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Josef Lavička

V  listopadových mlhavých dnech se všechny hřbitovy rozzáří množstvím světel. Všichni 
upravují hroby, zapalují svíčky a vzpomínají na zemřelé.

My křesťané se za své zemřelé modlíme. Stýská se nám po nich, ale v našem vzpomínání na 
ně není beznaděj jako u nevěřících. Máme velkou výhodu, protože máme velkou naději. Ta se 
opírá o Písmo svaté. V jedenácté kapitole evangelia apoštola Jana se dočteme, co řekl Ježíš 
apoštolům:

Bludiště ze spadaNéHO listí
Nejdříve si jednou barvou vybarvi listí s čísly násobku dvou a ostatní listí jinou barvou. 
Potom postupuj podle šipky vždy na následující lístek pouze po barevných lístečkách, 
které jsou násobky dvou!

Nadeje

_ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _, _ _ _ _   _ _ _, 

_  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _, _  _ _ _ _ _, _ _ _  _ _ _ _ 

_  _ _ _ _ _  _ _  _ _ _, _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _.

První nám připomíná, že být 
svatý je úkol každého křesťa-
na. Pamatuje si někdo z vás 
svůj křest? Asi ne, protože 
jste byli většinou ještě moc 
malé děti. Ale když jste byli 
pokřtěni, stali jste se svatý-
mi. Být svatým totiž zname-
ná víc než jen stát na pod-
stavci nebo být na nějakém 
obraze. Být svatý znamená 
žít s Bohem, a to je dělat to, 
co nejčastěji dělal Pán Ježíš.

Památka všech věrných ze-
mřelých nám zase připomí-
ná, že jsou lidé, kteří potře-
bují naši modlitbu i po smrti. 
Nedokázali totiž dělat to, co 

Jak se nejvíce podobat Bohu?
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Jednotlivé krychle srovnej 
podle čísel, v  každém mod-
rém poli najdeš písmenko, 
které vepiš do tajenky dole.

Milí ministranti, celkem to 
utíká a najednou je tady mě-
síc listopad. tento měsíc 
zahajujeme dvěma svátky. 
první je slavnost všech sva-
tých a  ten druhý památka 
všech věrných zemřelých. 
proč máme tyto dva svátky 
a hned za sebou?

Pán Ježíš dělal nejčastěji. Možná si řeknete, že neumíte dě-
lat zázraky, že nedokážete nikoho uzdravit. Ale Pán Ježíš dě-
lal nejčastěji jiné věci, a ty byly důležitější než zázraky. Tyto 
skutky máme dělat i my a říká se, že když je děláme, tak se 
nejvíce podobáme Bohu. Lidé, kteří je dokázali dělat, jsou 
svatí a podobní Bohu. Ti, kteří to nedokázali, tak za ty se 
modlíme právě o památce zemřelých a prosíme, aby jim Bůh 
dal... (dokončení z tajenky).

tajenka ti odpoví, o co máme pro zemřelé prosit a co máme 
sami dělat, abychom se Bohu nejvíce podobali.
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VtIpáLEK

NEzbEdůV huMOR 5
Smích prodlužuje život, tak proč si 

ho neprodloužit? Chce to jen dobrou 
paměť na vtipy, které vás dostali do 
kolen a  poslat nám je e-mailem na 
redakce@tarsicius.cz. Vyhrát můžeš 
Nezbedův humor 5. Výhercem minu-
lého kola se stal Josef Dušek, kte-
rý výhra Evangelium milosrdenství. 
Gratulujeme!

SLOSOVáNí 
ObjEdNáVEK

ČítANKA 
VNItřNí 

MOdLItby
Už jste někdy něco vy-

hráli? Ať už je vaše odpo-
věď ano i  ne, zde se může 
stát sen skutečností. Vy-
hrát můžeš Čítanku vnitřní 
modlitby od Pavla Vojtěcha 
Kohuta. Provede vás cestou 
jak meditovat Písmo podle 
sv. Terezie z  Ávily z  na-
kladatelství Portál. Jak na 
to? Objednej si časopis do 
schránky na adrese objed-
návky@tarsicius.cz, nebo 
časopis doporučit svému 
kamarádovi. Výhru zašleme 
potom vám oběma. Minu-
lým výhercem se stal Ma-
touš koukal, který vyhrá-
vá knížku Trpaslík Ferina. 
Gratulujeme! U 
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Tajenka

Autor: IvA FukAlová

Přiběhne Pavlík domů: „Po-
třebuji honem stovku, někdo 
ve třídě rozbil okno – ale ne-
udělal jsem to schválně!“
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Ptá se kudlanka nábožná jetele: 

„Jeteli, proč se nemodlíš?“
Jetel smutně odpoví: „Já nechci 

být spasen.“
Josef D


