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Tajenku vyluštíš, když poskládáš písmena správně za sebou pole obrazců. 
Zkušení luštitelé to jistě dokážou i bez jejich vystřihování. 
Nakonec si můžeš obrázek vybarvit.

Tri králové Ahoj kamaráde! Tak nám začal nový rok 
2018. Víš, od jaké události se letopočet počí-
tá? Ano, je to od narození Pána Ježíše v Bet-
lémě, které si připomínáme o Vánocích.

A věděls, že sedmidenní týden je také pře-
vzat z Bible? Když se zamyslíš, zjistíš, že 

spousta věcí nějak souvisí s tvojí vírou. Všech-
no se jakoby „motá“ kolem náboženství a víry. 
A i my se „motáme“ kolem oltáře a snažíme 

se ministrovat. Spoustu věcí ještě nechápeme, 
a tak si často ani neuvědomujeme, proč to dě-
láme, z  jakého důvodu. A třeba ani to, že se 
„motáme“ kolem Pána Ježíše. A já ti v tomto 
novém roce moc přeju, ať jsi dobrý ministrant 
a ať se pořád snažíš lépe poznat toho, který je 
středem celé naší ministrantské služby. Proto-
že jenom Pán Ježíš dá celému našemu minist-
rantskému „motání“ smysl.

Říkáme jim tři králové, ale Písmo svaté o nich mluví jako o třech mudr-
cích od východu. Putovali asi velmi dlouho, po cestě je vedla hvězda. 

Tito mudrcové byli vlastně první _ _ _ _ _ _,  _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _                    
_ _ _ _ _ _ _ _ Ježíši.
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Zamotaní motáci

Po odpočinku o vánočních prázdninách, bude potřeba v novém roce 
zabrat, než přijde pololetní vysvědčení. Teď k tomu máme spoustu sil. 
Aby se předsevzetí dobře plnila, zašleme propisku Tarsicius a plánovací 
sešit tomu, kdo naopak zašle nějaký pěkný vtip nám. V prosinci vyhrál 
Ondřej Švec a brzy si bude moci listovat v knížce Co se děje v kostele? 
Moc gratulujeme. 

Podařilo se nám získat knižní novinku od Portálu Čítanka vnitřní 
modlitby, kterou se můžeš inspirovat, jak meditovat Písmo podle 
sv. Terezie z Ávily nebo jak se dají rozjímat biblické úryvky. Objevit 
jako nové i to, co je nám „notoricky“ známé. Na postní dobu je 
to ideální knížka a vyhrát ji může ten, kdo si objedná časopis Tar-
sicius, nebo ho doporučí k objednání svému kamarádovi a ten ho 
do objednávky uvede. Více na www.tarsicius.cz V prosinci jsme 
z došlých objednávek vylosovali Vojtu Škarpu, který se může těšit 
na dobrodružné Drakobijce. Blahopřejeme.

Pomoz Petříkovi najít cestu do sakristie.
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