Princezna v kláštere
ˇ
4. 11. Kdo si hraje (deskové hry), nezlobí?
V Barvínku se vypravíme do světa deskových her. Podíváme se do klubu Paluba,
který se těmto hrám věnuje a organizuje festival Deskohraní, na kterém se objevuje to
nejlepší ze světa deskových her, ať už hry nové, nebo staré. Takže pane, pojďte si hrát!

Svatá _ _ _ _ _ _(jméno se dozvíš v luštěnce) Česká žila ve
13. století. Byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I.
a dostalo se jí výborného vzdělání i vychování. Zřekla se
však skvělého života u dvora a odmítla urozené nápadníky. Od dětství se totiž toužila zasvětit Bohu a po vzoru
svatého Františka a svaté Kláry sloužit bližnímu.
Založila v Praze špitál a bratrstvo, z něhož později vznikl
řeholní řád českých křížovníků s červenou hvězdou, kteří se o nemocné starali. Také vybudovala velký komplex
klášterů Na Františku pro chudé klarisky a Menší bratry.
Když jí bylo třiadvacet let, vstoupila do tohoto kláštera
spolu s dalšími sedmi šlechtickými dívkami. Tento její čin
vzbudil pozornost v celé Evropě. Vždyť odmítla nabízený
sňatek s císařem a stala se vůbec první královskou dcerou,
která vstoupila do chudého řádu sv. Kláry. Krátce po složení věčných slibů se stala z rozhodnutí papeže Řehoře IX.
abatyší kláštera a tuto funkci vykonávala až do své smrti.

11. 11. Ve vrtulníku
V dnešním Barvínku se podíváme hodně vysoko. Kamarád Jirka létá vrtulníkem
a nás vezme tentokrát do pilotní kabinky také. Takže pozor: Letíme!

Modlitba

autor Iva Fukalová

Jméno světice se dozvíš,
když ve správném pořadí
doplníš do luštěnky názvy
atributů (řeholní šat, knížecí
koruna, kostel, beránek, andílek, lilie).

Přestože žila stranou, měla velký společenský i politický vliv. Dochovalo se mnoho listů, které jí
zaslali papežové a čtyři ... (dokon-
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čit větu ti pomůže šifrovaná tajenka).

Slosování objednávek
vtipálek
Hasičská vystřihovánka
Milí vtipálci! Máte zásobu zimních vtipů? Nám v redakci
už pomalu docházejí. Tak neváhejte a posílejte zbrusu nové,
nebo alespoň vybroušené vtipy se zimní tematikou. Jako odměnu můžete vyhrát hasičskou vystřihovánku auta Praga AN.
Dětské hlavolamy vyhrává Samuel Černý. Gratulujeme!

Vojmírova cesta
Pro nové předplatitele i pro ty, kteří doporučí Tarsicia novému předplatiteli, máme připravenou výhru – dobrodružnou
knihu Vojmírova cesta, která se čte jedním dechem a zároveň
se ještě dozvíte mnohé o dějinách naší země. Velkomoravská
říše zažívá jednu z rozhodujících chvil!
Knížku Síla modlitby teenagera vyhrává Václav
Tkáč. Blahopřejeme!
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Ahoj kamaráde!
Doufám, že ses z minula
nechal inspirovat a něco se
dozvěděl. Dnes si budeme
povídat o modlitbě.
Jak jistě víš, modlitba je
hodně důležitá. Pokaždé, než začneš něco dělat,
a poté, když činnost skončíš,
by ses měl pomodlit. Stejně
tak bychom se měli modlit každé ráno a večer. Je to
důležité, protože tím dokazujeme, že všechno chceme
dělat s Bohem a na závěr za
všechno Bohu děkujeme.
A protože mše není jen tak
„něco“, ale je to mše svatá,
proto se před ní i po ní vždy
modlíme. Modlitby většinou
najdeš napsané v sakristii,
aby je všichni dobře viděli.
Máte v sakristii také vylepené modlitby? Umíš je už
nazpaměť?
Dnešní úkol je zkusit se
naučit tyto modlitby nazpaměť. Popros své vedoucí
nebo rodiče, aby ti vysvětlili, co ti nebude jasné a aby
se je s tebou učili modlit.
Jiří Dyčka

15. 11. Dobrodružství princezny Anežky (repríza)
Svatá Anežka byla pravá a nefalšovaná princezna. Jaké to v té době bylo být princeznou? Co mohla, co musela, co nesměla? A jaký byl její život po vstupu do kláštera?
800 let po narození Anežky české budeme pátrat po místech, která jsou spojená
s jejím životem.
18. 11. Telefonické Riskování
V telefonickém Riskování opět můžete zasáhnout do příběhu, který prožívají jeho
hlavní hrdinové. Zatelefonujte a rozhodněte se za ně, nebo jim alespoň pomozte
s nějakým nelehkým úkolem.
25. 11. Listopadový magazín Barvínku
V magazínu Barvínku si představíme nové album dua Svěrák&Uhlíř, projdeme si
Květnou zahradu v Kroměříži a taky nabídneme jednu zajímavou deskovou hru.
Barvínek naladíte každé úterý v 16 hodin a v repríze v sobotu v 9.30.
Více na barvinek.proglas.cz. Na slyšenou se těší Katka a Luděk.

