Už se umíš modlit?
Konec
školního roku
Ahoj kamaráde, už jsem ti jednou psal modlitbu,
kterou by ses jako ministrant mohl modlit. Vzpomínáš si? Dnes si zase budeme vykládat o modlitbě, protože je moc důležitá. Ministrant bez modlitby je jako voják beze zbraně. Nejprve se budeme
bavit o tom, co v modlitbě Bohu můžeme říkat:
s Pánem Bohem se totiž můžeme bavit jako s naší

Najdi 10 rozdílů.
Kluci se rozhodli oslavit vysvědčení zmrzlinou!

maminkou, tatínkem anebo kamarádem. Můžeš
mu říkat všechno: co jsi dělal, z čeho se raduješ
nebo jsi smutný a také ho můžeš prosit za všechno
dobré. On tvé modlitby slyší. Modlíš se tak? Dalším tvým úkolem dnes bude vymalovat obrázky,
které jsem ti namaloval. Na nich zjistíš, kdy je dobré se modlit.
Jiří Brtník

„Tak a zítra
budu zkoušet
Světlou, Němcovou a Nerudu,“
upozorňuje paní
učitelka.
Z poslední
lavice se ozve:
„Paní učitelko, ty
k nám ale nechoděj!“
Vojta Šafránek

RÁNO

Čech, Rus
a Američan nastoupí do letadla
a potkají letušku,
ta se chytí za hlavu a říká: „Zase
vy!“
Jiří Drozd

„Pane vrchní, v té polévce plave moucha!“
Číšník se skloní nad talířem a říká: „Pane,
problém je již vyřešen. Z druhé strany plave
pavouk!“
Pepa Suchomel

vtipálek
Spesvitae

Všem novým i staronovým vtipálkům děkujeme za vtipy, které nám nepřestáváte posílat
do redakce na adresu: vtipalek@tarsicius.cz.
Pobavte nás zbrusu novými vtipy a můžete
vyhrát Spesvitae – duchovní vitaminy z nakladatelství Paulínky.
Omalovánku s vyprávěním Život sv. Pavla vyhrává Vojtěch Šafránek. Blahopřejeme!

Slosování objednávek
Rozmluvy s Bohem

Jako každý měsíc budeme losovat výherce
z nových předplatitelů. Kdo si objedná nebo
doporučí Tarsicia, má šanci vyhrát. Tentokrát
je to kniha o rozjímání na každý den církevního roku „Rozmluvy s Bohem“ z nakladatelství
Paulínky.
V květnu se usmálo štěstí na Tomáše Surého.
Blahopřejeme a posíláme knihu Don Bosco
mi ukazoval cestu.

Jiříček se po
písemce ze zeměpisu večer před
spaním modlí:
„Pane Bože, ať
je Brusel hlavním
městem Bulharska!“
Emil Světlý

Ilustrace této dvoustrany: Iva Fukalová

Kdo z kluků je opravdový rybář?

KDYKOLIV SI VZPOMENEŠ

V Austrálii se
potkají dva domorodci. Jeden
se ptá druhého:
„Proč máš na
hlavě bouli?“
Ten druhý mu
odpoví: „Udělal jsem si nový
bumerang a ten
starý jsem zahodil.“
Vojta Šafránek
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VEČER

4. 6. V království filmu
O své dojmy z letošního Zlín film festivalu, Mezinárodního festivalu filmů pro děti
a mládež, se s námi podělí kolegyně a současně porotkyně Katka Trmačová.
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JÍDLO
11. 6. Na Velkou Moravu!
O Konstantinovi a Metodějovi jsme se letos
už bavili víc než dost. Za zmínku ale stojí i výstava, která je k vidění v brněnském
Moravském muzeu, která je věnovaná době
soluňských věrozvěstů. Zmíníme se také
o soutěži Velkomoravské dobrodružství,
která letos zachvátila brněnskou diecézi.
18. 6. Telefonické riskování
Telefonická soutěž, ve které pomáháte hlavní postavě dosáhnout cíle. Podaří se jí to?

22. 6. Kilimandžáro pokořeno (repríza)
O své výpravě na nejvyšší horu Afriky i zážitcích z Tanzánie budou hovořit otcové Josef Prokeš a Vladimír Záleský.
25. 6. Červnový magazín
V červnovém magazínu si představíme, která CD poslouchat o prázdninách, navštívíme Černou věž v Českých Budějovicích
a také se budeme bavit o Misijní pouti dětí.

