Luštěnky – Iva Fukalová
Jednoho dne se kluci vrátili z ministrantské schůzky
a nestačili se divit. „Lído,
co to tu provádíš?“ „Copak
jste to nepoznali?! Chystáme s maminkou věci ____
_______________________
_______________________
(dokončení v tajence).
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V zoologické zahradě zemře nejstarší atrakce,
obrovská gorila King Kong.
Ředitel zoo se zeptá studenta, zda by nechtěl
za dobré peníze King Konga nahradit.
Student: „A co mám udělat?“
„Oblečte si tuhle kůži a budete skákat z jednoho stromu na druhý a řvát. Nikdo nic nepozná.“
Student souhlasí. Druhý den dělá pro návštěvníky zajímavou show. Pak to ale začne se skákáním přehánět až přeskočí do lví klece.
„Pomoc! Pomoc, ti lvi mě sežerou!“ křičí.
Náhle se na něj obrátí jeden se lvů a zašeptá:
„Buď zticha, nebo všichni přijdeme o práci.“

Slosování
objednávek
YOU CAT
Právě teď můžete vyhrát mimořádnou knihu
Katechismus katolické církve pro mladé, takzvaný YouCat. Co znamená název YouCat?
Dá se pochopit jako jakási slovní hříčka: vychází
ze spojení dvou anglických slov – youth a catechism MLÁDEŽ A KATECHISMUS, dá se ale
v překladu pochopit i jako výzva: TY a KATECHISMUS. Právě tuto publikaci můžete vyhrát,
když si objednáte Tarsicia.
Knížku 1000 kostelů a klášterů vyhrává Štěpán
Vog. Blahopřejeme!

vtipálek
V lednu za pec si sednu!

Ale nezlenivějte v zasílání nových vtipů! Posílejte je na adresu vtipalek@tarsicius.cz. Jako odměnu můžete získat perličky výroků malých dětí
z hodin náboženství, a to knihu „Slovo mají děti“
z edice úsměvy.
Rybí pexeso získává Karel Čapka z Třebíče. Blahopřejeme!

Naši nejmladší ministranti,
za odměnu, že se tak dobře učíte
a sloužíte u oltáře, jsme pro vás připravili soutěž. Od tohoto čísla budete moci po celý rok sbírat malé
kartičky, které si vystřihnete z rohu
stránky. Z devíti těchto kartiček si
poskládáte obrázek. Tento obrázek
vám ukáže, co je pro ministranta

nejdůležitější. Na poslední, desáté
kartičce bude tajenka tohoto obrázku. Až všech deset kartiček dostanete, napíšete nám dopis. Do tohoto
dopisu napíšete, co je na obrázku,
v tajence a také, co je podle vás pro
ministranta nejdůležitější. Tyto dopisy slosujeme o ceny.
Máte se na co těšit!
Autor: Jiří Brtník Ilustrace: Iva Fukalová

KADIDELNICE
a LOĎKA

Milý ministrante,seznámím tě dnes
s předmětem, který
jsi určitě už viděl.
Je to kadidelnice
a loďka. Kadidlo, to
jsou malá zrníčka,
která krásně voní ODMĚNA A SLOSOVÁNÍ O CENY
a kouří, když se zapálí. Kadidlo bylo vždy
velmi vzácné a dávalo
se králům. Proto ho
používáme při slavení
eucharistie, abychom
dali našemu Králi Ježíši to nejlepší. Také
si všimni, jak kadidlový kouř krásně stoupá ke stropu kostela.
Loďka je taková malá
nádobka, ve které
se kadidlová zrníčka
nosí. Popros svého vedoucího, aby ti kadidelnici a loďku ukázal.
Dalším tvým úkolem
bude najít 5 rozdílů na
dvou obrázcích, které
jsme ti namalovali.
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2012

Na obrázcích vidíš, proč byli kluci tak překvapení.
Najdeš mezi obrázky deset rozdílů?

21. 1. Vatikánský hvězdář (repríza)
V Barvínku se podíváme do vesmíru s jezuitou
P. Pavlem Gáborem. Budeme se bavit o životě na
vatikánské observatoři, o vědě a víře a o exoplanetách – planetách mimo naši Sluneční soustavu.

3. 1. Barvínkův zpěvník
Barvínkův zpěvník funguje už pět let. Za tu dobu
nabídl více než 150 písniček. Které z nich se vám
nejvíce líbily?
10. 1. Japonské ozvěny
Tentokrát navštívíme daleké Japonsko.
Co je zajímavého v Zemi vycházejícího slunce?
17. 1. Telefonické riskování
První telefonické riskování v novém roce.
Neváhejte, volejte!
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24. 1. Lednový magazín Barvínku
V Magazínu se ohlédneme za úspěšnými CD
a filmy pro děti a mládež roku 2011.
31. 1. Na koloběžce do Madridu
Do Madridu se dá jet různým způsobem: autem,
autobusem, vlakem, letadlem. Ale na koloběžce?
O své cestě na Světový den mládeže bude hovořit
Zdeněk Sigmund.
Barvínek naladíte každé úterý v 16 hodin a reprízu
v sobotu v 9.30 hodin na Rádiu Proglas. Více informací najdete na webu barvinek.proglas.cz. Těší se
na vás Karolína a Luděk .

