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Druhý den.

Chlebový růženec, pár 
fotografií, a přesto v sobě 
skrývají památku na dob-
rého člověka a věrného 
kněze.

Tak dobrý, 
hotovo. 

 Druhý den. Kluci stojí někde před 
kostelem, kde působil jejich strýc.

V krabici najdou jeden 
zvláštní předmět.

 Kluci hoří nadšením.

Zdrávas 
Maria…
…milosti 

plná

Mezitím doma

Musím je očistit. 
Půjdu do lapáku, 
na školu můžu 
zapomenout. 

Chudák máma.

Doma najdou 
zhrouceného Standu.

Růženec byl pro 
něho důležitější než pár kous-
ků chleba. Vězení přežil pouze 

díky modlitbě. V dolech na uran 
přišel o zdraví a po návratu 

domů brzo zemřel.

Kostel je už ovšem zavřený 
a neudržovaný.

Kluci chodí po kostele a hledají stopy 
po svém prastrýci.
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Ach jo, určitě 
v tom jsou dro-
gy. A teď jsou 
na tom i moje 

otisky! Proč 
ten chleba 
radši ne-

snědl?

Netušil 
jsem, že 

v naší rodině 
může být 
hrdina.

Co tě to
 popadlo? Tohle 
si pěkně odská-

češ. Navíc by 
ti z toho něco 

káplo.

No jasně, 
to je chleba. 
Ale jak je to 
vyrobený, to 

nevím.

Myslel jsem, 
že svatí byli jen 
ve středověku.

Co se ti 
stalo?

Jsem 
totální vůl, vzal 
jsem do úscho-

vy tenhle balíček. 
Nejspíš v tom jsou 

drogy.

Támhle-
ten to je!

 Jasně. Hej, šéfe. 
Tady máš, 

chytej!

Takový 
blonďák, 
modrá 
mikina.

A kdo ti 
ten balí-
ček dal?

Jo, 
toho 
znám.

Náš strejda 
je světec a hrdina, 
my se jen tak ne-

vzdáváme.

Už jsem 
odepsa-

ný.

On byl 
strejda ve 

vězení?

U pana faráře.

Je to tak. 
Tohle je chlebový 
růženec. Vyráběli 
si ho vězni, aby se 

mohli modlit.

Tak to byl 
fakt borec.

Byl to 
obyčejný farář, 
přesto se stal 
mučedníkem.

Takže 
strejda byl 
mučedník?

 Jen se 
nedělejte.

To 
si to jako 

odskáčeme 
všichni?

My 
se vás 
nebojí-

me.

Díky, bráši. 
Pochopil jsem, že víra 
není berlička, ale po-

řádná berla, o kterou se 
můžeš vždycky opřít.

Bez 
strejdovy po-

moci bychom to 
nezvládli.

Díky moc, 
strejdo. Jed-
nou chci být 

jako ty.

Co kdyby-
chom se po-
modlili desá-

tek?

Mně se to 
nelíbí, vemte 
si to zpátky.

Cože? To 
jako já?

Hej, šéfe.
Znáš Káju, že jo? 

Tohle ti posílá, chce 
si to u tebe na chvíli 

uložit. 

A co je 
uvnitř? 

A proč jste 
si to vlastně 
nevzal vy?

U tebe 
to nebude nikdo 

hledat, a Kája je tvůj 
kámoš, přece by tě 

nepodrazil.

To ne-
tuším, 

dřevo to 
není.

Cože?
To 

vypadá jako 
chleba.

Pojďte 
sem, něco jsem 

našel!

Z celého 
života jenom 
tahle jediná 

krabice.

 To patři-
lo našemu 
strejdovi. Co to 

je?

Asi 
růženec.

To vidím taky, 
ale z čeho je to 

vyrobený?

Nedělej 
nervy. A hele, 
ať tě ani nena-

padne to rozdě-
lat, Kája by 
se zlobil.

Já jsem 
ale vůl, proč 
jsem si ten 
balík bral?

V tý 
době to ale 
asi vypadalo 

jinak.

Roz-
hlídneme 
se tady.

Tak tady 
prý náš strejda 

sloužil.

Tak 
hurá.

Pan farář 
mi půjčil 

klíč.

Jo, 
znám. 

A proč?
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děkujeme vojtovi, Kubovi, nicolasovi, edovi a tomášovi za skvělé herecké nasazení a všem ostatním co nám pomáhali.


