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NOVINKY Z RODINKY 

  1. marca sa významného jubilea dožili dvaja členovia 
našej rodiny. Dcéra Anky a Jozefa Mečiarových Janka 
Mazúrová a syn Helenky a Vladka Mečiarových Lacko 
Mečiar v tento deň oslávili svoje štyridsiate narodeniny. 
Pred štyridsiatimi rokmi sa teda obe švagriné stretli 
na jednej pôrodnici. A i keď teta Hela do nej prišla skôr, 
Janka v príchode na svet Laca o pár minút predstihla.  

  V pondelok, 2. apríla, sa Petra Humajová spolu s UPaC 
Jána Vojtašáka pôsobiacom pri Katolíckej univerzite 
v Ružomberku vybrali na púť do Krakova, aby navštívili 
Svätyňu Božieho Milosrdenstva v Lagievnikoch 
a zúčastnili sa koncertu Tu es Petrus konaného 
na krakovskom Hlavnom námestí. Koncert 
pod dirigentskou taktovkou Piotra Rubika sa vydaril 
a bol teda dôstojnou spomienkou na pápeža Jána Pavla 
II., výročie smrti ktorého sme si v ten deň pripomínali. 

   6. apríla sa zaokrúhlil aj vek Tomáša Mečiara, ktorý 
sa v tento deň dožil svojich tridsiatych narodenín. 
„Jubileum“ určite oslávil nielen so svojou rodinou, ale 
i priateľkou Zuzkou. 

   Na Bielu sobotu, 7. apríla, cestoval Milan Petráš 
do Banskej Bystrice. Zúčastnil sa tu na krste 
katechumenov a zároveň sa stal krstným i birmovným 
otcom jednému zo svojich rušňovodičov. 

   Vo štvrtok, 12. apríla, vystupovala Petra Humajová 
na celoslovenskom stretnutí riaditeľov katolíckych škôl, 
ktoré sa konalo v ružomberskom hoteli Kultúra. 
Vo workshope študentov Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity sa predstavila svojím textom „Vchádzam 
do chrámu...“. 

   V sobotu, 14. apríla, sa v reštaurácii U svätého 
Floriána na sídlisku Žabník uskutočnila oslava 50-tych 
narodenín Jožka Humaja. Viac ako 40 hostí sa nielen 
dobre najedlo, ale i zabavilo pri tónoch hudobnej 
skupiny Necpalanka. Hoci oslava začala o druhej 
popoludní, poslední hostia z nej odchádzali o druhej 
v noci. 

SLOVO NA ÚVOD... 
 

   Tak, je tu 
leto, slneč-
né i daždivé 
dni, úmorná 
horúčava, 
ale i chlad. 
A je tu Ma-
ňa. Vychádza rovnako 
ako doteraz, v auguste. 
Predsa však s malým 
rozdielom. Nie pri príleži-
tosti narodenín skutoč-
ných, ale narodenín ne-
dožitých. 
   Veru, teta Marienka by 
1. augusta oslávila svoju 
krásnu šesťdesiatku. 
Namiesto osláv nám zos-
táva len spomienka... Ale 
či nie veselá? Spomína 
na ňu rodina, spomínajú 
na ňu priatelia. Možno 
ste o nej pred časom 
čítali článok 
v regionálnych novinách 
Prieboj. Mal názov „Aj 
veselí anjeli musia od-
ísť“. Výstižné. Radosť – 
to bolo to, čo ju i napriek 
ťažkej chorobe vždy 
charakterizovalo. To bolo 
to, čo neustále dávala 
i nám. A kto vraví, že sa 
i teraz neraduje? Že ne-
oslavuje i „tam hore“? 
   Teta Marienka, spomí-
name na Teba s láskou. 
A – všetko najlepšie 
k narodeninám! 
 

Za všetkých 
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   27. apríla v obradnej sieni mestského úradu v Novákoch prijal primátor Dušan 
Šimka všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na záchrane pracovníkov tesne po výbuchu 
VOP v Novákoch. Každému z nich daroval ďakovný list a ocenil tak ich prácu 
a nasadenie pri tejto nešťastnej udalosti. Na stretnutí sa zúčastnila i ministerka 
práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová a minister obrany František Kašický. 
Medzi ocenenými nechýbal ako zástupca svojich sanitkárov ani Peter Petráš ml.. 

   V sobotu, 28. apríla, oslávil svoje 50-te narodeniny Jozef Bobok z Lehoty 
pod Vtáčnikom. Celá jeho rodina sa najskôr stretla na svätej omši a potom sa 
presunula do Katolíckeho domu, kde sa podával slávnostný obed. 

   Na nedeľu Dobrého Pastiera, 29. apríla, sa v Necpaloch konala slávnostná hodová 
sv. omša pri kaplnke, ktorú slúžil Mons. Ján Bednár, dekan prievidzskej farnosti. 
Medzi miništrantmi ste už tradične mohli zazrieť Martina Humaja a medzi spevákmi 
detského speváckeho zboru piaristickej základnej školy Rosnička Martinku 
Humajovú.  
Na obede u rodiny Petrášovej a Humajovej sa okrem Janky a Milana Petrášovcov, 
ich dcéry Lucie s priateľom Ferkom a Lenky s manželom Roderikom zišli i kňazi 
prievidzskej farnosti z fary a piaristického kláštora. Nechýbal páter Pavol Kollár, 
ktorý od januára pôsobí v Turčianskych Tepliciach. Na večernom pohostení si zas 
pochutnala kompletná rodinka Petra Petráša ml.. 
   Vzácnych „hodovníkov“ doma uvítala i Lydka Mečiarová, ktorú v tomto čase prišla 
navštíviť dcéra Stanka vydatá v Taliansku. 

  Od mája Peter Chudý postúpil vo svojom zamestnaní a stal sa riaditeľom 
Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi. Zároveň slávil úspechy i ako 
tréner, keď jeho zverenci z Nedožier – Brezian získali prvé miesto v 3. futbalovej 
lige. 

   15. mája pribudol do našej rodiny ďalší inžinier. Titulom Ing. sa od tohto dňa 
„hrdí“ Roderik Weissabell, ktorému sa podarilo zložiť záverečnú štátnu skúšku. 
Promovaný bol 27. júna v Bratislave. 

   V máji sa Kamilko Petráš pustil do úprav svojho domu – konkrétne kuchyne, ktorú 
celú prerobil. Nová podlaha i kuchynská linka vyzerá ako z časopisu a chodí ju 
obdivovať celá rodina. 

   V sobotu, 26. mája, sa v kostole u piaristov uskutočnil už 15. ročník programu 
Mládež očakáva nové Turíce. Program začal sv. omšou o 18:30, ktorú slúžil páter 
Ján Hríb a spieval na nej detský spevácky zbor Rosnička. V ňom ešte stále „hosťuje“ 
Maťka Humajová. Tá zostala na scéne i v ďalšom bode programu – je totiž 
aj členkou Školského zboru piaristického gymnázia, ktorý vystúpil so svojimi 
piesňami hneď po Rosničke. V speve ďalej pokračovali Bartolomejčatá z farského 
kostola, gospelová skupina Angelino z Nitry, Skalkáči zo Šimonovian a hudobný 
oktet I.O.C.U.S.. Po krátkej adorácii nasledovala polnočná sv. omša, ktorú slúžil 
páter Juraj Ďurnek a spievali na nej mladí z piaristického kostola – Trosky (spolu 
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s Maťkou a Petrou Humajovými). Program sa po celý večer niesol 
pod moderátorskou taktovkou Petry Humajovej. 

   Prvý júnový víkend strávil v Prievidzi Roman Petráš, syn Kamilka Petráša, ktorý 
žije v Bratislave. Mal totiž stretávku z gymnázia.  

   V nedeľu, 3. júna, bola otcom biskupom Tomášom Gálisom v kostole u piaristov 
vyslúžená sviatosť birmovania. Prijal ju i vnuk Anky a Tonka Mečiarových, Ivan 
Mečiar. Slávnosť svojím spevom sprevádzali Školský zbor piaristického gymnázia 
a Trosky (spolu so sestrami Humajovými) a do „špeciálneho výberu“ miništrantov 
bol zaradený aj Martin Humaj. 

   V stredu, 13. júna, sa Evka a Jožko Humajovci s dcérou Petrou vybrali 
do Ružomberka, aby jej pomohli pri „sťahovaní sa“ späť do Prievidze na obdobie 
letných prázdnin. Cestou späť sa zastavili i na Starých Horách. 

   V piatok, 15. júna, sa dcéra Kamilka Petráša Renátka Božiková spolu s manželom 
Vilkom a deťmi Ivankou a Ondrejkom presťahovala z bytu na sídlisku Sever 
do rodinného domu v Lazanoch.  

   Väčšiu časť predposledného júnového týždňa strávil Peter Petráš ml. v spoločnosti 
švajčiarskych „vyslúžilých“ basketbalistov, ktorí tento rok prišli do Prievidze. Okrem 
bohatého programu a jedla basketbalistov čakali i hudobné „lahôdky“ v podaní 
ujovej Peťovej harmoniky. Na budúci rok navštívia zase Prievidžania Švajčiarsko. 

   Vnučka Anky a Jozefa Mečiarovcov, Denisa Mazúrová, sa tento rok prihlásila 
do súťaže Slovensko hľadá Superstar. Zatiaľ úspešne prešla všetkými kolami 
a dúfame, že sa dostane až do vysnívaného finále. 

   V piatok, 22. júna, odcestoval Martin Humaj spolu s priateľkou Ľudkou Malinovou, 
jej sestrou Monikou a ďalšími známymi na brigádu do Nemecka. Počas letných 
prázdnin sa bude venovať zberu uhoriek. 

   23. júna sa Martinka Humajová zúčastnila na dekanátnom stretnutí mládeže, 
ktoré sa konalo na Mariánskom vŕšku. Stretnutie začalo sv. omšou slúženou 
prievidzským kaplánom Danielom Markovičom, pokračovalo zábavným programom 
a opekačkou. Tá sa i napriek krátkemu daždivému počasiu vydarila. 

   Veronika Petrášová sa už v Nováckych chemických závodoch „zapracovala“ 
a dokonca dostala i ponuku na zmenu pracovného postu. Po jej prijatí sa 
z kancelárie presunula do výskumného laboratória. Podľa jej slov ju práca 
v laboratóriu bude nielen viac baviť, ale jej aj pomôže pri doktorandskom štúdiu. 

   V dňoch 26. a 27. júna bola Martinka Humajová spolu so svojou triedou 
na koncoročnom školskom výlete. Kvinta spolu s triednym profesorom Jurajom 
Orlíkom a pátrom Jánom Hríbom pobudla dva dni na chate Reváň. I napriek nie 
práve najideálnejšiemu počasiu strávili spolu príjemné chvíle a nezabudli ani 
na výstup na Kľak. 
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   V stredu, 27. júna, sa necpalskí dôchodcovia vybrali na malý výlet – zamierili 
na kúpalisko do Podhájskej. Nechýbali medzi nimi Vlasta a Kamilko Petrášovci, ale aj 
Tonko Mečiar.  

   V piatok, 29. júna, sa na dvore u Petrášovcov a Humajovcov uskutočnila oslava 
menín dvoch Petrov Petrášov (+ muzikanta Peťka Lachkého) a jednej Petry 
(Humajovej) spojená s tradičnou tancovačkou pri tónoch hudobnej skupiny 
Necpalanka. Nechýbal guláš pripravený spoločnými silami rodiny Petra Petráša ml. 
a vynikajúce koláče Filky Petrášovej, či štrúdľa z kuchárskej dielne Veroniky 
Petrášovej. Medzi početnými hosťami ste na chvíľu mohli zazrieť aj necpalskú 
„richtárku“ Kvetku Ďurčovú, ktorá všetky významné udalosti v Necpaloch zachytáva 
svojou kamerou. Okrem Lucky Petrášovej pracujúcej v Bratislave tu chýbala už len 
teta Hela Mečiarová. Tá sa z „petropavlovských“ osláv tešila u svojej dcéry Ivetky 
Floriánovej v Újezde u Brna, kde majú v tomto čase hody. 

   V sobotu, 30. júna, sa viacerí členovia našej rodiny zúčastnili na Dňoch Nováckych 
chemických závodov (NCHZ). Program prebiehal vo večerných hodinách 
v prievidzskej športovej hale a boli na ňom ocenení  niekoľkí pracovníci NCHZ. 
V hudobnej časti večera vystúpili Pavol Hammel, Robo Kazík, Anita Soul, Marcel 
Palonder, Dalibor Janda, I.M.T. Smile a Lucie Bílá. Celý program uvádzal známy 
slovenský moderátor Štefan Skrúcaný. V publiku ste z našej rodiny mohli zazrieť 
Silviu, Eriku a Petra Petrášovcov, Maťku a Peťku Humajové, v zóne V.I.P. Moniku 
a Petra Chudých. 

   V pondelok, 2. júla, pricestovali na Slovensko Katka Mihálková s manželom 
Mariánom a dvoma dcérami, momentálne žijúci vo Francúzsku. Ich „prázdniny“ 
budú pracovné, plánujú totiž pokračovať v prestavbe domu. 

   10. júla bol Braňo Bobok slávnostne promovaný. Po úspešnom absolvovaní štátnic  
získal titul Bc.. 

   Od 17. do 23. júla pobudli už tradične sestry Petra a Martinka Humajové spolu 
s ďalšími 11 ľuďmi z Prievidze a okolia na festivale Verím Pane v Námestove. 
Okrem bohatého hudobného a duchovného programu ich tam čakalo i nadviazanie 
množstva nových kontaktov a zapojenie sa do tvorivých dielní. Maťka v dielni 
muzikál nacvičila približne 20 minútové predstavenie, Petra sa zas aktivizovala 
v dielni Príprava modlitby. 

   V júli dovolenkovali v Chorvátsku viacerí členovia našej rodiny. Okrem Danky 
a Rasťa Petrášovcov so synmi Filipom a Dávidom tu pár letných dní strávili i Monika 
a Peter Chudí so synmi Peťkom a Maťkom. Z Rimavskej Soboty sa zas do Prievidze 
na chvíľu presunula Vierka Bohóová. 

Petra Humajová 
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„MATKA BOŽIA NÁM POMÁHA VIDITEĽNÝM 
SPÔSOBOM.“ 

(Úryvok z kázne Mariána Kuffu na stretnutí vysokoškolskej mládeže Akadem,  
18.11.2006 v Ružomberku) 

 

   Na úvod by som sa mohol trochu predstaviť. Som farárom v Žakovciach - je 
to taká maličká obec medzi Kežmarkom a Popradom – a tam mám na starosti 
chlapcov – bezdomovcov. Starám sa aj o dievčatá – keď poviem problémové, 
tak sa hnevajú, preto hovorím bezproblémové (z polepšovne, z ulice , z väznice, 
z detských domovov – odkiaľ prichádzajú). Máme tam i telesne postihnutých 
a matky s deťmi. Plus – mínus okolo dvesto ľudí. Niečo mi zomrie, niečo sa 
narodí, niečo odíde. Tí najmenší ma volajú „dedo“ – neviem presne, koľko 
týždňov má teraz ten najmenší „vnuk“. Mám maličkú farnosť a každé ráno tam 
mávame svätú omšu. Cez obed prerušujeme prácu a modlíme sa ruženec, večer 
o ôsmej takisto. Budujeme príbytky pre núdznych a trpiacich. Momentálne 
búrame objekty, čo zostali po ruských vojakoch od Kežmarku až po Prešov. 
Berieme si odtiaľ staré tehly, starý plech a budujeme nové stavby.  
   Na prvý pohľad sa zdá, že ide o rekonštrukciu starých alebo výstavbu nových 
budov. Nie je to však pravda. V skutočnosti ide hlavne o rekonštrukciu 
a vybudovanie nových vzťahov. S kým? S Ježišom. A ako sa najlepšie tie vzťahy 
budujú? Cez osobnú modlitbu. Moja mama mi vždy hovorila: „Keď sa potrebuješ 
rýchlo a správne rozhodnúť, modli sa k Duchu Svätému. A keď si 
v nebezpečenstve, tak k Matke Božej.“ Stále sa modlím k Matke Božej alebo 
k Duchu Svätému. Nie že by som bol taký nábožný, ale stále jedno alebo druhé.  
   Dnes sme boli na Orave, dali nám dlažbu – a zadarmo, tak aby si to 
nerozmysleli, museli sme rýchlo ísť po ňu. V týždni nám tiež dali dlažbu, čo 
majú z diaľnice. Jedna dievčina sa ma spýtala: „Pán farár a na čo to 
použijeme?“ „Ešte neviem, ale je zadarmo.“ Máme šoféra, ktorého voláme 
Pinďo (je taký menší). Jazdí na tatrovke – keby šoféri vedeli, kto šoféruje, 
verím, že by jazdili po trávniku. Ale oni nevedia, kto je Pinďo. Keď ide a nám sa 
už oči krížia od hrôzy, vravieva: „Veď čo, veď sme silnejší!“ Dnes nám teda dali 
tú dlažbu. My sme ju naložili, no medzi Popradom a Kežmarkom sme sa dostali 
do kolóny. Pinďo bol asi o tri – štyri autá s tatrovkou vpredu. Autá oproti, autá 
pred nami, za nami. Tým, že sme sa ponáhľali, aby sme to všetko stihli, dlažbu 
nám len vyložili vysokozdvižným zariadením a prikryli igelitom. Mne sa to 
od začiatku nepozdávalo. Hovoril som: „To nebude dobré, chlapci.“ „Nič sa 
neboj, farár, to je v poriadku!“ Ako sme tak stáli v tej kolóne, zrazu začalo 
podvihovať igelit – a ja si myslím: „Bože môj, nie, však nie, nie, nie...“ Zrazu 
celý igelit odfúklo. Dlažba už bola v pohybe. Trošku z fyziky – viem, že hore to 
nepoletí, už len dolu. Myslím si: „Páni moji...“ Tak teraz sme sa bavili už len 
o tom, kedy to bude. A rýchlo som nevedel, čo. Či k Duchu Svätému alebo k 
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Matke Božej. Tak som začal k obidvom. Po anjelovi strážnom som poslal SMS-ku 
šoférovi, aby spomalil, ale on to nepochopil. Priblížilo sa k nemu nejaké auto. 
A teraz si predstavte - tie kocky nadhadzovalo a ja si myslím: „Bože, prosím, 
veľmi ťa prosím, nie. Ak to preletí, niekoho zabije. Prosím, nie. Ešte nie, nie, 
nie...“ Prešli autá, chvíľku bola pauza. „Ak by si chcel, Bože, teraz.“ Skutočne to 
vtedy všetko padlo dolu, ale nikoho sa to ani nedotklo, len sme spôsobili chaos 
– šoféri začali brzdiť  a lietali pomedzi kocky slalom. Predbehol som Pinďa 
na tatrovke, zastavil som ho -  úplne som sa klepal - a hovorím: „Pinďo, vieš, čo 
si spravil?“ „Nie, ale dačo buchlo!“  

   Chcem tým povedať iba jedno – áno, Matka 
Božia nám pomáha. A viditeľným spôsobom. 
Pomoc Matky Božej, Panny Márie, sa dá 
nahmatať. Ak dôverujeme Matke Božej, ak 
dôverujeme Duchu Svätému, oni nám pomôžu 
v každej situácii. To nie je z knižky, je to zo 
života. Matka Božia pomôže.  
   Keď som bol ešte dieťa, hrávali sme sa s bratmi 
na vojnu. Ako chlapci. Naši neboli doma, tak sme 
to hneď využili na bojisko. Obrátili sme stoly 
a prichystali si granáty: mamine papuče, papuče 
súrodencov, ťažké delostrelecké otcove papuče. 
Ešte striekačky – a mohli sme začať hrať. Ja som 
bol taký – vždy som niečo vyviedol. V zápale hry 

brat hodil ťažký delostrelecký granát. Mne sa ho podarilo nejako „vyblokovať“ 
tak šikovne, že preletel až do sekretára. Cez dve sklá. Obidve sklá rozbité 
a poháriky tiež. Hneď sme zhíkli, uzavreli mier a teraz – čo s tým? Pozrel som 
na hodinky – jedenásť hodín. Mám máličko času. Otec prichádza z roboty o pol 
tretej, mám tri a pol hodiny na to, aby som spracoval mamu. Keď nespracujem 
mamu, spracuje otec mňa. S mamou to bolo rýchle : „Joj Maroš, ty si taký 
babroš...“ Ja som sa tak trošku smutne zatváril a bolo. No a už som vedel, že 
mám silného spojenca. Prišiel otec – bol veľmi prísny, ešte aj teraz by ma 
do pozoru postavil – dal si dole šiltovku a hovorí: „Ahoj.“ Mama: „Ahoj.“ „Čo 
nové?“ „Ale nič také.“ „Čo?“ „Nič také, ideme k babke.“ „Čo nové?“ „Ale, chlapci 
sa bláznili.“ „Čo?“ „Ideme k babke.“ „Aha, k babke.“ Mama ho usadila k stolu, 
aby mu dala obed, a otec sa spýtal: „A čo urobili?“ „Ále, niečo rozbili...“ „Čo?“ 
„Tu máš polievku...“ Otec zjedol polievku. „A čo rozbili?“ „Sekretár.“ „Čože?“ 
Otec sa postavil a mama: „Tu máš druhé, otec, rýchlo, ideme k babke...“ Otec 
zjedol a opäť sa pýtal: „Ktorý to rozbil?“ „Ktorý, ktorý...“ „Maroš, čo?“ A mama: 
„No poď už, poď, babka nás čaká...“ Otec vošiel do izby a zahrozil päsťou: „No 
počkaj, ja ti ukážem, keď sa vrátime!“ Vedel som, že už mi neukáže. Môj otec 
čo mal na jazyku, to na ruke. Neodkladal. Čo bolo treba, urobil hneď. A keďže 
to neurobil hneď, vedel som, že už nedostanem.  
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   Vďaka komu som nedostal výprask? Vďaka mojej matke. Áno, bolo mi to 
jasné. A čo robí Panna Mária? To isté. Pán Ježiš miluje Máriu. Iba jej dovolí, aby 
mu chytila jeho spravodlivú ruku. Na jej príhovor vždy s rukou zastane. Keď ide 
trestať, Mária mu povie: „Ježiš, čo si mi sľúbil?“ A prosí za nás: „Ježiš, počkaj 
ešte, prosím. Daj mu ešte šancu. Ešte jej daj šancu. Ona pôjde na spoveď. On 
pôjde. Prosím.“ A Ježiš dá na jej prosby: „Mária, pretože to ty prosíš, počkám.“ 
Oplatí sa mať takú kamarátku hore? Myslím, že hej.  
   Panna Mária má prívlastok – najmúdrejšia. Koľko má vysokých škôl? 
A stredných? A základných? Teológovia sa hádajú, či mala alebo nemala nejakú 
rabínsku školu – nechajme, nech sa hádajú ďalej. Ale určite nemala tri vysoké 
školy ako hociktorí z vás tu. A predsa povieme Panna najmúdrejšia. Prečo 
hovoríme: „Panna najmúdrejšia, oroduj za nás.“? Nehovoríme „Panna 
najvzdelanejšia, oroduj za nás“, ale Panna najmúdrejšia. Ako je to možné? 
Prelistuješ kopu skrípt – 1, 20 m, dáš sa z toho vyskúšať a si inžinier. 1, 80 m, 
dáš sa vyskúšať – a si doktor. Ale nie doktori a inžinieri idú do neba, nie ľudia 
vzdelaní idú do neba – ale ľudia múdri. Aký je rozdiel medzi múdrosťou 
a vzdelanosťou?  
   Múdry človek je ten, kto sa pýta tak, ako Panna Mária: „Pane, čo odo mňa 
chceš?“ a „Ako to mám urobiť?“ Panna Mária naplno hľadala a plnila Božiu vôľu. 
Ten človek je múdry, kto hľadá a plní Božiu vôľu. Panna Mária sa pýtala: „Pane, 
čo odo mňa chceš?“ „Chcem, aby si bola matkou.“ „Ako to mám urobiť, keď ja 
muža nepoznám?“ „Duch Najvyššieho ťa zatieni...“ Na cestu múdrosti môžeš 
nastúpiť aj ty, keď sa začneš pýtať. Nie že mám svoj plán: „Pane Bože, vieš čo, 
ja by som chcela najskôr zložiť tú skúšku, ten ročník nejako uzavrieť, akosi tú 
diplomovku napísať a potom by som sa chcela vydať, mať byt, prácu...“ Pekné 
síce, aj nábožné, lebo do toho vťahuješ Ježiša – ale nie múdre. Máš hovoriť: 
„Pane, ukáž mi svoj plán. Aké je moje miesto v tvojom pláne? Mám byť 
matkou? Mám sa vydať? Mám sa oženiť?  Mám byť kňazom? Rehoľníkom? Čo 
odo mňa chceš, Pane? A ako to mám urobiť?“ Toto je správny postoj. Tým, že 
sa v modlitbe pýtaš, tým, že nie si vypočutý hneď, sa učíš pokore. A pokora je 
matkou všetkých čností. Pýcha zas matkou všetkých hriechov. Povedz hocijaký 
hriech – odvodím ti ho z pýchy. Povedz hocijakú čnosť – odvodím ju z pokory. 
Aj tá najväčšia a najvznešenejšia dcéra – láska – je dcérou pokory.  
   Pokora je predovšetkým pravda. Aká je pravda? Ten hlavný, koho vidia 
v Žakovciach, nie som ja, ale Boh. A čo som ja? Ak poviem: „Stopercentný 
farár.“, je to pýcha. To nie je pravda. Ak poviem: „Ja som taká nula, 
bezvýznamná nula!“ – je to skrytá pýcha. Falošná pokora. Nie som ani nula 
a nie som ani stopercentný. Čo som? Niečo medzi tým. Podľa toho, ako sa 
vyspím a ako sa najem. Som čiastočný pomocník. A keďže čas nás tlačí a už ma 
upozorňujú, v tejto chvíli musím kázeň skončiť. Amen. 

(Upravené, krátené.) 
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„ČOŽE JE TO PÄŤDESIATKA“ 
 

(Príhovor pri príležitosti životného jubilea Jožka Humaja) 
 
   Milý ocko Jožko! 
 
   Max Kašparů definuje pesimistu a optimistu takto: „Pesimista 
hovorí o fľaši poloprázdnej, optimista o poloplnej.“ Ja by som ich pri 
tejto príležitosti definovala inak: Optimista päťdesiatku oslavuje, 
pesimista nad ňou narieka. 
   Či tomu veríš alebo nie, od 29. marca 1957, keď si uzrel svetlo 
tohto sveta, uplynulo už 50 rokov. A Ty oslavuješ. To je dobré 
znamenie, pretože z toho vyplýva, že si optimista, a teda človek, 
ktorý sa do budúcnosti pozerá s nádejou a nie zúfalstvom. Ktovie, či 
si svoj príchod na svet oznamoval hlasným krikom alebo len tichým 
mrnčaním, isté je však jedno: sme radi, že si medzi nami. 
   Si najstarší z piatich detí (pričom Beátku si Pán Boh vzal rýchlo k sebe) a už 
od malička si sa musel priúčať zodpovednosti. Dozerať na Milana, Vierku, Moniku 
i pomáhať rodičom – či už nákupmi alebo zastupovaním svojej mamy v práci, aby si ona 
mohla vziať dovolenku. Nečudo, že mnohých obyvateľov Nedožier – Brezian určujete 
podľa čísel domov, veď ste obaja nadobudli bohaté skúsenosti s roznášaním pošty. 
   Učarovala Ti chémia, a tak si po skončení základnej školy začal študovať na strednej 
škole chemickej. A keď si si našiel prácu v Nováckych chemických závodoch, mohol si 
pomaly začať hľadať aj iným smerom. Šikovná zdravotná sestra Evka Ti na zábave 
„Pod vrbičkami“ učarovala. A tak si sa 19. mája 1984 stal z mládenca manželom 
a 17. februára 1985 si bol obdarený najvyšším titulom: ocko. Narodila som sa totiž ja. 
O tri roky Maťo. A o ďalšie tri Maťka. 
   Život s Tebou bol vždy super. Vieš prečo? Lebo si sa nám venoval. Výlety 
na bicykloch, prechádzky v prírode, zimné sánkovanie, fúkanie prvých boľačiek 
a odrenín, večerné rozhovory i modlitba spolu s Tebou a maminkou. To je niečo, na čo 
sa nedá zabudnúť. A popritom i chodenie do práce, každodenné nákupy, angažovanie sa 
v záhrade a na dvore, upratovanie, varenie. Neviem, či niektorý ocko pripravil svojim 
deťom toľko pudingových špecialít, alebo ich v zime tak vytrvalo zásoboval vitamínom C 
v podobe množstva nastrúhaných jabĺčok, ako Ty.  A neviem ani, ktorý otec sedel tak 
vytrvalo pri svojej dcére, aby ju naučil matematiku, ako Ty pri mne, keď som už v prvej 
triede nevedela pochopiť, že 3+4 a 4+3 je to isté. Neviem, ktorý otec hral tak vytrvalo 
futbal so svojím synom ako Ty s Maťom, a spoločenské hry s nami všetkými, ako Ty. 
A už vôbec neviem, či vie niektorý otec nakupovať tak výhodne v akcii, ako Ty. Ktovie, 
možno sa Ti zase raz podarí priniesť z obchodu jogurty „tri za cenu štyroch“ ako minule. 
Neviem ešte veľa vecí, jedno mi je však jasné. Láska od Teba nám nikdy nechýbala.  
   V jednom príbehu o stvorení otca sa hovorí, že Boh otcovi nedal do úst veľa slov. Ani  
Tebe nedal do vienka ústa plné slov, ale čosi hodnotnejšie – činy, ktoré hovoria za 
všetko. Verím, že aj v ďalších rokoch Ti dožičí veľa zdravia, šťastia a svojho požehnania, 
aby si i ďalšie jubileá oslavoval s radosťou optimistu.  

   V mene všetkých dcéra Peťka. 
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ROZHOVOR S PANI MARTOU BANIAROVOU 
 

      Teta Marta, ako ju familiárne voláme, nie je síce členkou našej rodiny, no bola dob-
rou priateľkou Marienky Mečiarovej. Pri príležitosti Marienkiných nedožitých 60. narode-
nín sa s nami podelila nielen o svoje radosti či starosti, ale hlavne o spomienku na ňu... 

 

   Teta Marta, pochádzate z Necpál a prežili ste tu aj celý svoj 
život. Aký máte vzťah k tejto dnes už časti mesta Prievidza? 
   Myslím si, že celkom kladný, a napriek tomu, že sme dom pre-
dali, bude mi ľúto za Necpaľanmi a za Necpalmi vôbec. 
   Nechýbate na každoročnej hodovej sv. omši pri kaplnke. Páči 
sa vám, že Necpaľania si stále udržiavajú tradície? 
   Veľmi sa mi to páči. Som rada, že sa stále niečo vylepšuje a že 
na omši spieva spevácky zbor. Je to zážitok a dúfam, že tradície 
sa budú udržiavať i naďalej. 
   Teraz sa budete sťahovať do Pravenca... 
   Žiaľbohu, okolnosti sú také, aké sú. Dúfam, že si zvykneme, 

veď všade sú ľudia. Som prispôsobivý typ a dúfam, že i tam si nájdem nejaké dobré 
susedky a že budem dobre vychádzať aj s ostatnými obyvateľmi. 
   V Necpaloch ste prežili svoje detstvo i mladosť, v ktorom istotne nechýbalo množstvo 
kamarátok. Viem o tom, že medzi ne patrila i naša teta Marienka. Pamätáte sa ešte, 
kedy a kde ste sa zoznámili? 
   S Mariškou sa nebolo treba zoznamovať, pretože sme boli vekovo približne rovnako 
staré – Maňa bola odo mňa o rok staršia. Keď som skončila školu, začali sme spolu 
s ňou i s Lojzkom chodiť na májové litánie, aj na októbrové. Snažili sme sa zapájať hlav-
ne do spevu na chóre. Myslím, že naše priateľstvo sa tak utužovalo. Cestou z litánii sme 
sa často zastavili u nich, u Hiergov, a trošku sme si posedeli. Koľkoráz sme išli aj k vám 
– k Filke. Manika povedala: „Idem robiť Filke trvalú, natočiť ju...“ A ja som chodila s ňou 
ako „doprovod“. Aj keď som sa vydala, Marienka zostala mojou dôverníčkou. Veď vy to 
veľmi dobre viete, že i napriek svojej ťažkej chorobe bola stále aktívna a o všetko sa 
zaujímala. Rozumovo bola na tom veľmi dobre a mnoho si pamätala. Keď som nešla za 
ňou, snažila som sa jej aspoň telefonovať.  
   Zažili sme spolu veľa vecí. Keď už nevládala chodiť, vravievala mi: „Jáj, Martuš, kde 
sú tie časy, keď si ma vytiahla do Gaderskej doliny, čudujem sa, že som tam vyšla. 
A na ten Kľak! Veď keď to rozprávam deťom, tie mi ani neveria! Musíš potvrdiť, že je to 
pravda!“ „A ty si to pamätáš? Veď to bolo tak dávno!“ hovorila som jej. „Čo by som si 
nepamätala!“ Padlo mi dobre, že to všetko pokladala za svoj zážitok. 
   Takže na tetu Marienku spomínate s úsmevom... 
   Samozrejme, to sa inak ani nedá! Vždy sme sa spolu veľa nasmiali. Napríklad aj 
v časoch, keď chodila do Necpál už len na leto a sedávala vonku na dvore. Stačilo, že som 
išla okolo brány, hneď na mňa volala. Lojzko vyniesol štrúdľu – a tá bola vždy „de luxe“! 
Robili sme si žarty z toho, že ona k nám chodila na štedrák, ja k nim zas na štrúdľu. 
   V sobotu pred smrťou (potom v pondelok išla do nemocnice) som jej telefonovala: 
„Manika moja zlatá, vieš čo, musím ti to povedať, veľmi by ma mrzelo, keby si sa dozve-
dela od niekoho druhého, že sme predali dom a kupujeme nový.“ Vtedy sme ešte neve-
deli, že kde dom kúpime, len sme náš predali Gustovi. A ona mi na to povedala: 



„Martuš, čo si to urobila?“ Nevedela to prijať. Ja som jej vysvetľovala: „Manika, asi to 
bude lepšie, už máme svoj vek - aby deti, keď my oči zavrieme, mali všetko v poriadku.“ 
Mala slabý hlas, cítila som, že je chorá. Keby som bola vedela, že sa rozprávame 
naposledy! Vravela: „Martuška moja, len mi daj vedieť, kde budeš bývať.“ Ten hlas mi 
stále znie v ušiach. Už som jej to dať vedieť nemohla... 
   Spomínali ste, že ste spolu s tetou Marienkou zdolali mnohé kopce.  Stalo sa vám na 
niektorej z túr niečo nezvyčajné? Viem napríklad, že teta Marienka často hovorievala o 
búrke, ktorá vás zastihla na Kľaku... 
   Pochodila som toho toľko, že som si to vôbec nepamätala tak dobre ako ona. 
Toľkokrát som jej vravela: „Maňa, ty máš takú dobrú hlavu! Ako si to len pamätáš?“ Ona 
vedela povedať všetko do detailov. Ja som sa už len smiala: „No márnosť, aj to bolo?“  
   Často sme s Manikou spomínali na to, ako sme chodievali na polnočnú omšu. Raz na 
Vianoce bola taká strašná poľadovica, že z cesty sa stalo úplné klzisko. K Manike sme ešte 
nejako z tej polnočnej prišli, no ja som jej povedala: „Mariš, musíš ma ísť vystrojiť.“ Tak 
sme šli týmto naším kopcom - jeden krok hore, dva dolu. Lojzko šiel ešte k vám, ten sa 
šmýkal hore dedinou, my zas tu. Aj sme popadali, potom sme sa nejako chytili plota a len 
tak sme sa vyškriabali hore. Keď sme sa dostali dnu, tak sme sa smiali, až sme zobudili 
našich.  
   Nebolo vám ľúto, keď sa už teta Marienka kvôli chorobe s vami viac na túry vybrať nemohla? 
   Bolo, aj mi je. Keď som chodievala k nej, nikdy som jej nedávala najavo, ako mi je jej 
ľúto, ale keď som sa vrátila domov, veru som si aj poplakala.  
   Sú vaši synovia v turistickom smere po vás? 
   Kedysi, keď boli mladší, chcelo sa im chodiť viac. Teraz už až tak nie, ale je to 
spôsobené asi aj tým, že keď už moja mama bola na tom horšie, nemohli sme chodiť 
tak často preč a keď sme aj šli, jeden z nás musel zostať doma, pretože sme ju nechceli 
nechávať samú. Chlapci trochu spohodlneli, ale myslím si, že stále majú športového 
ducha. Chodievame spolu na hríby, Tiborovi sa veľmi nechce, ten by bol najradšej, keby 
mu hríb na každom kroku rástol. Paľko už má už viac trpezlivosti pri hľadaní. Chodievajú 
von aj na bicykli, hrávajú futbal, takže športu sa venujú. 
   Ako sa chystáte stráviť toto leto? 
   Len s robotou. Zháňame škatule, sme v prípravnom štádiu na balenie. S Božou 
pomocou to hádam všetko stihneme. 
   Chceli by ste niečo odkázať našim čitateľom? 
   Dúfam, že zostanem stále vašou čitateľkou, že mi budete časopis posielať aj na novú adresu!  
   Každému želám pevné zdravie a veľa lásky, porozumenia. Myslím si, že to v dnešnej 
dobe dosť chýba. Voľakedy sa žilo družnejšie. Bol to síce život jednoduchší, ale ľudia si 
navzájom pomáhali na roliach, driapali spolu perie... Teraz sa vzájomná pomoc vytráca. 
Ľudia žijú pre materiálne veci, niektorí sa majú príliš dobre, iní sú na tom finančne 
horšie. Vytvárajú sa rozdiely. Ale myslím si, že v nás ešte stále je dobro a že zvíťazí. 
Napríklad aj ja som teraz prekvapená, ako nám Pán Boh pomáha. Keď sa nás niekto 
spýta: „Stihnete to?“ – aj finančne, ja vždy poviem: „Á, ja mám sponzora tam hore!“ 
A veru sa „znenazdajky“ objavujú ľudia, čo nám pomôžu. Asi sa plní to, čo mi povedala 
bývalá zdravotná sestra Evka Rapošová, keď sme sa rozhodovali, či kúpiť dom: „Keď 
Pán Boh požehná kravičku, požehná aj trávičku!“ A je to tak, už je tu aj trávička. Človek 
sa nemôže opúšťať, musí v niečo veriť – a hlavne v to dobro. Myslím, že v ľuďoch ešte 
stále je a dúfam, že aj zostane.  

Ďakujem za rozhovor!                       Petra Humajová 
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OSEMSMEROVKA 
 

„Slečna, vy vyzeráte čím ďalej, tým lepšie.“ 
„Naozaj?“ 
„Áno. A čím ... (tajnička 7, 3, 6 ).“ 

ARTIKULÁCIA, AUTOR, BOBOR, BRATISLAVA, CESTOVANIE, CIEĽ, CUKRÍČEK, 
ČASOPIS, ČERNOCH, DABING, DIAMANT, DNES, ELEKTRIČKA, INDONÉZIA, 
JEDINEČNÝ, HERECTVO, CHLIEB, KAMEŇ, KAMARÁTKA, KOCKA, KOSA, KOSTOL, 
KOŠICE, KOŠÍK, KOŽA, KUKADLO, KUKURICA, LANO, LYŽIČKA, NEOPAKOVATEĽNÝ, 
NOHA, OKULIARE, OPORA, OSLOVENIE, OSOBNOSŤ, OSTROV, OVOS, PAPIER, 
PATOLOGIČKA, PENIAZE, PERO, PODVEDOMIE, POKLAD, POSTAVA, POSTRACH, 
POVOLANIE, PRÍSTUP, PROBLÉM, PRST, RAJ, REPA, RODIČIA, RUS, RÚRA, SEN, 
SIEŤ, SLOVENSKO, SLÚŽIŤ, STRACH, STOLIČKA, SVEDECTVO, ŠANCA, 
ŠPORTOVEC, ŠŤASTIE, TIAŽ, TIEŇ, TOK, VYBERAŤ, ŠTÝL, ZAUJÍMAVOSŤ, ZÁLOHA, 
ŽRALOK 

Martinka Humajová 

O A L Ý T Š Ž P O S T A V A K Č I L O T S

S K O Š Í K R R E P A D N E S E Ň E I T Z

T T U B L O A O I A E I Ž Š I R Š I R Á A

R Á S L E S L B P P C A K Ť P N E A L O U

O R L Y I A O L A I I M U A O O CH O L T J

V A Ú Ž M A K É T E Š A K S S CH H D Ý Ý Í

R M Ž I O R R M O R O N U T A A A M N H M

O A I Č D O O E L E K T R I Č K A Ľ O L A

T K Ť K E D S H O D S A I E U R E R H O V

U V E A V I O E G A I R C K T T Š S A T O

A Y I I D Č V R I L E Ú A I A A L A Ý S S

C B N P O I O E Č K Ť R K V I O V N O O Ť

E E E R P A CH C K O O U O Z V A Č B V K K

V R V Í E A L T A P L K É E L E N P T O E

O A O S R G I V O Á A N N S N O E O C Ž Č

T Ť L T O N E O C P O S I I S N K K E A Í

R U S U N I B I O D K T D Ť I E A Ľ D I R

O O O P A B A E N O A E J A P R S T E T K

P O V O L A N I E R J A Z Ň E M A K V I U

Š A N C A D B O B O R E I N A V O T S E C
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TAJNIČKA 
   „Šťastie je nádherný tovar. Čím viac sa rozdáva, ... (tajnička).“ 
                                                                                              Blaise Pascal 

1. Desiaty mesiac v roku – každodenná potravina. 
2. Zdrobnenina od slova kameň – meniny má 26.5.. 
3. 1.1.1993 vznikla Slovenská... – druh sovy. 
4. Obilnina – ročné obdobie. 
5. Strašidelný film – básnický prívlastok. 
6. Panovník v Egypte – opak choroby. 
7. Tretí stupeň slova „pekný“ – pomôcka na písanie. 
8. Tisícročie inak – talianske jedlo. 
9. Očkovacia látka inak – stupeň vývoja. 
10. Ubytovanie pre vysokoškolákov – obchod s použitými vecami. 
 

Martina Humajová 

1.
9. 12.

2.
17. 14.

3.
11. 2.

4.
7.

5.
8. 1.

6.
10. 4.

7.
6. 18.

8.
3. 15.

9.
16.

10.
5. 13.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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MILOSRDENSTVO A TU ES PETRUS 
 

   Milosrdenstvo a Tu es Petrus. Práve tieto dve skutočnosti nás sprevádzali 
2. aprílom 2007, dňom, keď sme sa vydali na cestu do Krakova. Mnohí 
študenti našej univerzity využili ponuku UPaC-čka, a tak sme naplnili 
dokonca tri autobusy. Zdanlivo sme boli rozdelení – každý autobus mal 
svojich vlastných „podkapitánov“ (lebo podľa slov otca Róberta „Kapitán“ je 
len jeden), univerzitných kaplánov. Predsa však existovala niť, ktorá nás 
dokázala spojiť. A bolo ňou posolstvo života pápeža Jána Pavla II., toho 
pápeža, ktorý tak veľmi miloval mladých, že im venoval aj svoje posledné 
slová. Toho pápeža, ktorý uviedol cirkev do tretieho tisícročia. Toho pápeža, 
druhé výročie smrti ktorého sme si v ten deň pripomínali. Toho pápeža, 
ktorý sa zasadil za ustanovenie sviatku Božieho Milosrdenstva a na počesť 
ktorého mal na krakovskom hlavnom námestí večer zaznieť koncert. Tu es 
Petrus... A na tejto skale – postavím svoju cirkev... 
   Deň bol nádherný, slnečný. Hranice sme 
prešli bez problémov a počas krátkej 
nevyhnutnej prestávky nám naši kapláni 
hneď predviedli, akú majú v dnešný deň 
veľkú radosť. Ukazovačka „Budem ako 
strom“ v ich podaní priniesla všetkým dobrú 
náladu, a tak sme mohli pokračovať v ceste 
ďalej. Samozrejme, že kilometre nemohli 
ubiehať len tak naprázdno. Otec Róbert 
v našom autobuse predniesol hneď na úvod 
krátku modlitbu za šťastnú cestu a navodil 
atmosféru prečítaním niekoľkých myšlienok 
Jána Pavla II.. Nechýbal ruženec. A potom 
nasledovala praktická príprava na svätú omšu 
rozdelením čítaní, prosieb, žalmov. Náš 
„podkapitán“ využil svoj prenikavý 
„presviedčací“ talent, a  tak mal zanedlho „po práci“. Jeho dobrovoľné 
„obete“ si nacvičovali prednes a on ďalej sledoval cestu zo svojho miestečka 
hneď vedľa šoféra. Všetko bolo tak, ako malo byť... Až na to, že sme 
meškali. Ale to bolo zanedbateľné. 
   Do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Lagievnikoch na okraji Krakova 
sme dorazili až po dvanástej, preto naša plánovaná svätá omša v talianskej 
kaplnke začala trochu neskôr. Uchvátení pohľadom, ktorý sa nám 
po vystúpení z autobusu naskytol, ponáhľali sme sa do podzemných 
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priestorov Sanktuária, kde má vyhradené miesto pre svoju kaplnku päť 
štátov, z ktorých sem prichádza najviac pútnikov. Svoju „kaplnku“ tu má 
i Slovensko. Žiaľ, zatiaľ nemá financie na jej zariadenie, preto nie je 
„funkčná“, čo je, myslím si, škoda. A práve preto nám naši kapláni slúžili 
sv. omšu v kaplnke – cudzej. Talianskej. Ale rýdzo katolíckej, to sa nebojte. 
Sv. omšu sprevádzala hra na gitare i spev študentov a otec Ondrej nás 
v kázni upozornil nielen na osobnosť Jána Pavla II., ale i na konanie skutkov 
lásky k našim blížnym, čo je určite jej najväčším prejavom. Vtipne to vyjadril 
tým, že nemáme byť svätými, pri ktorých sú ostatní mučeníci. Ján Pavol II., 
proces beatifikácie ktorého sa pomaly končí, takým určite nebol.  
   Po sv. omši sme sa pomodlili ruženec k Božiemu Milosrdenstvu, modlitbu, 
ktorú naučil Ježiš pri svojich zjaveniach svätú sestru Faustínu, a dostali sme 
hodinový rozchod. Hodina – to bolo príliš málo na všetko, čo Sanktuárium 
ponúka. So spolužiakmi sme sa v prvom rade vybrali do kaplnky vedľa 
kláštora sestier Kongregácie Matky Božej Milosrdenstva, kde je okrem 
pozostatkov svätej sestry Faustíny umiestnený aj známy obraz Božieho 
Milosrdenstva s nápisom „Jezu, ufam Tobie“ (Ježišu, dôverujem v Teba). Je 
to obraz namaľovaný podľa pokynov, ktoré dostala sestra Faustína, a Ježiš 
o ňom povedal: „Chcem sa dať spoznať milosťami, ktoré udelím skrze tento 
obraz.“ Zároveň sľúbil, že „...duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nebude 
zatratená. Sľubujem jej už tu, na zemi, víťazstvo nad nepriateľom, najmä 
v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju česť.“ Po prednesení 
našich vďakov i prosieb sme sa presunuli do hlavnej chrámovej časti 
Sanktuária Božieho Milosrdenstva, ktorá nás uchvátila svojou veľkosťou 
a zároveň jednoduchosťou. Hlavný oltár – strom, v korune ktorého sa 
nachádza zemeguľa s krížom, vyjadruje túžbu Ježiša vyliať svoje 
milosrdenstvo na celý svet. Navštívili sme i vežu vysokú 79 m so sochou 
Jána Pavla II. a krásnym výhľadom na celé mesto. Jej výška naznačuje vek 
pápeža, ktorý mal pri dokončení stavby Sanktuária. Záverečné minúty nášho 
voľna sme využili na poklonu v kaplnke stálej, 24 hodinovej adorácie.  
   A potom sme sa vydali na cestu ďalej, do centra Krakova. Dopravná 
zápcha poriadne spomalila náš postup, takže sme boli radi, keď nás už 
autobus konečne vysadil na parkovisku pod kráľovským hradom Wavel. Čas 
sme si organizovali sami, jediným styčným bodom bol koncert Tu es Petrus, 
ktorý sa konal na Hlavnom námestí o siedmej hodine večer. Prešli sme sa 
teda po wavelských nádvoriach, centre mesta, navštívili sme niekoľko 
kostolov, ktorých je v Krakove neúrekom (údajne 90), a niekoľko obchodov, 
ktorých je, mimochodom, tiež neúrekom (počet si netrúfam odhadnúť). 
Nakoniec sme sa postavili pred obrovskú tribúnu, aby sme z koncertu aj čosi 
videli. A nastali chvíle čakania.  
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   Tu es Petrus. Mám pocit, že som bola jedna z mála, ktorá nevedela, o čo 
ide. Poliaci na námestí už poznali nielen poradie pesničiek, ale aj ich 
kompletné slová a melódie. „Ľudkovia“ z našej univerzity za nimi 
nezaostávali. A ja som v napätí očakávala, čo sa z tej kopy reproduktorov, 
reflektorov a poukladaných nástrojov „vykľuje“. O siedmej začali na pódium 
prichádzať hudobníci. Naladili sa a ich počty sa obohatili o spevákov – 
zboristov a spevákov – sólistov. Záverečnou bodkou nástupu bol dirigent. 
A potom to všetko začalo. Už po prvých tónoch som vedela, že svoje 
rozhodnutie ísť sem neoľutujem. A keď sa nádherná súhra hudobných 
nástrojov, ľudských hlasov a farebných svetiel začala naplno – bolo nad čím 
žasnúť. Piesne uvádzané citátmi z evanjelií 
či myšlienkami Jána Pavla II. udivovali 
nielen hĺbkou svojho textu, ale 
i výstižnosťou a „chytľavosťou“ hudobného 
prejavu. Po dvoch hodinách a niekoľkých 
prídavkoch mi bolo normálne ľúto, že to 
všetko už končí, hoci som po celý čas 
musela stáť a ani môj „výhľad“ nebol práve 
ideálny. Obraz Jána Pavla II., otočeného 
chrbtom k nám, no tvárou k nebu 
a kráčajúceho smerom k nemu, naznačoval 
jeho odchod pred dvoma rokmi. A keď sa 
ručičky hodín ocitli na „cifrách“ 21:37 (my 
sme vtedy sedeli už na brehu Visly pod 
Wavelom), celým Krakovom sa rozozvučali 
zvony. Ich zvuky sa ozývali zo všetkých 
strán a jasne dokazovali, ako veľmi Poľsko 
milovalo a stále miluje svojho pápeža, 
„Petra“ z Wadovíc. V nočnej tichosti a tme cestou späť nebolo možné 
nevšimnúť si malé sviečky horiace v oknách domov, okolo ktorých sme 
prechádzali. I tie naznačovali len jediné... 
   S Jánom Pavlom II. sa naša cesta začala i skončila. On, ktorý prežil 
v Krakove mnoho dní, a ktorého nohy často prechádzali miestami, ktoré sme 
teraz navštívili my, už bude zanedlho vyhlásený za blahoslaveného. Veril 
v Božie Milosrdenstvo, a keď začul slová „Tu es Petrus“, vykročil na ťažkú 
a namáhavú cestu svojho povolania. Bez námietok. Možno i preto mohlo 
hneď po jeho smrti odznieť: „Subito sancto!“ A možno i preto sme my mohli 
prežiť taký krásny druhoaprílový deň. 

(Článok bol napísaný pre UPaC Jána Vojtašáka v Ružomberku.) 
Petra Humajová 
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NÁŠ PES CROSBY 
 
  Tento príbeh sa začal dňa 24.4.2006. Náš starý psík Alo mal už 14 rokov 
(čo je v prepočte 98 psích rokov – celkom slušné, však?). Mal problémy 
s okom a aby sa už netrápil, veterinár mu pichol dve injekcie – jednu na 
uspatie a druhú na usmrtenie. Smútila za ním celá rodina. Veď sme ho mali 
už taký dlhý čas! No a presne v ten deň prišiel brat Maťo od svojej priateľky 
Ľudky z Lazian s veselou správou: „Dnes sa Ľudkinej fenke narodilo 
8 šteniatok!“ A od tejto chvíle sme vedeli, že náš ďalší psík bude z Lazian. 
   Prípravy na príchod nového psíka do našej rodiny boli veľmi veľké. Maťo 
vydrhol celú klietku, ktorá bola taký dlhý čas Alovým domovom, rozmýšľal, 
že by sme mali dať psíkovi spraviť novú búdu a k neposledným prípravám 
patril aj výber mena. Keďže práve prebiehali majstrovstvá sveta v hokeji, 
s Maťom sme sa zhodli, že by sme mu mali dať meno po nejakom slávnom 
hokejistovi. Najlepšie po kanadskom. Za najlepšie návrhy sme pokladali 
mená  Bergeron a Shanahan. Lenže tieto boli priveľmi dlhé. Tak Maťo 
navrhol: „A čo keby sme ho volali Crosby? Veď tento hokejista má len 
18 rokov a je to začínajúca hviezda. Keď bude raz slávny, my už budeme 
mať psa pomenovaného po ňom.“ Mne sa tento návrh hneď pozdával. 
Horšie to bolo s našou starkou. Tej sa meno Crosby vôbec nepáčilo. 
„Volajme ho Alo a hotovo. Čo to vymýšľate za cudzie mená?“ Lenže my sme 
s týmto nesúhlasili. Veď vždy keď sme mali nejakého psa, volal sa Alo. 
A keď to bola fenka, volala sa Ala. Nakoniec naša rodinná rada predsa len 
schválila meno Crosby.  
   Maťo pravidelne chodieval do Lazian pozorovať, ako šteniatka rastú. Keď 
už boli väčšie, vybral spomedzi nich to najkrajšie a v jeden krásny piatkový 
večer prišiel domov s veľkou kartónovou škatuľou, v ktorej bol malinký psík. 
Bol to náš Crosby. Hneď sme mu dali trošku mliečka, veď po ceste určite 
vyhladol. Nemohli sme sa naňho vynadívať. Bol taký krásny! Keďže bol ešte 
veľmi malinký, nemohol spať vonku v búde. Tak sa jeho prechodným 
domovom stala komora pod našou izbou. Škatuľu  sme mu vystlali 
plienkami, aby tam mal mäkkúčko a teplúčko. Jednou plienkou sme ho 
dokonca zakryli. Zhasli sme svetlo a zaželali mu dobrú noc. Asi hodinu bol 
Crosby ticho, no potom začal pišťať. Pomysleli sme si: „Veď ho to za chvíľu 
omrzí.“ Lenže neomrzelo. Hodina, dve, tri, štyri a on stále pišťal. Asi o tretej 
ráno som to už nevydržala a išla som za ním. Doniesla som mu mliečko a na 
chvíľku som ho pustila von. Ako som však zavrela a zamkla dvere na 
komore, začal pišťať znova. A takto pišťal asi sedem dní a nocí. V našej izbe 
sa nedalo spať, tak sme spávali v obývačke, aby sme si aspoň trochu 
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oddýchli. Asi po týždni sa vonku oteplilo, tak sme Crosbyho presťahovali 
von. Zopár nocí pišťal aj vonku, ale keď po čase stíchol, vedeli sme, že už je 
dobre. Crosby si u nás zvykol. 
   Hneď od malička sme Crosbyho začali cvičiť. Naučili sme ho poslúchať 
tieto povely: „Sadni! Ľahni! K nohe! Nesmieš!“ Keď poslúchol, za odmenu 
sme mu dali piškótu. A tak si sadal, aj keď sme mu nepovedali, aby si sadol, 
a čakal, kedy mu dáme sladkú odmenu. Na tieto povely nás však poslúchal 
len vtedy, keď sme mu za to niečo dali. Takže keď sme mu povedali, aby si 
sadol a neukázali sme pritom piškótu, neposlúchol.  
   Crosby povystrájal veľa šibalstiev. Raz sme ho nechali samého na dvore 
a on zatiaľ doškriabal dvere, oškrabal omietku z domu a zašpinil steny 
špinavými labkami. Hocikedy nás prišiel pozrieť na naše horné poschodie, 
veď otvoriť si dvere mu nerobilo žiadne problémy. Bral nám topánky 
a nechcel nám ich ani za svet vrátiť.  
   Jeho špecifickým znakom sa stal úsmev. Keďže sme vždy chodili za ním 
usmiate, aj on nám to chcel odplatiť. Len v jeho podaní to vyzeralo trošku 
hrozivo. Ceril na nás totiž zuby. Dlho sme nevedeli, prečo to robí, až po čase 
maminka prišla na to, že sa na nás usmieva.  

   Crosby vyrástol. Začali sme ho púšťať 
do záhrady. Keď sme ho ale chceli zavrieť, 
odmietal ísť do búdy. Lákali sme ho na 
všelijaké dobroty, ale niekedy sa aj tak 
nedal. Raz sme ho nechali pusteného 
v záhrade. Mamina umývala plechy na 
oknách, keď na ňu zo susedovej strany 
nášho plota vyceril zuby (teda usmial sa) 
Crosby. Vyhrýzol si dieru do plota a cez ňu 
chodieval na návštevy k susedovi. Ocko 

tento problém hneď vyriešil tak, že  dieru zakryl a dal pred ňu ešte jednu 
vrstvu pletiva.  
   Teraz Crosbyho do záhrady púšťať nemôžeme, lebo v nej máme zasadenú 
zeleninu a on by nám asi všetko predčasne povytrhával. Tak s ním 
chodievam na prechádzky. Ocko mi ho zapne na „vodítko“ a idem s ním 
popri potoku. Síce mu to na „vodítku“ ešte nejde práve najlepšie, ja však 
pevne verím, že sa to v najbližšom čase naučí. 
   S Crosbym sme zažili už veľa zábavy, ale aj veľa trápení. Isté je však 
jedno - sme radi, že ho máme. Ak ste zvedaví na tohto šibalského psíka, 
určite sa naňho príďte pozrieť. Dvere na Veľkonecpalskej 117 a aj na 
Crosbyho búde sú pre vás vždy otvorené. 

Maťka Humajová      
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VERÍM PANE 2007 
  Na festival Verím Pane do Námestova sme sa so sestrou Maťkou vybrali už po tretíkrát. 
Preto sa nám ani nezdalo, že by sme šli do nejakého cudzieho mesta. Nabalené na celý 
týždeň, nastúpili sme pred naším domom do MHD. Ja som pri tom pútala všeobecnú 
pozornosť  vakom vyčnievajúcim ešte pol metra nad moju hlavu. Racionálne balenie sa 
nikdy nebolo mojou silnou stránkou. Ale musím uznať – mala som všetko, dokonca som 
ešte aj ostatným požičiavala to, čo nemali. Tak tá výška mala zmysel. 
   Bolo nás z Prievidze a okolia trinásť, teda skupinka, ktorá sa už nedala veľmi udržať 
„pokope“. Každý sa počas programu venoval svojím záujmom a častokrát sme sa 
navzájom videli len pri večerných koncertoch. Maťka so spolužiačkami Dominikou a Elou 
i s kamarátkou Aďkou sa rozhodli zapojiť svoje tvorivé sily do prípravy muzikálu. Že to 
nebude hračka, presvedčili sa už hneď v prvý deň, keď sa vrátili úplne zničené s kôpkou 
textov potrebnou naučiť sa naspamäť. Odporúčanie ich triedneho profesora, aby 
neponocovali, bolo úplne zbytočné, pretože sme ich museli priam „nútiť“, aby sa po tej 
drine vybrali aj na večerné koncerty. Ela si vytrvalo cvičila svoje divadelné repliky a učila 
sa nesmiať, i keď pri nás – stále sa smejúcich – to nebolo ľahké. Maťka si zas nacvičovala 
svoje skoro sólo, lepšie povedané duet v jednej piesni. Bolo jasné, že text ovládať musí. 
Cvičili približne sedem hodín denne (počas troch dní) + ešte niekoľko hodín v sobotu 
doobeda. No výsledok ich práce a námahy stál za to. Dvadsaťminútový muzikál odmenila 
sála domu kultúry naplnená do posledného miestečka dlhotrvajúcim potleskom.  
   Dievčatá z Lehoty pod Vtáčnikom sa najskôr zapojili do dielne výtvarná komunikácia, 
potom chodievali buď na chvály alebo projekciu dokumentárnych filmov s názvom 
Pilgrim fest. Ja som sa rozhodla pre dielňu Príprava modlitby, ktorú viedol duchovný 
správca Univerzitného pastoračného centra v Prešove Ján Knapík. Spočiatku sme v dielni 
boli tri, potom sa náš počet zvýšil na päť. Ale hoci nás bolo málo, bolo nám veľmi dobre. 
Pán kaplán nám hneď na úvod kúpil banány a neustále sa staral o náš pitný režim, 
pretože boli strašné horúčavy. Pomedzi to nám rozprával vtipy, príhody zo života, ale 
i množstvo múdrych vecí, o ktorých som nič nevedela. Dostali sme sa k témam ako 
súkromná a spoločná modlitba, svätá spoveď, predsavzatia, duchovný život, svätá omša 
– správny výber piesní na ňu, príprava obetných darov, časti, ktoré si na ňu môžeme 
„vytvoriť“ sami (napr. prosby), ale načreli sme aj do oblasti hudby, slovenčiny, 
matematiky, chémie, či rátania priemernej výšky hráčov futbalového družstva. 
Samozrejme, v súvislosti s duchovným životom – na názorné vysvetlenie niektorých vecí. 
Pán kaplán nenadarmo so žartom vyhlásil, že je druhým Matejom Bellom. Prívlastok 
„polyhistor“ mu úplne sedel. „Produktom“ dielne bola príprava úvodného slova, úkonu 
kajúcnosti a prosieb na nedeľnú svätú omšu, ktorú slúžil v námestovskom kostole náš 
vynikajúci lektor. I v kázni sa nechal inšpirovať nami načrtnutou myšlienkou. Bola to 
veľmi zaujímavá skúsenosť – modliť sa na takom veľkom podujatí čosi, na tvorbe čoho 
ste vy sami mali podiel.  
   Koncerty boli tiež vynikajúce. Mňa osobne zaujali najmä Stanley a Kapucíni, Metelica, 
Heaven's Shore, Rišo Čanaky, Eliáš, S2G Band, Boží šramot, Credo, Magnet, ale aj iní. 
Veď hudby sme si užili neúrekom. Napríklad aj na nočnej Jam session, kde sa hudobníci 
sami stavali do úplne nečakaných zostáv a hrali spolu melódie, o ktorých ani oni sami 
nevedeli, ako budú vyzerať o malú chvíľu. Boli fakt dobrí. 
   A samozrejme, nechýbala duchovná časť festivalu. Nenapodobiteľné omše, 
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 nenapodobiteľná sobotná duchovná obnova, každodenné adorácia v kostole, možnosti 
porozprávať sa či vyspovedať. Práve táto duchovná časť dávala zmysel i tomu ostatnému. 
   Nedeľnou záverečnou bodkou boli okrem iného aj tri divadelné predstavenia: tanečné divadlo 
Atak, zábavné predstavenie divadla Za pecou Samson a muzikálová komédia Janka Knapíka 
Baro (c)kový kláštor, ktorá nemala chybu. Mladí z Prešova v nej predstavili príbeh štyroch chlapcov 
– rockerov – ktorí ako víťazi speváckej súťaže vyhrali týždenný pobyt v ženskom kláštore. Sála 
domu kultúry sa otriasala návalmi smiechu spôsobeného nie prázdnym humorom, ale s humorom 
s posolstvom. Myslím, že to bol zlatý klinec festivalového programu. 
   Domov sme sa vrátili unavené, ale o čosi múdrejšie a veľmi, veľmi spokojné. Zažili 
sme toho veľa – nočný volejbal s druhým prešovským „UPC-čkárskym“ kaplánom 
v telocvični nevynímajúc. Myslím, že po našich „drevovýkonoch“ v tomto obľúbenom 
športe boli všetci hráči radi, keď sme sa napokon po dvoch zápasoch vybrali spať. Bolo 
však od nich pekné, že nás volali hrať aj na ďalšiu noc. 
   Verím Pane je festival, ktorý funguje už sedemnásť rokov. Obrovský počet ľudí na 
ňom svedčí nielen o tom, že je tam skutočne dobre, ale i o tom, že organizovať ho má 
zmysel. Určite ho svojou účasťou podporíme i o rok! 
 

 Petra Humajová 
 

VCHÁDZAM DO CHRÁMU... 
   Vchádzam do chrámu a sýtim sa jeho temnotou. Sadám na stoličku, celkom vzadu 
a celkom v kúte. A som tu. A si tu Ty, Bože. Môžeš začať hovoriť. Ja počúvam...Rozžiari 
sa niekoľko svetiel a zazvoní zvonec. Omša začína. Pridávam sa k davu volajúcemu na 
Tvoju slávu a prosiacemu o Tvoju pomoc. Je nás málo, no volanie našich sŕdc je silné. 
Sme tu a modlíme sa... Všetko je také kľudné a pokojné... 
   Vošla som do chrámu. No nemohla som vojsť len tak. Nemala som vstupenku, preto 
som musela čakať až na záver prúdiaceho davu ľudí mávajúceho žltými papierikmi. 
Potom ma ešte čakala prehliadka skenovacieho stroja. Sadla som si na prvé voľné 
miesto, ktoré bolo nablízku. A čakala som... Zanedlho prišiel pápež. Pozornosť ľudí sa 
okamžite sústredila na neho. Cvakanie fotoaparátov, vyliezanie na stoličky... Už hovoril, 
ale ruch neprestával. Ľudia si šepkali, ukazovali, tlačili sa... A v bočných lodiach sa stále 
pohybovali noví a noví turisti, fotiaci historické pamiatky, obdivujúci architektúru 
a pramálo sa zaujímajúci o to, čo sa tu deje. Pápež slúžil omšu, ale to bolo jedno. 
Prestalo to baviť aj niektorých z tých, čo sedeli. Veď aj tak nerozumejú... Dvíhali sa 
a odchádzali a na ich miesta prichádzali noví. Pozrieť sa na „turistickú atrakciu“ alebo sa 
skloniť pred Pánom života a smrti...?!!! 
   Vchádzam do chrámu. Je menší ako ten, v ktorom som bola. A nemá ani takú 
historickú hodnotu. Kľačí v ňom iba pár ľudí... Ale vedia, prečo prišli...Sadám na 
stoličku, celkom vzadu a celkom v kúte. A som tu. A si tu Ty, Bože. Môžeš začať hovoriť. 
Ja počúvam...Rozžiari sa niekoľko svetiel a zazvoní zvonec. Omša začína. Pridávam sa 
k davu volajúcemu na Tvoju slávu a prosiacemu o Tvoju pomoc. Je nás málo, no volanie 
našich sŕdc je silné. Sme tu a modlíme sa... Všetko je také kľudné a pokojné... 
   Musela som ísť do Ríma, aby som pochopila, aké bohatstvo – mám DOMA... 
 

Petra Humajová 
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RECEPTY 
ORECHOVÁ ROLÁDA 
   Suroviny: 5 vajec, 10 dkg kryštálového cukru, 12 dkg hladkej múky 
„špeciál“, trošku vody 
   Plnka: 25 dkg masla, 15 dkg preosiateho práškového cukru, 1 vajce, 
rum, mleté orechy 
   Postup: Žĺtky vyšľaháme s polovicou cukru a troškou vody, kým 
sa cukor nerozpustí. Z bielkov šľaháme tuhý sneh, do ktorého 
zašľaháme druhú polovicu cukru, primiešame k žĺtkom, 
premiešame, pridáme preosiatu múku, znova premiešame, cesto rozotrieme na 
papierom vyložený plech a v horúcej rúre rýchlo upečieme (nie vysušiť). 
Z vychladnutého stiahneme papier, natrieme plnkou (trochu si necháme na natretie 
vrchu), ktorú vyšľaháme s cukrom a 1 vajcom, pridáme rum a orechy podľa chuti; 
zatočíme, potrieme zbytkom plnky a posypeme mletými orechmi. 

TVAROHOVÝ KRÉMEŠ 
   Suroviny: 1 balíček lístkového cesta 
   Plnka: ½ kg tvarohu, 15 dkg práškového cukru, ½ l mlieka, 1 dcl oleja, 1 balíček 
„Zlatý klas“, 1 vanilkový cukor, 3 žĺtky, 1 celé vajce 
   Postup: Lístkové cesto rozvaľkáme, vyložíme ním plech (aj boky). Všetky prísady na 
plnku rozmixujeme, vylejeme na surové cesto a dáme piecť do stredne teplej rúry aspoň 
na 30 minút. Pred dopečením, keď už plnka zhustla, vyberieme z rúry a na povrch 
koláča rozotrieme sneh vyšľahaný zo 4 bielkov a 4 polievkových lyžíc kryštálového 
cukru. Dáme ešte zapiecť na 7 – 10 minút. 

CITRÓNOVÉ REZY I. 
   Suroviny: 8 vajec, 30 dkg kryštálového cukru, 30 dkg 
hladkej múky „špeciál“, 1 prášok do pečiva, asi ¾ dcl vody 
   Postup: Z prísad vypracujeme piškótové cesto (ako pri 
orechovej roláde alebo podľa svojho receptu), rozdelíme ho 
na 2 veľké rovné plechy vyložené papierom a upečieme. 
   Plnka: 25 dkg masla, 20 dkg preosiateho práškového cukru 
a 1 vajce dobre vyšľaháme, pridáme citrónovú šťavu podľa chuti a naplníme pláty.  
   Vrch polejeme citrónovou polevou a prizdobíme čokoládou. 
   Poleva: 40 – 50 dkg preosiateho práškového cukru, šťavu z 1 citróna a trošku vriacej 
vody dobre vymiešame. 

CITRÓNOVÉ REZY II. 
   Piškótové cesto ako na citrónové rezy I.. 
   Plnka: 37 dkg masla, 25 dkg práškového cukru, 2 vajcia dobre vyšľaháme, pridáme 
citrónovú šťavu, dobre prešľaháme a naplníme plátky. Časťou plnky natrieme vrchný 
plát a prizdobíme vareným snehom: 3 bielka šľaháme, postupne pridávame 21 dkg 
kryštálového cukru, vyšľaháme dotuha, chvíľu aj nad parou a ozdobíme rezy. 
 

UPOZORNENIE: 
   V minulom čísle v recepte „Mrežovník s medom“ sa vyskytla chyba, opravte si preto 
množstvo hladkej múky na 35 dkg. 

Recepty poskytla a veselé pečenie všetkým želá Filka Petrášová. 
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Z ARCHÍVU... 
   Človek by neveril, čo všetko sa v tých starších číslach nášho časopisu nájde. Po 
tom, čo nás teta Marienka navždy opustila, vrátili sa ručne vyrobené čísla Mane 
k nám, do nášho archívu. Neodolala som túžbe zalistovať si v nich a vrátiť sa tak 
trochu v čase dozadu, o desať, deväť, osem rokov... Musela som sa veru pousmiať 
nad nápadmi, ktoré sme vtedy do Mane vkladali. No to, čo ma zaujalo najviac, boli 
asi odpovede na anketové otázky. Pamätáte si, aké túžby, sny a názory ste mali 
pred desiatimi rokmi? Nie? Tak čítajte ďalej. Možno sa nad svojimi odpoveďami 
i vy zasmejete. 

Maňa 30.6.1997 
   Anketová otázka znela: „Tešíte sa už na prázdniny? Kam sa tento rok 
chystáte?“ 
   Odpovede boli rôzne, no spomedzi nich sa vynímali dve. Odpoveď Evky 
Humajovej bola stručná a jasná: „Áno. Pôjdem na Kúty.“ Pre tých, ktorí nie sú 
z Prievidze a nevedia, kde Kúty sú, podotýkam, že táto časť teraz už mesta Bojnice 
sa nachádza len cca 1 km od domu, kde Evka býva. 
   Sisa Petrášová sa už rozhovorila viac: „Na prázdniny sa teším, hlavne na 
kúpalisko. Chcela by som ísť do Grécka, ale pôjdeme na Kľak a to mi stačí.“ 
   PS: Všimli ste si tú skromnosť? Alebo skôr – finančnú tieseň? ☺ 
Maňa 5.7.1997 
   Tentoraz sme udreli na čitateľskú strunu: „Ktorý časopis čítate najradšej? 
Prečo?“ 
   Martinka Humajová je osôbkou, u ktorej „vývin“ odpovedí a názorov možno 
sledovať asi najlepšie. V čase odpovedania na túto otázku mala presne 6 rokov. Čo 
myslíte, Povedala by i dnes to isté? 
   „Včielku, Macka Pusíka a Mickey Mousa. Lebo sú pekné.“ 
   Martin Humaj sa zachoval typicky chlapčensky. Všimnite si hlavne druhú časť 
odpovede. 
   „Mickey Mouse. Lebo je tam veľa obrázkov a málo písané.“ 
Maňa, pravdepodobne august 1997 
   Objavenie ankety s otázkou : „Aký je váš sen do budúcnosti?“ bolo pre mňa 
asi najprekvapujúcejšie a zároveň najzábavnejšie. Veď čítajte sami... 
   Martinka Humajová: „Chcem sa vydať za Patrika, mať veľa detí a dosť peňazí.“ 
   Silvia Petrášová: „Chcem mať muža, ktorý nebude fajčiť, piť a fetovať a chcem, 
aby bol milujúci manžel a ešte chcem chovať dalmatíncov a boxerov (aspoň 20).“ 
   Lucka Petrášová: „Chcela by som mať veľkú poschodovú vilu, v ktorej budú 
točité schody a starodávny nábytok.“ (Žeby vila Mojsejovcov? ☺) 
   Peter Petráš ml.: „Dať si riadnu nanukovú tortu.“ 
   Myslím, že ujovi Peťovi sa jeho sen mohol splniť... 
Maňa 13.9.1997 
   Pri téme oslavy 10. narodenín hudobnej skupiny Necpalanka sa veru u mnohých 
predrala do popredia typicky slovenská vlastnosť. V odpovedi na otázku: „Čo sa 
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vám najviac páčilo na oslave 10 rokov Necpalanky?“ to najzreteľnejšie 
vyjadril náš starký: 
   Peter Petráš st.: „Guláš, zábava, tancovačka, tombola a že všetko bolo zadarmo!“ 
   Že to bolo zadarmo, páčilo sa veru mnohým z nás  ☺.  
Maňa 17.2.1999 
   Potrápili sme vás veru aj vedomostnými otázkami, na ktoré už teraz možno ani 
sami nevieme bez naštudovania témy presnú odpoveď ☺. Ale teta Erika sa vynašla 
– a to je hlavné. „Čo je to kondenzácia?“ Ak sa na to pozrieme z pohľadu 
fyziky, podľa Slovníka cudzích slov ide o „termodynamický proces, pri ktorom 
dochádza k prechodu látky z fázy plynnej do fázy kvapalnej“ – jednoducho 
povedané, ide o skvapalňovanie. Teta Erika to pochopila po svojom:  
   Erika Petrášová: „Keď si chceš oddýchnuť – skondenzovať sa.“ 
Maňa 21.12.1999 
   Vianoce... Večná téma. Otrepaná? Neviem. Možno nám to prezradí ujo Peťo. 
   „Čo vás napadne pri slove Vianoce?“ 
   Peter Petráš ml.: „Už zase?“ 
Maňa 22.4.2000 
   A po Vianociach prichádza – Veľká Noc! Každý ju má rád zo svojich vlastných 
dôvodov... 
   „Máte radi veľkonočnú oblievačku? Prečo?“ 
   Martinka Humajová: „Áno, lebo keď ma kúpač obleje, tak aj ja jeho.“ (Maťka ako 
správna bojovníčka za práva žien!) 
   Martin Humaj: „Áno, lebo na druhý deň ma sestra tiež obleje.“ (Maťo sa na 
odplatu dokonca aj tešil. Na veľkonočný pondelok by som mu dopriala byť 
dievčaťom.) 
  Peter Chudý st.: „Áno, lebo sa po dlhom čase riadne najeme.“ (Žeby mu cez rok 
nedávali?) 
  Maťko Chudý: „Áno, lebo sa zabávam.“ (Typický chalan. On sa zabáva, my 
trpíme. Veď dobre... ☺) 
 
   Tak ako? Zasmiali ste sa? Či ani nie? Verím, že pri čítaní časov dávnych i tých 
menej dávnejších ste strávili príjemné chvíle – rovnako ako ja pri ich písaní ☺. 
Do archívu nazrieme aj v nasledujúcom čísle.   
    S vďakou za všetky odpovede 

Petra Humajová. 
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Hovorí Jožko bratovi: 
„Predstav si, už je osem hodín. To zase 
dostaneme...“ 
Ferko zhodnotí situáciu a hovorí: 
„Tak zostaňme ešte aspoň hodinu vonku 
a uvidíš, akú budú mať rodičia radosť, že 
sme sa vrátili.“ 
 

Na koľko ťahov vložíš slona do 
chladničky? 
Na tri ťahy: otvoríš chladničku, vložíš 
slona, zavrieš chladničku. 
Na koľko ťahov vložíš žirafu do 
chladničky? 
Na štyri ťahy: otvoríš chladničku, 
vyberieš slona, vložíš žirafu, zavrieš 
chladničku. 
Kto dosiahne vyšší list na strome – slon 
alebo žirafa? 
Slon. Žirafa je v chladničke. 
 

„Ty máš ale nadaného psa,“ žasol muž, 
ktorý videl priateľa, ako so svojím psom 
hrá karty. 
„Nie je taký múdry, ako vyzerá,“ znela 
odpoveď. „Vždy, keď dostane dobrú 
kartu, zavrtí chvostom.“ 
 

Učiteľ sa pýta žiaka: 
„Keď sa postavím na hlavu, nahrnie sa 
mi do nej krv. Prečo sa mi nenahrnie do 
nôh, keď stojím normálne?“ 
„Pretože nohy nemáte duté!“ 
 

Hovorí mama synovi: 
„Keď si si tak veľmi chcel zahrať futbal, 
prečo si sa ma dopredu neopýtal?“ 
„Pretože som si chcel zahrať futbal.“ 
 

„Ondrejko, už si sa umyl?“ 
„Áno mamička, už včera.“ 
 

Nápis na náhrobnom kameni: 
„Tu bude v pokoji odpočívať John 
Mesley. Teraz býva na ulici Mangroud 

č. 415 a zhotovuje moderné pánske 
oblečenie za lacnejšie ceny. 
Dôveryhodným osobám aj na splátky!“ 
 

„Obžalovaný, prečo ste ukradli aj 
sliepku?“ 
„Ja som chcel vziať iba vajcia, ale 
sliepka ma prosila, aby som ju 
neodlučoval od detí.“ 
 

Pán Novák príde domov až ráno a už 
zďaleka kričí na ženu: 
„Kvôli tebe som presedel vo vyšetrovacej 
väzbe celú noc. Iba tebe mohol prísť na 
um taký nezmysel dať na vkladnú knižku 
také nenormálne heslo: Peniaze alebo 
život!“ 
 

Multimilionár chytí zlatú rybku. Ani si ju 
poriadne neprehliadne a už ju chce 
seknúť po hlave paličkou, keď vtom 
rybka prehovorí: 
„Počkaj chvíľu, čo nevidíš, že som zlatá 
rybka? Čo tak tri želania? To ti nič 
nehovorí?“ 
Multimilionár odloží paličku 
a povzdychne si: 
„Tak vrav! Čo by si si priala?“ 
 

Nápis pri domovom zvončeku Škóta, 
ktorý šetrí elektrinou: 
„Nezvoňte! Každú štvrťhodinu sa 
pozerám z okna.“ 
 

V autoservise: 
„Vaše brzdy sa nedali opraviť, tak som 
vám dal silnejší klaksón.“ 
 

Rodina príde autom na hranice. Pristúpi 
k nim colník, požiada vodiča, aby stiahol 
okienko a hovorí: 
„Cigarety, víno, liehoviny?“ 
A vodič neochotne prehodí: 
„Nie, ďakujem, máme toho plný kufor.“ 


