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NOVINKY Z RODINKY 

 
   12. augusta sa na vrchol Kľaku vydala až 19 – členná výprava, ktorú tvorili 
Silvia a Peťo Petrášovci, rodina Jozefa Humaja, Helenka Mečiarová so synom 
Tomášom, vnukom Dominikom a zaťom Zdenkom, Monika Chudá so synmi 
Peťkom a Maťkom a z „nerodinných“ účastníkov to boli Silvín priateľ Peťo 
Schmidt, páter Stanko Šimkovič, Silvína a Peťkina spolužiačka Violka Chromá 
a Dominikov krstný otec Jozef i so synom Martinkom. Výhľad z Kľaku bol 
úžasný a všetci „turisti“ sa zhodli na tom, že tak ďaleko z Kľaku ešte nikdy nikto 
z nich nedovidel. 
 

   V auguste sa súrodenci Lojzka Mečiara rozhodli predať svoj rodičovský dom 
dcére uja Stana, Katke Mihálkovej. Katka so svojím manželom vodnopólistom 
Mariánom a dcérami Katkou a Karolínkou žije momentálne vo Francúzsku, ale 
chce sa vrátiť na Slovensko. Rodina jej totiž v ďalekej cudzine veľmi chýba. 
 

   29. augusta sa Dominik a Marek Floriánovci po prázdninách strávených na 
Slovensku vrátili domov do Újezdu u Brna. Spoločnosť na ceste im 
v deväťmiestnom aute Petra Petráša ml. robili i Humajovci, Erika Petrášová a ich 
starká Helenka Mečiarová. Ivetka a Zdeněk spolu s „dědečkom“ chlapcov  i hostí 
zo Slovenska srdečne privítali. 
 

   Koniec letných prázdnin strávili sestry Silvia a Veronika Petrášové v Česku. 
Boli si zarobiť – dva týždne tvrdo „makali“ a pomáhali pri zbere chmeľu. Po 
návrate povedali: „Nikdy viac!“ No veď uvidíme... 
 

   12. septembra prišiel do Banskej Bystrice Svätý otec Ján Pavol II.. Na námestí 
slúžil sv. omšu, na ktorej sa zúčastnilo viacero členov našej rodiny: Milan Petráš, 
ktorý bol u pápeža i na sv. prijímaní, Martin Humaj, ktorý miništroval, a Silvia 
Petrášová a Petra Humajová – pútničky v dave. 
 

   Koniec septembra a začiatok októbra strávila Helenka Mečiarová na liečení 
v Brusne pri Banskej Bystrici. V prekrásnom prostredí strávila tri týždne. Zatiaľ sa 
jej manžel a synovia rozhodli doma vymaľovať. No a aby im pri tom maľovaní 
nebolo smutno, pomôcť im na pár dní prišli aj „Újezďáci“ Ivetka Floriánová so 
synmi Dominikom a Marekom. 
 

   4. októbra mal spevák Robo Kazík koncert v MSKS Bojnice. Zúčastnili sa na 
ňom i Evka, Maťka a Peťka Humajové. Po koncerte sa so spevákom i osobne 
stretli. Robo Kazík bol šťastný, že po rokoch znova uvidel „dvojkorunové 
dievčatko“ – Maťku. Maťka mu totiž počas jedného vystúpenia v roku 1997 
priniesla na javisko 2 Sk. On jej sľúbil, že ich bude stále nosiť v peňaženke a často 
pred médiami spomína, že to bol jeho najväčší honorár. 
 

   18. októbra sa po dlhých prípravách v kostole u piaristov uskutočnil koncert 
skupiny Gnosis, ktorej členkou je i Silvia Petrášová. Svojich fanúšikov Gnosis 
potešil 90 minútovým programom zloženým z príbehov a vlastných piesní. Spolu  
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s „Gnosisákmi“ si na violončele zahrala aj Terezka Halahyová. Zvláštnym hosťom 
večera bol Johny Mushroom – páter Janko Hríb. Zahral a zaspieval svoju prvú 
pesničku, ktorú sám zložil -  Túžba veliká. 
 

   Vo štvrtok, 6. novembra, sa Martinka Humajová spolu so svojou triedou 
zúčastnila prírodovedno – dejepisnej exkurzie. Navštívili planetárium v Žiari nad 
Hronom, zámok v Banskej Štiavnici a kaštieľ Antol vo Svätom Antone. 
 

   V nedeľu, 9. novembra, sa v kostole v Kanianke uskutočnil benefičný koncert, 
výťažok z ktorého sa použije na opravu strechy kostola. Na koncerte účinkovala 
i skupina Gnosis. 
 

   11. novembra pri malej oslave menín Martina vyrušilo Humajovcov 
i Petrášovcov zvonenie telefónu. Telefonát bol určený Petrovi Petrášovi st. a bol 
veľmi vzácny – volal mu jeho dávny kamarát z detstva Milan Mendel, ktorý žije 
v USA. Peter a Milan spolu telefonovali viac ako hodinu. 
 

   13. novembra hrala Martinka Humajová na koncerte v ZUŠ. V jej podaní odznel 
na klavíri valčík Na vlnách od J. Ivanovica.  
 

   V októbri sa Lucka Petrášová presťahovala do Bratislavy. Býva v prenajatom 
byte a pracuje v jednej firme na výrobu ortopedickej obuvi. Od februára sa začne 
pripravovať na štúdium práva. 
 

   29. novembra sa 4.F z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi spolu so 
Silviou Petrášovou a Petrou Humajovou „dožila“ už dlho očakávanej „stužkovej“. 
Slávnosť sa uskutočnila v DK v Kanianke. Po oficiálnej časti, stužkovaní a večeri 
nasledoval program, o ktorý sa postarali študenti. Silvia účinkovala v scénke „A je 
to!“ a v baletkách, Petra hrala na klavíri, tiež účinkovala v scénke „A je to!“ a 
v scénke Pán prsteňov. Na záver programu zatancovala celá trieda tanec na pieseň 
z muzikálu Pomáda. Potom už nasledovala neoficiálna časť, kde sa o zábavu 
starala hudobná skupina Necpalanka a DJ Foldo z rádia OK. A všetci sa zabávali 
výborne, o čom svedčí i to, že poslední „stužkujúci“ odišli z Kanianky až o pol 
siedmej ráno. Celá stužková slávnosť bola perfektne zorganizovaná, za ča veľká 
vďaka patrí hlavne Petrovi Petrášovi ml.. 
 

   V sobotu, 29. Novembra, nahrával spevokol Rosnička spolu s Martinkou 
Humajovou prvé oficiálne CD. Naspievali naň svoje najväčšie hity a medzi 
spevákov, ktorí si „zasólovali“, sa zaradila aj naša Maťka. 
 

   Rodina Bohóová z Rimavskej Soboty začala stavať dom. Stavba napreduje 
dobre, dom je už aj pod strechou. 
 

   Prvý decembrový víkend strávili Elenka a Vladko Mečiarovci v Újezde u Brna. 
Ich vnuk Marek totiž oslavoval narodeniny. 
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ANKETA 

 Ktorá tohtoročná udalosť sa vám najviac vryla do pamäte? 
 

Martinka Humajová: Príhoda, o ktorej som písala v minulom čísle Mane – 
keď sme sa so susedou Dominikou „hrali“ na diviaky a vyplašili sme nášho 
kamaráta Aďa. 
Martin Humaj: Chvíľa, keď sme kúpili počítač. Keď nám ho maminkin 
bratranec mal priviezť, bolo to na nevydržanie. Ale – dočkal som sa. 
Filka Petrášová: Návšteva Svätého Otca na Slovensku, Milanovo stretnutie 
s ním pri svätom prijímaní a moje dve operácie, s ktorými som nerátala. 
Peter Petráš st.: To, že starkú operovali na kŕčové žily, a dopadlo to dobre. 
Petra Humajová: Medzi okamihy, ktoré sa mi tento rok najviac vryli do 
pamäti, patrí určite naša stužková, návšteva Svätého Otca na Slovensku, keď 
som mohla byť spolu s Troskami na sv. omši v Banskej Bystrici, ale i chvíle 
prežité s priateľmi, rodinou a našimi super pátrami. Veľkou udalosťou pre 
mňa bola i návšteva našej bývalaj triednej profesorky Ľubky Šimurkovej, 
ktorú sme boli pozrieť v pôrodnici pár dní potom, ako sa jej sa v auguste 
narodil synček Jakubko. A zisťujem, že na otázku, ktorú som vymyslela, je 
ťažko odpovedať len jednou vetou... 
Silvia Petrášová: Jasné, že stužková! 
Katka Královičová: Naša stužková. 
Aďa Sokolová: Tiež stužková. 
Evka Humajová: Návšteva Svätého Otca na Slovensku a chvíľa, keď dával 
sv. prijímanie môjmu bratovi Milanovi. 
Božka Humajová: Návšteva Svätého Otca. 
Monika Chudá: 20. jún – keď si môj muž dolámal nohu na futbale. 
Peťko Chudý: To, že od augusta som začal hrať futbal za Prievidzu – mladší 
žiaci. 
Maťko Chudý: Letné prázdniny, keď sme chodili na bicykloch na kúpalisko. 
Elenka Mečiarová: Návšteva pápeža na Slovensku. 
Veronika Petrášová: Chmeľová brigáda. Na tú nikdy nezabudnem, ešte stále 
sa mi o nej sníva. 
Erika Petrášová: Oslava 10. výročia nasťahovania sa do nášho domu, keď 
sme piekli chlieb, varili guláš... A samozrejme stužková. 
Marienka Mečiarová: Sv. Prijímanie môjho synovca Milanka, ktoré prijal 
z rúk Svätého Otca. 
Milan Petráš: 12. september 2003 ... 
Peter Petráš: Mimoriadna úroda hrozna. 
Lydka Mečiarová: To, že sme boli všetci zdraví 
ĎAKUJEME! 

                                          Petra Humajová 
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ROZHOVOR S EVKOU HUMAJOVOU 
 

   Listovala som si v jednom zo starších vianočných čísel časopisu Čajka, 
keď ma zrazu zaujali slová: „Na Vianoce intenzívne prežívame zázrak 
zrodenia života. V betlehemskej maštali prišiel na svet Boží Syn. (...) Deti, 
keď sa narodia, prežívajú prvé dni svojho života v príjemnom prostredí 
novorodeneckého oddelenia.“ A nasledoval článok o tomto oddelení. Stal sa 
mi inšpiráciou. Veď kto by nám o novorodeneckom oddelení a o práci detskej 
sestry mohol porozprávať viac, ako Evka Humajová? 

 
Stala si sa detskou sestrou. Kedy si sa 

rozhodla pre toto povolanie? Túžila si po 
ňom už od detstva? 

   Keď som bola malá, za prvý rok svojho 
života som vraj prekonala všetky možné 
choroby. Neskôr som bývala chorá už len 
tak dvakrát za rok. Pamätám si na to, ako 
sme s maminou sedávali v čakárni u detskej 
doktorky. Z ambulancie hocikedy vyšla 
sestrička, niečo vybavila, znovu sa vrátila – 
a ja som ju pozorovala. Mala som pred ňou 
rešpekt a možno trochu aj strach, pretože 
pichala injekcie. Ale na druhej strane som 
vedela, že všetkým ľuďom pomáha. A už vtedy som začala rozmýšľať o tom, 
že aj ja sa stanem sestričkou a budem sa starať o choré deti. Toto moje 
rozhodnutie sa stále viac a viac upevňovalo, až sa nakoniec stalo aj 
skutočnosťou. 

Ako si spomínaš na štúdium na zdravotníckej škole? Čo tam bolo pre teba 
najťažšie? 

   Štúdium na zdravotníckej škole bolo dosť náročné, ale bolo i zaujímavé – 
napríklad učiť sa latinské názvy ľudského tela. Zaujímavá bola aj pediatria – 
detské lekárstvo. Tam sme sa učili všetko o dieťati od narodenia, ako sa treba 
oň starať, aké sa uňho môžu vyskytnúť ochorenia, ako sa liečia... A zaujímala 
ma aj psychológia. A čo bolo pre mňa najťažšie? Asi tie prvé týždne odlúčenia 
od rodiny. Bola som s neznámymi ľuďmi a v neznámom prostredí. 

Na kojeneckom oddelení si pracovala 20 rokov. Bola tá práca ťažká? 
   Keď som pracovala na kojeneckom oddelení, bývalo tam vtedy veľa detí – 

32 až 34. Robili sme stále na plné obrátky a doma tiež na plné obrátky. Mávali 
sme tam deti s rôznymi ochoreniami a veľa som sa tam naučila. 

Ako si sa dostala na novorodenecké oddelenie? 
   Jedného dňa zazvonil telefón – ponuka ísť pracovať na novorodenecké 
oddelenie. Viac sestier tam odchádzalo do dôchodku, a tak si oddelenie 
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hľadalo nové pracovné sily. Súhlasila som a o pár mesiacov som sa už 

zaúčala na novom pracovisku. Teraz tam pracujem tretí rok. 
V čom sa líši práca na tomto oddelení od práce na tom predchádzajúcom? 
   Na kojeneckom oddelení to bolo vždy tak, že dieťa sme matke brali, lebo 

bolo choré, potrebovalo infúzie. Matka bola smutná. Pre nás bola odmenou 
chvíľa, keď už dieťa odchádzalo domov, a nás sa pevne držalo okolo krku. Za 
mamou sa mu veľmi nechcelo. Vtedy sme vedeli, že sa mu u nás určite páčilo 
a že naša snaha urobiť pre to všetko nebola zbytočná. Na novorodeneckom 
oddelení je tá atmosféra taká radostnejšia, každá matka sa teší na svoje dieťa, 
a keď si ho vezme prvýkrát do náručia, je to neopakovateľný pocit. 
Ako sa staráš o novonarodené deti? 
   Keď idem k pôrodu, už musím vedieť, či sa dieťa ide narodiť v termíne, 
predčasne, alebo či je prenášané, kedy odtiekla plodová voda atď.. Po 
narodení sa bábätko odsáva. Keď nedýcha, treba ho postimulovať, podať 
kyslík – vzácna je každá sekunda. Keď už je všetko v poriadku, bábätko sa 
očistí, označí číslom, na chrbátik sa napíše jeho priezvisko, odmeria sa dĺžka, 
odváži sa. Potom sa zabalí do plienočiek, perinky a ide sa s ním za mamou. 
Hneď na pôrodnom sále sa prikladá mamičke k prsníku. To je v skratke 
všetko. 
A aké sú tie deti? Všetky len jedia, plačú a spia, alebo sa už hneď po svojom 
narodení od seba odlišujú aj svojím správaním? 
   Deti väčšinou po narodení plačú, akoby sa chceli vyžalovať, aké to bolo pre 
ne ťažké, ako sa museli samé po prvýkrát nadýchnuť, aké je všade svetlo 
a zima. Potom sa už ukľudnia a spinkajú. Tu treba povedať, že deti mamičiek, 
ktoré boli v tehotenstve kľudné, v pohode, sú tiež spokojné. Ale deti 
mamičiek, ktoré boli počas tehotenstva v strese alebo fajčili, sú väčšinou 
nekľudné, často plačú. 
A čo mamičky? Ako s nimi vychádzaš? 
   S mamičkami aj ich bábätkami treba mať veľa trpezlivosti, aj viackrát 
zopakovať to isté, učiť ich deti prebaľovať, prikladať k prsníku, kúpať. 
Niekedy je to pre ne veľmi ťažké, veď po prvýkrát držia v rukách malého 
človiečika. Ale myslím si, že s mamičkami si dobre rozumiem, častokrát sa 
spolu aj dobre nasmejeme. 
Čo pre teba znamená tvoje povolanie? 
   Iné si neviem predstaviť. Ďakujem nášmu Pánovi, že ma tam poslal a že ma 
tam chce mať. 
Chcela by si niečo odkázať čitateľom Mane? 
   Všetkých pozdravujem a želám, aby sa im, aj tete Marienke, aj našim 
redaktorom (nezabúdam ani na Laca) splnili ich priania a túžby. 

Ďakujem za rozhovor! 
                                                                                 Petra Humajová 
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ROZPRÁVKA VIANO ČNÁ 
 
   Dni okolo zimného slnovratu bývajú krátke, noci zasa dlhé- ožiarené jasným 
mesiačikom. Je to čas, keď sú si ľudia akísi bližší. Potrebujú viac jeden druhého. 
Akoby to vyjadroval aj mesiačik, ktorý v týchto dňoch plných priehrštím prijíma 
slnečné lúče a darúva ich všetkým nám- a zároveň každému jednotlivo. Je naozaj 
prekrásny čas...  
   Deti, na chvíľu stíchnime, zatvorme očká- a počúvajme... 
   Práve v tento čas- v jednom byte a v jednej obývačke- sedeli za 
stolom dvaja malí ľudia. On- chlapček- nemal viac ako 11 rokov 
a ono- dievčatko- ešte veľmi maličké, akurát dnes má 3 roky. 
Deti, darmo pozeráme po izbe- nikto z ľudí tam viac nie je... 
V kúte stojí stromček- prekrásna jedlička- to im darovala teta 
suseda. Teraz je vyzdobená a zádumčivo vrhá farebné 
bodky, ktoré zvláštnym spôsobom prizdobujú celú 
miestnosť. Pod stromčekom sú i malé balíčky. Ale 
nerozbalené... Zdá sa, že príliš nelákajú... Na stole je 
jedlo, no akosi im nechutí. Jedlo je dobré, však je od 
starkej- ale nejde to. 
   Miriamka je smutná- áno, Miriamka- tak sa volá dievčatko a Rastislav je 
zamyslený...Čo sa asi deje v týchto dvoch maličkých bytostiach? To naozaj nikto 
nemôže vedieť- predsa však...sme v rozprávke- a tu je možné aj to, čo obyčajne 
možné nie je. Deti, priložme si k srdcu krásnu čarovnú krištáľovú guľu! Aké má 
nádherné bublinky- nože otvorte očká na chvíľku- a pozrite sa... A teraz ich opäť 
zatvorte. Tá-á-k, dobre. Deti, my teraz vidíme srdcom- a tým prenikneme i do sŕdc 
oboch našich maličkých priateľov... 
   Sú to brat a sestrička. Majú sa preveľmi radi. Čo to vidíme? Miriamka si čosi 
predstavuje. Je to mamička, mamičkina tvár...“Mamička, prečo nie si tu- pri nás? 
Veď, veď my ťa potrebujeme. Vedeli by sme ťa mať veľmi, veľmi radi...“ No tvár 
sa rozplýva a mizne v plameni troch sviečok, horiacich na neveľkej torte... 
   A Rastislav? Aj jemu sa vynára predstava- predstavuje si otca. Pozná ho. Občas 
ho vidí, ale to všetko trvá pomerne krátko... Rastislav teraz pozerá na svoju malú 
sestričku. Po chvíľke tíško vraví:“ Miriamka, nebuď smutná. Ja sa starám 
a postarám o teba. Vieš, veľmi ťa mám rád...“ Miriamka zdvihla zrak a jej očká sa 
stretli s jeho. Usmievala sa trošíčku. Veľa veciam nerozumie, ale teraz chápe 
a rozumie... 
   V noci sa obom sníva podobný sen. Deti, ten sen sa nedá vyrozprávať, ale slová 
z neho tak veľmi vystupujú:  
   RODINA, OTEC, MAMIČKA, LÁSKA, VIANOCE, SVET, SESTRIČKA, 
BRAČEK... 
   Ten, ktorý je Darcom Života, v tichu pozerá na týchto dvoch maličkých ľudí 
a dobre vie- koľko sily im musí im musí darovať, aby možno raz dokázali z týchto 
nepospájaných slov- napísať vo svojom živote...ZMYSLUPLNÚ VETU... 

                                                                                    P. Ján Lichtner, Sch.P. 
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RODINNÝ VÝLET 2003  
 

   9. augusta sa opäť vydal na cestu autobus plný našich rodinných príslušníkov, ktorí 
sa chystali plnými dúškami si vychutnávať krásy Slovenska. Necpalanka pri garáži 
domu Petra Petráša mladšieho zahrala síce iba jednu pieseň, ale krstná mama Tonka 
Šovčíková i s bratom Lukáčom Mokrým si už stihli zatancovať. A vyrazili sme. 
   V autobuse sa hudobných nástrojov – lepšie povedané gitár – chytili Lenkin priateľ 
Roderik a Silvín priateľ Peťo. Tóny ich piesní zneli až do príchodu do Žiliny. Tu sme 
na námestí objavili výstavu starých áut – veteránov. Niektorí z nás sa vybrali na 
nákupy, iní si radšej posedeli v pohostinstve na námestí.  
   A pobrali sme sa ďalej – na výlet historickým vláčikom vo Vychylovke na 
Kysuciach. Keď sme uvideli vláčik, mali sme pocit, že sme sa ocitli v inej dobe. 
Tento dojem umocnila i jazda na ňom, keďže trať viedla cez skanzen. Dokonca sme 
boli špinaví od sadzí! 
   Ďalším cieľom našej cesty bola Terchová, kde nás čakala malá turistická 
prechádzka čarokrásnou prírodou Jánošíkových dier. Keďže počasie bolo slnečné 
a teplé, medzi obrovskými skalami sme sa aspoň ochladili – i keď mnohých asi opäť 
zalial pot pri lezení po rebríkoch nad vodopádom. V Štefanovej ( to je časť 
Terchovej ) sa však každý poctivý turista sám odmenil pivom či kofolou. A navyše 
nás svojou skvelou ľudovou hudbou osviežila i Necpalanka. 
   Nasledovala cesta domov, počas ktorej sme sa ešte zastavili v motoreste pri 
Martine. Tu prebehlo i losovanie cien, ktorých bolo až 31. Medzi tie najzaujímavejšie 
patrila napríklad „predlekárska prvá pomoc“ ( leukoplast ), fľaša jabĺčkovice, výherný 
poukaz na 10 jázd výťahom vo vchode Peťka Lachkého, nefunkčné nástenné hodiny 
či párik živých holubov, ale i CD skupiny Necpalanka, 100 Sk, videokazeta z výletu – 
a ďalšie. 
   Ani nevieme, ako sme sa dostali domov. Unavení sme zaspali hlbokým spánkom, 
ale spomienky na všetko, čo sme spolu prežili, v nás stále žijú. A na osvieženie 
pamäti tým zábudlivejším možno poslúžil tento článok. Alebo im poslúži i niečo, na 
tvorbe čoho sa podieľali oni sami – Kronika rodinných výletov. Založená bola len 
minulý rok, ale už teraz pri jej čítaní objavíte všeličo zaujímavé. Ale veď – presvedčte 
sa sami. Ponúkame vám priebeh rodinného výletu napísaný jeho priamymi 
účastníkmi... 
Kronika rodinných výletov 
Silvia Petrášová: Kľak – fľaša nás už zoznámila. Peťo s Roderikom hrajú, 
autogramiáda je už tiež úspešne za nami. Ľudkovia sú niektorí ešte trochu prispatí... 
Petra Humajová: Už sa pomaly preberáme. Ide sa nám super. Peťo s Roderikom stále 
hrajú... 
Evka Humajová: Teraz vám poviem dve zaujímavé veci: 1. Lenka má dnes 
narodeniny. 2. Ujo Peťo Lachký má 50 rokov. To bude ale výlet – tešíme sa. 
Veronika Petrášová: Thomas ešte potrebuje tri kolá tvrdého, aby sa dostal do tých 
pravých koľají. Bejb – nespi!!! Cestujeme na Vychylovku, Martin ( Veronikin priateľ, 
pozn. red.) stále drieme, neviem, čo robil v noci. 
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Ivetka Floriánová: Dnes hrá Prievidza FC futbal v Kysuckom Lieskovci. Je 11 hodín, 
práve sme to videli po ľavej ruke. Strašné!!! Je to dedina. 
Lenka Petrášová: Peťo s Roderikom stále hrajú, je nám veselo, tešíme sa na vláčik. 
Od krstnej mamy Šovčíkovej sme dostali chutné jabĺčkové koláčiky. Práve stojíme na 
„cikpauze“ – ujo Peťo ( Peter Petráš ml.)asi zabudol v Žiline navštíviť toalety. 
Ivetka Floriánová: V Žiline sa kolektívne pojedli šnicle a vypila sa ďalšia fľaša 
tekutých pesničiek. Necpalanka zaháľa, hrajú len gitary. Do večera uvidíme! 
Silvia Petrášová: Vychylovka – odchod: 13:10 – super super super 
Veronika Petrášová: Peter Petráš ml. vytiahol harmoniku a cestujeme do Terchovej. 
Sme najedení karbonátok a „teraz si tak zdriemnuť“, to je reč rudnianskych chlapov... 
Lucka Petrášová: Neviem, či sa v Žiline pojedli všetky šnicle, ale keď sme nastúpili 
vo Vychylovke do busu, nebolo tam jedného človeka, čo by nejedol šnicle. Ešte že sa 
ušlo aj mne. A zase sa pije. Inak, vraj som obišla najlepšie ( povedala Siska), lebo že 
Maťo spí, Peťo s Roderikom stále hrajú, iba mne sa vraj Tomáš venuje...No a už sa aj 
hrá... Ujo Kamil vytiahol trúbku a pripojil sa k ujovi Peťovi!!! 
Silvia Petrášová: Štefanová – odchod 17:23 – hrala Necpalanka, aj divákov mala, 
vzali sme stopárov. 
Petra Humajová: Pripájam, že Jánošíkove diery nás všetkých úplne uchvátili, i keď 
niektorí sa tejto túry dosť báli ( napr. mamička Evička ). Počasie je úžasné – ani teplo, 
ani zima. Teraz cestujeme ďalej, vpredu hrá harmonika, ale neviem, kto na nej hrá, 
lebo ujo Peťo núka „pálené“. Asi ujo Kamil. V Štefanovej Dominik spadol do potoka, 
ale už je pekne oblečený v suchom. Filipko nám krásne zatrúbil na trúbke 
i zabubnoval. Dominik sa ma práve spýtal: „Peťko, co píšeš?“ A teraz šteklí uja Peťa, 
ktorý si sadol na sedadlo pred neho. A už neviem, čo by som ešte napísala. Pripojte sa 
aj vy, ostatní! 
Martinka Humajová: A každý už rozbaľuje „šnicle“. 
Petra Humajová: P.S.: Čo ešte zostali... My sme už zjedli... Tomáš stále pije... 
Dominikovi sa vraj najviac páčil vláčik. Len je smutný, že nešiel aj hore, kde je 
poškodená trať. Navrhol, že by sme ju mohli tajne opraviť a oni by nás tam už potom 
vyviezli. 
   Spieva sa: „Fľaša, fľaša, fľaša milovaná...“ My nič, my muzikanti! 
Evka Humajová: Už sa nevieme dočkať tomboly. Ujo Peťo práve oznámil, že pre 
veľký záujem sa dnes losovať nebude! Myslíme si – no určite, to by ti neprešlo!!! 
Ivetka Floriánová: Ja, mamka Dominika prehlasujem, že Dominik môže tajne opraviť 
železnicu, ale najskôr musí tajne vyhrať v športke prvú cenu! 
Veronika  Petrášová: Koniec losovania tomboly na parkovisku Turany. 
Silvia Petrášová: 21:05 – príchod do Prievidze. 
 
( Poznámka: Mená autorov jednotlivých zápiskov sme lúštili podľa písma. Takže ak 
sa niekde stala chyba, ospravedlňujeme sa.) 

                                                    Pripravila: Petra Humajová 
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OSEMSMEROVKA  
 

Pýta sa manžel manželky: 
„Milá čik, môžem sa ísť pozerať na televízor?“ 

„Môžeš, ...(tajnička 3 9 2 1).“  

ABBA, AGAR, ALADÁR, ARAB, CARIHRAD, CYRIL, FĽAŠA, HLIVA, 
HMYZ, HROCH, CHOBOT, ILAVA, IVICA, JALOVICA, JESENSKÝ, 
KAMARÁTKA, KOKTÁ, KOLOVRÁTOK, KOLÓNIA, KOMUNIKÁCIA,  
KONTRABAS, KRAVA, KUKURICA, LATA, LENOR, MALINOVKA,  
MALVICA, MINCA, MÚKA, NINIVE, ODPOVE Ď, OLOVO, OPICA, OTROK, 
OVEČKA, OVOS, ROBOT, RYBA, SÁRA, TABAK, TANEC, TONA, 
TRAKTOR, TRAUMA, TRNAVA, TUBA, ŤAPKAŤ, VLÁSENKA, VOLANT, 
VOLOĎA, VYKA Ť, ZLATO, ZOBER 

                                          Martinka, Martin a Petra Humajovci 

 
 
 
 
 
 

TAJNIČKA 
 

„Je to dobrý pocit, keď človek vie, …(tajnička)“ 
Ladislav Mňačko 

1. Hlavné mesto Slovenska. 
2. Kodifikátor spisovnej slovenčiny - samec mačky. 
3. Orgán čuchu - dravá ryba. 
4. Dážďovka po česky - L. jedn. č. slova „on“ 
5. Mesto na východe Slovenska. 
6. Dopravný prostriedok - chem. značka vápnika. 
7. Návod na prípravu jedla - Spojené štáty americké. 
8. Vyučovací predmet zaoberajúci sa históriou - chem. značka sodíka. 
9. Ročné obdobie - opak škaredosti. 
10. Obyvateľ Ameriky - chem. značka síry. 

Petra Humajová 
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HISTÓRIA TOALETNÉHO PAPIERA  
 

O rôznych vynálezoch sa často hovorí, že sú staré ako ľudstvo samo. S určitosťou to 
však neplatí o toaletnom papieri, ktorého história siaha až do záveru 14. storočia. 
Rovnako ako množstvo užitočných vecí, aj za „toaletiak“ vďačíme Číňanom. Od roku 
1391 si čínski cisári objednávali toaletný papier v hárkoch s veľkosťou 2 x 3 stopy 
(cca 0,6 x 0,9 m). Pokým sa tento vynález udomácnil aj v iných kútoch sveta, ľudia si 
vypomáhali prírodnými materiálmi, napríklad listami a vetvičkami zo stromov, 
palmovými listami, v antickom Ríme vlnou, novousadlíci v Amerike kukuričnými 
šúľkami a na dvore Ľudovíta XIV. dokonca čipkami. Roku 1857 newyorský 
podnikateľ Joseph C. Gayetty vyrobil prvé hárky navlhčených toaletných obrúskov, 
ktoré nazval terapeutický papier, a predával ich v balení po 500 kusov za 60 centov. 

Prvý výrobok, ktorý sa mohol hrdiť menom toaletný papier, vyrobili v Anglicku roku 
1880. Pôvodne mal tvar štvorca a predával sa v škatuliach. Rolovaný toaletný papier 
uviedla na trh o 10 rokov neskôr americká spoločnosť Scott Paper. Ani Slovensko 
nestálo bokom od tohto diania. Už roku 1829 bola v Harmanci založená papiereň, 
ktorá v 50. rokoch 19. storočia patrila medzi tri najväčšie v Uhorsku a svoj tovar 
vyvážala do 46 štátov sveta. Novodobá história výroby toaletného papiera sa datuje 
do roku 1972, keď bol v Harmanci postavený nový stroj na výrobu krepovaného 
toaletného papiera. O význame toaletného papiera svedčí aj istá anketa, v ktorej 69 % 
respondentov označilo za najužitočnejší vynález 20. storočia práve toaletný papier, či 
to, že roku 1991 americká armáda použila toaletný papier na maskovanie svojich 
tankov v Saudskej Arábii počas operácie Púštna búrka. 

 (Článok od A. Filandu z časopisu História) 

1. 2.
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I L A V A A Y N P K B Á A O A R N A
A G A R K B B A I R O D Š V P T O K
A N O T U B A V C A T A A E Í N V P
O L O V O A N A A V O L O Ď A O K A
T R A U M A A J H A O A ! V Y K A Ť



Stretnutie so Svätým Otcom 
 

Mojou veľkou 
túžbou bolo aspoň 
raz sa stretnúť so 
Svätým Otcom 
(napríklad na 
generálnej 
audiencii).Ale 
vôbec som 
netušil, že sa mi 
dostane takej 
veľkej Božej 
milosti a toto 
stretnutie sa 
uskutoční - dokonca na Slovensku.  

Keď mi začiatkom augusta 2003 oznámil p. dekan, že som bol 
vybraný za prievidzský dekanát prijať Eucharistiu priamo z rúk 
Svätého Otca dňa 12.septembra počas svätej omše v Banskej 
Bystrici, trvalo mi dosť dlho, kým som sa z toho trochu spamätal. 
Uvedomil som si, že určite sú v dekanáte ľudia, ktorí si to zaslúžia 
viac ako ja, ale nakoniec som súhlasil a udalosti nadobudli rýchly 
spád.  

Po nahlásení mojich osobných údajov na Úrad pre ochranu 
ústavných činiteľov som dostal vstupenku z Úradu liturgických 
slávení Najvyššieho Veľkňaza s textom: „Osobné dovolenie 
k prijatiu svätého prijímania od Svätého Otca Jána Pavla II. Vatikán, 
12.september 2003.“ 

Na deň s veľkým „D“ som sa pripravoval nielen duchovne, ale aj 
prakticky. Dňa 11.septembra som sledoval prílet Svätého Otca na 
Slovensko a v popoludňajších hodinách som sa zúčastnil nácviku 
sv. omše v Banskej Bystrici, kde sme dostali všetky podrobné 
informácie. Na druhý deň ráno (a spal som vôbec?) sme s p. 
dekanom sadli do auta a uháňali do Banskej Bystrice, kde sme 
dorazili cca o 7.30 hod. Keďže som sa nachádzal v sektore V.I.P., 
čakala ma dôkladná prehliadka zo strany ochranky priamo pred 
vstupom do sektoru a potom aj v uvedenom sektore. Tam som videl 
priamo v akcií psa na vyhľadávanie výbušnín, ktorý sa začal vrtieť 
okolo mojej igelitky, do ktorej mi moja Janka nabalila raňajky 
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(chlieb s maslom a vajcom, vodu a moje obľúbené sojáky). Keď to 
zbadal ochrankár, a zistil, čo je v nej, s úsmevom mi odporučil, aby 
som si ju radšej dobre strážil. Ale to už burácajúcim námestím 
prichádzal na papamobile Svätý Otec a nás čakala tesne pred 
začiatkom sv. omše ďalšia kontrola (ochranka totiž zistila, že je 
medzi nami osoba, ktorá medzi nás vôbec nepatrila). Začala sv. 
omša. Tesne pred sv. prijímaním nás opäť skontrolovali. 

Keď som kráčal k tribúne, rozmýšľal som, ako zobrať so sebou na 
sv. prijímanie k Svätému Otcovi všetkých tých, ktorým sa takéhoto 
šťastia nedostalo. A vtom ma napadla spásonosná myšlienka. 
Keďže k Svätému Otcovi viedlo množstvo schodov, ako som 
pomaly stúpal hore, na každom schodíku som si na niekoho 
pomyslel, a to hlavne na moju manželku Janku, dcéry Lenku a 
Lucku s priateľmi, na celú našu veľkú rodinu, na priateľov, 
známych, spolupracovníkov a samozrejme, jeden so schodíkov 
patril aj členom hudobnej skupiny Necpalanka.  

Nasledoval nezabudnuteľný okamih. Kľakol som si pred Svätého 
Otca, vymenili sme si pohľady, prijal som Eucharistiu (niekde 
v podvedomí som začul spúšť fotoaparátu), uklonil som sa, vstal a 
odišiel na svoje miesto, kde som si počas tichej modlitby začal 
uvedomovať tú  obrovskú silu, ktorá žiarila zo Svätého Otca. Veľa 
ľudí sa ma pýtalo na moje bezprostredné pocity, ktoré som prežíval 
počas sv. prijímania. Je to neopakovateľný a nezabudnuteľný 
zážitok, na ktorý neviem nájsť vhodné slová. Byť tak celkom blízko 
pri Svätom Otcovi a prijať z jeho rúk živého Pána Ježiša, to je niečo 
úžasné. 

Po ukončení sv. omše a apoštolskom požehnaní Svätého Otca 
som si zapol mobil, ktorý už bol preplnený SMS - kami od 
najbližších. Cesta domov plná dojmov a zážitkov mi ubehla veľmi 
rýchlo a nemohol som sa ubrániť myšlienke, že Svätý Otec mi veľmi 
pripomína môjho starého otca – starkého Hierge. Doma ma prvá 
vítala Janka. Bez slov a so slzami v očiach sme v objatí stáli asi 10 
minút. Jej prvé slová boli: „Vidíš Milanko. Celý život si hovoril o tom, 
že raz pôjdeš do Ríma k Svätému Otcovi. A on prišiel za Tebou.“  

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na tom, že som sa mohol stretnúť so Svätým Otcom. 
Osobitne moja vďaka patrí Sr. Daniele, pánovi dekanovi a pátrovi 
Kollárovi. 

                 Milan Petráš 
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Dôkazy lásky 
 
   Keď som sa dozvedela, že Svätý otec príde na Slovensko, a dokonca do Banskej 
Bystrice, hneď som zatúžila ísť tam. Ale všetko sa zdalo byť také komplikované, 
že som sa svojho úmyslu už pomaly vzdávala. No modliť som sa neprestávala. 
Gilbert Cesbrone raz povedal, že od Boha očakávame dôkazy o jeho existencii, ale 
on nám dáva iba dôkazy svojej lásky. 
12. septembra o šiestej ráno som už 
sedela v autobuse smerujúcom do 
Banskej Bystrice. Ani som nevedela, 
či sa mi to sníva, alebo je to naozaj 
skutočnosť... 
   V autobuse bolo okrem mňa ešte asi 
okolo 30 mladých z piaristického 
kostola – Trosiek. A samozrejme 
aj iní pasažieri. Pre nedostatok miest 
sme na zadnom sedadle namiesto 
piatich sedeli šiesti a niektorí i stáli, 
ale vôbec nám to nevadilo. Peťo Schmidt vytiahol gitaru, a tak dobrá nálada vládla 
hneď na začiatku cesty. V hre na nej sa striedal s Ďurim Orlíkom. A my sme 
spievali. 
   Približne o hodinu sme dorazili do Banskej Bystrice. Na cestách stálo veľa 
policajtov. Zaparkovali sme a vydali sme sa na cestu na námestie. Usporiadatelia 
nás veľmi „potešili“ správou, že ideme neskoro, a sektor B pre mládež, do ktorého 
sme mali lístky, o dve minúty zatvárajú. Jediná šanca dostať sa tam je pretlačiť sa 
davom. Odvážne sme sa do toho pustili, ale postupne sme sa strácali – a nakoniec 
som sa stratila i ja. Stála som „zakliesnená“ v dave a uvažovala som, ako nájdem 

niekoho známeho v takom množstve 
ľudí. Našťastie som však o chvíľu 
uvidela vedľa mňa skupinku 
„Troskáčov“, ku ktorým sa mi 
podarilo pretlačiť. A spolu sme sa 
dostali do nášho sektoru (aj vďaka 
známosti s jednou z usporiadateliek). 
Pomocou mobilných telefónov 
i ostatní „Troskáči“ našli cestu 
k miestu, kde sme boli. A tak sme 
nakoniec všetci spolu čakali na 
Svätého otca...  

   Námestím sa ozýval spev zboru a svedectvá rôznych ľudí, modlil sa ruženec. 
Hodiny čakania ubiehali ako nič. Pozorovali sme „ostreľovačov“ na strechách 
domov, ktorým z ich čierneho odevu „vykúkali“ iba oči, i kameramanov, 
novinárov a fotografov stojacich na vyvýšených miestach. Žiaľ, okrem nich, 
stromov, sôch a stanu pred hlavným oltárom sme už nevideli nič. O trištvrte na  
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desať sa rozozvučali zvony na znamenie, že pápež sa blíži. Pozerali sme pomedzi 
dav s nádejou, že možno predsa len niečo uvidíme, keď pôjde okolo. Napätie 
stúpalo, atmosféra už bola na prasknutie, keď zrazu novinári zbystrili pozornosť 
a zo zadných sektorov sa začali ozývať výkriky. Je tu! Kričali sme, mávali 
vlajkami – a aj sme niečo videli. Strechu papamobilu. Nuž ale čo, veď tú na 
vlastné oči tiež nevidel každý... A keď sa na začiatku sv. omše ozval hlas Svätého 
otca, ktorý sa nám prihováral po slovensky, v okamihu sme zabudli na toto naše 
sklamanie. Veď je tu, medzi nami! Napriek jeho zdravotným problémom, napriek 
jeho 83 rokom... No nie je už len to úžasné? A celá tá svätá omša, plná krásnych 
slov Svätého otca, ktorý už len tým, že prišiel, ukázal svoju lásku k nám 
a k Slovensku, prerušovaná potleskami a skandovaním – to bolo niečo 
neoceniteľné. To vie len ten, kto to zažil... 
   Veľké chvíle som tu prežívala nielen ja, moja sesternica Sisa a brat Maťo ako 
miništrant, ale i ujo Milan Petráš, ktorý išiel k pápežovi na sv. prijímanie ako 
jediný zástupca nášho dekanátu. Túto chvíľu nevie doteraz opísať slovami. Bolo 
to vraj niečo jedinečné!  
   A tak – ani sami nevieme ako – omša pomaly skončila. Svätý otec,  sprevádzaný 
búrlivým potleskom, odišiel a my sme začali vychádzať z námestia. Kráčali sme 
k autobusu. Zamyslení... „Slovensko bolo a vždy bude verné Kristovi!“ Ešte stále 
v nás zneli slová Svätého otca. Dobre  vieme, že budúcnosť Slovenska máme 
v rukách my... 
   Cesta domov prebehla opäť vo vynikajúcej atmosfére, v speve za sprievodu 
gitár. Hlboký duchovný zážitok, ktorý sme prežili v Banskej Bystrici , v nás bude 
doznievať ešte dlho. Vlastne si myslím, že už navždy zostane zapísaný v našich 
srdciach... 

                                                                                                Petra Humajová 
 

ÚSMEV JÁNA PAVLA II. 
(Kazimierz Pielatowski) 

 
   Aj pápež je človek úsmevu. Vie udalosti nadľahčiť, rozptýliť trému ľudí, vylúdiť 
na perách úsmev. Hovoria o tom aj krátke epizódky z jeho života... 
Vždy priateľský 
   Keď bol 26. júna 1967 arcibiskup metropolita Karol Wojtyla menovaný za 
kardinála, podišiel k nemu bývalý spolužiak Jurek Kluger, ktorý býval v Ríme. 
V tejto novej situácii bol veľmi upätý a veľmi vážne začal svoje blahoželanie 
slovami: „Eminencia!“ V tej chvíli ho kardinál prerušil a povedal potešenému 
spolužiakovi: „Jurek, vari si sa zbláznil...?!“ 
Český pohraničník 

   Ľudia, ktorí nepoznali kardinála Wojtylu, nemohli pochopiť, že sa cirkevný 
hodnostár prezlieka do športového odevu a behá na lyžiach po horách. Nie je teda 
nič zvláštne, že sa kvôli tomu dostával do rôznych humorných situácií. Raz 
zadržali kardinála Wojtylu českí pohraničníci pri Kasprovom vrchu. Jeden  
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z vojakov si pozorne prezeral doklad, ktorý mu kardinál podal. Prekvapený tým, 
čo tam čítal, nahnevane vykríkol: „Uvedomuješ si, komu si ukradol papiere, ty 
hlupák? Budeme ťa musieť zavrieť!“ Kardinál sa pokúšal protestovať a chcel 
záležitosť vysvetliť, ale vojak zreval: „Kardinál na lyžiach? Myslíš si, že som 
idiot?“ Keď sa vec neskôr vysvetlila, prekvapený a vystrašený Čech sa takmer 
rozplýval v ospravedlneniach. 
Mačka 
   Krakovský metropolita, kardinál Karol 
Wojtyla, mal vždy jeden deň v týždni určený 
– ako hovoril – „pre všetkých“. V ten deň 
mal každý voľný prístup k svojmu 
arcipastierovi. Takýmto bol aj deň, keď mal 
vycestovať do Ríma na konkláve po 
neočakávanej smrti pápeža Jána Pavla I.. 
   Hovorí sa, že práve v tej chvíli k nemu prišla akási jednoduchá, veľmi smutná 
ženička s tým, že sa stratila jej obľúbená mačka. Vlastne sa nestratila, zobrali jej 
ju podlí susedia. Pre ňu, osamelú dôchodkyňu, predstavovala mačička celý svet. 
Uvedomme si – cirkevný hodnostár cestuje do Ríma na konkláve, a zároveň mu 
jednoduchá babička kladie na plecia starosť o svoju stratenú mačku. „Pomôžete 
mi, otec kardinál?“ opýtala sa nesmelo. Času málo, už bolo treba ísť na letisko. 
Ale kardinál mal pochopenie pre babičkinu bolesť. Posadil ju do svojho 
automobilu, šiel s ňou k susedom, získal od nich mačičku a vrátil ju babičke 
plačúcej od radosti. Až potom sa kázal odviezť na letisko. 
Prvá noc 
   Hovorí sa, že svoju prvú noc zo 16. na 17. októbra strávil nový pápež Ján Pavol 
II. vo veľmi netypických podmienkach. Po odchode kardinálov ostal pápež vo 
svojich apartmánoch iba v spoločnosti svojho sekretára o. Stanislava Dziwisa. 
Všetko, čo ich obklopovalo, bolo úplne iné, neznáme. Museli hľadať aj ukryté 
elektrické vypínače. Pretože večera nebola pripravená, dvaja noví obyvatelia 
Vatikánu si vybrali z chladničky to, čo tam našli a pripravili si skromné 
občerstvenie. Novozvolený pápež to prijal s vrodeným pokojom a žartoval: „Je to 
úplne ako na výlete v Poľsku!“ 
Zázrak 
   V stredu, 7. januára 1979, Svätý otec Ján Pavol II., tak ako obyčajne, prehovoril 
k pútnikom aj po poľsky. Keďže nadšení Taliani i tento príhovor prerušovali 
potleskom, pápež to s úsmevom komentoval: „Hľa, stal sa zázrak! Všetci Taliani 
rozumejú po poľsky! Je to ako nové zoslanie Ducha Svätého.“ 
 Čínska cisárovná 
   Jedného dňa pracoval Svätý otec vo svojej pracovni. Rozhodol sa zatelefonovať 
do istej nemocnice vo Švajčiarsku, kde ležal jeho chorý priateľ, biskup Andrej 
Deskur. Bez problémov získal spojenie s nemocnicou a poprosil o spojenie 
s pacientovou izbou.    
„A kto volá?“ spýtala sa zvedavá telefonistka. 
„Pápež!“ znela odpoveď. 
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   Slečna na chvíľu onemela, a potom rezolútne vyhlásila: „Pane, vy ste taký 
pápež, ako ja čínska cisárovná.“ 
   Keď všetko vyšlo najavo, nemocnica chcela prepustiť túto pracovníčku. Svätý 
otec sa však okamžite za ňu prihovoril, pretože, ako sám priznal, výborne sa 
pobavil. 
Som katolík 
   Je všeobecne známe, že Svätý otec sa snaží pri každej príležitosti nadviazať 
bezprostredný kontakt s veriacimi. Stalo sa, že podal ruku akejsi Američanke. Tá 
bola z toho taká šťastná a naradovaná, že začala pápežovi hovoriť o tom, ako 
kedysi patrila do protestantskej sekty, že sa obrátila ku katolicizmu, ktorý jej 
učaroval, je presvedčená o pravdivosti katolíckeho náboženstva, atď. 
   V tej chvíli Ján Pavol II. prerušil príval jej slov a povedal s úsmevom: 
„Nemusíte ma presviedčať, pani. Ja som katolík!“ 
Držal za ruku 
   Charizma Jána Pavla II. sa prejavuje nielen pri stretnutiach s masami. Na Bielu 
sobotu bol jeden z jeho hostí veľmi smutný a ubitý. Pápež ho teda uchopil za 
zápästie, a aj pri rozhovoroch s ostatnými ho takto držal takmer počas celého 
stretnutia. Akosi vycítil, že to pomôže. 
V Španielsku 
   V Aville, komentujúc hluk v bazilike, povedal: „Rehoľné sestry, ktoré sľubovali 
mlčanie, tu robia najväčší krik!“ 
Exotické privítania 
   V novembri 1986 pricestoval Svätý otec na ostrovy Fidži a pri privítacom 
ceremoniáli zachoval celý miestny rituál. Keď ho predstaviteľ domorodcov vítal 
dlhým predslovom, pápež odpovedal na jeho jednotlivé časti rituálnym „aaaa oj oj 
oj“.  
   Potom vypil miestny nápoj kava z koreňov yagony, ktorý sa podáva v nádobe zo 
škrupiny kokosového orecha. Pápežov osobný lekár s odporom a zdesením hľadel, 
ako jeho dôstojný pacient s odvahou pije. 
   Na letisku v Aucklande na Novom Zélande privítali Jána Pavla II. Maori, 
pôvodní obyvatelia tejto krajiny. Vyvrcholením uvítania bol obrad „hongi“. Svätý 
otec si trel nos o nosy tucta miestnych hodnostárov! Je to vyjadrenie dôvery 
a jednoty, ale toto gesto má aj náboženský základ. Maori totiž veria, že Stvoriteľ 
im daroval život vdýchnutím cez nos. 
Chorá 

   3. júna 1979 sa Svätý otec Ján Pavol II. stretol pred Kostolom sv. Anny 
s veľkým zhromaždením hlavne vysokoškolskej mládeže. Vo svätyni sa 
zhromaždili aj chorí a trpiaci, mnohí na invalidných vozíkoch. Asi o siedmej 
hodine vošiel do kostola pápež, prechádzal sa medzi chorými, žehnal ich, dotýkal 
sa ich, hovoril s nimi, niektorých dokonca objal. A vtedy sa stalo niečo, čo nik 
neočakával. Pápež pokľakol pri vozíku ťažko chorej mladej dievčiny a pobozkal 
jej ruku. V tej chvíli ľudia padli na kolená a ozvalo sa hromadné vzlykanie. Keď sa 
neskôr odvážili spýtať pápeža, prečo to vlastne urobil, odpovedal, že týmto 
spôsobom si chcel uctiť bolesť a utrpenie. 
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Recepty 
 
Rýchle kompótové rezy 
   Suroviny: 25 dkg práškového cukru, 3 vajcia, 2 dcl oleja, 35 dkg polohrubej 
múky, 1 čajová lyžička sódy bicarbóny, hrsť posekaných orechov, 2 polievkové 
lyžice kakaa a 7 dcl pohár marhuľového alebo broskyňového kompótu. 
   Postup: Vajcia rozšľaháme s cukrom, postupne pridáme olej, potom ostatné 
prísady (kompót aj s nálevom), všetko dobre rozmiešame, vylejeme do hlbšieho 
vymasteného a vysypaného plechu, rovnomerne rozotrieme a upečieme. 
Vychladnuté pokrájame a pocukríme. 
 

Jablčník s celým makom 
    40 dkg práškového cukru, 4 vajcia, 2 dcl oleja, 1 vanilkový cukor, spolu 
vymiešame, pridáme 40 dkg polohrubej múky, 1 čajovú lyžičku sódy bicarbóny, 
1/2 balíčka perníkového prášku do pečiva, 2 dcl nemletého maku, 50 dkg 
nastrúhaných čerstvých jabĺk (alebo 7 dcl pohár zaváraných), všetko spolu 
zmiešame, vylejeme na vymastený, vysypaný veľký plech (ako na roládu) 
a upečieme. Vychladnutý ľubovoľne upravíme, alebo len pokrájame a pocukríme. 
Lúpačky 
 

   1 kg polohrubej múky, 2 polievkové lyžice kryštálového cukru, 1 čajová lyžička 
soli, 3 dcl oleja, 1 kocku (5 dkg) droždia, 1 prášok do pečiva, 1 vanilkový cukor, 
3 žĺtka, z bielkov urobíme sneh, zašľaháme doň kryštálový cukor, z droždia 
a trochy mlieka urobíme kvások a miesime cesto asi z 1/2 l mlieka, primiesime aj 
sneh. Hneď po vymiesení robíme lúpačky, ľubovoľne plníme (lekvár, mak, 
orechy), necháme asi 1/2 hodiny kysnúť na plechu, potom potrieme vajíčkom 
a pečieme. Po upečení ešte horúce potrieme cukrovou vodou: zohrejeme asi 1 dcl 
vody, rozpustíme v nej 1 polievkovú lyžicu cukru a 1 polievkovú lyžicu masla. 
Krehký závin makový (orechový, tvarohový) 
 

   Suroviny: 60 dkg polohrubej múky, 25 dkg smetolu, 5 dkg cukru, 3 dkg droždia, 
1 vajce, 2 dcl mlieka, soľ 
   Postup: Tuk rozdrobíme s múkou, pridáme soľ, vajce, kvások,, vypracujeme 
cesto a necháme nakysnúť. Po vykysnutí rozdelíme na dva diely, každý zvlášť 
rozvaľkáme, dáme ľubovoľnú plnku, stočíme, dáme na vymastený plech, potrieme 
vajcom, necháme nakysnúť, znova potrieme vajcom a upečieme. 
Vyskoč z vody 
 

   20 dkg hladkej múky, 15 dkg „Palmarínu“, štipka soli. Z 2 dkg kvasníc, trochy 
cukru a 5 polievkových lyžíc mlieka spravíme kvások, všetko spolu zmiesime, 
spravíme bochník a dáme ho hneď do hrnca do letnej vody. Keď vyjde na vrch, 
položíme ho na utierku, rýchlo osušíme a hneď dáme na dobre pomúčenú dosku, 
rozgúľame, vykrajujeme rôzne tvary alebo robíme šatôčky, ľubovoľne plníme 
a upečieme. Vychladnuté pocukríme. 

                           Recepty poskytla Filka Petrášová. 
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„SEN O ISTEJ OSOBE“ 
Často sa prichytíš, že premýšľaš nad tým, ako sa stať ideálnou osobou. 

Tento hrací test odhalí vek tvojho srdca. Nie vždy sa človek správa podľa 
svojho skutočného veku. Existujú totiž starci- deti, ale tiež deti- dospeláci. 
 

Označ si 10 tvrdení, ktoré najviac vystihujú „tvoj“ typ: 
1. Nechá sa uniesť nejakou knihou.  
2. August = stále to isté – preplnené pláže.  
3. Otázky prijíma s úsmevom.  
4. Myslí si, že nebo je belasé, lebo je jasno.  
5. Pred inštruktormi lyžovania by uprednostnil iba anjela.  
6. Hamburger považuje za modernú pizzu.  
7. Toho, kto by vymenil svoje kráľovstvo za koňa, považuje za „zbabelého 

kráľa“.  
8. Myslí si, že AIDS je mor tohto tisícročia. 
9. Bez plánov sa cíti slobodnejšie.  
10. Pri klebetných ľuďoch je podráždený.  
11. Nehanbí sa opýtať svojej priateľky, koľko zarába.  
12. Ak prídeš k nemu domov počas večere, pozve ťa k stolu.  
13. Nevyčíta ti meškanie.  
14. Na jeho majetok mu stačí „malý vak“.  
15. Chce ťa stretnúť na diskotéke.  
16. Chváli sa svojou minulosťou.  
17. Trpezlivo čaká pred telefónnou búdkou.  
18. Dá sa očariť počítačom.  
19. Má radosť zo stretnutí.  
20. Myslí si, že nebo je belasé, lebo je ďaleko.  
21. Pred inštruktormi lyžovania by uprednostnil morskú vílu.  
22. Hamburger považuje za umelý chlebík.  
23. Myslí si, že heroín je mor tohto tisícročia.  
24. Bez plánov by bol nesvoj.  
25. Pri klebetných ľuďoch je zvedavý.  
26. Nikdy nemešká.  
27. Ak prídeš k nemu domov počas večere, odíde s tebou von.  
28. Ak ťa chce o niečo poprosiť, urobí tak cez tvoju priateľku.  
29. Vrecká mu nahrádzajú malý vak.  
30. Chce s tebou súťažiť v športovej disciplíne. 
31. Pred obsadenou telefónnou búdkou je nervózny.  
 Bodovanie 
Ak nájdeš 8 zhodných čísel s týmito:1,3,4,5,6,12,18,19,21,25 
Dospievajúci – dieťa 
Je to typ, ktorý na teba pozerá detskou dôverčivosťou, dokonca ťa požiada, 
aby si sa s ním hrala. Možno nahradil autíčka počítačom a fotoaparátom, no  
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tieto koníčky trvajú krátko. Onedlho ho začnú nudiť, zvedavosť ho ženie 
ďalej. Je to klasický typ, ktorý si stavia vzdušné zámky. 
 
Ak nájdeš 8 zhodných čísel s týmito:3,6,13,14,18,21,25,28,29,31 
Dospievajúci 
Tvoj „typ“ je pripravený nečakane sa zaľúbiť. Veľmi zručne čelí realite 
každého dňa. Žije primerane svojmu veku, nadchýna sa pre veľa vecí.  
 
Ak nájdeš 8 zhodných čísel s týmito:3,4,6,13,16,17,18,28,29,30 
Mladý človek 
Správa sa, ako keby sa svet točil iba pre jeho potešenie. Všetko vníma ako 
veľmi pekné a neopakovateľné. Životu čelí s veľkým nadšením. Je ľahké 
s ním žiť. Má množstvo priateľov. 
Ak nájdeš 8 zhodných čísel s týmito:2,7,8,9,10,13,17,20,22,27 
Dospievajúci – dospelý 
Je veľmi obozretný, rozumný. Dáva istotu a oporu, niekedy je tiež pedantný. 
Jeho silnou stránkou sú organizačné schopnosti. Tie mu však môžu pri 
prílišnej horlivosti spôsobiť žalúdočné problémy.  
 
Ak nájdeš 8 zhodných čísel s týmito:1,3,4,12,15,16,17,21,24,25 
Dospievajúci – dôchodkár 
Teší sa zo života, ako keby neexistovali žiadne problémy. Miluje prírodu, 
zvieratá a všetko „domáce“. Cíti sa skúsený, rád poúča o živote. 
 
Ak nájdeš 8 zhodných čísel s týmito:2,8,10,11,13,15,23,26,27,29 
Dospievajúci – starec 
Je dôkazom toho, že niekto sa môže narodiť starý. Nepríjíma súčasnosť, 
dobrovoľne sa odlučuje. Viac si potrpí na forme ako na podstate, preto často 
vo všetkom veľa stráca. 

OZNAM 
 
   Redakcia časopisu Maňa oznamuje všetkým čitateľom, že veľkonočné číslo 
časopisu nevyjde z dôvodu prípravy redaktoriek Silvie Petrášovej a Petry 
Humajovej na maturitnú skúšku. Ďalšie číslo bude vydané 1. augusta 2004. 
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A na záver...A na záver...A na záver...A na záver... 

„Jožo, príď večer ku mne, bude psina.“ 
„A čo oslavuješ?“ 
„Ni č. Ale Dunča zrazilo auto.“ 

� 
„Operácia bude veľmi jednoduchá. Po 
polhodine už budete môcť chodiť, 
o hodinu behať a večer pôjdete pešo 
domov.“ 
„A mohol by som si aspoň počas 
operácie poležať?“ 

� 
„Počúvaj, tvoj manžel veľmi pribral.“ 
„ Na vine je náš lekár. Poradil mu, aby 
pred každým jedlom vypil pohár koňaku. 
A od tých čias jedáva štrnásťkrát denne.“ 

� 
„Pán vrchný, a naozaj je toto rybacia 
polievka?“ pýta sa hosť v reštaurácii. 
„Ale, samozrejme, na vlastné oči som 
videl, ako kuchár leje do hrnca vodu 
z akvária.“ 

� 
„Prosím vás, ako ďaleko je odtiaľto na 
stanicu?“ 
„Dva a pol kilometra. Ale musíte sa 
ponáhľať, inak je to viac!“ 

� 
Žena sa pýta manžela: „Prečo už 
nechodíš k susedovi hrávať šachy?“ 
„A ty by si azda hrala s človekom, ktorý 
podvádza, škriepi sa, nepozná pravidlá 
hry a kradne figúrky?“ 
„V žiadnom prípade.“ 
„No vidíš! Ani on nie.“ 

� 
„Počul som, že veľmi veľa času tráviš 
hraním na husliach.“ 
„Áno. Človek musí vedieť, čo v živote 
chce.“ 
„A ty čo chceš?“ 
„Vedľajší byt.“ 

� 
„Milan, povedz vetu „Vozíme sa v aute.“ 
v minulom čase!“ 
„Chodili sme pešo!“ 

Plnoštíhla staršia pani sa prechádza po 
parku. Sleduje ju malý chlapec. 
„Čo odo mňa chceš?“ pýta sa po chvíli 
znepokojená pani. 
„Ni č, prosím. Ja sa len rád prechádzam 
v tieni.“ 

� 
„Môžem uložiť tie staré spisy podľa 
abecedy?“ 
„Ale pravdaže. No a potom mám pre vás 
ešte jednu prácu. Odneste ich do zberu.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Vinco, zdá sa mi, že dnes vôbec nemáš 
chuť do práce.“ 
„M ám, ale človek sa musí vedieť 
ovládať.“ 

� 
Učiteľka sa pýta na hodine matematiky: 
„Otec má kravu, ktorá dáva denne päť 
litrov mlieka. Koľko litrov je to za tri 
dni, Rasťo?“ 
„Môj otec nemá kravu.“ 
„Tak nám to povedz ty, Mišo!“ 
„Ja nemám otca.“ 
„Fero, ty to určite budeš vedieť!“ 
„My kupujeme mlieko v obchode.“ 


