ˇ
,,Andelé
z konviktu“

Kdyby tu byl
Jenda, ten by ho
srovnal!

Napsal a nafotil

Zbyněk Pavienský

Jenda

Skvěle, Pepo!
Příští rok bys
mohl schůzky
vést.

1)

3)

2)

No, já
nevím...
Tohle je naše
poslední schůzka,
po prázdninách
nastupuju
do konviktu.

Vojta

Pane,
prosím za naše
ministranty a za
sebe, abych poznal Tvou vůli.

… a korporál
pomalu rozložíme …

Na schůzce střílí Tomáš po ostatních rýži.
16)

Nejradši bych
jel za nimi.

Jé, Pepa, to jsem rád,
že na mě myslí... Co
se tam asi děje?

15)

… mame noveho ministranta, hrozne
zlobi a rozklada nam
partu …

13)

To je
škoda, jsi
skvělý
vedoucí!

14)

Vojto, přečti si,
co mi napsali. Co
myslíš, že mám
dělat?

Jendovi přišla
smutná smska
od Pepy.

17)

Měl by ses
hlavně učit,
bude ten test
z latiny.

18)

No jo, ale
co kluci?

Na ministrantské schůzce.
4)

Bratři
z konviktu

Po prázdninách před seminářem.

V konviktu na pokoji.

5)
Vojta. Rád
tě poznávám. Hraješ
floorbal?

Tak tady se, doufám, stanu knězem...
Pane, chci být tvým
nástrojem.

Ukaž.

No, to je
super, Vojto!
Jsem Jenda.
Jasně, moc
rád!

Svatý faráři Arský,
svěřujeme Ti tu zkoušku
z latiny a ministranty...

19)

6)

No vidíš,
že ti to jde!

Ten konvikt
je paráda!
Už teď jsme
dobrý tým.

Jendo,
bacha, bude
pálit!

Pepa

Test jsem vám
bohužel nemohl
uznat, podívejte
se na chyby.

Bez obav,
nemá šanci.

Na první hodině latiny.

7)

Večer u učení.

8)

Jak se asi
mají ministranti?

10)

11)

Správný
ministrant
nekouří!

Druhý den píše Jenda
zápočtový test z latiny.

20)
22)

Ale vždyť víte,
že jsem se snažil.
Já prostě na to
učení nejsem...

23)

Ach jo, už zase nic nevím... K čemu mi ta latina
v životě bude? A přitom
bych mohl být užitečnější
ministrantům, když mě
teď potřebují.

Mezitím...

9)
To je Tomáš,
bude s maminkou bydlet
na faře.

Ach jo, to
se nedá! Takový
kotel slovíček...

Kněz

A co takhle
bonbóny?
Dáte si?

Ach jo,
jsem to ale
matěj.
Latinu musíte
umět, nemůžu
dávat známky
jen za snahu.

Ahoj.

Příští týden si
napíšete opravný
test.

24)
12)

25)

To nejde,
odjíždím na exercicie a pak už je konec
semestru.

26)

Co se dá
dělat...

Fuj, to
smrdí!

Od tebe
si nic nevezmu!

Nazdar hoši,
dáme cígo?

Učitel
latiny

21)

Hm...že by:
Piscés in aquá
natant?

Tomáš

Jarda

Vojta pomáhá Jendovi s latinou.

Pojď, pomodlíme se.

Tak brzy? Musím se
podívat domů za ministranty.
Bude to určitě dobrý
kněz, ale s tou latinou
se musí vypořádat.
V kněžské práci ho čekají větší problémy.

Nepovídej,
svatoušku …
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