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Knižní novinky

Bible k prvnímu svatému přijímání
Marion Thomasová
Ilustrovala Paola Bertolini Grudinová
váz., 160 s., 269 Kč

Dobrá příprava na setkání s Ježíšem ve svatém přijímání
čerpá rovněž z pokladů Božího slova. Vybrané příběhy
Bible s krásnými ilustracemi mohou být vhodným dárkem, ale i pomůckou při objevování pramene Boží lásky.

Misionář světa Jan Pavel II.
Claire Astolfiová
brož., 152 s., 209 Kč

Románové zpracování příběhu oblíbeného papeže Jana
Pavla II.
Karol Wojtyła je ve dvanácti letech mladík, kterému se
zdánlivě vše daří. Jeho život však není snadný. Velice ho
poznamenala předčasná smrt matky, ztrácí také staršího
bratra, kterého měl moc rád. A další dramatické události
následují. I když ho zřejmě čekala skvělá herecká kariéra, hrůzy války ho brzy přivedou k hlubšímu přemýšlení
o životě a posléze ke zcela jinému povolání. Když začíná
působit jako kněz v totalitním Polsku, kdo by si pomyslel,
že jednoho dne se stane prvním slovanským papežem,
a to v době dramatických výzev konce 20. století.

Jan Houkal

Co se děje v kostele?
Kniha (nejen) pro ministranty
Kniha kněze a teologa Jana Houkala odpovídá na dlouhodobou poptávku po nové
a kvalitní knize, která by starším dětem
ozřejmila smysl liturgie a její konkrétní průběh. Je zacílena jak prakticky pro ministranty a ministrantky, tak pro všechny, kteří se mše svaté účastní a chtějí jí rozumět.
Uvádí proto do smyslu svátostí a znamení obecně či do podoby posvátného prostoru, jejím těžištěm je nicméně struktura
mše a její výklad včetně popisu používaných předmětů. Přesahem do dalšího života dětí je závěrečná kapitola o ministrování
mimo kostel, tj. o prodloužení svátostného
konání do celého světa. Knihu přivítají jak
faráři a katechetové, tak rodiče dětí a sami
ministranti.
Jan Houkal je farářem v Brandýse nad Labem. Vystudoval teologii na římské papežské univerzitě Gregoriana a vyučuje na
KTF UK.
váz., 144 s., 195 Kč

Nakladatelství
Paulínky
Dary Ducha svatého: vycházejí
z katechezí papeže Františka, které pronesl
ve velikonoční době 2014.

Svátosti: Přinášejí kromě krátkého úryvku z textů církevních otců i modlitbu z liturgie
slavení té které svátosti.

Kardinální ctnosti: Definice ctnosti z Katechismu katolické církve je doprovozena několika biblickými citáty a modlitbou
za růst v příslušné ctnosti.

Liturgický rok: Přehledné vysvětle-

ní celého liturgického roka na 12 barevných
kartičkách s ilustracemi.

Oldřich Selucký

Bitva na řece Pádu
Dobrodružný román
ze století páry
Ilustrace Oldřich Selucký

Vzpoura v Assisi

Námětem románu je válka dvou chlapeckých gangů na předměstí italského Turína.
Odehrává se na pozadí euforie pro technické vynálezy „věku páry“ a současně tvrdých sociálních a politických střetů Itálie
poloviny 19. století. Do rušných událostí
zasáhne i postava Dona Boska, působícího mezi opuštěnými chlapci. Kniha upoutá mladé čtenáře ve věku 8–13 let dobrodružným dějem, skrze který nejen okusí
něco z atmosféry předminulého století, ale
porozumí i osobnosti zakladatele salesiánské kongregace.

Oldřich Selucký
Váz., 440 s., 349 Kč

Vzpoura v Assisi je knihou pro ty, kdo chtějí žít a uskutečnit svůj velký sen. Její hrdinové se účastní vzpoury města
Assisi proti vládnoucí šlechtě i dramatické čtvrté křížové
výpravy. Syna bohatého kupce Franceska láká ideál rytířství až do dne, kdy se vzbouří proti moci peněz. Sny
a touhy mládí, vzpoury a dramatické střety – to vše se
dává do pohybu onoho dne, kdy zlatá mládež v Assisi pořádá svou velkou slavnost jara...

soutěž !

Vyrob si parní loďku a vyhraj!
Máš skvělou příležitost vyrobit si vlastnoručně zábavnou hračku na vodu, procvičíš si fyziku a ještě můžeš vyhrát.
Jak na výrobu „pop pop boatu“?
Láhev rozřízni podélně na polovinu, lepší je použít pevnější bílou plastovou láhev, motor bude tvořit zahnutá měděná trubička, kterou seženeš v železářství nebo modelářských
potřebách. Pokud je to nutné, zkrať trubičku pilkou na požadovanou délku (podle délky láhve) a konce začisti smirkovým
papírem nebo pilníkem.
Trubičku v polovině naviň na tyčku a vytvoř tak spirálu (viz
obrázek), do spodní části láhve proraz opatrně hřebíkem dvě

dírky, kterými trubičku protáhneš. Oba konce trubičky musí
být pod hladinou vody. Pod trubičku vlož čajovou svíčku.

Jak vyhrát?
Svůj výtvor v pohybu natoč na telefon
nebo jiné zařízení, uveď svoje jméno
a video nám pošli prostřednictvím
úschovny nebo přes Youtube k nám
do redakce (redakce@tarsicius.cz).
Dva vylosovaní vyhrají volnou vstupenku do plzeňské Techmanie s 3D
planetáriem a deset dalších vylosovaných vstupenky do muzea Škoda Auto
v Mladé Boleslavi.

Jak to funguje?
Když svíčku zapálíš, umísti nad ni špičku spirály. Svíčka zahřívá trubičku, voda uvnitř se začne vařit, pára vytlačí vodu ven
z trubičky a loďka se zvolna rozjede.
!Upozornění!
Při manipulaci s nástroji a ohněm je třeba být velmi opatrný.
Pokud si nejsi jistý, že vše bezpečně sám zvládneš, zapoj tatínka nebo dědu, můžete si užít bezva zábavu.
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