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Začala škola a vše se pomalu vrací do sta-
rých kolejí. Někde však jsou přece změny.

Do některé farnosti přišel nový pan farář a vám se 
zdá přísný. Bojíte se jít ministrovat. Někdo se možná 
dostal do situace – přes prázdniny byl hodně pryč 
a ministrování odvykl. A někdo si možná řekne – 
budu mít letos hodně učení ve škole, na ministrování 
už mi nezbude čas. A řady ministrantů u nejednoho 
oltáře najednou v září prořídly.

Tak to ne, kluci. Čas si musíte jen lépe zorgani-
zovat a nový farář vám hlavu neutrhne. Pamatujte, 
že Pán je stále s vámi! To ale neznamená, že vám 
bude stále zametat cestičku. To by z vás nic nebylo. 
Je přece známo, že rosteme jen, když se naučíme ... 
(dokončení v tajence).

Tajenku přečteš tak, že vybereš všechny kruhy a se-
řadíš je od největšího po nejmenší.

Ahoj kluci ministranti.
Skončily prázdniny. Každý z nás začíná školní 

rok jinak. Často je pro nás obtížné se přepnout 
z prázdninového režimu do toho školního. Ale 
to je normální. Nic si z toho nedělejte, i když je 
to těžké. A nejen to chození do školy, ale začít 
se učit, ráno vstávat, psát písemky a být zkou-
šený – i to je vážně někdy dost těžké. Nezbývá 
však, než se s tím poprat.

V měsíci září je několik velkých svátků a slavnos-
tí, které stojí určitě za zmínku. Největším svátkem je 
Slavnost sv. Václava – mučedníka a patrona České 
země. Ale potom jsou zde jiné svátky – svatí archan-
dělé. Schválně, jestli víte, kteří tři to jsou? Pokud ne, 
najděte si je v kalendáři. Potom svatý Matouš apoštol 
a ještě si připomínáme narození Panny Marie.

Do toho všeho ale zapadá ještě jeden svátek, který 
nám připomíná, že naše těžkosti a všechno obtížné 
můžeme zvládnout díky jediné „věci“, kterou Pán Je-
žíš dobrovolně vzal do svých rukou, aby nás vykoupil. 
Tu „věc“ si připomínáme o tomto svátku. Tento svátek 
vznikl na památku toho, že jedna odvážná žena, císa-
řovna Helena, matka císaře Konstantina Velikého, se 
vydala tuto „věc“ hledat a hledala ji tak dlouho, do-
kud ji nenašla. A když ji našla, tak tu „věc“ umístila do 
jedné velké baziliky v Jeruzalémě, odkud se část této 
„věci“ a ještě mnoho dalšího dostalo do Říma a je to 
uložené v jedné z velkých římských bazilik. Otázka je, 
co je to ta „věc“, díky které můžeme zvládnout všech-
no?

Kluci, přeji vám požehnaný školní rok.

Tajenku vyluštíte tak, že zakroužkujete všechna 
písmena v rozích obrazce, čtěte od levého horní-
ho rohu.

Je to BOJ Iva Fukalová

SLOSOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

VTIPÁLEK

Nový zákon pohledem cestovatele
Bible jako cestopis odhalující směr a smysl Cesty do 

nebeského Jeruzaléma. Tato kniha představuje Nový zákon 
očima cestovatele a redaktora rubriky cestománie Tarsicia 
Ondřeje Havelky.

Poutavé čtení a srovnání cest současného cestovatele 
s biblickým putováním může vyhrát ten, kdo si předplatí 
nebo doporučí svému kamarádovi tento časopis na adrese 
objednávky@tarsicius.cz.

V minulém kole soutěže vyhrál Vašík Binar 
a dostává od nás knihu Tamur.
Gratulujeme!

NEZBEDŮV HUMOR 5

Načerpal jsi nové síly a energii o prázdninách? Slyšel jsi vtipy, 
co tě pobavily, až tě bolela bránice? Sem s nimi. Pošli nám je do 
redakce na adresu vtipalek@tarsicius.cz a můžeš vyhrát brožurku 
úspěšných vtipů Nezbedův humor 5.
Výhercem posledního kola se stává: DOMINIK ŠULY. 
GRATULUJEME!
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Tajenka: Kristův kříž
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