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NOVINKY Z RODINKY 
    
  Koncom júla odcestovala rodina Chudá na dovolenku do Talianska. Pridal sa k nim 
i Milan Humaj s dcérou Mirkou. Počasie im prialo, bolo slnečno, až na posledný deň, 
kedy začalo pršať. Všetci si i tak priniesli z dovolenky množstvo krásnych zážitkov. 
 

  V utorok, 8. augusta, mal Peter Petráš st. vzácnu návštevu. Prišli ho pozrieť jeho 
kamaráti z Necpál Bohuš Vaňo, Miro Veľký a Lukáč Mokrý. Strávili spolu pekné 
chvíle v spomínaní na mladosť. 
 

   V stredu, 9. augusta, pricestovali na Slovensko z Francúzska nečakane Claude 
a Daniel Lorey z Francúzska. Daniel je synom sestry starkej Márie Mečiarovej 
(„Hierge“) a naposledy tu bol pred siedmimi rokmi. Keďže neovláda slovenčinu, 
veľmi sa mu zišla pomoc Mariána Mihálku, ktorý mu pri návštevách rodiny robil 
tlmočníka. Claude a Daniel odcestovali späť domov skoro ráno v nedeľu, 
13. augusta. 
 

   Vo štvrtok, 10. augusta, sa u Evky Humajovej uskutočnila „ministretávka“ jej 
spolužiačok zo strednej školy. Zaspomínať si na staré časy prišli Mária a Janka 
Bobokové z Lehoty pod Vtáčnikom, Ivanka Hanzlíková z Bratislavy, Vierka Fábryová 
z Prievidze a Evka Pálešová zo Slovenského Pravna. 
 

   V sobotu, 12. augusta, sa uskutočnil už 15. rodinný výlet. Trasu Badínsky prales – 
Banská Bystrica – Špania Dolina – Budiš absolvoval plný autobus rodinných 
„príslušníkov“, ktorí sa opäť vrátili domov s pocitom spokojnosti z dobre stráveného 
dňa. 
 

   V nedeľu, 13. augusta, sa na Mariánskom vŕšku v Prievidzi uskutočnila doobeda 
o 10:00 hod. slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku Nanebovzatej Panny Márie, 
ktorý už tradične určuje termín prievidzských hodov. Hoci počasie bolo premenlivé 
a daždivé, na priestranstve pod cintorínom sa zišlo množstvo ľudí. Hlavným 
celebrantom sv. omše bol páter Šebastián Labo, jezuita a autor mnohých knižných 
publikácií o pápežovi Jánovi Pavlovi II.. Medzi zhromaždenými veriacimi nechýbal 
Milanko Petráš, Božka Humajová, Monika Chudá a Petra Humajová. 
 

   14. augusta sa u Humajovcov uskutočnila ďalšia letná opekačka. Tentoraz ich 
svojou prítomnosťou potešili Orlíkovci a Šimkovičovci. V opekaní sa pokračovalo 
i v stredu,         16. augusta, kedy sa z chutných špekáčok či slaniny tešili súrodenci 
Petra Petráša st. – Betka Karaková a Kamilko Petráš s manželkou Vlastou. 
 

   V piatok, 18. augusta, sa pätnásť mladých ľudí z piaristického kostola (medzi nimi 
i Petra Humajová) pod vedením pátra Jána Hríba vydalo na pešiu púť, cieľom ktorej 
boli Staré Hory. Vyrážali z Blatnickej doliny v blízkosti Martina. Trasu dlhú 23 km 
s najvyšším bodom Krížna (1574 m) prešli približne v plánovanom čase 9 hodín. 
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   V sobotu, 19. augusta, odišla Petra Humajová do Púchova, aby strávila pár dní 
u svojej spolužiačky Katky Vaštíkovej. Navštívili spolu Manínsku tiesňavu, vrch 
Štepnica a spolužiak Dano im ukázal i mesto Považská Bytrica. Tu nezabudli 
pozdraviť svoju bývalú spolužiačku Lucku. V utorok, 22. augusta, sa kamarátky 
presunuli do Prievidze. Dni si spríjemnili návštevou Bojníc, Handlovej 
a prievidzského Lesoparku. 
 
   Koncom augusta sa Peter Petráš ml. pustil do úpravy svojho domu – na 
predchádzajúce natieranie rýn nadviazal maľovaním izieb na  poschodí. 
 
   Vo štvrtok, 24. augusta, sa celá rodina Mečiarová zúčastnila pohrebu sestry 
starkej Márie Mečiarovej – Emušky – v Pravenci, ktorá zomrela vo veku 81 rokov. 
 
   V piatok, 25. augusta, si sestry Peťka a Maťka Humajové zlepšovali kondíciu. 
Absolvovali totiž túru na Vtáčnik pod vedením Maťkinho triedneho profesora Juraja 
Orlíka. Malý okruh „turistov“ uzatvárala ešte Veronika Šimkovičová. Počasie bolo 
daždivé a výhľad žiadny, no aj tak spolu v prírode prežili príjemné chvíle. 
 
   Koniec augusta a začiatok septembra strávila Silvia Petrášová v Červenom 
Kláštore, kde sa zúčastnila povinného kurzu zameraného na kreslenie. 
 
   V septembri začala Veronika Petrášová pracovať v Nováckych chemických 
závodoch. Zároveň sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Fakulte priemyselných 
technológii v Púchove ako doktorandka. 
 
   Od 11. do 14. septembra sa Petra Humajová vrátila na chvíľu do starých čias –
 robila si totiž úvodnú náčuvovú pedagogickú prax na svojej bývalej základnej škole 
(ZŠ Malonecpalská) u pani učiteľky Mgr. Evy Linhartovej s rovnakou aprobáciou 
(slovenský jazyk – dejepis). Návrat medzi pani učiteľky (síce v trochu inej pozícii – 
ako ich možná budúca kolegyňa) bol veľmi príjemný a aj žiaci na hodinách, ktoré 
Petra sledovala, boli aktívni a disciplinovaní. 
 
   17. septembra si Humajovci  spolu so starkou Božkou Humajovou spravili malý 
výlet do Ružomberka. Dcéru Petru viezli na privát, kde bývala počas minulého 
školského roka. Cestou tam sa zastavili na Starých Horách. 
   Petra vo výletovaní pokračovala i počas prvého školského týždňa so spolužiakmi 
Katkou, Danom a spolubývajúcou Laurou. Navštívili kúpele Lúčky, kostol 
v Liptovskom Michale, artikulárny chrám vo Svätom Kríži a centrum Liptovského 
Mikuláša. 
 
   9. októbra sa Peter Petráš ml. a Kamil Petráš vybrali na Oravu – a nevrátili sa 
naprázdno. Priviezli odtiaľ pravé oravské – zemiaky. 
 
   Od 11. do 15. októbra bolo u Humajovcov rušno – bývali u nich totiž členovia 
hudobnej skupiny Heaven's Shore, ktorá robila výchovné koncerty pre piaristickú 
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školu. Hrali i na benefičnom koncerte v Dome kultúry v Prievidzi usporiadaného pri 
príležitosti 15. výročia obnovenia činnosti Charity sv. Vincenta. Ich prievidzskou 
manažérkou a navigátorkou bola po celý čas Martinka Humajová, na pozvanie ktorej 
sem aj táto anglicko-slovenská skupina zavítala. 
 

   V sobotu, 21. októbra, mala Evka Humajová stretávku zo strednej školy po 
25 rokoch. Cesta do Martina sa jej však už len kvôli stretnutiu so spolužiačkami 
určite oplatila. 
 

   Koncom októbra pricestovala na Slovensko Ivetka Floriánová spolu so synmi 
Dominikom a Marekom. Najmä Marek sa na svojich starkých a Necpaly určite veľmi 
tešil, pretože v lete tu nemohol stráviť časť prázdnin tak ako obvykle (kvôli 
zlomenej nohe). Floriánovci späť do Újezdu u Brna odcestovali v pondelok, 
30. októbra. 
 

   Posledný októbrový deň trávila Martinka Humajová na exkurzii. Spolu so svojimi 
spolužiakmi navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci 
a Trenčiansky hrad. Domov sa vrátili v podvečerných hodinách. 
 

   V piatok, 10. novembra, mala Lydka Mečiarová stretávku zo strednej školy po 
35 rokoch. 
 

   14. novembra nás navždy opustil brat Alenky Humajovej, Branislav Šrámka. 
Rodina sa zišla na poslednej rozlúčke s ním v sobotu, 18. novembra. 
 

   V predvečer nedele Krista Kráľa, poslednej nedele v cirkevnom roku, sa vo Veľkej 
Lehôtke konal už 12. ročník festivalu Mladí mladým. Začínal sv. omšou, ktorú 
spevom doprevádzala skupina Gnosis (jej členkou je aj Silvia Petrášová), 
a pokračoval programom v kultúrnom dome. Tu vystúpil i detský spevácky zbor 
Rosnička (spieva v ňom Maťka Humajová). 
 

   25. novembra sa u Mečiarovcov uskutočnila tradičná zabíjačka. Mnohým členom 
rodiny sa okrem výbornej kaše a „húrok“ ušlo aj z kapustnice a oškvarkov. 
 

  Peter Petráš ml. sa tento rok rozhodol po prvýkrát kandidovať na post poslanca do 
mestského zastupiteľstva. Vo voľbách konaných 2. decembra skončil ako druhý 
náhradník. 
 

  V sobotu 9. decembra, sa uskutočnila oslava 80-tych narodenín Petra Petráša st.. 
Početná rodina sa pri spoločnom stretnutí nielen dobre nasmiala, ale si aj za 
sprievodu harmoniky zaspievala. 
 

  V pondelok, 11. decembra, do Prievidze opäť zavítala skupina Heaven‘s Shore. Pri 
organizácii multimediálneho koncertu chvál v piaristickom kostole im pomáhala 
Martinka Humajová. 
 

Petra Humajová 
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ROZHOVOR S UJOM JOJOM MEČIAROM 
 
   V tomto čísle vám ponúkame rozhovor s ujom Jojom Mečiarom, druhým synom 
z rodiny Mečiarovej. 
 

   Ujo Jojo, po svojom otcovi si zdedil krstné meno. Myslíš si, že aj povahovo sa 
naňho najviac podobáš? 
   Asi áno. Lebo on chodil aj zabíjať a teraz musím zase len ja. 
 

   Ako si spomínaš na svojich rodičov a súrodencov v období tvojho detstva? 
   Dobrí boli. Akurát keď sme sa my ako nezbední chlapci odniekiaľ vrátili, mama 
hneď povedala otcovi: „Len im voľačo nepovedz!“ (snažila sa ho tým navnadiť, aby 
nás vyhrešil). Otec vyšiel do chodby a spýtal sa: „Kde ste boli?“ A to bolo všetko. 

Všetci moji súrodenci boli dobráci od kosti. 
 

   Patril si k žiakom, ktorí obľubovali školské 
lavice? 
   Dá sa povedať, že áno. Mal som rád niektoré 
predmety, ale nie všetky. Patrila medzi ne 
napríklad matematika, fyzika, ale nemal som rád 
chémiu, tá mi nešla do hlavy. Nemal som však 
v škole žiadne problémy, bol som bezproblémový 
žiak. 
 

   Spomínaš si na nejakého obľúbeného učiteľa? 
Prečo si ho mal rád? 
   Mal som rád učiteľa Smatanu, ten bol aj 
riaditeľom školy a učil ma rôzne odborné predmety 
(už na učňovskej škole). Ešte žije, presťahoval sa 
však do Bratislavy. 
 

   Čomu všetkému si sa v rámci svojho pracovného života venoval? 
   Celý život som sa venoval poľnohospodárstvu. Od detstva až do dôchodku – stále 
tam. 
 

   Kde a ako si sa zoznámil so svojou manželkou Ankou? Bola to láska na“ prvý 
pohľad“? 
   Nebola to láska na prvý pohľad. Chodili sme spolu do školy, je medzi nami rozdiel 
iba pol roka. 
 

   Čo nám prezradíš o svojich deťoch?  
   Už som sa starostí zbavil (smiech). Ľubo je v Novákoch, má dievča a chlapca, 
Janka býva v Šútovciach, tiež má chlapca a dievča. Ešte mám syna Jara. 
 

   Po otcovi si prebral oranie záhrad na traktore. Je traktor tvojím najobľúbenejším 
dopravným prostriedkom? 
   Nie je a ani nebol. Ale ja som v spojení so zemou fakticky žil a keby ma to 
nebavilo, tak by som to nerobil. Niekto povie: „Čo je to za prácu, veď sa len vozíš 
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celý deň.“ Áno, vozím, ale ten traktor nejde sám. A je jedno či prší alebo je zima. 
 

   Blížia sa Vianoce. Máš rád tieto sviatky? Prečo? 
   Áno, pretože počas nich sa poschádza celá rodina. Sú to pekné sviatky, aj keď sú 
len raz do roka. Ale mohli by byť aj častejšie. Keď sme boli malí, Vianoce boli 
chudobnejšie, darčekmi boli len maličkosti – nie ako teraz, keď je všetkého 
dostatok. Teraz ľudia deťom nakúpia toľko hračiek, že tie ani nevedia, s čím sa 
majú hrať. 
 

   Tešíš sa počas týchto Vianoc na niečo výnimočné? 
   U mňa budú tieto Vianoce výnimočné tým, že na štedrovečernom stole nebudem 
mať rybu. Ja totiž ryby nemám rád. 
 

   Čo by si chcel zaželať našim čitateľom a celej rodine do nastávajúceho roku 
2007? 
   Veľa zdravia, ale aj šťastia. 
 

Ďakujem za rozhovor! 
 Maťka Humajová 

 

STARKÉMU K „OSEMDESIATKE“ 
 

   Milý starký Peter! 
 

   Tento mesiac si sa dožil svojich 80 – tych narodenín. 
Nuž, „čo sa dá robiť“, „nedá sa nič robiť“, „tak je to“, 
píšem, aby som to vystihla presne Tvojimi slovami. 
Tvrdíš, že keď si sa narodil, „čert bol ešte malý chlapec“ 
a „čo už teraz ja, starý chlap?“ Ale skutočnosť je možno 
trochu iná... 
   Písal sa 8. december 1926. Narodil si sa vraj presne 
o polnoci a Tvoja mama povedala: „Zapíšte dátum 
9. decembra, nech je o deň mladší.“ A tak predsa len 
nemáš až „toľko“, „koľko“ si myslíš. 
   Tvoje detstvo nebola prechádzka ružovou záhradou. 
Otec na robotách „vo Francii“, mama s vami doma, 
sestra Betka v službe. Ty si pásal kravy a stváral 
„pestvá“. Škola a s ňou súvisiace učenie nebolo pre 
Teba veľmi príťažlivé, predsa si však vynašiel spôsob, 
ako získať čo najviac „bodov“. Básničky si sa naučil tak 

dobre, že i dnes ich recituješ ako nič, a my sa aspoň na chvíľu prenesieme do 
Šurian, aby sme si vypočuli Neskromné želanie, prípadne sa zoznámili s Pltníkom či 
Malým drotárom. Vianoce sa zas nesú v znamení „My tria králi“ a originálnej koledy 
„Poďme do Betlema“ , ktorá nás upútala hlavne povestným „Mišo s basou padou, 
krk jej vyvaľou a Jožko s cimbalom tam ho privaľou.“, takým netypickým pre 
atmosféru vianočných sviatkov. A veru, spievaš krásne, čisto „po necpalsky“. Ani Ťa 
nenapadne „sa panštiť“. A ak aj hej, Tvoj „bratino“ Kamil Ťa hneď zavráti. Nuž či sa 
to patrí, takto „odnárodňovať“? Či skôr „odnecpaľanovať“? 
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   Veru, „bratinovia“, ste kapitolou samou o sebe. Ani vekový rozdiel sedemnástich 
rokov nedokázal medzi Vami vytvoriť priepasť, tak verne pri sebe stojíte „v dobrom 
i zlom“. Kamilka si síce stále hrešil a skúšal násobilku, ktorú si sám nevedel, ale veď 
otca už nebolo a ktosi „musel vychovávať“. Možno si mu chcel dožičiť ľahší život 
ako Tvoj, murársky. Rodina sa však nezaprela, a tak ste napokon obaja všetkých 
„ohurovali“  šikovnosťou svojich rúk. Ty, chýrny murársky majster, ktorý v dedine 
nemal páru, Kamilko maliar – natierač, ktorý vedel spraviť i všetko ostatné, čo bolo 
treba.  
   Koľko domov Ti vďačí za svoju dnešnú tvár! Roboty si mal neúrekom a veru si sa 
často nasľuboval aj trom záujemcom na jeden deň. Ráno si odišiel s prvým, ktorý 
prišiel, a starká potom musela „zdvorilo vyprevádzať“ tých, čo nemali také šťastie. 
Pomáhal si aj pri oprave piaristického kostola či necpalskej kaplnky. A možno dnes 
už málokto vie, že za svoju dnešnú existenciu vďačí naša kaplnka práve Tebe. 
Odmietol si ju zbúrať, hoci si to želali „orgány vyššej moci“, a tak ešte i dnes 
môžeme pri nej sláviť každoročnú hodovú sv. omšu. 
   A tá naša starká... Lepšiu ženu si si veru vybrať nemohol. I dnes, po viac ako 
päťdesiatich rokoch manželstva, žiari krásou a spokojnosťou a veselo sa zvŕta 
okolo „šporáka“. Ak je pravda, že láska ide cez žalúdok, už viem, prečo si si ju 
vybral. Rozumiete si spolu „na pol slova“ a „mama“ často dopĺňa rozprávanie 
Tvojich pamätí, ktorými nás obohacuješ pri každom stretnutí. Najradšej si, keď ju 
máš doma a na očiach a, samozrejme, pomáhaš jej ako len môžeš. Od šúpania 
uvarených zemiakov a čistenia zeleniny na výbornú nedeľnú polievku prechádzaš 
i na lúskanie orechov, i keď pochybuješ o tom, či vie starká rozlíšiť „jadrá od 
škrupín“. Si jej milovaným manželom a môžeš si byť istý, že v jej srdci Ťa nikto 
z nás nenahradí. 
   Milan, Peťo, Evka... Pekný trojlístok detí, ktorý sa zjavil v Tvojom živote. Ťažko si 
pracoval, a tak si si možno ani nestačil všimnúť, ako rýchlo vyrástli. Dnes už majú 
vlastné rodiny, predsa však s úsmevom spomínajú, ako si im vždy pred Vianocami 
prezradil všetky túžobne očakávané darčeky. Darmo Ťa starká hrešila, Ty si bol 
z nich taký nadšený, že Ti nezostávalo iné, ako sa o tú radosť podeliť. 
   Dôchodok Ti vypĺňali príležitostné „fušky“, ale aj my, Tvoje vnúčatá. Brával si nás 
na prechádzky na Kúty, no chodili sme s Tebou i vypúšťať ovce na pašu či voziť 
„pomyje“ pre prasiatka z neďalekej závodnej jedálne, po zabíjačke pozorovať 
čerstvo vyúdené klobásky do komory či „koštovať“ chutnú slaninku. Vždy bolo pre 
nás zážitkom pozorovať ťa pri tanci či bubnovaní a mať rovnakú radosť z hudby, 
akú máš aj Ty. 
   A dnes máš osemdesiat. Vek požehnaný a veľký dar, Ty sa však naň necítiš. „Čo 
už ja starý, päťdesiatročný chlap!“ odpovedal si mi minule na pochvalu, ako dobre 
vyzeráš v nedeľnom obleku. A po mojej oprave Tvojho veku si už len skonštatoval: 
„No, čo, o šesť rokov som sa pomýlil!“  
   Dúfam, že Ťa Pán Boh bude aj naďalej požehnávať a udelí Ti hojnosť zdravia, 
humoru a radosti zo života, aby sme ešte dlho mohli po večeroch počúvať Tvoje 
rozprávanie a tešiť sa na jeho ďalšie pokračovanie. „Lebo to som vám povedal ešte 
len polovicu!“ 

Vnučka Peťka 
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RODOKMEŇ JEŽIŠA KRISTA – SVÄTÉ PÍSMO 
ALEBO TELEFÓNNY ZOZNAM? 

 
   „ Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.  Abrahám mal 
syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. 
Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.  Aram mal syna Aminadaba, Aminadab 
Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed 
Jesseho a Jesse kráľa Dávida. 
    Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, 
Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša.  Oziáš mal 
syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, 
Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského 
zajatia.  
    Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel 
Zorobábela,  Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora.  Azor mal syna 
Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda.  Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, 
Matan Jakuba.  Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, 
nazývaný Kristus.  
    Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po 
babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.“ 

(Mt 1, 1-17) 
 

   Dočítali ste sa až sem? Tak vám gratulujem a myslím si, že ak budete čítať ďalej, 
rodokmeň Ježiša Krista pre vás prestane byť tým najnudnejším evanjeliom, aké je 
možné počuť v kostole počas liturgického roka. Rad nesúvislých a nič nehovoriacich 
mien nadobudol aj pre mňa význam až po jednej z výberových prednášok, na ktorej 
som sa zúčastnila počas  zimného semestra. Jej názov znel presne takto: 
„Rodokmeň Ježiša Krista – Sväté písmo alebo telefónny zoznam?“ Prednášajúci 
ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. sa nám snažil ukázať, že rodokmeň Ježiša 
tým telefónnym zoznamom nie je, a myslím si, že sa mu to aj podarilo. Poznanie, 
ktoré som dostala, chcem preto sprostredkovať aj vám... 
   Ako isto viete, v Novom zákone sa nachádzajú štyri evanjeliá: Evanjelium podľa 
Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša a Evanjelium podľa 
Jána. Ich názvy však nie sú pôvodné, boli im dané až neskôr. A tak nadpis každého 
evanjelia tvorí vlastne jeho úvod. Kým Marek začína vetou „Začiatok evanjelia Ježiša 
Krista, Božieho Syna.“, Lukáš „Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, 
ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli 
služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po 
dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad – radom opíšem, aby si 
poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.“ a Ján filozofickým „Na počiatku 
bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“, Matúšovo evanjelium začína 
rodokmeňom Ježiša Krista. S úvodom každého evanjelia mal evanjelista určitý 



10 RODOKMEŇ MAŇA 25 

zámer. Aký zámer mal s rodokmeňom Ježiša Krista Matúš? 
   V počiatkoch kresťanstva existovali dve skupiny kresťanov podľa svojho „pôvodu“ 
– kresťania zo židovstva a kresťania z pohanstva. Matúšovo evanjelium bolo 
adresované kresťanom zo židovstva, pre ktorých bol rodokmeň čímsi veľmi 
váženým. Každý žid sa snažil dokázať, že pochádza z praotca Abraháma. Matúš 
rodokmeňom akoby tiež dokazoval Ježišov židovský pôvod. Označuje ho ako „syna 
Abraháma a syna Dávida“. Je jasné, že Ježiš nebol ich fyzickým synom, ani fyzickým 
synom ich potomkov, pretože jeho otcom je Boh. No tým, že ho evanjelista označil 
ako syna Abrahám a Dávida, predstavil ho ako naplnenie prisľúbení, ktoré dal Boh 
týmto dvom mužom. 

   Prekvapivá je štruktúra rodokmeňa – vždy sa 
prechádza z otca na syna. Tento spôsob 
vystihuje mentalitu vtedajšej doby. Otec bol 
hlavou rodiny a rozhodoval o osude detí. 
Sprostredkúval synovi vieru. Neodovzdal mu 
teda iba život, ale i nádeje, ktorými žil židovský 
národ. 
   Rodokmeň začína Abrahámom, končí Ježišom, 
čím sa akoby uzatvára kruh. Prisľúbenia, ktoré 
dal Boh Abrahámovi, sa v Ježišovi naplnili. 

   Zaujímavosťou je, že v rodokmeni sa okrem mena Ježišovej matky Márie 
nachádzajú mená iba štyroch žien – a nie sú to mená štyroch pramatiek židovského 
národa. Možno skôr povedať, že ide o ženy s pochybnou povesťou: Tamara 
v Starom Zákone vystupuje ako žena, ktorá zviedla svojho svokra, Rachab bola 
neviestkou v Jerichu, Rút pohankou, Betsabe síce manželkou Uriáša, no milenkou 
kráľa Dávida. Aj Mária ako „slobodná matka“ (čakala dieťa a nebolo Jozefovo) 
mohla mať v očiach druhých podobnú pozíciu ako ony. Prečo Matúš zaradil do 
rodokmeňa práve tieto ženy? 
   Pravdepodobne tým chcel poukázať na to, že Ježiš prišiel spasiť človeka takého, 
aký je – aj slabého a hriešneho, nie len ideálneho a dokonalého člena židovského 
národa. 
   Pri spomínaní Ježišovho mena v rodokmeni už neplatí štruktúra otec – syn. Matúš 
spomína, že Jozef mal za ženu Máriu, ktorá mala syna Ježiša. Hoci priamo 
nenapísal, že otcom Ježiša je Boh, naznačil to porušením predošlej štruktúry. 
   Okrem rodokmeňa v Matúšovom evanjeliu existuje rodokmeň Ježiša Krista 
i v Evanjeliu podľa Lukáša. Ten je však už obrátený – začína Ježišom a končí 
Adamom. Lukáš totiž písal pre kresťanov pochádzajúcich z pohanstva, a tým, že 
končil pri Adamovi, chcel naznačiť, že Ježiš je Spasiteľom celého ľudstva. 
   Objasnením súvislostí sa ľuďom často otvárajú nové obzory. Dúfam, že aj pre vás 
už teraz rodokmeň Ježiša Krista nadobudne hlbší rozmer, a nebude len telefónnym 
zoznamom, ktorý si na omši vypočujete bez nulového duchovného zážitku. 
 
Podľa prednášky ThDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD. napísala Petra Humajová. 



11 KONCERT MAŇA 25 

AKO SOM ORGANIZOVALA VÝCHOVNÉ 
KONCERTY 

 
   Ako minulý rok, tak aj tento rok som bola cez letné prázdniny na festivale 
gospelovej hudby Verím Pane v Námestove. Prihlásila som sa do tvorivej 
dielne Daniela Shaw zo skupiny Heaven´s Shore, kde učil tancovať hip-hop 
tanec. Po jednej skúške mi povedal: „Maťa, ty si z Prievidze, však? Tam sme 
už dávno neboli. Nechcela by si niečo zorganizovať? Napríklad výchovné 
koncerty?“ A ja som, samozrejme, súhlasila. 
   Na druhý deň som stretla na festivale nášho nového pána riaditeľa, tak 
som mu o výchovných koncertoch hneď povedala. Súhlasil, ale mala som mu 
to na začiatku školského roka ešte pripomenúť. Prázdniny sa rýchlo minuli 
a začal sa nový školský rok. Zamierila som do riaditeľne a strašne som sa 
triasla. Z posledných síl som zaklopala, nadýchla sa a vkročila dnu. Už sa ani 
nepamätám, čo som tam hovorila, taká som bola vystresovaná. Zapamätala 
som si len to najpodstatnejšie: výchovný koncert sa mal konať vo štvrtok, 
12. októbra. Zavolala som Danielovi, ohlásila som dátum a dostala som 
ďalšie inštrukcie: mala som ísť aj za riaditeľmi iných škôl a opýtať sa, či by 
nemali záujem o výchovné koncerty a potom v piatok večer usporiadať veľký 
koncert celej skupiny Heaven´s Shore. Zostresovala by som sa ešte viac, ale 
už som na to nemala čas, lebo koncerty sa nezadržateľne blížili. Na ďalší 
týždeň som sa teda išla spýtať do niektorých škôl. Najprv na Mariánsku 
školu, potom na stavebnú priemyslovku, na Rastislavovu školu a nakoniec 
na Gymnázium V. B. Nedožerského. Všetci mali záujem, ale chceli by 
výchovné koncerty až v druhom polroku. Tak dopadlo moje chodenie po 
školách. V podstate som nič nevybavila. Cestou do našej školy som ešte 

stretla jednu 
kamarátku, ktorá mi 
povedala, že v sobotu, 
14. októbra, má byť 
benefičný koncert, na 
ktorom má vystupovať 
gospelová skupina 
Timothy, takže veľký 
koncert v piatok byť 
nemohol. Pomyslela 
som si, že toto je už 
asi koniec, všetko som 
robila zbytočne. 
Zavolala som 
Danielovi, že z toho 
nič nebude, že to 
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skúsime asi až na druhý polrok. Daniel 
sa ma ešte opýtal, či by som ich 
neskúsila „dohodiť“ aspoň na ten 
benefičný koncert. Tak som napísala 
SMS – ku organizátorke a dala jej číslo 
na Daniela. Asi o týždeň som prišla na 
to, že výchovné koncerty na našej škole 
by sa ani zrušiť nemuseli. Jeden by sme 
mohli dať vo štvrtok a druhý v piatok. 

Pán riaditeľ súhlasil, Daniel tiež. Dva výchovné koncerty boli dohodnuté. 
Potom som už len odpočítavala dni, vybavovala posledné veci a zrazu prišla 
streda a Daniel mi písal SMS – ku, že už je na stanici v Prievidzi. Po polnoci 
prišli aj ostatní: huslista James a bubeník Marián (Kexo) s manželkou 
Julkou. Trochu sme sa vyspali a už sme boli na výchovnom koncerte. Múry 
piaristického kostola sa otriasali a všetci sa dobre bavili. Inak to nevyzeralo 

ani na druhý deň. V piatok poobede boli 
členovia skupiny zahrať aj tete Marienke. 
V sobotu doobeda sme boli v bojnickej 
ZOO, potom bol benefičný koncert a už boli 
u nás iba jednu noc. No namiesto štyroch 
ich bolo sedem, lebo ubytovanie potrebovali 
aj ďalší členovia, ktorí prišli hrať na 
koncert. 
   Všetko pekné sa raz musí skončiť. Inak to 
nebolo ani s týmito štyrmi dňami so 
skupinou Heaven´s Shore. Ale týmto sa 
vlastne nič nekončí, lebo sa blíži druhý 
polrok a s ním aj ďalšie výchovné koncerty. 

Maťka Humajová 
 

Heaven’s Shore je viac ako len jedna profesionálna hudobná skupina. 
Cez   zmes rýchlych rytmických piesní i vášnivých balád, Heaven´s Shore 
chce zasiahnuť srdcia ľudí a zanechať v nich stopu, ktorá ostane ešte dlho 
po tomto zážitku... 
Medzinárodná kapela, ktorú už šesť rokov spája obrovské nadšenie, 
strháva publikum rôzneho veku počas svojich energických živých show, 
najmä na rockových, popových a folkových festivaloch. Viac ako pol milióna 
ľudí už malo možnosť zažiť Heaven´s Shore počas viac ako 2000 verejných 
vystúpení v Európe. 
Za ten čas vydali 4 albumy, dokumentárne DVD a unplugged album budú 
hotové na Vianoce 2006. 
Heaven´s Shore treba zažiť. Staňte sa súčasťou ich cesty. 

(Materiál prevzatý z internetovej stránky skupiny) 
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OSEMSMEROVKA 
 

   Príde tramp k chalúpke, zabúcha na dvere a babke, ktorá otvorí, vraví: 
   „Dobrý deň, babka! Nedali by ste mi pohár vody? Som taký hladný, že by som ... 
(tajnička 2 2 10)“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALAN, ANONYM, AVAR, BÁL, BLOK (2-x), BRAK, KAMIÓN, KANEC, KINO, KLASY, 
KLIN, KOLOBEŽKA, KOLOSEUM, KOLOTOČ, KOMPÓT, KONE, KRAVA, KRÁSA,  
KRITIK, LILA, LIPA, LISTY, LOLEK, LÓS, MÁRY, OKNO, OKRAJE, PIVO, PLACHTY, 
PRINCEZNÁ, RANA, RUKA, SANE, SILA, SYKOT, TKANIVO, TRASOVISKO, TRAŤ, 
TURECKO, ŤAVA, VARAN, VLASTA, VLASY, VRAVA, VYMYŤ, ŽABA, ŽENY 

Petra Humajová 

K O L O B E Ž K A V A Ť A R T
O O O Á L N E A Y A V A K U R
L I L A O A N M B R A K R T A
O U E O K S Y I A A R E I A S
T O K Y S Ť A Ó L N C J T P O
O K R A J E E N O K N O I I V
Č O A P V K U R O A E V K L I
S M N N L A R M N N O O A C S
I P A I I Y R Á M E Y S A L K
L Ó S O K V V K S C Y M L A O
A T S A L V O V R A V A A L L
Y T CH A L P R I N C E Z N Á B

Pískanie? To určite! Dobre 
vidím odkiaľ idú bubliny. Ty ...!!! 
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TAJNIČKA 
 
   „Ver všetkému dobru, o ktorom počuješ; ver však len... (tajnička).“ 
                                                                                            Thomas Williams 
 

1. Stupnica používaná pri meraní sily zemetrasenia – opytovacie zámeno. 
2. Názov ľudovej rozprávky o dievčatku so zlatými vlasmi. 
3. Nie sladké – povel na začatie behu pri pretekoch. 
4. Opak zla – pripravovať obed. 
5. Tatranský národný park (skratka) – otec po nemecky. 
6. Stavby typické pre New York – chemická značka síry. 
7. Mesiac, v ktorom sa začalo SNP – hory inak. 
8. Pomôcka na česanie – miesto, kde sa nachádza seminár banskobystrických 

bohoslovcov. 
9. Mexická sopka. 
10. Meno prvého uhorského kráľa – vyrobený z umelej hmoty. 

Petra Humajová 

1. 5. 6.

2. 1. 9.

3. 8.

4. 11. 10.

5. 7.

6. 4.

7.
8. 12.

9. 2.

10. 13. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

,
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„VŠADE DOBRE, TAK ČO BUDEME DOMA?“„VŠADE DOBRE, TAK ČO BUDEME DOMA?“„VŠADE DOBRE, TAK ČO BUDEME DOMA?“   
(15. rodinný výlet) 

 
   „Všade dobre, tak čo budeme doma?“ povedal ujo Peťo Petráš hneď po tom, ako 
sme sa vydali už po pätnástykrát brázdiť cesty Slovenska a tešiť sa z prítomnosti 
každého jedného z nás. Autobus plný Petrášovcov, Mečiarovcov, Pálešovcov, 
Humajovcov a ďalších „-ovcov“ sa v sobotu ráno, 12. augusta, opäť vydal na púť 
s cieľom lepšie spoznať nielen krásy Slovenska, ale i svojich najbližších. 
   Výlet sa začal dobre. Ujo Peťo oznámil, že opäť pribral – nových cestujúcich, 
spomedzi ktorých boli osobitne privítané Kamilkove nové zuby. Samozrejme, že 
okrem priateľov nechýbal na výlete i jeden „nepriateľ“, ktorého musela rodina 
postupne spoločnými silami zničiť. Či onú sklenenú vecičku s tekutým obsahom 
považovali všetci až za takého veľkého nepriateľa, to neviem. Možnože niektorí mali 
aj radosť z takej úlohy hneď na úvod, hlavne keď im ujo Peťo vyčítal, že čo sa 
bránia. Počas výletu však na nás čakali i úlohy ďalšie... 

   Hneď prvou bolo vyriešiť sedenie rodiny Helenky Mečiarovej, ktorá síce 
prezieravo vyslala vnuka Dominika, aby obsadil sedadlá, ale tomu sa to nepodarilo, 
takže príslušníci tejto „odnože“ rodiny nesedeli tak celkom pri sebe. Tomáš, syn tety 
Hely, si síce na chvíľu sadol na zadné sedadlo, tzv. detské, kde však potom 
namiesto piatich ľudí sedeli šiesti. Po jeho odchode zaznelo z úst Dominika také 
nadšené: „Konečne!“, že už nemal šancu sa vrátiť. A tak sa teta Hela presťahovala 
dopredu. Veď napokon, všetci sme rodina, no nie? Tomáš využil jej neprítomnosť  
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na poskytovanie rád ďalšiemu vnukovi Martinkovi. Vysvetlil mu, ako nabrať do 
topánok čo najviac štrku a urobiť takýmto darom radosť starému otcovi, ktorý ho 
potom bude môcť použiť na zveľadenie dvora i domu. Martinko si jeho rady zobral 
k srdcu, a keď sme pri hľadaní cesty k Badínskemu pralesu zastali pri veľkej kope 
štrku, hneď ich uviedol do praxe. Tomáš mu nezabudol pripomenúť, že pre istotu 
zobral so sebou aj igelitku, tak si tie topánky môže prísť príležitostne vyprázdniť. 
   Badínsky prales, v ktorom sa prechádzal aj samotný princ Charles pri svojej 
návšteve Slovenska, predstavoval časť našej prírody, do rastu a úpravy ktorej sa 
vraj človek vôbec „nemieša“, a tak ju možno vidieť v jej prirodzenom stave. 
Obrovské stromy, lopúchy, tráva a všeličo iné, dokonca i slnečné lúče, nám 
spríjemnili prechádzku prírodou. Uja Kamila to inšpirovalo vrátiť sa do starých čias 
a zobrať si potrebné veci so sebou zavesené na palici prehodenej cez plece. Taška 
s nápisom Tesco síce trochu narúšala ten odraz zašlých čias, ale Kamilko bol 
spokojný. Spolu s ujom Peťom Lachkým dosýtosti obdivovali obrovské mravenisko, 
pričom sa ujo Peťo nezabudol podeliť so svojím zistením, tie že mravce sú 
v konečnom dôsledku veľmi sympatické. Najviac sa mu páčil jedinec štvrtý zľava 
s jemnými kučierkami. Ktovie, možno si ho aj odfotil. 
   Badínsky prales zavrel svoje brány a my sme sa z malebnej prírody presunuli do 
malebného mesta. O centre Banskej Bystrice to určite povedať môžeme. 
A nepochybne by nám to potvrdili i ľudia posedávajúci v pohostinstvách na námestí, 
ku ktorým sa na chvíľu pridali aj niektorí z nás. Tí ďalší sa rozhodli radšej si 
„zgustnúť“ na „historičnosti“ banskobystrických budov. Každý podľa svojej chuti. 

   Nasledovala Špania Dolina. 
Tete Hele sa pri počutí tohto 
názvu hneď v hlave vynorilo 
„baníctvo a paličkovanie“. 
Martinovi Humajovi a jeho 
priateľke Ľudke so sestrou 
Gabikou zase nedávna 
cyklistická túra, počas ktorej 
prespali práve v tejto osade. 
Prekvapilo nás plné parkovisko 
áut. Už sme mysleli, že ani 
nebudeme mať kde vystúpiť, 

ale náš šikovný šofér predsa len našiel „škulinku“ vhodnú práve pre 45-miestny 
autobus. A tak sme si sami mohli vyskúšať „šľapanie“ po strmých „španích“ 
kopcovitých uličkách či schodoch, ktoré sa nám však na vrchole odmenili 
nádherným výhľadom. Necpalanka sa na tomto mieste rozhodla i čosi zahrať. 
A dokonca hrala na želanie. Z ich hudby sa očividne najviac tešili malé deti. 
  Hoci zo Španej Doliny mali naše kroky viesť do Harmaneckej jaskyne, kvôli dažďu 
i nedostatku času zároveň sa tento plánovaný bod programu zrušil, a my sme 
„zakotvili“ rovno na Budiši, v jednej malej krčmičke, kde sa nám minulý rok vodilo 
veľmi dobre, nuž i teraz sme sa pokúsili vtesnať do jej priestorov. Podarilo sa. A tak 
na Budiši prebehlo vyvrcholenie celého rodinného výletu. Bola ukončená už tradičná  
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súťaž „Necpaloviny“, ktorá vypĺňa cestu 
v autobuse. Z piatich súťažných dvojíc 
získala prvé miesto dvojica „Rasťo 
s maminou“, veľa sympatií však zožala 
i dvojica „Filipko s maminou“. Súťažili ešte 
„Roderik s ocinom“, „Erik s maminou“ 
a najhumornejšia dvojica, hovorovo 
nazývaná „Ružoví“. Ružovou farbou 
vyzdobené políčka na výslednej listine síce 
Kamilkovi Petrášovi a Peťkovi Lachkému 
nepriniesli víťazstvo, no nevídanú 
spoluprácu, a vyslúžili si za ňu dokonca 
pravý trúbkarský „tutuš“. Keby mali zvuky 
farby, možnože by i on bol celý 
„ružovučký“. 
   A zatiaľ čo „šenkárečka“ pivko a kofolku 
nalievala, rozbehla sa tombola 
s neuveriteľným množstvom rozmanitých 
cien a neuveriteľným rozmachom ich 
komentárov zo strany moderátora Peťka 
Petráša a štátneho notára Kamilka Petráša 
alias pána Talířa. Nechýbal opozičný Peťko 
Lachký. Keby mal človek všetky ich slová 
ešte raz zopakovať, zapísal by veľa strán. 
No hlavne by si ich musel pamätať. A moja 

pamäť nie je až taká dokonalá. Vy, ktorí ste tam boli, však veľmi dobre viete, že nás 
bruchá od smiechu dávno tak neboleli, a že sme si také „užitočné“ vecičky domov 
už dávno nepriniesli. Vyhral totiž takmer každý, až na trio úbohých nešťastníkov – 
dvoch Veroník a jedného Patrika. Nuž ale keď to bude takto pokračovať ďalej, na 
budúci rok už každý z nich možno vyhrá i dve ceny. A možno i viac. A možno už ani 
nebudeme musieť nikam ísť, len sa stretneme a hneď od rána začneme losovať 
tombolu, aby sme to do večera stihli... 
   Ale nie. Myslím, že to by sa nepáčilo nikomu z nás. A aj keď už za tie roky máme 
mnoho kútov Slovenska podrobne preskúmaných, stále je kde ísť. Svedčí o tom 
i množstvo návrhov z anonymnej ankety s jedinou otázkou: „Kam o rok?“. A keby 
sme už všetko videli a všetko prešli, hádam by bolo pekné začať sa i vracať. 
Poobzerať znovu miesta, kde sme už kedysi dávno boli, ktoré sme už kedysi dávno 
videli a na ktoré sme už aj dávno zabudli. A ak si ich aj pamätáme, tak len matne. 
A ak si ich aj pamätáme dobre, určite sme na nich neboli presne s tými ľuďmi, 
s ktorými sa tam dostaneme teraz. 
   Kam o rok? Táto otázka zostáva zatiaľ otvorená. Myslím si však, že každému 
z nás viac ako na tom „kam“ záleží, aby sme sa „tam“ zase stretli všetci „spolu“. 
S Necpalankou, šoférom a všetkými „-ovcami“. 

Petra Humajová 

Špania Dolina 
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„UROBTE VŠETKO, ČO VÁM POVIE!“ (Jn 2, 5b) 
 

PEŠIA PÚŤ BLATNICA – STARÉ HORY 
 

   Sú štyri hodiny ráno. Pomaly je čas vstať, najesť sa, zbaliť posledné veci. 
Rozhýbavam sa v očakávaní, čo prinesie dnešný deň. Nie je mi smutno, aj mamina 
vstáva do rannej. O štvrť na šesť vyrážam z domu. S batohom. A s mapou vo 
vrecku. Páter Ján myslel na všetko. Farebne vyznačená trasa, na druhej strane 
približné výškové, kilometrové i časové rozloženie cesty. Mnohým nahnala strach. Aj 
ja som zvedavá, ako to zvládnem. Čaká nás pešia púť Blatnica – Staré Hory... 
   Na stanicu prichádzam s Veronikou a jej maminou. Nazbieralo sa nás dosť. 
Rovných pätnásť. Výbava na celý deň, turistické topánky. Nechýba úsmev na tvári. 
Ideme prekonávať prekážky v prírode, aby sme si tak symbolicky pripomenuli 
prekonávanie prekážok v našom živote. Hlavne tých, ktoré nám bránia priblížiť sa 
k Bohu. Táto púť má byť naozaj púťou. 

   Nasadáme do autobusu. Sledujeme 
východ slnka. Zatiaľ to nie je až také 
ťažké. V Príbovciach prestupujeme na 
autobus do Blatnice. A tam, na 
konečnej, to začne... 
   „Urobte všetko, čo vám povie!“ si 
páter Ján pohotovo prerobí na: „...čo 
vám poviem.“ Má na to právo, 
pretože práve on nás bude počas 
tejto púte viesť. Nielen „turisticky“. 
Podľa jeho pokynov si prvých sedem 
takmer rovinatých kilometrov musíme 
„nadbehnúť“, aby sme potom do 
kopca mohli kráčať pomalšie. Nahodí 
svižné tempo a nám nezostáva iné, 

ako ho nasledovať. Príroda nás obklopuje zo všetkých strán. Nasávame ju takmer 
všetkými zmyslami – zrakom, čuchom, sluchom. I chôdzu už cítime v nohách priam 
hmatateľne. Preto nám padne vhod krátka prestávka pri potôčiku. Posilníme sa 
vodou - a kráčame ďalej... 
   Začíname stúpať. Každý svojím tempom. Peťo mi podaruje palicu a ochotne 
zoberie dvojlitrovú fľašu vody. Má to svoje výhody. Keď som smädná, musím sa 
poponáhľať, aby som ho dobehla. Stúpanie neprestáva. Vpredu som málo, skôr 
zaostávam. Ale idem. A idem. Teším sa na vrchol, ten je však v nedohľadne. 
   Prestávam sledovať hodinky, časy si aj tak nepamätám. Je približne poludnie, keď 
dorazíme do Sedla pod Smrekovom. Ukryjeme sa v závetrí, aby sme odľahčili 
batohy zjedením nejakých zásob. Sme tu len my. A stromy. A skaly. A Boh. Chutí 
nám. Zanedlho sme pripravení vyraziť ďalej s novou dávkou energie. 
   Čaká nás mierny zostup do Kráľovej studne. Vo výške 1300 m stojí kríž. Modlíme  
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sa Anjel Pána a hlinenou, štrkovou a potom aj takmer žiadnou cestou pokračujeme 
na Krížnu. Sem – tam padne pár dažďových kvapiek. Okolo uší sviští studený vietor. 
Výhľad je krásny. Hory síce nie sú zaliate slnkom, ale ani zahalené hmlou. Civilizácia 
je ďaleko. Vidíme len kľukatú cestu vedúcu horskými lúkami, obrovské susedné 
kopce, hlboké doliny. Môžeme rozprávať. Môžeme byť ticho. Môžeme všeličo, 

musíme len jedno. Kráčať ďalej. 
   Krížna. 1574 m. Opäť sa 
nakrátko zastavujeme. Čosi 
hodíme do úst, odfotíme sa. 
Práve sme dosiahli najvyšší bod 
našej trasy. Vietor je čoraz 
neúprosnejší, sme radi, keď opäť 
začneme kráčať. Zostupujeme. 
Dohora nás nakrátko „popoženie“ 
iba Majerova skala. Výhľad z jej 
strmého skalného zrázu stojí za 
to. Ani slnko nie je také skúpe 
ako doteraz. Už nás nezohrieva 
iba naša námaha. Možno preto 
sa nikomu nechce odísť. 
Vyrazíme, až keď tak zavelí páter 
Ján. 
   Teraz treba dávať pozor. 

Strminy, konáre, balvany. Zostup bude trvať dosť dlho. Kolená sa nám pohupujú 
v rytme chôdze už aj vo chvíľach, keď náhodou kráčame po rovine. Dole, dole, 
dole. Uľaví sa nám, keď v diaľke pomedzi stromy zbadáme siluetu Starých Hôr. 
Blížia sa, ale stále nie sme tam. Naša túžba po nich rastie úmerne s únavou. Keď sa 
ocitneme na chodníku za starohorským cintorínom, priam jasáme. Po záverečnej 
modlitbe si konečne sadáme. Až teraz cítime, ako veľmi sme unavení. No zároveň 
šťastní. Dvadsaťtri kilometrov, ktoré sme prešli približne v plánovanom deväť 
hodinovom limite, je pre nás dôvodom na spokojnosť. V duchu to všetko dávame 
starohorskej Panne Márii... 
   Čaká nás už len cesta domov. Spustí sa lejak, my sa však máme kam skryť. Kým 
sa vydáme na zastávku, dážď utíchne. Sme uchránení ešte i pred vyberaním 
pršiplášťov. V autobuse je dosť miesta. Nikto z nás by asi teraz netúžil stáť. 
V Banskej Bystrici prestúpime na autobus smerujúci do Prievidze. Pozorujeme západ 
slnka... 
   Rozlúčka na stanici. Nehovoríme veľa. Ďakujeme pátrovi Jánovi za to, že nám 
umožnil putovať za Máriou s takouto obetou. Bola to práve ona, ktorá vyslovila 
slová: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Možnože i táto púť nám pomôže nasledovať 
ich v našom každodennom živote. 

Text: Petra Humajová 
Foto: Páter Ján Hríb, Sch.P. 
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RECEPTY 
 

LINECKÉ HVIEZDIČKY S KAKAOM 
 

   Suroviny: 20 dkg hladkej múky „špeciál“, 16 dkg masla (Hera, Helia), 10 dkg 
práškového cukru, 1 žĺtok, 1 polievková lyžica kakaa, 1 čajová lyžička prášku do 
pečiva. 
   Postup: Zamiesime cesto, necháme chvíľu postáť v chlade, potom ho krátko 
premiesime, rozvaľkáme na ½ cm hrúbky, vykrajujeme malé hviezdičky, potierame 
vajcom, posypeme nadrobno posekanými orechmi a upečieme. 

 
ORECHOVÉ REZY NA OBLÁTKE 
 

   Suroviny: 6 bielkov, 10 dkg kryštálového cukru, 
15 dkg práškového cukru, 4 žĺtka, 20 dkg mletých 
orechov, 5 polievkových lyžíc strúhanky, ½ balíčka 
prášku do pečiva 
   Postup: Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, zašľaháme 
doň kryštálový cukor, potom primiešame preosiaty 
práškový cukor, pridáme ostatné, premiešame 
a vylejeme na oblátkami vyložený plech. Pečieme 
v stredne teplej rúre. 
   Plnka: 25 dkg masla, 15 dkg práškového cukru 
a 2 žĺtky dobre vymiešame. Z 2 dcl silnej čiernej kávy 

a 3 navŕšených čajových lyžičiek „Zlatého klasu“ uvaríme kašu, keď trochu 
vychladne, zmiešame ju s maslom. Plnku natrieme na koláč a posypeme 
posekanými, opraženými orechmi alebo postrúhanou čokoládou. 
 
ĎUMBIERNIKY 
 

   4 celé vajcia, 50 dkg práškového cukru, 10 dkg masla (Helia), 1 balíček (2 dkg) 
„Ďumbieru“, 1 čajová lyžička sódy bikarbóny, všetko spolu vymiešame, pridáme 
75 dkg hladkej múky „špeciál“, zamiesime, rozgúľame (asi 3 – 5 mm), vykrajujeme 
rôzne tvary, ukladáme na vymastený plech vrchnou stranou dolu, necháme do 
druhého dňa stáť, potom upečieme. 
 
SLANÉ TYČINKY 
 

   Suroviny: 25 dkg hladkej múky „špeciál“, 25 dkg „Hery“, 4 polievkové lyžice 
kyslého mlieka, trošku soli, 1 žĺtok (nemusí byť) 
   Postup: Všetko spolu zmiesime na hladké cesto, dáme do mikroténového sáčku 
a necháme v chlade do druhého dňa. Potom rozgúľame, potrieme vajíčkom, 
krájame tyčinky, posypeme soľou, rascou a upečieme. 
 

Recepty vyskúšala a odporúča Filka Petrášová. 
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MICHAEL SCHUMACHER  
 

Jednou z veľkých športových udalostí roku 2006 je odchod Michaela Shumachera 
zo seriálu pretekov formuly 1. Tohto sedemnásobného šampióna majstrovského 
seriálu ocenili zlatou medailou od Medzinárodnej motoristickej federácie (FIA). 

Významné ocenenie za zásluhy v tomto športe prevzal počas galavečera v Monte 
Carle. 

"Tento šport mi priniesol do života šťastie a silné zážitky. Všetkým, ktorí sa na 
tom podieľali, sa chcem úprimne poďakovať," vyhlásil 37-ročný Nemec. 
Schumacher počas svojej výnimočnej kariéry vyhral rekordný počet 91 veľkých cien 
a dovedna 154-krát dosiahol pódiové umiestnenie. Svojich sedem titulov majstra 
sveta si pripísal v rokoch 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. 

 
Ohlasy svetovej tlače: 
Neue Zürcher Zeitung: "Formula 1 už nikdy 

nebude taká ako v roku 2006. Končí sa éra Michaela 
Schumachera.  

'Sport Barcelona': "Schumacher sa rozlúčil vo 
veľkom štýle a o ôsmy titul bojoval až do poslednej 
chvíle. Bude ťažké nájsť druhého Schumachera." 
La Republicca : "Schumi sa rozlúčil ako kráľ 

a zapísal sa navždy do histórie motorizmu. Pokúsil sa 
o neskutočné. Robot, ktorý nepozná prekážku. Vo 
Ferrari dúfajú, že sa vráti ako manažér."  
Il Messaggero: "Bude nám chýbať."  
Daily Mail: "Schumacher zanechal veľkú kolekciu 

úspechov. Len Juan Manuel Fangio, argentínska 
senzácia z 50. rokov, sa s ním môže porovnávať. V Schumacherovom charaktere 
ostávajú čierne miesta. Aj napriek nim bol bezpochyby géniom."  
Berner Zeitung: "Schumi si zaslúži chválu: 7 titulov majstra sveta, 

91 víťazstiev, 154 pódiových umiestení, 700 miliónov na účte, 1 manželka, 2 deti, 
žiadna aféra - neuveriteľné rekordy neskutočného jazdca. Schumacher urobil pre F1 
veľmi veľa." 
The Sun: "Ôsmy zázrak sa už nestal. Schumacher sa lúči so siedmimi titulmi. 

Štýl, akým odchádza však ukazuje, že je ozajstnou superstar."  

Maňa 
Vydáva: Tetulienka Marulienka 
Adresa: Veľkonecpalská 117, Prievidza; Tel.: 046/5419957; Mobil: 0904 197 251 
E-mail: humajka@pobox.sk 
Redaktori: Martin Humaj, Petra Humajová, Martinka Humajová 
Grafická úprava a tlač: Ladislav Mečiar 



Ahoj! Jeden miliardár na teba myslel 
vo svojom závete. Mám ťa pozdravovať. 

☺ 
Sedí v izbe neurotik. Otvoria sa 
dvere a pomaly vojde flegmatik, 
podíde k umývadlu, naberie kávovú 
lyžičku vody a odíde. Po chvíli sa to 
opakuje, potom znova a znova. 
Neurotikovi stúpa adrenalín, trhá 
papier, žmolí prsty, škrípe zubami... 
Keď flegmatik naberá piatu lyžičku 
vody, neurotik reve: 
- Do hája, na čo ti je tá voda?! 
- Horíme... 

☺ 
Policajný záznam: Obeť bola 
dostrieľaná dvanástimi bodnými 
ranami, ktoré spôsobili popáleniny 
3. stupňa Richterovej stupnice. 

☺ 
Zákazníčka sa pýta v lekárni: 
- Myslíte si, že ten krém na 
vyhladzovanie vrások je účinný? 
- Isteže je. My sme s ním na chalupe 
vyrovnávali vlnitý plech. 

☺ 
Kúpi si blondína vŕtačku, zapne ju 
a vraví: 
- Netras sa, aj ja vŕtam po prvýkrát. 

☺ 
Idú dve blondínky po ulici a jedna 
hovorí: 
- Vieš, že tento rok budú Vianoce 
v piatok? 
Druhá na to: 
- Dúfajme, že nie trinásteho. 

☺ 
V noci na riadiacej veži žiada 
dispečer pristávajúce lietadlo: 
- Prosím, identifikujte sa! 
Pilot srandista odpovedá: 
- Hádaj, kto som... 
Dispečer zhasne všetky svetlá na 
letisku a pokojným hlasom vraví: 
- Hádaj, kde som... 

Je potopa. Jano s Jožom stoja na 
moste a pozorujú veľkú vodu. Zrazu 
Jano povie: 
- Pozri, Jožo, ten klobúk pláva hore 
prúdom! 
- Uhm, - povie Jožo. 
Po chvíli hovorí Jano znova: 
- Pozri, Jožo, ten klobúk pláva dolu 
prúdom! 
- Uhm, - povie Jožo. Po chvíli sa 
Jano opäť ozve: 
- Pozri, Jožo, ten klobúk znova pláva 
hore prúdom! 
Nato Jožo odpovie: 
- Vieš, Ondro včera v krčme 
spomínal, že potopa-nepotopa,  
orať sa musí... 

Päťročný Móricko sa pýta rovnako 
starej Marienky: 
„Vydáš sa za mňa?“ 
„A uživíš ženu s piatimi bábikami?“ 

 

 

Už vidíš ten piatok...? 


