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SlOSOváNí ObjEdNávEK vtIpálEK

Barvínek

Sv. Václav byl proslulý nejen svou zbožností, ale 
i vzděláním, což bylo v té době u panovníka neob-
vyklé. V  dnešní době si všichni uvědomujeme, že 
vzdělání je nezbytné. Bez něho bychom v životě ne-
obstáli! Ne každého však škola baví a také každému 
jde něco jiného. To proto, že jsme dostali od Boha 
různé schopnosti, které máme za úkol rozvíjet. Zdá 
se ti, že jsi své nadání ještě neobjevil? To nevadí, pro-
tože _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  (Odpověz 
na otázku v každém rámečku. Z písmen správných 
odpovědí slož tajenku.)

V knize o svatých Cyrilu a Metodějovi, o Velké Mo-
ravě, o Velehradu, o našich dějinách, o vlasti, kterou 
obýváme, a také o pokladu, ve kterém jsou čtyři těžké 
klíče, si může přečíst ten, kdo si objedná předplatné 
Tarsicia a bude mít štěstí při slosování.

Novou knihu od Paulínek Skutky milosrdenství vy-
hrává František Susenbek. Gratulujeme!

Naši milí čtenáři Tarsicia, můžete se stát i tvůrci časopi-
su tím, že nám pošlete zbrusu nové vtipy, které otiskne-
me a ještě za to můžete vyhrát cenu knihu Poprvé u Je-
žíšova stolu. A to už za tu námahu přece stojí! Tak nevá-
hejte a pošlete nám je na adresu vtipalek@tarsicius.cz.

Z minulé várky zaslaných vtipů se vyklubal výherce Jen-
da Graf a získává Omalovánky s vyprávěním od Paulínek.

Ahoj kamaráde, další prázdniny jsou za 
námi. Doufám, že sis je užil tak dob-
ře jako já. Rád bych ti napsal zážitek 
z prázdnin.
Byli jsme s  našimi na dovolené a  šli 

jsme v neděli na mši do kostela. Proto-
že jsem poctivý ministrant, šel jsem se 
zeptat kněze, jestli můžu ministrovat, 
a ten mě vzal mezi místní ministranty. 
Celou mši jsem byl ale nesvůj, tihle mi-
nistranti dělali všechno úplně jinak, než 
jsem byl zvyklý. Misál se držel z druhé 
strany, ministranti s  lavabem stáli na-
opak, cinkalo se třikrát, a  ne jednou 

6. 9. Písničky z Barvínkova zpěvníku – jaro
V magazínech Barvínku si představujeme pravidelně 

zajímavá dětská alba. V dnešním střihovém pořadu si 
zopakujeme, která alba jsme mohli slyšet letos na jaře. 
Zazní písničky od Ztracené kapely, od Slávka Janouška 
z alba Koťata a od divadelního souboru Kůzle.

13. 9. Ohlédnutí za prázdninami 2016
Během prázdnin 2016 jsme s našim studiem navštívili 

různé zajímavé akce. V Barvínku připomeneme Dny 
lidí dobré vůle, Charismatickou konferenci, Krakov 
nebo Pouť rodin do Žďáru.

20. 9. Telefonické Riskování
Telefonické Riskování po prázdninách nabídne oblí-

benou soutěž 20 měst za 32 hodin.

Ve škole se dva kluci se 
mezi sebou baví: 
„Plnicí pero si nekupuj, je 
to pěkný šmejd!“
„A proč?“
„Měl jsem dvě plnicí pera. 
Jedno mně ukradli
a druhé jsem ztratil!“

Hodina dějepisu:
„Co se stalo 7. dubna 
1348?“
„Byla založena Univerzita 
Karlova.“
„A  co se stalo v  roce 
1357?“
„Slavili deváté výročí za-
ložení.“

Maminka telefonuje paní 
učitelce:
„Prosím vás, nedávejte 
dětem úlohy z matemati-
ky, ve kterých stojí lahev 
piva 1,80 Kč. Manžel ne-
mohl celou noc usnout!“

Nezbedův humor 4

Září
24. 9. V brazilském centru mládeže

Bětka s  Jendou se dostali na tři měsíce do Brazílie, 
kde působili jako dobrovolníci v jednom z center mlá-
deže, které provozuje komunita Taizé. Budeme spolu 
hovořit o třech měsících mezi brazilskými dětmi.

27. 9. Zářijový magazín Barvínku
V zářijovém magazínu Barvínku představíme jedno 

z novějších dětských CD, představíme si další novinku 
z deskových her a navštívíme další z míst spojených 
s Karlem IV.

Konvička 
v levé 

Jiří Dyčka

a celkově bylo spoustu věcí jinak než 
u  nás v  kostele. Hned po mši, když 
jsme přišli do sakristie, jsem všechny 
začal poučovat, jak se to má správně 
dělat, když v tom za mnou přišel osmi-
letý ministrant, který ministruje teprve 
rok, a řekl mi: Při mši svaté nejsou dů-
ležité drobnosti, ale opravdu důležité 
je to, že se potkáme s Pánem Ježíšem. 
A to si odnáším z těchto prázdnin. Že 
nejpřednější ze všeho je můj vztah 
s  Pánem Ježíšem. Přeji i  tobě dobrý 
start do nového školního roku.

Barvínek naladíte ve vysílání Rádia Proglas 
v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30. Hle-
dejte nás na barvinek.proglas.cz.

nebo 
v pravé ruce?

Sv. Ludmilu a  sv. Václava jste asi 
všichni poznali, ale najdeš deset 
rozdílů mezi dvěma obrázky?

Sv. Ludmila 
a sv. Václav

Obrázek si můžeš vybarvit.
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