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NOVINKY Z RODINKY 
Koncom júla nastúpil Peter Petráš ml. na nové pracovné miesto – stal sa 

vedúcim pracovníkom na oddelení sanitiek, ktoré patria pod správu Bane Nováky. 
Dúfame, že s novým pracoviskom bude spokojný. 
 
   V nedeľu, 17. júla, oslávila Alenka Humajová v kruhu svojej rodiny 
40. narodeniny. 
 
   Od 19. do 25. júla pobudli Martinka a Petra Humajové v Námestove na Orave, 
kde sa zúčastnili festivalu Verím Pane. Pekné chvíle strávili nielen na početných 
koncertoch a sv. omšiach, ale aj na tvorivej dielni „Ja verím“ fungujúcej pod 
taktovkou hudobnej skupiny Heaven's Shore. 
 
   Od 26. do 27. júla si Kamilko Petráš opäť „zabrigádoval“ u Filky a Petra 
Petrášovcov, keď im krásne nanovo vymaľoval kuchyňu. 
 
   Od 1.do 4. augusta prázdninovala u Humajovcov Katka Vaštíková z Púchova, 
Peťkina spolužiačka z vysokej školy. Spolužiačky a zároveň spolubývajúce 
navštívili rôzne pamätihodnosti Prievidze, jeden deň strávili i na duchovnej 
obnove na Zapotôčkach, no dobre im padli aj chvíle dažďa, keď sa veľmi po 
vonku nedalo chodiť. Vtedy si čas vypĺňali rozhovormi a občas i pozeraním 
televízie. 
 
   2. augusta oslávila Martinka Humajová svoje 14. narodeniny. Neoslavovala však 
len v kruhu rodiny. Poobede jej totiž prišlo zagratulovať niekoľko spolužiačok 
a Zuzka Ondrejková, dievča z Handlovej, s ktorým si Maťka píše. Toto bolo ich 
prvé stretnutie „naživo“. Večer sa k oslavujúcim pridal aj Maťkin triedny profesor 
Juraj Orlík. 
 
   Začiatkom augusta strávil Tomáš Mečiar pár dní vo Vysokých Tatrách. 
Dovolenkoval v nich spolu so svojimi kolegami a „vďaka“ tejto dovolenke sa po 
prvýkrát nezúčastnil rodinného výletu, hoci doteraz ich absolvoval všetky. 
 
   V sobotu, 6. augusta, sa uskutočnil už 14. rodinný výlet. Kroky jeho účastníkov 
viedli tentoraz do Banskej Štiavnice, Kremnice, do Kremnických Baní a na Budiš. 
 
   Cez víkend, 12. – 14. augusta, boli v Prievidzi hody. Program sa začal už v 
piatok večer v kostole na Mariánskom vŕšku sv. omšou a po nej programom 
vysvetľujúcim ikonografiu tohto kostola so sprievodným slovom pani Barbory 
Matákovej, spevom Petra Ripku a hrou na organe pani Alice Karpišovej. 
Zúčastnila sa na ňom i Petra Humajová. Tá strávila na Mariánskom vŕšku 
aj nasledujúci večer spolu so sestrou Martinkou, ktorá tu vystupovala so zborom 
Rosnička. Neskôr sa k nim pridala Evka Humajová, stretnúť ste tu však počas 
sobotného večera mohli i  Filku Petrášovú a Milana a Lucku Petrášovcov.  
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Martin Humaj sa rozhodol „nehodovať “ doma a so svojimi kamarátmi 
a kamarátkami si spravili súkromnú cyklistickú púť na Staré Hory. Na tomto 
starobylom pútnickom mieste strávili dva dni, pričom prespali v stanoch. 
 
   Po prievidzských hodoch odcestovala Silvia Petrášová spolu so svojou 
spolužiačkou „Zujdou“ do Nízkych Tatier, aby si tu užili výhru so silvestrovskej 
tomboly – týždenný dovolenkový pobyt. Hoci im počasie veľmi neprialo, vraj si 
dobre oddýchli. V nedeľu, 21. augusta, sa zúčastnili koncertu skupiny Alcazar 
v Ružomberku. Potom „Zujda“ strávila pár dní v Prievidzi. 
 
   Druhú polovicu augusta prežil Martin Humaj pracovne. Po svojich bratrancoch 
Andrejovi Humajovi a Alexandrovi Bohóovi ml. si i on zarábal strážením 
parkoviska pri obchodnom dome Rozvoj. 
 
   Oslavy menín Lydky Mečiarovej 19. augusta sa niesli v medzinárodnom tóne. 
Okrem tradičných hostí na nich totiž nechýbali ani Lydkina a Stanova dcéra Katka 
s rodinou z Francúzska, dcéra Stanka s rodinou z Talianska – a pridali sa k nim aj 
Floriánovci z neďalekých Čiech. 
 
   V tento istý deň odcestoval Milan Humaj so synom Andrejom (ten si vzal so 
sebou aj svoju priateľku) na dovolenku do Talianska. 
 
   21. augusta boli v Nedožeroch – Brezanoch hody. Na hodovú hostinu boli 
k svojej starkej Božke Humajovej pozvaní aj Humajovci z Necpál. Po výdatnej 
večeri sa „hodovníci“ presunuli na priestranstvo „Pod vrbičky“, kde sa už 
o zábavu všetkých starala hudobná skupina Necpalanka. 
 
   25. a 26. august strávili Peťka a Maťka Humajové na chate spolu s kamarátmi 
Palim Schmidtom a Peťom Šimkovičom. Tí si pre nich pripravili zaujímavé úlohy 
ukryté pod názvom L' Osservatore Romano. Vďaka nim si sestry cez prázdniny 
potrápili nielen „rozumčeky“, ale aj pobehali celé okolie chaty. Večer sa niesol 
v duchu spoločenských hier a nechýbala ani rozprávka na dobrú noc. Ďalší deň im 
vyplnilo zbieranie hríbov či opekačka. 
 
   Štátny sviatok, 29. august, sa Humajovci rozhodli využiť na návštevu bojnickej 
ZOO. Boli prekvapení príjemnými zmenami, ktoré tu videli. Najviac sa im páčila 
asi detská ZOO – priestor, kde si deti mohli pobehať medzi živými zvieratami, či 
už kozičkami, oslíkmi alebo prasiatkami. V tento deň navštívila ZOO i rodina 
Petra Petráša ml.. Ujovi Peťovi sa okrem detskej ZOO veľmi páčil i pavilón opíc 
a medvede. 
 
   31. augusta odcestovala Veronika Petrášová so svojím priateľom Martinom 
Šutinským do Štúrova, aby tu strávili pár dní oddychu. 
 
   Od 2. do 4. septembra pobudla rodina Chudá u svojich známych v Bratislave. 
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Od septembra navštevuje Filipko Petráš prípravné štúdium na základnej 
umeleckej škole. Učitelia zhodnotili, že má veľké nadanie a odporučili mu 
venovať sa hre na husle. Tak uvidíme, čo z nášho malého muzikanta vyrastie... 
 
   V sobotu, 3. septembra, sa Božka Humajová spolu s ďalšími pútnikmi vybrala 
na Staré Hory na slávnosť posvätenia prebudovanej „Studničky“. Veľmi sa jej tam 
páčilo, hoci prežité chvíle jej trochu pokazilo cestovanie – kvôli zhustenej doprave 
jej aj s čakaním cesta tam a späť dokopy trvala 10 hodín. 
 
   4.septembra sa Peter Petráš ml. s rodinou zúčastnil prehliadky heligonkárov na 
Orave. 
 
   V utorok, 6. septembra, sa Evka a Jozef Humajovci spolu s dcérou Petrou tiež 
zastavili na Starých Horách. Bolo to cestou z Ružomberka, kde sa bola Petra 
zapísať do druhého ročníka štúdia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity. 
 
   V sobotu, 10. septembra, sa sestry Maťka a Peťka Humajové spolu s Peťom 
Šimkovičom pod vedením pátra Jána Hríba vybrali na túru do Veľkej Fatry. 
Zdolali vrchy Ostrá a Tlstá. Odmenou za náročné stúpanie im bol krásny výhľad 
do okolia. 
 
   Od 14. do 16. septembra pobudla Martinka Humajová v Nitrianskom Pravne, 
kde spolu so Školským zborom piaristického gymnázia nahrávala CD. V jednej 
piesni (Duchu Svätý volám príď) si aj zaspievala sólo. 
 
   Vnuk Helenky a Vladka Mečiarovcov, Martinko Bodický, sa spolu so svojou 
mamou Evkou zúčastnil dopravno-výchovnej automobilovej súťaže „Rodičia, 
jazdite opatrne!“, ktorú organizuje Automotoklub pri Bani Handlová. Vo svojej 
kategórii získali prvé miesto. 
 
   V sobotu, 24. septembra, oslavovala Vlasta Petrášová svoje 60-te narodeniny. 
Príjemné posedenie oslávenkyne a jej gratulantov na Žabníku spestroval nielen 
Kamilko Petráš hrou na harmonike, ale aj malý Filipko svojím spevom.  
 
   V stredu, 28. septembra, sa študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku spolu 
s Petrou Humajovou vybrali na univerzitnú púť na Staré Hory. Púť sa niesla 
v znamení hesla „S Máriou do nového akademického roka!“. Po sv. omši 
v starohorskej Bazilike Navštívenia Panny Márie študenti navštívili i Studničku. 
 
   V tento istý deň sa na malú súkromnú púť vybrali aj Evka a Jozef Humajovci 
a Filka a Peter Petrášovci. Ich kroky smerovali do Rajeckej Lesnej. 
 

Začiatkom októbra rodina Chudá v Nedožeroch – Brezanoch prerobila vstupnú 
časť ich domu. Chodbu zdobí nová vešiaková stena a praktická vstavaná skriňa na 
odkladanie vecí. 
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V piatok, 7. októbra, sa Martinka Humajová spolu so svojou triedou zúčastnila 
exkurzie z biológie, zameranej na upevnenie poznatkov o našich horninách. Hneď 
po návrate sa vydala na cestu do Ružomberka, kde spolu so sestrou Petrou strávili 
príjemný večer na multimediálnom koncerte chvál „Ja verím“. Viedli ho Daniel 
Shaw a James Evans zo skupiny Heaven's Shore. 
 
   Tretí októbrový víkend (14. – 15. október) strávila rodina Chudá v Tatrách. 
Počasie im celkom prialo, preto mohli aj absolvovať výstup na Popradské pleso.  
 
   V sobotu, 22. augusta, oslávila Tonka Šovčíková v kruhu rodiny svoje 70-te 
narodeniny. Početní hostia sa zišli v priestoroch na Žabníku a náladu aspoň na 
chvíľu spríjemnila skupina Necpalanka. 
 
   V utorok, 25. októbra, pricestovali v rámci jesenných prázdnin na Slovensko 
Dominik a Marek Floriánovci spolu s rodičmi Ivetkou a Zdenkom z Újezdu 
u Brna. U svojich starých rodičov, Helenky a Vladka Mečiarovcov, pobudli až do 
nedele, pričom nezabudli náležite osláviť Ivetkine 40-te narodeniny. 
 
   Od novembra je Janka Petrášová na vyššom pracovnom poste – chodí na 
„týždňovky“ do Bratislavy, kde býva spolu so svojou dcérou Luciou. Milanko 
Petráš musí síce pracovné dni tráviť doma sám, no ako sme sa dozvedeli, vyplýva 
z toho pre neho aj jedno pozitívum – konečne môže jesť praženicu a biele rožky! 
 
   V utorok, 15. novembra, odišla Martinka Humajová spolu so školským zborom 
z piaristického gymnázia do Nitrianskeho Pravna dokončiť nahrávanie CD. 
Domov sa vrátila vo štvrtok, 17. novembra. 
   
   V polovici novembra si rodinka Milana Petráša kúpila auto. Kúpu zariadila 
Lucka Petrášová – Wolfsvagen Golf im predala jedna z jej kolegýň. 
 

V dňoch 8. - 10. decembra sa Petra Humajová so svojimi spolužiakmi zúčastnila 
na duchovných cvičeniach v Spišskom Podhradí. O ich „duchovný rast“ sa starali 
dvaja univerzitní kapláni Jozef Žvanda a Róbert Slotka. 

 
V sobotu, 10. decembra, oslávil Milan Petráš v spoločnosti rodinných 

„príslušníkov“, priateľov a známych svoje 50-te narodeniny. Ako inak, dobrú 
náladu dotvárala hudobná skupina Necpalanka. 
 
   Perlička na záver: všimli sme si, že rok 2005 bol pre našu rodinu rokom 
okrúhlych jubileí. V januári oslávila 20 rokov Silvia Petrášová, vo februári Petra 
Humajová, v júli 40 rokov Alenka Humajová, v septembri 60 rokov Vlasta 
Petrášová, v októbri 70 rokov Tonka Šovčíková, 40 rokov Ivetka Floriánová 
a v decembri 50 rokov Milanko Petráš. Všetkým oslávencom želáme veľa 
optimizmu do ďalších dní! (Redakcia) 

Petra a Martinka Humajové 
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ROZHOVOR S TONKOM ME ČIAROM 
 
   Už ako malé dieťa som ho podvedome hľadala vždy, keď som zbadala na lúke 
sa pasúce kravičky. Šarmantný fešák v slamenom klobúku... A teraz, keď som 
opäť hľadala, síce pri inej príležitosti, napadol ma práve on. Prečo sa tak 
neporozprávať s ujom Tónom? 
 
   Pochádzaš zo siedmich detí a si najstarší z chlapcov. Poslúchali ťa v detstve 
všetci súrodenci, či vám skôr „velila“ naša starká Filka? 
   Nebolo to také jednoduché. V prvom rade my sme museli poslúchať. A či sme 
poslúchali? Aj áno, aj nie. Ako keď sú v dome toľkí chlapci. Bili sme sa medzi 
sebou. Filka bola medzi nami ako „richtárka“, ale aj do nej sme sa púšťali. Ona 
nás mala na starosti. Ale celkovo môžem 
povedať, že sme vychádzali dobre. 
   Ako si spomínaš na svoje školské roky? 
   Tie boli „perné“. Mama mi vždy 
vravela: „No, ty už ďalej nepôjdeš.“ To mi 
hovorila od prvej triedy. „Ty už ďalej 
nepôjdeš. Toto je tvoja posledná trieda. 
Veď sa nič neučíš!“ Ale našťastie, vždy to 
prešlo. Ja som vedel len to, čo som v škole 
pochytil. Ale vtedy to bolo iné ako dnes. 
Prišiel som zo školy, už ma čakal lístoček: 
„Zober si hrable, príď na roľu.“ To nie ako 
teraz, že už v škole žiaci rozmýšľajú, kde 
pôjdu hrať futbal. Dal sa futbal hrať aj 
vtedy, ale už muselo byť po robote. 
   Akému remeslu si sa vyučil? Kde všade 
si pracoval? 
   Som vyučený frézar. Vyučil som sa 
v Martine a aj som tam rok pracoval. Potom si však otec zlomil ruku a aby som 
mohol aj trochu pomôcť, vrátil som sa do Prievidze, kde som pracoval na STS 
(Strojno-traktorovej stanici). Bolo to v roku 1955. No a od tých čias som stále 
v poľnohospodárstve. Na STS som bol do roku 1963, potom nasledovalo 40 rokov 
na Družstve Horná Nitra. Z toho som viac ako 25 rokov pracoval na kombajne. 
   Kde si sa zoznámil so svojou manželkou Ankou? 
   Zoznámil som sa s ňou ako kombajnista v obchode v Tužine. Vedúci obchodu 
povedal, že je to dobré žieňa, ale že sa veru inakší o ňu pokúšali. A ja vravím: „To 
nevadí, veď aj ja sa môžem.“ Trošku som sa povypytoval po dedine, dohodli sme 
si rande – a potom bola svadba. 
   Čo nám prezradíš o svojich deťoch? 
   Sú vyučení, každý z nich má svoje zamestnanie, svoje deti. Starší Miroslav má 
tri  deti,  najstaršia  Zuzka  už  bude  pomaly  končiť  hotelovú  akadémiu,  chlapci 
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chodia do piaristickej školy. Adrika má dcéru, chodí na základnú školu 
v Necpaloch a aj na hudobnú. Strašne rada spieva aj hrá. 
   V rodine si známy svojou hrou na „organček“ (ústna harmonika). Nemal si 
niekedy chuť stať sa členom našej rodinnej kapely Necpalanka? 
   Necpalanka už svoju kariéru naštartovala pre mňa pomerne neskoro, ale čo by 
som sa nechcel stať jej členom! Aj teraz by som si  s nimi zahral. Lenže v takej 
skupine potrebuješ hrať na niečom inom, nie na „organčeku“. S nimi by si veru 
každý človek rád zahral. A keby len jednu pesničku! Ja by som im robil aj 
kapelníka... 
   Ďalšia vec, ktorou si v našej rodine povestný, sú krásne vinše, nad ktorými 
nezostane suché ani jedno ženské oko. Kde na ne chodíš? 
   Nie je to preto, že by som sa vinšom nejako zvlášť venoval. Skôr mi pri danej 
príležitosti prichádzajú na um veci, ktoré sa stali, veci, ktoré som už ja sám niekde 
počul, a s tým, ako hovorím, mi to nejako samé zíde na um. Viem si to tak dať do 
súvisu. Napríklad keď mi ktosi povie: „Niekto ťa spomína.“, hneď mi napadne:  
„Kto ťa spomína, 
 nech ťa objíma, 
 nech ťa v srdci nosí, 
 nech Pána Boha prosí: 
 'Tak mu, Pán Boh, pomáhaj.' “ 
   Blížia sa Vianoce. Ako ty vnímaš tieto najkrajšie sviatky roka? 
   Sú to veľmi pekné sviatky. Nemusia byť ani darčeky, ani nič, stačí vianočná 
pohoda okolo stromčeka. Sú to naozaj sviatky pokoja. My už nepotrebujeme 
žiadne veľké dary, stačí niečo malé, napríklad mydlo na holenie či žiletky, aby 
bolo vidno, že na nás niekto myslí. 
   Ktoré z vianočných jedál nesmie u teba chýbať na štedrovečernom stole?  
   Určite kapusta, ale aj oblátky, ryba. Keď ešte žila mama, ale aj Lojzino, často 
som k nim vybehol na pučiavku. Alebo mi ju poslali, lebo u nás sa nerobila.  
   Myslíš si, že v minulosti ľudia prežívali Vianoce krajšie ako teraz? 
   Rozhodne. Vtedy to boli naozaj sviatky, radoval sa aj dobytok a ten sa už dnes 
veru neraduje, lebo do družstevnej maštale za ním nikto na Vianoce nejde. 
Predtým pri príchode sviatkov sa v prvom rade išiel ošetriť dobytok, posviacali sa 
priestory, kde bol, niekde mu dali aj rožtek alebo pupáčky či oblátky, pokropil sa 
čečinkou, aby dlho vydržal. Potom sa išlo k stolu, kde boli oriešky, nejaké jabĺčka, 
ale bolo to oveľa krajšie ako dnes, pretože vtedy boli Vianoce len na Vianoce 
a nie každý deň ako teraz. 
   Čo by si chcel zaželať čitateľom Mane do nastávajúceho roka? 
   Aby vianočné sviatky, ktoré prebiehajú, prežili v šťastí, zdraví, v hojnom 
Božskom požehnaní, aby láska a túžba po krajšom živote a krajších dňoch zostala 
v ich srdciach a aby v rodinách vládol pokoj nielen počas vianočných sviatkov, ale 
po celý rok. 
 

Ďakujem za rozhovor! 
Petra Humajová 
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HABEMUS PAPAM! 
 

   Medzi najvýznamnejšie udalosti uplynulého roka patrilo nepochybne 
zvolenie nového pápeža. Po smrti Jána Pavla II. všetci nedočkavo čakali, 
kto bude povolaný viesť Cirkev ďalej. Dnes už vieme – je to Joseph 
Ratzinger, čiže pápež  Benedikt XVI.. Hoci od jeho zvolenia uplynulo viac 
ako osem mesiacov, myslím si, že sa oplatí vrátiť  k posolstvu, ktoré nám 
adresoval na svojej inauguračnej sv. omši. 
 

   Výkrik znejúci v srdciach ľudí 19. apríla 
2005, presne 17 dní po tom, čo nás 
navždy opustil pápež Ján Pavol II., znel 
presne takto: „Habemus papam! Máme 
pápeža!“ Stal sa ním Joseph Ratzinger. 
   „Mojím skutočným vládnym 
programom, ak to môžem tak nazvať, je 
to, aby som nekonal svoju vôľu 
a nesledoval svoje predstavy, ale aby som 
spolu s celou Cirkvou počúval slovo 
Pánove a vôle a nechal sa ním viesť. Aby 
bol sám Pán tým, kto vedie Cirkev 
v týchto hodinách našich dejín.“ 
   Aj tieto slová odzneli v homílii nového 
pápeža, ktorý si dal meno Benedikt XVI., na inauguračnej sv. omši 
v nedeľu, 24. apríla 2005. Zdá sa, že terajší Petrov nástupca dokonale 
pochopil malosť sv. Terezky. Že človek v živote nedosiahne nič, ak sa 
nestane „malým“ vo svojej mysli a nenechá sa viesť Pánom. Že len 
prostredníctvom „malých“ môže Pán meniť tento svet. A ďalej pápež 
hovorí: 
   „Milí priatelia, v tejto chvíli môžem povedať len jedno: modlite sa za 
mňa, aby som sa naučil čoraz viac milovať jeho stádo – vás, svätú 
Cirkev, každého z vás osobitne a vás všetkých spolu. Modlite sa za mňa, 
aby som zo strachu neutiekol pred vlkmi.“ 
   Pápež, najvyšší predstaviteľ Cirkvi, prosí o modlitbu nás, obyčajných 
ľudí. Uvedomuje si, že ju potrebuje – pretože je človekom pokorným. 
   „A existujú rôzne formy púští. Existuje púšť chudoby, púšť hladu 
a smädu, púšť opustenosti, samoty, púšť zničenej lásky, existuje aj púšť 
zatemnenia Boha, vyprázdnenia duší, ktoré nie sú si vedomé svojej 
dôstojnosti. Vo svete sa množia vonkajšie púšte, lebo vnútorné púšte sa 
stali takými rozsiahlymi.“ 
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Existujú rôzne formy púští... Pápež tu používa obraz púšte ako symbol 
vyprahnutosti a biedy ľudského života plného hriechu. Tak, ako púšť bez 
dostatočného množstva vody nikdy nezakvitne, ani ľudská duša bez Božej 
milosti nenájde svoj pokoj. Boh dáva svoju milosť každému, ale nie všetci 
ju prijmú. Niektorí radšej zostávajú zatvrdnutí v púšti svojho srdca 
a umierajú smädom, hoci vodu majú na dosah. Nepokojní a plní beznádeje 
nemôžu vo svete šíriť radosť a lásku. A všetky problémy sveta nevznikajú 
z ničoho iného, len z nedostatku lásky. Tí, čo majú púšť vo svojom srdci, 
nedokážu vytvoriť ani maličkú oázu v púšti tohto sveta. Namiesto vlahy 
šíria opäť len púšť. A Benedikt XVI. to vie, chápe, kde sú korene všetkých 

problémov nášho sveta. V ľudskej duši. 
   „Existujeme práve preto, aby sme ukázali 
ľuďom Boha. Lebo len tam, kde ľudia vidia 
Boha, sa začína skutočný život. Len ak 
stretneme v Kristovi živého Boha, môžeme 
poznať, čo je to život. Nie sme náhodným 
produktom, ktorý by nemal zmyslu, 
produktom evolúcie. Každý z nás je plodom 
Božej myšlienky. Každý z nás je chcený, 
každý z nás je milovaný a každý z nás je 
nevyhnutný.“ 
   Niektorí z nás si často kladú otázku: „Načo 
som na svete?“ A niekedy sa im zdá, že na 
nič. Že ako by mohli oni – chorí, starí, slabí, 

nešikovní... dať niečo tomuto svetu. Myslia si, že sú len na obtiaž. No sú to 
práve oni, ktorí nám ukazujú Božiu lásku. Tým, že pokorne nesú svoj kríž, 
dokážu prijať pomoc, i keď je to pre nich ťažké... A i keď sú možno 
pripútaní na lôžko, žijú skutočný život a dávajú ho nám všetkým. Svojím 
utrpením spolu s Kristom vykupujú svet. A Benedikt XVI. vidí, že je to 
veľký a účinný liek...Šťastní ľudia sú tí, ktorí dokážu druhým ukázať 
a v druhých vidieť Boha. 
   „Cirkev je živá. A Cirkev je mladá. Cirkev nesie v sebe budúcnosť 
sveta, a preto aj každému z nás ukazuje cestu do budúcnosti.“ 
   Cirkev je živá. A mladá... Nie je to odvážne tvrdenie? Veď Cirkev má už 
viac ako 2000 rokov, mnohým sa zdá byť skostnatelá a staromódna, chodiť 
do kostola považujú za prežitok... A pápež hovorí: „Cirkev je mladá.“ 
Pápež verí tomu, že je mladá – a ak aj nie je, je na čase ju omladiť. Ukázať 
svetu silu tohto spoločenstva, dať každému šancu vybrať sa tým správnym 
smerom... Benedikt XVI. vie, že svet má v Cirkvi nádej. Stále má nádej, 
v ktorú už možno prestal veriť... 
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„Nie moc vykupuje, ale láska! To je Boží znak, že on sám je láska. 
Koľkokrát by sme si priali, aby sa Boh ukázal mocnejší, aby tvrdo zasiahol, 
ukončil zlo a stvoril lepší svet. Všetky ideológie moci sa ospravedlňujú práve 
takto: ospravedlňujú ničenie všetkého, čo je v protiklade s pokrokom 
a oslobodením ľudstva. My trpíme Božou trpezlivosťou. Boh, ktorý sa stal 
Baránkom, hovorí, že svet vykupuje ukrižovaný Kristus, a nie tí, ktorí ho 
ukrižovali. Svet vykúpila Božia trpezlivosť a ničí ho netrpezlivosť ľudí.“ 

Koľkokrát by sme chceli mať všetko, hneď a bez námahy, riadiť 
a rozkazovať a žiť si ako v perinke! Ale život je o inom. Každý deň treba 
začínať odznova, bojovať, učiť sa láske...Aj keď stále padáme, Boh čaká a verí 
nám. Nevykynoží v nás zlo jedným šmahom ruky, hoci by to mohol urobiť. 
A my, ľudia činu a razancie možno raz pochopíme, že tie jeho hodinky išli 
predsa len správne. Že každá udalosť v našom živote má svoj čas. Preto nás 
pápež povzbudzuje k trpezlivosti, ktorá vykúpila svet... 
   „V týchto okamihoch zalieta moja spomienka na 22. október 1978, keď 
pápež Ján Pavol II. začal svoju službu tu na tomto Námestí sv. Petra. Stále 
mi znejú v mysli jeho slová, ktoré vtedy povedal: „Nebojte sa, otvorte 
dokorán dvere Kristovi!““ 
   Veru, boli to silné slová, ktoré pred 27 rokmi vyriekol Ján Pavol II.. Zbúrali 
strach v ľudských dušiach i múry totality. S Berlínskym múrom sa rozsypali 
i nádeje mocných vtedajšieho sveta, ktorí... 
   „...ktorí mali strach, že Kristus môže ubrať z ich moci, keby mu dovolili 
vstúpiť a dopriali veriacim náboženskú slobodu. Áno, on by im iste niečo 
vzal. Vzal by im nadvládu korupcie, potláčanie práva a slobody. Ale nebol by 
odňal nič z toho, čo patrí k slobode človeka, k jeho dôstojnosti, k budovaniu 
spravodlivej spoločnosti.“ 
   Benedikt XVI. v náväznosti na tieto slová dodáva: 
   „A pýtam sa: Nemáme azda všetci strach nechať Krista úplne vstúpiť do 
nášho vnútra? Nemáme strach, že ak sa mu otvoríme, zoberie nám niečo 
z nášho života? Nemáme strach zrieknuť sa niečoho veľkého, jedinečného, 
čo robí život takým pekným? Neriskujeme však, že sa ocitneme v samote 
a zbavení slobody? A ešte raz pápež povedal: Nie! Kto dovolí vstúpiť 
Kristovi, nestratí absolútne nič z toho, čo robí život slobodným, pekným 
a veľkým. Nie, iba v tomto priateľstve sa otvárajú dvere života dokorán. Iba 
v tomto priateľstve sa otvárajú obrovské možnosti človeka. Iba v tomto 
priateľstve  zakúšame to, čo je pekné a čo oslobodzuje. A tak by som dnes 
rád a s veľkou silou i presvedčením, vychádzajúc zo skúsenosti dlhého 
osobného života, povedal vám mladým: Nemajte strach z Krista! On vám nič 
nezoberie a dá vám všetko. Kto sa dá jemu, dostane stokrát viac. Áno, otvorte 
dokorán dvere Kristovi a nájdete pravý život.“ 
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Benedikt XVI. nastúpil na Petrov stolec v neľahkej pozícii, po veľkom 
pápežovi, ktorý menil svet. Určite sa skôr či neskôr stane ak už nie terčom 
kritiky, tak aspoň porovnávania. Každému z nás je jasné, že nebude presne 
taký istý, ako bol Ján Pavol II., veď každý z nás je originál. Ale aj on chce 
byť dobrým pápežom a aj ním bude – ak mu v jeho neľahkej službe 
budeme vytrvalo pomáhať svojimi modlitbami. 
   „A teraz ja, úbohý Boží služobník, mám prijať túto neočakávanú 
úlohu, ktorá skutočne presahuje všetky ľudské schopnosti. Ako to budem 
môcť urobiť? Vy všetci, milí priatelia, ste práve zvolávali obrovský 
zástup svätých, ktorý reprezentovali veľké mená svätcov v dejinách 
vzťahu Boha s ľuďmi. Tak aj v mojej duši ožíva istota: že nie som sám. 
Nemusím sám niesť to, čo by som ani sám niesť nemohol. Zástup Božích 
svätých ma ochraňuje, podporuje a vedie. A vaša modlitba, milí priatelia, 
vaša podpora, vaša láska, vaša viera a vaša nádej ma sprevádzajú.“ 

Petra Humajová 

 
O kráľovi 

 
   Okrem troch mudrcov, ktorí sa chceli pokloniť dieťatku  v jasliach, vydal sa na 
cestu aj štvrtý kráľ. Chcel mu darovať tri drahokamy. Ale pretože jeho kôň 
okrivel, kráľ neprišiel včas na dohovorené miesto. Napriek tomu však pokračoval 
v ceste. Lenže prišiel neskoro. Jedna úbohá matka mu v bezútešnom smútku 
rozprávala o hroznom vraždení detí v Betleheme, ktorému padol za obeť aj jej 
synček. Naplnený súcitom voči nej daroval jej jeden žiarivočervený drahokam, 
ktorý pôvodne chcel odovzdať kráľovskému dieťatku v jasliach. 
   Po niekoľkomesačnej ceste dostal sa do Egypta, ale tam sa dozvedel, že dieťa 
Ježiš so svojimi rodičmi vrátilo sa do svojej vlasti. Kráľ sa opäť vydal na cestu, 
blúdil niekoľko rokov a všade sa dopytoval na dieťa a hľadal ho. Na okraji 
jedného veľkého mesta stretol akéhosi malomocného, ktorý bol od hladu celkom 
vysilený. Daroval mu druhý drahokam, aby si zaň mohol kúpiť jedlo. 
   Kráľ sa pobral ďalej. Blúdil a hľadal už tridsať rokov, ale zato jeho túžba nájsť 
Pána sveta tým viac vzrastala. Cítil však tiež, že jeho starnúce srdce už dlho 
nevydrží namáhavú cestu po polovici sveta. Jednému polonahému, mrznúcemu 
dieťaťu daroval aj svoj posledný drahokam, aby sa mohlo zaodieť a nasýtiť. 
   Vtom sa náhle zotmelo, hoci bolo ešte len krátko popoludní. Zem sa začala 
triasť. V smrteľnej úzkosti sa kráľ pomyslel: „Či celé moje hľadanie bolo 
daromné?“ Tu mu však zažiarilo z kríža nebeské svetlo a on začul hlas, ktorý mu 
vravel: „Ty si ma utešil, keď som žialil, zachránil si ma v nebezpečenstve života, 
a obliekol si ma, keď som bol nahý.“ „Ale ja, Pane? Kedy?“ „To, čo si urobil 
ľudom, ktorí boli v núdzi, urobil si mne.“ A nato štvrtý kráľ vďačne odovzdal svoj 
život kráľovi svetov na kríži, pretože napokon ho predsa našiel.  
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Osemsmerovka 
Rehoľná sestra dáva deťom hádanku: 
„Je to hnedé, malé, huňaté, robí to hop – hop po konároch a lúska oriešky. 
Čo je to?“ 
Odpovedá Janko: 
„Podľa všetkého by to mala byť veverička, ale že to hovoríte vy, sestrička, 

...( tajnička 3 2 3 4 4 7) 
BETLEHEM, CENCÚĽ, CESTA, CIMBAL, ČIAPKA, ČOKOLÁDA, ČUČORIEDKA, 
DECEMBER, DEODORANT, DETERMINÁCIA, DVOR, DYŇA, JESEŇ, KAIN, 
KARE, KEL, KNIHA, KOCKA, LADIČKA, LASTOVIČKA, LATA, MÁJ, MARŤAN, 
MENO, MIER, NEVIEM, NUDA, ŇUFÁK, OBILNINA, OFICIALITA, OTVOR, 
PEŇAŽENKA, PIESEŇ, PLÔTIK, PODKOLIENKY, PROFESOR, RANA, 
RESPONDENT, ROZOZNIE, RÝM, SEMAFÓR, SLEDOVANOSŤ, SĽUB, 
SÚRADNICE, SVADBA, TAM, TERCHOVÁ, TRAKY, TRANSFORMÁTOR, 
TRNKA, TUR, TURISTA, TÚRA, UDICA, ULICA, VEDENIE, VETA, VIANOCE, 
VLASŤ, ZÁLEŽAŤ, ZIMA 

Maťka Humajová 
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TAJNI ČKA 
„Svet nepatrí tým, ktorí skoro vstávajú, ale tým, ktorí ... (tajnička).“ 
                                                                                                  Izáka zo Stelly 
1. Nešťastie, pohroma inak – Národná rada Slovenskej republiky (skratka). 
2. Jeden z „ľadových“ mužov – dopravný prostriedok. 
3. Zdrobnenina slova „múka“ – názov speváckej reality show. 
4. Štát v západnej Európe – pomôcka na písanie. 
5. Mŕtvy jazyk v súčasnosti používaný v odbornej terminológii – český 
výrobca produkujúci čokoládu. 
6. Tvorca Hájnikovej ženy – epocha inak. 
7. Prvok, ktorý má chemickú značku Fe – veľhad. 
8. Úzkostlivý, prehnane dôsledný človek – jednotka hmotnosti. 
9. Prieliv oddeľujúci Európu a Afriku – často používaná spojka. 
10. „Nasávanie vedomostí“ – jeden zo siedmich divov sveta. 
11. Významný hudobný skladateľ známy ako tvorca skladby „Pre Elišku“ – 
slečna po anglicky. 
12. Rastislav domácky – prídavné meno vytvorené od slova „Slovensko“. 
13. Budúca manželka – letný mesiac – chemická značka uhlíka. 

Petra Humajová 
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ANKETA 
 

Ktoré z Vianoc, čo ste doteraz prežili, sa vám najviac zapísali do 
pamäte a prečo? 

 

Peťka Humajová: V negatívnom zmysle určite Štedrá večera, ktorú sme strávili 
len so starkým a starkou, pretože naši rodičia boli obaja v práci. A v kladnom 
zmysle - každé Vianoce, keď sme všetci spolu, spievame s Troskami na polnočnej 
omši a je nám fajn. 
Maťka Humajová: Všetky Vianoce, ktoré som doteraz prežila, boli nádherné. Ale 
asi najviac si spomínam  na tie, keď mamička s ockom boli v robote. To stratilo 
také „vianočné“ čaro. Pamätám si, že večer som pozerala rozprávku Večný príbeh, 
že Peťka s Maťom išli na polnočnú omšu, a že kým neprišiel ocko z poobednej, 
bola som sama doma (teda ak nerátam starkú a starkého, ktorí už spali). Ale tiež si 
pamätám Vianoce, kedy som bola na svojej prvej polnočnej omši a zažila som 
prvý raz „hromadné gratulovanie“. Rada spomínam aj na minulé Vianoce, keď 
sme v kostole zdobili stromčeky. 
Maťko Chudý: Tie v roku 2003, keď nám padol stromček. 
Peťko Chudý: Keď sme dostali počítač. 
Monika Chudá: Každé, lebo môj manžel ma vždy milo prekvapí. 
Peter Chudý (st.): Tie v roku 2005, lebo dostanem darček, o ktorom ešte neviem. 
Božka Humajová: Na tie, keď som mala približne dvadsať rokov a hrala som 
„Ježiška“ jednej mojej o dosť mladšej kamarátke. Bola nadšená. Potom som ako 
Ježiško aj odišla. Keď som sa znova vrátila, vravela mi, aká škoda, že som tam 
nebola. Ježiško sa vraj smial presne ako ja a mal aj také isté zuby. 
Mirka Humajová: Keď nám padol stromček. 
Andrej Humaj: Tohtoročné. 
Alenka Humajová: Tie v roku 1991, lebo som z nich nič nemala – bola som 
v nemocnici v Martine. 
Milan Humaj: Každé sa mi páčia. Všetky sa mi vrývajú do pamäti, ale zaujímavé - 
tie v roku 1991 si nepamätám. 
Erika Petrášová: Keď naša Veronika prvý raz videla vianočný stromček. 
Peter Petráš (ml.): Všetky. Prečo? Preto. (Smiech.) Neviem, ktoré to boli, tie, keď 
som dostal „Kanady“. „Kvintačky“ vtedy už neexistovali. 
Peter Petráš (st.): Keby som ja „vedeu“... Všetky Vianoce boli pekné. 
Filoména Petrášová: Všetky Vianoce, ktoré som prežila, boli nádherné. 
Evka Humajová: Vtedy, keď tak pekne snežilo. Všade vládol kľud a pohoda 
a v televízii dávali Annu zo Zeleného domu. 
Jožko Humaj: Keď som musel tráviť Vianoce v práci. 

 
Ďakujem za odpovede! 

Martinka Humajová  
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14. RODINNÝ VÝLET 
 

   Svitlo ráno, 6. augusta. Napriek obavám, aké bude počasie, svietilo slnko. A my sme 
sa vydali už na 14. rodinný výlet! 
   Všetko sa začalo ako vždy pred domom uja Peťa Petráša, hlavného organizátora 
rodinných výletov. Vybrali sme si tradičné označenie so zlosovateľným číslom, 
vypočuli jednu pieseň v podaní skupiny Necpalanka a nasadli do autobusu, ktorý sme 
zaplnili do posledného miestečka.  
   Cesta do Banskej Štiavnice ubehla rýchlo. Zapisovali sme sa do kroniky, pozorovali 
okolitú krajinu a väčšina autobusu neodolala ponuke uja Peťa, ktorý sa už v zástere Topvar 
pohyboval po autobuse s fľaškou v ruke. Veď treba nejakú dezinfekciu – aj hneď zrána! 
   Banská Štiavnica, zapísaná do zoznamu UNESCO, je naozaj pekné mesto. My sme v nej 
navštívili Štôlňu Bartolomej, kde sme sa oblečení v plášťoch, s prilbami na hlave 
a s baterkami v ruke pokúsili niečo „vyfárať“. Ale neviem o tom, že by tam niekto niečo 
vydoloval. Všetci sme si však vyskúšali, aké to asi je byť v podzemí a pozreli sme si rôzne 
stroje, ktoré baníci používali na prácu. V tejto štôlni sa ťažilo hlavne zlato a striebro, my 
sme sa však dostali aj do múzea, kde boli uložené stroje používané pri ťažbe uhlia. Boli 
funkčné a my sme ich aj mali možnosť vidieť pri práci, ale pri tom rachote, aký vydávali, 
by som ich veru nechcela obsluhovať. Naša návšteva Banskej Štiavnice pokračovala 
krátkou prehliadkou mesta s odborným výkladom sprievodkyne. Mnohým napadla otázka, 
ako asi šoférujú vodiči na nerovnom teréne Štiavnice – a navyše na cestách z čadičových 
kociek – v zime. Poslednou zastávkou v tomto meste bola Banská krčma, kde sme strávili 
asi dve hodiny. Necpalanka vytiahla svoje nástroje a ľudia na ulici sa nestačili čudovať, čo 
sa to deje. Okolo druhej poobede však ujo Peťo Lachký zahlásil, že už toho bolo dosť 
a sme zrelí na Kremnicu. Naše ďalšie kroky viedli totiž tam. 
   Kremnica nás tiež privítala krásnym slnečným počasím. Upravené námestie, hradby, 
morový stĺp, kostoly, mincovňa – bolo tu čo obdivovať, aj keď len zvonka. Na 
návštevu niektorých vytipovaných miest nebol čas ani financie. A my sme sa už 
navyše tešili na Kremnické Bane. Veď len málokto sa môže pochváliť, že bol 
v geografickom strede Európy! 
   Kostol sv. Jána, ktorý sa nachádza nad obcou Kremnické Bane, patrí kapucínom. 
A práve v jeho blízkosti je položený veľký kameň, ktorý označuje stred Európy. My 
sme si však toto úžasné tiché prostredie veľmi neužili. Z ničoho nič sa totiž spustil 
tichý dážď a väčšina z nás mala dáždniky v autobuse. Mnohí sa preto utekali schovať, 
tí odvážnejší a otužilejší alebo dáždnikom vybavení sa prešli ešte kúsok betónovou 
cestou, kde z kopca uvideli priehradu Turček, odkiaľ náš okres čerpá pitnú vodu.  
   Kremnické Bane neboli poslednou zastávkou našej púte po Slovensku. Cestou domov sme 
sa ešte zastavili v jednom pohostinstve na Budiši, kde prebehlo losovanie tradičnej tomboly. 
Nechýbal pri ňom notár Talíř alias Kamilko Petráš a opozičný – terajší necpalský richtár -
Jožko Antóny. Zábavy teda bolo dosť. Veď k losovaniu sa pridala aj hra skupiny Necpalanka 
a dokončenie súťaže Necpaloviny, ktorá prebiehala už v autobuse. Najviac bodov v nej získal 
Rasťo Petráš, a tak hlavnú cenu – možnosť ísť na rodinný výlet aj na budúci rok – získal on. 
    My však dúfame, že ani našou účasťou nebude ohrdnuté a aj my budeme môcť na 
budúci rok opäť cestovať spolu s celou rodinou po Slovensku. Veď takúto možnosť 
lepšie spoznať nielen našu vlasť, ale aj našich blízkych, a to všetko v jeden deň, nemá 
veru každý! 

Petra Humajová 
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VIANOCE 
 

   Vianoce... Ruka sa mi kĺže po papieri a píše slovo: Vianoce. Pre mnohých už 
všedné, ošúchané, náležite obchodne a reklamne zúročené. Vianoce... 
   Dá sa ešte o Vianociach napísať niečo, čo tu nebolo? Niektorí už majú po krk 
tých stromčekov, ozdôb, snehu, darčekov a jedla, čo sa vždy okolo Vianoc 
spomínajú. Presýtení vianočnými akciami prebiehajúcimi od začiatku novembra, 
dobreže neuplynie dušičkový týždeň, vidiaci červených Santa Clausov už aj vtedy, 
keď večer zavrú oči, čakajú na „vyvrcholenie“ tohto obdobia. Vyvrcholenie, ktoré 
bolo kedysi začiatkom...  
   V tomto svete presýtenom matériou ľudia ťažko čakajú od Vianoc čosi 
výnimočné. Možno dobré programy v telke, prípadne návštevu polnočnej omše 
ako kultúrnej vložky do tohto obdobia. Znudení či ubehaní napokon v pomenovaní 
„najkrajšie sviatky roka“ nevidia nič výnimočné. 
   Ak medzi nich patríte aj vy, verte mi: na tých Vianociach predsa len niečo je. 
Pretože počas týchto dní si pripomíname jednu veľmi významnú udalosť,  na 
ktorú sa už v chode tohto sveta takmer zabudlo- narodenie nášho Spasiteľa. Nie je 
to niečo, čo sa stalo pred dvetisíc rokmi. Deje sa to stále. A práve v tomto čase sa 
chce Ježiš opäť narodiť v našich srdciach.  
   Hovorí sa, že oči sú zrkadlom duše. Skúste sa práve dnes pozrieť do očí vašich 
najbližších a som si istá, že novonarodeného Ježiška tam zbadáte. Tak ako aj oni 
vo vašich, keď si na seba navzájom dokážete nájsť aspoň chvíľu času. Pretože 
Ježiš je Láska – a tá je prítomná všade tam, kde sa ľudia majú radi. A ak ho aj 
neuvidíte, nezúfajte, a na budúci rok si radšej vypnite televízory. On vám za to 
stojí. A vaši najbližší tiež. 

Petra Humajová 
 

CESTA DOMOV 
 

   Bol piatok. Kráčala som s radosťou zo školy na stanicu. Mali sme iba jednu 
vyučovaciu hodinu a čas odchodu môjho autobusu, ktorý ma mal odviezť domov, 
bol 9:40. Trpezlivo som sa pridala k zástupu čakajúcich ľudí spoločne 
pozerajúcich jedným smerom - tým, ktorým mal náš autobus prísť... 
   Zanedlho sa zjavil na obzore. Spolu s inými som nastúpila, pohodlne sa usadila 
na jednom zo sedadiel, a keď sa autobus pohol, začala som sledovať krajinu 
ubiehajúcu pred mojimi očami. Ružomberok pomaly mizol z dohľadu. Zostal len 
Váh, plynulo tečúci povedľa cesty. Nadskakujúce vlnky, divé kačky, okolitá 
príroda... Pomaly sme prešli Ľubochňu i Kraľovany a nasledoval obľúbený úsek 
mojej cesty: široký Váh kľukatiaci sa okolo vysokých skalnatých vrchov husto 
porastených stromami, teraz už pestrofarebne vymaľovaných jesennou prírodou. 
Zatajila som dych v nemom úžase... Spoza oblakov vykuklo slniečko, aby ešte 
viac umocnilo môj dojem. Rozplývala som sa v nádherách prírody, a tak mi ani 
nevadilo množstvo ľudí nastupujúcich v Martine. 
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   Nasledoval ďalší krásny úsek – z Martina do Turčianskych Teplíc. Veľká Fatra 
bola síce zahalená v hmle, no predsa som mohla rozoznať obrysy Ostrej a Tlstej, 
dvoch končiarov, ktoré sme zdolali na nedávnej túre. Myseľ sa mi ponorila do 
spomienok... Prešli sme už aj cez Budiš. „Na obed budem doma!“ pomyslela som 
si spokojne. Práve v tej chvíli autobus zastal. Nevenovala som tomu veľkú 
pozornosť, až kým nám šofér neoznámil, že ďalej sa už nedostaneme, pretože 
autobus je pokazený. Moja povznesená nálada spľasla ako mydlová bublina. 
   „Pokazený?“ nechápala som. Stáli sme na ceste neďaleko lesa. Za nami  Budiš, 
pred nami Jasenovo – a Prievidza tak blízko! A predsa v nedohľadne... 
   Ľudia pomaly vychádzali von a každý doniesol nejakú správu: vytiekol nám olej 
z motora, musíme čakať na náhradný autobus, ktorý po nás príde z Piešťan, nedá 
sa nič robiť. Zanedlho sa tichý autobus zmenil na telefónnu ústredňu. Každý 
niekam volal, oznamoval, vybavoval, rušil či presúval dohodnuté schôdzky, ba aj 
súdne pojednávania. A potom nastali dlhé chvíle čakania... 
   Aj ja som vyšla von na prieskum okolia, ale dopadlo to dosť nešťastne – vďaka 
mojim očiam ukrytej kaluži som sa do autobusu vrátila s úplne premočenou 
topánkou. Tak som sa opäť usadila na sedadle – a vybavená vecami zo školy, 
rozhodla som sa ísť robiť čosi užitočné. Voľba padla na dejiny Uhorského štátu. 
   Minúty plynuli. Hodina čakania, dve... A mne už sa z tých Hunov, 
Longobardov, Herulov a Gepidov, Svébov a Skírov, Ostrogótov a Vizigótov 
plietla hlava... Zavrela som zošit a začala som pozorovať ľudí okolo seba. Niektorí 
pokojne sedeli, iní spali, ďalší sa vonku prechádzali. No čo ma veľmi prekvapilo – 
všetci danú situáciu prijali bez problémov. Niekoľkých síce z tohto 
nedobrovoľného väzenia vyslobodili ich príbuzní s autami, no väčšina z nás bola 
bez možnosti takejto záchrany. Napriek tomu sa z viacerých miest autobusu 
ozýval chichot a aj neznámi ľudia sa začali púšťať do rozhovoru. 
   Zrazu mi to všetko prišlo strašne smiešne. Celý ten nehybný stroj, trpezlivo 
čakajúci cestujúci, po autobuse poletujúca osa, blížiace sa mraky i môj prázdny 
žalúdok. A najviac zo všetkého – tá moja predošlá povznesená nálada, 
nadchýňanie sa prírodou, túžba po domove... 
   Uplynuli tri hodiny čakania, kým po nás prišiel náhradný autobus. Nemý zástup 
ľudí, predtým cudzích, teraz však čímsi spojených, prenášal svoje veci -  a na    
tvárach mnohých sa zjavil šťastný úsmev. Patrila som medzi nich aj ja. Mraky sa 
stratili a opäť vykuklo slnko.  
   Pohľad z okna ma presvedčil o tom, že i naše lesy sú také krásne ako tie popri 
Váhu. Nádherné výhľady do dolín, potom rovina Hornonitrianskej kotliny... 
A keď sa na obzore zjavila mne dobre známa tvár Prievidze s jej domčekmi, 
sídliskami a dominujúcimi kostolmi, keď sa na mňa z diaľky usmial Bojnický 
zámok, vedela som, že už som doma. 
   Bol to jeden z najveľkolepejších návratov, aké som kedy zažila. A presvedčil ma 
o jednom. Že najkrajšie príbehy píše sám život... 

Petra Humajová (14. október 2005) 
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MAX KAŠPAR Ů: 
Vianočné paradoxy 

 

Motto: 
K pastierom prehovoril anjel z neba 
a k trom mudrcom hviezda na nebi. 
Tieto vianočné skutočnosti potvrdili 

celoročnú pravdu: 
„Komu nie je zhora dané, 

v apatieke nekúpi.“ 
 

   Vianoce sú nazývané mnohými menami. Sviatky mieru, zimy, slnovratu, sviatky 
detí, rodín, sviatky štedrosti... 
   Osobne si však myslím, že ide o najväčšie sviatky paradoxu. 
 

Paradox prvý 
   Celé tisícročia, už od chvíle, keď prví ľudia opustili stav dokonalosti, túžia ich 
potomkovia stať sa Bohom. Čím iným je hľadanie kameňa mudrcov, elixíru 
nesmrteľnosti, podstavcov slávy, funkcií moci, prostriedkov sily, než túžbou 
podobať sa Bohu, ktorý všetky vymenované atribúty vlastní, byť ako On.  
   Pokusy o vtelenie sa človeka do Božej role sú staré ako ľudstvo samo a nekončia 
ani dnes. Dennodenne sa niekto niekde na planéte pokúša stať sa Bohom 
a utrpenie, bieda a smrť v ľudských dejinách boli často následkom práve tejto 
ľudskej túžby, stať sa absolútnym a nekonečným. 
   Ťažko niekto spočíta, koľko dní a nocí je na svete ľudský rod. Ale jedna noc 
bola v tej dlhej a neprehľadnej rade výnimočná. Noc, keď došlo k naplneniu 
opaku. Noc, keď sa Boh stal človekom. 
 

Paradox druhý 
Keď sa ľudia chcú stať Bohom, 
robia tak vždy len kvôli sebe. 

Boh sa však dnešnej noci  
stal naopak človekom kvôli nám. 

 
On nepotreboval naše človečenstvo pre seba, 

ale my sme nutne potrebovali 
v narodenom betlehemskom dieťati 

jeho Božstvo pre nás. 
Stará múdrosť hovorí, 

že Boh sa stal preto človekom, 
aby sa človek mohol stať Bohom. 

 

Paradox tretí 
On, Nekonečný, 

ktorý je zmyslom i cieľom celého vesmíru, 
vstúpil v betlehemskej maštali do všetkého konečného, 
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do hmoty, priestoru i času, 
aby ich posvätil k zmyslu a cieľu. 

 

Jeho vtelenie prinieslo život 
a jeho smrť znovuzrodenie. 

 

Paradox štvrtý 
   Ľudskí „bohovia“ v podobe spevákov, športovcov, politikov alebo podnikateľov 
túžia privádzať na svet svoje potomstvo v preslávených pôrodniciach slávnych 
kliník a v spoločnosti uznávaných pôrodníkov. 
   Boh naopak vstúpil na planétu v starej maštali a v prítomnosti nemých tvorov. 
   Svetové bulváre o tom mlčali, sponzori sa nepredháňali, exotické mená dieťaťa 
sa nevyberali. 
   Naopak. Domácich informovala bytosť úplne duchovná, cudzincom to oznámila 
mlčanlivá hviezda, meno bolo dané dopredu a kadidlo alebo myrhu nemožno 
pokladať za sponzoring. 
 

Paradox piaty 
Tej noci sa narodilo dieťa, 

ktorého životný koniec 
bol v ľudských očiach totálnou prehrou. 

A predsa sa stal paradoxne 
najväčším víťazstvom v dejinách. 

 
Víťazstvom života nad smrťou. 

 

Paradox šiesty 
Narodil sa, 
aby zomrel. 

 
Odišiel, 

aby zostal. 
 

Paradox siedmy 
Netýka sa už udalosti 
starej dvetisíc rokov, 

netýka sa tých, 
ktorí žili vtedy a tam. 

Dotýka sa mňa, 
tu a teraz. 

 
To, čo sa stalo v tej vzdialenej noci, 

má veľký a zásadný zmysel 
pre všetky moje nasledujúce dni. 

Paradoxne. 
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RECEPTY 
 
Dobré medovníčky 
   Suroviny: 50 dkg hladkej múky, 15 dkg práškového cukru, 4 polievkové lyžice 
medu, 3 vajcia, 25 dkg „Palmarínu“, 1 kávová lyžička sódy bicarbóny, 1 kávová 
lyžička škorice, 4 kusy roztlčených hrebíčkov 
   Postup: Zamiesime, necháme stáť do druhého dňa, potom rozgúľame asi na 4-5 
mm hrúbky, vykrajujeme rôzne tvary, uložíme na slabšie vymastený plech, 
potrieme rozšľahaným vajíčkom, ľubovoľne ozdobíme orechom alebo mandľou 
a upečieme. Po vychladnutí dáme do mikroténového sáčka. 
 
Jahodové rezy 
   Z 8 vajec, 30 dkg kryštálového cukru, 30 dkg hladkej múky špeciál,  ½ balíčka 
prášku do pečiva, ¾ dcl vody vyšľaháme piškótové cesto- žĺtky šľaháme s 2/3 
cukru a vodou, kým sa cukor nerozpustí, pridáme tuhý sneh z bielkov a zvyšného 
cukru, premiešame, pridáme preosiatu múku s práškom do pečiva, opäť 
premiešame, rozdelíme na dva veľké rovné plechy (ako na roládu), ktoré vyložíme 
papierom, a upečieme. 
   Plnka: 4 dcl jahodovej šťavy, 1 ½ balíčka „Zlatého klasu“ (namiesto neho 
môžeme použiť     jahodový puding), uvaríme kašičku. Vymiešame 25 dkg masla, 
25 dkg práškového cukru a spojíme po troške s vychladnutou kašičkou. Polovicu 
plnky natrieme na jeden plát, poukladáme naň pokrájané jahody, prikryjeme 
druhým plátom. Vrch potrieme zbytkom plnky a posypeme strúhanou čokoládou 
alebo ozdobíme šľahačkou. 
 
Harlekýn 
   Cesto: 7 vajec, 7 polievkových lyžíc kryštálového cukru, 3 lyžice oleja, 7 lyžíc 
polohrubej múky, ½ balíčku prášku do pečiva. Z bielkov a cukru ušľaháme tuhý 
sneh, zašľaháme žĺtky a olej, primiešame múku zmiešanú s práškom do pečiva 
a upečieme. 
   Plnka č. 1: 6 dcl mlieka, 25 dkg stuženého tuku „Cera“, 10 dkg masla, 2 balíčky 
vanilkového cukru, 1 žĺtok, 3 lyžice kryštálového cukru. 
   Plnka č. 2: 4 dcl mlieka, 20 dkg čokolády, 25 dkg masla.  
   Postup:  1 l mlieka prevaríme a necháme vychladnúť. 
   Plnka č.1: Mlieko a všetky prísady nahrejeme do horúca (nie variť). Dáme do 
mixéra a mixujeme tri minúty. 
   Plnka č.2: Postup ako pri plnke č.1. 
   Plnky necháme vychladnúť a dáme na 24 hodín do chladničky. Po 24 hodinách 
vyšľaháme bielu plnku, potom čokoládovú (elektrickým šľahačom vo vyššej 
nádobe, čokoládovú plnku šľaháme kratšie, pozor, aby sa nezrazila). 
   Plát potrieme džemom, natrieme čokoládovú plnku, potom bielu. Na vrch 
nastrúhame čokoládu.  
 

Recepty poskytla a veselé pečenie všetkým želá Filka Petrášová. 
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1. Rodinnú atmosféru vytvárajú 
najmä tieto hodnoty: 
a) dôvera, láskavosť, radosť, 
spravodlivosť 
b) poriadok, plnenie si povinností, 
pravda, rôzne akcie 
c) dohody, mať čo jesť, spoločné 
koníčky, ticho 
 
2. O manželstve svojich rodičov 
môžeš povedať, že je 
a) ťažké a dramatické 
b) pokojné a harmonické 
c) ako aprílové počasie – raz je 
búrka, potom prší a o chvíľu svieti 
slnko 
 
3. O rodinách, kde sa stále hádajú, 
si myslíš, že: 
a) je to choré 
b) tak to má byť, v rodine si každý 
musí povedať, čo si myslí 
c) je to ich vec, ale vždy je lepšie, 
keď je to takéto akčné 
 
4. Za najúčinnejší štýl výchovy 
považuješ 
a) spôsob, keď sa citom a pudom 
ponechá úplná sloboda 
b) stanoviť si isté pravidlá 
a sledovať, ako sa plnia – potom 
nasleduje odmena alebo trest 
c) preventívny štýl, teda 
predchádzať zlu 
 
5. Pomáhaš: 
a) vždy s ochotou 
b) rád /rada, ale dávam si pozor, aby 
ma niekto nezneužíval 
c) áno, ale som radšej, ak iní 
pomáhajú mne 
 
 
 
 

6. O samotároch si myslíš, že 
a) sú originálni a závidíš im 
b) sú dôkazom toho, že nešťastie 
nechodí po horách, ale po ľuďoch 
c) asi na to majú dôvod, ale keď ich 
to prejde, mali by žiť inak 
 

7. Ak sa človek neustále rozdáva 
iným, je 
a) nerozumný 
b) dobrý 
c) zaujímavý 
 

8. O hre si myslíš, že 
a) pomáha vytvárať priateľské 
vzťahy a patrí k životu 
b) u nás doma to zvládneme aj bez 
nej 
c) je to strata času, život je boj 
 

9. O radostiach v živote si myslíš, 
že 
a) takéto rozptýlenie nám môže 
uškodiť 
b) je soľou života 
c) sranda musí za každú cenu byť 
 

10. Pravda a spravodlivosť 
a) je teória našich dedov, dnes už 
stratila význam 
b) len ich bezpodmienečné 
dodržiavanie nás môže zachrániť 
c) musí byť spojená s láskou, ináč 
môže ublížiť 
 

Hodnotenie (body) 
 1. a) 3   b) 2   c) 1 
 2. a) 1   b) 3   c) 2 
 3. a) 3   b) 2   c) 1 
 4. a) 1   b) 2   c) 3 
 5. a) 2   b) 3   c) 1 
 6. a) 1   b) 2   c) 3 
 7. a) 1   b) 3   c) 2 
 8. a) 3   b) 2   c) 1 
 9. a) 1   b) 3   c) 2 
10.a) 1   b) 2   c) 3 
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Test 
Máte zmysel pre rodinu? 



Menej ako 14 bodov: Si mierne, ale „presne“ vedľa. Patríš ku generácii ja, ja, ja! 
Vyhýbaš sa spoločnosti, a ak sa v nej niekedy aj ocitneš, do spoločného dávaš 
veľmi málo a len vtedy, keď musíš. Cítiš sa obmedzovaný/ á inými a nechceš sa 
vzdať svojej slobody. Uprednostňuješ voľnejšie vzťahy a nezávislé priateľstvá, na 
iné hodnoty ešte nie si zrelý/á. Príčinou môžu byť aj vnútorné nespracované 
konflikty z rodinných vzťahov, ale aj zlé skúsenosti s inými. Takže buď – alebo! 
 

15 – 18 bodov: Na dôležitú úlohu tvorcu rodinnej atmosféry ešte nie si celkom 
súci/a, potrebuješ sa posilniť v rôznych cnostiach. Musíš sa zbaviť stresu, uvoľniť 
sa a život chápať ako dar, v ktorom obnovíš vzťahy priateľstva. Zatiaľ si nič 
nestratil/a, ale už je na čase, aby si s tým niečo urobil/a, preto využi chvíle, ktoré 
máš pred sebou. Sústreď sa na budovanie dobrých vzťahov. 
 

19 – 22 bodov: Túžiš po dobrom spoločenstve a chceš ho aj budovať, ale nie vždy 
ti to vyjde. Potrebuješ útočisko po namáhavých výkonoch v škole či po práci. 
Možno teraz, keď prichádza toľko voľna... Chceš tam však určovať pravidlá a to 
nie je dobré. Prípadná zodpovednosť za iných ťa niekedy veľmi ubíja. Druhá 
krajnosť, ktorá ti hrozí, je tendencia mať od všetkého a všetkých pokoj. 
 

23 – 26 bodov: Máš rozvinutý zmysel pre život v spoločenstve, preto s tebou nie 
je nuda. Tvoja spolupatričnosť i empatia sú obdivuhodné. Nezabudni však v sebe 
rozvíjať aj zmysel pre zodpovednosť za ľudí, ktorí sú ti zverení. Pozor na úniky 
a chvíle, keď víťazia tvoje záujmy, sú to totiž miesta, kde v budúcnosti môžu 
vznikať konflikty. 
 

 27 – 30 bodov: Máš zmysel pre rodinu. Vieš spojiť spravodlivosť a láskavosť. 
Hra ti pomáha vytvárať dôverné vzťahy a nechýba ti ani zdravý humor. V živote si 
zakladáš na pravde a iných veľmi cenných hodnotách. Máš perspektívu stať sa 
dobrým rodičom, ale aj animátorom, vychovávateľom... Držím ti palce. 
 

Šport 
 

"Písali úvodné kapitoly slovenského hokeja..."  
 

S úctou spomíname na mená priekopníkov slovenského hokeja, ktorí mu dali 
nasmerovanie i krídla a ich veľkosť sa nikdy nebude dať merať iba víťazstvami, 
gólmi, bodmi alebo ziskom medailí.  
 

MILAN BONČO 
Populárny bratislavský hráč Ski klubu i 1. ČsŠK. Začiatkom 40. rokov pôsobil ako 
zástupca náčelníka a potom dva roky ako náčelník Slovenského hokejového 
zväzu.  
 

FRANTIŠEK JAVUREK 
Začínal v Liptovskom Mikuláši, svoj talent naplno rozvinul v Banskej Bystrici a 
VŠ Bratislava. Presadil sa aj v slovenskej reprezentácii. Stal sa úspešným 
trénerom.  
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VOJTECH OKOLIČÁNY 
Hráč Liptovského Mikuláša a VŠ Bratislava. Vynikajúci organizátor hokejového 
života, prvý náčelník Slovenského hokejového zväzu, iniciátor výstavby umelej 
plochy v Bratislave a Žiline. Špičkový medzinárodný rozhodca, účastník MS a 
ZOH, v 70-tych rokoch predseda komisie rozhodcov ČSZĽH.  
 

GABRIEL HAŠKO 
Výrazná hráčska a funkcionárska osobnosť banskobystrického hokeja, neskôr 
rozhodca i náčelník Pohronskej župy.  
 

MIROSLAV SLAVIK 
Zakladateľ ŠK Vysoké Tatry, dlhoročný náčelník tatranských hokejistov, 
organizátor Tatranského pohára, rozhodca, neúnavný organizátor, krátko aj 
podpredseda čs. zväzu.  
 

ŠTEFAN ŠOLTY 
Stál pri začiatkoch hokeja v Trenčíne, ale čoskoro sa stal uznávaným 
funkcionárom VŠ Bratislava, rozhodcom a športovým novinárom. V roku 1940 
vydal prvé hokejové pravidlá v slovenskom jazyku, v roku 1947 rozhodoval na 
MS v Prahe.  
 

JUDr. ŠTEFAN VALENT 
Priekopník hokeja v Nitre. Doma hral bandy hokej, počas štúdií v Bratislave 
presedlal v Ski klube na kanadský hokej, získal cenné skúsenosti, ktoré po návrate 
využil ako hráč, funkcionár i rozhodca.  
 

JUDr. KAROL VALIŠ 
Spoľahlivý obranca Ski klubu a VŠ Bratislava. Po skončení aktívnej činnosti 
pôsobil ako tajomník VŠ Bratislava a medzinárodný tajomník Slovenského 
hokejového zväzu, no tiež ako rozhodca. Po oslobodení sa stal predsedom 
slovenského zväzu, 1. podpredsedom Čs. ústredia ľadového hokeja a krátko aj 
zastupujúci predseda.  
 

VOJTECH ZÁVODSKÝ 
Neúnavný organizátor športového života v Žiline: hráč, funkcionár, iniciátor 
výstavby umelej ľadovej plochy a ďalších športovísk, rozhodca. Bol náčelníkom 
Zboru hokejových rozhodcov, Žilinskej župy i Slovenského hokejového zväzu.  
 

Ing. VILÉM ŽDÍMAL 
Zaslúžil sa o vznik hokejového odboru v Ski klube Bratislava, stal sa jeho 
predsedom. 
 

Pripravil: Martin Humaj 
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A na záver...A na záver...A na záver...A na záver... 
„Pani vedúca, čo stojí tá sukňa?“ 
„Dvesto korún.“ 
„Dajte za sto.“ 
„Nejednám sa. Dvesto a hotovo!“ 
„Ale pani vedúca, dajte za sto!“ 
„To radšej zadarmo!“ 
„Dobre, tak dajte dve.“ 

� 
Pani učiteľka to už nevydržala 
a zalepila Mórickovi ústa lepiacou 
páskou na koberce. Móricko sa po 
chvíli hlási:  
„Pani učiteľka, pani učiteľka, mne 
sa to odlepuje!“ 

� 
Vo vlaku cestovali černoch, 
Angličan a Škót. Do kupé priletela 
mucha. Sadla si Angličanovi na 
plece. Ten ju odohnal 
navoňavkovanou vreckovkou. 
Sadla na černocha. Ten ju šmahom 
ruky chytil a prehltol. O chvíľu 
priletela druhá mucha. Škót ju 
chytil a ponúkol černochovi: 
„Nekúpiš?“ 

� 
„Tak aké bolo minulého roku, 
sváčko, u vás leto?“ 
„Ój, vydarené, chlapče, vydarené. 
A toho roku bude vraj ešte lepšie, 
bo vravia, že by malo vyjsť na 
nedeľu.“ 

� 
Dva ľadové medvede prechádzajú 
Saharou. 
„Počuj,“ hovorí jeden z nich, „tu 
muselo poriadne snežiť, keď toľko 
posýpali.“ 

� 
„Chlapče, čo stojí ten kôň?“ 
„Neviem, pane, asi si nevie 
sadnúť.“ 
„Ale ja som myslel koľko ten kôň 
stojí?“ 
„Čo ja viem, asi tak dve hodiny.“ 
 
 

Chlapík vlastní starú ošarpanú 
škodovku. V jedno ráno podíde 
k autu a zbadá kľúčom vyrytý 
nápis: „Prestriekaj tú kraksňu, 
nedá sa na to pozerať!“ 
Povie si, že dotyčný má pravdu 
a dá ju prestriekať. N a ďalší deň 
ráno ide s radosťou k autu a nájde 
na ňom vyrytý nápis: „No vidíš, 
hneď to vyzerá lepšie...“ 

� 
„Mamička, ten veľký kus krémeša 
je pre Jožka?“ 
„Nie Anička, pre teba.“ 
„Taký malý?“ 

� 
Stretnú sa dve jasnovidky po sto 
rokoch. 
„Ako sa mám?“ 
„Dobre. A ja?“ 

� 
Príde králik do obchodu a pýta sa 
predavačky:  
„Máte tonu mrkvy?“ 
„Nemáme.“ 
Na druhý deň príde králik zase 
a pýta sa: 
„Máte tonu mrkvy?“ 
„Nemáme.“ 
Tu si predavačka povie: 
„Objednám mu tú tonu mrkvy, 
bude mať radosť.“ 
Na tretí deň je králik opäť 
v obchode: 
„Máte tonu mrkvy?“ 
„Máme.“ 
A králik na to: 
„No to som zvedavý, kto vám to 
bude kupovať!“ 

� 
„Ani čka, prečo si šla domov, keď 
som ťa poslala za dvere?“ 
„Pani učiteľka, veď ste nepovedali 
za ktoré.“ 

� 


