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NOVINKY Z RODINKY 
 

   Vo veľkonočnom období navštívila Slovensko Stanka Mečiarová s manželom 
Davidom a synom Matteom z Talianska. U svojich rodičov Lydky a Stana 
Mečiarovcov strávila celý mesiac. 
 

   Vo štvrtok, 31. marca, vystupovala Petra Humajová spolu s ďalšími študentmi 
Katolíckej univerzity v Ružomberku na celoslovenskom stretnutí riaditeľov 
kresťanských škôl v hoteli Kultúra na ružomberskom námestí. V programe predniesla 
svoju prácu Poézia písaná, čítaná, spievaná, recitovaná – aká? 
 

   Na prelome marca a apríla strávili manželia Alenka a Milan Humajovci pár dní na 
Kube. Mali sa vraj fantasticky. Podľa ich slov more tam bolo oveľa čistejšie ako 
v Tunise a Milan si vyskúšal dokonca aj potápanie.  Na Kube síce vládne 
komunistický systém, základné potraviny sa dávajú na prídel, ale ako manželia 
zhodnotili, vôbec sa nemuseli báť, že im niekto niečo ukradne, pretože na každom 
rohu stál policajt. 
 

   7. apríla sa Martinka Humajová spolu so Školským zborom z Piaristického gymnázia 
v Prievidzi zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní cien SOČ (Stredoškolská odborná 
činnosť) v Starej Turej. V tomto malom mestečku na Záhorí strávili speváci celý deň 
a ich vystúpenie pod vedením profesorky a dirigentky v jednej osobe, Marty 
Meliškovej, malo veľký úspech. 
 

   V tento istý deň nadviazali necpalskí dôchodcovia na starú tradíciu našich predkov – 
jar privítali hodením zapálenej Moreny do necpalského potoka. Svojou hrou na 
harmonike ich sprevádzal Kamilko Petráš a medzi dôchodcami ste mohli zazrieť aj 
Helenku Mečiarovú. Keďže vynášanie Moreny sa odohrávalo pred ich domom, spoza 
okna ho sledovali aj manželia Filka a Peter Petrášovci. 
 

   8. apríla sa v kostole u prievidzských piaristov uskutočnil koncert skupiny Heaven’s 
Shore. Jej vedúci členovia – Daniel a James pochádzajú z Anglicka, často však 
koncertujú i na Slovensku a už sa dokonca naučili aj hovoriť po slovensky. Svojimi 
koncertami spojenými s videoprojekciou, pantomímou a dobrou náladou sa snažia 
chváliť Boha a prídu kamkoľvek, kde ich zavolajú. Úspech zožali i v Prievidzi, kde sa 
na ich koncerte zúčastnili aj Maťka, Maťo, Petra  a Evka Humajovci. 
 

    13. apríla pricestoval do Prievidze Daniel Dian, kňaz, ktorý sprevádzal spevácky 
zbor Rosnička (jeho členkou je i Martinka Humajová) počas ich zájazdu v Ríme, aby 
vyhodnotil výsledky súťaže o najlepší článok týkajúci sa tejto cesty. Víťazkou sa stala 
Martinka Humajová, ktorá však práve v tieto dni bola chorá, preto jej vecné ceny, 
ktoré získala, priniesla domov jej spolužiačka Zuzka. 
 

   Na nedeľu Dobrého pastiera, 17. apríla, sa v Necpaloch konali hody. Svätú omšu pri 
kaplnke slúžil páter Pavol Kollár, Sch.P.. U Petrášovcov a Humajovcov sa potom zišli 
tradiční „hodovníci“: Lucka a Milan Petrášovci, Lenka a Roderik Weissabelovci, 
hostia z fary a piaristického kláštora, Peter Petráš ml. so svojou manželkou Erikou, 
svokrom Števkom Pálešom a dcérou Veronikou spolu s jej priateľom Maťom. 
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V apríli sa Petrovi Petrášovi ml. podarilo predať svoje auto značky Renault. Nový 

majiteľ je z okolia Tajova.  
 
   22. apríla sa Evka a Jozef Humajovci a Filka a Peter Petrášovci vybrali na malý výlet 
do Ružomberka. Obzreli si budovu Katolíckej univerzity i internát a domov priviezli 
svoju dcéru a vnučku Petru Humajovú, ktorá študuje na Filozofickej fakulte . Veľký 
zážitok z cesty mal hlavne Peter Petráš st., pretože Takejto ďalekej cesty sa zúčastnil 
po dlhšom čase strávenom doma – na dôchodku. 
 

   28. apríla si Evka Humajová vyskúšala rolu učiteľky. Pani profesorka Ida 
Hantabálová z piaristického gymnázia ju totiž poprosila, či by neprišla povedať niečo 
o svojej práci na novorodeneckom oddelení na hodinu biológie do tercie, ktorej 
študentkou je i Martinka Humajová. Podľa slov Martinky Evka svoju úlohu zvládla 
veľmi dobre, študentov zaujala a tí ani nezbadali ako a bolo po hodine. 
    
   Prvý májový týždeň strávili študenti histórie z Katolíckej univerzity v Ružomberku 
spolu s Petrou Humajovou na exkurzii v Prahe. Navštívili množstvo historických 
pamiatok hlavného mesta Českej republiky, ale tak trochu spoznali aj život „Pražákov“ 
a cestovanie metrom. 
 

   V sobotu, 14. mája, sa v piaristickom kostole v Prievidzi uskutočnil tradičný 
program pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého. Na sv. omši o 18:30 spieval 
spevácky zbor Rosnička. Martinka Humajová na programe zotrvala až do konca – čiže 
približne do jednej hodiny ráno. Vystupovala totiž nielen s Rosničkou, ale aj so 
Zborom piaristického gymnázia  a speváckym zborom Trosky.  
 

   V tento istý deň sa Milan Petráš ako organizátor zúčastnil diecézneho stretnutia rodín 
v Banskej Bystrici. 
 

   V polovici mája si k Humajovcom a Petrášovcom prišiel „zabrigádovať“ Kamilko 
Petráš, ktorý im pomohol s opravou krbu v záhrade. 
 

   Od 12. do 15. mája pobudli študenti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity, odbor 
slovenský jazyk a literatúra – dejepis (spolu s Petrou Humajovou), na duchovných 
cvičeniach v Spišskom Podhradí. Bývali v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule. 
S univerzitným kaplánom Ondrejom Šmidriakom prežili cez tento víkend množstvo 
duchovných zážitkov. Navštívili i okolie Spišského hradu a zúčastnili sa na turičnej 
mnohojazyčnej sv. omši slúženej v Katedrále sv. Martina a vysielanej rádiom Lumen. 
 

   V piatok, 20. mája, sa v piaristickom kostole v Prievidzi uskutočnil spomienkový 
program pri príležitosti nedožitých 85. narodenín pápeža Jána Pavla II., ktorý 
zorganizovala piaristická základná škola. V programe spojenom s videoprojekciou 
zazneli básne a úryvky z encyklík tohto veľkého pápeža, ale i svedectvá ľudí, ktorí 
mali možnosť sa s ním stretnúť. Program spevom doprevádzali Trosky spolu 
s Martinkou a Petrou Humajovou. 
 

   V pondelok, 23. mája, ukončila Lenka Weissabelová štúdium na vysokej škole 
štátnou   skúškou,   ktorú   úspešne   zvládla,   preto   ju   už   môžeme  titulovať  „pani 
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inžinierka“. O týždeň neskôr získal titul aj jej manžel Roderik, ktorý je zatiaľ 
„bakalár“. 
 

    V stredu, 1.júna,  sa Lucka Petrášová zúčastnila na koncerte Eltona Johna 
v Bratislave. Podľa jej slov bol koncert úplne skvelý a hoci Elton John mal zaplatené 
hranie iba na 90 minút, nakoniec pred slovenským publikom strávil dve a pol hodiny. 
 

   Vo štvrtok, 2. júna, hrala Martinka Humajová na koncerte v ZUŠ Ladislava Stančeka 
v Prievidzi. V jej podaní odznel na klavíri „Wals“. 
 

   V júni odišiel Gejzko Mičky na liečenie do Turčianskych Teplíc. Strávil tu jeden 
mesiac. 
 

   5. júna pribudla Anke a Jozefovi Mečiarovcom do rodiny vnučka. Ich synovi Jarovi 
s manželkou sa totiž práve v tento deň doobeda narodila dcéra Viktória. Vážila 3220 g 
a merala 50 cm. 
 

   V utorok, 7. júna, odcestovala Veronika Petrášová do Dánska, kde strávila dva 
mesiace na brigáde. Koncom júna za Veronikou odcestovala i jej sestra Silvia. 
Zarábali si oberaním jahôd. 
 

    V júni pricestovali Katka a Marián Mihálkoví s rodinou z Francúzska na Slovensko, 
aby opäť pokračovali v prestavbe domu, v ktorom kedysi býval Lojzko Mečiar. 
 

   9. a 10. júna bola Martinka Humajová spolu so svojou triedou – terciou, triednym 
profesorom Jurajom Orlíkom a pátrom Jánom Hríbom na koncoročnom výlete. Dva 
dni strávili na chate v Hradci. Počasie im síce neprialo, ale dobre sa zabavili i vo vnútri 
chaty pri spoločných hrách. 
 

   14. júna  Tomášovi Mečiarovi  v Zlatej sále Bojnického zámku slávnostne odovzdali 
bronzovú Jánskeho plaketu. Tomáš darúva krv už dlhší čas- v súčasnosti hlavne 
v Banskej Bystrici. 
 

   V stredu, 15. júna, sa Renátke a Vilkovi Božikovcom narodil syn Ondrej. Na malého 
bračeka sa najviac tešila malá Ivanka, ktorá mu vraj, ešte kým nebol na svete, stále 
opakovala: „Už sa naroď!“ Ondrejko pri narodení vážil 3860 g a meral 50 cm. 
 
   Vo štvrtok, 23. júna, sa po dvojtýždňovom rekondičnom pobyte vo Chvojnici domov 
vrátil Jozef Humaj. Dni v luxusnej „chemickej chate“, ako ju všetci nazývajú, si krátil 
športom či turistikou. 
 

   24. júna bol Martin Humaj spolu so svojou školou na exkurzii v jadrovej elektrárni 
v Jaslovských Bohuniciach. 
 

   V nedeľu, 26. júna, prijal Martin Humaj v piaristickom kostole v Prievidzi z rúk otca 
biskupa Tomáša Galisa sviatosť birmovania. Za svojho birmovného patróna si zvolil 
sv. Euzébia. 
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27. júna bola Lenka Weissabelová v Bratislave za účasti celej svojej rodiny 

slávnostne promovaná na inžinierku. Cestou z nášho hlavného mesta sa Weissabelovci 
i Petrášovci zastavili i v Trnave, kde prekvapili svojou prítomnosťou sestričku Danielu 
Bezdedovú, provinciálnu predstavenú Kongrégácie Dcér Božskej lásky, ktorá kedysi 
pôsobila v Prievidzi. Z plánovanej päťminútovej návštevy bola nakoniec takmer 
dvojhodinová.  
 

    V tento istý deň sa Evka a Jozef Humajovci spolu s dcérou Petrou vybrali do 
Ružomberka, kde jej pomohli s odvezením vecí z internátu. Navštívili i ružomberskú 
kalváriu a centrum mesta. Domov sa vrátili vo večerných hodinách. 
 

   27. júna „výletovala“ aj Martinka Humajová, ktorá sa spolu so spevokolom Rosnička 
vybrala do Bratislavy. V Podunajských Biskupiciach spievali na sv. omši. Celebroval 
ju Daniel Dian.   
 

   V júni ukončila vnučka Anky a Jozefa Mečiarovcov, Deniska Mazúrová, štúdium na 
základnej škole. V novom školskom roku začne navštevovať konzervatórium v Žiline, 
kde bude študovať spev.  
 

   29. júna sa na dvore Petrášovcov a Humajovcov konala tradičná oslava menín Petra 
Petráša st. i ml., ale aj Petry Humajovej. Široká rodina si opäť pochutnala na 
vynikajúcom guláši a popri rozhovoroch popočúvala tóny hudobnej skupiny 
Necpalanka (niektorí členovia rodiny si aj zatancovali). Keďže počasie hostiteľom 
prialo, hostia si mohli vonku posedieť až do neskorých večerných hodín. 
 

   Prvý júlový víkend strávili Helenka a Vladko Mečiarovci v Újezde u Brna, kde boli 
navštíviť svojich vnukov Dominika a Mareka. Dominik po tieto dni oslávil aj svoje 
narodeniny a má už za sebou prvý rok v škole. 
 

   4. až 5. júla sa Martin Humaj, ale i Peter Petráš ml. zúčastnili na Cyrilometodskej 
cyklistickej púti  do Nitry. Na cestu sa vydali okolo obeda, do Nitry dorazili o 19:00 
hod.. Po večernej sv. omši a nočnej návšteve obchodného domu Tesco strávili noc 
spánkom v „spacákoch“ v triedach jednej z nitrianskych škôl. Na druhý deň sa 
zúčastnili na sv. omši na nitrianskej Kalvárii, ktorú slúžil kardinál Ján Chryzostom 
Korec. Po obede vyrazili na cestu späť do Prievidze, kam prišli okolo 21:00 hod.. 
 

   7. júla sa u Humajovcov uskutočnila opekačka, na ktorej sa zúčastnil kolektív 
novorodeneckého oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach (jeho súčasťou je 
i Evka Humajová). Kolegyne sa dobre zabavili a porozprávali sa konečne i na inom 
mieste ako na svojom pracovisku. 
 

   V utorok, 12. júla, sa u Humajovcov uskutočnila ďalšia opekačka – tentoraz si na 
slaninke či špekačkách pochutnávali manželia Palajovci a pátri Pavol a Janko 
z piaristického kláštora. 
 

   V piatok, 15. júla, pricestovali na Slovensko Dominik a Marek Floriánovci, ktorí 
plánujú časť prázdnin stráviť u svojich starých rodičov – Helenky a Vladka 
Mečiarovcov. 
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CARLO CARRETTO: KRÁ ČAJME CESTOU LÁSKY  

(Úvahy z knihy známeho autora duchovnej literatúry) 
 

ODVAHA VO VIERE 
 
   Pobúrený správou o zavraždení mladej matky, lebo ju v tábore Tuarégov 
pristihli pri cudzoložstve, môj vzťah k Márii z Nazaretu sa stal ešte osobnejším. 
   Znenazdania sa mi stala sestrou. 
   Musím to s pokorou priznať: keď som pochopil tú tragédiu, ktorá sa udiala 
v zabudnutom údolí Hoggare, dokonale som pochopil Máriinu odvahu prijať 
anjelovu požiadavku a Božiu predstavu o nej. 
   Prijala úlohu slobodnej matky. 
   Kto by jej uveril? Kto by bol prijal rozprávania dievčatka, ktoré príde domov 
a tvrdí: „Vieš...to dieťa, čo nosím pod srdcom, je dieťaťom Najvyššieho!“ 
   U nás doma by si vyslúžilo len zaucho od môjho otca, a to sme žili v Piemonte. 
V rodine na juhu by jej povedali: „Odíď, nechceme ťa viac vidieť, lebo si potupila 
rodinu.“ 
   V arabskej, šiitskej či hebrejskej rodine by tiekla krv. 
   Mária vo svojej viere mala odvahu dôverovať Bohu nemožného a jemu 
prenechať riešenie svojich problémov: jej viera bola čistá. 
   Toto moje odhalenie bolo nádherné, uskutočnené v takom nádhernom prostredí, 
ako je púšť! 
   Nezabúdajme na to: Biblia sa zrodila práve v tejto zemi, medzi púšťou a stepou, 
tam, kde žijú karavány, pasú sa osly a ovce, a ľudia sa vedia spytovať neba, lebo 
to je ich jediná nádej života. 
 

HYMNUS NA LÁSKU 
 

   Láska nad všetkým zvíťazí, všetko uskutoční, všetko vyrieši. Skús to, a uvidíš. 
   Keď si smutný, urob skutok lásky, a smútok pominie. 
   Keď sa cítiš opustený, snaž sa porozprávať s Bohom alebo s bratmi, a samota sa 
stratí.   Keď chceš v sebe vychutnať Božiu trpezlivosť, urob skutok lásky, a pocítiš 
jeho prítomnosť.   Keď pocítiš smrť, miluj, a život v tebe začne pulzovať. 
   Láska všetko osvecuje, všetko lieči, na všetko nájde odpoveď. 
   Láska je raj. Kto miluje, je v radosti, kto nemiluje, je v smútku. 
   Láska je pravda, kto miluje, je pravdivý.  Láska je večný život. 
   Radosťou svätých je žiť z lásky.  Plnosťou človeka je zomrieť z lásky. 
   Kde vládne Božia láska, tam je Boh. 
   „Milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha 
a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“ ( 1Jn 4, 7-8). 
   Zovretí láskou a podnecovaní Kristom, ktorý zvíťazil nad zlom, púšťame sa do 
diela, aby sme vytvorili nový svet. 
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ROZHOVOR S DANIELOM SHAWOM ZO SKUPINY 
HEAVEN´S SHORE 

 

   Určite ste sa začudovali, keď ste si prečítali, s kým bude rozhovor v tejto Mani. 
Mnohí z vás možno skupinu Heaven´s Shore nepoznajú, ale to hneď napravíme. 
   Skupina HEAVEN´S SHORE (čo v slovenčine znamená Nebeské pobrežie) je 
kresťanská evanjelizačná skupina. Chcú hrať pre všetkých, nielen pre veriacich, 
byť Božím nástrojom, a tak sa zaoberajú predovšetkým protidrogovou kampaňou 
na školách, kresťanskými koncertmi, prácou s mládežou, aj koncertmi pre 
neveriacich. Dvaja zakladajúci členovia, James Evans a Daniel Shaw, pochádzajú 
z Anglicka, ale momentálne už 5 rokov bývajú na Slovensku, a za ten čas sa 
naučili aj perfektne rozprávať po slovensky. 
   8. apríla mali v Prievidzi koncert, ktorý sa mi veľmi páčil, tak som sa rozhodla 
spraviť s nimi rozhovor. Napísala som list, o pár dní prišla odpoveď a rozhovor 
bol na svete... 
 
Kedy a ako vznikla vaša skupina? 
Ja a James sme sa stretli pred 10 rokmi 
v Rumunsku a odvtedy sme najlepšími kamarátmi. 
James Evans a Daniel Shaw spolu vytvoria názov 
Heaven´s Shore. 
Ako ste sa dostali na Slovensko? Páči sa vám tu? 
Na Slovensko sme prišli pešo v roku 2000, počas 
našej celoeurópskej púte. Veľmi sa nám tu páčilo, 
a tak sme zostali tu. 
Kto píše texty piesní? 
Ja – Daniel píšem naše texty. 
V jednej piesni spievate o haluškách. Ako vznikla 
táto pieseň? Sú halušky vašim obľúbeným jedlom? 
Keď sme prišli na Slovensko v roku 2000, hrali sme na ulici a nemali sme peniaze 
ani na jedlo. Keď sme prišli do reštaurácie, vždy sme hľadali najlacnejšie jedlo, 
ktorým zvyčajne boli halušky, tak sme ich jedli skoro každý deň. 
Máš pred koncertom trému? 
Pred koncertmi trému nemám, ale mám pocit nadšenia, že idem hrať pred 
publikom. 
Aké pocity máte počas koncertu? 
Prvých pár pesničiek je ťažkých, ale iba dovtedy, kým sa dostaneme do toho 
„správneho varu“. Asi sme sa narodili pre vystupovanie na pódiu, a preto sa tam 
cítime ako ryby vo vode. 
Máte obľúbené miesto, kde hrávate najradšej?   
Najlepšie sa nám hrá na veľkých festivaloch, pretože je tam veľa ľudí. A kde je 
veľa ľudí, tam je aj veľa radosti a to nás poháňa vydať ešte lepší výkon. 
 

Pokračovanie na strane 14 
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PÁR DNÍ V PRAHE 
 
   Ako študenti histórie máme povinnosť dvakrát za štúdium absolvovať exkurziu. 
Spolu s mojou spolubývajúcou Katkou sme sa rozhodli si túto „povinnosť“ aspoň 
čiastočne splniť už v prvom ročníku. Z ponuky východné Slovensko, Praha, 
Bratislava a Viedeň, Krakov sme si vybrali hlavné mesto Českej republiky – 
Prahu. Chceli sme sa na vlastné oči presvedčiť, či je Praha naozaj taká krásna 
a „stovežatá“, ako sa o nej hovorí. A tak sme v nedeľu 1. mája okolo šiestej 
hodiny ráno vyrazili na cestu. 
   Cestovali sme vlakom z Púchova, kde Katka býva. Kupé sme mali rezervované 
spolu s našimi spolužiakmi Stankou a Danom. Cesta ubiehala celkom rýchlo. Mali 
sme ju vyplnenú rozhovormi, pozorovaním krajiny, ale i častými kontrolami 
sprievodcov. Na obed sme boli v Prahe. 

   Keďže ďalší „ružomberskí historici“ mali do Prahy doraziť až okolo piatej, šli 
sme sa trochu prejsť do mesta. Stanka už v Prahe kedysi bola, takže sa v tých 
spletitých uličkách celkom vyznala. Bola síce nedeľa, ale všetky obchody boli 
pootvárané – a ulice plné ľudí, väčšinou turistov zo všetkých končín sveta. Nám sa 
s ťažkými batohmi veľmi chodiť nechcelo, takže sme skoro „zakotvili“ v malom 
podniku, kde sme si vychutnali „pěkne drahou kolu“. No osviežila. 
   Pred piatou sme sa opäť vrátili na stanicu, kde sme čakali na výpravu 
z Ružomberka na čele s pánom magistrom Dvorským, aby sme sa mohli ubytovať. 
Po úmornej ceste električkami a autobusom, keď sme už „mleli“ takmer 
z posledného, sme dorazili na internát Kolej Hvězda v Prahe 6. Ani potom sa však 
naše úmorné presúvanie neskončilo, pretože sme už nemali nič na pitie, takže sme 
boli nútení vydať sa hneď na prieskum okolia. Našťastie bola v blízkosti čerpacia 
stanica, ktorá nám za náležitú sumu pomohla uhasiť náš smäd. 
   Internát bol v peknom prostredí a ani izby v ňom neboli práve najhoršie – aj 
keď, pravdu povediac, čakali sme niečo lepšie. Na izbe nás bolo šesť a mne sa na 
spanie ušla horná posteľ, ktorá bola vďaka vysokým stenám umiestnená asi 2 m 
nad zemou a nemala žiadnu „drevenú zábranu proti spadnutiu“. Takže keď som už 
na ňu vyliezla, dolu sa mi veru veľmi nechcelo. A navyše som celé noci spala 
pritlačená na stene, pretože som sa bála, aby som nespadla. Z takej výšky by to 
nebolo nič príjemné. Ale veď študenti vydržia všeličo, keď musia – 
v nasledujúcich dňoch sme sa o tom mali možnosť presvedčiť na vlastnej koži. 
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V pondelok sme  z internátu vyrazili ráno o ôsmej. Cestovali sme aj metrom, čo 
bola pre mňa úplne nová skúsenosť. Pripadala som si ako v nejakom sci–fi filme. 
Pri cestovaní som sa riadila pokynmi mojej mladšej sestry Maťky, ktorá pred pár 
mesiacmi už získala skúsenosti s metrom v Ríme: „Rýchlo sa napchaj dnu, lebo 
zavrie dvere a už nenastúpiš!“ Našťastie sa mi nastupovať i vystupovať celkom 
darilo. 
   Dopoludnie prvého dňa našej exkurzie sme strávili na Vyšehrade. Na tomto 
malom kúsku Prahy teda bolo čo obdivovať – stála tu Bazilika sv. Petra a Pavla, 
vedľa nej bol cintorín, kde sú pochované slávne osobnosti ako napríklad Božena 
Němcová, Bedřich Smetana, Karel Čapek či Karel Hynek Mácha. Všade bolo plno 
zelene a k dobrému dojmu z tohto miesta prispieval určite nielen krásny výhľad na 
mesto, ale i počasie, ktoré nám v tento deň – ako jediný – naozaj prialo. 
   Z Vyšehradu sme sa presunuli na Václavské náměstí, kde sme dostali 15 minút 
na to, aby sme sa naobedovali. Samozrejme, že za taký krátky čas sme ani nestihli 
zistiť, v ktorom obchode predávajú niečo na jedenie, a nie sa ešte aj najesť. Ale 
čas súril a nás už čakali v Národním muzeu, preto nik nebral ohľad na naše 
prázdne žalúdky. A tak sme hladní a unavení absolvovali prehliadku exponátov 
týkajúcich sa praveku i knižnice plnej starých kníh. Po štyroch hodinách sme 
dostali voľno, preto sme sa spolu s Katkou, Danom a Stankou vybrali do 
obrovského „Paláca knih“ – obchodu, ktorého štyri rozľahlé poschodia sú plné 
knižných titulov od výmyslu sveta. Keď sme sa však po určitom čase rozhodli ísť 
späť na internát, zistili sme, že vlastne ani nevieme ako. Ešte že je v Prahe 
integrovaná doprava a 250 – korunový lístok nám platil na celý týždeň. Vozili sme 
sa metrom hore a dole, dole a hore, a keď sme konečne nastúpili do električky, 
zistili sme, že pravdepodobne nejde tam, kam by sme potrebovali. Tu nám však 
pomohla náhoda v podobe zápchy električiek, ktoré sa z nám neznámeho dôvodu 
v dlhej kolóne vôbec nehýbali z miesta. Po štvrťhodine šofér otvoril dvere a my 
sme spolu s ostatnými ľuďmi vystúpili, aby sme sa vydali na cestu pešo. Práve vo 
chvíli, keď sme v dlhom rade zazreli tú našu správnu električku, kolóna sa začala 
hýbať, tak sme do nej rýchlo naskočili. A zanedlho sme boli na našom internáte. 
   V utorok nás opäť čakal zaujímavý program. Doobeda to bola prehliadka 
Starého mesta, počas ktorej sme videli i známy pražský orloj, židovskú štvrť či 
Karlov most, poobede Pražský hrad, kde sme si prezreli nádhernú gotickú 
katedrálu sv. Víta, ale i niektoré časti hradu a precízne pripravenú výstavu „Příběh 
Pražského hradu“. V podvečer sme z hradného nádvoria pokračovali do kostola 
karmelitánov, kde sa nachádza známe Pražské Jezuliatko. 
   Na ďalší deň sme navštívili Břevnovský kláštor, ktorý patrí benediktínom, a cez 
obed sme sa opäť vrátili na Pražský hrad, aby sme vystúpili na vežu katedrály sv. 
Víta. Hoci v pondelok bolo krásne slnečné počasie a v utorok poväčšine tiež, 
v tento deň sa zmenilo na akési aprílové napriek tomu, že už bol máj. Po 
namáhavom výstupe na vrchol veže v úzkom priestore a točitými schodmi, kde 
sme sa navyše neustále „zrážali“ s množstvom zostupujúcich turistov, nás 
nečakalo nič iné ako šľahajúci dážď a zahmlený pohľad na mesto. A keď sme zišli 
dole, už svietilo slnko! 
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 Po krátkej obedňajšej prestávke sme sa vybrali do kláštora kapucínov, ktorý 
mnohých z nás úplne uchvátil. Kapucín, ktorý nás sprevádzal, nám totiž ukázal 
nielen nádherný kostol a betlehem, ale i kláštor s obrovskou knižnicou plnou 
vzácnych kníh, priestory, v ktorých kapucíni žijú, ich kaplnku, izby pre ľudí, ktorí 
sem prichádzajú na duchovné cvičenia, ale i nádherné záhrady a zákutia, ktoré 
priam lákali vnoriť sa do Božej prítomnosti i uprostred rušnej Prahy. 
   Ďalšie miesto, ktoré sme navštívili, bolo 
Loretto, stredisko mariánskej úcty. Spravujú ho 
kapucíni. Okrem barokového kostola a zlatého 
pokladu v podobe rôznych kalichov 
a monštrancií sme tu mali možnosť vidieť 
i originálnu „pomôcku“ na modlenie sa 
loretánskych litánií – stĺporadie okolo 
štvorcového nádvoria, strop ktorého bol 
pomaľovaný výjavmi z týchto litánií. 
„Pomôcku“ sme hneď aj vyskúšali. Spolu 
s našimi univerzitnými kaplánmi Ondrejom 
Šmidriakom a Róbertom Slotkom, ktorí trávili 
dni v Prahe s nami, sme sa totiž v Lorette zúčastnili nielen na sv. omši, ale po nej 
i na litániách.  
   A svitol posledný deň nášho pobytu v Prahe – poriadne upršaný. Na cestu do 

Strahovského kláštora, ktorý spravujú premonštráti, 
sme sa kvôli silnému dažďu vydali s oneskorením. 
Po kláštore nás sprevádzal páter Bohuslav, rodák 
z Kysúc. Po prehliadke nádhernej knižnice, galérie 
i kostola sme sa ešte pomodlili desiatok ruženca 
a vybrali sme sa na obed. My sme sa najedli v jednej 
reštaurácii na Václavskom námestí.  Poobede sme 
navštívili pravoslávny Katedrálny chrám sv. Cyrila 
a Metoda, kde sa v roku 1942 skrývali muži, ktorí 
spáchali atentát na Hitlerovho pomocníka 
Heydricha. 
   Po záverečných nákupoch sme sa poslednýkrát 

vydali na Pražský hrad, kde sme sa v katedrále sv. Víta zúčastnili na sv. omši 
slúženej kardinálom Vlkom – bol totiž sviatok Nanebovstúpenia Pána. Na takú 
veľkú katedrálu tam bolo dosť málo ľudí - a z toho mála jeden bohoslovec vybral 
práve mňa a Dana na nesenie obetných darov. To som veru nečakala. A tak som si 
z Prahy okrem niekoľkých drobností a veľkých zážitkov domov priniesla i vzácny 
dar – ruženec od kardinála Vlka, ktorý ešte posvätil zosnulý pápež Ján Pavol II..  
   Praha bola pre mňa veľkým zážitkom a som rada, že som mohla aspoň trochu 
spoznať toto obrovské mesto, ktoré v sebe skrýva nielen množstvo kolosálnych, 
ale možno i drobných a nepovšimnutých – a predsa čarovných vecí.  

Petra Humajová 
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TAJNIČKA 

 
   „Našiel som najlepší dôvod na to, aby som zostal dole. Jednoducho ten, že som 
sa pozrel na tých, ...(tajnička).“ 

            Frank Moore Colby 

 

1. Súčasný prezident Slovenskej republiky.  
2. Hora inak – hlavné mesto Rakúska. 
3. Pomôcka na prehrávanie kaziet. 
4. Mužská rehoľa pôsobiaca v Prievidzi, venujúca sa hlavne školstvu 

a výchove mládeže – chemická značka medi. 
5. Sila, ktorá spôsobuje to, že všetky telesá, ktoré vyhodíme do vzduchu, 

spadnú na zem. 
6. Človek, ktorý lieči ľudí – prísada, ktorá dodáva chuť väčšine jedál. 
7. Zlý čarodejník v rozprávkovom seriáli Arabela – ŠPZ Prievidze. 
8. Jeden zo zmyslov vnímania (jeho orgánom je nos) – skratka Zoologickej 

záhrady – severské zviera. 
9. Kúpanie sa – zviera, ktoré dáva mlieko. 
10. Dopravný prostriedok vo veľkomestách – opak škaredosti. 
11. My dnes píšeme na papier, ale starí Egyťania využívali kedysi ako 

písaciu látku... – nestalo sa to viackrát, stalo sa to ... 
12. Človek milujúci samotu – buď ticho. 
13. Objaviteľ Ameriky – 2. osoba rozkazovacieho spôsobu od slovesa piť. 
14. Vodič lietadla – protivník inak. 
15. „Nepotopiteľná“ loď – jedno z prvých zdomácnených zvierat. 

 

Petra Humajová 
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MAŇA ANKETA 
 

VIII. ro čník 
 

   Maňa anketa, ktorá tento rok prebiehala presne od 22. júna 2005 do 29. júla 2005, 
opäť prevýšila počet minuloročných hlasujúcich. Kým do VII. ročníka ankety 
hlasovalo 118 ľudí, teraz ich počet stúpol na 123. Pri zbieraní hlasov sme sa 
väčšinou stretli s priaznivou odozvou, a tak aj vďaka vám sú výsledky VIII. ročníka 
Maňa ankety o najlepšieho herca a herečku, speváka, speváčku a skupinu na svete! 

   Žrebovanie cien sa uskutočnilo v nedeľu, 31. júla, v byte Marienky Mečiarovej za účasti 
štátneho notára Petra Petráša ml., opozičného diváka Petra Petráša st., moderátorky podujatia 
Martinky Humajovej, dvorného „lepiča“ Martina Humaja, odbornej asistentky Petry 
Humajovej, pisateľky s osemročnou praxou Filky Petrášovej, komentátorky Marienky 
Mečiarovej a nestranných pozorovateľov čakajúcich na výhru Milanka Petráša a Evky 
Humajovej. 
    
   Žrebovacie lístky navyše získali Marienka Mečiarová a Evka Humajová za zbieranie 
hlasov, i keď nie sú členmi redakčnej rady. Väčšiu šancu na výhru mali tak ako každý rok aj 
naši sponzori, ktorým ďakujeme za ich finančné i hmotné príspevky.  
 

   Sponzori: Božena Humajová, Monika Chudá, Mária Mečiarová, Jozef Humaj,  Pali 
Schmidt, Peter Šimkovič, Margita Duranziová, Marietta Botková, Helenka Mečiarová 
 

Výhercovia cien: 
1. CD „I.O.C.U.S.: Pokus“ – Mária Mečiarová 
2. Kniha „Hlas ticha“ (365 myšlienok o kráse ticha) – Adam Kuvik 
3. Plyšová lienka  –  Katarína Vaštíková 
4. Bonboniéra „Tatiana“ – Ady Luermann 
5. Budík – Monika Gúčiková 
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Najlepšia speváčka: 
1. KATARÍNA KOŠ ČOVÁ (12 hlasov) 
2. Ruslana (9 hlasov) 
3. Martina Šindlerová (8 hlasov) 
 
Najlepšia skupina: 
1. NECPALANKA (31 hlasov) 
2. Elán (25 hlasov) 
3. No Name (6 hlasov) 

Najlepší herec: 
1. RICHARD GERE (8 hlasov) 
2. Jozef Króner (7 hlasov) 
3. Michal Dočolomanský (6 hlasov) 
 
Najlepšia herečka: 
1. JULIA ROBERTS (22 hlasov) 
2. Zdena Studenková (9 hlasov) 
3. Angelina Jolie (8 hlasov) 
 
Najlepší spevák: 
1. TOMÁŠ BEZDEDA (11 hlasov) 
2. Robo Kazík (10 hlasov) 
3. Peter Petráš ml. (8 hlasov) 



 
6. Soška – Michal Laluha 
7. Bonboniéra „Cappuccino“ – Andrej Humaj 
8. Prostriedok na umývanie riadu s hubkou –  Adrika Melichová 
9. Čokoláda „Sladká vášeň“ – Tatiana Kurbelová 
10. Sviečka – Ivana Juríková 
11. Lyžičky – Zuzka Mečiaorvá 
12. Ochranný krém na ruky „Phytanola“ – Martina Letavayová 
13. „Efekt Extra“ – pasta na umývanie rúk – Zuzana Hajduková 
14. Čokoládové cappuccino – Peter Petráš ml. 
15. Meter – Terezka Melichová 
16. Mycia pasta na ruky – Zuzka Furjelová 
17. Krém na ruky s glycerínom a pantenolom – Dominika Koštialiková 
18. Štipce – Katarína Karpišová 
19. Sprej – Peter Šimkovič 
20. Mydlo „Fabienne“ – Mária Juríková 
21. Prachovka – Martin Humaj 
22. Mycia pasta na ruky – Mária Boboková st. 
23. Plastová nádoba na uskladnenie potravín – Monika Palacková 
24. Krájač vajec – Martina Modranová 
25. Tekuté mydlo – Adrián Chrenko 
26. Lieskovoorieškové cappuccino – Martina Humajová  
27. Čokoláda „Barila“  – Jana Petrášová 
28. Vechte – Iveta Floriánová 
29. Krém na ruky s nechtíkovým extraktom – Martin Chudý 
30. Mikroténové vrecká – Marta Melišková 
31. „Mastiačko“ – Jozef Spáč 
32. Oblátky „Fin Carré“  – Ondrej Kobela 
33. Papierové obrúsky – Anna Valčíková 
34. Káva „Tchibo exclusive“ – Eva Humajová 
35. „Solvina“ – Roderik Weissabel 
36. „Mastiačko“ –  Mirka Humajová 
37. Čokoláda „Strawberry choco“ – Anna Kurbelová 
38. Alpa – Ľudmila Zimániyová 
39. „Phytanola“ s nechtíkovým extraktom – Emília Chrebetová 
40. „Efekt Extra“  - pasta na umývanie rúk – Jaroslav Valčík 
41. Drevené špáradlá –  P. Ján Hríb 
42. Mydlo „Fabienne“ – Zdeněk Florián 
43. Pohľadnice – Lucia Petrášová 
44. „Sunny extra“ – nápoj – Július Palaj st. 
45. Lízatká – Silvia Petrášová 

Gratulujeme! 
Redakcia 
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OSEMSMEROVKA 
 

Z ambulancie sa ozve výkrik: 
„V mene zákona stoj!“ 
„Čo sa tam deje?“ vypytujú sa ustrašení pacienti v čakárni, keď vyjde sestrička. 
„Ale, to nič! ...(tajnička, 2 2 3 8 7 7 4 3)“  

ANJEL, ELENA, ENCYKLOPÉDIA, ENERGIA, INTERNET, INZERÁT, JAK,  
KATASTROFA, KOSA, KOV, KÔL, LÁSKA, LENKA, LOM, LOS, LOTO, 
LOV, LUMEN, MÁLO, MONIKA, MORE, NÁROK, NEDEĽA, NEKALOSŤ, 
NEMOCNICA, NEUROLÓGIA, OČI, PICO, PLEŤ, REPKA, ROBOT, RUM,  
SOM, ŠATY, SKY, ŤAVA, URAL, ZAVÁRANINA 
 

Martinka Humajová 
 

Pokračovanie zo strany číslo 7 
 

Koľko ste už vydali CD? 
Vydali sme už 5 CD, ale z toho len 3 boli na slovenských pultoch. Ostatné boli 
vydané len v Nemecku. 
Čo sa ti najviac páči na živote hudobníka? 
Je to super, že môžem pracovať s kamarátmi, stretávať sa s novými ľuďmi, 
cestovať, hrať hudbu, ale najviac, že môžem dávať ľuďom nádej na ceste za 
Bohom. 
Akú hudbu najradšej počúvate? 
Máme radi každú hudbu, ktorá je úprimná a má posolstvo a hlavne, že má nejaký 
zmysel. 
Čo radi robíte vo voľnom čase? 
Máme radi extrémne športy a veľké zábavy, napríklad pre nás už je extrém, keď 
sme spolu v jednom aute a je nám super, ale tiež keď sme v aquaparku, alebo keď 
jazdíme na koni. 
Chcel by si niečo odkázať čitateľom Mane? 
Očakávajte zázraky, pretože každý z nás je jeden z nich. 
                                                                Ďakujem za rozhovor! 

                                                                                           Maťka Humajová 
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E N C Y K L O P É D I A T T E N R E T N I
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A S A Ľ R L U L Ô K O O J I E C Z A A T J
D Ť K A O R Ž A Ť A S M V O K O S A J D N
Š A T Y K A T A S T R O F A Y A CH Ť A V A



 

Verím Pane 2005 
 
   Začiatkom leta som pri čítaní Katolíckych novín objavila rozhovor s Jurajom 
Drobným, ktorý každý rok spolu s ďalšími ľuďmi organizuje festival Verím Pane. 
Keď som sa dozvedela, aké gospelové skupiny budú na tomto festivale teraz  hrať, 
nechcela som si to nechať ujsť. Chcela som vidieť – a samozrejme i počuť -  
hlavne koncert mojej obľúbenej skupiny Heaven's shore a tiež Kapucínov. 
Nahovorila som teda aj moju sestru Peťku, aby išla so mnou. Ona súhlasila, a tak 
sme v utorok, 19.júla, vyrazili expresom do Námestova. Cestovali s nami aj Majka 
a Marek Kvetovci, ktorí už na tomto festivale niekoľkokrát boli a veľmi sa im tam 
páčilo. 
   Cesta nám trvala približne 3 hodiny. Keď sme vystúpili s autobusu, išli sme na 
prezentáciu do katolíckeho domu (tzv. „Kaťáku“), kde sme sa okrem 
iného prihlásili i na tvorivé dielne, ktoré sú súčasťou festivalu. Každý si môže 
vybrať dielňu podľa svojho „gusta“, v ktorej sa potom tri dni pod vedením 
lektorov snaží získať nové skúsenosti.  S Peťkou sme sa prihlásili do dielne Ja 
verím, kde sa učil hip-hop tanec, pantomíma a spev. V „Kaťáku“ sme ešte dostali 
stravenky na raňajky a obedy a označkovali nás ako účastníkov festivalu zeleným 
náramkom. 
   Ubytovaní sme boli na ZŠ Brehy, ktorá stála na dosť vysokom kopci. S Majkou 
a Peťkou sme bývali na druhom poschodí v učebni cudzích jazykov a Marek býval 
o poschodie vyššie.  
   V ten deň sme po našom ubytovaní sa išli do kostola na omšu, a keďže po omši 
ešte nebol žiadny program, všetci spolu sme sa vybrali do pizzérie (pršalo), kde 
sme si objednali čaj. Potom sme išli naspäť do školy, zoznámili sme sa s našimi 
spolubývajúcimi, chvíľu sme sa rozprávali a zaspali sme nepokojným spánkom. 
Mäkké postele totiž nahradila karimatka a spacák. 
   Na druhý deň sme sa zobudili dosť skoro, pretože sme neboli zvyknutí spať na 
zemi a všetko nás bolelo. O 7:30 sme išli na raňajky a po nich do kultúrneho 
domu, kde sme sa mali zoznámiť s vedúcimi dielní a ísť s nimi na miesto, kde sa 
dielne konali. Našimi vedúcimi boli Daniel a James so skupiny Heaven's Shore. 
V kultúrnom dome sme ešte dostali prvé číslo časopisu Námestníček, ktorý 
vyrábala žurnalistická dielňa. Potom sme sa presunuli na Cirkevnú ZŠ, kde sa 
konala naša dielňa. Daniel nám povedal úvodné slová a zatancoval nám hip-hop 
tanec, ktorý sme mali nacvičiť a o tri dni s ním aj vystupovať na verejnosti. Všetci 
sme sa dívali s otvorenými ústami a Peťka mi hneď vravela, že s jej tanečným 
talentom sa to asi nikdy nenaučí. Potom sme postupne prešli všetky kroky, ale nie 
a nie si ich zapamätať. Daniel po chvíli prišiel za mnou a za Peťkou a povedal, že 
začiatky bývajú ťažké. Po prvých hodinách strávených v tvorivej dielni som išla 
ešte za Danielom, aby som sa mu poďakovala za rozhovor do Mane, ktorý sme 
spravili prostredníctvom listu. Nevedela som totiž, že sa s ním aj stretnem.  Potom 
sme s Peťkou išli na obed, chvíľu sme si oddýchli a išli sme znovu na hip-hop. 
Cestou sme ešte skočili do kostola, kde bola vyložená Sviatosť Oltárna.  
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Poobede  sme už tanec cvičili na školskom dvore, keďže v triede bolo málo 
miesta. Išlo nám to trochu lepšie, ale stále sme sa mýlili. Daniel nás pustil skôr, 
lebo už o 17:00 bola festivalová omša, na ktorej sme sa mali zhromaždiť. Spieval 
na nej zbor Hakuna Matata. Po omši sme išli do amfiteátra na koncerty, kde sme 
videli skupiny S.H.O.P., Magnet, Intensive Voice a S2G band. V tento večer mali 
najväčší úspech Intensive Voice. Program sme o 23:00 zakončili modlitbou 
a potichu sme sa premiestnili do ZŠ Brehy, kde sme ľahli do spacákov a hneď sme 
zaspali. 

   Vo štvrtok sme sa znova zobudili dosť skoro a išli sme na raňajky. Dostali sme 
tam aj druhé číslo Námestníčka a po raňajkách sme si ho hneď prečítali. Potom 
sme išli na hip-hop a stále dookola sme si ho precvičovali. Na zmenu činnosti nám 
James predviedol jeho pantomímu a aj my sme si mali pripraviť pantomímu na 
náš život. S Peťkou sme si jednu pripravili a museli sme ju ísť zahrať hneď prvé. 
Potom zahrali scénky aj ostatní a mohli sme ísť na obed.  Po obede sme išli znova 
do dielne a párkrát sme si precvičili hip-hop tanec, nacvičili sme scénku, v ktorej 
sme všetci hrali a nakoniec sme sa naučili pesničku. Večer sme išli na omšu, na 
ktorej spieval zbor Boží šramot a z nej sme išli do pizzérie, tentoraz však už aj na 
pizzu. Bola fakt výborná a celkom lacná. Potom sme išli do amfiteátra na skupiny 
No Excuse a North-Ona. Program pokračoval ďalej, ale s Peťkou sme išli do školy 
umyť si vlasy a keď nám uschli, išli sme spať.  
   V piatok sme už spali trochu dlhšie. Po raňajkách opäť nasledovali chvíle 
strávené v tvorivej dielni, tentoraz však nie na Cirkevnej ZŠ, ale v kultúrnom 
dome, lebo sme cvičili program, ktorý sme mali v sobotu predviesť. A tak sme 
najprv spievali, potom sme hrali scénku a nakoniec tancovali. Stále sme to 
opakovali  až  do  obednej  prestávky ,  cez  ktorú  sme  už  ani nevládali behať. Po  
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obede sme znova cvičili, ale už opäť na Cirkevnej ZŠ. Po nácviku sme mali ešte 
chvíľu čas, tak sme sa išli pozrieť na poobedňajší program, kde sme videli skupiny 
Raindown a Shine. Potom sme išli na omšu - spievala dielňa spevokol. Po omši 
sme sa opäť vybrali na program do amfiteátra. Videli sme vystúpenia April 
Quintetu, Križiakov, Adrielu a Lámačských chvál a išli sme do kostola, kde boli 
spevy z Taizé. Tento deň nás tak unavil, že sme hneď aj na tvrdej zemi 
a v spacáku zaspali. 
   V sobotu ráno sme po raňajkách posledný raz vyrazili na cestu do cirkevnej ZŠ, 
kde sme si ešte raz mali prejsť náš program. Strávili sme tam asi hodinu a pomaly 
sme sa presunuli na obed. Po ňom sme si vypočuli koncert skupiny „... a 3 bodky“ 
v amfiteátri pri Oravskej priehrade a vybrali sme sa na predstavenie Metamorfózy 
Paľa Danka z divadla Atak. Po ňom už nasledovali prezentácie tvorivých dielní. 
Ako prvá vystúpila dielňa muzikál, potom tanečná dielňa a nakoniec my. 
Zaspievali sme, zahrali scénku, zatancovali...a nasledoval veľký potlesk. Všetci 
nám vraveli, že to bolo super.  Daniel nechcel od nás obrovské výkony a to, aby 
sme boli najlepší, ale stále nám prízvukoval, aby sme sa dobre zabavili – možno aj 
preto sme nemali až takú trému a všetko dobre dopadlo. 
    Po našom vystúpení, ktorým sme vlastne ukončili naše pôsobenie v tvorivej 
dielni Ja verím,  sme sa odfotili a išli sme na omšu, kde spieval zbor Vodopád. Po 
omši sme sa ešte vrátili  do školy zobrať si nejaké teplé veci a prišli sme na 
koncerty skupín Mimicry, Kapucínov a Stanleyho a Richarda Čanakyho. Najväčší 
úspech mali Kapucíni a Stanley a Rišo Čanaky. Po „dobrej“ večeri (suchý rožok 
a Zlaté oblátky) sme hneď zaspali. 
   V nedeľu sme sa zobudili - a svietilo slnko. Boli sme veľmi radi, lebo celý 
týždeň bolo pod mrakom. Išli sme na raňajky, dostali sme posledné číslo 
Námestníčka a o deviatej začala v amfiteátri sv. omša, ktorú mal Mons. Štefan 
Sečka. Po omši sme sa poprechádzali po Námestove a išli sme na obed. Po obede 
už naši prievidzskí kamaráti Majka s Marekom odišli a my sme tam zostali samé. 
Išli sme na program, kde vystupovala Zuzana Iskerková, Južania, Slaďo, Andy 
a P.R.C., El Roi a Kéfas, večer to boli  skupiny Metelica, Crédo, Heaven's Shore 
a Timothy. Najlepšiu zábavu spravili Heaven's Shore. Všetci tancovali alebo 
skákali. Svoj program však nemohli ukončiť, pretože im vypršal čas, ktorý na 
hranie dostali. Záverečné minúty festivalu patrili Timothymu a modlitbe. Ďakovali 
sme za chvíle strávené v Námestove a nezabudli sme pripojiť prosbu, aby sme sa 
tam stretli zas. 
    V tú noc sme nespali dlho – asi len štyri hodiny, pretože skoro ráno nám 
odchádzal autobus Námestovo – Prievidza, ktorý, pokiaľ vieme, bol naším 
jediným priamym spojom, ktorým sme sa mohli bez prestupovania dostať domov. 
Poslednýkrát sme zakývali Námestovu a už sme sa tešili na náš domov, ktorý sme 
nevideli celých šesť dní. 
   Na festivale Verím Pane bola super rodinná atmosféra, všetci sa na seba 
usmievali, aj keď sa nepoznali. Teraz máme naň už len pekné spomienky, ale 
o rok sa tam chystáme zas. Nepridáte sa k nám? 

                                                                                            Maťka Humajová  
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KONIEC FAJČENIU! 
 
   Sila vôle. Tento pojem má vo svete dobrý zvuk. Ľudia, ktorí majú silu vôle, sú 
šťastlivci, ktorým možno závidieť. Mal som vedieť, že silnú vôľu nemám, 
a pokiaľ áno, tak že zahájila štrajk. Sila mojej vôle bola celkom bezcenná. 
Sklamala, keď som sa pokúsil prestať s ohováraním a fajčením, alebo keď som sa 
v ktorejkoľvek oblasti svojho života pokúšal urobiť generálny poriadok.  
   Jedným z veľkých problémov, kde som sa pokúšal nasadiť silu vôle, bolo 
fajčenie. Fajčil som dva balíčky cigariet denne, 10 cigár a jednu fajku. To je 
obrovské množstvo. Ľudia, s ktorými som sa poznal, už z diaľky krčili nosy. Počul 
som, ako hovoria: „Smradoch Hill je tu,“ pretože som bol medzi nimi jediným 
fajčiarom. 
   Samozrejme, že som podnikal kroky, aby som sa odnaučil fajčiť. Satan využil 
moju pýchu, aby ma prinútil k pokusu zbaviť sa fajčenia vlastnou silou, aby som 

sa ľuďom zapáčil. Celý rok som sa snažil. 
Nakoniec som prešiel z dvoch na tri balíčky 
cigariet denne, z 10 na 12 cigár a fajku som 
fajčil dvakrát častejšie ako predtým. To bol 
celý výsledok môjho snaženia. 
   Moja pýcha utrpela smrteľnú ranu. Doma 
som sa pokúšal ešte usilovnejšie s nasadením 
vlastnej vôle prestať fajčiť, a fajčil som viac 
ako predtým. Teraz chválim Boha za to, že 
som sám nemohol prestať s fajčením, pretože 
takto sa mohol osláviť on. Keby som to 
zvládol sám, asi by som poučoval iných 
fajčiarov: „Prečo neskoncujete s tým 
smradľavým zlozvykom tak ako ja, dobrý 
„farizej“?“ Boh však nepadol do pasce. On 
robí všetko v pravom čase. 
   Keď som sa modlil, opakoval som prosbu: 
„Pane, daj mi silu, aby som prestal fajčiť.“ , 
ale sila neprichádzala. Potom som jedného 
dňa prestal prosiť a hľadal som Pána. Zatiaľ, 

čo som ho hľadal a načúval mu, zdalo sa mi, že hovorí: „Prečo sa chceš zbaviť 
fajčenia?“ O tom som ešte nepremýšľal. Nechcel som, aby Boh vedel, že si prajem 
prestať fajčiť preto, že fajčenie sa nezlučuje s predstavou vzorného, čistého 
kresťana. Ale on to už vedel. Odpovedal mi otázkou: „Chceš urobiť na ľudí 
dojem?“  
    „Domnievam sa, že áno, Pane.“ 
    „Ty sa nedomnievaš, ty vieš veľmi dobre, že je to tvoj dôvod.“ 
   „Dobre,“ povedal som, pokúšajúc sa vyzerať trochu lepšie, „je to môj dôvod. 
A okrem toho, fajčenie ma zabije.“ Začínal som totiž vykašliavať krv a už po 
troch schodoch som sa zadýchal. 
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„Zaiste, že ťa to zabíja. Ale to je vedľajšie. Veľa ľudí umiera na veci, ktoré im 
škodia, ale pritom si myslia, že im robia dobre. To nie je vôbec žiadny dôvod. 
Buď ku mne, Hill, úprimný a dohodneme sa.“ 
   Zvesil som hlavu a povedal: „Dobre, Pane,“ a on moje priznanie prijal. 
   Položil mi ďalšiu otázku: „Povedz mi, ako si prestal piť? Dal som ti silu k tomu, 
aby si to zvládol sám? „ 
   „Nie, odovzdal som ti to. Povedal som: Bože, pomôž mi – a ty si to vykonal 
sám. Vzal si mi túžbu po alkohole.“ 
   „Dobre, tak prečo to aj teraz nevzdáš a neprenecháš mne? Buď čestný! Priznaj, 
že nechceš prestať fajčiť. Povedz pravdu, ako to v skutočnosti je.“ 
   Konečne som to urobil:  „Pane, nemám silu ani chuť prestať fajčiť. Nemám silu 
zmeniť svoju vôľu. Nechce sa mi zbaviť tohto zlozvyku. Som nútený fajčiť. 
Fajčím rád. Chcem sa tešiť z každého dúšku rakovinotvorného dymu, pokiaľ mi to 
dovolíš, Pane.“ 
    Potom som bol naozaj 
úprimný a povedal som: „Pane, 
nie som si istý ani tým, či je 
mojím želaním, aby si sa mi 
plietol do tohto zlozvyku, ktorý 
mám už od svojich trinástich 
rokov.“ Priznal som, že moja 
vlastná vôľa je tak spútaná 
fajčením, že som nebol schopný 
slobodného rozhodnutia. 
Ukončil som slovami: „Keď mi 
to, Pane, dovolíš, dotiahnem to 
pravdepodobne na 10 balíčkov 
cigariet denne, až sa mi bude 
dymiť z uší. Pokiaľ s tým 
súhlasíš, mne to úplne 
vyhovuje.“ 
   Jednoducho som sa stal chudobným v duchu. Bojoval som prehratú bitku, až 
som sa vyčerpal a vzdal to. Týždeň na to mi Ježiš vzal cigarety a spolu s nimi aj 
túžbu fajčiť.  
   Pochopil som, že ak chceme žiť ako kráľovské deti, je jednou z najdôležitejších 
vecí, aby sme svojmu Kráľovi dôverovali v každom probléme, chybe, v každom 
hriechu alebo v akejkoľvek nemožnej záležitosti nášho života. Len on, on sám nás 
môže urobiť spôsobilými pre svoje kráľovstvo. Pokiaľ sa stále pokúšame robiť 
niečo vlastnou silou, vlastnou vôľou, pokiaľ si chceme ponechať slávu, sme 
odsúdení k tomu, aby sme zostali vo svojom vlastnom kráľovstve úbohosti 
a prehry. Kráľovské deti ponechávajú všetko Kráľovi, ktorý ich oslobodí, aby 
mohli vojsť do brán jeho nebeského kráľovstva. 

(Podľa knihy Žiť ako kráľovské dieťa od Harolda Hilla) 
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Recepty  
 
Oblíž – prst 
 
   Vyšľaháme 5 žĺtkov, 10 dkg kryštálového cukru a 5 polievkových lyžíc vody. 
Zvlášť vyšľaháme z bielkov a 10 dkg kryštálového cukru tuhý sneh, pridáme do 
žĺtkov, premiešame, pridáme 16 dkg polohrubej múky, 2 polievkové lyžice kakaa, 
½ balíčka prášku do pečiva – upečieme piškótový plát. 
1. plnka: uvaríme ½ l mlieka, 5 žĺtkov a 4 polievkové lyžice hladkej múky na 
kašu, ktorú necháme skoro vychladnúť. Zvlášť vymiešame 25 dkg masla, 
1 vanilkový cukor, 12 dkg práškového cukru, spojíme s kašou, dobre prešľaháme 
a natrieme na vychladnutý rez. Na krém poukladáme odkvapkané kompótové 
ovocie (marhule, jahody) a natrieme 2. plnkou: Vyšľaháme sneh z 5 bielkov 
a 30 dkg kryštálového cukru, do ktorého pridáme trochu šťavy z kompótu 
a vyšľaháme nad parou. Po natretí snehom nastrúhame čokoládu. Koláč krájame 
mokrým nožom. 
 
Rebarborový koláč s tvarohom 
 
   60 dkg hladkej múky „špeciál“, 25 dkg masla (Hera, Palmarín), 20 dkg 
práškového cukru, 2 žĺtky, ½ balíčka prášku do pečiva, 2 polievkové lyžice kakaa, 
asi 2 dcl (podľa potreby) mlieka. 
Vypracujeme cesto, rozdelíme na 2 diely, jeden diel dáme na vymastený plech, 
natrieme naň tvarohovú plnku: ½ kg tvarohu, 2 vajcia, vanilkový cukor, práškový 
cukor podľa chuti, citrónová šťava. 
0,5 kg ošúpanej rebarbory pokrájame na kocky, pocukríme, posypeme škoricou, 
premiešame a rozložíme na tvarohovú plnku, prikryjeme druhým dielom, mierne 
pritlačíme, potrieme vajíčkom, môžeme posypať sekanými orechmi a upečieme. 
 
Praclíky 
 
   Suroviny: 60 dkg hladkej múky „špeciál“. 20 dkg smetolu (Palmarín), 2 ½ dcl 
mlieka, 4 dkg kvasníc, trošku soli. 
Poleva: 3 čajové lyžičky hladkej múky, 3 čajové lyžičky soli, studená voda podľa 
potreby, vymiešať do hladka, aby sa dalo polievať.  
   Postup: vo vlažnom mlieku rozmrvíme kvasnice, kvások potom vylejeme do 
pripravenej múky so smetolom a troškou soli, zamiesime a necháme vykysnúť. 
Potom odkrajujeme po kúsku cesta, urobíme šúľok, pokrájame na malé kúsky, 
ktoré šúľame a tvarujeme praclíky. Ukladáme ich hustejšie na pomastený plech, 
necháme trochu postáť, potrieme rozšľahaným vajíčkom a dáme piecť. Pred 
dopečením ich potrieme polevou a dáme ešte na chvíľku do rúry, aby poleva 
zaschla. 

                       Recepty poskytla a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
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AKÁ DOVOLENKA VÁM VYHOVUJE? 
 
   Zakrúžkujte si výpoveď, ktorá sa na vás najviac hodí. Písmeno vedľa tvrdenia 
vám napovie, aký typ cestovateľa ste. 

 
1. Na cestách sa snažím čo najviac stihnúť. Najradšej som jeden deň tam, iný 

zas inde. Som veľmi nervózny, keď  mám stráviť celý deň na jednej pláži 
a večerať v tej istej reštaurácii. Keď už mám byť v jednej oblasti, podniknem 
aspoň veľa výletov.  (A) 

2. Chodím rád na dovolenky, kde sa nemusím o nič starať, s ľuďmi, ktorí 
všetko vybavia za mňa.  (B) 

3. Na cestách by som chcel prežiť niečo úplne iné ako doma. Keby malo byť 
všetko také isté, načo niekam chodiť? Očakávam, že sa na dovolenke 
uvoľním a zažijem niečo vzrušujúce.  (C) 

4. Na dovolenke musím mať pohodlie. Chcem mať zabezpečený odvoz 
z letiska, musím vedieť, v akom hoteli strávim noc a kde sa budem stravovať. 
Načo si ešte aj počas dovolenky vytvárať stres?  (D) 

5. Rád cestujem do zahraničia, aby som spoznal nové zvyky. Cudzinci robia 
mnoho vecí inak, sú uvoľnenejší ako my. Mali by sme sa od nich poučiť.  (E) 

6. Ponuky takého druhu, ako je stanovanie, vždy odmietam. Spať na zemi, 
byť spotený, používať odporné sprchy, mať mravce v tanieri... Neviem, čo je 
na tom pekné.  (D) 

7. Nikdy necestujem na dovolenku sám. Ešte mi to ani nenapadlo.  (B) 
8. Len čo sa ocitnem na nejakom peknom mieste, pomyslím si: „Škoda, že 

mám tak málo času! Musím sa poponáhľať, aby som stihol vidieť i ďalšie 
pekné miesta!“ Takto sa vždy dostanem do stresu. Svet je veľký – 
a dovolenka krátka.  (A) 

9. Keď počas dovolenky zostanem „trčať“ v nejakom nudnom hoteli, snívam 
o úplne inak strávenom čase, napríklad o stanovaní v divokej prírode, 
táboráku, splavovaní riek na kanoe, stretnutiach s cudzincami, spoločných 
oslavách a zábave...  (C) 

10. Pobyt na Slovensku sa mi zdá byť nudný. Všade na svete sú zaujímaví 
ľudia, cestovanie slúži na zbližovanie národov a aj tým, že budeme poznávať 
svet, môžeme prispieť k tomu, aby prestali vojny a nenávisť.  (E) 

 
Typ A: Zberateľ zážitkov 
   Vďaka zmenám miesta, zaujímavým stretnutiam a skúsenostiam intenzívne 
cítite, že žijete a takto strávený čas sa vám zdá byť zmysluplný. Tým, že chcete 
objavovať nekonečne veľa vecí, vystavujete sa časovému tlaku. Ľahko strácate cit 
pre prítomnú chvíľu, pretože hneď „pokukujete“ po ďalšom zážitku. Nakoniec 
síce vidíte všetko, ale nič poriadne. Mali by ste sa naučiť si vyberať, aby ste mohli 
naplno vychutnať to, pre čo ste sa rozhodli. 
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TIPY NA CESTOVANIE: Vyhovujú vám samostatne organizované cesty autom 
bez vopred objednaného ubytovania alebo organizované zájazdy autobusom 
(každý deň v inom meste). 
 

Typ B: Dobrý spoločník 
   Ste obľúbený, pretože prispievate k dobrej atmosfére v skupine. Zúčastňujete sa 
takmer na všetkom, čo pre vás druhí zorganizujú. Keďže sa viete prispôsobiť, 
dostanete všetko naservírované a o nič sa nemusíte starať. Ak však pri takto 
strávenej dovolenke pocítite nespokojnosť, mohli by ste sa začať viac zajímať 
o to, ako má dovolenka vyzerať. Mali by ste sa pokúsiť zorganizovať aspoň pár 
výletov. Možno to hneď nevyjde, ale neskôr to určite bude stáť za to. 
   TIPY NA CESTOVANIE: Skúste odcestovať napríklad sami k príbuzným do 
iného mesta alebo na výmenný pobyt v zahraničí. 
 

Typ C: Dobrodruh 
   Láka vás divoká príroda. Máte odvahu znášať nepohodlie a milujete prírodu. Ak 
sa však rozhodnete pre dovolenku strávenú v divokej prírode, mali by ste sa 
informovať o správnom výstroji, spôsoboch orientácie i možných 
nebezpečenstvách na cestách. V začiatkoch sa vám zíde skúsenejší spoločník.  
   TIPY NA CESTOVANIE: Stanový tábor, samostatne organizované horské túry 
v sprievode skúseného vodcu, spontánne cesty autom. 
 
Typ D: Masový turista 
   Veľké cestovné kancelárie sa už nevedia dočkať, kedy sa rozhodnete ísť na 
dovolenku. Uprednostňujete cestu lietadlom, hotel, plnú penziu, odvoz z letiska 
vrátane okružnej cesty mestom...Nedajte sa však vyviesť z miery výsmechom 
ostatných! Každý by mal prežiť takú dovolenku, ktorá mu prinesie odpočinok 
a zábavu. Zrejme sa budete vracať viac oddýchnutí ako iní, pretože sa neunavíte 
pri horských výstupoch za horúceho dňa, ani pri zbieraní dreva na oheň, keď 
vytrvalo prší. Keby ste sa však raz rozhodli pre niečo dobrodružnejšie, nič vám 
v tom nebráni! 
   TIPY NA CESTOVANIE: Každá cestovná kancelária vás rada poinformuje. 
 
Typ E: Kozmopolita 
   V časoch, keď sa čoraz viac hovorí  o nepriateľských postojoch k cudzincom, ste 
skutočný poklad. Chceli by ste s otvorenou náručou precestovať celý svet, pričom 
v každom obyvateľovi Zeme vidíte priateľa. Skôr dokážete kritizovať pomery vo 
vlastnom štáte ako v zahraničí. Na svojich cestách sa veľa dozviete, získate 
množstvo priateľov, no nedajte sa na nich zatiahnuť do nebezpečných situácií. 
Rozdiely v názoroch a zvykoch môžu viesť k nedorozumeniam, preto dajte svojim 
hostiteľom čas, ktorý potrebujú na to, aby sa s vami spriatelili.  
   TIPY NA CESTOVANIE:  Výmenný pobyt v zahraničí alebo samostatne 
organizované cesty do zahraničia, kde by ste strávili dlhší čas na tom istom 
mieste, aby ste mohli spoznať ľudí, ktorí tu žijú. 
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Začiatky slovenského hokeja 
 
   Aj keď historický prvý zápas odohrali Slováci už 12. februára 1993 na turnaji 
v Rouene a remizovali v ňom s domácimi Francúzmi 2:2, ako najdôležitejší krok do 
budúcnosti sa ukázalo pamätné bojnické sústredenie 44 hokejistov, ktorých si vybral 
tréner Július Šupler. Vedeniu Slovenského zväzu ľadového hokeja sa totiž podaril 
husársky kúsok- dokázalo náš tím pretlačiť do kvalifikácie na Zimné olympijské hry 
v Lillenammeri 1994. Šuplerov zraz pred sheffieldským turnajom možno pokojne 
nazvať hokejovou mobilizácoiu.  
   Pod rozprávkovým hradom sa schádzali najudatnejší hokejoví rytieri. Do brnenia 
s dvojkrížom sa túžili obliecť osobnosti bratov Šťastných, majstri sveta Rusnák či 
Liba, ale aj uchá na čele s vychádzajúcou hviezdičkou Šatanom. Reprezentovať 
dokonca chcel aj na Ukrajine narodený, no od troch rokov na Slovensku vyrastajúci 
Peter Bondra. Šupler, mág v práci s mladými hráčmi, šokoval  mnohých, keď pred 
veľkými menami uprednostnil zopár talentovaných mladíčkov. Budúcnosť však 
ukázala, že urobil dobre a Šatan, Daňo i další urobili pre slovenský hokej veľký kus 
práce. 
   Kvalifikácia v anglickom Sheffielde potvrdila oprávnenosť Slovenska štartovať 
medzi špičkou. Následné Olympijské hry v Lillehammeri dodnes patria k tomu 
najkrajšiemu, čo slovenský hokejový fanúšik zažil. Pod piatimi kruhmi prvýkrát 
zažiaril Miro Šatan a stal sa kráľom strelcov, Žigo Pálffy zase triumfoval v kanadskom 
bodovaní turnaja. Hokejisti vyhrali základnú skupinu a stali sa miláčikmi publika 
nielen doma na Slovensku, ale aj v malebnom nórskom Lillehammeri. Smrtiaci gól 
Vinogradova v predĺžení  štvrťfinálovej drámy s Ruskom zasiahol Slovač priamo do 
srdca. Ešte dlho-predlho musela snívať o tom, aby sa hokejisti dostali tak blízučko 
k vysnívaným sféram hokejového neba. 
   Ešte stále sme totiž boli len v C- skupine. 
   Nie olympiáda, ale marcový turnaj v Poprade a Spišskej Novej Vsi bol pre 
budúcnosť ten najpodstatnejší. A boli sme takmer na pokraji krachu! Remízy 
s Ukrajinou a Kazachstanom nás nútili vyhrať v poslednom zápase nad Bieloruskom. 
Ani najlepší dramatik by nepripravil takéto nervy i srdiečko vysiľujúci scenár. Doň sa 
však zrazu zaplietli nové postavy. Prileteli zo severu – z Fínska Ľubomír Kolník a zo 
Švédska Oto Haščák. Práve on dal Bielorusom dva postupové góly a po postupe 
osudovo poznamenal, že to bol zápas pre generáciu jeho syna Mareka.  
   Aj B- kategóriu v apríli roku 1995 sa podarilo dostať na Slovensko. Do Bratislavy 
cestovali ľudia z celej krajiny ako na národnú púť. Tentoraz sme zo siedmich 
zúčastnených súperov mali len jedného ozajstného konkurenta – Lotyšsko. Náš tím 
vtedy ťahal takmer        otcovsko- synovský vzťah Petra Šťastného a Mira Šatana. 
Jeden splácal Slovenskú minulosť, druhý bojoval pre budúcnosť. Po víťazstve nad 
najväčším rivalom vítal trénera Šuplera v zaplnenom presscentre málo vídaný 
frenetický potlesk. 
   „Bol to najdôležitejší zápas pre budúcnosť slovenského hokeja,“ trafil klinec po 
hlavičke úspešný tréner. Slovensko sa za najkratší možný čas dostalo z dna až do 
elitnej A- kategórie MS! 

Martin Humaj (podľa knihy Zlatí chlapci z Göteborgu) 
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A na záver... A na záver... A na záver... A na záver... 

    V dobe kamennej leží muž pred 
jaskyňou. Pristúpi k nemu žena 
a hovorí: 
   „Povedz mi niečo, čo som ešte 
nepočula.“ 
   Muž vyhŕkne: 
   „Internet!“ 

� 
   Každý má fotografickú pamäť, 
iba niektorí nemajú film. 

� 
   „Pán hlavný, máte nejaké 
studené predjedlá?“ 
   „Nie, nemáme. Ale ak chvíľu 
počkáte, dám niečo vychladiť...“ 

� 
   Aká musí byť pivnica, aby víno 
v pokoji dozrelo? 
   Zamknutá. 

� 
„Ocko, prečo sa musím učiť 
angličtinu?“ 
   „Vieš synček, po anglicky 
hovorí polovica sveta.“ 
   „A to nestačí?“ 

� 
   Študent príde na skúšku, 
vytiahne si lístok s otázkou, 
prečíta ho, nahodí zhrozený výraz 
a pýta sa:  
   „Pán profesor, môžem si 
vytiahnuť inú otázku?“ 
   „No tak dobre,“ povie profesor 
v očividne dobrej nálade. 
   Ale toto sa opakuje 
niekoľkokrát, až nakoniec 
profesora prejde trpezlivosť 
a hovorí: 
   „Dajte index!“ a zapíše mu 
trojku. 
   Keď študent celý šťastný odíde, 
asistent sa pýta: 
   „Prečo ste mu tú skúšku dali 
urobiť? Veď nič nevedel?“ 
   „Niečo vedieť musel, keď tak 
usilovne hľadal.“ 

 

Policajti dostanú vysielačky a idú 
po meste. Vtom v jednej z nich 
zachrapčí a ozve sa hlas. Policajt 
sa pýta druhého: „Čo mám 
urobiť?“ 
   „No predsa stlač gombík 
a povedz príjem, ako vo filme.“ 
   Policajt stlačí gombík a vraví:  
   „10 200 korún v hrubom.“ 

� 
   Historický záznam kronikára 
z Palestíny spred dvoch tisícročí: 
   „Vlani nás prepadli kŕdle 
kobyliek. Bolo to naozaj hrozné! 
Všetko nám zožrali... Len prorok 
Ján Krstiteľ si pochvaľoval, že si 
ich zavaril vyše päťdesiat 
pohárov...“ 

� 
   Zvieratá robia párty a na nákup 
pošlú slimáka. Čakajú dve, tri, 
štyri hodiny a slimáka nikde. Po 
chvíli začnú hundrať. Slimák 
vyjde spoza kríka a hovorí: 
   „Keď neprestanete hundrať, 
nikde nepôjdem!“ 

� 
   Policajt sedí pred chalupou 
a vyjedá semienka z tekvice. 
Jedno z nich mu spadne na zem 
a policajt na to:  
   „Hej, ty, poď sem!“ 
   Spadnuté semienko sa však ani 
nepohne. Policajt vytiahne 
z vrecka za hrsť ďalších, hodí ich 
na zem a zavelí: 
   „Prineste mi ho!“ 

� 
   Mišo vraví kamarátovi: 
   „Tak si predstav, že som včera 
našiel to moje tričko, čo som pred 
mesiacom stratil.“ 
   „A kde bolo?“ 
   „Pod košeľou...“ 

 


