Milí ministranti,
na osmi obrázcích je modlící se Ježíš Kristus,
který je s učedníky v Getsemanské zahradě.
Tvým úkolem je najít dva stejné obrázky.
Poznáš, které to jsou?

mé krve

Jednou větou

Milí vtipálci,
víte, že Svatý otec, papež František, denně rozesílá
v devíti světových jazycích krátká poselství skrze Twitter? Pokud nám zašlete nové a neotřelé vtipy, můžete
se o tom přesvědčit! Vylosovaný získá knížečku Papež
František & Twitter z nakladatelství Paulínky.
Komiks „V srdci církve budu láskou“ vyhrává
Jiří Vaňhara. Blahopřejeme!

Jiří Brtník
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Luštěnka

Toto je kalich

vtipálek

Ahoj, kamaráde! Kdy slýcháš slova: Toto je kalich
mé krve? Ano, v nejdůležitější chvíli mše svaté, když
kněz zvedá hostii, která se stává Ježíšovým tělem,
a potom kalich s vínem, které se stává Ježíšovou krví.
Protože Ježíš nás zachránil tím, že kvůli nám zemřel

a vykrvácel. Ale dobře to dopadlo a Ježíš znovu ožil:
ne jako ve hře na počítači, ale doopravdy, protože je
Bůh. A ty ten kalich můžeš nosit a uklízet! To je věc,
co?! Dokážeš složit kalich? Vedoucí nebo rodiče ti
kousky kalicha vystřihnou a ty je složíš.

to vás setkání s Maruškou a její okouzlující
úsměv naplní radostí. Kde ona čerpá svou
radost? Poslechněte si její svědectví.

4. 3. Věda není nuda – chemie

V novém cyklu se díváme na taje a zajímavosti z předmětů, které ve škole vypadají
naprosto nestravitelně a nezajímavě. V dalším dílu se podíváme za tím, co dělají chemici, kteří zkoumají látky, ze kterých se skládá
vše na zemi i ve vesmíru.

11. 3. Velké biblické bitvy – bitva
proti Amalečanům

V postním cyklu Barvínku se budeme bavit
o velkých biblických bitvách, o tom, co jim
předcházelo, o tom, co po nich následova-
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lo, a také, co nám tímto příběhem chce říct
Bůh. V prvním dílu se podíváme na slavnou
bitvu, ve které Mojžíš žehnal bojujícímu lidu
se zvednutýma rukama.

18. 3. Telefonické Riskování

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

22. 3. O kolečka víc (repríza)

Maruška Slavíková z Brna je od dětství
upoutána na invalidní vozík. Její nezáviděníhodný stav komplikují i další nemoci. Přes-

25. 3. Velké biblické bitvy – dobytí
Jericha

Ve druhém dílu postního cyklu o velkých
biblických bitvách se podíváme do Jericha,
kolem kterého ještě stojí hradby, a na Jozua,
který se chystá město dobýt.

Dětský magazín Barvínek naladíte na
Proglasu každé úterý v 16 hodin a reprízu v následující sobotu v 9.30. Více
informací hledejte na webu barvinek.
proglas.cz.
Těší se na vás Katka a Luděk

