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Kájovi se ve škole 
líbí, ale svěřil se Lídě, že 
už se na prázdniny moc 
těší. „Takové krásné dny!“ 
pochvaluje si Kája. „Ale 
ještě píšeme písemky 
a  zkouší se,“ mračil se 
Martin. „To už přece vy-
držíš,“ domlouvala mu 
Lída, „pár dní zkoušení, 
vysvědčení a potom už …
(dokončení v luštěnce).

Ahoj, kluci ministranti.
Máme tu měsíc červen a je konec školního roku. To to 

uteklo, že? Někomu se to mohlo zdát jako věčnost, ně-
komu rychlé jako blesk. Všichni, myslím si, se těšíme na 
prázdniny.

Víte, s jakým svatým je nejčastěji spojován měsíc červen? 
Je to svatý Jan Křtitel. Myslím, že každý ví, kdo to byl. Jeho 
rodiče se jmenovali Zachariáš a  Alžběta a  byli velmi staří, 
když se narodil. Alžběta byla příbuzná s Ježíšovou matkou 
Marií, a proto i Ježíš a Jan byli příbuzní. Křtil u řeky Jordánu 

a vyzýval k pokání. Jan se s Ježíšem potkal asi až v dospě-
losti, když ho křtil v řece Jordánu, a tehdy v něm poznal slíbe-
ného Mesiáše, o kterém tvrdil, že mu připravuje cestu. I Jan 
měl pochybnosti. Ježíš mu je ale vyvrátil, a tak Jan mohl ze-
mřít s vědomím, že vykonal, co bylo jeho úkolem. Zemřel sťat 
mečem na přání mladé dívky Salome z rozmaru královny. Jan 
byl ohlašovatelem Ježíšova příchodu a stejně tak je i minist-
rant ohlašovatelem Ježíšovy přítomnosti, jeho příchodu. A to 
ve všem, co dělá, jak se chová a jak mluví. Proto kluci, buďte 
ohlašovateli Ježíšova příchodu. A víte, jak si říkal Jan Křtitel?

DESET ROZDÍLŮ:
Malíř namaloval 

dva letní obrázky. 
Jeden barevný a je-

den černobílý. Ji-
nak ale obrázky vy-
padají stejně. Když 
si je ale prohlédneš 

lépe, poznáš, že je 
mezi nimi 10 rozdí-

lů. Najdeš je?

M O B A F R A Z B

OTEC PETR KOŠULIČ

Španěl zavítá do 
Londýna, kde stále 
prší.

„Řekni mi,“ ptá se 
malého Steva, „kdy 
u vás vlastně svítí slu-
níčko?“

„Nemám ponětí, 
vždyť je mi teprve 
devět.“

PRVNÍCH PĚT SOUTĚŽÍCÍCH, 
KTEŘÍ NÁM ZAŠLOU 

DO REDAKCE ROZLUŠTĚNOU 
ŠIFRU, ZÍSKAJÍ 

MALOU ODMĚNU.

POSUNUTÁ ABECEDA
Přezdívka sv. Jana Křtitele se nám celá posunula a za-
šifrovala. Rozluštit ji můžeš, pokud víš, kolikátého červ-
na slavíme svátek sv. Jana Křtitele. V abecedním kruhu 

si najdi postupně každé písmenko z naší šifry a proti 
směru hodinových ručiček odpočítej tolik písmenek, 

kolikátého slavíme svátek sv. Jana Křtitele.

C
Proč Robin Hood okrádal bohaté?

Protože chudí nic neměli.

Pepík píše domů z tábora:
„Protože nemám teď co na práci, tak vám 

píšu. Protože nemám co napsat, tak končím. Váš 
Pepík.“

Mladík, právě odvedený, projevil přání sloužit 
u námořnictva.

„Umíte plavat?“ zeptá se ho předseda komise.
Odvedenec se polekal: „To už nemáte žádné 

lodě?“

Synek po první hodině autoškoly: „Tati, potře-
buji novou učební pomůcku.“

„A co to má být?“
„Přece auto!“
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