
Končí školní rok, který se překrýval s rokem milosrdenství. Monika si uvědomuje, jak se za ten rok změnila. Na 
začátku v září odmítala odpustit paní Erice, která ji okradla o kytici květin. Na květnové pouti v Mariánském údolí 
však proměněná Monika přivedla k odpuštění spolužáky Pavla a Jákoba, kteří chtěli zmlátit Luďka za to, že rušil 
bohoslužby. Přitom znovu poznala, jak velkou moc má odpuštění, když se nakonec Luděk s kluky skamarádil. 
Monika se po celý rok snažila i ve škole. Projeví se to i na vysvědčení? 

Panno 
Maria, 
prosím, 
pomoz 
Monice 
a obměkči a obměkči 
srdce její 
maminky.

Ne, domů nepůjdu. 
Tam se mnou ma- 
minka nemluví. A co 
udělá tatínek, až se 
to dozví?

Monika se nevrátila 
z kostela domů.

Moc přísně 
ji trestáš.

Otče, není Monika na 
faře? Nepřišla domů.

V kostele 
plakala. Je 
moc hodná 
a vy jste k ní 
nemilosrdná. 
Bojí se jít 
domů.

Myslela jsem to s ní 
dobře. Chtěla jsem 
ji vyprovokovat.

Neunesla, že jsi 
s ní nemluvila, že 
tě tak zklamala.

Kde ji budeš 
hledat?

Sám nevím. 
Modli se, 
abych měl 
dobrý nápad.

Pane Ježíši, odpusť 
mi, že jsem byla na 
Moniku tak tvrdá. 
Byla jsem pyšná, 
vadily mi dvojky, za 
které ani nemůže.

Všechno jsem objel, nikde není. 
Ještě zkusím Pavla, jestli něco neví.

Takže nic o Monice 
nevíš? Budu muset 
požádat o pomoc policii.

A co když šla za 
nebeskou Matkou, když s 
ní doma mamka nemlu-
vila?

Panno Maria, 
já za ty 
dvojky 
nemůžu, ty 
to víš. Řekni 
to mamince, 
ať mohu jít 
domů.domů.

Moniko, já jsem tak 
šťastný, že jsem tě našel!

Tati, ty 
se na 
mě ne- 
zlobíš?

Maminka se na mě strašně 
moc zlobí. Nemůžu jít domů.

Neboj se. Pláče 
doma pro tebe.

Moniko, 
odpusť mi, že 
jsem na tebe 
byla tak zlá.

Víš, mami, já 
ty písemky 
vždycky 
zkazím, i když 
to umím.

Pane Ježíši, 
kéž se v roce 
milosrdenství 
naučíme 
chápat druhé. 
Když je totiž 
pochopíme, 
pak jim snáze pak jim snáze 
odpustíme 
a pomůžeme.

6      7


