Adventní luštění

Ahoj kamaráde, dneska tu máme připravenou soutěž
přímo pro tebe. Je to jednoduché, stačí napsat nějakou
pěknou básničku o tom, jak ministruješ. Pošli nám prosím svůj výtvor na adresu redakce@tarsicius.cz a můžeš
vyhrát vstupenku do muzea Škodovky v Mladé Boleslavi.

Iva Fukalová

Jiří Dyčka

Všichni se už těší na Vánoce! Na
stromeček, na dárky, na cukroví, na
prázdniny, na sněhové radovánky…
Všichni se také na Vánoce připravují.
Advent je dobou úklidu a chystání.
Pro křesťany je ale Advent také dobou očekávání. Chystáme se na příchod Božího Syna. Proto také v Adventu chystáme nejen naše domovy,
ale i _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dokončení v tajence).

Ministranti básníky
Vaše básnička může vypadat třeba takto:

V každém okně i ve dveřích domu se
ukrývá jedno písmeno. Čti zleva doprava, shora dolů.
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3. 11. Likvidace lepry

Seznámíme se s organizací Likvidace lepry, která
v rozvojových zemích pracuje na léčbě nemoci.

Je neděle, nálada doma je skvělá,
s rodiči jdeme do kostela.
Těším se a jsem velmi rád,
čeká mě služba, jsem ministrant.
Ježíše uctít je pro mne potěšení,
pro tuto slavnost mám vhodné oblečení.
Když něco popletu a mám pochyby,
Pan Ježíš ví, že nejsem bez chyby.
Vždyť on mi odpouští a já to vím,
a proto i já všem odpouštím.
Pak tělo Ježíše přijímám rád,
já v jeho pravdě chci vždycky stát.
Je to dar největší, větší dar není
a já tak blízko jsem u proměnění.
Pokleknu, děkuji a celá farnost tiše rozjímá.
Varhany zní a mne to dojímá,
mše končí, přijímám ještě požehnání.
Všichni se těšíme opět na shledání.

10. 11. Ve světě skautů

Anežka navštívila Svojsíkův závod, v něm soutěží skautské družiny v nejrůznějších disciplínách, které
mohou využít i v běžném životě. Budeme se bavit také
o skautech obecně.

Slosování
objednávek

V Turíně uchovávají pohřební plátno z Blízkého východu z počátku našeho letopočtu. S plzeňským biskupem
Františkem Radkovským se na toto plátno podíváme tentokrát očima moderních věd.
21. 11. Počítač, internet a Signaly.cz

V Barvínku si představíme internetový projekt Signaly.cz. S jeho koordinátorem Václavem Vackem se budeme bavit o celé filozofii tohoto komunitního webu a také
o nebezpečích a překvapeních, která na nás číhají na internetu.

Vyhlášení Zářijové rozcvičky
Všichni soutěžící, kteří správně napsali znění tajenky: Václav, od nás zíkávají omalovánku s vyprávěním. Štěstí se usmálo na Jana Kubeše, Samuela Obra
a Františka Košárka. Gratulujeme!

24. 11. Listopadový magazín Barvínku

Vyhlášení soutěže NEK 2015

V magazínu si představíme nové CD Planety, na které
skladby Matěje Benka zpívají například Richard Müller,
Dan Bárta nebo třeba Klára Vytisková. V rubrice Sto českých nej se tentokrát zaměříme na Prahu a nabídneme
novinky ze světa deskových her.

Děkujeme všem soutěžícím, kteří se zapojili do velké Tarsiciovské soutěže o komiksovou Bibli z Karmelitánského nakladatelství. Šťastným výhercem se stává Jakub Tinka z Dolního
Němčí. Blahopřejeme!

Co se děje v kostele?
Co je to za otázku? To
ty přece už dávno víš.
Opravdu všechno? To,
co ještě nevíš, ti prozradí knížka otce Jana
Houkala Co se děje
v kostele?, kterou můžeš vyhrát, pokud si objednáš Tarsicia nebo ho
doporučíš kamarádovi,
a budeš vylosován. Svoji
objednávku zašli na adresu objednavky@tarsicius.cz, držíme palce
při losování. V minulém
čísle jsme vylosovali Tomáše Jenise až ze Slovenska. Může se těšit
na knížku Bitva na řece
Pádu. Gratulujeme.
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17. 11. Plátno z Turína
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Lojzíček se ptá maminky: „Maminko, stále platí, že jsi prach a v prach se
obrátíš?“
„Ano, Lojzíčku, platí.“
„Tak to mi musel pod postelí někdo umřít!“
Ondřej Balek
„Minulou hodinu jsme se učili o mozku.“ Říká paní učitelka na začátku hodiny
biologie.
„Teď to opakovat nebudeme, dnes mám v hlavě něco jiného!“
Martin Teradský ml.
Facebook je jako lednička. Chodíš tam každých 10 minut, i když víš, že tam
nic není.
Leze šnek po stromě a za šest hodin vyšplhá na první větev, zafouká vítr
a spadne.
Za chvíli řekne: „Já to věděl, práce kvapná, málo platná...“
Ivan Neš
Chuck Norris se dokáže tak rychle probudit, že přistihne sám sebe, jak spí!
Arnošt Bekárek
„Jiříčku, nakrmil jsi rybičky?“
„Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít!“

Vojtěch Wawreczka

Dva medvědi, než zalezou do brlohu, pozorují padající listí a jeden z nich říká
druhému: „Rád bych jednou viděl toho, kdo všechny ty listy celou zimu barví
na zeleno a zase věší na stromy!”
Martin Teradský ml.

Vtipálek
Advent se neúprostě blíží.
Už jsi přemýšlel, čím ho naplníš? Jednou z aktivit může
být i večerní čtení a modlitba s celou rodinou. K tomu
se báječně hodí knížka Advent jáhna Josefa Janšty,
kterou můžeš vyhrát, pokud nám do redakce zašleš
pěkné vtipy se zimní nebo
vánoční tematikou. Budeme
se těšit! Kresbičkovník našeho ilustrátora Jiřího Vančury
posíláme Josefovi Sehnalovi,
díky za vtípky.

