
Populiariausias krikštynų žurnalas

„Krikšto metu gauni 
tikėjimą ir galimybę 
būti dievo vaiku. Ar

pasinaudosi ta 
galimybe, nuspręsi 

pats.“

Brolis Astijus2015 gegužės 17 d.

Orų prognozės
Horoskopas, vardo reikšmė
Įvairenybės
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Vardas 
Gimimo data 

Svoris gimus
Ūgis gimus
Gimimo vieta
Akių spalva
Plaukų spalva
Zodiako ženklas
Tėveliai
Krikšto tėveliai

Mažoji
krikštščioniukė

2Vardas krikštukas Data

Kai meilės jausmo apimti sukūrėt žemiškąjį kūną, krito žemyn žvaigždė šviesi. 
Ieškodama tėvų švelnumo. Nekalto kūdikio riksme dangaus palaima nuskambėjo. 

Nuo šiol privalot būt drauge, vardan žmogaus, kurį pradėjot.
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Šiandien gegužės .... d., ..... va.l Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčioje vyksta mažosios 
krikščioniukės Vardas  krikštynos.

Tėjos krikšto tėveliais tapo ir rūpintis naujaja kirkščioniuke sutiko ..................... 
ir..................
Linkime krikšto tėveliams sėkmės, atsakomybės ir kantrybės vygdant krikšto tėvelių 
pareigas.

Pagarbiai, tėveliai ..............................
ir krikšto dukra/ sūnus .............................

Dienos naujiena!
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vardo reikšmė:
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Mano šeimos medis
3Vardas krikštukas Data
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7

Horoskopas
Be jokios abejonės, tai tvirta asmenybė 
nuo pirmųjų gimimo dienų. Jis niekada 
nesielgs taip, kaip norite jūs. Mažasis 
Skorpioniukas turi  savo vidinę logiką, 
kurios pralaužti beveik neįmanoma. Ypač
jei bandoma tai padaryti jėga. Kelias į šio 
ženklo vaiko širdį eina per pagarbą ir 
nuoširdumą. Jei norite su juo puikiai sutarti, 
turite nuolat rodyti, kad jį vertinate, taip pat 
nepamiršti pagirt i  už gerus darbus ir, 
svarbiausia, bendrauti kaip lygus su lygiu. 
Įsidėmėkite: Skorpiono ženklo vaikas paklūsta 
ir mokosi tik iš tų, kurie stipresni už jį patį. Taip 
pat būkite pasiruošusi tokio vaiko nuotaikų kaitai. 
Mažieji skorpionai, ypač paaugliai, linkę į 
savigraužą.

Tėjos tėvelių biuro duomenims, gegužės 17 d.
bus giedra krikštynų nuotaika, vaišių metu galimas
visiškas sušilimas, netgi iki 40 laipsniu pagal Celsijų.
Šurmulys nepastovios krypties. Krikštynų pulko 
stovykloje protarpiais rūkas, vietomis šiltas lietus, 
pūs šiltas musonas

Orų prognozė

Dievulis nusišypsojo:

- Tavo angelas suglaus tavo delniukus ir mokys tave maldu.
- O aš girdejau, kad žemeje yra blogų žmonių, kas mane apsaugos ir gins?
Dievas apkabino vaikutį:
- Tavo angelas tave gins, net jeigu grės pats didžiausias pavojus.
Ir staiga mažutis nusiminė:
- Bet as visą laiką būsiu nelaimingas, nes daugiau tavęs nebepamatysiu...
Dievas pakele vaikuti ir tare:
- Tavo angeliukas visą laiką kalbėsis su tavimi apie mane ir mokys kelio, kad galetum pas mane sugrižti. 
Netgi jei as visą laiką busiu šalia taves.
Šiuo metu buvo taip gera ir ramu danguje, bet žemeje jau girdėjosi balsai, ir vaikutis paskubomis švelniai 
paklause:
- Dievuliau, jeigu jau man reikia tave palikti, prašau pasakyk man kuo mano angelas vardu!
- Tavo angelo vardas nėra svarbus, tu jį tiesiog vadink mamyte.

Danguje gyveno vaikutis ir ruošėsi netrukus gimti. Viena diena jis paklausė Dievo:
- Man sako, kad tu rytoj ketini mane nusiūsti i žeme, bet kaip aš ten gyvensiu budamas toks mažytis ir 
bejėgis?
- Iš daugelio angelų aš isrinkau vieną tau. Jis lauks tavęs ir tavimi rūpinsis - atsake Dievas.
- Bet juk čia, danguje, man nieko netruksta, bet tos dainos ir šypsenos...man jų reikia, kad būciau 
laimingas..
- Tavo angelas tau dainuos ir šypsosis kiekvieną dieną. Tu jausi jo meile ir busi laimingas.
- Bet - neatlyžo mažasis - kaip aš suprasiu, kai sumanim kalbės, juk aš nemoku žmoniu kalbos?
- Tai paprasta, tavo angelas kalbės tau pačius gražiausius ir šilčiausiu žodzius, kokių tu dar nesi 
girdejęs, ir su didžiule kantrybe bei rūpesčiu jis mokys tave kalbet.
Vaikutis pakele i Dieva akis:
- O ką aš darysiu, kai noresiu pasikalbeti su tavimi?
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     3. Namų ruoša niekur nedings; būkit geri, skirkit man laiko paaiškinti apie šį nuostabų 
pasaulį ir darykit tai su noru.

     4. Aš esu jautri! Būkite atidūs mano poreikiams; nesikabinėkite prie manęs visą dieną. 
Elkitės su manimi taip, kaip norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi.

    5. Aš esu ypatinga dovana! Saugokite mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo 
veiksmus, duokite nurodymų, kaip reikia gyventi, ir drauskite mane su ypatinga meile.

   6. Man reikia paramos, kad galėčiau augti. Būkit geri, neskubėkite kritikuoti. Jūs galite 
kritikuoti veiksmus, kuriuos aš darau ne taip, bet ne mane.

   7. Duokite man laisvę pačiai spręsti. Leiskite man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo 
klaidų. Taip aš išmoksiu apsispręsti, kai iš manęs pareikalaus gyvenimas.

   8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu padaryti pati. Tai priverčia mane jausti, 
kad mano pastangos neatitinka jūsų lūkesčių. Aš žinau, kad tai sunku, bet prašau, nelyginkite 
manęs su mano  seserimis.

  9. Nebijokite išvykti savaitgaliui abu kartu. Vaikams taip reikia “atostogų” be tėvų. Be to, tai 
yra puikiausias būdas įrodyti, kad jūsų santuoka yra nuostabi.

   10. Būkite man dvasinis vadovas. Išmokykite mane tikrų vertybių namuose ir rodykite man 
gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.

1. Mano rankytės dar mažos: būkit geri, nelaukite, 
kad aš gerai pasikločiau lovą, nupieščiau piešinį arba 
numesčiau kamuolį. Mano kojytės dar trumpos: eikit 
lėčiau, kad aš suspėčiau.

2. Mano akytės dar nematė tiek pasaulio, kiek jūsų: 
būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti; neverskite 
manęs, kai tai nebūtina.

Įsakymai tėveliams
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Atmintinė
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3. Patarti, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų patarimų.

4. Kartą per pusę metų praleiskite kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai... (vaikui irgi reikia pailsėti 
nuo tėvų)

5. Nesišvaistykite pažadais, nes juos reikės ištesėti

6 .Moksleivei padėti paruošti pamokas

7. Švęsti kartu šventes.

8. Nepamiršti dovanoti dovanų.

9. Nelepinti saldumynais, kad dantukai sveiki būtų, kitaip gausite sąskaitą už dantų gydymą.

10. Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai

11. Džiaugtis mano pasiekimais.

12. Vykdyti ankščiau minėtus įžadus.

13. Patarti, iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgėsiu truputį).

1. Mylėti ir branginti kaip savo vaiką.

2. Padėti tėveliams dorai užauginti.

Atmintinė

Įsakymai krikšto tėveliams
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Įdomybių kampelis
8

Skelbimai
Teatras
Š.m. gegužės 17 d. muzikinės komedijos
„Krikštynos“ premjera. Pagrindinį vaidmenį
atlieka Tėja. Įėjimas nemokamas
- Organizatoriai -

Ieško:
Nemokamos auklės savaitgaliams, šven-
čių dienomis bei rytais. Neturinčiai patirties
nesikreipti.
- Tėveliai -

Keičiu:
Tuščius saldainių popierėlius į ką nors 
saldaus. Panaudotas sauskėlnes, bet dar 
gana geors būklės, į švarias.
-Tėja -

Parduotu:
Pigiai parduodame būsimus ir esamus
Tėjos „ožiukus“. Didelis pasirinkimas -
besikandžiojantys, zyziantys, rėkiantys ir
daug kitokių.
- Tėveliai -

Siūlome paslaugas:
Nemokamai daužome indus, tvarkome
spinteles, plėšome pasus.
- Kreiptis į Tėją -

Maketuotoja, žurnalistė, stilistė ir 
laikraščio leidėja. 
- Tėjos krikšto mama.
Vyriausias redaktorius 
- Tėjos kirkšto tėtis.
Laikraščio rėmėja 
- Tėja, be jos pagalbos tikrai nebūtų
krikšto tėveliai apsėję.
Redakcijos adresas: 
Eisit takeliu - rasit miškelį, tame 
miškelyje - kalnelį, o ant kalnelio - 
mūsų redakcija.
Redakcijos telefonas: 
sakmbinti varpais ir barškučiais.
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