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NOVINKY Z RODINKY 
V decembri si manželia Monika a Peter Chudí 

užili výnimočný vianočný darček – víkendový 
pobyt v Aquaparku Dolná Strehová. 

30. decembra 
pribudol do našej 
rodiny nový člen - 
Tomáš Humaj. Syn 
Andreja a Zuzky 
Humajovcov sa 
narodil v skorých 
ranných hodinách. 
Ako jedna z prvých ho 
na svete vítala 
novorodenecká sestra 
Evka Humajová, ktorá 
mala práve službu. 

V sobotu 5. januára sa 
v Kultúrnom dome Necpaly 
konal tradičný ples 
Necpaľanov, organizovaný 
hudobnou skupinou 
Necpalanka. Na plese ste 
okrem Humajovcov a rodiny 
Petra Petráša mohli 
zahliadnuť i Rasťa a Danku 
Petrášovcov či Renátku a Vila 
Božikovcov. Evka Humajová 

na ňom odovzdala richtárske žezlo novému 
necpalskému richtárovi pre rok 2013, stolárovi 
Pavlovi Bátorovi.  

V tento istý deň oslávila Helenka Mečiarová 
svoje 70. narodeniny.  

26. januára plesali aj členovia farnosti 
Prievidza – mesto. Už po trinástykrát 
organizoval ples Milan Petráš a hrala na ňom 
Necpalanka. V tento rok sa tu perfektne 
zabavili viacerí členovia našej rodiny - Maťka 
Humajová, Erika Petrášová, Lenka a Roderik 
Weissabelovci či Lucka Petrášová s priateľom 
Tomášom Horváthom.  

SLOVO NA ÚVOD... 
  Ticho 
a pokoj. Dve 
veci, ktoré 
si učiteľ po 
desiatich 
mesiacoch 
intenzívnej 
práce 
s deťmi váži 
asi najviac 
☺. Aspoň ja 

osobne sa počas leta zvyčajne 
neviem dostatočne nabažiť ticha. 
Nemusím cestovať do diaľav 
a zažívať úžasné veci... Stačí mi 
to jediné, úplne obyčajné ticho.  

Sedela som minule v obývačke. 
Vyrušili ma nejaké hlasy, a tak 
som sa pozrela z okna. Môj brat 
Maťo už diskutoval s nejakými 
kamarátmi o kúpe auta a sestre 
Maťke sa zas postupne schádzala 
partia na cyklistiku. Ja som sedela 
za stolom v tichu – v spoločnosti 
približne štyristostranovej knihy 
a s ľútosťou v srdci. S ľútosťou, 
že mi z nej tak rýchlo ubúda ☺. 

Viem, že príde čas, kedy sa 
opäť budem tešiť z detského dža-
votu a z kontaktu s milión ľuď-
mi... Ale práve preto musím dos-
tatočne využiť tento čas ticha. Na 
rozhovor so sebou, s Bohom, 
s myšlienkami kníh, ktoré čítam. 
Viem, že ak absolvujem toto, do 
sveta zhonu a ruchu potom vstú-
pim s oveľa väčším pokojom.  
Ak vám má táto Maňa čosi pri-

niesť, verím, že okrem iného to 
bude aspoň malá chvíľa dňa pre-
žitá v tichu a pokoji ☺.  

Petra Humajová 
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Koncom januára boli Veronika a Martin Šutinskí so synom Maťkom na výlete 
v Tatranskej Lomnici. Využili pri tom všetky možné dopravné prostriedky. Do 
Tatranskej Lomnice pricestovali autom, na Štrbské pleso sa presunuli vlakom a na 
Skalnaté pleso lanovkou.  

31. januára sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnilo slávnostné podujatie pri 
príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských 
privilégií našej Prievidzi. Zúčastnili sa ho i redaktori farského časopisu Bartolomej 
(medzi nimi vedúca vydania Petra Humajová), ktorým bol primátorkou mesta JUDr. 
Katarínou Macháčkovou udelený Ďakovný list za 20. ročníkov vydávania tohto 
farského periodika.  

1. februára absolvovala Vanesska Weissabelová zápis do prvého ročníka 
piaristickej základnej školy. Do tamojšej škôlky bol takisto zapísaný jej mladší 
braček Roderik, pretože mamička Lenka nastupuje po šiestich rokoch materskej 
dovolenky späť do práce – na Daňový úrad v Prievidzi. Ocino Roderik si pri tejto 
príležitosti kúpil nové auto Honda Accord, aby mal i on na čom chodiť do práce.  

Od 8. do 10. februára pobudla Maťka Humajová spolu 
s farskou mládežou a kňazmi z fary na chate v Hornej Vsi. 
Spoločne strávený čas využili všetci na hry a zábavu, 
nezabúdali však ani na prehĺbenie svojho duchovného života.  

Vo februári Peter Chudý st. a Milan Humaj vypálili 
v pestovateľskej pálenici Nedožery – Brezany 100 litrov 
jabĺčkovice.  

21. marca sa Petra Humajová spolu so svojimi kolegami 
a žiakmi vybrala na exkurziu do Levíc. Navštívili tu detské 
vedecké centrum Atlantis, kde si deti mohli overiť 
platnosť viacerých fyzikálnych zákonov, ale zároveň 
i spoznať minulosť a prežiť priebeh pohrebného rituálu 
v dobe dávneho egyptského faraóna Tutanchámona.  

V apríli sa Filip a Dávid Petrášovci 
zúčastnili okresného kola recitačnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubín, kam už 
predtým postúpili ako víťazi školských 
kôl. Vo svojich kategóriách obsadili 
vynikajúce priečky - druhák Dávid druhé 
a sekundán Filip prvé miesto.  

Od 5. do 12. apríla pobudol Roderik 
Weissabel na Kube. Bol tam poslaný za 
odmenu ako najlepší oblastný riaditeľ 
firmy, v ktorej pracuje, na Slovensku.  
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Býval v päťhviezdičkovom hoteli a okrem iného si užil i plávanie s delfínmi.  

V tom istom čase si jeho manželka Lenka s deťmi spravila predĺžený víkend 
u svojej sestry Lucie a jej priateľa Tomáša v Pezinku. Okrem iného sa všetci spolu 
vydali aj na výlet do jaskyne Driny.  

16. apríla oslávila Vierka Bohóová svoje 
50. narodeniny. Rodina sa u nej doma 
v Rimavskej Sobote na oslave stretla hneď 
v najbližšiu sobotu 20. apríla.  

21. apríla Necpaľania hodovali. Sv. omšu 
pri kaplnke tentoraz slúžil vzácny hosť, 
rektor kňazského seminára v Badíne, ThLic. 
Ján Viglaš. Vďaka návštevníkom z Badína 
stúpol i počet hodovníkov u Humajovcov 
a Petrášovcov. K Milanovi Petrášovi, pátrom 
piaristom a kňazom z farského kostola sa totiž pridali aj bohoslovci. Poobede náladu 
všetkým Necpaľanom spríjemnila na parkovisku pred Mäsiarstvom u Borku hudobná 
skupina Necpalanka.  

24. apríla sa Petra Humajová so svojimi kolegami a žiakmi 
v rámci akcie Vlakom do múzeí a galérií vybrala do Bratislavy. 
Žiaci navštívili Bratislavský hrad a prezreli si i historické 
centrum mesta. Najviac sa však tešili na nákupy v Auparku.  

30. apríla vyslal Miestny odbor Matice slovenskej v Koši 
najlepích žiakov tamojšej základnej školy na bezplatnú 
exkurziu do Martina. Žiaci si prezreli budovu Matice 
slovenskej, Dom Jozefa Cígera Hronského i Národný cintorín. 
Pedagogický dozor na tejto exkurzii robila Petra Humajová.  

2. mája sa Kamil Petráš dožil okrúhleho životného jubilea – 
70. narodenín. So svojou rodinou a priateľmi ho oslávil v sobotu 4. mája 
v reštaurácii U Floriána.  

10. mája sa Maťka Humajová zúčastnila exkurzie do Hospitalu v Kukse neďaleko 
Hradce Králové. Tamojšia expozícia je zameraná na 
prezentáciu historického zariadenia lekární od 
obdobia baroka až po 20. storočie.  

V sobotu 11. mája bol farský časopis Bartolomej 
počas mediálnej púte v Bratislave opäť ocenený. 
Získal Jubilejnú cenu šéfredaktora Katolíckych novín 
za 20 rokov úspešnej práce.  
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Pri príležitosti výročí mesta Prievidza bolo obnovené predstavenie o histórii mesta 
spred desiatich rokov, nesúce názov Od počiatku. Jeho premiéru si 16. mája na 
Pribinovo námestie neďaleko farského kostola išli pozrieť 
i Evka a Petra Humajové.  

Od mája pracuje Andrej Humaj v Anglicku. Realizuje sa 
v kuchyni ako umývač riadov a podľa našich informácií si 
ho šéf veľmi pochvaľuje. Domov by sa mal vrátiť niekedy 
na jeseň.  

Keďže Maťka Humajová sa dlhší čas kvôli skúškam 
nemohla dostať z Brna domov, vybrali sa domáci k nej. 
Evka a Jožko Humajovci zobrali 23. mája so sebou na výlet 
do Brna i Filku Petrášovú. Nielenže potešili a povzbudili 
Maťku, ale navštívili aj neďaleký Velehrad.  

V máji Martin Chudý úspešne zmaturoval na Gymnáziu V. B. Nedožerského 
v Prievidzi. Ďalej bude v štúdiu pokračovať na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v odbore všeobecné lekárstvo.  

5. júna aj Evka Humajová ukončila svoje štúdium - získala špecializáciu v oblasti 
neonatológie. Predchádzali tomu dva dvojtýždňové teoretické a jeden týždňový 
praktický pobyt v Bratislave. Absolvovala ich v priebehu akademického roka 
2012/2013 na Slovenskej zdravotníckej univerzite.  

6. júna Maťka Humajová využila možnosti kultúrneho života v mieste svojho 
štúdia a vybrala sa do Zamilovaného hájku v Brne na koncert hudobných skupín 
IMT Smile a Čechomor. Podľa jej slov boli oba koncerty skvelé a kapely počas nich 
podali vynikajúci výkon.  

Po úspešnej obhajobe bakalárskej práce a zložení štátnych skúšok bol Petrovi 
Chudému ml. v júni na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave v odbore právo 
udelený titul bakalár.  

Spolu s bratom Martinom dostali od rodičov pri príležitosti ukončenia ich štúdia 
originálny darček – úlohu vlastnoručne si vymaľovať detskú izbu, ktorú ale tiež 
úspešne zvládli.  

15. júna bol v Katedrálnom chráme sv. Emeráma v Nitre za kňaza vysvätený 
piarista Marek Kotras, SchP, ktorý od 1. júla pôsobí v piaristickom kostole 
v Prievidzi. Vysviacky sa zúčastnila i Petra Humajová.  

Koncom júna kúpila rodina Humajová auto značky Volkswagen Touran. 
Predchádzajúci majiteľ s ním bol veľmi spokojný, veríme, že bude i ten súčasný.   
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29. júna sa Humajovci opäť vybrali do Brna, aby pomohli Maťke 
Humajovej previezť veci do jej rodných Necpál. Cestou sa 
zastavili v Újezde u Brna, kde sa práve konali hodové slávnosti. 
Floriánovci v tento deň hostili i tetu Helu Mečiarovú s ujom 
Vladom a ich synov Tomáša a Laca. Dominika Floriána by ste ale 
doma nenašli. Podľa miestnej tradície chodil v kroji pozývať ľudí 
na večernú zábavu.  

V posledný júnový víkend absolvovala Lucia Petrášová 
s priateľom Tomášom Horváthom wellness pobyt v hoteli 

Kaskády na Sliači. Nechýbala im sauna ani bazén. Pobyt si spríjemnili i výjazdom do 
Banskej Bystrice.  

Dominik Florián v júni ukončil štúdium na Základnej škole v Újezde u Brna. Od 
budúceho školského roka sa presunie do Brna, kde bude študovať odbor 
strojárenstvo - informačné systémy na Strednej priemyselnej škole a vyššej 
odbornej škole technickej.  

Od 30. júna do 6. júla boli Filip a Dávid Petrášovci v tábore v Skalke pri Kremnici. 
Tábor organizovali mladí z piaristického kostola na čele s pátrom Jánom Hríbom 
SchP, Dávid ho ohodnotil slovami: „Toto je najlepší tábor, na akom som kedy bol!“ 
V skutočnosti to bol jeho prvý tábor v živote ☺.  

Prvé dva júlové týždne strávila Maťka Humajová na praxi vo firme Unipharma. 
Mala možnosť bližšie sa oboznámiť s praktickým priebehom exportu 
farmaceutických výrobkov.  

4. júla sa pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda uskutočnila tradičná cyklistická 
púť do Nitry. Našu rodinu na nej reprezentoval ujo Peťo Petráš.  

V júli si Monika a Peter Chudí spolu so synom Martinom nenechali ujsť dovolenku 
v chorvátskej Podgore Čajkle. Starká Božka Humajová v čase ich neprítomnosti 
pobudla u dcéry Vierky Bohóovej v Rimavskej 
Sobote, Peter Chudý ml. sa zas venoval 
podnikaniu – so spolužiakom prevádzkoval vodný 
futbal na kúpalisku v Dunajskej Strede a vo 
Veľkom Mederi.  

Od 7. do 12. júla bola Petra Humajová na 
duchovných cvičeniach pre mladých 
v Ružomberku. Duchovné cvičenia viedol katolícky 
kňaz z Indie Anthony Saji, VC a organizovalo ich 
spoločenstvo redemptoristov a laikov Koral. 
Prebiehali v priestoroch Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Zúčastnilo sa ich takmer sto 
mladých ľudí. 
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V polovici júla Humajovci otvorili opekačkovú sezónu – 17. júla si u nich opekali 
pátri piaristi Ján Hríb a Marek Kotras spolu s ujom Milanom Petrášom, 18. júla zas 
kolektív novorodeneckého oddelenia z bojnickej nemocnice.  

17. júla odcestovala Maťka Humajová spolu 
s kamarátkami Luckou Boškovou a Maťkou 
Stančíkovou na hudobný festival Verím Pane do 
Námestova. Tento rok pomáhala organizátorom 
ako helperka – strážila ubytovňu, prípadne sa 
starala o poriadok na koncertoch. Veľkým 
prekvapením pre ňu bolo najmä stretnutie so 
súčasným prievidzským diakonom Šimonom 
Stančíkom, ktorý bol práve v rodnom Námestove 

na dovolenke. Domov sa vrátila v nedeľu 21. júla. 

17. júla sa Lucia Petrášová spolu s mamou svojho priateľa Tomáša Horvátha 
vybrala do Viedne, kde koncertoval slávny spevák Robbie Williams. Ako správna 
fanúšička si koncert nielen vypočula, ale i obohatila svoj šatník o tričká a šiltovky so 
spevákovou podobizňou.  

20. júla sa členovia Necpalanky s rodinami stretli aj inak ako pracovne a pochutili 
si na skvelom domácom chlebe a guláši 
v prevedení kapelníka Petra Petráša. 

V tento istý deň absolvovala Petra Humajová spolu 
s pátrami Jánom Hríbom a Marekom Kotrasom krátku túru 
na Bralovu skalu neďaleko Rematy. Situáciu im mierne 
skomplikovala výluka vlakov, napriek tomu sa však vlakom 
aspoň na krátkej časti svojej plánovanej trasy odviezli.  

Od 18. do 21. júla dovolenkoval Martin Humaj so svojou 
priateľkou Ivkou Oravcovou vo Vysokých Tatrách. Navštívili 
spolu Skalnaté, Štrbské a Popradské pleso, Hrebienok, 
Beliansku jaskyňu a Spišský hrad.  

V nedeľu 21. júla sa v Bratislave – Petržalke konali konské dostihy. Na kone počas 
nich vsádzali, niečo vyhrali a niečo prehrali i rodina Weissabelová so starkým 
Walterom, Lucia Petrášová s priateľom Tomášom Horváthom i Janka Petrášová. 

22. júla odcestovala Maťka Humajová do Veľkých Uheriec, kde absolvovala 
týždenné sústredenie so zborom Bartolomejčatá. Domov sa vrátila v sobotu 27. júla.  

Do škôlky v Nitrianskom Rudne od septembra nastupuje Maťko Šutinský, ktorému 
na jeseň pribudne do rodiny nový súrodenec.  

Pripravila: Petra Humajová 

Foto: archív rodiny 
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VÝZVY MA VŽDY LÁKALI 
  Minulý rok skončil štúdium medicíny. Počas 
promočnej slávnosti „povymetal“ všetky ceny. 
Získal červený diplom, cenu dekana i cenu rektora. 
Odolal lákavým ponukám zo zahraničia a rozhodol 
sa svoje sily a talent venovať rodnému Slovensku. 
Alexander Bohó ml. (25). 

  Vždy si bol jedným z najvzdialenejších členov 
našej rodiny. Kým my všetci sme bývali v okolí 
Prievidze, ty v Rimavskej Sobote. Každý rok si sem 
však chodieval na prázdniny. Vnímal si nejaký 
rozdiel medzi životom tu a tam? 

Na prázdniny v Nedožeroch – Brezanoch si spomínam 
vždy s úsmevom. Letný čas u starých rodičov 

v spoločnosti mojich sesterníc a bratrancov (s prihliadnutím na bezstarostné detské 
roky) - to všetko tvorilo základ pre dobrú náladu a bolo zárukou nespočetných 
zážitkov. Rozdiel medzi životom na Gemeri a v okolí Prievidze sa z pohľadu malého 
dieťaťa zdal byť nepatrný, avšak je pravdou, že letné prázdniny som si vedel 
predstaviť jedine vo svojom rodnom kraji na hornej Nitre.   

Pre svojich rodičov si ako ich jediný syn veľký dar. V čom sú darom oni 
dvaja pre teba? 

Rodičia sú pre mňa oporou v každej situácii. Môj vzťah s nimi je zmysluplný 
a dôverný, čo zaručuje, že chvíle strávené s nimi sa nesú v duchu priateľskej 
atmosféry a vzájomnej pomoci. Páči sa mi taký vzťah. Mám ich veľmi rád.  

Niektorí ľudia hovoria, že byť jedináčikom je výhoda, iní zas vnímajú 
toto slovo skôr pejoratívne. Čo na to hovoríš ty ako jedináčik ☺☺☺☺?  

Byť jedináčikom má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane sa jedináčik 
nemusí s nikým o nič deliť a viaže na seba všetku pozornosť svojich rodičov, na 
druhej strane však prichádza o súrodenecký vzťah, a teda i o človeka, ktorý by sa 
mohol stať jeho najlepším priateľom, s ktorým by sa mohol podeliť o svoje radosti 
i starosti.  

V ostatnej dobe však vnímam, že v slovenskej spoločnosti sa duch rodiny akosi 
vytráca. Mnohí tvrdia, že sa môžu viac spoľahnúť na cudzích ako na vlastných 
súrodencov. Prečo je tomu tak, to neviem. Každopádne, ja som súrodenca chcel 
mať vždy.   

Vo svojom okolí si mal isto mnoho priateľov. Ako ste si zvykli vypĺňať 
svoj voľný čas počas základnej a strednej školy?  

Svoj voľný čas sme si vypĺňali bežnými detskými hrami a radovánkami.  
Položil by som však pri tejto príležitosti i ja nejaké otázky: Kto je vlastne priateľ?  
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Aké atribúty musí spĺňať človek, ktorý je priateľom?  

Spomínam si, že počas štúdia na osemročnom gymnáziu boli v očiach rovesníkov 
(ako aj pedagógov) najviac obľúbené deti lokálnych majetníkov a podnikateľov, 
ktoré však v ničom nevynikali (jedine ak v zlom správaní a arogantnosti). Postupom 
času ich však mnohonásobne prevýšili tí menej obľúbení, avšak snaživí a šikovní. 
Človek, čo veľa dosiahol, sa teraz teší priazni tých, ktorí ho nemali radi a závideli 
mu, zatiaľ čo majestát a obľúbenosť tých povestných vyzdvihovaných detí z 
„dobrých“ a majetných rodín prudko klesá a niekdajší priatelia sa im otáčajú 
chrbtom.  

Kto je vlastne priateľ? Proces detailného spoznávania človeka je záležitosťou 
mnohých rokov. Je preto ťažké povedať, koľko naozajstných priateľov som mal 
a mám. 

Už v rokoch svojej povinnej školskej dochádzky si sa pravidelne 
zúčastňoval chemických olympiád, kde si dosahoval veľmi dobré 
výsledky. Aký najväčší úspech si dosiahol? 

Zúčastňoval som sa chemických, fyzikálnych a matematických olympiád. Viackrát 
som sa prebojoval aj do krajských kôl. Najväčší úspech som však dosiahol 
v matematike, ktorú som, paradoxne, nemal veľmi v láske. 

Bolo ti už v tých časoch jasné, kým chceš byť, k akému povolaniu budeš 
smerovať? 

Ako každé malé dieťa, i mňa fascinovali povolania ako pilot, kozmonaut či bankár. 
Lekárom som sa chcel stať až po mojej trojtýždňovej hospitalizácii pre zápal pľúc. 
Bol som vo veľmi zlom stave a starostlivosť ošetrujúceho personálu ma takpovediac 
priviedla k životu. Toto bolo tým míľnikom, ktorý zmenil môj pohľad na život i na 
moje smerovanie v budúcnosti.  

Štúdium medicíny sa vo všeobecnosti považuje za veľmi náročné. V čom 
spočíva jeho náročnosť? Čo bolo pre teba osobne najťažšie? 

Pri štúdiu medicíny je ťažké zvyknúť si na skutočnosť, že po návrate z prednášky 
alebo cvičenia je potrebné otvoriť si knihu a pripraviť si zadné partie tela na dlhé 
stretnutie so stoličkou či posteľou. Je to unikát, ktorý asi pri žiadnom inom štúdiu 
nezažijete. Človek, ktorý chce multiodborové štúdium medicíny zvládnuť, musí byť 
trpezlivý, odhodlaný a musí uvažovať širokospektrálne.  

Nie je jednoduché definovať, čo bolo pre mňa najťažšie. Azda prvá veľká skúška 
z biofyziky v prvom ročníku, ktorá mi ukázala, čo ma čaká počas najbližších šiestich 
rokov. Hoci potom prišli aj niekoľkonásobne ťažšie skúšky z anatómie, histológie, 
biochémie, patológie, patofyziológie, farmakológie... a napokon štyri štátnice... To 
som však už bol na najhoršie (v zmysle neustáleho učenia sa) pripravený.    

V priebehu štúdia sa pred tebou vyprofiloval ďalší cieľ, ku ktorému si 
začal smerovať – kardiológia. Prečo práve tento odbor?  
Kardiológia je výzvou a mňa výzvy vždy lákali. Patrí k odborom internej medicíny,  
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ktorá je sama osebe jednou z najnáročnejších častí súčasnej medicíny. Svojou 
komplexnosťou, rozsiahlosťou a dôležitosťou patrí k jej vrcholovým odvetviam. A 
arytmológia, ktorá je nadstavbou kardiológie, a ktorej sa aktívne venujem, tvorí 
pomyselnú špičku tohto ľadovca. Svojou spätosťou s najnovšími technológiami je 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odborom dnešnej medicíny vôbec.   

Bol si typom zodpovedného študenta, ktorý na sebe usilovne pracuje 
a snaží sa dosiahnuť maximum. To sa dnes už tak často nevidí, mnohí 
chcú skôr dosiahnuť veľa s minimálnym nasadením – a žiaľ, často sa im 
to aj darí. Vidíš ty v tomto postoji zodpovednosti, ktorý si vždy zastával, 
i napriek tomu nejaké pozitívum? Neznechucuje ťa, keď iní dosiahnu 
mnoho takpovediac bez boja?  

V živote to už tak chodí, že tí, čo sa menej snažia, sa mnohokrát majú lepšie ako 
tí, čo na sebe tvrdo pracujú. Prečo je tomu tak? Odpoveď je jednoduchá. Keď 
niekto menej pracuje, zostáva mu viac času na úvahy a špekulácie nad dosiahnutím 
daného cieľa bočnými cestičkami, bez väčšej námahy a v zrýchlenom režime. 
Bohužiaľ, súčasná spoločnosť je takémuto trendu otvorená, tak prečo to nevyužiť?!  

Osobne však zastávam názor, že spravodlivá cesta k úspechu je síce zdĺhavá, ale 
zato istejšia. Peniaze (dnes často používaná cesta k tomuto cieľu) dlhodobé šťastie 
nezaručujú. Zároveň nenahradia to, čo človeku v hlave chýba. Nehovoriac 
o zničenom charaktere a prehnanej, činmi nepodloženej samoľúbosti ľudí tohto 
typu. 

Už ako študent si prednášal lekárom na konferenciách, dnes ako 
doktorand cestuješ po mnohých európskych krajinách. Kde všade si už 
bol? Ktoré osobnosti medicíny si mal možnosť osobne spoznať či aspoň si 
naživo vypočuť?  

Je pravdou, že v ostatných mesiacoch som veľa cestoval. Vnímam to ako odmenu 
za svoju vytrvalosť a snaživosť. Okrem rôznych domácich a zahraničných kongresov 
som sa zúčastnil napríklad na trojdňovom kurze v Európskom dome srdca vo 
Francúzsku.  

Z pohľadu mladého lekára však bola asi najzaujímavejšia cesta do Berlína, kde 
som sa zúčastnil päťdenného EKG kurzu pod vedením dvoch zakladateľov 
a priekopníkov arytmológie z USA a Holandska. Stretnutie s nimi bolo pre mňa 
osobne veľkým zážitkom. Myslím si, že každý človek by sa rád stretol so 
zakladateľom svojho oboru.    

Dnes sa často hovorí o kríze slovenského zdravotníctva. Ty sám si dostal 
mnohé lákavé ponuky ísť pracovať do zahraničia. Napriek tomu si zostal 
na Slovensku. Čo ťa k tomu viedlo? 

Nehovoril by som o kríze zdravotníctva, skôr o kríze morálnych hodnôt a 
rozhodnutí v spoločnosti, čo v istom zmysle súvisí s problémom rýchlokvasených 
„odborníkov“.   

Rozhodol som sa zostať na Slovensku, pretože tu mám svoju rodinu a blízkych. 
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Uvedomujem si, že v zahraničí sú možnosti napredovať a osobnostne sa rozvíjať 
jednoduchšie a na prvý pohľad i rozsiahlejšie. Ale aj na Slovensku také možnosti 
existujú, len je potrebné sa o čosi viac snažiť.  

Vybral som si pravdepodobne ťažšiu cestu. Svoje rozhodnutie však nemôžem 
ľutovať a teraz už musím mať len odvahu.   

Ako by mal podľa teba vyzerať ideál lekára, ktorý by si chcel 
nasledovať? 

Existuje veľa takých vzorov, ich mená sú však menej známe. Nedávno som mal 
možnosť stretnúť sa s príbehom neapolského lekára Guiseppe Moscatiho, ktorý ma 
veľmi nadchol. Aj keď si myslím, že filmové spracovanie jeho života je trochu 
kvetnato podané (hoci to neviem dobre porovnať, pretože jeho životopisná kniha 
existuje iba v talianskom jazyku), som si istý, že nikdy nebudem takým, akým bol 
on. Ale vzorom lekára pre mňa zostáva. 

Rodičia do teba od detstva vštepovali vieru v Boha. Môže byť podľa 
teba viera medicíne nápomocná? Má veriaci lekár či veriaci pacient 
nejakú výhodu oproti ostatným?  

Nevylučujem, že viera v medicíne môže byť 
nápomocnou. Ja som však vedec a musím sa 
na veci pozerať pragmaticky. Preto si 
nemyslím, že by veriaci pacient alebo lekár 
mali v liečebnom procese nejakú výhodu.  

Zároveň na obhajobu môjho tvrdenia je 
potrebné povedať, že už v Písme sa hovorí o 
Božej láske ku všetkým ľuďom bez výnimky 
(„Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj 
nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých 
aj nespravodlivých.“ Mt 5,45), či už k veriacim 
(„Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Jn 20, 29) tak aj k neveriacim alebo 
hriešnym („Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že jedáva s hriešnikmi a 
mýtnikmi, vyčítali jeho učeníkom: ‚Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?‛ Keď to 
Ježiš začul, povedal im: ‚Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať 
spravodlivých, ale hriešnikov.‛“ Mk 2, 16-17).  

Boh má s každým z nás svoje úmysly, preto nikto z nás nevie dňa ani hodiny - či 
už v Boha verí, alebo nie.   

Máš za sebou prvý rok doktorandského štúdia. Pred sebou celý život ☺☺☺☺. 
Aké sú tvoje plány do budúcnosti v osobnom či profesionálnom živote?  

Do budúcnosti mám veľa plánov, ale často platí, že človek mieni, pán Boh mení. 
Preto Boha prosím o to, aby som sa stal dobrým lekárom a všetko ostatné vkladám 
do jeho rúk.  

Petra Humajová 
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SPOVEĎ JE NEMOCNICOU KATOLÍCKEJ CIRKVI 
 

„Moslimovia môžu získať odpustenie iba raz do roka v Mekke. Hinduisti 
musia cestovať k posvätnej rieke a ponoriť sa do nej. My máme možnosť 
prijať sviatosť zmierenia každý deň v každom kostole - a ignorujeme to,“ 
povedal v jednej zo svojich katechéz katolícky kňaz, páter Anthony Saji, 
VC (36), pochádzajúci z Indie. Od 7. do 12. júla dával duchovné cvičenia 
mladým v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 
Približne stovka mladých ľudí, nadšené úsmevy na 

tvárach. Pred nimi stojí už na prvý pohľad sympatický 
kňaz so živou gestikuláciou a príjemným vystupova-
ním. Nik by neveril, čo všetko má páter Anthony, po-
chádzajúci z Indie, za sebou. „Od šestnástich do de-
vätnástich rokov som doslova chodil od dverí 
k dverám. Vedel som, že mám byť kňazom, ale nikde 
ma nechceli. Podľa miestneho biskupa som bol príliš 
chudý, a teda i chorý, podľa jezuitov málo vzdelaný... 
Nevedel som ani slovo po anglicky. Až vincentíni to so 
mnou skúsili,“ hovorí o svojej životnej ceste páter.  

Mladým sa na duchovných cvičeniach páči. Otec 
Anthony má široké srdce a podmanivý úsmev. Vždy 
ich prekvapí nejakou drobnosťou. Napríklad po skončení prvej z katechéz ich na 
chodbe čakajú cukríky.  

„Keď ma vysvätili za kňaza,“ pokračujú mladí v skladaní čriepkov pátrovho život-
ného príbehu, „bol som posledný z posledných. Mal som veľkú trému, nevedel som 
vôbec hovoriť na verejnosti... Nevedeli, čo so mnou. A tak som čistil záchody 
a kŕmil prasce. Povedal som: ‚Ježišu, ak to chceš, budem to robiť. Budem to robiť 
najlepšie, ako viem!‛“ 

Páter Anthony sa veľa modlil a vo svojich modlitbách sa plne odovzdával Bohu. 
Bol poslaný do Afriky, kde mal úplne z ničoho vybudovať exercičný dom. Neskôr 
začal pomáhať pátrovi Billovi, kňazovi, ktorý bol zázračne uzdravený a sám spro-
stredkúval uzdravovanie iných – či už na tele, alebo na duši. Ako osemdesiatročný 
zomrel otec Bill pátrovi Anthonymu v náručí. Kongregácia sa modlila za jeho nástup-
cu, ktorý by pokračoval v dávaní duchovných cvičení – a vybrala pátra Anthonyho. 
Jeden z jeho spolubratov to vtedy ohodnotil slovami: „Teraz viem, že i Duch Svätý 
sa môže pomýliť.“ 

„Bol som a aj stále som nula, úplná nula,“ hovorí úprimne páter. „Našiel som však 
tajomstvo úspechu, prostredníctvom ktorého sa každý z nás môže stať niekým. Pri-
mknúť sa k jednotke. Môžeme napísať vedľa seba aj šesť núl, ale ich hodnota je 
stále nulová. Čo sa však stane, ak pred ne dáme jednotku? Zrazu je tu milión! My 
všetci máme šancu primknúť sa k jednotke. Našou jednotkou je Kristus. On dáva 
hodnotu našim činom.“  
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Boh odmenil jeho odovzdanosť veľkým darom. Zrazu vedel hovoriť pred ľuďmi, 
vedel kázať. Predtým mal problémy s jedným cudzím jazykom, dnes ich ovláda se-
dem. Predtým by sa nepostavil pred dvoch ľudí, teraz káže po celom svete aj pred 
niekoľkými tisíckami. Jeho diár je úplne nabitý až do roku 2017. „Ani neviem, či ešte 
vtedy budem žiť!“ hovorí so šibalským úsmevom.  

Páter Anthony je človek plne odovzdaný do vôle Boha. Vyžaruje Krista, vyžaruje 
lásku. Hovorí pútavo, názorne, pravdivo a odvážne. Počas šesťdňových duchovných 
cvičení prevedie človeka úskaliami jeho vlastného života, pomôže mu dobre sa pri-
praviť na prijatie sviatosti zmierenia (alebo sviatosti lásky, ako on hovorí) a modlí sa 
za jeho vnútorné i fyzické uzdravenie. A Boh je k nemu štedrý. I medzi samotnými 
účastníkmi duchovných cvičení sedia mladí, ktorí už prostredníctvom pátra zakúsili 
silu Božej lásky a úprimne svedčia o svojom fyzickom či duchovnom uzdravení. 

„‚Ste taký dobrý kazateľ!‛ vravia mi ľudia – a ja som vtedy veľmi smutný. Som 
smutný, pretože viem, kým som bol predtým a kým som teraz. Ľudia chvália mňa, 
ale všetko je to sila Božej milosti. Ja stále zostávam nulou. No primkýnam sa 
k jednotke – a tá mi dáva hodnotu,“ končí svoje rozprávanie páter Anthony. Slovami 
sa nedá opísať všetko. Treba zakúsiť, vidieť, otvoriť sa Božej milosti... 

Duchovné cvičenia s pátrom Anthonym Sajim organizuje na Slovensku spoločen-
stvo Koral (Komunita redemptoristov a laikov) z Kostolnej – Záriečia najbližšie od 
18. do 24. augusta v Trenčíne. Získať ďalšie informácie o duchovných cvičeniach a 
prihlásiť sa na ne sa dá na webovej stránke www.spolocenstvo-rl.sk, prípadne na 
telefónnom čísle 0904 155 199. 

My, ktorí sme na duchovných cvičeniach s pátrom Anthonym Sajim boli, už vieme, 
čo to znamená vidieť, počuť a zakúsiť Krista. Zostáva nám posledný bod: svedčiť. 
A ten za nás všetkých hádam teraz aspoň tak trochu plním ☺☺☺☺. 

 
Text: Petra Humajová 

Foto: Ján Mihala 
 
 

P. Anthony Saji, VC sa narodil 1. mája 1977 v Indii. Je najstarším zo štyroch 
detí. Vyštudoval filozofiu v Bangalore v Indii a v roku 2002 ho Kongregácia vincentí-
nov, do ktorej patrí, poslala do misie vo východnej Afrike. Tu pôsobil rok 
v pastorácii, potom pokračoval v štúdiu teológie na Tangaza College v Nairobi 
(Keňa). V roku 2006 bol vysvätený za kňaza. Dva mesiace pôsobil v Tanzánii 
a potom odišiel do Ugandy, kde dostal poverenie postaviť vincentínske modlitbové 
a exercičné centrum. Po smrti otca Billa bol páter Anthony určený za jeho nástupcu. 
Od roku 2008 cestuje po celom svete a vedie šesťdňové duchovné cvičenia zamera-
né na obrátenie a uzdravenie človeka. V Ugande sa mu podarilo postaviť dom, kde 
sa jeho spolupracovníci starajú momentálne o 52 sirôt. Misijné dielo otca Billa je 
okrem modlitieb možné podporiť i finančne na čísle účtu 2622222053/1100. 
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OSEMSMEROVKA 
 

Tetka sa rozpráva po omši so susedou: 
-Počula si to? Ferdina na omši chrápala. 
-No jasné, ... (osemsmerovka 6, 3, 8 písmen). 

ABECEDA, ARGUMENTÁCIA,  ASISTENT, ASPOŇ, ATOS, BASKETBALISTA, 
CEREMÓNIE, CIRKULÁCIA, CITRÓN, DINOSAURUS, DIPLOM, DÚHA, ESTETIČKA, 
FIGÚRKA, FORTUNA, GUĽA, HUMORISTA,CHÚĎA, IBIZA, ILAVA, ILUZIONISTA,ÍSŤ,  
JAVOR, JUBILANTKA, KABELA, KMEŇ, KNIHA, KOENZÝM, KOLIBA, KÔŇ, ĽALIA,  
LANO, LAŇ, LÁSKA, LATINČINA, LEGISLATÍVA, LEO, LITERATÚRA, LÍZANKA, 
MATERIALIZMUS, MEDÚZA, MINERÁLKA, MNOHOVÝZNAMOVOSŤ, MORE, MORKY, 
MÚKA, MUŠKÁT, MÚZA, MÚZEUM, NADÁVKA, ŇUFÁK, NUMIZMATIKA, OCKO, 
ORECH, PINETKA, PÍSOMNÍCTVO, PĽUHA,  PÔDA, PRAVDIVOSŤ, RAKETA, 
REVITALIZÁCIA, RIEKA, RULETA, SENO, TÓN, TÔŇA, TOVÁREŇ, TRAUMATOLÓGIA, 
UFO, UHROVEC, UPRATOVAČ, ÚSMEV, ÚTOK, ÚZKOKOĽAJKA, VAČOK, VAGÓNKA, 
VLAS, VÔŇA, ZIMNICA, ŽALÚDOK, ŽEMĽOVKA, ŽIHĽAVA 

Maťka Humajová 
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TAJNIČKA 
 

„Najlepší spôsob, ako riešiť problémy, ...(tajnička).“ 
                                                                                           (P. Kosorin) 

 

1. Najvyšší veliteľ loďstva – štíhly, ihlanovitý ihličnatý strom. 
2. Anémia inak. 
3. Bezmotorový prostriedok na lietanie – zárodok inak. 
4. Kňaz slúžiaci omšu – chemická značka hliníka. 
5. Fyzikálna jednotka frekvencie – koniec týždňa. 
6. Pálený cukor – zviera, ktoré žije v púšti. 
7. Zásobník inak – predložka. 
8. Uskutočnenie inak. 
9. Veľký nelietajúci africký vták – ročné obdobie. 
10. Novinárstvo inak. 
11. Židovský chrám – číslovka. 
12. Stotina metra – spojka. 

Maťka Humajová 
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MÔJ ŽIVOT S BENEDIKTOM XVI. 
 
Keď tento svet navždy opustil pápež Ján Pavol II., dostali sme 

v deň jeho pohrebu dekanské voľno. „Choďte domov a všetko 
pozorne sledujte! Odohrávajú sa totiž dejinné okamihy,“ 
zdôrazňoval nám vtedajší dekan fakulty, dnes už nebohý doc. 
Imrich Vaško.  Poslúchla som ho. Šla som domov, sadla si 
k televízoru – a vtedy som Josepha Ratzingera zaregistrovala vo 
svojom živote po prvý raz. 

 
„Máme pápeža!“ vbehla do internátnych spŕch s radostným výkrikom moja 

spolubývajúca Katka. Písal sa 19. apríl roku 2005 a my sme boli práve 
v prvom ročníku štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku.  

Pred chvíľou sme sa vrátili z krásnej jarnej prechádzky na neďaleké 
Hrabovo, a kým ja som sa rozhodla osviežiť po celom dni príjemnou 
sprchou, Katka nedočkavo zapla rádio, aby zistila, či je niečo nové.  

„Koho zvolili?“ spýtala som sa - pochybujúc, že daného človeka budem 
poznať.  

„Josepha Ratzingera!“ 
 
Počúvajte ho! 
Pán dekan Vaško nás v ten semester učil predmet s názvom teória 

literatúry. Nikdy nebazíroval len na exaktných vedeckých poznatkoch. Vo 
svojich prednáškach sa nás snažil uvádzať i do problematiky súčasného 
sveta, zdôrazniť, čo je v ňom podstatné, dôležité a nové. Preto namiesto 
vysvetľovania poetiky literárnych textov nikdy neváhal obetovať čas 
myšlienkam pápeža Benedikta XVI.: „Všímajte si, čo hovorí, počúvajte ho! Je 
to nesmierne múdry človek!“  

Mňa osobne si nový pápež získal už svojím inauguračným príhovorom, 
ktorý predniesol 24. apríla 2005. Predstavil sa v ňom totiž nie ako mocný 
vládca, ale ako pokorný pastier stáda – našej Cirkvi: „A teraz ja, úbohý Boží 
služobník, mám prijať túto neočakávanú úlohu, ktorá skutočne presahuje 
všetky ľudské schopnosti. Ako to budem môcť urobiť? Vy všetci, milí 
priatelia, ste práve zvolávali obrovský zástup svätých, ktorí reprezentovali 
veľké mená svätcov v dejinách vzťahu Boha s ľuďmi. Tak aj v mojej duši 
ožíva istota, že nie som sám. Nemusím sám niesť to, čo by som ani sám 
niesť nemohol. Zástup Božích svätých ma ochraňuje, podporuje a vedie. 
A vaša modlitba, milí priatelia, vaša podpora, vaša láska, vaša viera a vaša 
nádej ma sprevádzajú.“ 
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V Ríme 
V roku 2006 nám naše Univerzitné pastoračné centrum ponúklo možnosť 

stráviť Veľkú noc v Ríme. Neváhala som – a tak som sa znenazdajky ocitla 
priamo v centre diania. Benedikta XVI. som mala možnosť naživo sledovať 
počas jeho prvých „pápežských“ veľkonočných sviatkov viackrát. No zvlášť 
jedna príhoda mi utkvela v mysli.  

Keď sme sa v Ríme po skončení veľkopiatočných obradov presúvali 
metrom ku Koloseu, aby sme sa zúčastnili krížovej cesty, stala sa nám 
nemilá vec. Zastávka, na ktorej sme mali vystúpiť, už bola z bezpečnostných 
dôvodov uzavretá a my sme sa museli previezť o jednu ďalej. Odtiaľ sme 
bežali späť ku Koloseu. Boli sme si istí, že to nestihneme. Namiesto toho 
sme získali bonus. Predbehlo nás auto s pápežom a Benedikt XVI. z neho 
vystúpil priamo pred nami!  

Po skončení krížovej cesty sme sa predvídavo ponáhľali tým smerom, 
ktorým sme predtým prišli, dúfajúc, že pápež opäť pôjde okolo nás. A stalo 
sa! Keďže ostatní pútnici netušili, kadiaľ bude pápež prechádzať a 
odchádzali všetkými možnými smermi, cestu sme lemovali len my, 
„náhodní“. Mávali sme slovenskou zástavou a tlieskali hlave Katolíckej Cirkvi, 
ktorá nám žehnala vo vzdialenosti možno len meter či dva od miesta, kde 
sme stáli.  

 

Mediálne útoky 
Neskôr som sa začala zaoberať médiami a teóriou ich fungovania, preto sa 

v centre môjho záujmu ocitli i mediálne útoky na pápeža. Bolo ich mnoho. Či 
už sa týkali škandálov sexuálneho zneužívania, údajných útokov pápeža na 
moslimov či iných záležitostí, vždy som vnímala, že médiá interpretovali veci 
tak trochu „po svojom“, často ich neprimerane nafukovali a vyrábali z nich 
senzácie, na ktorých sa potom dlho priživovali.  

Benedikt XVI. však vytrvalo niesol i tento kríž. Dobre vedel, do čoho ide. 
Veď už vo svojej inauguračnej homílii prosil: „Modlite sa za mňa, aby som 
zo strachu neutiekol pred vlkmi.“ A neutiekol. Ani vtedy, keď ho niektorí 
ľudia odmietali či namiesto sústredenia sa na Pána zameriavali sa na neho 
a robili si z neho „turistickú atrakciu“. 

 

Pár dní po odstúpení Benedikta XVI. som i ja vo svojom živote bola nútená 
urobiť jedno dôležité rozhodnutie. Pri otázke, čo ďalej, či bojovať a či 
ustúpiť, sa mi v mysli vynoril práve jeho obraz. Nie obraz slabocha, ktorý 
uteká, lebo už má všetkého plné zuby – ale obraz múdreho a pokorného 
muža, ktorý jednoducho uznal, kde sú jeho hranice. Rozhodla som sa 
nasledovať jeho príklad.  

Petra Humajová 
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NENALEŤME MÉDIÁM! 
 

Pred časom sa internetom začalo šíriť šokujúce video s ešte 
šokujúcejším textom – údajne vysvetľujúce „skutočný dô-
vod“ abdikácie pápeža Benedikta XVI.. Ten, kto si ho pozrel, 
určite úplne zmeravel pri pohľade na pápeža, ktorý prechá-
dza popred nemeckých biskupov s natiahnutou rukou, ale 
takmer nikto mu tú svoju nepodá a on, ohrdnutý, odchádza... 

 

„Pohľad na toto video je strašný, neviem, ako by som sám, byť na 
jeho mieste, také niečo strávil, keby som niečo také zažil od svojich 
kolegov v apoštolskom zbore. A to sú apoštoli radostnej zvesti?“ píše 
sa okrem iného v sprievodnom texte. Nechcime radšej ani pomyslieť 
na to, koľko ľudí sa pohoršilo pri pohľade na tieto zábery a začalo 
(údajne nie bezdôvodne) hromžiť na neľudské správanie nemeckých 
biskupov...   

Skutočnosť je však úplne iná. 25. marca 2013 zverejnil Martin Vaňáč 
na českej stránke www.christnet.cz článok Legenda o vzpurných ně-
meckých kardinálech a biskupech a upozorňuje v ňom práve na toto 
video. Súčasťou článku je i link na záznam z celého podujatia, 
z ktorého boli kolujúce zábery vystrihnuté. Každý, kto si ho pozrie, 
jasne vidí, že v „šokujúcej“ časti pápež vôbec nejde podávať ruku ne-
meckým biskupom, ale predstavuje nemeckému prezidentovi Wulffovi 
svoj sprievod, ktorý s ním prišiel z Vatikánu!  

K šíriacemu sa videu sa ešte 12. októbra 2011 vyjadril i hovorca 
Svätej stolice Frederico Lombardi. Odsúdil ho ako čistú manipuláciu. 
Napriek tomu sa dostáva k čoraz väčšiemu počtu ľudí, ktorí, nevidiac 
súvislosti, ho dokážu len veľmi ťažko reálne zhodnotiť.  

Neverme všetkému, čo vidíme v médiách! Dokážu nás totiž oklamať 
veľmi ľahko... 

 
Petra Humajová 
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MILOVAŤ DRUHÉHO ČLOVEKA ZNAMENÁ POZERAŤ 
SA DO TVÁRE BOHA 

(alebo Čo nám môžu ponúknuť filmoví Bedári) 
 

Krátko po novom roku bol do našich kín uvedený filmový muzikál Bedári. 
Napísaný bol podľa viaczväzkového románu francúzskeho romantického 
spisovateľa Victora Huga z roku 1862, nafilmovaný na základe londýnskej 
inscenácie rovnomenného muzikálu, ktorá sa hrá nepretržite už od roku 
1987.  

 
Odmyslime si teraz všetky odborné kritériá, recenzie, komentáre a kritiky či 

porovnania s literárnou predlohou a sústreďme sa na to, čo tento film sám osebe 
nám ako kresťanom môže ponúknuť. 

Príbeh sa začína v roku 1815 na galejách, kde si posledné chvíle svojho trestu 
odpykáva Jean Valjean, chudobný človek, ktorý bol kruto potrestaný len preto, že sa 
pokúsil ukradnúť chlieb pre umierajúceho syna svojej sestry. Z galejí je po 
devätnásťročných útrapách prepustený. K jeho menu sa však už navždy viaže 
prívlastok „nebezpečný“ a k jeho srdcu nenávisť. Je odhodlaný neodpustiť. 

Nový začiatok však nie je ľahký. Človeku 
s jeho menom a jeho povesťou nik nedá ani 
prácu, ani jedlo, ani prístrešie. Ujíma sa ho 
biskup, ktorého ale Jean Valjean namiesto 
vďaky okradne. Keď ho ráno strážcovia zákona 
i s odcudzeným striebrom privádzajú späť, je si 
istý, že bude poslaný späť na galeje.  
Biskup však urobí veľmi zvláštnu vec. 

Namiesto toho, aby Jeana Valjeana sám 
spravodlivo obvinil, povie, že striebro mu 
daroval. Dokonca prejaví počudovanie, že zabudol so sebou vziať najvzácnejšiu vec 
– dva strieborné svietniky, ktoré mu dodatočne kladie do rúk. „Tvoju dušu som dnes 
zachránil pre Boha,“ šeptom zdôrazňuje Valjeanovi.  

Toto je pre Valjeana kľúčový okamih. Rozhodne sa zmeniť svoj život. Pod 
falošným menom si vybuduje novú identitu a ako starosta malého mestečka je stále 
k dispozícii tým najbiednejším a chudákom. Policajným inšpektorom v tomto meste 
sa však stáva Javert, ktorý pozná Valjeana z galejí, a ten je pevne rozhodnutý 
starostu zničiť...  

Vo filme vstupujú do kontrastu najmä tieto dve postavy. Prvá z nich, Jean Valjean, 
na začiatku už neverí v lásku Boha. Akonáhle sa však v osobe biskupa stretá 
s Božím milosrdenstvom, v pokore ho prijíma a začína šíriť ďalej. Druhá postava, 
Javert, si myslí, že si Boha ctí, v skutočnosti však povyšuje zákon nad ľudí a dbá na  
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dodržanie každej jeho litery. Preto nenecháva Valjeana pokojne žiť.  

Ich osobné stretnutia sú plné emócií – Javert útočí, no Valjean stále a znova 
odpúšťa. Dokonca počas boja na francúzskych barikádach, pri príležitosti sa Javerta 
raz a navždy zbaviť, ho necháva žiť.  
Aj v konaní voči iným osobám Jean Valjean povyšuje ich šťastie nad svoje osobné. 

Znáša útrapy len preto, že dobre vie: „Milovať druhého človeka znamená pozerať sa 
do tváre Boha.“ 
Filmoví Bedári ukazujú zmysel ľudského utrpenia, biedy a bolesti v podobe, v akej 

sme ho už dávno nevideli. Možno práve tí, ktorí žijú v domnienke, že na tomto svete 
už nemajú žiadnu nádej, vďaka Bedárom pochopia, kde ju hľadať. 

 

Text: Petra Humajová 

Foto: http://www.feelingmovies.sk/2013/bedari-film-recenzia/13425 
 

ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 
(Pokračovanie štvrté...) 

 

22. január 2013 
„Pani učiteľka,“ spustili dnes šiestaci na slovenčine vyčítavo, „a to prečo máme v 

tento polrok menej hodín dejepisu, ako sme mali v prvom polroku?“ „Veď ich máme 
rovnako,“ začudovane som sa na nich pozrela. „A my sme v prvom polroku nemali 
náhodou tri do týždňa?“ „Nie, dve,“ hovorím, ešte začudovanejšie. „Aha, tak nič. 
Škoda.“ No čo dodať? Aspoň jedna trieda v škole má rada dejepis tak, že to učiteľ 
aj pocíti ☺. Bohu vďaka ☺. 

 

23. január 2013 

Dnes sme sa učili, čo je charakteristika. „Vyberte si niekoho z triedy a pokúste sa 
ho výstižne pár vetami charakterizovať! My ostatní budeme hádať, kto to je!“ 
Šiestaci písali odušu. Nanešťastie si mnohí vybrali na charakterizovanie i mňa. A tak 
som sa o sebe dozvedela množstvo zaujímavých vecí: som vysoká (!), mám dlhé 
čierne vlasy (tu vypukol obrovský spor o to či sú ozaj čierne, alebo skôr hnedé - a 
následne o to, kto v triede je farboslepý) a ofinu, všade chodím so zošitmi, 
usmievam sa a stále žiakov sledujem ☺. Pobavila som sa. Značne ☺. 

 

24. január 2013 

Zúfalý výkrik z pléna na hodine dejepisu: „Pani učiteľka! Veď ja som namiesto 
Perzská ríša napísal perzská mačka!“ ☺ 

 

1. február 2013 
Brácho sa konečne asi po týždni oholil. Vošiel do kuchyne a mne sa hneď čosi na 

ňom nezdalo: „Maťo, veď ty si ostrihaný!“ „Ostrihaný som už týždeň!“ odvetil  
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otrávene, že som si to predtým nevšimla. Zdalo sa mi byť dosť vtipné, že 
skutočnosť, že sa dal Maťo ostrihať, som zistila, až keď sa oholil, tak som spravila 
pokus. Zavolala som do kuchyne sestru a hovorím jej: „Maťka, pozri sa na Maťa a 
povedz, čo je na ňom nové!“ Maťka sa naňho skúmavo zahľadela a odvetila: „Je 
ostrihaný?“ ☺☺☺ 

 

8. február 2013 

Maťka si kúpila knižku Aforizmov od Pavla Kosorina, a tak som si náhodným 
otvorením knižky jeden vybrala: „Nezáleží na tom, koľko vedomostí si odnášame zo 
školy, ale aký je náš postoj k nevedomosti - pretože tej si odnášame viac.“ ☺ 

 

18. marec 2013 

Upozorňujem všetkých základoškolských učiteľov slovenčiny na chybu, ktorá sa 
vyskytla v šiestackej učebnici na str. 64 - v texte sa píše o srne a na obrázku je 
podľa syna miestneho poľovníka - šiestaka, ktorého učím - očividne laň ☺! Aby ste 
tomu rozdielu aj vy lepšie rozumeli, dala som si to vysvetliť: laň je väčšia ako srna a 
patrí k nej jeleň, srna menšia a patrí k nej srnec. Na otázku, či už stretli srnu alebo 
laň aj naživo, sa v triede zodvihla záplava rúk a syn miestneho pastiera mi začal 
horlivo vysvetľovať, ako minule naháňal asi 60-členné stádo na koni. A od týchto 
detí ja chcem gramatické kategórie slovies... Hm ☺. 

 

25. marec 2013 

S mojimi ôsmakmi berieme na slovenčine úvahu... Že by ich práve tento slohový 
útvar inšpiroval k zvýšenej miere sebareflexie? „Pani učiteľka, vy ste to s nami, keď 
ste začínali učiť, museli mať poriadne ťažké,“ povedali mi dnes na triednickej. 
Aspoň že si to priznajú ☺. PS: Ale veď to v podstate nebolo až také strašné, no nie 
☺? 

 

6. apríl 2013 

Odpoveď mojej sestry na otázku maminy, čo robila včera v škole :-): „Ušlo to 
celkom rýchlo......robili sme stĺpcovú chromatografiu, vyrábali sme si do kolóny 
ručne stacionárnu fázu, tak som rada, že sme si to vyskúšali, lebo je to také 
zložitejšie stále miešať ten silikagel s mobilnou fázou a rovnomerne to tam 
nalievať....a potom sme z toho vyizolovali karotenoidy a s tými zase budeme robiť 
nabudúce.“ Tuším nám doma rastie nejaká kapacita ☺. 

 

12. apríl 2013 

Moja vízia: V stredu šiestakom na slovenčine zadám témy a na hodine napíšeme 
sloh. Kto to nestihne, doma si ho dokončí. V piatok slohy už len prepíšeme na 
dvojhárky ako čistopis. Dvojhárky si žiaci prinesú. 
Realita: V škole bolo 14 detí. Už ráno mi štyria prišli oznámiť, že si to nedopísali, 

jeden sloh zabudol doma a jedna si ho chcela prerobiť, lebo že je dlhý. Dvojhárky si  
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neprinieslo 11 žiakov. Pri vypisovaní formálnych záležitostí (2. školská slohová práca, 
meno, trieda, názov slohovej práce, slohový útvar, okraje) sa ich sedem pomýlilo tak, 
že sa to už nedalo opraviť, a teda som im musela dať ďalšie svoje dvojhárky. (Jedna 
dievčina sa pomýlila aj na tretí raz - už som to nechala tak.) A bolo po slovenčine. A 
my sme mali iba vypísané formálne veci. Tak som slohu obetovala i dejepis. Traja 
žiaci mi po piatich minútach priniesli slohové práce skladajúce sa asi zo štyroch viet. 
Musela som ich vrátiť späť na miesta, donútiť ich ešte písať a samozrejme, dať im 
námet, o čom vôbec písať. Jeden i tak nepochopil, čo sú to odseky. Ďalší v čistopise 
surovo čiaral. Traja aj po dvoch hodinách práce stále nemali čistopis hotový.  
Upozornenie pre budúcich adeptov učiteľského povolania: Preskúmajte ozaj 

dôkladne, či máte dostatok trpezlivosti. V škole jej totiž treba z roka na rok viac a 
viac ☺. 

 

25. apríl 2013 

Po včerajšom celodennom výlete do Bratislavy a pri pohľade na unavené tváre 
mojich detí v škole, zatúžila som si i ja dať trochu oddych. A tak som ľstivo spustila 
smerom k najšikovnejším, ktorí celý tento školský rok poctivo vstávajú v piatok na 
nultu, aby sa zo slovenčiny naučili čosi viac ako ostatní:  
"No čo, zajtra si privstanete, alebo to necháme tak a dospíte včerajšok?" 

"Nie, my prídeme!" znela rázna odpoveď.  

Tak to mi teda nevyšlo. Smola ☺. 
 

26. apríl 2013 
Keď som sa dnes pýtala detí, kde teraz stojí autobus (keďže nám pred školou robia 

plot a premiestnili zastávku), netušila som, akú ponuku dostanem ☺:. „Á, veď 
nechoďte autobusom, ja vás vezmem na bicykli! Sadnete si na tyč a pôjdeme!“ 
Šiestakovi Paťovi som za jeho ponuku radšej len poďakovala. Pre istotu ☺. 

 

12. máj 2013 

Hneď prvá prosba na dnešnej detskej sv. omši znela: „Bože, daj, aby sme dnes 
vyhrali nad Rusmi!“ Ľudia v kostole sa začali tak strašne smiať, že „prosíme ťa, vyslyš 
nás" na túto prosbu neodpovedal napokon asi nikto ☺. 

 

24. máj 2013 
Ticho v triede, píšeme písomku z dejepisu... Zrazu sa ozve výkrik: „Pozor, Lena, 

osa!“ A vzápätí ospravedlňujúce: „Mohla by dostať na uštipnutie alergickú reakciu.“ 
Takto vzorne sa o spolužiačku stará malý Maťo ☺. Vzápätí zo svojho miesta vytrieli 
Paťo a ďalší dvaja chalani za ním. Naženú osu do kúta a dobre premyslenými 
pohybmi zneškodnia. Všetko sa odohrá v priebehu pár sekúnd. No tie mi stačia na to, 
aby som sa smiala, smiala, smiala a smiala bez konca ešte prinajmenšom ďalších päť 
minút - a trieda so mnou J. Bola to jednoducho veselá písomka ☺. 

Píše sám život, zaznamenáva Petra Humajová. 
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PODĽA FASÁD VIEM, KTORÝ DOM SOM ROBIL 
 
Tretia a záverečná časť zaznamenaného rozprávania starkého 

Petra Petráša st., ktorý nás navždy opustil v apríli minulého roku... 
Pre tých, ktorí už zabudli, pripomínam, že jeho rozprávanie bolo 
zachytené v roku 2006 v rámci prípravy seminárnej práce na 
predmet s názvom dialektológia (absolvovaný v rámci môjho 
vysokoškolského štúdia). Text nie je napísaný spisovným jazykom, 
ale snaží sa zvýrazniť charakteristické črty starkého reči.  

 

Aj v Pravne som robou potom. Aj fodbal som hrával za tú dedinu – ako to 
volalo, mama? Aha, Tužina, vyše Pravna, Tužina, vieš? A odtiaľ boli tiež 
týchto Nemcov (ako čo boli na vojne) synovia. Robeli, vieš? U Spevára. To 
boli tesári, všetko tesári, takí šaleri, vieš? Filkornovci – Števo, Laco... Nie. 
Števo – a neviem už, ten druhý ako sa volau... A tiež hrávali fodbal. Laco 
Schön... Ale ten tak chytro, prv zomrel, taký mladý... Tak jeho otec tiež bou 
tesár, no... Ten aj rozprávau, ako bojuvali s Nemcami, vieš? A tak. 

No ale tuto potom tiež sa nemohli bársgde zamestnať, nebola robota, len 
v tej Handľovej bola, vieš? Toto tu Bojničania mali obsadené všetko, 
v Prividzi zakiaľ sa nerobilo, vieš? Sídliská potom tu bolo treba robiť. Len 
toto chcem povedať, že potom už keď bolo viac roboty, tak som si 
povedau... Vtedy len vlakom, autobus vtedy nechoďou ti ništ a na bicykli 
s Laurincom sme chodeli do Handľovej. Keď sme išli na bicykli, v pondelok 
sme sa dohodli a potom až v piatok alebo kedy, v sobotu, sme išli zas 
domov pomaly, vieš? Tade do tej dediny a na Banskú a on išiou do Lihotky, 
on vo Veľkej Lihotke bývau, tento Laurinc Jurík... No a ja domov do Necpál 
teda. Som si kúpou taký bicykel starší, ale šak dobre išiou, som si to 
vymasťou a tak... Takže takto sme sa, vieš ako, morduvali, ak sa vraví...  

No, tak bolo tak, že taká doba prišla, že tých fušiek bolo veľa, vieš? A ja 
som, pravda, chodievau na fušky a tak ďalej, keď tuto aj v Prividzi bárkto 
už ma tak poznal, bárskedy ma už tu vyčkávali, títo Prividžania starí, a tak 
som choďou po tých fuškách. No tak som si povedau, že čo ja budem do 
tej Handľovej chodiť, šak môžem tu robiť, v Prividzi, budem to mať bližšie 
na fušky. Ale staviteľ ma nechcou preložiť, ten, vieš? Ani tí majstri, lebo 
nemohli nájsť sem hneď ľudí do Handľovej... No ale potom som si tak 
povedau, že idem a hotovo, vieš? Nech sa robí, čo chce.  Keď ma vypovie, 
vypovie. Vieš? Tak som zostau tu robiť, v Prividzi.  
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No a na prvých stavbách to bolo, tuto, počkaj... Ako sa to volalo... Ako 
boli, mama, Piesne a tam ďalej... No, už neviem. No... Aj mliekareň sme 
robeli. No najprv Staré sídlisko. No. To som tadeto chodievau na bicykli, 
vieš? Po ceste a potom vedľa ihriska a ta krížom cez stanicu cez tú lúku, 
tam bou chodník taký dobrý, a ta na Staré sídlisko. Tam sme robeli. No ale 
keď som začau robiť, potom aj títo murári ostatní, lebo ja tuto ako bola 
partia a ja som to mau na starosti, tak ma vyhľadali a prišli ta a ništ sa mi 
nestalo, vieš? Lebo potom už Spevár nebou, bou oný, tento, Karolko 
Červeň. Ten ma tiež poznau, takže nespraveli mi nič, nechali ma len robiť 
a hotovo.  

No a potom som robou v Prividzi, no... Dlhá ulica prišla, na Dlhej ulici sme 
robeli – a ani neviem kde. Kadekde po tých činžákach, no. Istotne tam kde 
býva oný, Milan teraz, vieš? Tam vzadu, za kostolom, aj ten podchod je 
tam teraz...  A tam. Veď u Milana som bou minule, pravda mama? Tak tam 
sme robeli té činžáky na Dlhej ulici až pod skalu. Vieš, kde je to pod 
skalou? Vieš? No, až ta sme té činžáky robeli, no... 

A potom to sa porobilo a potom zase sem, na sídlisko tam za stanicou, tak 
tam sme robeli tiež. No a do tej Handľovej som už potom nešiou, vieš? 
Viac. No. A tu som potom aj po tých fuškách začau chodiť, vieš? Koľkorazy 
som aj nešiou do roboty – a čo? Nuž ale to bolo tak, no čože... Peniaze 
som si zarobou, lebo som potrebuovau na toto, keď sme to tu robeli, vieš? 
Lebo ja som to začau ešte ako slobodný toto robiť, základy a čo... Až 
potom sme muruvali. Zakáľ to nebolo hotové, až potom som sa žeňou, 
pravda mama? Sme sa sem nasťahuvali, nie? 

Takže to boli také spomienky. No. A odvtedy som stále robou po tých 
stavbách. Potom tuto Prividžania si na mňa zvykli, tuto, vieš? Susedi 
dookola... Na týchto domách – u Mrkvicov, u Vidov, u Tomkov a kade tade 
som robou komu barák... A teraz sa pozerám už z poľa, keď idem na tie 
prechádzky, vieš? Podľa tých fasád viem, že ktorý dom som robou. Týmto 
Baniarovcom, tí tu začali robievať, aj na tej druhej strane a potom oní títo 
– Rózka Kíreme, to je taký starší dom tiež, no, takže... A voľaktoré sa už aj 
znova nastriekané, no tak to už sa nedá poznať. No ale tu som robou tiež 
hodne, no, takže takto, no.  

Pripravila: Petra Humajová 
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RECEPTY 
 

Ríbezľovo – orechový koláč 
1. cesto: 20 dkg hladkej múky, 10 dkg „Palmarínu“, 

2 polievkové lyžice práškového cukru, 1 vajce, 
½ balíčka prášku do pečiva. Všetko spolu zmiesime, 
rozgúľame a dáme na vymastený, vysypaný hlbší plech. 

2. cesto (bez múky): 5 vajec, 20 dkg kryštálového 
cukru, 3 polievkové lyžice vody, 20 dkg orechov, ½ kg 
ríbezlí. Žĺtky vyšľaháme s polovicou cukru a vodou do hustejšej peny, pridáme tuhý 
sneh vyšľahaný z bielkov a zvyšného cukru, spolu zmiešame, pridáme 20 dkg mletých 
orechov a nakoniec ½ kg ríbezlí. Všetko spolu zľahka premiešame, rozotrieme na 
pripravené cesto na plechu, pečieme pomalšie (asi 35 – 40 minút na 170°C). 

Vychladnutý koláč pokrájame a posypeme práškovo-vanilkovým cukrom.  
 

Marhuľové rezy s tvarohom 
Cesto: 30 dkg polohrubej múky, 20 dkg kryštálového 
cukru, 1 dcl oleja, 2 dcl mlieka, 3 vajcia, 4 polievkové 
lyžice kakaa, 1 prášok do pečiva 
Cukor a vajcia vyšľaháme do hustejšej peny, postupne 
pridávame ostatné suroviny, vymiešame do hladka. 
Polovicu cesta nalejeme na pripravený, vymastený 

a vysypaný hlbší plech. 
Plnka: ½ kg tvarohu, 3 vajcia, 1 pochúťková smotana (2 ½ dcl), 20 dkg 

kryštálového cukru, 1 vanilkový puding, 2 dcl mlieka, 2 balíčky vanilkového cukru 
Plnku rozmixujeme a opatrne nalejeme na cesto na plechu. Poukladáme scedené 

prekrojené marhule, zalejeme druhou polovicou cesta, pečieme asi 35 – 40 minút 
pri 170 °C. Dobre vychladnuté pokrájame a môžeme posypať práškovo-vanilkovým 
cukrom.  

 

Obojstranný závin 
45 dkg hladkej múky, ½ balíčka prášku do pečiva, 

25 dkg Palmarínu, 4 žĺtky, 2 polievkové lyžice práškového 
cukru, 1 dcl mlieka, ½ kocky (2-3 dkg) kvasníc 

Spravíme kvások, zamiesime cesto, rozdelíme na 
4 diely, každý rozgúľame natenko na dĺžku veľkého 
hlbšieho plechu a na šírku asi 20 cm. Celý pás natrieme slivkovým lekvárom, 
stáčame z oboch strán, v strede necháme asi 4 cm medzeru na orechový sneh 
a preložíme na vymastený plech. 

Orechový sneh: zo 4 bielkov šľaháme sneh, zašľaháme doň 20 dkg kryštálového 
cukru, do ušľahaného opatrne primiešame 20 dkg mletých orechov a vyplníme 
medzeru v strede závinu (môžeme ozdobne). Pečieme všetky 4 záviny naraz, 
oddelíme ich pásikom desiatového papiera.  

 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
Foto: Martinka Humajová 

Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU... TROCHU INAK 
 
Opäť moja dávna „tvorba“ ☺. 

 
Miriamka 
 
Tešíme sa na jeden deň. 
Na ktorý? Ja to viem. 
Na deň, kedy príde Miriamka, 
je veselá a vždy usmiata. 
Zahráme si s ňou ruletu, 
celý kraj volá: „Už je tu!“ 
Keď odchádza, nie sme radi, 
veď sme jej verní kamaráti. 
Ale ona príde, 
ona sa vráti.  

 
(Venované rehoľnej sestre Miriam Petrášovej, FDC niekedy okolo roku 1995.) 
 

Starký 
 
Muruje domy, kožuje, 
obkladá steny, maľuje. 
Pýtate sa: „Kto to? Kto to?“ 
„Predsa starký Peter je to!“ 
Smeje sa a tancuje, 
dokonca aj bubnuje. 
Znova: „Kto to? Kto to?“ 
„Predsa starký Peter je to!“ 
Nemá v láske halušky, 
v hrdle sú z nich štekľušky. 
„Keď som hladný, zjem ich!“ vraví, 
no starká mu radšej polievku varí 
a rybičky mu vysmaží, nech je stále svieži. 
Jeho máme všetci radi 
a sme jeho kamaráti. 
Ďakujeme Ti, starký, za všetko! 
A buď nám i naďalej majstrom na všetko! 

 
(Napísané pri príležitosti 70. narodenín Petra Petráša st. v decembri 1996.) 
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Tete Marienke 
 
Andreja Hlinku ulička, 
to je tá správna cestička, 
k tej, ktorú hľadáme, 
ku ktorej sa ponáhľame.  
Zvoníme pri dverách, 
ozve sa jej hlas, 
trpezlivo čakáme, kým dvere zadrnčia, 
nastúpime do výťahu, zazvoníme 
a ona dvere otvorí, 
veď už čaká nás. 
„Ahoj teta Marienka! Ako sa máš? 
Priniesli sme ti Maňu, nech sa zabávaš. 
Lúštiť krížovky, hádať hádanky, 
určovať párnokopytníky, 
rovnobežky i poludníky. 
Takto ti rozumček cvičíme, 
ak treba, aj poradíme 
a pri tom sa všetci dobre bavíme.“ 
 
Teta Marienka! 
Ďakujeme za to, 
že Ťa môžeme prísť navštíviť, 
za úsmev, dobrú náladu 
i za – a teraz pošepky   
zmrzlinu, ktorú nám tajne dávaš 
a ktorá nám tak veľmi chutí! 
 
Hodinka už ubehla. 
„Tak ahoj, teta Marienka! 
Keď Maňu spravíme, 
znova ťa navštívime!“ 

 

(Napísané pri príležitosti 50. narodenín Marienky Mečiarovej v auguste 1997.) 
Pripravila: Petra Humajová 
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Dedinčan ide okolo výkladu 
s ceduľkou, na ktorej je napísané:  
„Pravé kožené topánky.“ 
Zahundre si: 
„S tým nech idú niekam! Keby 

k nim mali aj ľavé – nepoviem...“ 
☺ 

Prečo sa v socializme používal 
dvojvrstvový papier? 
Jeden išiel ako kópia na Ústredný 

výbor KSČ. 
☺ 

Babka sa na ceste z kostola 
pošmykla na zľadovatelom chodníku. 
Súdruh idúci okolo nej sa prihovorí: 
„Babka, pomôžem vám, ak nahlas 

zakričíte: Nech žije KSČ!“ 
Ona sa zamyslí a odpovie: 
„Viete, ja som spadla na zadok, nie 

na hlavu...“ 
☺ 

Príde poradca čínskeho prezidenta 
za svojím vládcom a vraví: 
„Ohrozujú nás Slováci!“ 
„A koľko ich je?“ 
„Päť miliónov!“ 
„A v ktorom hoteli bývajú?“ 

☺ 

Blázon naháňa doktora so sekerou 
v ruke. Ten vbehne do slepej uličky. 
Nezostáva mu iné, ako pozerať sa 
na blížiaceho sa blázna. Ten 
pribehne, pozrie doktorovi do očí 
a povie: 
„Tu máš sekeru a teraz naháňaj ty 

mňa!“ 
☺ 

Do lietadla prichádzajú dvaja piloti 
– prvý s bielou paličkou a slepeckými 
okuliarmi a druhý so slepeckým 
psom. Po chvíli lietadlo dôjde na 

štartovaciu dráhu a začne sa 
šialenou rýchlosťou rútiť vpred. 
Cestujúci sa pozrú von oknom a na 
konci dráhy zazrú obrovské jazero. 
Lietadlo mieri rovno doň. Cestujúci 
začnú kričať ako o život, keď vtom 
sa lietadlo odlepí od zeme a krásne 
vzlietne. A prvý pilot povie druhému:  
„Hovorím ti - raz nezačnú kričať 

a všetci sa tu pozabíjame!“ 
☺ 

Sedia dvaja bezdomovci pod 
mostom a bavia sa: 
„Počul som, že je finančná kríza.“ 
„A ako sa ma to môže dotknúť?“ 
„Máš nejakého známeho 

podnikateľa alebo bankára?“ 
„Nie.“ 
„No – a teraz budeš mať!“ 

☺ 

Učiteľka v škole:  
„Jano, tvoja závislosť na počítači už 
nemá hraníc. Budem musieť napísať 
tvojim rodičom list. Povedz mi vašu 
adresu!“ 
„www.mrkvička.sk“ 

☺ 

Správa z tlače:  
„Neznámy terorista uniesol autobus 
plný japonských turistov. Polícia má 
zatiaľ k dispozícii 138 482 fotiek a 
258 video záznamov.“ 

☺ 

V pôrodnici sa narodil malý Dežko. 
Pôrodník mu hneď plesol po zadku. 
To si všimol tam prítomný otecko a 
hneď sa malého zastal:  
„Hej, ty! Čo ho cápeš? Šak nič 

neukradol!“ 
☺ 

 


