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Všichni se už nemůžou dočkat, jaká dobro-
družství je čekají letos o prázdninách! Kluci 

toho mají v plánu hodně. Mimo jiné se chystají 
i na výpravu ke zřícenině hradu.

Iva Fukalová

Plány na prázdniny

Ty máš za úkol zjistit, který stín patří 
Vaškovi a  také poradit klukům, kudy se 
dostanou na kopec se zříceninou. Když 
najdeš správnou cestu, podaří se ti jistě 
vyluštit i tajenku, která ti poradí, na co ne-
smíš o prázdninách zapomenout!

Ahoj kluci!
Jak se máte? Věřím, že určitě 

dobře. Už můžete chodit do kostela 
a ministrovat a nemusíte se ohlížet 
na to, kolik vás tam je. Někde jste 
dva, někde jeden a někde třeba dva-
cet. To ale vůbec není důležité, kolik 
vás u oltáře stojí. Důležitý je každý.

Věděli jste, že při každé mši sva-
té je přítomno celé nebe? Tak si to 
představte. Před začátkem mše 
svaté v lavicích sedí lidé, ministran-
ti stojí připraveni v zákristii spolu 
s knězem. A když zazvoní zvonek 
a začne mše svatá, je přítomno celé 
nebe. Mezi lidmi a všude, kde je mís-
to, jsou všichni svatí, Václav, Josef, 
Petr, Pavel, Karel, Ondřej, Klára, Ma-
rie, Agáta a mnoho dalších, které 
znáte. Potom jsou tam všichni andě-
lé. To znamená, že kolem vás, kteří 
sloužíte u oltáře, je obrovský zástup 
andělů, archandělů, knížat, moc-
ností a všechny další druhy andělů. 
Včetně cherubů a serafů, kteří jsou 
nejblíž Bohu samému. A teď si před-
stavte, že vy jste mezi těmi anděly, 
kteří jsou kolem oltáře. Jste součástí 
toho velkého zástupu andělů, proto-
že právě vy sloužíte při mši samot-
nému Ježíši, který přináší oběť na 
oltáři. Kněz se při mši svaté jakoby 
stává Ježíšem. Skrze něj promlouvá 
a jedná Ježíš. V tajence najdete, jak 
se to řekne česky. Latinsky je to: „IN 
PERSONA CHRISTI“.

Co tam nepatří?
V každé řadě obrázků je je-

den, který do ní nepatří. Začá-
teční písmeno tohoto obrázku 
vepište do tajenky.

NEBE 
V KOSTELE

otec Petr Košulič

Nejúspěšnějšímu ob-
chodníkovi světa se po-
dařilo prodat ledničku Es-
kymákovi. Když mu za půl 
roku volá, jak je se zbožím 
spokojen, Eskymák odpo-
vídá: „Paráda. Jenom mi 
dá zabrat, když mám na-
sekat led na malé kousky 
a poskládat je do těch mis-
tiček na led.

Zpráva ve společenském tisku: Ha-
sič spadl ze čtyřicetimetrového žebříku. 
Pád přežil bez následků. Zachránilo ho 
to, že před pádem vylezl pouze na dru-
hou příčku.

Nápověda: Smeták, eskymák, talíř
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