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SlOSOváNí ObjEdNávEKvtIpálEK

Iva Fukalová

Milí 
ministranti, 

připravili jsme pro vás 
výherní luštěnku. 

Prvních deset luštitelů může vy-
hrát propisku Tarsicia. Své odpo-

vědi nám zasílejte do 20. ledna mai-
lem na adresu redakce@tarsicius.cz, 
nezapomeňte připsat svoji adresu, 

ať víme, kam výhru zaslat.

Doplň slova do tajenky podle 
obrázků. 

odpověď nalezneš 
ve žlutých políčkách.

Máme tu nového vtipálka, Standa Krček se nebál poslat nám vtip 
a hned se mu povedlo být vylosován. Může se těšit na propisku 
Tarsicia a veselé omalovánky. V příštím kole se soutěží o velmi uži-
tečnou knížku nejen pro ministranty Co se děje v kostele? od Jana 
Houkala. Vše, co jste nevěděli o mši svaté, pěkně pohromadě v jed-
né knížce. Už tě napadá nějaký vtip? 
Pošli nám ho na redakce@tarsicius.cz a knížka může být tvoje.

Ahoj kamaráde! Už se ti někdy stalo, 
že k tobě přišel kamarád na návště-
vu domů? Já myslím, že určitě ano, 

a tak dobře víš, co je všechno potřeba.

Musel sis třeba uklidit v pokojíčku, nachys-
tat pro něho něco k pití a k jídlu a hlavně 
jsi musel mít čas a být v tu dobu doma. Po-
tom ses tomu kamarádovi věnoval a strávil 
s ním pěkný čas.
Právě v  tomto měsíci se také připravu-

jeme na návštěvu. Celý prosinec se totiž 

chystáme na to, že k nám přijde Pán Ježíš 
a narodí se nejen v Betlémě, ale taky v na-
šem srdci. Můžeme si to představit tak, 
že se chystáme na to, že přijde Pán Ježíš 
na návštěvu k nám domů. A celá adventní 
doba je čas chystání se na tuto návštěvu. 
Proto se snažíme se co nejlépe připravit 
a obrazně „uklidit si sami v sobě“. A já ti 
přeju, ať se pořádně připravíš na toto nej-
větší životní setkání, na návštěvu toho nej-
lepšího kamaráda.

V tomto měsíci se opravdu vyplatí objednat si časopis Tarsicius. 
Nejen že budeš mít každý měsíc ve schránce skvělé čtení, ale ješ-
tě můžeš vyhrát. Tentokrát vylosujeme šťastlivce, který od nás 
dostane oblíbenou dobrodružnou knihu Drakobijce. Do Vánoč-
ního příběhu Anselma Gruna se může začíst Daniel Košnar. Velká 
gratulace letí do Proseče.

Vánocní   luštení ˇˇ

TAké se 
uŽ TěšíTe 
NA VáNoce? 
Obrázkové 
čtení o oltáři 
vám zkrátí čekání 
na nejkrásnější 
svátky v roce. 

Nejlepší Návštěva Jiří Dyčka

Označ všechny věci, 
které nepatří na 
vánoční stůl.Kapr 

říká kapro-
vi: „Hele Pepo, 
věříš na život po 

Vánocích?“

Blázen 
cosi dělá s provázkem 

a druhý se ho ptá: „Co děláš?“ „Ne-
můžu najít konec.“ „Ten nenajdeš, 

já jsem ti ho ustřihl!“


