
 Tady nikde nejsou. 

Musíme prohledat 
všechno.

Slyším je za oltářem. 

Půjdeme každý 
z jedné strany. 

Co jsi slyšel? Žádná 
děcka tu nejsou.

Slyšel jsem je šeptat.

Tady jsou, určitě.

Nesmí nám utéct.

Máme vás.

Utečeme vám. 

Otče, jeden nám utekl, ale vy 
jste ho chytil.

Díky Bohu i vám. Chci jim říct, 
jak se mají chovat v kostele.

Otec to s dětmi umí. Chtěl 
bych být takový člověk jako 

on.
To bys nesměl být líný 

ve škole.

Kluci, ukáži vám továrnu, 
kterou jste zachránili před 

požárem.

To je naše nejmodernější mašina, 
její výkon je obdivuhodný. Takový stroj bych chtěl 

obsluhovat.

To bys nesměl být líný ve 
škole.

Zvu vás na zítřek ke mně na 
zahradní slavnost. Přijdete?

Určitě.
Ano.

Vítám vás u mne, ačkoliv 
srdcem jsem doma už jinde. I 
když nejsem pokřtěný, cítím, 
že patřím k vám.

 Na zdraví otce 
Františka, aby to s námi 

i nadále vydržel.

Na zdraví!

Hurá!

Ať žije!

Duchu Svatý, 
jsem starý, ale ty 
jsi věčně mladý. 

Proto jsem s 
tebou mladý i já.

Na zahradní slavnosti

Konec.
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Ve škole se rozdává vysvědčení.

Otec František vede svou farnost k důvěře v Ducha Svatého. V jeho pomoc věřila i paní Baránková v těžké životní 
situaci. Z velké chudoby ji pozvedl pan Kabát, který se postupně sblížil s ní i s jejími pěti dětmi. Děti se těší, že 
budou mít tatínka, který však před svatbou chce ještě přijmout svátost křtu. Tuto krásnou idylu zachránili 
ministranti Jakub s Ondrou, kteří zavčas varovali pana Kabáta před zloději, kteří chtěli podpálit jeho prosperující 
továrnu. Oba ministranti poznali, že je přitom vedl Duch Svatý, kterého si s Pannou Marií na májových pobožnostech 
vyprošovali.

Dnes děkujeme Duchu Svatému za 
celý školní rok, za jeho vedení ve 

škole i všude jinde.

Jakube, mohlo by to být 
lepší. 

Příští rok se 
polepším.

Rodiče z našich 
vysvědčení moc radost 

mít nebudou. 

 Proč nás Duch Svatý 
neosvěcuje ve škole?

Myslím, že to mohlo být lepší, 
hlavy na to máte.

 Měli byste se vyzpovídat 
z toho, že jste byli líní.

Každý nemusí studovat, 
budu řemeslníkem.

A já budu řidič 
kamionu.

Lidi z kostela jsou blbí, neučí 
se, protože spoléhají na Boha.

Můj taťka blbý není, 
má samé zlepšováky.

Ondro, volal otec František, 
máme hned přijít.

Něco se muselo stát.

Nějaké děti 
řádily v kostele, 
teď jsou ticho. 
Vypátrejte je!

Najdeme je.

Komiks na 
pokračování 

10. díl 

otec František rodina Dvořákova Baránkovi
pan Kabát

Scénář: Josef Janšta Kresba: Josef Tichý
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