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NOVINKY Z RODINKY  
 
Na začiatku augusta sa Peter Petráš ml. zúčastnil 

tradičnej cesty do Švajčiarska s prievidzskými 
vyslúžilými basketbalistami ako ich šofér. 
V zahraničí strávil päť dní. 
 
1. augusta sa Peter Chudý po takmer  dvojročnom 

dôchodku opäť vrátil do policajného zboru. Pracuje 
v Bratislave ako zástupca riaditeľa národnej 
protizločineckej jednotky Prezídia Policajného 
zboru. Podľa jeho vlastných slov sa veľmi čudoval, 
keď v rámci prijímacieho konania musel absolvovať 
okrem iného aj diktát zo slovenského jazyka.  
 
Peter Chudý ml. v auguste dovolenkoval so svojimi 

kamarátmi v Chorvátsku. Cestoval tam letecky 
prostredníctvom súkromného lietadla jedného 
z účastníkov pobytu.  
 
9. augusta oslávila Lenka Weissabelová svoje 30. 

narodeniny. Keďže všetci jej najbližší príbuzní majú 
narodeniny v auguste či septembri, darovali si pri 
tejto príležitosti spoločný darček – dovolenku 
v Tunise – Mahdii.  
 
11. augusta sa Silvia Petrášová ako svedok 

zúčastnila významnej udalosti – svadby svojej 
niekdajšej spolužiačky a dobrej kamarátky Alžbety 
Karpišovej a Tomáša Šlapku. Na svadobnej hostine 
sa o dobrú náladu starala hudobná skupina 
Necpalanka so starejším Milanom Petrášom. Vo 
večerných hodinách sa medzi početnými 
svadobnými hosťami objavila i Petra Humajová. 
Rozvoz svadobných hostí zabezpečoval Martin 
Humaj.  
 

 11. a 12. augusta sa na Mariánskom vŕšku 
v Prievidzi konala tradičná púť k Nanebovzatej 
Panne Márii. Na organizovaní sobotného programu 
pre mládež sa okrem iných  podieľala i Martina 
Humajová. V nedeľu na farskom popoludní  

SLOVO NA ÚVOD… 
 Minulý školský 
rok sa moja 
trieda z ničoho 
nič rozhodla, že 
ma nachytá. 
Nebol prvý 
apríl, ani žiaden 
iný výnimočný 
deň, no všetky 
moje deti pred 

dejepisom svorne povykladali 
stoličky, pobrali si všetky veci 
a ukryli sa na toaletách.  
Mali z toho ohromnú zábavu – 

a ja som sa k nim pridala. Na druhý 
deň som so sebou na vyučovanie 
priniesla dve správy. V prvej, 
serióznej, som sucho a vecne 
popísala, čo sa v našej triede stalo. 
V druhej, bulvárnej, som vec 
nafúkla do nevídaných rozmerov. 
Z Ondreja som spravila vodcu 
hnutia Školský Taliban, z detí 
záškodníkov a z Maťa vydierača. 
Samú seba som vykreslila ako obeť 
na pokraji infarktového stavu. 
S deťmi sme sa na tom dobre 
zasmiali a život išiel ďalej. 
Bola to taká obyčajná príhoda. 

Aspoň som si to myslela, kým sa 
zmienka o nej približne po roku 
neobjavila takmer v polovici 
žiackych spomienkových 
slohových prác. Vtedy som 
pochopila, že sme spolu prežili 
čosi nezabudnuteľné. 
Nech sú takými i vaše 

tohtoročné Vianoce. Možno sa 
vám na prvý pohľad budú zdať 
úplne obyčajné, také, ako vždy. 
No stačí sa počas nich pridať 
k druhým, zasmiať sa s nimi, dať 
priestor vzájomnej láske... 
A stanú sa jedinečnými a 
nezabudnuteľnými. Hlavne vo 
vašich srdciach.  

Petra Humajová.  
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účinkovala hudobná skupina Necpalanka. Futbal v zápase slobodní proti ženatým 
odohral za slobodných aj Martin Humaj. 

 

13. augusta sa súrodenci Humajovci s Ivkou Oravcovou vybrali na výlet. Navštívili 
kaštieľ Betliar na južnom Slovensku a potom sa presunuli do Zvolena, kde 
uskutočnili výstup na Pustý hrad. 

 

15. augusta sa Martina a Petra Humajová vybrali na návštevné turné 
vysokoškolských spolužiačok. Začali v Hybiach u Majky Suranovej s dcérkou Laurou, 
pokračovali v Ružomberku, kde navštívili Lauru Soboňovú s dcérkami Luckou 
a Monikou i Katku a Dana Markovičovcov. Napokon ich kroky smerovali k rodine 
Štupákovej, u ktorých Petra počas vysokoškolského štúdia bývala.  

 

16. august bol pre Humajovcov opäť cestovným dňom. Evka, Jožko, Petra 
Humajovci a Filka Petrášová sa totiž vybrali do Nitry, kde navštívili pátrov piaristov, 
kedysi pôsobiacich v Prievidzi – pátra Alojza Orlického a pátra Jána Lichtnera.  

 

V sobotu 18. augusta sa uskutočnil 21. 
rodinný výlet. Pod vedením Petra Petráša ml. 
navštívila rodinná pospolitosť najskôr pivovar 
Steiger vo Vyhniach a potom folklórne 
slávnosti v Hrušove.  

 

19. augusta sa Evka a Jožko Humajovci 
spolu so starkou Božkou Humajovou vybrali 
na návštevu Vierky a Alexandra Bohóovcov do 
Rimavskej Soboty. Bohóovci ich privítali 
v novopostavenom dome.  

 

21. augusta sa niekoľko odvážlivcov na čele 
s pátrom Jánom Hríbom vydalo na tradičnú 
pešiu púť Blatnica – Staré Hory. Kvôli zrušeniu 

početných spojov museli z Prievidze 
vyštartovať už ranným vlakom 
o 4:30. Trasu sa im však podarilo 
absolvovať v stanovenom čase. 
Medzi pútnikmi bola i Petra 
Humajová. 
 

  24. augusta sa uskutočnila oslava 
50. narodením Eriky Petrášovej. 
Široká rodina sa zišla na pohostení 
v reštaurácii U Floriána. Nechýbala 
hudobná skupina Necpalanka 
a členovia Fanklubu, ktorí si pre Eriku 
ako darček pripravili pravý 
prvomájový sprievod.  
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Od septembra navštevuje Vanesska Weissabelová materskú škôlku v Handlovej. 
Aklimatizovala sa veľmi rýchlo a hneď aj nadobudla veľký počet ochrancov – 
chlapcov, ktorí ju bránia pred tými, čo ju radšej ťahajú za vlasy, ako sa s ňou hrajú. 
Za škôlku už bola recitovať básničky pri uvítaní novonarodených detí na Mestskom 
úrade v Handlovej.  

 
  5. septembra sa Veronika Šutinská dožila svojich 30. 
narodenín. Od svojich rodičov dostala ako darček 
víkendový pobyt v Tatrách pre celú rodinu. Šutinskí 
bývali v hoteli Crocus v Štrbskom Plese. Absolvovali  
výlet do Starého Smokovca a do Tatranskej Lomnice, 
odkiaľ sa kabínkovou lanovkou vyviezli na Skalnaté 
pleso.  
 
  8. septembra skladal večné sľuby v reholi piaristov Fr. 
Marek Kotras, SchP.. Na slávnosti v Nitre sa zúčastnila 
i Petra Humajová.  
 
16. septembra Martin Humaj pri hre volejbalu 
nešťastne doskočil na nohu a natiahol si väzy na 

členku. Na PN strávil viac ako mesiac.  
 
22. septembra vstúpil do stavu manželského 

Andrej Humaj, ktorý si za ženu zobral Zuzku 
Kristýnkovú. Sobáš sa uskutočnil v piaristickom 
kostole v Prievidzi, svadobná hostina v Bielom dome 
v Nedožeroch – Brezanoch. Do tanca hrala hudobná 
skupina Black Band. 

 
  25. septembra sa 50. narodenín dožila Janka 
Petrášová. Svoje životné jubileum oslávila v úzkom 
rodinnom neformálnom kruhu v sobotu, 20. októbra. 
 
  Od októbra navštevuje Martin Chudý prípravné kurzy 
z chémie a biológie v Bratislave. Po ukončení štúdia na 
gymnáziu by sa chcel venovať štúdiu medicíny.  
 
  V októbri podľahla rotvajlerka Nota rodiny Petrášovej 
rýchlej a zákernej chorobe. Nahradil ju nový obyvateľ 
domu – bernský salašnícky pes Geri. K Petrášovcom 
prišiel ako mesačný, odvtedy riadne vyrástol a pribral. 
Je nezbedný a priateľský a ako každé šteniatko, aj on 
veľmi rád hryzie všetko naokolo.  
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Lucia Petrášová sa po celoletnom prerábaní bytu spolu s priateľom Tomášom 
Horváthom na jeseň presťahovala do Pezinku. Od decembra začala pracovať 
v distribučnej firme BGS ED' system, ktorá sa venuje veľkoobchodu s výpočtovou 
technikou a inou elektronikou. Pracuje ako obchodný 
manažér pre Absolut IT. 

 
Od 12. do 13. októbra sa mladí z prievidzskej farnosti 

spolu s pánom dekanom a kaplánmi zúčastnili akcie Rozlúčka 
s horami. Vystúpili na Roháčske plesá vo Vysokých Tatrách. 
Podujatia sa zúčastnila i Martina Humajová. 

 
15. októbra sa Evka a Maťka Humajové a Filka Petrášová 

vydali na mal pútnický výlet. Navštívili Turzovku a potom 
i Rajeckú Lesnú.  

 
16. októbra navštívila Petra Humajová spolu so svojou 

triedou 8.A tvorivé dielne v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Banskej Bystrici. 
Žiaci pracovali v drotárskej dielni, ale i v dielni venujúcej sa práci so šúpolím. 
Výsledkom ich tvorivej aktivity boli drôtené srdcia či jednoduché bábiky.  

 
18. októbra sa dožila okrúhleho jubilea, 50. narodenín, Kvetka Ďurčová. Početní 

členovia Fanklubu Necpalanky si i pre ňu nachystali prekvapenie. Neprišli na oslavu 
v sobotu, ale už v piatok – aj to len preto, aby v priamom prenose, pred Kvetkinou 
rodinou, natočili film o úcte k starším. Hlavnú úlohu, samozrejme, hrala naša 
rodinná kameramanka Kvetka – hoci o tom ani vopred nevedela ☺.  

 
V októbri bol zrealizovaný prvý veľký návrh Silvie Petrášovej – testovacia stanica 

na výmenu batérií pre elektromobily na Vajnorskej ulici v Bratislave. Autorom 
a majiteľom projektu je firma Greenway.  

 
27. októbra sa Fanklub Necpalanky vydal na cestu do Slovenského Grobu, kde si 

nechal pripraviť husacie hody. Členom Fanklubu všetko veľmi chutilo a strávili tu 
spolu príjemný čas.  

 
Začiatkom novembra sa Silvia Petrášová zúčastnila na medzinárodnom odbornom 

seminári Obnova hradu Švihrov. Cestou sa zastavila i na hrade Karlštejn. Seminár 
bol zameraný na obnovu stredovekých hradov. 

 
V novembri Peter Chudý ml. založil s. r. o.. V predajných stánkoch obchodnom 

dome Korzo v Prievidzi a v hypermarkete v Bratislave predáva hračky na diaľkové 
ovládanie (vrtuľníky, autá, lode...). 

 
Od 9. do 11. novembra bola Petra Humajová na víkendovom seminári  
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Spoločenstva katolíckych žurnalistov Network Slovakia. Seminár sa uskutočnil 
v Ružomberku. Mediálni aktivisti sa počas neho venovali hľadaniu odpovedí na 
otázky o pôsobení novinára na digitálnom kontinente. Zároveň načrtli víziu ďalšieho 
smerovania tohto občianskeho združenia.  

 
 10. novembra sa Fanklub Necpalanky zišiel 
v altánku u Kvetky Ďurčovej, kde z ničoho 
nič pripravil prekvapenie členom Fanklubu, 
Anke a Jožkovi Chudým, ktorí si v tento deň 
pripomínali 33. výročie sobáša. Na slávnosti 
nechýbala ani richtárka Evka Humajová 
s manželom Jožkom.  
 
23. novembra mal Martin Chudý stužkovú. 
Budúci maturanti za zabávali v RS Púšť. 
 

24. novembra sa vo Veľkej Lehôtke uskutočnil už 18. ročník festivalu 
kresťanských zborov Mladí mladým. V publiku ste mohli zazrieť i Martinu a Petru 
Humajovú. 

 
Koncom novembra mala Janka Petrášová pracovný úraz, pri ktorom si zlomila 

nohu. Bola nútená podstúpiť operáciu a momentálne je PN. Neoceniteľne sa o ňu 
stará najmä jej manžel Milan.  

 
V utorok 27. novembra bol pri kaplnke v Necpaloch postavený vianočný stromček. 

Slávnosť jeho osádzania hudobne sprevádzala kapela Necpalanka.  
 
Na prelome novembra a decembra absolvovala Evka Humajová prvú časť 

prednášok doplnkového pomaturitného štúdia v odbore neonatológia. Dva týždne 
tak strávila v Bratislave.  

 
Lenka a Roderik Weissabelovci sa rozhodli prerobiť si kuchyňu – nanovo ju 

vymaľovať, obložiť, dať do nej novú kuchynskú linku. Do prác sa zapájajú aj ich 
deti. Malý Roderik do všetkého vŕta a búcha kladivom ostošesť, Vanesska zas po 
príchode zo škôlky spolu s maminou všetko usilovne umýva. 

 
Maťko Šutinský sa už odmalička aktívne zúčastňuje spoločenského života na celom 
okolí. Rozdávanie balíčkov Mikulášom absolvoval tento rok trikrát – v Novákoch, 
v Necpaloch i Nitrianskom Rudne. Podľa slov jeho mamičky Veroniky sa Maťko 
nikoho nebál a balíček si vždy hrdo niesol.  

 
Pripravila: Petra Humajová 

Fotografie: archív rodinných príslušníkov 
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SNÍVALA SOM O DEŤOCH, KTORÝM SA BUDEM 
VENOVAŤ 

 
Keď sa maminka rozhodla ísť opäť do školy a absolvovať doplnkové 

pomaturitné štúdium v odbore neonatológia, netušila som, s akým 
zaujímavým človekom sa v Bratislave zoznámi. Pani Júlia Magušinová 
(49) býva v Liptovskej Osade, je novorodeneckou sestrou v Ružomberku 
a pýši sa neobvyklým titulom – je matkou trinástich detí.  

 

Mať v dnešnej dobe trinásť detí, to je na Slovensku raritou. Vždy ste 
snívali o takej veľkej rodine?  
Áno, vždy. Už ako dieťa som bývala rada medzi deťmi, čo mi zostalo, i keď sa zo 

mňa stalo mladé dievča. Deti boli môj život. Keďže som sa nemohla stať učiteľkou, 
rozhodla som sa pre povolanie zdravotnej sestry. Snívala som o deťoch, ktorým sa 
budem venovať, ktoré nedám do škôlky, ale sama sa o ne budem starať. Preto som 
ani z gymnázia nešla na vysokú školu. Myslela som si, že vysoká škola bude pre 
mňa zbytočná, keďže budem doma pri deťoch. 

 

Ako to bolo s vami a vaším manželom? Tiež pochádzate z početných 
rodín?  
S manželom sme sa zoznámili v kostole v Partizánskom, kde sme spolu chodili do 

spevokolu i medzi mládež. Stretávali sme sa najskôr vo väčších skupinách na fare, 
neskôr v malých spoločenstvách – s kňazom či slobodnými staršími dievčatami. Ja 
som pochádzala z troch detí, manžel z ôsmich. Na rodinu či výchovu sme však mali 
rovnaké názory. 

 

Jedno, dve, tri deti... Ešte to je možno počet, ktorý dnešná spoločnosť 
pokladá za „normálny“. Nestretávali ste sa pri neustále sa rozrastajúcej 
rodine s odrádzaním či začudovanými pohľadmi?  
Ale áno, stretávali. A nielen s tým. Sprevádzal nás dokonca i posmech, a to nielen 

zo stany cudzích ľudí, ale i príbuzných. Veľakrát nám finančne pomohli úplne cudzí 
ľudia. Stalo sa mi, že jedna príbuzná, napriek tomu, že žila v dostatku, reagovala na  

Pani Júlia Magušinová s rodinou 
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našu prosbu slovami: „Keď máte nezodpovedne deti, tak sa o ne postarajte!“ 
A pomohla radšej iným. 

 

Každé dieťa je iné. Mohli by ste nám tie vaše predstaviť po mene 
a povedať, čím je každé z nich výnimočné? 
Mária (25 rokov) je slobodná mamička, jej syn Patrik má 5 rokov. To, že sa stala 

slobodnou matkou, bol pre nás šok. Teraz býva sama v byte z obce. Je veľmi 
starostlivá, keď má, dá aj posledné. Oslávencom v rodine vždy dáva aspoň malé dary. 
Janko (24 rokov) študuje piaty rok právo. Máva dobré nápady, dokáže zabaviť deti 

i dospelých. Je vodcom medzi kamarátmi. 
Michal (23 rokov) študuje štvrtý rok žurnalistiku. Má zdravé kresťanské názory, 

ktoré vie aj logicky zdôvodniť. Nebojí sa dotknúť citlivých tém. 
Paľko (22 rokov) začal pracovať v Bratislave v Telecome. Je pracovitý a vie dať 

i to posledné, aj keď jemu nič nezostane. 
Chlapci majú plány, že keď zarobia viac peňazí, všetko doma zmenia a prebudujú. 

Ja s tým však nesúhlasím, každý z nich bude predsa potrebovať vlastné hniezdo. 
Anička (21 rokov) je maturantkou na zdravotnej škole. Najskôr študovala na 

gymnáziu, potom prešla na zdravotnú školu. Je vodcovský typ, vie zadeliť práce 
deťom, ale aj zaujať ich hrou. V čase mojej neprítomnosti ma doma zastupuje. 
Zuzka (19 rokov) je tiež maturantkou na zdravotnej škole. Je praktická, šikovná 

gazdiná, talentovaná v hre na klavír. 
Dávid (16 rokov) teraz chodí do deviateho ročníka. Pomáha ockovi pri krave, ktorú 

chováme, i pri chlapských prácach (napr. pri kúrení). Medzi dievčatami je taký 
osamotený, dve sú pred ním, štyri za ním... Robí „dozor“ nad najmenšími dvoma 
chlapcami, učí ich udržiavať poriadok.  
Júlia (14 rokov) – dvojička – je citlivá, ale aj veľmi vznetlivá, najmä ak sa deje 

nejaká krivda či neprávosť. Je usilovná, veľmi nám pomáha. Hrá basketbal, rada 
kreslí a spieva – najnovšie v mládežníckom zbore, kam začala chodiť spolu 
s Veronikou. 
Veronika (14 rokov) – dvojička – je rázna, niekedy tvrdohlavá, neustúpi len tak. 

Tiež hrá na klavíri a spieva v mládežníckom zbore, venuje sa basketbalu. 
Alžbeta (12 rokov) je vodcovský typ, neznesie, keď je niekto pred ňou. Keď chce, 

je veľmi šikovná, vie upiecť výborné koláče. Hrá basketbal a študuje spev 
v hudobnej škole.  
Silvia (11 rokov) je naša princezná. Skôr ju nájdeme v tichu, v kútiku pri 

rozložených bábikách a figúrkach, ako pri úlohách. Hrá basketbal. 
Mirko (9 rokov) hrá florbal. Je veľmi rozumný, niekedy nám dáva také odpovede, 

až máme pocit, že sa rozprávame s dospelým. Dokáže poučiť nás i staršie deti 
(napr. slovami „to sa Pánu Bohu nepáči, veď platí, že nepreriekneš krivé svedectvo 
proti blížnemu“ a podobne). Má rád knihy a chodieva miništrovať.  
Jožko (6 rokov) je citlivý chlapec a miništrant (Mirkov „učeň“). Vie prejaviť svoje 

city („Maminka, ja ťa mám tak rád!“). Je to naše dieťatko. 
Do rodiny patrí ešte i Máriin Patrik, ktorý má 5 rokov. Je trochu tvrdohlavý. Všetko 

opakuje po Jožkovi – čo robí Jožko, to i on.  
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O čo je život s trinástimi deťmi bohatší a o čo možno „chudobnejší“ 
oproti iným rodinám?  
V dome je veľa detí a dva roky už aj pracujem. Nemám veľa času venovať sa každému 

dieťaťu individuálne, rodina má veľa potrieb. Riadime sa heslom „hasí sa to, čo horí“. 
Verím, že keď tu Pán Boh je a vidí naše úsilie, doplní to, čo chýba. 
Malé deti niekedy hovoria, že prečo je nás tak veľa, prečo nemáme pekný dom, izby..., 

ale staršie deti už vidia, že je dobré mať súrodencov, mať sa o koho oprieť, pomôcť si, 
poradiť. Aj mne dobre padlo, keď ma počas absolvovania vzdelávania v Bratislave jeden 
syn čakal na stanici, druhý so mnou cestoval, tretí ma povodil po meste... 
Deti susedov sa chodia hrávať k nám, pretože doma sa nemajú s kým.  
Niekedy máme finančné problémy, je ťažké „prežiť“, ale deti sa snažia nájsť si 

brigády a tak si pomôcť, prípadne nám pomôžu iní. Ale doteraz sa vždy našlo 
riešenie, Pán Boh nám vždy pomohol. 

 

Ako vyzerajú rodinné oslavy v takej početnej rodine? Zvyknete sa 
navštevovať?  
Na veľké oslavy nemáme priestory ani prostriedky. Väčšinou sa stretávame iba my, 

prípadne staré mamy či krstní rodičia detí (napr. keď idú na 1. sväté prijímanie).  
 

Kým boli deti menšie, nemávali ste problém s prepravou mimo miesta, 
kde žijete? 
V minulosti, kým ešte neboli predpísané sedačky, sme častejšie cestovali k rodičom 

do Partizánskeho. Na svadbu mojej sestry pred dvanástimi rokmi sme šli autom 
s desiatimi deťmi, podobne aj na výlety do okolia. Teraz je to už horšie. Nemôžeme 
ísť všetci, preto zostávame doma. 

 

Pracujete ako novorodenecká sestra, dokonca ste si spravili vysokú 
školu. Ako ste to stíhali? Koľko rokov ste strávili na materskej dovolenke? 
Na materskej dovolenke som bola 24 rokov. Školu som si začala robiť v roku 2005, 

o rok neskôr sa narodil Jožko. Učila som sa všade. Večer v posteli (starší sa mi tak 
v dobrom smiali, že „mama sa učí“, keď som nad tým skôr driemala, ako by sa 
učila), v pôrodnici, v čakárni u lekárov, v autobuse, alebo keď mi už priháralo pred 
skúškou, tak skoro ráno. 

 

Čím je pre vás vaša práca zaujímavá? 
Do práce som nastúpila kvôli nedostatku financií, keď mal Jožko štyri roky. Keďže 

som sa po celý život starala o bábätká, bežná starostlivosť o ne mi nerobí problém. 
Rada pracujem aj s matkami, prežila som to, čo prežívajú ony. Horšie je to vo 
vzťahoch s niektorými kolegyňami. To ma dosť znechucuje. 
Práca je pre mňa určitou zmenou, vyventilovaním hlavy od domácich starostí – ale 

niekedy by som bola radšej doma a naplno sa venovala rodine. 
 

Čo je pre vás najväčšou posilou na životnej ceste?  
Posilou na životnej ceste je pre mňa určite Boh, hoci v ťažkých situáciách vidím, 

aká je moja viera slabá. Oporou je mi aj manžel a niekedy ma veľmi povzbudia deti.  
Ďakujem za rozhovor! 

Petra Humajová 
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AJ ANJELI PODĽAHNÚ? 
 

Určite ste už niekedy videli istú známu reklamu na nemenovanú mužskú 
vôňu... Anjeli, zobrazovaní ako zmyselné ženské postavy s krídlami, 
padajú z neba prudko na zem a potom nasledujú zdanlivo jediné, na čom 
im záleží. Tej vôni vraj aj oni podľahnú... 
 
Toto je len jeden z príkladov, ako svet sprofanizoval a prispôsobil si nadprirodzené 

postavy anjelov svojmu zmýšľaniu. Anjelov je dnes všade „namraky“. Z kostolov sa 
presunuli do výkladných skríň obchodov i na poličky našich domácností. Veľkí, malí, 
chudí, tuční, farební i bezfarební, gýčovití i vznešení... Pozerajú na nás zo všetkých 
strán. A my sa možno pozeráme na nich - a pritom zabúdame, že skutočne 
jestvujú...  
 
Duchovné stvorenia 
Katechizmus Katolíckej Cirkvi o anjeloch hovorí, že sú to čisto duchovné stvorenia. 

Majú rozum a vôľu a sú nesmrteľné. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné 
stvorenia. (porov. KKC 330)  
V Písme sa spomínajú pri viacerých príležitostiach. Po vyhnaní Adama a Evy z raja 

strážia prístup do rajskej záhrady, Abrahámovi prichádzajú oznámiť, že bude mať 
dieťa, pred Jakubom zostupujú a vystupujú po rebríku do neba. Sprevádzajú 
izraelský ľud. Ohlasujú Ježišovo narodenie, posluhujú mu po pokúšaní na púšti, 
posilňujú ho v Getsemanskej záhrade, oznamujú jeho zmŕtvychvstanie.  
Podľa Biblie sa pod vedením archanjela Michaela raz zúčastnia aj na konečnom 

boji dobra so zlom na konci sveta. 
 
Kde sa vzali? 
Zaujímavý výklad o počiatku sveta v súvislosti s anjelmi podáva okrem iných 

autorov aj Herbert W. Armstrong. Podľa neho bol svet po stvorení v absolútnom 
poriadku. Chaos a neporiadok doň vniesol až hriech anjelov, ktorí tu žili už pred 
človekom.  
Správcom zeme bol v tých časoch Lucifer. On jediný mohol zastupovať Boha 

a viesť anjelov. Lucifer však spyšnel a začal na Boha žiarliť. Zhromaždil anjelov do 
boja proti nemu. Tak sa stal z neho satan a z anjelov, ktorí ho nasledovali, diabli. 
„Boh síce stvoril diabla a ostatných zlých duchov podľa prirodzenosti dobrých, ale 
oni sami sa stali zlými,“ zdôrazňuje Štvrtý lateránsky koncil.  
Sú však aj anjeli, ktorí zostali „anjelmi“, a teda sa rozhodli byť celou svojou 

bytosťou Božími služobníkmi a poslami. Podľa sv. Tomáša Akvinského spolupracujú 
na všetkom, čo je pre nás dobré. Sv. Bazil Veľký zas zdôrazňuje, že nás chránia - 
každý z nás má pri sebe anjela strážcu, ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom. 
 
„Druhy“ anjelov 
Sväté Písmo spomína niekoľko „druhov“ anjelov. Niektorých nazýva menami 

(Gabriel, Rafael, Michael), iných predstavuje len ako určité typy. Cherubíni sú v ňom  
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vyobrazení ako desivo mocné bytosti. Strážia vchod do rajskej záhrady, chránili 
archu zmluvy a pravdepodobne súvisia s posledným súdom. Serafíni zas poletujú 
okolo Božieho trónu a neustále spievajú Bohu chvály.  
Niektorí anjeli v Písme majú krídla, iní nie. Niektorí oslňujúco žiaria a iných si zas 

môžeme úplne pomýliť s ľuďmi. Niektorí majú pravidelné povinnosti voči ľudskému 
svetu, iní s ním nemajú nič spoločné. V istej veci sa však zhodujú: sú šokujúcou 
silou, ktorá reaguje iba na Božie volanie.  
 
Anjeli v spisoch svätých 
Anjelov vo svojich spisoch často spomína i sestra Faustína. Anjel strážca ju vedie 

do očistca (Den. 20), chráni ju pred diablom (Den. 419), sprevádza na cestách 
(Den. 490). Vo videní jej ukazuje jej miesto na nebesiach (Den. 683) a odporúča 
jej, za koho sa má modliť (Den. 820). Jeden zo serafínov, keď v čase choroby 
nemôže vstať, jej trinásť dní nosí sv. prijímanie (Den. 1676). No keď ho sestra 
Faustína žiada o to, aby ju vyspovedal, hovorí: „Žiaden duch na nebi nemá tú 
moc.“ (Den. 1677)  
Sestra Faustína vo svojich zápiskoch zdôrazňuje: „Dva pramene vytryskli v podobe 

lúčov z Ježišovho Srdca, nie pre anjelov, ani cherubínov, serafínov, ale pre spásu 
hriešneho človeka.“ (Den. 522) Na inom mieste zas ďakuje Bohu za jeho dobrotu, 
„že nám dáva anjelov za sprievodcov. Ach, ako málo sa ľudia zamýšľajú nad tým, 
že vždy majú pri sebe takého spoločníka a zároveň svedka všetkého.“ (Den. 630) 
S touto myšlienkou by sa určite stotožnil i sv. Josemaría Escrivá, ktorý vo svojom 

diele Brázda načrtol podobnú víziu: „Anjel strážca nás stále sprevádza ako korunný 
svedok našich činov. Pri tvojom osobnom súde po smrti pripomenie všetky tvoje 
malé pozornosti, ktoré si v priebehu svojho života prejavil nášmu Pánovi. Ba čo viac, 
keď sa budeš cítiť stratený pre hrozné obvinenia nepriateľa, tvoj anjel strážca 
predstaví všetky tvoje najskrytejšie poryvy srdca – na ktoré si možno už sám 
zabudol – tie tvoje prejavy lásky k Bohu Otcovi, Bohu Synovi, Bohu Duchu Svätému. 
Nezabúdaj teda nikdy na svojho anjela strážcu! Toto nebeské knieža ťa neopustí ani 
teraz, ani v rozhodujúcich chvíľach.“ (Brázda, 693) 
 
Nie nadarmo je Anjeličku, môj strážničku často prvou detskou modlitbičkou. Nie 

nadarmo vešajú rodiča obraz anjela v ochrannom geste nad postieľky svojich detí. 
Anjeli možno nevyzerajú celkom tak, ako si ich predstavujeme, jedno je však isté. 
Nepodľahnú. Oni sa už rozhodli. 
 

Pripravila: Petra Humajová 
(Použitá literatúra: Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 
Jane Wiliamsová: Anjeli, Elias Vella: O satanovi, 

Sv. Faustína Kowalská: Denníček, Sv. Josemaría Escrivá: Brázda) 
 

(Napísané pre prievidzský farský časopis Bartolomej.) 
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ZÁZRAK VIANOČNEJ NOCI 
(SV. TERÉZIA Z LISIEUX) 

 

Terézia Martinová bola veľmi citlivým dieťaťom. Ranila ju každá 
drobnosť. Plakala, keď sa jej zdalo, že niekomu ublížila, plakala, keď sa 
dopustila chyby, plakala, keď sa niečoho bála, plakala, keď sa jej niečo 
nepodarilo, plakala, keď sa k nej niekto zachoval menej láskavo. Plakala 
dokonca i vtedy, keď si uvedomila, že plakala bezdôvodne. Plač bol jej 
verným spoločníkom. A hoci veľmi chcela, nedokázala na tejto 
skutočnosti nič zmeniť. Až raz... 

 

Terézia Martinová sa narodila 2. januára 1873 v Alençone vo Francúzsku. Jej 
rodičia Alojz a Zélia dali život deviatim deťom – štyria chlapci zomreli v útlom veku 
a všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora. Terézia bola z detí najmladšia. 

 

Strata matky 
Do radostných dní Terezkinho detstva kruto zasiahla smrť matky, ktorá zomrela 

na rakovinu. Terezka mala vtedy iba štyri roky. Za svoju „náhradnú mamu“ si 
vybrala najstaršiu sestru Paulínu. Samozrejme, veľkú úlohu v jej živote hral aj otec, 
ktorý mal Teréziu veľmi rád.  

Terezka začala chodiť do kláštornej školy benediktínok, necítila sa tu však dobre. 
V triede totiž bola síce najmenšou, no zároveň najnadanejšou žiačkou. To 
priťahovalo nielen závisť, ale aj otvorenú nenávisť spolužiačok.  

Ešte ťažšie ako vyučovacie hodiny boli pre Terezku prestávky. Vtedy sa deti 
zoskupili do hlúčikov a začali sa hrať. Terezka však zostávala sama. Nedokázala sa 
do hry zapojiť.  

Po správe o tom, že Paulína sa rozhodla vstúpiť do kláštora ku karmelitánkam, sa 
Terezke zdalo, že druhýkrát stráca svoju mamu. Hneď po odchode svojej najstaršej 
sestry upadla do zvláštnej choroby, v ktorej sa viac ako dva mesiace opakovali 
záchvaty sprevádzané bolesťami hlavy, triaškou, plačom či nervové kolapsami. 
Lekári na jej vyliečenie nedávali veľkú šancu, Terezka však predsa vyzdravela – 
podľa jej slov práve vo chvíli, keď sa na ňu usmiala socha Panny Márie Víťaznej, 
ktorú mala v izbe. 

 

Vianočná noc 
Terezkina druhá najstaršia sestra, Mária, sa tiež rozhodla vstúpiť ku 

karmelitánkam. Terezka tak stratila ďalšiu „mamu“. Jej citlivosť dosahovala vysokú 
mieru. Hoci už vtedy aj ona sama túžila po vstupe do kláštora, vyčítala si, že taký 
„plačko“ tam nemá čo hľadať. Začala sa modliť za uzdravenie z neovládateľnej 
precitlivelosti – a túto milosť jej Boh aj skutočne udelil. Bolo to presne na Vianoce 
1886. Terezka mala necelých štrnásť rokov. 
Počas týchto Vianoc Terezke staršia sestra Celina nachystala dary do vyčistených 
čižiem, tak, ako je to vo Francúzsku zvykom. Ich otec to však už v jej veku 
považoval za zbytočné a mrzuto poznamenal: „Dúfam, že je to poslednýkrát.“ 
Terezka všetko počula. No stal sa zázrak. Nerozplakala sa. Dokonca sa z darčekov  
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dokázala tešiť tak, akoby o otcovej poznámke ani nevedela.  
„V tejto svetlom prežiarenej noci sa začalo tretie obdobie môjho života,“ píše sv. 

Terezka vo svojej autobiografii, „najkrajšie zo všetkých, najplnšie nebeskými 
milosťami. V jedinom okamihu mi Ježiš vykonal, o čo som sa celých desať rokov 
márne usilovala. Uspokojil sa s dobrou vôľou, ktorá mi nikdy nechýbala. Ako 
apoštoli mohla som povedať: ,Pane, celú noc som sa namáhala a nič som neulovila.‛ 
Ježiš bol ešte milosrdnejší voči mne ako k apoštolom. Sám vzal sieť, hodil ju do 
mora a vytiahol ju plnú rýb.“ 

 

Vstup do kláštora 
Ako pätnásťročná vstúpila Terézia do karmelitánskeho kláštora v Lisieux. Tento 

vstup si musela kvôli svojmu mladému veku tvrdo vybojovať. Prosiť o povolenie oň 
bola dokonca aj pápeža Leva XIII. na audiencii v Ríme.  

Život v kláštore vôbec nebol ľahký. Zariadenie izieb bolo úplne chudobné, mäso 
mohli jesť len chorí. Predpísané boli časté pôsty a mlčanie, Terézia sa však 
nesťažovala. Vstupom do kláštora dosiahla naplnenie svojho sna. Bola si istá, že 
práve tu môže zachraňovať duše a modliť sa za kňazov. 

 

Malá cesta 
V kláštore sa Terezke podarilo objaviť tzv. malú cestu – cestu k Bohu, na ktorú sa 

môže vydať každý. Spočíva totiž v duchovnom detstve, uvedomujúc si vlastnú 
ničotu a očakávajúc všetko od Boha.  

Byť malým podľa sv. Terezky znamená nerobiť si priveľké starosti kvôli chybám, 
neznepokojovať sa nad sebou, no ani si nepripisovať úspech v čnosti, prijímať bez 
reptania, keď nás ponížia, zachovať si v duši pokoj.  

Pokora, oddanosť a láska – to sú tri kľúčové slová Teréziinej „filozofie“, ktorá bola 
v duchovnom živote taká prevratná, že podnietila pápeža Jána Pavla II. Teréziu 
vyhlásiť za učiteľku Cirkvi. 

 

Stále aktuálna inšpirácia 
Skrytý život sv. Terézie skončil veľmi skoro – už ako 24-ročná zomrela na 

tuberkulózu. Bolo to 30. septembra 1897. Vtedy ešte nik netušil, aký prevrat 
spôsobí vydanie jej autobiografie pod názvom Dejiny duše, koľko zázrakov sa udeje 
na jej príhovor a že už v roku 1923 bude blahorečená a o dva roky neskôr 
vyhlásená za svätú.  

 

„Mojou cestou je celkom dôverovať a milovať. Zachovajte si svoju dôveru! Je 
nemožné, že Boh by na ňu neodpovedal; pretože svoje dary meria vždy podľa našej 
dôvery.“  

 

Vianočná noc roku 1886 priniesla do života sv. Terezky zázrak, zmenu, ktorá ju 
nielenže zbavila plaču, ale jej aj pomohla vykročiť na cestu svätosti, ku ktorej ju 
Boh povolával. Bola to cesta svätosti malých, tých, čo sú presne podľa jej slov 
primalí na to, aby sa povzniesli nad ťažkosti. Dokážu sa však prešuchnúť popod ne. 

 

Petra Humajová 
(Použité zdroje: A. Hlinka: Svetlo z Lisieux; Novéna k sv. Terézii z Lisieux, internet; 

článok bol napísaný pre prievidzský farský časopis Bartolomej) 
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TAJNIČKA 
„Najlepším liekom na trému je modlitba – keď sa naučíš rozprávať s Najvyšším, so 

všetkými vysoko... (tajnička).“ Pavel Kosorin 

1. Kaštieľ, ktorý súrodenci Humajovci navštívili v auguste. – Aký výlet sa uskutočnil 
18.8.? 

2. Dedina, z ktorej sa začínala túra na Staré Hory. – Uhľovodíkové kvapalné palivo. 
3. Materiál, s ktorým pracovali deti v tvorivých dielňach v BB. – Penivý prostriedok 

na umývanie vlasov. 
4. V akom meste pracuje Peter Chudý? – Meno nového psíka Petrášovcov. 
5. Rodné priezvisko nevesty, ktorej bola na svadbe svedkom Silvia Petrášová. – 

Názov prievidzského nákupného strediska. 
6. Meniny má 13.1. – Obojživelník bez chvosta. 
7. Krstné meno spisovateľky Podjavorinskej. – Druh trhaviny obsahujúci prevažne 

nitroglycerín. 
8. Názov firmy, na ktorej projekte sa podieľala Silvia Petrášová. – Opar inak. 
9. Jedenásty mesiac v roku. – Budova určená na parkovanie motorového vozidla. 

1.
14. ---- 9.

2.
11. ---- ----

3.
1. ---- 8. ----

4.
---- 7.

5.
2. ---- 15.

6.
---- 13. ----

7.
21. ---- 22.

8.
20. ----

9.
6. ---- ----

10.
18. 24. ---- 17.

11.
3. ---- 4.

12.
12. ---- 10.

13.
5. ----

14.
23. ---- 16.

15.
19. ---- 25.

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

12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
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OSEMSMEROVKA 
Sedia dvaja malí prváci a jeden hovorí druhému: „Už len 54 (tajnička 5 1 5 2 7).“ 

 

ASISTENT, BAČA, BANÁN, BAŇA, BERLA, BLESKOVKA, BRADA, BRAVO, CEMENT, 
CENT, CITLIVKA, CIVILIZOVANIE, DRUŽIČKA, DULA, EUROSKEPTICIZMUS, 
FILANTROP, GAZDOVSTVO, GUNÁR, GURMÁN, HODINOVKA, CHVAT, IMUNOLÓGIA, 
IZBIČKA, JAGUÁR, JAMB, KOBYLA,  KÔŇ, KUNA,  LASO, LEŠTIČKA, LIBRA, 
MIESTENKA, MÝTO, NÁBYTOK, NAKLADATEĽSTVO, NEBO, NEGATÍV, NÔTA, NÔŽ, 
PLATŇA, POSUDOK, PREPIS, PROSPECH, REGISTRAČKA,REPREZENTÁCIA,  REPRÍZA, 
ROZBROJ, RUKÁV, SIRUP, SPOLOČNÍČKA, STUDŇA, ŠPECIFIKÁCIA, ŠTENIATKO, 
TABAK, TIBIA, TRÚBKA, TRUS, TUBA, TUDOR, UTÓPIA, VIAZAČ, VŔTAČKA, VŠEVED, 
VULKÁN, ZÁKLAD, ZIMA, ZRADA, ZVITOK 

Maťka Humajová 

10. Akú krajinu navštívil začiatkom augusta Peter Petráš? – Ťažné zviera. 
11. Starogrécky filozof, žiak Platóna. – Číslovka. 
12. Larva žiab. – Jednotka elektrického prúdu. 
13. Lekárska náuka o nervovom systéme. – Symbol nejakej inštitúcie. 
14. Člen rehole. – Klenba guľovitého tvaru. 
15. Kaleráb po česky. – Zakrpatený miniatúrny stromček, zvyčajne v umeleckej nádobe. 

Maťka Humajová 

Z C E M E N T E I N A V O Z I L I V I C

R Á U G A J R B L E S K O V K A O K E A

N A K L A D A T E Ľ S T V O K S O N S Z

B D U L A Ň A P L A T Ň A O V O T I V Í

O R N A A A K K I A D E B T M S S I Š R

V J A Ô B D Č A V E D Y N Ý U T T T U P

T A O D T U A CH B O L Á O M E O E K O E

S M A R A A T E N A N A Z N K N Á R O R

V B K D B N Ŕ P Á A T I T R I V T B A E

O I Č Ô Á Z V S B Ň C C D A Á N E K A P

D D A M B I O O Y I Ô Á T O A N V A K R

Z R R Z R M M R T V P K A L H I U I Č E

A U T R A A I P O Í O I I C H L S S G Í Z

G Ž S A V Č E I K T S F B T U I O Ó N E

S I I D O K S Z A A U I I R P D A L Č N

I Č G A S T T B K G D C T E E I A O O T

R K E O U U E I B E O E R V P R A N L Á

U A R D D R N Č Ú N K P E Ó B D Č U O C

P U Ň O L Ô K K R L E Š T I Č K A M P I

E A R A Ž K A A T U V U L K Á N B I S A
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KEĎ MINÚTA TRVÁ MENEJ AKO 60 SEKÚND 
(21. RODINNÝ VÝLET) 

 

Ak sa náhodou niekto z Necpaľanov bývajúcich v okolí pohostinstva 
U Lacku v sobotu ráno, 18. augusta okolo 7:00 hod. vyklonil z okna, 
možno sa aj zľakol. Veľký húf ľudí (mnohí z nich v čiernych 
fanklubáckych tričkách) postával neďaleko cesty a šíril okolo seba už od 
začiatku neopakovateľnú atmosféru. 

 

Ak bol však ten vykláňajúci sa Necpaľan správnym Necpaľanom, určite sa 
nezľakol, ba dokonca sa ani nečudoval. Za dvadsaťjeden rokov sa na fakt, že 
Petrášovci, Mečiarovci, Humajovci a ich priatelia chodia vždy v auguste na výlet, 
hádam už len dalo privyknúť ☺.  

 

Úder na bubon 
Buch! Ujo Milan odklepal nielen prvú pieseň 

Necpalanky, ale aj štart ďalšieho zo skvelých 
rodinných výletov, usporiadaných ujom Peťom a jeho 
dcérou Silviou. Členovia posádky, označení tento rok 
farebným motýlikom, sa hneď odvážne pustili do 
zdolávania nepriateľa a plnenia prvých súťažných 
úloh.  

Greenpeace, Modré ustrice, Dôchodcovia 
a Slnečnice dostali na úvod neľahkú úlohu – nacvičiť 
do večera predstavenie s názvom „Krčma“. Potom ich 
čakali vedomostné súťaže.  

Viete, akú záručnú dobu má Horalka? Koľko kúskov 
toaletného papiera v priemere minie občan Európskej 
únie na jednu veľkú potrebu? Dokážete v limite troch 
minút napísať veľa, veľa, veľa slov začínajúcich na 
„ú“? Ak áno, mali ste tam byť. Prvým kolom by ste 
prešli úspešne ☺. 

 

Mám rád pivo! 
Túto vetu asi slastne predniesol každý mužský účastník výletu po návšteve 

pivovaru Steiger vo Vyhniach. „Sme prvým slovenským pivovarom. Nepretržitá 
výroba od roku 1473 trvá u nás dodnes,“ oboznámila nám hneď po začatí exkurzie 
naša sprievodkyňa.  

Prešli sme si všetkými priestormi pivovaru. Dozvedeli sme sa, ako pivo kvasí, ako 
sa ďalej spracúva, ako sa degustuje, dávkuje do fliaš či ako sa umývajú sudy. „Je to 
jediná profesia v celom pivovare, pri ktorej človek musí spĺňať určite proporcie. Do 
suda je totiž potrebné vopchať hlavu i ruky a cez malý otvor sa to nie každému 
podarí,“ dodala so smiechom sprievodkyňa.  
Po ochutnávke bohatej ponuky pív Necpalanka neodolala a zahrala pred budovou 
pivovaru pár piesní. „Spievať nám tu už hostia spievali, ale ešte nikdy nehrali!“  



17 RODINNÝ VÝLET MAŇA 38 

skonštatovali zamestnanci. Údajne aj mali chuť pokračovať ďalej s nami – ale 
smola. Autobus sme mali naplnený do posledného miestečka.  

 

To bola paráda! 
Vydali sme sa na cestu ďalej. Zástupcovia súťažných družstiev si precvičili svoje 

žuvacie svaly a v čo najkratšom čase každý z nich schrúmal jednu mrkvu. Ostatní 
parádne povzbudzovali – a to ani netušili, ak paráda sa na nich chystá! Z ničoho nič 
sa ocitli v Hrušove, kde sa práve v tieto dni konal folklórny festival Hontianska 
paráda.  

Vrava, virvar... Ľudia v krojoch sa miešali s davom bez krojov. Tu sa kosilo, tam 
zvážalo, inde sekali kameň, kúrilo sa v peci, miesilo sa cesto na chlieb... A všetka 
práca sa vykonávala s radosťou slovenskému národu minulosti blízkou. Spev, 
hudba, harmonika, husle, cimbal... Bolo kadiaľ chodiť. Na chvíľu som aj „ušla“ do 
ticha na hrušovskú kalváriu, ale nedalo mi nevrátiť sa späť. Pódiá boli plné 
tanečníkov, ulice plné tematických dvorov. Dokonca i deti sa mohli realizovať 
v tvorivých dielňach. „Jój, tam hore je krásne,“ kričala náhodná okoloidúca na svoju 
známu. „Ale idem pozrieť i dolu, tam bude ešte krajšie!“  

Niekoľkohodinový rozchod snáď ani nebol dostatočne dlhý na uchopenie 
všetkého, čo Hrušov v tento deň ponúkal. Na dosiahnutie stavu únavy však stačil 
dostatočne. Postupne prichádzajúc, posadali sme si okolo nášho autobusu 
a spontánne sme vytvorili akýsi „necpalský dvor“. Na gitare hral Roderik, na 
klávesovej harmonike ujo Peťo Lachký, na bubnoch Tomáš. Spievali sme všetci ☺.  

V exteriéri sa naši súťažiaci zahrali ešte na rybárov. Síce sa nesnažili nič chytiť, ale 
skôr trafiť pero do fľaše, pomôcky na vykonanie danej úlohy však lov rýb 
pripomínali ☺. Potom sme sa už vydali na cestu späť. 

 

Ešte nie je koniec 
  Cesta späť však na rodinnom výlete však 
v žiadnom prípade neznamená koniec ☺. 
Zameraná je totiž na hľadanie vhodného 
motorestu, kde unesú náš veľký počet i tolerujú 
zábavu. Tentoraz sme zastali kdesi medzi 
Krupinou a Zvolenom. Súťažiaci preukázali svoju 
šikovnosť slalomom autíčka na diaľkové ovládanie 
i zahraním už spomínanej scénky o krčme. 

Celkovým víťazom súťaže sa stalo družstvo Greenpeace, a tak na výlet o rok 
zadarmo pôjdu Vilko Trn, Jožko Chudý a Juraj Belica.  

V tombole sa každý zbavil vecí, čo už nepotrebuje a na výmenu nejaké iné vyhral 
späť, v autobuse nám svoj talent znásobený prácou na ňou opäť preukázala Laura 
Belicová – a boli sme doma.  

Čas výletu uplynul rýchlo. A tak sa nenaplnilo heslo zájazdu, že „na rodinnom 
výlete má každú minúta 60 sekúnd“. Podľa mňa mal každý z nás dojem, že na 
rodinnom výlete má minúta tých sekúnd skôr akosi menej. Preto aj tie minúty tak 
nezadržateľne bežia... 

Petra Humajová 
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ŽE ČI BY MA NEDALI UČIŤ ZA MURÁRA... 
 

V minulom čísle Mane sme zverejnili prvú časť spomienok nášho 
starkého Petra Petráša, ktorých prepis sa mi zachoval ako výsledok 
seminárnej práce na dialektológiu. Dnes pokračujeme.  

 
No a potom ako to bolo ďalej? Jáj! 
Videli ma doma táto – Paulínka 
Petrášová, ešte žije... Tam u Spevára 
staviteľa robila v kancelárii, vieš? No 
a vtedy agituvali, zháňali... Potreboval 
ľudí do roboty tiež právda, učňov 
a tak... Tak prišla k nám za mamou, že 
či by ma nedali učiť za murára. A že 
„keď bude chceť, može iť“. No tak 
potom som išiou tam, Spevárovi. Vieš? 
Za učňa. 
No a tam teraz tá budova stojí, kde je 
banka, vieš? Dve okná sa ta, sem do 
ulice, tam od kláštora, tá ulica to je... 
No ale tam mau Spevár kanceláriu. 
A  tam bou aj doktor, Čvíkota sa písau. 
To bou Spevárov švagor. On nemau 
deti ani ženu, tak dosť krívau, šák 

mama bude vedeť. Tak sa hádzau, keď choďou.  
No tak tam som bou a oni mali – šák ešte žije to dievča, len neni tu v Prividzi, 

odišla, voľáku rodinu majú voľade v Žiline či de, tam voľade býva. Tak to dievča ti 
tak za mnou išlo, pokiaľ bolo malé, vieš? No tak potom ma to zbadau on, Spevár, 
staviteľ, tak keď nemau kto baviť, keď oná – pani – musela ísť do obchodu lebo de, 
tak dali ma zavolať a museu som baviť, vieš? Tam na tom dvore za meštiankou, 
vieš? Lebo to bola jeho záhrada tam dokola všetko. Hneď vedľa školy bola, ako pre 
deti na vychádzku a tak. A ako sa volalo to dievča? Eva sa volala, Eva. No tak 
potom som ju vždy pobavil, vieš? A potom keď už ona prišla, pani Spevárová, tak si 
ju zobrala, zaďakuvala a išiou som zase ďalej robiť, vieš ako... 
No neskoršie už tu bola Hornonitrianska stavebná firma, vieš? A títo Bojničania 

tam mali takých vedúcich aj majstrov, tak ta väčšinou šeci išli. Ale niektorí boli aj tu, 
u Spevára, ako oný, ten majster Švorc, Švorc sa písau. No a tomuto Švorcovi synovi 
som robou na dome pred Bojnicami na ľavej strane, ako sa ide do Bojníc. Na ľavej 
strane to bolo, ale pred Bojnicami ešte, tá budova, teda taká stavba... To bola celá 
ulica pridelená, vieš? No a tam, tam mau aj doktor Moravčík, šak tá budova aj tam 
stojí, no... Títo z okresu patrili potom tomu doktorovi. Tak tam som tiež robou. No 
a to bolo vedľa tohto Švorca pozemku.  
No a ráz som potom robou – neviem, či Jožko bou tu lebo nebou tu – to v záhrade  
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sme voľačo, či zemiaky sme sadeli lebo čo, odrázu vidím – majster Švorc! Taký širák 
nosou, vieš? Taký dedinský. Dívam sa, reku šak to je oný, Švorc majster! Čo ten tu 
chce? No a tadeto dvorom išiou vedľa tejto strany a ja som už proti nemu: „A čože, 
majster, čo chcete?“ „Ale vieš čo? Prišiel som za tebou. Môj syn potrebuje na stavbe 
robiť, vieš ako.“ „No šak keď ste to vy, tak pôjdem.“  

No tak som bou tam, som mu robou, vieš? Boli 
sme takí dobrí kamaráti, ale ich pozemok bou 
ta ďalej od Bojníc, starého Švorca, tam mau 
ešte pajtu blízo, vieš? A on sa pohádau 
s každým, aj so synom. A už pozerau cez 
bránu. Bránu si trochu odchýlou na pajte, 
vieš? A už pozerau. A už som mu hovorou, 
synovi, že otec pozerá tam. „No čo vás po 
ňom?“ alebo „Čo ťa po ňom?“ Šak to bou 
chlapčisko. „On je taký, on nevydrží, on sa 
musí pohádať.“ 
No tak tam som potom robou, tomu synovi, 
vieš? No a vedľa, vedľa bou ten doktor. Ako 
som to povedal, mama? Moravčík, Moravčík... 
Neviem, či žije ešte, lebo... Móžnože žije. Šak 
bou tedy ešte mladý, no... 
No ale potom robota sa tu minula, vieš? 
A tento Spevár dostau robotu v Handlovej, 
lebo tu sa ešte nerobilo ništ, v Prividzi. 
Nemocnica sa robila v Bojniciach, ale to už 
Bojničania si nepustili nikoho ta, vieš? No tak 

nás Spevár zavolau do Handlovej a tam som robou teda. Šak aj ten z Lihotky 
Laurinec a takí viacerí... Neviem, či aj títo Važanovci tam robeli... Na tej nemocnice 
sme robeli, no, v Handlovej... No tak tam som sa potom motau po Handlovej, vieš? 
Potom prvé prišlo toto sídlisko staré robiť, vieš? Čo je na Dľhej ulici a to... No ale 

mňa Spevár nechcou pustiť odťáľ, z Handlovej, lebo tam nemau kto robiť, vieš? 
A tento Švorc, majster, ten tiež tam ostau, vieš? 
No a tam som bývau aj s týmato, Nemcami, lebo to bolo za Slovenského štátu 

a oni za Hitlera bojuvali, šak aj z Pravna ten Paľdauf... To boli dvaja bratia, šak som 
to spomínau minule. Potom mi aj tuto na dome pomáhau robiť ten Paľdauf. Ale aj 
ja som mu v Pravne zase, vieš? Tam. A tuto ešte nebolo vymurované. Tento 
Paľdauf bol ako na kameň dobrý, vieš? Tak tuto kameň, čo je ten coklík murovaný, 
to mi on pomáhau. Aj ma zaúčau do toho, vieš? Tento Števkou Paľdauf, no... Šák 
som bou aj na pohrebe, v Pravne je pochovaný na cintoríne. No šak aj ten brat 
jeho. Ale ten už ani neviem, ako sa volau, ten brat jeho, to neviem presne. No ale 
tomu som nerobou. No, to boli také zážitky moje. 

 

(Pokračovanie nabudúce.) 
Pripravila: Petra Humajová 
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ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH  
(POKRAČOVANIE TRETIE...) 

 
 

3. január 2012 
Prosím vás, tí, čo ste boli u nás na oslave starkiných menín - ujo Tóno práve 

priniesol topánky, že nie sú jeho. Skontrolujte si, čo máte doma! ☺☺☺☺ 
 
13. január  
Z piatackej písomky - podarené vyjadrenie ☺☺☺☺: „Múzeum je priestor, kde sa 

vystavujú rôzne veci až po drobučké predmety.“ 
 
„Na čo nám slúži rodokmeň?“ Podrobné vysvetlenie ☺: „Koho som brat, akých 

mám rodičov, starých rodičov, starkú, dedka, tetu, uja, prababku, pradedka, 
prastarkú, praprapradedka atď..“ 

 

 “Čo by si mohol vidieť v skanzene?“ „Pomaľované chatky.“ ☺ 
 
„Napíš aspoň dva príklady na hmotné historické pramene.“ „Socha Alžbety, socha 

Františka.“ Akej Alžbety a akého Františka - to je jedno. Hlavne že sú to dve sochy, 
a teda dva predmety. Prefíkanci ☺! 

 
No to ma podržte - ôsmaci: „Ktoré dve osobnosti slovenského národného hnutia 

najviac presadzovali myšlienku všeslovanskej vzájomnosti?“ „Ignác Martinovicz a 
Mária Antoinetta.“ Že by práve oni dvaja boli členmi SNH ☺? 

 
Že by až takto ☺? „Čo je cholera? Aké opatrenia voči nej robili páni?“ „V roku 

1830 prenikla z Ruska a Poľska na východné Slovensko. Všetci si mysleli, že to je 
niečo zvláštne, ale bola to choroba. Ľudia na ňu zomierali a pochovávali ich do 
spoločných hrobov, aby ušetrili miesto pre ostatných ľudí, ktorí zomreli.“ 

 
Iná odpoveď na podobnú otázku o cholere: „Prišla sem z Poľska a Ruska. 

Uzákonil ju Ján Tašnády v roku 1831.“ 
 
18. január  
„Urč typ vety podľa komunikatívneho zámeru hovoriaceho.“ U piatakov dopadla 

najhoršie asi želacia veta. Bola premenovaná na „priaciu“, prípadne „dúfaciu“. Jeden 
expert však aj z oznamovacej vety urobil vetu typu „bodka“, resp. on to písal ako 
„botka“. Vidím, že mi priamo pod rukami vyrastá nová generácia jazykovedcov ☺☺☺☺. 

 
25. január  
Minulý rok v mojej triede z 15 detí 13 z čohosi napomínaných - bežný stav. Prišla 

polročná porada tohto školského roka. Výrazné zlepšenie prospechu i správania, z 
12 detí má 11 pochvalu, niektorí aj za štyri veci. Žiadna napomienka. Bohu vďaka 
za tento zázrak ☺☺☺☺. (Resp. za súhru okolností, ktorá túto pozitívnu zmenu spôsobila 
☺☺☺☺.) Hádam im to ešte aspoň chvíľu vydrží ☺☺☺☺. 
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2. február  
Dnes som so svojou triedou v predprázdninovej popolročnej nálade pozerala film. 

Už sme začali premietať, keď tu jeden žiak zrazu zahlási: „A kalendár?“ „Aký 
kalendár?“ nechápavo som sa naňho pozrela. „No že aby ste ho odložili preč. Aby aj 
rybka videla.“ ☺☺☺☺  

(Vysvetlivka: Na učiteľskom stole máme akvárium a v ňom rybku, ktorej podľa 
tohto žiaka kalendár "“prekážal vo výhľade“ a určite jej to veľmi „vadilo“ ☺☺☺☺. Stále sú 
to v hĺbke duše ešte deti.) 

 

9. február  
Už aj šiestaci majú v triede rybičku. Jeden žiak mi po príchode do triedy na hodinu 

vsunul do ruky lístok. Bolo na ňom napísané: „Vstupenka na okuknutie ryby.“ 
„Dostali ju len štyri učiteľky!“ zdôraznil. Celkom by ma zaujímalo, akým spôsobom 
som sa do tohto úzkeho výberu dostala práve ja ☺☺☺☺. 

 

10. február  
S piatakmi sa dnes nedalo. Nadskakovali, 

podskakovali, vyskakovali, vykrikovali... Nič 
nezaberalo. A potom som zatiahla žalúzie - a bol 
pokoj. No to je iná metóda, len čo je pravda ☺☺☺☺. 

 

11. február  
Moja trieda si na fb založila skupinu s názvom 

„7.A bez Učiteľky“ ☺☺☺☺. 
 

18. február 
Mierny „preklep“ z písomky... „Čo je priemyselná revolúcia?“ „Technický a 

hospodársky prevrat, ktorý vyvolalo mäsové zavádzanie strojov.“ 
Slovo „satelit“ v dejepise vysvetľujeme ako „pridružený štát, krajinu ovládanú 

iným silným štátom“. Istý deviatak však tento význam napriek tomu, že písal 
písomku z dejepisu, úspešne odignoroval ☺: „Pomocou satelitu mohli niektorí ľudia 
sledovať TV, slúžil na chytanie signálu.“ ☺ 

 

19. marec 
Výrok minulého týždňa (nad ktorým sa ale rada pousmejem i dnes ☺☺☺☺): „Pani 

učiteľka, a to vy ste chceli byť učiteľka, alebo vás donútili?“ ☺☺☺☺ Šiestaci, vrelá vďaka 
☺☺☺☺! 

 

20. marec 
„Pani učiteľka, to ste písali vy?“ pýta sa ma jeden môj žiak po rozdaní zadaní 

plných námetov na „povinné“ čítanie. „Jasné že ja, prečo sa pýtaš?“ „Myslel som si. 
Iná učiteľka by tam smajla nedala. To len vy ste taká veselá.“ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺. 

 

11. apríl 
„Pani učiteľka, ako ste sa mali cez prázdniny?“ Zámer tejto otázky mi bol uprostred 
hodiny v mojej triede úplne jasný. Zdržovať ☺. „O tom sa môžeme porozprávať cez 
prestávku, teraz máme slovenčinu!“ hovorím im. „No jasné,“  
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ohradila sa Soňa, „a cez prestávku pôjdete za svojimi kamoškami do zborovne.“ „A 
prečo by som nemohla zostať aj so svojimi kamoškami tu v triede?“ navrhujem 
alternatívu. Len čo zazvonilo, nahrnuli sa mi okolo stola, aby som si to náhodou 
nerozmyslela ☺☺☺☺. 

 

21. apríl 
Z piatackých písomiek (dejepis): „Ako bývali ľudia v minulosti?“ „V jaskyniach a 

skalných prívesoch.“ ☺☺☺☺. 
 

 Niekedy sa ťažko hľadajú vhodné slová...: „Po cestách sa chodilo pešo a keď sa 
vynašiel výrob kolesa, tak vznikli koče.“ ☺. 

 

5. máj 
„Opíš mužský detviansky kroj.“ Piatakom najväčšie problémy spôsobovali krpce ☺: 

„Má topánky podobné balerínam.“ „Na nohách má cvičky.“ „Obuté má malé kožené 
topánky.“ ☺☺☺☺. 

 

 “Skús vysvetliť, prečo sa hovorí, že muška - svetluška dokáže nájsť poklad.“ 
„Svieti jej zadok, má tam lampáš.“ ☺. 

 

Úprimnosť nadovšetko ☺: „Čo je pre teba pokladom?“ „Veľký obnos peňazí na 
jednom mieste.“ 

 

10. máj 
Smutne výstižné (z piatackej písomky): „Napíš aspoň dva rozdiely medzi rodinou v 

minulosti a teraz.“ „V minulosti kráľovské rodiny dopredu dohodli svadbu a ich deti 
o tom nevedeli. Muž musel mať jednu ženu a hlavné slovo v rodine. Teraz sa ľudia 
hľadajú navzájom a neplatia žiadne pravidlá.“ 

 

16. máj 
S piatakmi sme sa dnes na dejepise zaoberali dejinami médií. Veľmi humorne na 

mňa zapôsobil okamih, v ktorom sme sa dostali ku gramofónovým platniam a 
magnetofónovým páskam. „Pani učiteľka, a to ako vyzerá?“ Neveriacky som im na 
tabuľu nakreslila platňu a pásku, načo sa oni začali strašne smiať: „Ha, ha, ha, to 
má doma moja babka!“ Ľudia, ja už asi tiež patrím do starého železa ☺☺☺☺. 

 

23. máj 
„Peťko, prečo nemáš v zošite napísané všetko, čo bolo na tabuli?“ znela moja 

dnešná otázka pre istého piatačika po kontrole jeho zošita. „Pani učiteľka, keď ja 
som včera na hodine zaspal!“ A ešte mi to aj povie, potvorka jedna malá ☺☺☺☺. 

Kolegyne ma utešujú, že im spia deti na hodinách bežne ☺. A to som sa ešte 
Peťka spýtala, ako sa mu to mohlo stať - a on na to: „No, takto som si ľahol,“ 
nasledovala názorná ukážka, „a potom som sa zrazu prebral.“ ☺ 

 

24. máj 
Tomu sa hovorí totálna únava. Keď človek vo vete „kmene mierili na západ“ úplne 

plynule povie „kmene mierili na záchod“, musí už len dúfať, že si to nik nevšimne. A 
just si to všimne celá trieda. No čo sa dá robiť ☺☺☺☺. 
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1. jún 
Argumentačne zdatný kolega dnes svojej triede fakt, prečo sa na Deň detí učia, 

vysvetlil jasne: „Máte predsa právo na vzdelanie. Hádam si nemyslíte, že práve v 
deň, keď máte sviatok, vám ho budeme upierať?“ ☺☺☺☺ Tomáš, sto bodov!!! ☺☺☺☺ 

 

18. jún 
„Pani učiteľka, učebnicu som si doniesol už len preto, že vás mám rád,“ povedal 

mi dnes na slovenčine môj žiak Maťo. Myslím si, že nastal čas zanechať v škole 
akúkoľvek zmysluplnú činnosť. Už to totiž nemá žiaden zmysel ☺. (Ale zajtrajšie 
koncoročky ešte decká zvládnuť musia, nedá sa nič robiť ☺.) 

 

18. september 
„Keď som vás po prvýkrát uvidel,“ začal dnes z ničoho nič nahlas uvažovať malý 

šiestak Paťo (a ja som už len čakala, čo sa z toho „vykľuje“...), „myslel som si, že 
ste nejaká riaditeľka alebo čo.“ ☺☺☺. 

 
11. november 
Logické nezmysly, ktoré vznikli dopĺňaním nesklonných podstatných mien do viet 

(ale danej žiačke očividne čudné nepripadali ☺.): „Na kupé splavili asi 
tridsaťkilometrový úsek Moravy. Vošli do kanoe a otvorili oblok.“ ☺. 

 
15. november 
Netušila som, že štvordielny film Napoleon moju triedu tak zaujme. Dnes kvôli 

nemu všetci prišli dobrovoľne na nultu a napokon skonštatovali: „Už to pozeráme 
pomaly ako tetky Šeherezádu!“ ☺ 

 
22. november 

Výstižné: 
PRIJMEME UČITEĽA 
Požiadavky: 
- asketická životospráva, minimálne nároky na stravu, bývanie, ošetrenie, 
dovolenky... 
- kladný vzťah k byrokracii a papierovaniu 
- záporný vzťah k peniazom a voľnému času 
- železné nervy a trpezlivosť 
- schopnosť improvizovať 
Ponúkame: 
- možnosť práce v domácom prostredí (vždy večer) 
- nízky kredit vyvážený možnosťou zbierať kredity 
- ťažko uveriteľný nástupný plat (garantujeme) 
- 2-x ročne kvetinové dary (negarantujeme) 
Uprednostňujeme uchádzačov s predchádzajúcou praxou v cirkuse (krotenie divej 
zveri). Služobné byty ani reformné učebnice neposkytujeme. 

 

Písal sám život, zaznamenala Petra Humajová. 
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RECEPTY 
Nanukové rezy 
Upečieme piškótový plát z 5 vajec, 
15 dkg kryštálového cukru, 15 dkg 
hladkej múky a 1/2 balíčka prášku 
do pečiva (žĺtky šľaháme 
osobitne, pridáme k nim 2/3 cukru 
a 1/2 dcl vody, primiešame tuhý 
sneh z bielkov a zvyšného cukru a 
múku s práškom do pečiva).  
Plnka č. 1: 25 dkg orechov, 2 
polievkové lyžice cukru, 2 dcl 
mlieka 
Mlieko s cukrom prevaríme, odložíme z ohňa, hneď primiešame orechy, necháme 
chladnúť a nie celkom studenú plnku (aby sa dala natierať) natrieme na 
vychladnutý piškótový plát.  
Plnka č. 2: 3 vajcia, 7 polievkových lyžíc cukru, 3 – 4 polievkové lyžice silnej kávy, 
3 polievkové lyžica kakaa, 25 dkg masla 
Vajcia s cukrom šľaháme nad parou. Keď masa začne hustnúť, pridáme kakao, ešte 
chvíľu dobre šľaháme, odložíme. Keď plnka trochu vychladne, pridávame do nej po 
plátkoch maslo, prešľaháme, pridáme 3 – 4 polievkové lyžice silnej kávy (podľa 
chuti), znova prešľaháme a natrieme na prvú plnku. Vrch polejeme čokoládovou 

polevou. Krájame na druhý deň, nôž 
máčame v horúcej vode. 
 

Medové linecké rezy 
45 dkg hladkej múky, 15 dkg 
práškového cukru, 15 dkg masla 
(Hera, Helia), 2 polievkové lyžice 
medu, 2 vajcia, 1/2 čajovej lyžičky 
sódy bicarbóny 
Všetko spolu zmiesime, vypracujeme 
jemné cesto. Potom rozgúľame, 
pomocou valčeka preložíme na 

vymastený, múkou vysypaný plech, potrieme ríbezľovým džemom, uložíme 
nadrobno pokrájané kompótové ovocie (višne, broskyne, čerešne...), posypeme 
sekanými orechmi a dáme piecť (pri 180° asi 15 minút), nevysušíme. 
Kakaová poleva: 
16 dkg preosiateho práškového cukru, 16 dkg stuženého tuku „Cera“, 3 dkg kakaa, 
8 polievkových lyžíc mlieka, 2 polievkové lyžice maizeny 
Všetko nad parou vymiešame do horúca (nesmie vrieť) a polejeme upečený koláč. 
Pri krájaní nôž máčame v horúcej vode.  
 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
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Z ARCHÍVU  
 
V minulom čísle sme venovali Maťkinej tvorbe, teraz sa vrátime späť 

k mojej. 
 
Ivan a Panička Peknulienka 
(Rozprávka) 
 
Kde bolo, tam bolo, žili raz starší manželia. Boli veľmi bohatí, ale to ich 

netešilo, lebo nemali deti. Mali aj veľa sluhov, ale aj tak pracovali medzi nimi. 
Raz si muž vyšiel do hory drevo narúbať. Už začínal stínať strom, keď  kde sa 

vzala, tu sa vzala, priletela holubička. Zhodila mu do rúk dve vajcia a povedala:  
„To máš za to, že nie si lenivý!“  
Muž dal vajcia do košíka a doma ich položil na teplý prípecok.  
O niekoľko dní vyskočili z vajec dvaja chlapci. Jeden krásny, štíhly, vysoký, že 

by sa doňho zaľúbila každá dievčina. No ako každý pekný chlapec, bol hlúpy. 
Toho nazvali krásnym a neobyčajným menom Vilibald. Druhý bol tak strašne 
škaredý, že každý, kto ho uvidel, musel sa mu obrátiť chrbtom. Toho nazvali 
jednoduchým menom Ivan. 
Keď Ivan a Vilibald vyrástli a videli iných do sveta sa poberať, rozhodli sa, že 

aj oni pôjdu do sveta. Darmo manželia plakali, nariekali, na čom sa Ivan 
s Vilibaldom dohodli, od toho neustúpili. A tak muž povedal:  
„Synovia naši, vo svete sa ožeňte a každá nevesta nech donesie jednu 

zázračnú vec. Ktorá vec bude užitočnejšia, tej neveste zveríme naše 
hospodárstvo.“ 
Obaja bratia sa s bohatou výslužkou hneď pobrali do sveta. Išli niekoľko dní 

a niekoľko nocí.  Jedného dna prišli na rázcestie.  Bola tam tabuľa s nadpismi:  
„Kto pôjde doprava, ožení sa bez námahy, ale musí byť dôvtipný. Kto pôjde 

doľava, ožení sa len vtedy, keď rozveselí Paničku Peknulienku.“  
Vilibald išiel doprava a Ivan doľava.  
Ide Vilibald, ide a každá dievčina sa za ním obzerá. Jedného dňa prišiel 

k palácu, ktorý bol celý zo zlata. Z paláca vybehla utešená dievčina.  
„Vitaj,“ hovorí, „vitaj! Budem ti ženou, ak uhádneš tri hádanky. Trúfaš si?“   
„Pravdaže!“ povedal Vilibald. 
„Myslíš si, že si dosť múdry?“ 
„Pravdaže. Ja som veľmi múdry.“ 
„Tak počúvaj. Čo je najrýchlejšie? Koľko hviezd je na nebi? O koľko si myslíš, 

že je obor od nás vyšší?“ 
Vilibald nič nepovedal. Dievčina povedala: „Nič nevieš, ale preto, že si si 

namýšľal, že si múdry, postihne ťa trest. Neoženíš sa so mnou, ale s mojou 
popolvárkou.“ 
Dievčina odišla do zlatého paláca a Vilibaldovi o chvíľu sluhovia doviedli  

25 
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krásnu, ale hlúpu popolvárku. 
Ivan išiel svetom, každý sa mu chrbtom obracal, nikto naňho nepozrel. 

O niekoľko dní prišiel ku stromu, ktorý bol celý zo zlata a nebolo vidieť konca 
kraja jeho koruny, takú ju mal širokú. Vyškriabal sa naň a uvidel bohaté 
kráľovstvo. Domy chudobných boli z medi, domy stredne bohatých zo striebra 
a najbohatší mali domy zo zlata. Chodníky boli tiež vydláždené zlatom. Aké mal 
kto domy, tak chodil aj oblečený. Ľudia sa Ivanovi smiali kvôli jeho odevu, ale 
on si to nevšímal, išiel rovno ku kráľovskému palácu.  
Ten bol najkrajší. Celý bol z rubínov. Rámy okien boli z perál a namiesto skiel 

boli v oknách diamanty. Ivan tam vošiel. Ako prvého uvidel kráľa, ale ten bol 
smutný. 
„Čo vás trápi, pán kráľ?“ spýtal sa Ivan.  
„Ále, ty mi aj tak nepomôžeš,“ povedal kráľ. 
„A čo ak vám pomôžem?“ 
„Nuž dobre. Mám dcéru, ktorú voláme Panička Peknulienka. No má jednu 

chybu. Od narodenia sa ani raz nezasmiala. Má už 20 rokov a bol by som ju 
ochotný dať za ženu tomu, kto ju rozveselí. „ 
Kráľ dokončil a Ivan povedal:  
„Ja ju rozveselím, pán kráľ!“  
„Nuž dobre. Len neviem, či za teba bude chcieť ísť.“ 
„A prečo by nechcela?“  
„Lebo si škaredý, pozrieť sa na teba nedá.“ 
Ivan sa po týchto slovách zarmútil, ale išiel k Paničke Peknulienke. Kráľ ho 

viedol cez veľké svetlice, tajné chodby, až prišli do komnaty, kde sedela Panička 
Peknulienka. Keď Ivan uvidel, skoro odpadol. Taká bola krásna. Telo mala biele 
ako mramor. Vlasy, obočie, mala černejšie ako ebenové drevo. Ústa a líčka 
červenšie ako krv. Čierne vlasy jej siahali po zem. Na vlasoch mala korunku 
z diamantov a z nej po zem siahal na krajoch bohato očipkovaný závoj. Ten bol 
obsiaty kvetinkami z diamantov. Peknulienka mala šaty po pás úzke a od pása 
široké, zospodu bohato očipkované. Po celých šatách mala srdiečka 
z diamantov. Všetko mala obšité striebornými niťami. Vzadu jej od pása až po 
zem visela krásna mašľa zo stuhy. Kraje šiat boli obšité zamatom.  
Veru, krásna bola Panička Peknulienka.  Keď zočila Ivana, pripadal jej jeho 

odev smiešny a strašne hlasno sa zasmiala. A mala byť svadba. Kráľ sa obával, 
že Panička Peknulienka nebude chcieť ísť za  Ivana. Ale Panička Peknulienka 
bola múdra, a keď mu dala pri oltári prvý svadobný bozk, tak opeknel, že sa to 
ani vypovedať nedá.  
Po svadbe však Ivan chcel, aby ho Panička Peknulienka pustila hľadať brata. 

Ona ho pustila a povedala mu:  
„Ale nedaj sa zlákať dievčinou zo zlatého zámku!“  
„Nedám sa!“ sľúbil Ivan. 

Všetko dopadlo rovnako, ako s jeho bratom, ibaže Ivan vedel odpovede na  
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hádanky. 
„Čo je najrýchlejšie?“ spýtala sa dievčina.  
„Myšlienka,“ odpovedal Ivan. 
„Koľko hviezd je na nebi?“ 
„Nekonečno.“ 
„O koľko si myslíš, že je obor od nás vyšší?“ 
„O tisíc metrov.“ 
„Správne,“ povedala dievčina. „Keďže si už ženatý, vyber si odmenu.“ 
„Chcem, aby si mi vrátila brata.“ 
„Dobre,“ povedala dievčina. 
O chvíľu prišiel Vilibald s popolvárkou. 
„Kto ste, pane?“ opýtal sa Vilibald. 
„A či ma nepoznáš?“ 
„Vôbec nie, pane.“ 
„Oženil si sa, ak ma oči neklamú.“ 
„Pravdaže som sa oženil.“ 
„A vieš, že ja som tvoj brat Ivan?“ 
„Vôbec som ťa nepoznal, bratku!“ 
„Počkaj tu, Vilibald.“ 
O veľkú a dlhú chvíľu prišiel Ivan s Paničkou Peknulienkou. Potom sa obaja 

bratia i s nevestami vybrali domov. Prišli k rodičom. Keď sa už spolu dostatočne 
vytešili, rodičia povedali: 
„Ukážte zázračné veci, nevestičky naše!“ 
Popolvárka nič nemala. Panička Peknulienka vytiahla zlatý mlynček a povedala: 
„Splní akékoľvek želanie.“ 
„Vám patrí hospodárstvo, Ivan a Peknulienka!“ 
„Nech si ho nechá Vilibald s popolvárkou. My máme kráľovstvo, do ktorého vás 

vezmeme.“ 
A žijú aj dodnes v bohatom kráľovstve, ak nepomreli. 
 

(Napísané pravdepodobne v roku 1995 alebo 1996.) 
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Emigrant zo Somálska príde do Košíc. 
Zastaví prvého človeka, ktorého stretne 
a hovorí mu: 
„Ďakujem, pán Slovák že ma nechávate 

v tejto krajine a že pracujete, aby som 
mal zaistené ubytovanie, stravovanie, 
lekársku starostlivosť a vzdelávanie!“ 
Chlapík hovorí: 
„Nemáš za čo, ale ja som Róm!“ 
Somálec ide ďalej a zastaví ďalšieho 

okoloidúceho: 
„Ďakujem vám za vašu pohostinnú 

krajinu a za to, že pracujete, aby som 
mal zadarmo jedlo, ubytovanie 
a bezplatnú sociálnu starostlivosť...“ 
Okoloidúci hovorí: 
„Ja nie som Slovák, ale Rumun, práve 

idem žobrať pred kostol.“ 
Somálec ide  ďalej a stretne ďalšieho 

človeka: 
„Ďakujem za úžasné Slovensko a za to, 

že sa vaša krajina o mňa dobre 
postarala...“ 
Chlapík mu skočí do reči: 
„Já Slowak nein, ich bin biznismen in 

Deutschland, já pchišel na Slovensko 
kúpiť lacný fabrik.“  
Somálec ide ďalej, príde na trh a hovorí 

ďalšiemu chlapíkovi: 
„Chcem sa vám poďakovať za 

slovenskú štedrosť a pohostinnosť.“ 
Chlapík mu hovorí: 
„Já ne Slovak. Ja Vietnamec.“ 
Somálec ide ďalej a stretne ženu. Po 

doterajších skúsenostiach jej už 
neďakuje, ale rovno sa spýta: 
„Si Slovenka?“ 
„Nie, ja som z Ukrajiny.“  
Somálec sa celý zmätený pýta: 
„A kde zmizli všetci Slováci?“ 
Ukrajinka pokrčí plecami, pozrie sa na 

hodinky a hovorí: 
„Asi sú v práci.“ 

Viete, kedy kura pípne naposledy? 
Pri pokladni Tesca. 

☺ 
Chlap umrie a príde do pekla.  

Pred samotnými mučiacimi komorami 
stojí Satan a pýta sa ho:  
„Tak čo, ty smrad? Chceš ísť do 

socialistického pekla, alebo do 
kapitalistického?“  
Chlap sa spýta:  
„A čo ma čaká v socialistickom?“  

„No, tam ťa každý deň pribijú veľkými 
klincami za ruky a nohy na zem, a po-
tom cez teba bude celý deň jazdiť taký 
ten buldozér na urovnávanie asfaltu.“ 
„Uf, to je teda brutálne. A čo 
kapitalistické peklo?“  
„No, tam ťa každý deň pribijú veľkými 
klincami za ruky a nohy na zem, a po-
tom cez teba bude celý deň jazdiť taký 
ten buldozér na urovnávanie asfaltu.“ 
„Ale veď to je úplne to isté! Aký je v tom 
rozdiel?“  
„No, žiadny... Ale aj tak by som ti radšej 
odporučil to socialistické peklo.“ 
„A to akože prečo?“  
„No, pretože v socialistickom pekle raz 
chýbajú klince, inokedy kladivo, do 
tretice nie je nafta pre buldozér... Čo 
som tu, tak si nepamätám, že by 
niekedy valcovali.“ 

☺ 

„Obžalovaný, chcete ešte niečo povedať 
pred vynesením rozsudku?“  
„Áno, slávny súd. Chcem iba povedať, 
že už som bol trestaný dvanásťkrát, a aj 
tak to bolo zbytočné.“ 

☺ 
Pýta sa otec malého Robka:  
„Rád chodíš do školy?“  
„Áno, veľmi. Aj rád sa z nej vraciam. Len 
to nemám rád, že tam musím medzitým 
zostať.“ 


