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Mikuláš byl biskupem ve městě Myra. Staral se o lidi v nouzi, byl štědrým dárcem, 
zapáleným obhájcem víry a ochráncem nespravedlivě obviněných.

Říká se také, že v noci obcházel domy chudých rodin a nechával za oknem vždy 
něco dobrého pro děti. A protože během svého života vykonal mnoho dobrých věcí, 
a dokonce skrze něj Bůh udělal i několik zázraků, začali ho lidé uctívat jako svatého.

Svatý Mikuláš je náM všeM vzoreM v konání dobrých Skutků.

Obrázky si vymaluj a najdi 10 rozdílů.

Autor: Iva Fukalová

soutěž Vtipálků

slosoVání objednáVek

ahoj kluci ministranti.
víte, jakou liturgickou dobu teď máme? ano, je to advent. 
a víte, co znamená slovo advent? je to cizí slovo latinské-

ho původu. znamená „příchod“.

Přicházíme do školy, do obchodu, rodiče do práce atd. Při-
cházet znamená nejen se někam přesunovat, ale je s tím spo-
jená také určitá příprava. Když jedeme na dovolenou, musíme 
si s sebou vzít spoustu věcí, které budeme potřebovat a které 
nám zpříjemní čas volna. Někdy si s sebou bereme i zbyteč-
nosti, které nám překážejí.

Advent je příchod, ale ne náš. Je to příchod Ježíšův. Přichází 
k nám a chce mít místo v našem životě. On s sebou nepřináší 
nic zbytečného, ale v našem životě je spousta zbytečností, 
a někdy i škodlivých. Myšlenky, slova, skutky, které zraňují 
a jsou zbytečné. Když Ježíš přichází, chce, abychom se těch-
to zbytečností zbavili, protože nás chce obdarovat. A o tom 
jsou Vánoce. Nejen dárky pod stromečkem, ale obdarování 
od Ježíše. K tomu, abychom mohli přijmout Ježíšovy dary 
a radovali se z nich, musíme mít čisté srdce. Jak to udělat? 
V adventu máme možnost se připravit, tzn. uvědomit si to 
zbytečné. Ale potřebujeme něco, co nám pomůže to odstranit. 

CO tO Je, se dOzVíš z tAJeNKy ABeCedNí tABulKy.

Vlk a štít
Knižní novinka od Paulínek Vlk a štít – dobrodružství se svatým Patrikem 

– čeká na toho, kdo si objedná Tarsicia přímo do své schránky nebo ho do-
poručí svému kamarádovi. Přejeme hodně štěstí.

Výhercem z minulého čísla se stává Dominik Sekanina, který vyhrává Čí-
tanku vnitřní modlitby. Gratulujeme!

nezbedůV humor 5
Čteš rád v Tarsiciovi vtipy? Tak nám pošli každý, který tě nedávno roze-

smál, na adresu redakce@tarsicius.cz. Vyhrát můžeš nálož vtipů z Nezbedo-
va humoru 5. Výhercem z minulého čísla se stal Ondřej Žvak. Gratulujeme!

Svatý Mikuláš

Maminka poslala Jiříčka, aby něco vyřídil panu faráři. 
Když odchází, tak mu připomíná: „Jiříčku, až pan farář 
otevře, tak ho zdvořile pozdrav Pochválen buď Ježíš Kris-
tus.“

Jiříček si to celou cestu opakuje, a když přijde k faře, za-
zvoní. Otevře mu ale dveře hospodyně. Jiříček se lekne 
a v mžiku zapomene, co má říct. Po chvíli se vzpamatuje 
a pozdraví: „Zdrávas královno, matko milosrdenství...“.

Ondra Ž.

Advent
otec Petr Košulič

abecední tabulka

19     22      1      20     15    19    20

19     13      9      18     5     14      9

Přijde Standa domů: „Tati, já jsem dal gól.“
„Opravdu? No tak to ti gratuluji.“
„Díky, prohráli jsme 0:1.“

Povídá syn otci: „Tati, dej mi sto dvacet korun. Můžu 
udělat dobrý obchod.“

„Cože?“
„Za sto dvacet korun se můžu podívat na film, který stál 

dvě stě milionů!“

Iva Fukalová

do prázdných okýnek vlož správné písmeno podle 
abecední tabulky. Číslo nad okýnkem odpovídá po-
řadí písmene v abecední tabulce. 
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