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Jiří Dyčka

Začala škola a vše se pomalu vrací do starých kolejí. 
Někde však jsou přece změny.

Do některé farnosti přišel nový pan farář a vám se může zdát přísný. 
Bojíte se jít ministrovat. Někdo se možná dostal do situace Jirky a Kuby 

– přes prázdniny byli hodně pryč a ministrování odvykli. 
A někdo si možná řekne – budu mít letos hodně učení ve škole, 

na ministrování už mi nezbude čas. 
A řady ministrantů u nejednoho oltáře najednou v září prořídly.

Tak to ne, kluci! Čas si musíte jen lépe zorganizovat a nový farář vám 
hlavu neutrhne. Pamatujte, že Pán je stále s vámi! To ale neznamená, že 
vám bude stále zametat cestičku. To by z vás nic nebylo. Je přece zná-

mé, že rosteme jen, když se naučíme ... (dokončení v tajence).

Tajenku přečteš tak, že vybereš všechny kruhy a seřadíš je 
od největšího po nejmenší.

Ahoj kamaráde! Tak nám skončily prázd-
niny a začala škola. Myslím, že úplně stejně 
jako já právě i ty vzpomínáš na pěkné prázd-
niny a na všechno, co jsi prožil. Všechny výle-
ty k vodě i do lesů, návštěvy hradů a prostě 
všechno to, co k prázdninám patří.

Dalo by se říct, že jedním z hlavních důvo-
dů prázdnin, kromě odpočinku, je právě po-
znávání nových věcí. Můžeme se toho spous-
tu dozvědět o nových místech, poznat nové 
lidi a  také se toho můžeme spoustu naučit 
o sobě. Toto poznávání je někdy trochu ná-
ročné, protože pro něj musím i já něco udě-
lat. Ale rozhodně tak získáváme nové zkuše-
nosti a učíme se nové věci. Stejně i v naší mi-
nistrantské službě můžeme neustále pozná-
vat nové a nové věci a neustále růst. A já ti 
přeju na začátku nového školního roku, abys 
ani během roku neztratil objevitelského du-
cha a snažil se všechno poznávat a dobrého 
se držet.

Otče náš
Začíná škola i  hodiny náboženství, 

proto od nás můžeš vyhrát krásně ilu-
strovanou knížku Otče náš – modlitbu, 
kterou nám daroval náš největší učitel 
Ježíš Kristus. Pošli nám vtipy, které tě 
o  prázdninách rozesmály, a  zařadíš se 
mezi soutěžící.

Omalovánky s příběhem o  sv. Cyrilu 
a Metodějovi vyhrává Pavlík Sedlář. 

Gratulujeme!

SlOSOVáNí 
DRaKObIjCE

Máte rádi dobrodružné příběhy plné napětí a putování? Máme pro vás výhru v po-
době knížky Drakobijce – moje cesta. Hlavním hrdinou je chlapec Artur, který svádí 
odvěký souboj s drakem. Kdo si objedná časopis Tarsicius nebo jej doporučí svému 
kamarádovi a bude vylosován, knížka bude jeho. 

Výhercem knížky Jak slovo na Velkou Moravu přišlo se stává Dominik Podivínský. 
Blahopřejeme!

Dva seminaristé jedou na motorce, zastaví je 
policista a povídá: „To nevíte, že při takové rych-
losti můžete zavinit dopravní nehodu?“

„Ale kdepak,“ odpoví jeden seminarista, „Kris-
tus je s námi.“

„V tom případě máte dvojitou pokutu, protože 
je přísně zakázáno jezdit na motorce ve třech!“

Štěpán Cigánek 

Horolezec povídá o své výpravě do Alp: „Tam 
v horách, když zakřičíte HALÓ, ozvěna se vám 
ozve pětkrát nazpět.“ 

„To nic není,“ odvětil jeden z posluchačů, „u nás 
v paneláku, když si někdo kýchne, ozve se deset-
krát na zdraví!“

Taxikář jede po městě a na semaforu mu pře-
blikne červená, tak na to šlápne a zděšený pasa-
žér se ho ptá: „Co to děláte, vždyť je červená!“ 
„Jsem frajer, ten jezdí na červenou,“ odpoví taxi-
kář a jede dál. Před nimi je další světelná křižo-
vatka, na které je červená a taxikář znovu šlápne 
na plyn. Pasažér se opět zeptá a taxikář mu dá 
tu samou odpověď. Na třetím semaforu je ze-
lená a taxikář dupne na brzdu. Na otázku: „Co 
to děláte, vždyť je zelená?“ odpoví: „Co kdyby 
jel frajer?“

Arnošt Bekárek

Drž se dobréhoJak je to u vás?
Iva Fukalová

„Chlapče, umíš jezdit na kole?“
„Bohužel ne, pane.“
„Tak mi prosím pohlídej to moje, za 

chvilku přijdu!“
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Iva Fukalová


