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Za nafocení fotopříběhu děkujeme mohelnickým ministrantům a otci Petrovi Součkovi.

Kluci jdou společně domů.

 Příští týden v neděli na mši. 

Whúú

Whúú
Najednou se rozezní siréna. 

W
húú

W
húú

Pozdě večer, otec Tomáš 
se modlí breviář.

Bože, 
pospěš 

mi na po-
moc…

Tohle 
schovám 

pod kobe-
rec.

Snad to 
bude fun-

govat.

Adam instaluje na faře 
bezpečnostní zařízení.

 Adam naštvaně odchází. Adam je zpátky doma.

Nevěřím tomu, že jsem 
lůzr. Otec si to taky ne-

myslí. Kašlu na ně a půjdu 
na faru.

Adam píše SMS.

Mohl 
bych přijít 
na faru?

Mám biblic-
kou hodinu, 
ale můžeš.

38. 39.

Myslím, 
že jsi to 
přehnal.

 Myslíš?

 Jsem si 
jistý.

40.

41. 42. 43.

44. 45. 46.

Co se 
děje? Po-

plach! Dveře 
jsou otevřené, 
někdo se opět 

pokoušel vykrást 
faru. Tu sirénu 

nejspíš instaloval 
Adam.

Pod 
kobercem, 

heslo je 
1155.

 Adame, 
tvoje zařízení 

zahnalo zlodě-
je, ale řekni mi, 
kde se vypíná 

siréna?

47. 48. 49.

50. 51.

Gratuluji ti, 
Adame, nebýt 
tebe, fara by 
znova byla 
vykradená.

Děkuji 
mnoho-

krát.

Teda Ada-
me, tos 

překvapil.

Díky 
moc.

 V tobě 
se skrý-

vají úplné 
poklady.

 A jako poslední 
ohlášku chci ně-
koho pochválit. 

Ministrant Adam 
instaloval poplašné 
zařízení vlastní vý-
roby, a to zahnalo 

zloděje.

Omlouvám 
se. Netušil 

jsem, že jsi ta-
kový talent.

Každý 
umí něco, ty 
hraješ fotbal, 

já si doma 
sestavuji 

rádia.

Hele, 
Adame, myslíš, 

že by šlo sestavit 
zařízení na hlídání 

ofsajdu?

 Jo, když mně 
s tím pomůžeš, tak 

v pohodě.

24. 25. 26.

27. 28. 29.

30.

32.

33. 34.

35. 36. 37.

Adam mezitím 
doma cvičí.

 Příští týden jdou kluci opět na spolčo.

Dokud 
nebudu lepší 
než oni, tak 

s nimi nebudu 
kamarádit.

Druhý den ráno. Na Adama, kte-
rý jde do školy, čeká otec Tomáš.

Čekáte 
na mě? 
Proč?

Ahoj Ada-
me, čekám 

tady na 
tebe.

Slyšel 
jsem, že se ti 
nějak nedaří. 
Chtěl jsem ti 
ale říct, že jsi 
mi u oltáře 

chyběl.

Fakt?

Jo, na 
sto procent. 

Pro mě jsi důleži-
tý. A teď běž, ať 

nezmeškáš 
školu. Díky moc, 

uvidíme se 
na spolču.

Po škole doma.
Ještěže 

máme takové-
ho faráře. Mu-

sím se toho 
Abraháma 

doučit.
Otec Tomáš 
zapomněl za-

mknout?

To je divný, 
ještě nikdy 
se mu to 
nestalo.

Ne, to 
není žádný 

zapomenutí. 
Ty dveře jsou 
vykopnuté.

Zajdu 
hned za 
farářem.

Zlodějina.

To je už 
tento rok 

potřetí. To 
musí být 

pořád ten 
samý člo-

věk.

31.

To bude 
nějaký 
feťák.

To je hrozný, 
který zoufalec 
vykrade faru?

Opatrně, pamatujte, 
že nemáme nikoho 

soudit a milovat i hříš-
níka.

Pardon.

No, 
zavolám 
policisty, 
a budu 

doufat, že 
se to znova 

nestane.

Co 
s tím 

chcete 
dělat?

Hraju si s 
elektronikou a udělal 

jsem si domácí zabezpe-
čení. Mohl bych ho půj-

čit na faru.

 Jo, po-
vídali, že 
mu hráli.

Já bych 
mož-

ná měl 
nápad.

To zase 
bude gól 
do vlastní 
branky.

Ty máš ná-
pad? Tak to 
abychom 

začali utíkat.

Na to ale 
fara nemá 
dost pe-

něz.

Otec 
Tomáš musí kou-
pit bezpečnostní 

zařízení.

Vůbec nic, 
jenom, že 
jsi totální 

lůzr.

Nechte 
se na 

pokoji!

Můžeš mě nechat na 
pokoji? Co proti mně 

pořád máš?


