
Světlo světa 
Ahoj kluci ministranti v  novém roce 2020. Vánoce 

jsou už za námi. Před námi je čas, který nazýváme me-
zidobí a je to období mezi Vánocemi a půstem. A v tom-
to čase máme jeden den, který nám připomíná, že Ježíš 
je světlo světa.

Kluci, mám otázku: „Má světlo barvu?“ Možná si říká-
te, že nemá, ale ono má. Má hned několik barev. Když vy-
chází sluníčko anebo když zapadá, ukazuje se, že světlo 
má barvy. A věřte tomu, že takové barvy na světě nikdo 
nedokáže namíchat. Ty barvy jsou tak dokonalé a tak 
nádherné, že se člověku často tají dech. 
Podobně je tomu, když říkáme, že Ježíš je světlo. Když 
se s ním setkáváme v eucharistii, vypadá obyčejně. Ne-
září, nesvítí. A přesto, když ho přijmeme, najednou jako 
by se v nás rozzářilo světlo. Jako by v nás začalo svítit 
sluníčko a jako by celý náš život dostal barvu – barvy. 
Zažili jste to někdy? Pokud ano, tak si to pamatujte! Je-
žíš je ten, kdo v nás září a je světlem pro náš život. A po-
kud ne, tak ta chvíle určitě přijde a nebojte se toho. 
Nakonec ale přece jen ještě otázka! Jak se jmenuje lido-
vě svátek, který nám připomíná Ježíše jako světlo? Napo-
vím: slavíme ho 2. února a v bublinách objevíš jeho název.
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Jak se trpaslík Ferina rozplynul štěstím. Třetí díl pohádky 
o putování trpaslíka Feriny od Ondřeje Havelky, našeho redak-
tora cestománie. Krásné ilustrace má na svědomí Kristýna Plí-
halová, která kreslí pro Tarsicia komiksy pro nejstarší. Tuto po-
hádku můžeš vyhrát, když objednáš nebo doporučíš Tarsicia!

Výherci knihy Nový zákon pohledem cestovatele se stávají 
Peter a Andrej Šabo. Gratulujeme!

Místo obrázků 
a čárek doplň 
správná slova 

a text vyluštíš. 
Správnost luštění 

si můžeš ověřit, 
když si najdeš 

Mt 4, 11–11.

Na pousti
(slunce, hora, ruka, plášť, kámen vpravo, noha, kámen dole)

Jistě jsi poznal, že 
na obrázcích je Je-

žíš, který se postí 
na poušti. Vybarvi 
si obrázky a najdi 

mezi nimi 7 rozdílů.

HuMOR V bIblI
Máš rád vtipy? Necelá stovka vtipů, anekdot a citátů, které se in-

spirují větami a citáty ze Starého a Nového zákona v knížce z Karme-
litánského nakladatelství Humor v Bibli můžeš získat, když nám do 
redakce pošleš vtipy, které tě rozesmály, na adresu vtipalek@tarsi-
cius.cz. Výhercem Nezbedova humoru 3 se stávají Damián a Štěpán 
Fornůskovi. Blahopřejeme!

v Pán Ježíš byl na poušti pokoušen ďáblem. Hovoří o tom evangelium, které se čte na 1. neděli postní.

Máma ukazuje svému 
synovi, jak si zapnout zip 
u bundy.

„Tajemství je v tom,“ říká, 
„že ta levá část dole musí 
zapadnout do té pravé 
předtím, než vyjedeš zipem 
nahoru.“

Chlapeček se na ni zmate-
ně podívá: „A proč to musí 
být tajemství?“

Petříkův tatínek zakle-
pe u souseda: „Tak jakpak, 
sousede, už jste udělal sy-
novi úkol z matematiky?“

„Ano.“
„A  nedal byste mi ho 

opsat?“

„Čau, Ferko, co děláš?“
„Ale nic.“
„A jak ti to jde?“
„Nic moc, velká konku-

rence.“

Pan učitel se ptá malého 
Jiříka:

„Viděl jsi už datla?“
„Ano, doma v televizi.“
„A co v lese?“
„Tam ne. My televizi do 

lesa nenosíme.“
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