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Děti se vypravily 
na tříkrálovou sbírku. 

Poznáš, která silueta patří k barevnému obrázku?

Tri králové
Co je na obrázku?
Spoj pečlivě všechny tečky podle čísel a pak 
určitě poznáš, co je na obrázku. Pastelkami 
domaluj, co chybí. 

MOdlItby IN SINu JESu
Milí vtipálci, tentokrát se za vtip, který můžeme 

v časopise otisknout, dá získat malá, přesto vel-
mi užitečná knížečka. Jsou to rozjímavé modlitby, 
krásně popsaná zastavení křížové cesty v knížce 
in sinu Jesu – V  tichu před pánem. Pošli vtipy 
a třeba bude právě tvoje. V prosincovém čísle 
jsme vylosovali Adama Byrtuse, který od nás 
dostává knihu Svatý František. Blahopřejeme. 

Každý z nás při křtu dostal své jméno. Už ses 
ptal rodičů, proč vybrali ze záplavy jmen prá-
vě to tvoje? Výběr našich jmen může být inspi-
rovaný i  životem některého svatého, a  o  tom 
je právě Velká kniha o svatých s podtitulem Po 
kom se jmenujeme. ten, kdo si objedná časo-
pis tarsicius na objednavky@in.cz nebo wwww.
tarsicius.cz, může doufat ve štěstí při losová-
ní o  tuto krásnou knížku. V  prosinci měl štěs-
tí Šimon Klaška a  posíláme mu knihu Kytice 
z  královské zahrady, blahopřání letí do Brna.

Ahoj kamaráde, jezdíš 
někdy na kole? Pokud 
ano, určitě víš, že kaž-

dé správné kolo má zvonek. 
Slouží například k tomu, že 
když jedeš po cyklo-
stezce a jdou po ní 
chodci, zazvoníš, aby 
šli stranou a tys mohl 
projet.

Zvonek je prostě 
takové: Pozor! Teď se 
děje něco důležitého. 
Když k vám jde někdo na ná-
vštěvu, také použije zvonek, 
abys věděl, že někdo přichá-
zí. A to samé platí i pro zvon-
ky, které se používají při mši 

svaté. Když se zvoní při pro-
měňování, je to takové Po-
zor, teď se děje něco důleži-
tého! Chce se nám tím také 
říct: právě teď někdo přichází 

a chce tě navští-
vit. Pokaždé, když 
uslyšíme zvonky, 
můžeme si připo-
menout, že se teď 
děje jedna z nejdů-
ležitějších věcí na 
světě. Když ty sám 

budeš zvonit, nezapomeň, že 
právě ty jsi ten, který upozor-
ňuje ostatní.

Jiří Dyčka

Pozor!
v

V  hodině chemie upozorňuje učitel 
žáky:

„Kdyby se tento pokus nezdařil, celá 
třída vyletí do povětří. tak pojďte blíž, 
ať to vidíte zblízka.“

Otec se ptá svého syna:
„tak co, jak ti to jde ve škole?“
„Výborně. Dnes mi učitel říkal, že kdy-

by byli všichni jako já, tak mohou školu 
zavřít.“

„Mami, dnes jsem zabil osm much. 
Dva samečky a šest samiček.“

„Jak jsi to mohl tak přesně rozeznat?“ 
diví se maminka.

„no, dvě seděly na šroubováku a šest 
na zrcadle.“

„Mami, žijí u nás kanibalové?“
„Jak jsi na to přišel?“
„no, tatínek včera říkal, že můj strýc 

Karel je živ z turistů.“
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