Hlavně dávejte
pořád bacha, aby
se nevysypala.

27)

Zkus si to,
Kubo.

28)

29)

Bohoslovci si povídají s ministranty.

39)

40)

Dej to sem,
teď kadím já!

A budu mít
kadidlo
v neděli?

Taky bych chtěl
být rytíř, takhle
bych s každým
zápasil…

A ty ses
nepokadil...

Na další schůzce.
Už mě
pěkně
štveš!

Nech to na
pokoji!

Co blbneš?!

30)

No, tak mě
zmlať klidně
v sakristii, ty
ministrante!

32)

41)

Jendo, uz
nevim, co
mam delat. Malem
jsme se
s Tomasem
poprali
v sakristii.

Jenda tady
není, donesu
mu mobil.

pí

Pí

p

Děláš všechno, co dělá
správný
rytíř?

34)

43)

p

Vždyť já vím …

To chápu, taky
jsem neměl tátu.
Musíš ale na sobě
makat, jinak z tebe
rytíř nebude.

Budu se za
tebe modlit.

Jendo, predstav si, ze
k nam prileteli andele
a dali nam rytirskou
zbroj. Jsme ted Kristovi
rytiri.

Filip si pak povídá
s Tomášem o samotě.

Vojta jde za ostatními konvikťáky.
37)

Už máme po
zkouškách, pojedeme
tam my.

Koukejte, co mi
přišlo. Nemáte
v tom náhodou
prsty?

Tomáš
je divoký,
tušil jsem,
že bude
problém.

38)

V čem, ukaž?

Děkujeme.

Já za tebe
taky.

45)

Jak mu
pomůžeme?

Jenda by tam
za nimi hned jel.
Co mám dělat?

V Jendově farnosti.

Já už nebudu …

44)

36)

To by šlo.

To by ti šlo.
Rytíř ale musí být
statečný, ctít starší,
bránit slabé, ale hlavně mít každého rád
jako Pán Ježíš.

… a pereš
se.

To nemůžu Jendovi říct, musí
se soustředit na
latinu...

Cestou si všimne části smsky.
35)

No...

42)

No, ty bys byl
pěkný rytíř, když
kouříš...

Jasně, šéfe.

33)

Ale ty kluky
by měl někdo
srovnat.

Jaký to je
v konviktu?

31)

Máš štěstí, že
jsme blízko
svatostánku. Ale
ještě jednou, tak
uvidíš!

Skvělý, jako
budoucí kněží
chceme být Kristovi
rytíři, v jeho jménu
bojujeme proti zlu.

Pojďte, ukážu
vám, kde budete spát.
Chtěli jsme
Jendovi udělat
radost. Trápí
ho, jak se kluci
chovají.

46)

47)

No jasně,
že jsme andělé,
křídla máme složený v baťohu.

48)
Pane, děkujeme
ti za tvoje nové
rytíře.

Díky, bráchové,
bez vás bych
nic nezvládl.

Mezitím se kluci vrátili.
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Děkujeme za skvělou spolupráci klukům z konviktu v Olomouci, bratřím dominikánům a ministrantům.

