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O R O CH E T A D

L A V A B O O A

T O L D I D A K
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V A R H A N Y V

S L A V I C E S

P A T E N A C O

1–2 jeden z evangelistů
2–3 počet nádob na vodu 
na svatbě v Káni
3–4 řeholnice z 20. století, kte-
rá založila řád pro péči o neju-
božejší
4–5 liturgické období, kdy se 
připravujeme na příchod Spa-
sitele
5–6 Bůh Otec, Syn a Duch 
svatý se nazývají Nejsvětější...
6–7 city cizím slovem
7–8 svaté přijímání
8–9 radostná zvěst
9–10 co zažíval Pán Ježíš při 
umírání na kříži

Dnes se zaměříme na pa-
měť. Kdo nám pošle nové 
vtipy, třeba o tom, jak nám 
hlava pracuje či nepracuje, 
může vyhrát miniknížečku 
o hlavních společných mod-
litbách v češtině i latině, kte-
ré je dobré si zapamatovat. 
K tomu přidáme i dopravní 
pexeso, na kterém se dá pa-
měť dobře trénovat. Těšíme 
se na tvoje vtipy! V minu-
lém čísle vyhrál Patrik Stra-
šil a může se těšit na knížku 
Čáry, máry fuk, ať jsem zase 
kluk. Gratulujeme!

Město Assisi je svědkem 
vzpoury proti vládnoucí šlech-
tě i dramatické čtvrté křížové 
výpravy. Syna bohatého kupce 
Franceska láká ideál rytířství až 
do dne, kdy se vzbouří moci pe-
něz... Lákala by tato dobrodruž-
ná kniha od Oldřicha Seluckého 
i tebe? Můžeš ji vyhrát, pokud si 
objednáš Tarsicia nebo ho do-
poručíš kamarádovi. To vše na 
mailu objednavky@tarsicius.cz 
nebo na www.tarsicius.cz. 

V minulém čísle měl štěstí 
ve losování Kryštof Kořínek, 
kterému zašleme knihu Síla mod-
litby teenagera. Blahopřejeme!

Ahoj kamaráde! Vítám tě do nového roku 2016. Na začátek roku jsem 
si pro tebe připravil malý úkol.
Zvládneš najít všechna slova a vyluštit tajenku? Poradím ti, že slova, 
která hledáš, se týkají kostela. V tajence se dozvíš jméno jednoho sva-
tého kněze, kterého slavíme v lednu. Neboj se poprosit někoho starší-
ho, aby ti pomohl. Pošli nám světcovo jméno na adresu redakce@tar-
sicius.cz a můžeš vyhrát knihu Ježíš a jeho příběh. Přeji hodně štěstí.
Návod: V tabulce najdi a vyškrtej věci, které jsou znázorněny na ob-
rázcích. Slova můžeš hledat v řádcích i ve sloupcích a to v obou smě-
rech. Ze zbývajících písmen ti vyjde tajenka.

Jiří Dyčka

mudrci 
z východu 

MUDRci 
Z VýchODU došli do 
Betléma a našli dítě v jeslích, 
protože je celou cestu vedla 
hvězda. Kolem nás žije hod-
ně lidí, kteří Ježíše ještě ne-
poznali. Můžeme pro ně hod-
ně udělat. Není to ale vůbec 
jednoduché a klade to na nás 
velké nároky. My totiž může-
me být těmto lidem také ta-
kovou hvězdou a ... (tajenka 
řetězovky).

Osmisměrka

Začni od šipky a postu-
puj podle čísel. Poslední 
písmeno prvního slova je 
zároveň prvním písmenem 
slova následujícího. Tajen-
ku přečteš ve směru čísel 
v zatečkovaných políčkách.

10–11 řada stromů
11–12 město, ve kterém stál 
židovský chrám
12–13 muž, který vyvedl 
Židy z Egypta
13–14 hráč šachu
14–15 skleněná nádoba pro 
chov vodních živočichů

15–16 přípravek pro mytí
16–17 velmi krátká chvíle 
(jen mrknutí oka)
17–18 vzácná tělní tekutina
18–19 důležitá vlastnost 
19–20 skrytá skutečnost

Martínek říká své mamince: „Mami, 
svíčky na adventním věnci hoří!“

„Neříkej, že hoří, ale svítí!“ opraví ma-
minka synka.

Po chvíli se Martínek zase ozve: „Mami, 
věnec také svítí!“

„Jean, přineste mi z haly sem nahoru 
klavír, mám na něm doutník.“

Ondřej Balek
„Mami, pamatuješ, jak jsi loni k Váno-

cům dostala vázu a jak ses bála, že by se 
mohla rozbít?“

„Ano, a co má být?“ 
„Nic, jenom, že už se bát nemusíš!“-

Patrik Strašil
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