Tři králové
Iva Fukalová

Panna
Maria

Putovali velmi
dlouho, přišli
až z dálného
východu. Hledali
právě narozeného
židovského krále,
aby se mu mohli
poklonit.
Šli za hvězdou,
která je přivedla
až k městu
Betlému.
Pomůžeš třem
králům najít cestu
až k malému Ježíši?

Králové s sebou
přinesli také dary.
Jaké vzácné
dary to byly?
To se dozvíš z tajenky
druhé luštěnky, když
doplníš správná
slova podle obrázků do
očíslovaných políček.

Leden 2014
7. 1. Vánoční příběh
ve světle reflektorů
O Vánocích se na různých místech Moravy hrála
dvě představení s vánoční tematikou, ve kterých
hráli výraznou roli školou povinní. Betlémská
hvězda od Matěje Kopeckého na scéně Mahenova divadla v Brně a muzikál Jesus Christ Supermlád v podání kočovného souboru Spojené
farnosti. O obou si budeme povídat.

25. 1. My, mimové, nejsme mimo
(repríza)

vtipálek

V novém cyklu se díváme na taje a zajímavostí
z předmětů, které ve škole vypadají naprosto
nestravitelně a nezajímavě. V dalším dílu se podíváme za tím, co dělají vědci-geografové, neboli zemězpytci.

Na počátku bylo Slovo, píše se v Bibli. A Bůh pomocí Slova stvořil svět. Mim vytváří svět beze
slov. Carlos Martínez je světoznámým španělským mimem. Ve svých vystoupeních oslavuje
Boha a vytváří svět svýma rukama, gesty a mimikou. Jaké je to být mimem? Dalo by se některé
z jeho mimických představení přenést do rádia?

Spesvitae

21. 1. Telefonické Riskování

28. 1. lednový magazín Barvínku

Znovu přinášíme příběh, do kterého se můžete zapojit pomocí telefonu. A to, jak dopadne,
záleží jen na vás.

Začátkem roku se obvykle ohlížíme za dětskými
filmy a dětskými novinkami ze světa hudby v minulém roce. Tentokrát tomu nebude jinak.

14. 1. Věda není nuda – zeměpis

Slosování objednávek

Staň se novým předplatitelem nebo doporučitelem ministrantského časopisu Tarsicius a můžeš vyhrát historickou monografii profesora Thomase E. Woodse. Publikace
populární formou přibližuje alternativní pohled na úlohu katolické církve ve vývoji
západní civilizace a jejího kulturního vlivu. Knihu nám věnovalo Hnutí pro život (www.
prolife.cz). Děkujeme.
Bohatě ilustrovanou knihu Dárek pro Ježíška z vydavatelství Portál vyhrává
Daniel Hurník. Blahopřejeme!

Jiří Brtník
Ilustrace: Iva Fukalová

Mladý, nezkušený rybář se jednou
v zimě rozhodne, že si půjde zarybařit. Přijde na led, vyseká díru,
nahodí udici a čeká. Najednou se
shora ozve: „Tady rybu nechytíš.“
Rybář tedy vezme sekeru, vyseká
díru o pár metrů dál, nahodí udici
a zase čeká. Opět se shora ozve
hlas: „Tady ryby nejsou.“ Muž se
tedy opět posune o několik metrů dál. Tento proces se několikrát
opakuje, až se muž podívá nahoru
a říká: „Ty jsi Bůh?“ A shora se ozve:
„Ne, já jsem ředitel tohoto zimního
stadionu!“
Jiří Drozd

„Já ten míč nechci, tati,“ rozčiluje se synek.
„A proč?“ Diví se otec.
„Je zlobivý, zrovna před
chvílí rozbil naše okno!“
Vojtěch Wavreczka

Jak katolická církev
budovala západní civilizaci

Ahoj, kamaráde! V kostele se hodně mluví o Panně Marii,
mamince Pána Ježíše. Ona je také naše velká kamarádka.
A představ si, dokonce bychom mohli říct, že byla prvním ministrantem. Víš proč? Protože jako první sloužila
Pánu Ježíši a byla mu velmi blízko. Tak blízko, jako my
ministranti můžeme Ježíši být u oltáře. Znáš určitě hodně
o tom, co dělala. Přesvěč mě: spoj obrázky o životě Panny
Marie tak, jak šly za sebou. Nakonec popros Pannu Marii,
aby ti pomáhala být dobrým ministrantem!

Aby nás zima nepřemohla, máme pro vás vitaminy a ne ledajaké! Jsou
to totiž duchovní vitaminy od Paulínek :-). Pokud nám pošlete nové
vtipy do vtipálka, můžete je vyhrát právě vy! Adresa do redakce je:
vtipalek@tarsicius.cz
Omalovánku s vyprávěním o sv. Petrovi vyhrává Jan Kořínek. Blahopřejeme!
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Dětský magazín Barvínek
naladíte na Proglasu každé
úterý v 16 hodin a reprízu
následující sobotu v 9.30.
Více informací hledejte na
webu barvinek.proglas.cz.
Těší se na vás Katka a Luděk

