
8     9

Ilustrace dvoustrany: 
Iva Fukalová

Lustenky

Pojmenuj 
správně věci na 

obrázcích a vepiš 
podle čísel. 

Tajenku přečteš 
po řádcích ve 
vyznačených 

políčkách.

Martin se chystal na ministrantskou schůzku a Kája ho 
prosil: „Vezmi mě s sebou. Chtěl bych taky ministrovat.“ 
„Jsi ještě moc malý, to bys nezvládl,“ odbyl ho Martin.

Lída se bratříčka zastala: „Jen ho vem, Vždyť už chodí 
do školy a paní učitelka ho chválí.“ „Tak jo,“ souhlasil 
Martin, ale netvářil se nadšeně, „uvidíme, co tomu 
_ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _. (Tajenka první luštěnky.)          
A taky jsem zvědavý, jestli trefíš na faru!“

Prozradíme vám, 
že Kája správnou cestu znal. 

Poznáš, kterou ulicí došli 
kluci k faře?

V V

Pepíček říká Jiříčkovi: „Když uhádneš, kolik 
mám v kapse bonbónů, dám ti všech pět.“ 

Adam K.

Dopravní strážník zastavil řidiče, který po-
rušil předpisy.

„Copak jsem jel příliš rychle?“ polekal se ři-
dič.

„To ne, ale letěl jste příliš nízko nad zemí.“

„Pane vrchní, co jste mi to přinesl? Je to čaj, 
nebo káva? Chutná to jako nafta!“

„Tak to bude káva, prosím. Čaj u nás totiž 
chutná jako terpentýn.“

„Děkuji, pane doktore, ta bolest v  zádech 
ustoupila. Co to bylo, páteř?“

„Ale ne, jen jste měl překroucené kšandy.“

E-mail: „Jsem počítačový virus, ale s  ohle-
dem na slabé možnosti svých operačních sys-
témů ti nemohu nic udělat. Prosím, smaž si 
jeden soubor a pošli mě dál.“

Měsíc říjen je spojován s osobou, která je 
velmi blízká Pánu Ježíši. Samozřejmě, je 

to Panna Maria, Ježíšova maminka. Proč právě 
měsíc říjen a proč zrovna Panna Maria? 
  Na 7. října připadá svátek Panny Marie. Tento 
svátek je velmi starý. Vznikl v 16. století na 
památku vítězství křesťanských vojsk nad Turky 
ve velké bitvě nazývané „U Lepanta“. Údajně 
se právě v době té nejzuřivější bitvy křesťanští 
vojáci modlili modlitbu, která je velmi stará 
a velmi známá a podle které někdy měsíci říjnu 

V nejzuřivější bitvě
Ahoj milí ministranti. Zdravím vás a doufám, 
že první měsíc školy byl pro vás dobrým startem 
do nového školního roku. Ten první máme za sebou 
a ten druhý je před námi.

také říkáme. Tato modlitba není těžká, i když to 
tak možná může na první pohled vypadat. A je 
to modlitba, ve které zveme právě maminku 
Pána Ježíše, aby byla také naší maminkou, naší 
ochránkyní a pomocnicí. Každý ministrant má 
Pannu Marii jako svou „druhou maminku“ a od 
ní se učí, jak nejlépe sloužit Pánu Ježíši, a to 
nejen u oltáře. Jak se této modlitbě říká? Najdeš 
v tajence.

otec Petr Košulič

Hádanky
Uhodni všechny čtyři hádanky, 
u prvních tří napiš první slabiku 
a u poslední první písmeno, 
vyjde ti jméno známé modlitby.

1) oblíbená holčičí barva
2) sladká rosolovitá pochoutka
3) spí hlavou dolů
4) každého rozpláče

„Můj bratr zaběhl na školních závodech 
kilometr za minutu a půl!“ 

„Nepovídej, vždy je to lepší čas než 
světový rekord.“

„To je, ale můj brácha zná zkratku.“

Když přišla babička, ptala se Katušky: „Tak co, 
milé dítě, umí už tvůj bratříček mluvit?“

„Ne,“ odvětila Katka. „On to vůbec nepo-
třebuje. Stačí, když začne řvát, a hned dostane 
všechno, co chce.“


