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Na obrázcích vidíš, 
proč byli kluci tak 
překvapení. Najdi 
mezi obrázky 
devět rozdílů 
a spodní si můžeš 
vybarvit.

Au
to

r: 
Iv

a 
Fu

ka
lo

vá

Le
de

n

Jednoho dne se kluci vrátili z ministrantské schůzky a nestačili se divit. „Lído, 
co to tu provádíš?“ „Copak jste to nepoznali?! Chystáme s maminkou věci... 
(dokončení v kruhové tajence).

„Představ si, poprvé se nás sešlo na 
štědrovečerní večeři sudý počet lidí!“

„Jak to, vždyť jste byli tři!“
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct ha-

sičů!“

Podnikatel se ptá syna: „Tak co, jak 
se daří ve škole?“

„Výborně, tati. Můj kontrakt s pátou 
třídou byl prodloužen o rok!“

„Tati, máš dobrou paměť na tváře?“ 
ptá se syn.

„Ano, jistě. Ale proč se ptáš?“
„Protože jsem právě rozbil zrcadlo, 

které používáš při holení.“

Víte, jaký je rozdíl mezi čápem a ob-
zvláštěm?

Čápi hnízdí ve výškách, obzvláště na 
komínech.

Šimon L.
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Tak Vánoce jsou za námi… vlastně nejsou. 
Ještě máme pořád dobu vánoční. Na konci 
doby vánoční je jedna velká slavnost. Pů-
vodně byla tato slavnost Vánocemi a ně-
kde to tak ještě zůstalo.

Ten svátek se jmenuje Zjevení Páně, ji-
nak také Tří králů. My ministranti používá-
me název Zjevení Páně. Proč? Není to tak, 
že by se Pán Ježíš někomu zjevil ani že by 
někdo byl vyjevený z Pána Ježíše. Je to 
tak, že do Betléma připutovali mudrci, kteří 
v malém Ježíškovi poznali velkého Mesiáše 
a Spasitele celého světa. Kdo ví, kolik bylo 

těch mudrců? Tři? Chyba! Mluví se o tom, 
že jich bylo tři až sedm. To je zmatek, co? 
My soudíme, že byli tři podle darů, které při-
nesli: zlato, kadidlo a myrhu. Na památku 
této události žehnáme při mši svaté tři věci. 
Vodu, kadidlo a křídu. Voda nám připomí-
ná, že Ježíš je Spasitel. Kadidlo, že Ježíš je 
Bůh. A co s křídou? Tou označujeme naše 
domovy a píšeme K + M + B + a letopočet 
(2020), anebo můžeme psát také + C + M 
+ B a letopočet. To první nám připomíná 
tři krále, Kašpara, Melichara, Baltazara, to 
druhé Pána Ježíše a znamená to: Christus 
mansionem benedicat. Co to znamená?

SOuTěž VTIPálKů SlOSOVáNí OBjEdNáVEK

NEzBEdůV huMOR 3
Čteš si rád v Tarsiciovi vtipy? My ano. Velkou dávku Ne-

zbedova humoru v knížce s pořadovým číslem 3 můžeš 
vyhrát, když nám pošleš na redakce@tarsicius.cz alespoň 
jeden vtip, který můžeme otisknout v příštích číslech. Tě-
šíme se na něj a  držíme palce při losování. Výhercem 
z minulého čísla se stává Šimon Lev, moc gratulujeme!

NOVý záKON POhlEdEM cESTOVATElE
Na stránkách Tarsicia se pravidelně objevují cestovatelská dobrodružství 

našeho redaktora Ondry Havelky v rubrice Cestománie. Pokud je to tvá ob-
líbená rubrika, máš teď jedinečnou šanci vyhrát jeho nejnovější knížku Starý 
zákon pohledem cestovatele s podtitulem Bible jako nejstarší cestopis odha-
lující smysl Cesty. Jak? Stačí si objednat Tarsicia přímo do své schránky nebo 
ho doporučit svému kamarádovi. Pokud si časopis objedná a tebe uvede do 
poznámky jako doporučitele, dostanete výhru oba dva. Přejeme hodně štěs-
tí. V posledním kole jsme vylosovali Martina Grebeníčka, moc gratulujeme.
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Jdi po číslech a objevíš tajemství tříkrálového nápisu.
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