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V kostele, ale i jinde jsi už 
jistě viděl obrazy nebo sochy 
světců. 

Je zajímavé a pro náš život 
poučné znát jejich životní pří-
běhy, protože nám často mo-
hou (dokončení v  tajence).

CO MŮŽETE VYHRÁT 
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?

Vtipálci 
soutěží o knihu 

Nezbedův humor 5. 
Noví odběratelé a jejich 

doporučitelé můžou 
získat knihu Skan-
dál v Jezuzalémě 

– Velikonoční příběh 
v komiksové podobě, 

který předkládá všech-
ny evangelijní postavy 

v podobě zvířat.Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

V soutěži vtipálků vyhrává 
Martin Teradský a pro inspi-
raci získává knihu vtipů 
Nezbedův humor 3. 
Mezi těmi, kdo si ob-
jednali nebo doporučili 
Tarsicia, byl v tomto 
čísle vylosován Voj-
těch Krejčí a vy-
hrává knihu Bla-
hoslavený Carlo Acu-
tis od Paulínek. Oběma 
výhercům gratulujeme!

Ke každému světci přiděl 
jeho atribut – tedy věc, která 
se nějak váže k  jeho životu. 
Podle čísel u  světců doplň 
písmenka do tabulky.

Najdi si v  kalendáři, kdy 
mají tito svatí svátek!

Růženec není ozdoba

ROZKÓDUJ PŘÍKLAD A VYPOČÍTEJ HO.

Vyprávěl námořník přátelům o svých dobrodružstvích 
v Jižní Americe: „Co vám mám povídat? Bylo to strašné! In-
diáni vpravo, Indiáni vlevo, Indiáni všude kolem nás... Kam se 
člověk podíval, všude Indiáni na lodích. Přirazili k naší Marga-
retě a už se houfem drali na palubu...“

„Hrome! Co jste dělali?“
„Už bylo pozdě. Nedalo se nic dělat, a tak jsme od nich 

museli koupit pár výšivek, nějaké koberce, několik vyřezáva-
ných nožů a masek.“

„Paní učitelka ve školce se ptá malé Markétky: „Můžeš 
nám něco říct o rodičích?“

„No, myslím si, že když je dostaneme, jsou už příliš staří 
na to, abychom si je vychovali.“

Ahoj kluci ministranti.
Je měsíc říjen, a ten je jako ob-

vykle spojený s Pannou Marií a s 
modlitbou růžence. Co to vlastně 
je ten růženec? Když to vezmeme 
podle toho, jak to vypadá, tak jsou 
to kuličky na řetízku nebo prováz-
ku. Ale není to náhrdelník, jak si 
někteří myslí, není to ani nějaká 
cetka na ozdobu zrcátka v autě.

Růženec je soubor dvou základ-
ních modliteb. Ta první se jmenuje 
Modlitba Páně a ta druhá Zdrávas 
Maria. Modlitba Páně, jinak známá 
jako Otče náš, je modlitba, kterou 
naučil Pán Ježíš své učedníky. Oni 
se chtěli modlit a On jim dal tuto 

modlitbu. V ní je shrnuto vše, co je 
třeba ke štěstí člověka. Ale musí 
to být vše dohromady, nemůžeme 
si vybírat, co ano a co ne. Zkrát-
ka je to ta nejvíc super modlitba. 
Když se modlím Otče náš, je tam 
všecko a nemusím nic vymýšlet.

Ta druhá modlitba je Zdrávas 
Maria. V ní si připomínáme udá-
lost, kterou se začalo něco vel-
kého, co zasáhlo celý svět. Je to 
Ježíšovo početí, tedy ten moment, 
kdy Panna Maria pocítila jeho pří-
tomnost ve svém těle. Připomí-
náme si, že nás Bůh miloval a mi-
luje, a proto nám dal svého Syna 
Ježíše. A je to spojené s prosbou, 
aby nás Panna Maria provázela 

svou přímluvou jako výraz vděč-
nosti za toto dílo. Takže nemu-
sím vymýšlet, jak a za co děkovat.

Tak a teď to spojíme. Takže 
máme modlitbu Otče náš a v něm 
je to, co potřebujeme ke štěstí, 
a máme modlitbu Zdrávas Ma-
ria jako vděčnost Bohu za Ježí-
še. A to celé je vlastně růženec. 
Prosíme i děkujeme. A v růžen-
ci více děkujeme, než prosíme. 
Proč? A to bude váš úkol. Zjistit, 
kolik je v růženci modliteb Zdrá-
vas Maria a kolikrát Otče náš.


