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Jakube, už musíš mít dost na
dvě pomlázky.

Jakube, Bůh ti žehnej!
A spíše děvčata pomlázkou
pohlaď, než mrskej!

Půjdete na pomlázku poprvé beze
mne. Hned po mši svaté můžete jít.

komiks na pokračování
díl 8.

Já mám jenom deset
proutků.

otec
František

rodina Dvořákova

paní
Adélka Baránková

To není bití, ale jemné
povzbuzení k dobrému.

pan
Kabát

Děkujeme, otče
Františku, že o nás
pečujete.

Aničko, dnes je
veliký svátek,
zavezu děti do
akvaparku.

Hoši, Adélka se vám
někam schovala.

Teď už chápu, že je
navštívíme, ale
neuvidíme.

Dobrý den! Taky na
koledu?

Ta se nám bude
schovávat jako vloni.

Nedivte se. Jsem to vskutku já –
osamělý pán, který už osamělý není.

Ta osuška nad vanou je
nějaká podezřelá.

Adélko, vylez ven po
dobrém!
My si ji
najdeme.

Chci se radovat
z Velikonoc s
někým, koho mám
moc ráda.

Děti, nastupujeme!
Jedeme na výlet.

Teď jdeme na Adélku
Baránkovu.

Jako kdyby s pomlázkou
chodil Pán Ježíš.

Dobrý
den!

V postní době vedl otec František svou farnost k postu, modlitbě a k dobrým skutkům. Dvořákovy děti obešly
postupně celou vesnici a u každého domu se modlily za ty, kteří tam bydlí. Podnítil je k tomu otec František, který
k modlitbě za sousedy a rodiny z ulice vede své věřící. Přitom došlo k obrácení pana Kováře, který se vrátil k Bohu po
mnoha letech. Pana Kabáta nadchla krása prožívaného křesťanství v rodině Baránkově, která se stala jeho druhým
domovem poté, co jí pomohl z nouze. Tento úspěšný podnikatel nezná z evangelia nic, a proto se rád nechává vést
a poučovat paní Baránkovou.
Velikonoce jsou největší svátky.
S celou církví se radujeme, že
Ježíš Kristus vstal z mrtvých.

A v poledne musíme
skončit.

Máme ji
hned.

Maminko, tatínku, Maruško.
Modlíme se za vás, abyste
se mohli radovat se
vzkříšeným Ježíšem v nebi.

Vloni tu byla, letos tu
není.

Visí ve vzduchu. Drží
ji Adélka.
Teď už nám neutečeš.

Upláchla nám.

Baf! Ještě jste
mě nechytili.

Vidím její nohu, je za
křeslem.
Nic nevidím!

Na návštěvu za lidmi, které
neuvidíme, ale přesto se
s nimi setkáme.
Rodiče se sestrou
zahynuli při nehodě,
musela jsem v patnácti
do děcáku.

To si nedovedu
představit.

Honzo, moc ti děkuji, že
mohu poprvé zavézt svoje
děti za mými rodiči.
Před třemi lety mi
zemřel manžel a zůstala
jsem sama s dětmi.

Bůh mě poslal k vám, abyste
nebyli sami, miluji tebe
i tvé děti.

Mrskám, spíše hladím. Nevím,
proč tak ječíš!?

Nemůžu se z toho
vyhrabat!
Děkujeme!
A příště se, Adélko,
lépe schovej!

Děkuji Bohu, že mi tě
poslal. Jsem s tebou tak
šťastná.

S tou osuškou to
bylo dobrý!
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Každý dáme ze svého
Terezce.

Aby měla stejně, jako máme my.

Duchu Svatý, moc Ti
děkuji za své ministranty,
že nemyslí jenom na sebe,
a umějí se rozdělit.

