Svátek

Katedrály našich diecézí

svatého Václava

Příkladem nám může být svatý Václav, jehož svátek
slavíme 28. září. Na obrázku ho vidíme, jak se učí se svou
babičkou Ludmilou. (Najdeš 10 rozdílů mezi obrázky?)

Stránku připravila Iva Fukalová

Opět začala škola a na prázdniny můžeme jen vzpomínat. V nejedné škole se kromě pěkného vymalování
objevily i nové moderní pomůcky. Ale málo platné – učit
se musíme – na to ještě nikdo žádný trik nevymyslel.

Ahoj kamaráde, tak jak sis užil prázdniny? Já si
je teda naplno užil. Rozhodli jsme se totiž s rodiči podniknout několik výletů. Chtěli jsme navštívit
všechny katedrály našich diecézí!
Katedrála je takový hlavní kostel v diecézi – tedy
na území, které má na starosti biskup. Jak jistě víš,
tak máme osm diecézí. Navštívili jsme pražskou katedrálu, která je na Pražském hradě, v olomoucké
katedrále u nádherného parku, také v ostravské
katedrále Božského Spasitele, dále jsme si prohlédli krásnou starou plzeňskou katedrálu, poté jsme
zamířili do katedrály v Hradci Králové, následující

Barvínek

O svatém Václavovi víme, že byl nejen velmi zbožný, ale… (dokončení v tajence).

venské album Zázrakovanie a Rosa coeli od
2. 9. Na pouti rodin ve Žďáru
Záznam vysílání z živého studia ve Žďáru nad Vladimíra Veitha.
Sázavou, kde probíhala celostátní pouť rodin.
23. 9. Telefonické Riskování
6. 9. 9.30 - Barvínek: Hluboko V telefonickém Riskování opět můžete zasáhv útrobách Macochy
nout do příběhu, který prožívají jeho hlavní
V dnešním Barvínku se vypravíme do Morav- hrdinové, zatelefonujte a rozhodněte se za
ského krasu. Prohlédneme si tamní jeskyně ně, nebo jim alespoň pomozte s nějakým nea nejznámější propast u nás, Macochu.
lehkým úkolem.
9. 9. Písničky z Barvínkova
16. 9. Stopem do Střední Asie
zpěvníku - jaro 2014
Neuvěřitelnou půlroční cestu absolvovala
V magazínech Barvínku si pravidelně předsta- moje kamarádka Ilona, když se stopem dostavujeme zajímavá dětská alba. V dalším vydání la spolu s kamarády z České republiky až do
se zaměříme na alba, která jsme si uváděli na Kazachstánu. O zážitcích i o poznávání jiných
jaře, a to projekt Jmenovánky, Tlustej chlape- kultur se budeme bavit v Barvínku.
ček se včelou v kalhotách od 100 zvířat, slo-

27. 9. Pískomil dělá Klukoviny
(repríza)
V dnešním Barvínku se budeme bavit s dvěma
muzikanty o dvou dětských albech z minulého roku. CD „Už tam budem?“ vydala nová
skupina Pískomil se vrací. Na co se můžeme
v tomto projektu těšit? Odpoví Ondřej Pečenka. O desce kapely Hm... „Klukoviny“ se
zhudebněnou poezií pro děti bude hovořit
Filip Nebřenský.

zastávka byla na jihu Čech v katedrále v Českých
Budějovicích a další kroky vedly do překrásné brněnské katedrály svatých Petra a Pavla. Poslední
zastávkou měla být osmá diecéze a osmá katedrála, ale závěrečné místo našeho putování jsme nemohli najít. Pomůžeš nám, prosím, vyluštit, jak se
jmenuje město, kde se zbývající katedrála nachází?
Odpovědi nám posílej na e-mail redakce@tarsicius.cz do konce září! Můžeš vyhrát obrázkovou publikaci Mše svatá - misálek od otce Jiřího Kani.
Jiří Dyčka

Dopravní prostředek, který má sedátko, šlapky, řetěz a zvonek
Jméno maminky Pána Ježíše
Pobyt, na který se jezdí o prázdninách
Část kostela, ve které sedí lidé, je to také dopravní prostředek
Rostou v lese a mají listy nebo jehličí
Muž sloužící mše svaté

30. 9. Zářijový magazín Barvínku
V zářijovém magazínu si představíme CD Bílý
slon, který Jaroslav Hutka věnoval dětem,
ohlédneme se za několika prázdninovými akcemi a navštívíme další zajímavosti v naší zemi.

Z ohně stoupá hustý…
Nádoba, ve které je při mši proměněno víno
Když skončí den a zapadne sluníčko, tak je…
Dva hořící předměty, které se používají při mši svaté
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