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Napsala a ilustrovala: Iva Fukalová

„Nám, nám, narodil se…“ zpíváme v kos-
tele i pod vánočním stromkem. Přečti si 
v Novém zákoně, co je napsáno o Ježíšo-
vě narození. Zprávy o tom najdeš v Ma-
toušově a Lukášově evangeliu. Víš, před 

kolika lety se to asi stalo? Jestli alespoň 
trošku znáš dobu, kdy se Pán Ježíš naro-
dil, určitě poznáš, kterých 10 předmětů na 
obrázek nepatří.

Knížku Svatý František s  krásnou přemluvou z  kázání papeže 
Františka při jeho návštěvě v Assisi lze úplně jednoduše získat. 
Stačí zaslat alespoň jeden vtip, který budeme moci otisknout, 
na mail redakce@tarsicius.cz a mít štěstí při losování. Do mailu 
prosím uveď i svoji poštovní adresu pro případné zaslání výhry. 
Držíme palce, ať vyhraješ právě ty! Vojtovi Vondráčkovi, který 
měl štěstí v minulém kole, posíláme CD skupiny Kapři.

Ahoj kamaráde, začal nám 
prosinec a už se blíží Váno-
ce. V liturgickém roce teď 
prožíváme dobu adventní, 
která je přípravou na vá-
noční svátky. Totiž Vánoce 
nejsou jen připomínka ně-
čeho, co se kdysi kdesi sta-
lo, ale je to i aktuální výzva 
k tomu, aby se Ježíš naro-
dil znovu i v našich srdcích.

Nejen k výročí naší republiky se moc hodí knížka příběhů svatých 
ochránců Čech a Moravy Kytice z královské zahrady autora Ivana 
Renče. Pokud si objednáš časopis Tarsicius a náš systém vylosuje 
právě tvoji objednávku, může být tvoje. V  listopadu padla vol-
ba na Iva Buličiče, který se může těšit na knížku Vánoční příběh. 
Gratulujeme. 

S čím si Ježíšek nehrál? Nejvetší dárek 
na svete

A co to znamená? Že se 
pokusím dělat dobré věci, 
i když mě nikdo nevidí 
a nehlídá. Že babičce po-
můžu s těžkým nákupem. 
Že na chvilku vypnu youtu-
be a půjdu si číst nějakou 
knížku. Že při ministrování 
budu dávat dobrý pozor při 
evangeliu. Možná si právě 
říkáš, že to jsou přece ma-

ličkosti a že to není potře-
ba takhle „hrotit.“ Ale právě 
takovými maličkostmi se 
v nás rodí Pán Ježíš a ob-
darovává nás tím největ-
ším dárkem na světě: sám 
sebou. Nikdy nezapomeň, 
že být svatý je o maličkos-
tech, ale být svatý není ma-
ličkost.

Jiří Dyčka
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Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 a ptá se podřimujícího Petra, co je to za 
vzorec? Petr koktá: „Pane učiteli, mám to na jazyku.“ „Tak to honem vyplivni, 
protože to je kyselina.“

Ptá se učitel: „O zahrady pečují zahradníci... a o sady?“ „Sadisté,“ ozve se z po-
slední lavice.

Jan G.

Říká kluk klukovi: „Představ si, že kdysi dávno lidé neznali elektroniku.“ ... „No, 
a proto všichni vymřeli.“

Vojtěch J.

Ptá se Ivánek paní učitelky: „Mohu být potrestán za něco, co jsem neudělal?“
„To v žádném případě!“ odpoví paní učitelka.
„Tak to je dobře.“ řekne Ivánek. „Já jsem neudělal domácí úkol.“

Přijde školák domů a říká tátovi: „Paní učitelka nám říkala, že by si lidi měli po-
máhat.“
„Ovšem, to je správně,“ povídá táta. 
„Tak mi uděláš ten úkol z matematiky, viď?“

Martin T.
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