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Pro Boha není nic nemožné. Také Mariina
příbuzná Alžběta v té době čekala dítě. Maria
se za ní vydala na cestu. Když ji Alžběta uviděla, vyšla jí naproti a pozdravila: „Jak to, že ke
mně přichází matka mého Pána?“

Jiří Dyčka
Ilustrace: Iva Fukalová

Na obrázku je Panna Maria
s Alžbětou při setkání.
Poznáš, která černá silueta
k obrázku patří?

Ahoj kamaráde, dnes mám pro tebe speciální úkol a výzvu. Jak moc dobře víš, dělat radost, dělá radost. To znamená, že když uděláš
třeba nějaký dobrý skutek pro kamaráda, máš
z toho sám také radost.

slosování
Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na
chvilku nedávat pozor a z věci, která před
chvíli zářila novotou, je starý, nepotřebný
krám. Ale kdo za to může? Drobná stvoření, která mají veškeré stárnutí na starosti.
Skřítek Překlep, jehož specialitou jsou chyby
v knížkách, se jednoho dne vydá na dobrodružné putování k samotnému Zubu Času.
Podaří se mu zastavit stárnutí? To se dozvíš, pokud si objednáš časopis Tarsicius na
www.tarsicius.cz nebo objednavky@tarsicius.cz a šťastná ruka našeho systému tě vylosuje. Pak se můžeš těšit na krásnou knihu
Překlep a Škraloup, která získala v loňském
roce cenu Magnesia litera. V měsíci dubnu
jsme z osudí vytáhli Pavla Bicka z Českých
Budějovic, kterému zasíláme Deník Anny
Frankové. Blahopřejeme.

Vtipálek
Lámal sis v poslední době hlavu s nějakou hádankou nebo tě rozesmál
dobrý vtip? Pošli nám ho do redakce, tvoji kamarádi ministranti si ho
rádi přečtou v příštím čísle. Navíc můžeš vyhrát knížku Otče náš s příběhem ke každé části modlitby. V dubnovém kole nám poslal vtip Martin Trunda, za to mu patří povídání o sv. Anežce české. Blahopřejeme.
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Je to tak, že když mám z něčeho radost a rozdělím se o ni, o tu svoji radost nepřicházím, ale spíš jí mám ještě
víc z toho, že jsem ji mohl předat dál.
A teď už k úkolu. Zkus prosím vymyslet něco, co by udělalo někomu radost.
Třeba rodičům nebo sourozencům,
panu faráři nebo kamarádovi. Může to
být nějaká drobnost, dobrý skutek nebo
něco, co zvládneš vyrobit. Nejdůležitější
je to, aby ses snažil udělat někomu radost. Pevně věřím, že se ti to povede,
a že poznáš, že dělat radost dělá radost.

Květnový den matek se přiblížil a děti
připravily pro svoji maminku tulipány.
Spočítáš, kolik jich je?

Tulipány

Jednou se Marii zjevil anděl, pozdravil ji
a řekl, aby se nebála. Připravil ji na to, že právě jí se narodí slibovaný Spasitel světa a nebude to obyčejné dítě, ale Syn Boží.
Na Marii sestoupil Duch Svatý a ona se stala
Ježíšovou matkou.
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