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á Ahoj kamaráde. Co se ti vybaví, když se řek-

ne uniforma? Třeba policisté, hasiči nebo vo-
jáci, pro které je uniforma typická. Je to oble-
čení, podle kterého je všichni poznáme.
Ale je hasič hasičem i bez uniformy? Určitě 

ano. A stejně tak my ministranti máme tako-
vou uniformu. Naše černobílá kombinéza je 
pro všechny poznávacím znamením, ale jsme 

ministranty, i když na sobě nemáme tuto uni-
formu? Moc bych si přál, abychom dokáza-
li být ministranty i mimo kostel. Abychom 
sloužili druhým, plnili si své povinnosti a byli 
pro své okolí správným vzorem. Přeju ti, aby 
se ti to vždy dařilo. V tajence se dozvíš, jak 
se jmenuje černé dlouhé roucho, které nosí 
kněží, bohoslovci a také někteří ministranti. 

Seřaď domy s písmenky podle čísel a vyjde ti druhá tajenka.

Zimní luštení  ˇ
Jednou, když přišel Martin s Kájou na ministrantskou schůzku, tvářil se otec To-

máš velmi ustaraně.
„Právě mi telefonoval pan varhaník,“ řekl klukům, „že nemůže skoro mluvit. Má ne-

mocné hlasivky. Na varhany hrát při mši bude, ale zpívat nemůže.“
„Mám zavolat naší Lídě?“ zeptal se Martin. „Chodí do sboru a často zpívá i sóla. 

Myslím, že zazpívat ……………………………………………………………………………(tajenka obrázkové 
doplňovačky).

„To by bylo výborné,“ zaradoval se otec Tomáš. „Tak jí, prosím, zavolej. Domluvíme 
hned zkoušku ……………………………………………………………….……………(tajenka druhé luštěnky).

Pojmenuj správně obrázky, každé třetí písmenko tvoří tajenku. Čti po řádcích.

Uniforma

retezovka
Vyplň slova ve směru šipky. Každé poslední písmeno slova je zároveň prvním 
písmenem slova následujícího. Tajenku si přečteš v označených políčkách. 
1. Co nám v zimě hřeje ruce? 1–8
2. Co napájí domácí spotřebiče? 8–16
3. Co říkáme, když někomu provedeme žertík 1. dubna? 16–20
4. Na čem bruslíme? 20–22
5. Co stoupá z kadidelnice? 22–24
6. Čím sněhulák čichá? 24–28
7. Co dýcháme? 28–32
8. Jeden z obětních darů, který přinášíme při mši svaté. 32–35
9. Jaká je nejvydávanější kniha na světě? 35–39
10. Jak se jmenovala první žena? 39–41
11. Jak se nazývá oblast severního pólu? 41–47
12. Co se v autě spustí, když se do něj dobývá zloděj? 47–51
13. Jak se říká karnevalovému období před Popeleční středou? 51–58

Znáš nějaký vtip, o který by 
ses rád podělil s kamarády? 
Pošli nám ho do redakce na 
mail redakce@tarsicius.cz a 
můžou si ho přečíst kamarádi 
ministranti v celé republice. 
Pokud tě vylosujeme, čeká 
tě ve schránce zásilka s kníž-
kou Poprvé u Ježíšova stolu. 
Nahlížet do schránky může 
i Víťa Jahn, který vyhrává In 
sinu Jesu. Blahopřejeme. 

SlOSOVáNí 
ObjEdNáVEK

Ztratily se nádobky a na vině 
je Caleb. Jak to s ním dopad-
ne? Příběh s detektivní zá-
pletkou Ztracené nádobky si 
může přečíst ten, kdo si ob-
jedná Tarsicia na www.tarsi-
cius.cz nebo objednavky@
tarsicius.cz. Pak už stačí mít 
jen štěstí při losování. V led-
nu měl takové štěstí Šimon 
Staněk, posíláme mu knížku 
Velká kniha o svatých. Gratu-
lace letí z redakce.
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U zubaře:
„Kolik bude stát ten 
zákrok?“
„Tisíc korun.“
„Tisíc korun za pár mi-
nut práce?“
„Jestli chcete, můžu vám 
ten zákrok dělat velmi, 
velmi pomalu.“

Jiří Dyčka


