížku vtipů „Nezbedův humor s Otíkem“ posíláme těmto vtipálkům: Štěpánovi Matyskovi, Janu Múčkovi a Václavovi
Lipovskému.

Ahoj, jak ti jde ministrování? Doufám, že chodíš do
kostela rád.
Dnes jsem ti připravil
takovou soutěž. Namaloval jsem různé lidi, kteří
mohou být na mši svaté.
Kněze, který je v kostele
hrozně důležitý, a biskupa,
kterého jsi možná někdy
viděl. Potom jáhna. To je
člověk, který pomáhá knězi. Poznáš ho podle oblečení. Většinou má takový
šikmý pruh látky. No a nesmíme zapomenout na ministranty, kterým jsi také
ty, a na lidi, kteří se modlí
a poslouchají, ale také čtou
nebo jinak pomáhají. Tvým
úkolem bude napsat pod
jednotlivé postavy, kdo je
kdo. Určitě to zvládneš.

barvínek
únor
1. 2. Vatikánský hvězdář

Rozhovor s jezuitou P. Pavlem Gáborem o životě na Vatikánské observatoři, o vědě a víře a o exoplanetách – planetách mimo naši Sluneční soustavu.

8. 2. Jak to vypadá,
když vojsko spí

Zevrubně prozkoumáme horu Blaník, Louňovice pod Blaníkem a přiblížíme si pověst o tamních rytířích.

15. 2. Telefonické Riskování

Jiří Brtník
Ilustrace: Iva Fukalová

Telefonická soutěž, ve které můžete
jenom získat.

19. 2. Koněspřežkou do Lince

Slosování objednávek

(repríza z června 2010)
S ředitelem Jihočeského muzea Pavlem Šafrem se budeme bavit o koněspřežce, železnici, která spojila
Linec s Českými Budějovicemi.

Milosrdenství
„Milosrdenství je nejněžnější a nejsoucitnější láska Otcova.“ Nejenom tento úryvek
z knížky „Evangelium milosrdenství“ si bude
moci přečíst výherce dalšího kola slosování
nových objednávek. Objednej si Tarsicia nebo
ho někomu doporuč a můžeš vyhrát právě ty.
Knížku „Ježíš a jeho příběh“ od Martiny
Drijverové vyhrávají Vojtěch a Matyáš Bolardovi. Blahopřejeme!

Představíme CD Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře Písničky o zvířatech, znovu se s astrofyzikem Honzou Janíkem podíváme do hlubin
vesmíru a představíme další z českých „nej“.
Barvínek naladíte každé úterý
v 16 hodin a jeho reprízu následující sobotu v 9.30. Potkat
se můžeme i na internetových
stránkách barvinek.proglas.cz.
Těší se na vás Karolina a Luděk.

Ilustrace: Iva Fukalová

22. 2. Únorový magazín
Proglasu
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„Tohle chytré zařízení
udělá polovinu práce za
vás, pane majore,“ přesvědčuje strážmistr svého
nadřízeného o koupi počítače.
„Výborně, pořiďte mi do
kanceláře rovnou dva!“
Štěpán Matyska
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Jaký je rozdíl mezi Angličanem, Američanem a Čechem vystupujícími z vlaku? Američan se nerozhlíží a vyskakuje z vlaku ihned,
jak zastaví. Angličan počká, až vlak zastaví, upraví se, podívá se,
jestli něco nezapomněl a poté vystoupí. Čech počká, až vlak zastaví, upraví se, podívá se, jestli někdo jiný něco nezapomněl,
a teprve potom vystoupí.
Jiří Bartoška

