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NOVINKY Z RODINKY 
Mladý lekár Alexander Bohó úspešne 

napreduje vo svojej kariére. Ešte v októbri 
minulého roku (27. – 29. 10. 2013) sa aktívne 
zúčastnil medzinárodného arytmologického 
kongresu Venice Arrhythmias v Taliansku, 
ktorý sa koná každý druhý rok. V decembri mu 
uverejnili článok v renomovanom 
medzinárodnom periodiku International 
Journal of Cardiology. V januári prednášal na 
XII. českom a slovenskom sympóziu 
o arytmiách a kardiostimulácii v Českých 
Budějoviciach. Ako odborný jazykový korektor 
sa podieľal i na príprave knihy Srdcová 
stimulácia a defibrilácia, ktorá vyšla v apríli 
tohto roku. 

V sobotu 4. januára sa uskutočnil už 12. 
Necpalský ples. V Kultúrnom dome Necpaly ho 
každoročne organizuje Peter Petráš. Okrem 
Necpalanky si na ňom tak ako minulý rok 
zahrala aj Cimbalová muzika z Poluvsia 
a program obohatili svojím rečníckym umením 
Filip a David Petrášovci. Prekvapením večera 
bolo vystúpenie Fanklubu Necpalanky, ktorý 
publiku predviedol tanec „Klávesy“, nacvičený 
ešte počas leta pri príležitosti 60. narodenín 
klávesáka Peťa Lachkého. Z rodinných 
príslušníkov ste na plese mohli okrem členov 
Necpalanky vidieť i Eriku a Silviu Petrášovú, 
Maťku, Peťku, Evku a Jožka Humajovcov, 
Danku a Rasťa Petrášovcov a Renátku a Vila 
Božikovcov. Z výhry v tombole mala najväčšiu 
radosť Maťka, ktorá vyhrala prvú cenu – 
pečené prasa. Ochotne sa s ním podelila 
s celým plesajúcim osadenstvom.  

11. januára sa Maťka a Peťka Humajové 
vybrali na Trojkráľový koncert do Novej 
Dubnice. Účinkovala na ňom hudobná skupina 
Boží šramot a zbor The Gospel Family. 

29. januára sa uskutočnilo okresné kolo 
súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko, do  

SLOVO NA ÚVOD… 
 Ocitla som sa nedávno 
na turistickom výstupe. 
Hoci kondička u mňa 
ešte viac-menej spala 
zimným spánkom, robi-
la som, čo som mohla, 
aby som ju prebrala 
k životu. Keďže som si 
pri stúpaní či klesaní 

pomáhala i turistickými palicami, naj-
väčší „problém“ mi robili skaly.  
„Zase zliezanie... Čo spravím s tými 
palicami?“ začala som nahlas predná-
šať svoj monológ v domnienke, že ho 
nepočuje nik iný, iba niekto z členov 
našej skupiny - ten, čo ide predo 
mnou. Nadôvažok som postave, ktorej 
obrysy som matne vnímala pod skalou, 
čo som ňou mala zostúpiť, pohotovo 
podstrčila svoje palice: „Nemôžeš mi 
ich, prosím ťa, podržať?“ „Jasné!“ za-
znela odpoveď – ale akýmsi cudzím 
hlasom.  
Zdvihla som hlavu a uvedomila som si, 
že predo mnou stojí - úplne neznámy 
turista ☺. Moje palice už držal vo svo-
jich  rukách a trpezlivo čakal, kým zle-
ziem inkriminovaný úsek, aby sa pres-
ne ním mohol on vydať na opačnú 
stranu. Ospravedlnenie počúval asi len 
tak na pol ucha a ponáhľal sa ďalej. 
Zato všetci ostatní sa na mojej príhode 
dobre pobavili ☺.  
Takéto situácie dokážu na tvári vyvolať 
úsmev. No spočíva v nich skutočná 
radosť? Možno ju nájsť len tam, kde sa 
deje čosi vtipné? Rozprávať by o tom 
asi vedela naša Lenka s malým Rikim – 
o tom, aká je to radosť, môcť vôbec 
vyjsť z nemocničnej izby...  
Niekedy nám radosť prinášajú úplne 
samozrejmé veci – a my si ju ani ne-
všimneme, kým o ňu neprídeme. 
A preto tak trochu o radosti (a hádam 
i pre radosť) chce byť i táto Maňa.  
Príjemné chvíle pri jej čítaní Vám želá 

Petra Humajová 
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ktorého postúpil i člen našej rodiny, David Petráš. Vo svojej kategórii sa umiestnil 
na prvom mieste.  

1. februára sa v Kultúrnom dome Necpaly 
už po štrnástykrát pod organizačnou 
taktovkou Milana Petráša konal farský ples. 
Do tanca hrala – ako tradične – Necpalanka. 
Z našej rodiny ste tu mohli zahliadnuť Eriku 
Petrášovú a Peťku, Maťku, Evku a Jožka 
Humajovcov. Vystúpeniu sa nevyhol ani 
Fanklub Necpalanky a ich „Klávesy“. 

Peter Chudý st. a Milan Humaj vo februári 
v pestovateľskej pálenici v Kocúranoch 
vypálili kvas z jednej tony jabĺk. Podľa vlastných slov si už takto chystajú zásoby na 
zatiaľ neplánované svadby svojich potomkov. 

4. marca Necpalanka v Necpaloch opäť vyhrávala – konalo sa totiž Pochovávanie 
basy. Spolu s Fanklubom Necpalanky sa na ňom zabavila i Erika Petrášová. 

6. marca bol na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne pánom starostom uvítaný 
do života Marek Šutinský. Dostal album a kvietok a potom si všetci pripili na jeho 
zdravie. Z jeho brata Martinka majú rodičia taktiež radosť. Okrem toho, že sa naučil 
bicyklovať, vie sa už sám voziť i na štvorkolke.  

7. marca koncertovala v Prievidzi Simona Martausová, vychádzajúca hviezda 
speváckeho neba. Jej piesne si do priestorov bývalého kina Baník prišla vypočuť 
i Petra Humajová.  

Monika Chudá dostala k narodeninám výnimočný darček. Milan Humaj, jeho sused 
Maroš Pekár a ďalší pomocníci jej zrekonštruovali kúpeľňu a WC na prízemí 
rodinného domu. Božka Humajová, ktorá tieto priestory využíva, bola v tom čase 
u svojej dcéry v Rimavskej Sobote a vrátila sa až po skončení rekonštrukčných prác.  

13. marca sa Petra Humajová vo Zvolene zúčastnila muzikálového predstavenia 
Prekliaty básnik, ktoré pripravilo tamojšie Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. 
Muzikál hovoril o živote skutočného francúzskeho stredovekého básnika Françoisa 
Villona a trval takmer tri hodiny.  

V nedeľu 23. marca sa v priestoroch vedľa nemocničnej kaplnky v Bojniciach 
uskutočnila vernisáž výstavy fotografií pátra Jána Hríba Liečivý vzDuch prírody, 
ktorá bola zrealizovaná vďaka iniciatíve poetky Veroniky Hoffmannovej 
a nemocničného kaplána pátra Gerharda Glazera – Opitza. Fotografie pátra Jána 
budú už trvalo spríjemňovať čakanie pacientom pred traumatologickou 
ambulanciou. Vernisáže sa zúčastnila i Petra Humajová. 
16. marca sa uskutočnilo prvé kolo volieb do Farskej pastoračnej a ekonomickej 
rady farnosti Prievidza – mesto, v ktorom boli farníkmi navrhovaní kandidáti vhodní  
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do tejto služby. Ocitli sa medzi nimi i dvaja členovia našej rodiny – Milan Petráš 
a Petra Humajová. Obaja postúpili do druhého kola volieb, ktoré sa konalo 30. 
marca. Na základe získaného počtu hlasov (Milan Petráš 407 a Petra Humajová 361) 
sa stali členmi novej farskej rady.  

26. marca sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zo 
školského kola postúpil vyššie člen našej rodiny, Filip Petráš, ktorý i v okresnom kole 
získal vo svojej kategórii prvé miesto.  

29. marca sa Fanklub Necpalanky rozhodol popracovať na zveľadení Necpál 
a upravil okolie malej kaplnky – Božej muky – pri vstupe do Necpál smerom od 
Žabníka. Dobrovoľníckej brigády sa zúčastnil i Peter Petráš.  

2. apríla využili deviataci ZŠ Koš akciu Vlakom do múzeí a galérií a spolu so svojimi 
vyučujúcimi (medzi nimi i Petrou Humajovou) navštívili Bratislavu. Po prehliadke 
Múzea polície sa vybrali i do novej budovy Slovenského národného divadla, kde ich 
sprevádzala niekdajšia televízna hlásateľka Izabela 
Pažítková.  

9. apríla cestovali žiaci ZŠ Koš, ktorí dosahujú 
najlepšie študijné výsledky, prípadne sa zúčastňujú 
mimoškolských aktivít, spolu s miestnym odborom 
Matice slovenskej do Martina. Prezreli si Dom Jozefa 
Cígera Hronského i expozíciu Slovenského národného 
múzea v Martine. Pedagogický dozor na tejto akcii 
vykonávala Petra Humajová.  

10. apríla bola v Kultúrnom dome Necpaly otvorená 
Jarná výstava, na ktorej výrobky svojich šikovných 
rúk prezentovala aj Helenka Mečiarová. Hudobne 
otvárací ceremoniál obohatili ako členovia speváckeho 
súboru Dúbrava i Kamil Petráš a Anton Mečiar. 

11. apríla sa Petra Humajová vybrala do Ružomberka, kde sa spolu so svojimi 
vysokoškolskými spolužiakmi Katkou a Danom Markovičovcami zúčastnila 
predstavenia Ecce homo v prevedení tanečného divadla ATak. Túto netradičnú 
krížovú cestu predviedli tanečníci na hudbu z muzikálu Ten istý a všetkým divákom 
priniesla nielen silný umelecký, ale i duchovný zážitok. V nasledujúci deň navštívili 
absolventi Katolíckej univerzity priestory novej modernej univerzitnej knižnice, ktorá 
bola uvedená do prevádzky v septembri minulého roku.  

30. apríla sa Petra Humajová spolu so siedmakmi zo ZŠ Koš v rámci vyučovania 
dejepisu vybrala do piaristického kostola v Prievidzi. Spolu s pátrom Marekom 
Kotrasom ich posprevádzala nielen priestormi kostola, ale i krypty, do ktorej sa 
ľudia zvyčajne majú možnosť dostať len dvakrát do roka. Potom im páter Marek 
poukazoval školu.   

Začiatkom mája bola Roderikovi Weissabelovi ml. diagnostikovaná leukémia.  
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V spoločnosti svojej mamy Lenky sa momentálne podrobuje liečbe na detskej 
onkológii v Banskej Bystrici. Z tohto miesta Roderik i Lenka všetkých pozdravujú 
a ďakujú za modlitby i podporu! 

11. mája sa v Necpaloch konali hody. Slávnostnú sv. omšu pri kaplnke slúžil tento 
rok pán dekan Vladimír Slovák. Hoci sa počas nej rozpršalo a dážď neustal ani 
poobede (takže Necpalanka nemohla odohrať poobedňajšiu zábavu), domáci 
i hostia spolu strávili príjemný hodový čas.  

19. mája oslávili Evka a Jožko Humajovci 30. výročie spoločného života. Po 
večernej sv. omši si v kostole u piaristov za asistencie pátra Jána Hríba obnovili 
svoje manželské sľuby. Potom nasledovalo malé spontánne agapé v kláštornom 
átriu.  

Od 1. do 3. júna bola Petra Humajová spolu so svojou triedou na koncoročnom 
výlete v chatovej osade Gader neďaleko Blatnice. Súčasťou programu Outdoor 
Turiec Hard, ktorý pre školy pripravuje organizácia Wachumba, boli netradičné 
aktivity ako airsoft, zorbing roller či návšteva lanového centra. Žiaci si vyskúšali 
i streľbu z luku a navštívili zrúcaninu Blatnického hradu či aquapark v Turčianskych 
Tepliciach.  

3. júna vycestovali niektorí členovia farskej rady do Bzovíka, kde niekdajší 
prievidzský dekan, v súčasnosti riaditeľ Biskupského úradu Martin Dado, rozbieha 
v spolupráci s občianskym združením Dobrý pastier projekt pomoci pre ľudí bez 
domova. Bol medzi nimi i riaditeľ prievidzskej charity Milan Petráš.  

13. júna oslávila teta Betka Karaková svoje 90. narodeniny. Celá rodina jej do 
ďalších rokov želá veľa Božieho požehnania, zdravia a síl!  

Od 10. do 11. júna sa Petra Humajová so svojimi žiakmi zúčastnila dvojdňovej 
exkurzie do Krakova v Poľsku. Táto exkurzia sa uskutočnila v spolupráci 
s Piaristickou spojenou školou. V prvý deň jej účastníci navštívili Sanktuárium 
Božieho milosrdenstva, kde im páter Marek Kotras odslúžil aj sv. omšu, 
a Sanktuárium Jána Pavla II.. Prezreli si i centrum mesta Krakov spolu s kráľovským 
hradom Wawel. V druhý deň sa vybrali do 
koncentračného tábora Osvienčim.  

20. júna privítal Roderik Weissabel ml. na 
detskej onkológii v Banskej Bystrici vzácneho 
hosťa – jeho (i ostatných malých pacientov) 
navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej 
Kiska. Pán prezident viedol s Roderikom 
družnú debatu najmä o jeho obľúbenej 
motorovej píle. Roderik i jeho mamička Lenka 
mali z návštevy veľký zážitok. 

27. júna dostala Vanesska Weissabelová svoje prvé vysvedčenie. Školský rok na  
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základnej škole u piaristov zvládla na samé jednotky a dostala i diplom za krásne 
čítanie, písanie a reprezentáciu školy v speve. 

V tento istý deň sa Petra Humajová rozlúčila so svojou triedou, ktorú mala v ZŠ 
Koš od piateho ročníka. Deviataci si na záver svojho pôsobenia v ZŠ pripravili nielen 
tradičné chodenie po triedach, ale i prezentáciu a pohostenie pre učiteľov.  

Od 10. do 13. júla pobudla Petra Humajová v Brne. 
Prišla sem za svojou sestrou Maťkou, ktorá mala 10. 
júla poslednú skúšku pred letnými prázdninami. 
Sestry počas štyroch dní navštívili rôzne 
pamätihodnosti mesta, ale i brnenskú ZOO. V nedeľu 
sa u jezuitov zúčastnili organového koncertu.  

  Rodina Chudá po siedmy raz dovolenkovala v júli 
v Podgore Čaklje v Chorvátsku. Božka Humajová ten 

čas trávila už po druhý raz v tomto roku u svojej dcéry Vierky Bohóovej v Rimavskej 
Sobote.  

Z Davida Petráša sa stáva nádejný tenista. Po roku hrania za TK Raketa 
(Nedožery) sa stal tímovou jednotkou. Jeho tenisový klub vyhral B - skupinu 
tenisovej ligy detí do 10 rokov a postúpil do turnaja o majstra stredoslovenského 
kraja. Zvíťazil takisto v oblastnom kole súťaže družstiev detský Davis Cup Slovenska 
a postúpil tak do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 29. – 31. augusta 2014.  

Od 16. do 20. júla sa sestry Peťka a Maťka Humajové zúčastnili 24. ročníka 
hudobného festivalu Verím Pane v Námestove. Súčasťou programu festivalu neboli 
len koncerty, ale i sv. omše, adorácia, duchovná obnova či tvorivé dielne. Zo 
známejších kresťanských interpretov tu vystúpili napr. Richard Čanaky, Simona 
Martausová, 30tri, Boží šramot, Credo, Miro Jilo či Križiaci. Nechýbalo tanečné 
divadlo ATak.    

Hudobná skupina Roderika Weissabela st. – 
DUO Band – slávi prvé úspechy. Začala počas 
víkendov pravidelne hrávať, plánuje v štúdiu 
nahrať svoje prvé CD a posunúť svoje skladby 
i do Šlágr TV.  

Štvrtý júlový týždeň sa pre Petru Humajovú 
niesol v znamení turistiky. V stredu 23. júla sa 
spolu s pátrami piaristami (Jánom Hríbom 
a Marekom Kotrasom) a ďalšími dvoma 
dievčatami vybrala na Temešskú skalu. V piatok 25. júla zas spolu s oboma pátrami, 
dvoma dievčatami a dvoma chlapcami zdolala vrchy Ostrá a Tlstá vo Veľkej Fatre.  

Petra Humajová 

Foto: archív členov rodiny 
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NAJVÄČŠIU RADOSŤ MÁM Z VIERY 
 

  Navonok tichá a nenápadná, vnútorne bohatá a stále svieža – taká je 
jedna z najstarších členiek našej rodiny, starká Božena Humajová (83). 
V rozhovore sa s nami podelila o svoje spomienky na mladosť, nezaml-
čala však ani najťažšie chvíle. Ak chcete vedieť, čím všetkým si 
v živote prešla a z čoho má v súčasnosti najväčšiu radosť, neváhajte 
a čítajte ďalej!  

 
Nepochádzate z tohto regiónu. Kam siahajú 
vaše korene? Kde ste sa narodili a prežili 
detstvo?  
Narodila som sa v dedinke pod horami, ktorá sa 
volá Trebichava. Na detstvo mám veľmi pekné spo-
mienky. Trebichavou pretekal potôčik a bolo tam 
veľmi veľa vtákov, ktoré nám od jari do jesene ne-
ustále vyspevovali.  
Ja som pásala husi a neskôr aj kravy, tých som sa 
však veľmi bála. Nemal to však kto robiť, tak som 
musela ja. Chodievala som s nimi ďalej do doliny, 
kde bolo najviac trávy. Mala som strach, že tam na 
mňa vybehne diviak. Rodičia ma však vždy povzbu-

dzovali: „Boženka, neboj sa, veď sú tam poľovníci, tí tie zvieratá strieľajú!“ Ale 
ja som sa i tak bála.  
Medzi tými kravami bola jedna, ktorá ma zvlášť nemala rada. Keď som po prvý 

raz šla pásť, nabrala ma na rohy a prehodila cez štyri kríčky. Doteraz sa pozasta-
vujem nad tým, že sa mi nič nestalo...  
Ale otecko s ňou mal tiež svoje zážitky. Zvykla nám totiž utiecť a spásať ďateli-

nu, ktorá nám ani nepatrila. Raz sa otecko na ňu tak nahneval, že šiel za ňou, 
dal ju na reťaz a celú cestu domov ju bil – tak veľmi, že si to zapamätala 
a potom už viac neušla. 
Kam ste chodili do školy? 
V Trebichave som vychodila osem tried ľudovej školy. Keďže som sa dobre uči-

la, učiteľ navrhoval, aby som pokračovala ďalej na meštianke v Bánovciach. Len-
že to bolo práve v období po vojne, kedy bola situácia dosť ťažká. Nemala som 
kde bývať, nemala som sa tam ako dostať... Preto mi prišla vhod ponuka závo-
dov Nehera v Trenčíne, kam som aj odišla. 
Najskôr som bola tri roky medzi mladými ženami, ktoré sa okrem práce i vzde-

lávali. Od šiestej ráno do druhej poobede sme boli v robote, od druhej do tretej 
sme mali obed a potom od tretej do siedmej sme boli v škole.  
Bývali sme na internáte a mala nás na starosti vychovávateľka, ktorá bola na nás 
veľmi prísna. Nemohli sme mať žiadne známosti – a ak aj niektorá z nás už  
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mala priateľa, vždy musela byť v stanovený čas späť na internáte. Ak sme mali 
zábavu, tak tiež len s dozorom a najviac do polnoci, potom sme šli spať. Učili 
sme sa vtedy ešte i náboženstvo a v nedeľu sme všetky dievčatá (bolo nás asi 
šesťdesiat) a chlapci (tých bolo trochu menej) chodili spolu s vychovávateľkou 
na omšu.  
Po troch rokoch nás zadelili do práce už podľa toho, kto bol na čo najvhodnejší. 

Ja som bola vybratá do kancelárie na spracovanie podkladov pre výplaty.  
Po poštátnení Nehery bol podnik premenovaný na Odevu. Pracovala som tam 

i naďalej, náboženstvo však už zrazu nebolo žiaduce. O mne sa vedelo, že cho-
dím do kostola. Šéf sa preto rozhodol, že zo mňa spraví vychovávateľku, aby 
som nielen že nemohla chodiť do kostola, ale viedla k tomu i druhých. Dozvedela 
som sa to vopred od jedného nadvedúceho, ktorý mi odporučil, aby som to ne-
prijala s odôvodnením, že sa idem vydávať. Ja som sa však aj skutočne šla vydá-
vať ☺.  
Kde ste sa zoznámili s vaším budúcim manželom? 
S Jožkom sme sa spoznali 

u mojej švagrinej Irenky Ďu-
račkovej – bol to jej bratranec. 
Naše zoznámenie vopred na-
plánovala, pretože na základe 
mojich slov už vedela, že ak sa 
vydám, tak len za dobrého 
a inteligentného muža. A Jožko 
sa jej pre mňa zdal byť vhod-
ný. Mal vtedy 35 rokov 
a pracoval v Bratislave. Keďže 
však odmietol vstúpiť do ko-
munistickej strany, bol zo svo-
jej pôvodnej práce prepustený a odišiel do Prievidze, kde bol zamestnaný tri me-
siace ako robotník, neskôr aj ako úradník - mal pod sebou asi 20 ľudí.  
Keď som ho uvidela po prvý raz, hneď sa mi zapáčil. Spýtal sa, či ma môže 

prísť navštíviť do Trenčína – a ja som súhlasila. A tak začal za mnou chodiť. Pri-
chádzal vlakom a ja som ho čakávala na stanici. Potom sme vždy šli na omšu 
a poprechádzali sme buď po Trenčíne, alebo po Trenčianskych Tepliciach.  
Jediné, čo mi na ňom vadilo, bolo to, že nosil strašne škaredé šaty. Trenčín, to 

bolo mesto módy – a on chodil v takom ošumelom odeve! Nahovorila som ho 
teda, aby si kúpil nový oblek. Stále mu však zostali nie príliš vzhľadné topánky. 
A hoci aj sľuboval, že si kúpi nové, nič sa nedialo. Už mi aj bolo trápne stále mu 
to pripomínať...  
Keď sme už mali mať v Trenčíne civilný sobáš a on za mnou dorazil, prvé, na čo 
som sa pozrela, boli topánky. A zas tie škaredé! Našťastie si ešte pred sobá- 
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šom stihol kúpiť nové, a tak som bola spokojná. Cirkevný sobáš sme mali o šesť 
týždňov neskôr.  
Bolo ľahké opustiť rodný kraj a prísť bývať do Nedožier? 
Nebolo to vôbec ľahké... Ťažko som si tu zvykala. Nemala som sa s kým stret-

núť ani porozprávať... Už som len vystrájala Jožka do roboty a čakala, kedy sa 
vráti... Ale keď som sa chcela vydať, musela som i čosi obetovať. Človek si na 
všetko zvykne, i na to, že zrazu musí viesť úplne iný život. 
Postupne prichádzali na svet vaše deti. Mohli by ste nám o každom 

z nich čosi povedať? Akí boli ako malí? 
Prvý sa narodil Jožko – a ten bol asi zo všetkých najviac poslušný. Milan, to bol 

taký huncút, ten mi hocikedy prebehol do Štefíčkov, kde mal kamarátov, takže 
som sa oňho veľmi bála. My sme totiž mali taký dom, ktorý nemal ani dvor – 
stačilo otvoriť bráničku a človek bol na ceste. V tom čase už začalo chodiť aj viac 
áut a bolo to čoraz viac nebezpečné. Hoci som deti na to vždy upozorňovala, 
predsa sa mi ich nepodarilo uchrániť. Práve auto nás pripravilo o Beátku, ktorá 
sa narodila medzi Jožkom a Milanom. Bola ešte malá a chcela prebehnúť na dru-
hú stranu cesty za starkou, ktorá tam mala svine, dreváreň... Vybehla na cestu 
a tam ju zachytilo nákladné auto. Ja som práve vtedy prebaľovala na stole Mila-
na. Zrazu som začula silným hlasom starkú volať: „Neprechádzaj, neprechádzaj!“ 
A len keď po chvíli vošla dnu s Beátkou v náručí a opakovala: „Už je po nej, už 
je po nej...“ Zomrela mi pred očami. Pol roka som sa z toho nevedela spamätať. 
Keď som začula škripot bŕzd, vždy som si myslela, že už je ďalšie z mojich detí 
niekde pod kolesami... 
I na základe tejto udalosti nám cestári ponúkli, že ak si nájdeme nejaký poze-

mok, tento dom od nás odkúpia. A tak sme sa dostali na miesto, kde žijem dote-
raz. Keď som sem prišla, cítila som sa tu ako v nebi. Bolo tu ticho, deti sa mali 
kde vybehať, vyskákať... Len Milan si tu nemohol zvyknúť a stále mi utekal do 
Štefíčkov – ráno odišiel a do večera ho nebolo, ani najesť sa neprišiel. Vždy som 
sa vyhrážala, že keď sa vráti, tak ho vymlátim – ale keď sa napokon vrátil, bola 
som taká rada, že je živý, že som to ani raz nespravila.  
Vierka a Monika, tie už vyrastali najmä tu. Ako dievčence sa vedeli spolu zahrať 

a nebol s nimi nejaký väčší problém.  
Keďže ste neskôr pracovali ako poštárka, mnohých obyvateľov vašej 

obce ste rozoznávali podľa čísel domu. Čo bolo na práci poštárky naj-
krajšie a čo možno najťažšie? 
Prácu poštárky som mala veľmi rada. Bola sčasti úradnícka, pretože keď som 

dostala poštu, musela som si ju roztriediť... Ale potom už nasledovalo chodenie 
po dedine, čo ma veľmi bavilo. Vždy som rada pracovala s ľuďmi a tu som sa 
s nimi stretávala. Keď dostali dobrú správu, radovala som sa spolu s nimi, keď 
zlú, snažila som sa ich povzbudiť. Ťažšie boli možno zimy, keď neboli poriadne 
odhrabané chodníky... Ale inak som bola spokojná. Túto prácu som vykonávala 
deväť rokov.  
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Veľmi dobrý vzťah ste mali s vaším niekdajším pánom farárom, sale-
ziánom Andrejom Brunclíkom. Aký to bol človek? 
Bol to veľký človek... Keď sem prišiel, kostol bol už na rozpade. Jeho hneď ne-

zobrali na teológiu, mal stavebnú školu, takže sa do mnohých vecí rozumel 
a poriadne to tu prerobil. Dal kostol vymaľovať, spraviť novú strechu, vežu, 
schody... Zaviedol do kostola mikrofóny, vybudoval osvetlenie, mal záhradu, 
o ktorú sa staral... Ale aj po duchovnej stránke bol vynikajúci. Pri jeho kázni mi 
vždy bolo ľúto, keď už skončila. A keď pán farár toto všetko porobil, musel od-
ísť. Preložili ho. Taká bola doba.  
Máte osem vnúčat a už i jedno pravnúča. Čomu sa pri nich najviac te-

šíte? 
Najviac sa teším, keď počujem, že sa majú dobre, že sa im darí, že nemajú 

ťažkosti. Čo niekoho z nich trápi, to aj mňa trápi – a z čoho sa tešia, to aj mňa 
teší.  
V súčasnosti ste už na dôchodku. Ako zvyknete tráviť čas? 
O šiestej vstanem, idem sliepky popúšťať, Monike bránu otvoriť, potom zase za 

ňou zatvoriť – lebo ona sa vždy ponáhľa. O siedmej počúvam svätú omšu, po-
tom sa do ôsmej modlím ruženec, spravím si raňajky, poupratujem... A robím, čo 
príde – či už v záhrade, či už v kuchyni. Keď treba, čosi pozašívam, požehlím...  
Poobede si trochu pospím, o tretej sa pomodlím ruženec k Božiemu milosrden-

stvu a potom ak máme svätú omšu, idem do kostola, ak nie, popočúvam tú 
o šiestej, čo dávajú v rádiu. Následne popozerám správy, podozvedám sa, čo je 
nové vo svete... A ak je nejaký dobrý program, pozriem si aj ten – napr. takú 
Čaviareň na TV LUX, to je vynikajúci program... Pri jej sledovaní sa človek dobre 
zasmeje, moderujú ju takí sympaťáci – tú si jednoducho nikdy nenechám ujsť.  
Z čoho máte v živote najväčšiu radosť? 
Najväčšiu radosť mám z toho, že všetci členovia našej rodiny chodia do kostola 

a že sú veriaci. A o to aj prosím, aby sa nikdy nepustili Pána Boha, pretože Pán 
Boh ich neopustí.  

 

Za rozhovor ďakuje 
 

Petra Humajová 
 

Božena Humajová (za slobodna Ďuračková) sa narodila 9. januára 1931 
v Trebichave ako štvrtá z piatich detí. Mala troch bratov a sestru. Po skončení 
školy pracovala v odevných závodoch v Trenčíne. V roku 1956 sa vydala za Joze-
fa Humaja a odišla bývať z Trenčína do Nedožier. S Jozefom mali spolu päť detí. 
Druhá v poradí, Beátka, zahynula ani nie dvojročná pod kolesami auta. Božena 
Humajová pracovala ako poštárka a v súčasnosti je už na dôchodku. Žije 
s rodinou svojej dcéry Moniky Chudej v dome, ktorý kedysi v Brezanoch postavi-
la ešte spolu so svojím manželom. Ten nás navždy opustil v roku 1998.  



DOKONALÁ RADOSŤ POCHÁDZA Z PREMENENEJ BOLESTI 
 

Katechétka sa na náboženstve pýta žiakov: „Deti, je to malé, chlpaté, 
hnedé, chodí to po stromoch a má rado oriešky. Čo je to?“ Nikto sa nepri-
hlási, tak sa katechétka opýta Janka. Ten hovorí: „Pani katechétka, nor-
málne by som odpovedal, že je to veverička. Ale ako vás poznám, je to 
určite Ježiško!“ 

 

Asi niet človeka, ktorý by sa rád nesmial. Máme radi dobrú náladu, priaznivé okol-
nosti, veselých ľudí, dobrý pocit zo života. A ak sú všetky tieto podmienky splnené, 
nie je problémom preukazovať radosť zo života. Vtedy sme praví radostní kresťa-
nia. No nie vždy je všetko také ružové. A nie vždy je radosť ako radosť. 

Stretla som v živote mnohých ľudí, ktorých sprevádzal neustály smiech, no ten 
budil len dojem radosti. Z ich vnútra vyžarovalo čosi iné. Navonok sa síce smiali, ale 
v skutočnosti tým zakrývali veci, ktoré v ich živote neboli v poriadku.  

Naopak, stretla som mnoho ľudí, ktorí na vonkajšiu radosť nemali pomaly žiaden 
dôvod. Napriek tomu tá radosť, čo vyžarovala z nich, bola úprimná. Nebola taká 
hlučná a ani taká okatá, no prinášala so sebou oveľa viac. Vnášala do všetkých nao-
kolo pokoj a uistenie o tom, že všetko je v poriadku.  

Ako je to možné? Ako to, že niečo ukryté pod pojmom „radosť“ môže do človeka 
vnášať také rozdielne pocity? „Radosť nie je len prchavá nálada, ale je to určitý 
spôsob nášho bytia na svete,“ píše v jednej zo svojich kníh český kňaz Tomáš Halík. 
„Dokonalá radosť pochádza z premenenej bolesti.“  

„Niekedy si myslíme, že naše životy sa stávajú šťastnými a radostnými vďaka 
priaznivým okolnostiam. Áno, relatívne by to tak mohlo byť,“ hovorí maltský kňaz 
Elias Vella. „Ale v skutočnosti môj postoj k životu robí môj život šťastným alebo 
smutným...“ A preto môžeme vo svete vnímať také veľké paradoxy – bohatú 
a slávnu hviezdu, ktorá končí život samovraždou; a oproti nej matku postihnutého 
dieťaťa, ktorá v živote nemá ani slávu, ani bohatstvo, ani moc – v podstate nič iné 
ako bolesť, a predsa žiari radosťou.  

„Dokonalá radosť znamená vedieť prijať i to, čo sa nám nepáči a nehodí, čo sme 
si nenaplánovali, čo je ťažké a drsné. Prijať to nie so škrípajúcimi zubami, nie 
s myšlienkami na odplatu, ani ufňukane či s predstieraným pokojom stoického mu-
drca – ale prijať to všetko s veľkorysým, slobodným a radostným ÁNO voči celku 
skutočnosti.“ (T. Halík) 

V knihe Rodina, ktorá dosiahla Krista o živote sv. Bernarda z Clairvaux a jeho prí-
buzných sa odohráva medzi ním a sestrou tento rozhovor: „Staneš sa svätou, Hum-
beline. Vidím to celkom jasne.“ „Podľa čoho tak usudzuješ?“ „Zachovala si si svoj 
zmysel pre humor. Stále sa dokážeš smiať, dokonca aj zo seba. To je nanajvýš spo-
ľahlivý znak. Z pekla nikdy neprišlo nič veselé.“  

Buďme veselí. Rozdávajme radosť. Ale nie tú falošnú. Pravá radosť bude vychá-
dzať vždy len a len z nášho vnútra. A prameniť zo skutočného života s Bohom. Ak 
ju budeme hľadať, dá sa nám nájsť.  

Petra Humajová 
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KŇAZ PLNÝ RADOSTI 
(Pablo Domínguez) 

 

  Oficiálne nie je svätý ani blahoslavený. Neviem o tom, že by 
sa proces jeho blahorečenia v Cirkvi vôbec bol začal. Napriek 
tomu ak mám písať o skutočnom a zároveň svätom človeku, 
z ktorého priam žiari radosť zo života, jedným z 
najvhodnejších kandidátov na to je práve on. Španielsky 
kňaz Pablo Domínguez. 
 

Pablo Domínguez sa narodil 3. júla 1966 v Madride. Jeho matka si už 
takmer desaťročie pred tým napísala do denníka modlitbu, v ktorej 
prosila o syna – kňaza: „Pane, nech k Tebe vystúpi moja prosba, 
ktorá je nádejou môjho života: Dopraj mi, Pane, milosť stať sa 
jedného dňa matkou kňaza. (...) Viem, že toho nie som hodna. 

Odpusť mi moju smelosť a staň sa vo všetkom Tvoja vôľa.“ Pán jej prosbu vypočul 
práve v Pablovi, ktorý bol v roku 1991 skutočne vysvätený za kňaza. 

 

Rozhľadený a vzdelaný 
Pablo nebol obyčajným kňazom. Po tom, čo dostal doktorát z teológie, získal i doktorát 

z filozofie, stal sa univerzitným profesorom a neskôr dekanom Teologickej fakulty San 
Dámaso v Madride. Napísal štyri knihy a stal sa uznávaným špecialistom na logiku.  
 „Bol nadšený tým, čo robil, užíval si to,“ spomínajú naňho jeho študenti. „Na 

prednášky chodieval vždy so širokým úsmevom na tvári. Do svojich hodín praktickým 
spôsobom zapájal vlastné skúsenosti, hovoril vtipy a rozosmieval nás rôznymi 
historkami. Zdôrazňoval nám, aby sme všetko, čo robíme, robili s mysľou a srdcom 
zameraným na večný život.“ 
Keď sa ho v jednom z rozhlasových rozhovorov pýtali, ktoré povolanie má uňho 

prednosť – filozof, teológ alebo kňaz, odpovedal jednoducho: „Som po prvé kňaz, po 
druhé kňaz a po tretie kňaz.“ Nič iné preňho nebolo podstatné. 

 

Láska k ľuďom 
No nielen svojím intelektuálnym rozhľadom, ale i vzťahom k druhým pútal Pablo 

pozornosť. „Spôsob, akým sa správal k ľuďom, odzrkadľoval očividnú svätosť,“ hovorí 
jeho priateľ. Bol všade a pre všetkých. Hoci mal veľa povinností, tí, ktorí sa s ním 
stretávali, nikdy nemali pocit, že sa ponáhľa. „Správal sa, ako keby nemal nič iné na 
práci. Boli sme tu my a to bolo preňho najpodstatnejšie.“ Hovorieval: „Kňazom som 24 
hodín denne. Nemôžem nikoho odmietnuť.“  
Hlboké svedectvo o ňom podáva i matka čakajúca postihnuté dieťa. „Povzbudzoval ma 

počas celého obdobia môjho tehotenstva a keď sa dieťa malo narodiť, prišiel do 
nemocnice. Pokrstil ho hneď, ako prišlo na svet.“ Malý Juan žil len dva dni a potom 
zomrel. Vtedy Pablo jeho matke zdôraznil: „Úlohou matiek je priviesť svoje deti do neba. 
Ty si to dosiahla vo veľmi krátkom čase.“ 

 

Vášeň pre poznanie Krista 
Skupinou ľudí, na ktorej Pablovi zvlášť záležalo, boli kňazi. V januári 2009 pre nich 

viedol duchovné cvičenia v Kolumbii, počas ktorých odzneli i tieto slová:  
„Bratia kňazi, toto je naša úloha: aby všetci ľudia milovali, uctievali a obdivovali Boha.  
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To je naše poslanie a nič iné. Nie sme kňazi, aby nás uctievali, milovali a obdivovali. 
Musíme skúmať, či máme vieru vo všetko kňazské, vášeň pre to, aby všetci ľudia poznali 
Krista. 
Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že do našej farnosti prichádza päťdesiat ľudí, ale 

musíme sa pýtať, koľko ich nechodí. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sa spovedá 
desať ľudí za týždeň, ale pýtať sa, kde je tých ďalších desaťtisíc. Nemôžeme sa 
uspokojiť s tým, že všetko funguje viac-menej dobre... Musíme sa zlepšovať neustále.  
Musíme umierať únavou, umierať vyčerpaním z hlásania evanjelia a hľadania všetkých 

ľudí, aby poznali Boha a milovali ho, aby bolo Božie meno posvätené. Keď človek spozná 
Boha, vtedy je jeho radosť úplná.“ 

 

Osudné hory 
Pablovou veľkou láskou boli hory. Považoval ich sa svätyňu, ktorú si postavil sám Boh. 

Vždy, keď ako horolezec zdolal nejakú horu, na jej vrchole odslúžil svätú omšu.  
Nebál sa smrti. Považoval ju za dvere, vedúce k niečomu krásnemu, k tomu, na čo sa 

pripravujeme celý život. Svojej rodine hovorieval, že zomrie mladý a veľmi túžil zomrieť 
práve v horách.  
Jeho túžba sa naplnila 15. februára 2009, keď zahynul spolu so svojou duchovnou 

dcérou Sárou pri zostupe z hory Moncayo. Mal iba 42 rokov. Na jeho pohrebe sa 
zúčastnilo približne 3000 ľudí, z toho 26 bolo len biskupov.  

 

Posledný vrchol 
Smrťou sa však Pablova misia neskončila. Životný príbeh vzdelaného a nadšením 

sršiaceho španielskeho kňaza zaujal režiséra Juana Manuela Cotelu. S Pablom sa 
zoznámil iba dvanásť dní pred jeho smrťou. Z dvadsaťsedem hodín trvajúceho 
nazbieraného materiálu svedectiev o Pablovom živote napriek pôvodne plánovaným 
desiatim minútam vytvoril hodinu a pol trvajúci dokumentárny film Posledný vrchol 
(premietal sa nedávno i v Prievidzi). Hoci ho nesprevádzala žiadna veľká mediálna 
kampaň, len v Španielsku bol v kinách navštevovaný nepretržite celých šesť mesiacov. 
Stal sa druhým najúspešnejším španielskym dokumentom v histórii a najpredávanejším 
DVD filmom roku 2011.  
Posledný vrchol sa postupne začal šíriť i za hranice Španielska. Napr. do Argentíny ho 

dostal kardinál Bergoglio, terajší pápež František. Jeho predchodca, pápež Benedikt 
XVI., nechal Posledný vrchol premietnuť na záver posledných duchovných cvičení, ktoré 
viedol tesne pred svojou rezignáciou.  
Mnohí ľudia po vzhliadnutí Posledného vrcholu odchádzajú z kina dojatí a zároveň plní 

nádeje. Je známych už štyridsať prípadov, kedy sa mladí muži práve vďaka povzbudeniu 
plynúceho z tohto filmu (a samozrejme, Pablovho životného príbehu) rozhodli pre 
kňazstvo a začali študovať v seminári.  

 

Možno takto nejako vyzerá svätosť dnešných dní. Takto nejako sa prejavuje radosť zo 
života. Ako hovorí Pablo, nosí ju v sebe každý človek, ktorý spoznal Boha. Môžeme sa od 
neho už len učiť, ako asi to vyzerá, keď sa človek celým svojím srdcom snaží hľadať 
Boha.  

Pripravila: Petra Humajová 
(Zdroje informácií: http://poslednivrchol.cz/) 

Foto:  https://meditaenpaz.wordpress.com/tag/pablo-dominguez-prieto/ 
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TAJNIČKA 
„Ľudia potrebujú veriť niečomu neuveriteľnému - ... (tajnička). 

                                                 Pavel Kosorin 

 

 

1. Precitlivenosť organizmu na určitú látku – najvyšší vrch Nízkych Tatier. 
2. Mesto, v ktorom ležia štadióny Tehelné pole a Pasienky – meno Mojžišovho 

brata. 
3. Jeden z troch kráľov – slovenský hudobný film v hlavnej úlohe so skupinou 

Elán. 
4. Iné označenie ochorenia hepatitída – svätý na bielom koni, ktorý zvykne 

prinášať sneh. 
5. Slovenské mesto, v ktorom sa razili mince – názov hudobno-zábavnej relácie, 

ktorú dlhé roky moderoval Ivan Krajíček. 
6. Ostrov uprostred Oravskej priehrady – detská kartičková hra (hľadajú sa 

v nej páry). 
7. Slovenská plavkyňa, ktorá ako prvá získala medailu na OH (Martina ...) – 

mesiac knihy. 
8. Čo znamená v židovskom náboženstve slovo sabat? – Spodná časť oblečenia. 
9. Hlavné mesto Ukrajiny – pieseň spievaná pred spánkom. 
10. Opak teplého – krajské mesto, cez ktoré preteká Váh. 

Maťka Humajová 

1. 6. 14.

2. 9. 18.

3. 16.

4. 4.

5. 19. 1.

6. 8. 7.

7. 5. 2.

8. 10. 17. 13.

9. 12. 11.

10. 15. 3.

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

14. 15. 16. 17. 18. 19.
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OSEMSMEROVKA 
 

Stretnú sa dvaja chlapci:  
„Kam ideš?“ 
„Na čerešne.“ 
„Ale veď je zima.“ 
„To ... (osemsmerovka 6, +3 +8).“ 

ALENA, ANITA, ARNIKA, AUTOGRAMIÁDA, BALÓNIK, BULHARSKO, BRÁNIŤ, BROD, 
CIBUĽA, CIEĽ, CITLIVKA, DIERA, DLAŇ, DOBRÁK, DOBRODRUH, DOCHUCOVADLO, 
DREVOKOMBINÁT, FĽAK, FLORENCIA, GIRLANDA, HLIEN, HÔRKA, CHREN, 
KAMERA, KAŇA, KLASIFIKÁCIA, KLOBUČNÍČKA, KLUBOVŇA, KOLÍK, KÔŇ, KOSŤ, 
KOVANIE, LIENKA, LEOPARD, LODENICA, MALOMOCENSTVO, MAMONA, 
NAPOLEON, NEMEHLO, NEOKLASICIZMUS, NUGÁT, ODVOZ, OKULIARE, 
ONESKORENEC, OPERA, OSPEVOVANIE, PARAZITIZMUS, PIROH, PLECE, POMELO, 
POMÔCKA, PÔROD, PRÉMIA, RÁDIO, ROĽA, ROVNODENNOSŤ, RYBKA, SIDÓNIA, 
SITUÁCIA, SLAVOMÍR, SLEČNA, SLIEPKA, SLOGAN, SOCIOLINGVISTIKA, 
SOLÁRIUM, SOVA, TRAŤ, UFŇUKANEC, UHLOMER, VEDĽA, VÔKOL, VONKAJŠOK, 
VULKÁN, ZÁKON, ZATUCHLINA, ZBIERKA, ZHON, ZOSTAVOVATEĽ, ŽOBRAŤ 

Maťka Humajová 

A O A N I L CH U T A Z Z O S T A V O V A T E Ľ P
I K I K K Á R B O D C N K L A S I F I K Á C I A
C U C V B Ň N A O E I O K P I L O F O R E R R R
N L Á Ô Ô Y N B N A B K Í L N I L Ľ K Ô O N Á A
E I U K M Č R E V R U Á L E Ó E E A S H I D K Z
R A T O E O R A C E Ľ Z O C D P M K R K I N N I
O R I L D O P E V P A K K E I K O E A O E Á A T
L E S R K Ť N A P O L E O N S A P D H I K T T I
F Í U S A A A Ô D A S L A V O M Í R L L M Á Á Z
Á H E R K Ľ R O S P E V O V A N I E U A O N G M
M N B U O O R I R K O Š J A K N O V B N R I U U
O O Ň R D B C I T L I V K A A N I T A E R B N S
Ž F A D Á I M A R G O T U A Ň E Ň E M L K M L A
U N O H Z N S O L Á R I U M V I A O A A U O D K
P R É M I A I K A C I N E D O L L N M O G K R R
A V U Ť A R T Ť K I N Ó L A B H D E O A D O A E
Ť S O N N E D O N V O R I C U A R Ľ N Ľ I V P I
Ť S O K O V T S N E C O M O L A M E A D E E O B
S O C I O L I N G V I S T I K A R I E E R R E Z
A Ň A K Č Í N Č U B O L K D O CH U C O V A D L O
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DENNÍK Z KONCOROČNÉHO VÝLETU 
 
1. jún (nedeľa) 
 
8:20 Och, nový mesiac bude snáď lepší ako ten predtým – už len preto, že začína 

naším koncoročným výletom 9. ročníka! Ideme cez Wachumbu do Turca. Veľmi sa 
teším. 

 
11:20 Som celá napätá, už len balím posledné veci, o druhej vyrážame. 
 
13:35 Idem pomaly ku škole, odtiaľ nás berie nejaká učiteľkina kamoška, snáď 

bude v pohode. A výlet si poriadne užijeme.  
 
23:20 Och, vôbec som nemala čas písať do svojho diáru! Ale pokúsim sa to všetko 

zhrnúť. Hneď cestou nám začalo pršať, to bola katastrofa. Hneď sme si našli izbu, 
ja, Maťa a Laura sme v jednej miestnosti a hneď vedľa je Timča a Sašena. Bude to 
fajn, je to tu celkom príjemné. 

Keď sme sa vybalili, šli sme do spoločenskej miestnosti, kde sme sa zoznámili 
s našimi animátorkami. Tie sú riadne v pohode. Jedna je Hanka „hravá“, má 18, 
čiže sa blíži k nášmu veku, budeme si rozumieť. Druhá je tiež skvelá, volá sa Nika 
„neobyčajná“ a má 21. 

Po zoznamovačke a hrách sme 
mali večeru. Bola fajn, mali sme 
kuracie mäso a ryžu. Potom sme 
mali zaujímavé, no dosť 
vyčerpávajúce aktivity. Dážď sa nás 
stále držal. Osušili sme sa a až 
doteraz sme hrali spoločenskú hru, 
dobre sme sa zabavili. 

No, som unavená, takže idem 
spať, aby som načerpala veľa 
energie na ďalší deň. 

 
2. jún (pondelok) 
 
8:30 Máme po rozcvičke a raňajkách. Mali sme chlieb (nebol veľmi čerstvý), šunku 

a syr. Vstávanie bolo dosť ťažké. Teraz máme chvíľku čas dať sa dokopy, tak sú 
všetky baby vopchané v kúpeľni. Už počujem tie komentáre spred zrkadla: „Ja ale 
vyzerám!“  

Neviem, čo nás teraz čaká, ale mala by som sa ísť obliecť. 
 

12:40 Áno, som späť. Obed bol fajn, kuracie mäso na omáčke s ryžou a ešte aj 
hranolky. Som plná! Zato mám pocit, že svoje tepláky a ponožky môžem priam  
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žmýkať.  
Boli sme na airsofte, zabavili sme sa. Nielen preto, že sme po sebe konečne po 

deviatich rokoch mohli normálne strieľať (síce len „guličkami“, ale aj to je dačo – 
štípalo to poriadne), ale i preto, že sme si mohli zabehať v plynovej maske.  

Spoznali sme tam fajn chalanov, ktorí nám všetko ukázali a vysvetlili, čo máme 
robiť. Jeden dokonca chodí do školy, kam sa chystám, takže sa mám na čo tešiť.  

Teraz máme chvíľu oddych. Netuším, čo si obujem do lanového parku. 
 
14:30 Nie, vôbec nie som celá premoknutá!!! Viac ako hodinu sme kráčali v silnom 

daždi do lanového parku. Teraz už dážď pomaly ustáva, no moje boľavé a krvavé 
nohy bolia stále viac a viac. Učiteľkina kamoška vymyslela, že si máme dať do 
topánok igelitové vrecúška, že v nich budeme mať suchšie. Bolo to dobré až do 
chvíle, kým mi vrecúška nedorezali nohy. Dnes mi už náladu nič nepokazí!!! 

 
18:30 Rozčuľovala som sa 

zbytočne, lanový park bola skvelá 
vec. Prešla som ho aj s boľavými 
nohami, hoci bol dosť náročný. 
Maťa viackrát povedala, že už 
ďalej nejde, ale napokon to 
s nadšením tiež prešla. A Viktor? 
Ten to dokonca ako jediný obehol 
dva razy. 

Potom sme sa vybrali späť, ale 
ešte nie do izieb, iba do blízkych 
potravín – hlavne kvôli vode. Kúpili sme si, čo sme potrebovali... Ale i čo sme 
nepotrebovali. Chalani napr. mrazené pizze (mali v izbe mikrovlnku) a Laura samé 
nezdravé veci. Čo už, je to posledný výlet našej triedy, treba si ho užiť.  

Cestou z obchodu som sa bližšie zoznámila s našou animátorkou Hankou. Prvý 
dojem nesklamal, ozaj bola taká, ako sa mi už na začiatku zdalo. 

Naša ďalšia aktivita sa volala zorbingroller. Išlo o nafúknutý valec, do ktorého sme 
vliezli a spúšťali sa z kopca. Dokonca aj Timea sa spustila, a to je už čo povedať. 
Taktiež sme si zastrieľali z luku. 

Máme za sebou už aj večeru, vyprážaný syr a zemiaky. Zase stojíme všetky pred 
zrkadlom. Teraz sa k babám pridávam i ja, pretože sa ideme zabaviť na diskotéku. 

 
20:10 Už sme všetky pripravené, ideme. Spájame sa aj s inou školou z Trenčína.   
 
3. jún (utorok) 
 
2:20 Len teraz som sa vrátila do izby. Vymrznutá... No prečo asi? Okrem 

diskotéky, na ktorej sme sa ja a Laura dobre zabavili, sme sa zúčastnili aj nočnej 
hry. Bola zaujímavé, hoci s priveľkým nadšením sme do nej nešli. Čo už. Idem 
radšej spať, je veľa hodín. 
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7:35 Zaspali sme!!!  
 
8:40 Sme po raňajkách. Ani nejdem opisovať, čo sme mali. Radšej zacitujem 

Viktora: „Párky pre psov.“ Áno, boli odporné. No nevadí. Teraz sa rýchlo 
presunieme do spoločenskej miestnosti. 

 
9:50 Ideme na Blatnický hrad. Som zvedavá, čo je to zač. V spoločenskej 

miestnosti sme si zahrali veľa dobrých hier, napr. obžinkovú princeznú. Všetci sa 
zabavili.  

 
12:40 Sme po obede, mali sme Segedín. Každý len frfle. Na Blatnickom hrade bolo 

fajn. Mohli sme sa priam kúpať v blate, toľko ho tam bolo! Aj slimákov.  
Pomaly sa ideme rozlúčiť, pobaliť. Hlavne aby sme nič nezabudli! 
 
13:40. Lúčime sa. Bolo to tu skvelé! Výlet pokračuje návštevou aquaparku, ale už 

bez animátoriek. Maťo ich na rozlúčku aspoň obleje, keď už nejdú s nami. Pobavil 
nás – ako vždy. 

 
14:05 Už cestujeme do Turčianskych Teplíc. Zistili sme, že sme si zabudli ponožky 

na balkóne. 
 
14:30 Sme tu, už len zabaviť sa vo vode! Náš plán nahovoriť triednu na tobogan 

akosi nevychádza.  
 
17:30 Aquapark bol skvelý. 

Všetci sme sa zabavili. 
A hlavne ja. Skúšali sme 
s Laurou v tobogane kadejaké 
polohy a skončila som s hrčou 
na hlave. Au... Teraz ešte 
ideme do nejakej cukrárne, 
pretože čakáme na Ondrejovu 
sestru, ktorá berie domov 
chalanov. 

 
17:50 Cukráreň je skvelá! 

Punčové guľky a zmrzlina už plávajú v našich žalúdkoch. Pomaly sa vydávame na 
cestu domov. 

 
19:00 Som unavená. Poslednú energiu míňam na vybalenie tašiek – a potom už 

šup do postele! 
 
20:30 Keď sa tak nad tým zamyslím... Tento výlet bol skvelý – so všetkými svojimi 

chybami. Užil si ho snáď každý a isto naň budeme dlho spomínať.  
 

Soňa Gajdošová, 9.A 
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DOMA JE DOMA ALEBO VERÍM PANE 2014 
 

V dnešnej dobe si mnohí ľudia myslia, že mladých viera a život s Bohom 
neláka. Kresťanov považujú sa akúsi konzervatívnu a zastaranú skupinu. 
To asi neboli v NámestoveJ! Tam totiž v dňoch od 16. do 20. júla prebiehal 
už 24. ročník festivalu Verím Pane.  
 
Davy ľudí prichádzali na Oravu počas celého týždňa. Mladí, aj tí skôr narodení, 

rodičia s deťmi, kňazi aj rehoľníci... Každý sa tešil ,,domov“. 
Prečo je heslom Verím Pane ,,Doma je doma“? Poznáte to známe porekadlo, ktoré 

vraví, že všade dobre, doma najlepšie... Tam, kde to platí, sme doma. Keď som na 
festival pred dvoma rokmi zavítala po prvýkrát, veľmi ma ohromilo správanie ľudí, s 
ktorými som sa tu stretla. Verte mi, toľko milých a ochotných osôb len tak ľahko 
hocikde nenájdete! Keď vidíte všetkých naokolo usmievať sa, odrazu máte pocit, že 
ste v inom svete. Tu - doma - môžete zažiť kúsok neba.  
Hoci otec festivalu, kňaz Juraj Drobný, vyhlásil, že program stráca svoju aktuálnosť 

v momente jeho vytlačenia, všetko bolo perfektne zorganizované a vždy sa bolo na 
čo tešiť. Na Verím Pane je totiž stále čo robiť. Každý si tu nájde svoju šálku kávy.  
V kostole prebiehal duchovný program, ktorý zahŕňal adoráciu, duchovné poraden-

stvo, sviatosť zmierenia, sv. omše a duchovnú obnovu. Počas dňa sa konal aj Pil-
grimfest, kde sa premietali filmy, dokumenty či seriály. 
O vyplnenie voľného času sa postarali i tvorivé dielne. Bolo z čoho vyberať. Taneč-

ná dielňa pod vedením Paľa Danka (moderátor TV LUX, tanečník a režisér divadla 
ATak), známa ako ,,Paľova mučiareň“, znovu pripravila úžasné predstavenie. Ďalej 
bola v ponuke dramatická tvorba, aranžovanie kvetín, tvorivý ateliér, popletené nite, 
práca v kapele pre spevákov a hudobníkov, fotografická dielňa, detská dielňa, spevy 
z Taizé či spoločenské hry. 
A keďže Verím Pane je hudobný festival, večery v amfiteátri pri Oravskej priehrade 

nám spríjemňovali rôzne hudobné zoskupenia, ktoré aj tento rok hrali bez nároku na 
honorár. Vypočuť ste si mohli piesne od kapiel ako napríklad Križiaci, 30tri, Credo, 
Kéfas, Richard Čanaky a FBI, Lámačské chvály a mnoho iných. Počas koncertov bola 
možnosť zavítať i do Čajovne a vybrať si ľubovoľný nápoj podľa vlastnej chuti. 
V Šope sa zas dali nakúpiť tričká, CD, DVD, knihy a iné veci.  
Program trval vždy dlho do noci a o aktivity nebola núdza. V pozadí tohto všetkého 

sa ukrývalo množstvo tvrdej práce a driny organizátorov a helperov, ktorí sa snažili 
o to, aby sme sa na festivale cítili skutočne ako doma. Aj my sme si vyskúšali, aké 
je to byť helpermi. A poviem vám - pocit, že ste priložili ruku k tomuto úžasnému 
Božiemu dielu, je na nezaplatenie! 
Verím Pane je ťažké opísať pár vetami. To musíte jednoducho zažiť! Preto sa na 

vás všetkých tešíme o rok v Námestove ☺. Lebo - doma, je doma! 
 

Text: Lucia Bošková 
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ŠŤASTIE NAŠLA V REHOĽNOM ŽIVOTE 
 
12. marca 2014 nás navždy opustila rehoľná sestra Miriam Petrášová, 

FDC, rodáčka z Prievidze – Necpál, čitateľka a podporovateľka nášho 
rodinného časopisu Maňa. Boh jej na tejto zemi dožičil 92 rokov 
požehnaného, hoci neľahkého života. Ona však Jeho vôľu vždy pokorne 
plnila a i v ťažkostiach, chorobe či starobe vytrvalo smerovala k svojmu 
cieľu. 

 
  V spomienkach na ňu budem trochu osobná. 
Nenadarmo, veď bola priateľkou môjho starého otca 
z detstva a kým mohla, rok čo rok nás počas svojej 
dovolenky navštevovala. Keď som sa naučila čítať 
a písať, stala sa v listoch i mojou priateľkou.  
„Čas prázdnin sa Ti už kráti a čoskoro nastúpiš nový 
školský rok,“ napísala mi v auguste 1993. „Zas budeš 
o niečo múdrejšia. Usiluj sa, aby si čím viac 

vedomostí nadobudla, ale aj Tvoje srdiečko zušľachtila. A vieš ako? Keď sa budeš 
usilovne učiť náboženstvo. To Ťa určite zušľachtí, aby mal z Teba radosť Ježiško, 
Tvoji drahí rodičia a tiež starký so starkou.“  

Posledné obsiahlejšie slová mi adresovala pri príležitosti mojej promócie v roku 
2009. Bola to vlastne ňou zložená báseň, ktorej záverečná sloha znela: 

„Len vo svetle Božom je žitie úspešné, 
zameniť tú krásu za márnosť je smiešne. 
Z hĺbky srdca želám Ti najvyššiu slávu: 

‚Buď svetlom pre všetkých‛, to ovenčí Tvoju hlavu.“ 
 
Detstvo a rozhodnutie 
Sestra Miriam (vtedy ešte Mária) sa narodila 21. februára 1922 v Prievidzi - 

Necpaloch. Už ako malé dieťa prišla o svoju vlastnú matku, otec sa však neskôr 
opäť oženil. Mala teda ďalších štyroch nevlastných súrodencov – troch bratov 
a jednu sestru.  

O svojom detstve nám v rozhovore, ktorý som s ňou robila v roku 2001, povedala: 
„Na detstvo mám veľmi pekné spomienky. Chodili sme na Cigánčinu alebo na 
Dúbravu husi pásť, vyspevovali sme... Tí, čo pásli kravy, boli už starší. Často si tam 
varili, ale keď išli na drevo, všetko sme im zjedli. Niekedy sme tam našli aj pečiarky, 
ktoré sme potom piekli u Cigánky Pavlíny. Veľmi rada si spomínam i na hry s 
Emilom Mendelom, ktorý je teraz v Amerike. Bol naším susedom, takže sme sa 
často stretávali.“ 
Do školy chodila v Prievidzi k sestričkám. Kedy sa u nej po prvýkrát ozvalo rehoľné 
povolanie? „Chodila som 5 rokov do ľudovej školy, 4 do meštianky. Po skončení 
tretej meštianky som veľmi túžila ísť do kláštora. Bola som sa prihlásiť u 
provinciálnej, ale ona mi povedala, aby som ešte dokončila štvrtú meštianku. Bola  
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som chudá, tak sa asi bála, že som chorá. Po skončení školy som nastúpila do 
Trnavy ako kandidátka. Neskôr som ešte študovala v Žiline na Učiteľskom ústave 
pre materské školy.“ 

 
Život v totalite 
Prvé sľuby zložila sestra Miriam 19. augusta 1943 v Trnave, večné sľuby 8. 

augusta 1950 v Ivanke pri Nitre. Spoločenská situácia sa medzitým zmenila a v tom 
čase už u nás vládol komunizmus. Ako sestra Miriam prežila tieto časy?  

„V roku 1950 nás vyviezli z kláštora. Vo Veľkých Levároch som sa stala na sedem 
rokov učiteľkou a riaditeľkou materskej školy. Potom nás znova vyviezli – do Ivanky 
pri Nitre. V Hrušťove za Nitrou sme pracovali na poli, vyberali sme zemiaky, repu, 
mrkvu. V zime nám vozili bielizeň z Piešťan, aj sme šili spodnú bielizeň pre väzňov. 
Jednej noci nás zas vyviezli do Pořičí u Trutnova na severe Čiech a zadelili nás do 
Texlenu, kde sa vyrábali nite.  

V roku 1963 som vážne ochorela a mohla som sa vrátiť na Slovensko. Dostala 
som sa do Jasova na východnom Slovensku. Keď som vyzdravela, pracovala som 
ako pokladníčka v Charitnom domove až do Dubčekovej éry. Za Dubčeka som prišla 
do Rúbane, stala som sa provinciálnou (na 6 rokov), neskôr som účinkovala v 
Bánovciach nad Bebravou ako katechétka... Čo je však hlavné, popri všetkých 
týchto životných skúškach a situáciách som sa cítila a cítim šťastná v rehoľnom 
živote. To všetko som prekonala s Božou pomocou.“ 

 
Život v slobode 
Po páde komunizmu bola sestra Miriam poverená novou úlohou. V roku 1991 

odišla do Michaloviec, aby pripravila otvorenie prvej cirkevnej materskej školy na 
Slovensku. Podarilo sa a v roku 1995 mohli do škôlky prísť prvé deti. Sestra Miriam 
sa im venovala s veľkou láskou a rozprávala nám početné veselé príhody, ktoré 
denno-denne prežívala s malými deťmi. Pritom žila v prostredí, kde to tiež nebolo 
ľahké: „Niekedy, keď ideme po meste, Rómovia nás chytajú za závoj, chcú sa nás 
dotknúť – vraj aby boli šťastní.“ 

Za neúnavnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku jej Komisia KBS 
pre katechizáciu a školstvo udelila v roku 2010 medailu. Posledné roky života 
strávila sestra Miriam v kláštore vo Veľkých Levároch, kde aj, posilnená sviatosťami, 
zomrela.  

 
Niekedy nám Boh do cesty zosiela ľudí, ktorí kráčajú popri nás tichým 

a nenápadným spôsobom. Až s odstupom času si uvedomíme, čo všetko nám dali. 
Sestra Miriam bola pre mňa jednou z nich. Nielen svojimi listami a maľbami, ale 
i početnými modlitbami sprevádzala našu rodinu v každom čase. „Nech môj 
posledný úder srdca je najväčším dôkazom mojej lásky,“ napísala v jednej zo 
svojich modlitieb. Nech jej život, obetavosť a láska sú zas pre nás už navždy 
dôkazom Božej existencie.   

 
Petra Humajová 
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PIARISTICKÝ KOSTOL OČAMI SIEDMAKOV 
 
30. apríla sme sa so 7.B zo ZŠ Koš v rámci vyučovania dejepisu 

a preberania barokového štýlu vybrali do piaristického kostola. Na druhý 
deň na slovenčine sme túto malú exkurziu zužitkovali a každý si mohol 
„zarobiť“ jednotku napísaním slohu o tom, čo si z prehliadky zapamätal. 
Že toho nebolo málo, o tom vás iste presvedčia i vybrané slohové práce, 
z ktorých sa možno i vy sami o kostole čo-to priučíte ☺. 

 

Miška Krausková 
 

V stredu nás pani učiteľka vzala do 
piaristického kostola. Vybrali sme sa 
tam preto, lebo na dejepise 
preberáme barok.  

Pred kostolom nás čakal páter 
Marek. Keď sme vstúpili do kostola, 
mala som pocit, že sa pozerám do 
neba. Maľby na strope boli veľkolepé 
a nádherné. Bolo na nich veľa 
anjelov. Najviac ma zaujala tá časť 
stropu, kde bol namaľovaný maliar, 
ktorý to údajne všetko namaľoval. 
Najskôr som ho nevedela nájsť, ale keď som ho našla, veľmi ma fascinoval. Počas 
celej prehliadky mi za ním stále utekali oči.  

Ďalej sme sa presunuli k ďalšiemu oltáru, kde bolo namaľované ukrižovanie 
Ježiša. Na ňom ma najviac zaujali tí dvaja muži, ktorí boli vedľa Ježiša. Jeden ho 
prosil o odpustenie a druhý sa naňho hneval. Ten druhý chlapík mi pripadal byť 
dosť tvrdohlavý. Taktiež ma na tom obraze zaujali vojaci, ktorí si hádzali kockami. 
Myslela som si, že sa stavia o to, kto prvý zomrie. Ale oni súťažili o Ježišove šaty.  

Na každom oltári bol obraz a z oboch strán boli sochy, ktoré boli veľmi realistické. 
Veľmi sa mi páčil oltár, na ktorom bol obraz s veľkým množstvom ľudí. S pani 
učiteľkou a pátrom Marekom sme na ňom hľadali ľudí, ktorých pani učiteľka čítala 
z ťaháka. Veľmi vtipný mi pripadal ten muž, ktorý nemal hlavu na krku, ale držal si 
ju v rukách. V tvári vyzeral byť spokojný.  

Ďalej sme sa presunuli do podzemnej kaplnky a odtiaľ sme šli do hrobky. Páter 
Marek s pani učiteľkou vymysleli, aby sme sa postavili na koniec tej chodby. Oni 
zhasli svetlá a my sme sa museli potme k nim dostať. Tak veľmi sa nám to zapáčilo, 
že sme šli aj druhýkrát.  

Páter Marek bol veľmi sympatický a zobral nás aj do školy. Ukázal nám učebňu 
fyziky a angličtiny. Bola by tam radosť písať písomky. Mali veľmi zaujímavé 
zvonenie. 

Tento výlet sa mi veľmi páčil a dúfam, že sa tam s pani učiteľkou ešte vrátime. 
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Paťka Blaháčová 
 

V stredu po piatej hodine sme sa vybrali do Prievidze do piaristického kostola. 
Najprv nás privítal páter Marek. Zložili sme si tašky v sakristii a pomaly sme 
vstupovali do kostola. Zostali sme úplne v úžase, aké je to krásne.  

Pani učiteľka nám začala rozprávať o Jozefovi Kalazanskom, ako prvý založil 
piaristickú školu. Potom sme prešli do lode kostola, sadli sme si a pani učiteľka nám 
rozprávala o ďalšom obraze, ako Pána Ježiša ukrižovali. Mňa to zaujalo. Ježišovi 
ponúkali piť ocot, aby ho rany menej boleli, ale on to odmietol.  

Prišli sme aj k jednému obrazu, ktorý bol strašne preplnený postavami, ako to 
bývalo v baroku v 17. – 18. storočí. Pani učiteľka si vyskúšala ísť schodmi na 
kazateľnicu. Pretože pred mnohými rokmi neexistovali mikrofóny, pán farár musel 
kázať odtiaľ. Bolo to vysoko, aby to bolo viac počuť. A aby všetci farári mohli mať 
naraz svoju omšu, po bokoch boli oltáre. Ale nebolo to dobré, lebo sa všetci 
prekrikovali. Ale v tej dobe to nevadilo.  

Páter Marek nás zaviedol aj do hrobky, kde sú pochovaní ľudia do steny. Navrhol, 
aby sme zostali na konci a zhasol a my sme mali ísť potme až na začiatok. Cítila 
som sa fakt ako v hrobe. Bola to sranda ☺.  

Po prehliadke kostola naši spolužiaci vyskúšali spovednicu. Zobrali sme si tašky 
a páter Marek nám ešte ukázal dve učebne. Učebňu fyziky a učebňu angličtiny. 

Strašne sa mi to páčilo a ďakujem, že ste nás tam zobrali. 
 

Lenka Hrdá 
 

S pani učiteľkou sme sa vybrali do piaristického kostola v Prievidzi. Sprevádzal nás 
páter Marek a pani učiteľka dejepisu. Vybrali sme sa tam preto, lebo na dejepise 
preberáme barok. 

Keď sme vstúpili do kostola, mala som pocit, že som v nebi. Na strope sa 
nachádzali nádherné obrazy svätých, anjelov a Najsvätejšej Trojice. Za oltárom sa 
nachádzala vysoká stena, na ktorej bolo modré sklo, sochy a obraz. Toto spojenie 
vyzeralo, akoby anjeli zostupovali z neba s veľkou modrou žiarou za chrbtami.  

Zaujalo ma, že v jednom kostole bolo až deväť oltárov. Taktiež ma zaujala 
kazateľnica, z ktorej bolo pani učiteľku počuť v celom kostole napriek tomu, že 
nekričala. Všetky predmety na mňa pôsobili honosne a preplnene, až na hrobku 
v podzemí. V tej nebolo nič honosné ani zdobené. Jednoduché rovné chodby, 
niekde sa zabáčalo. V stenách boli pochovaní ľudia, ktorí kedysi pôsobili v kláštore 
alebo v ňom nejako pomáhali. 

Najväčší zážitok som mala, keď páter Marek v hrobke zhasol a my sme sa z nej 
museli dostať von v úplnej tme. Trocha svetla prenikalo iba cez prieduchy. Toto 
svetlo sa odrážalo od sklenených rámov obrazov a skresľovalo cestu.  

Keď sme vyšli z hrobky, pomodlili sme sa za ľudí, ktorí sú tam pochovaní a šli sme 
von. Ale ešte predtým sme absolvovali veľmi zaujímavý výklad v kostole. Ku 
každému obrazu sme si čosi povedali. Najzaujímavejší oltár bol ten, kde bolo 14 
osôb. Podľa indícií sme našli a pomenovali všetky.  

Celá exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. 
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Martin Čertík 
 

Jedného dňa sa žiaci základnej školy vybrali s pani učiteľkou Humajovou do 
Kostola Najsvätejšej Trojice. Bol som medzi nimi aj ja, Martin. Chodím do 7.B 
a pochádzam z malej dedinky pri Prievidzi.  

Keď sme prišli pred kostol, pani učiteľka zazvonila na mobil. Vtom sa ozvalo: 
„Cŕŕŕn!“ Na to sa ozval páter Marek a povedal, že už ide. Keď prišiel, zvolal: „Nazdar 
borci!“ Otvoril dvere a dlhou chodbou sme vošli do sakristie. Potom sme vošli pri 
hlavný oltár.  

Všetko bolo mohutné, masívne, také 
barokové. Na strope bola obloha, anjeli 
a Jozef Kalazanský. Znázorňovalo to, ako 
prijíma Panna Mária Jozefa do neba. „Na 
pravom boku vidíme Jozefa Kalazanského so 
svojimi žiakmi,“ povedala pani učiteľka.  

Potom sme sa presunuli medzi lavice. Inak 
sa to volá loď. Odtiaľ sme videli deväť 
oltárov a pri každom z nich boli dve sochy. 
Pani učiteľka nám povedala o každom 
z nich, čo znázorňuje. Naboku bola 
kazateľnica, ktorá slúžila v baroku farárovi 
na kázanie a prihováranie sa veriacim. Vtom páter Marek povedal: „Otočte sa!“ Tam 
sme videli chórus s prekrásnym organom. Nad ním bol erb Pálfiovcov, ktorí pozvali 
piaristov, aby tento jedinečný kostol postavili. 

Po prehliadke lode a okolitých oltárov sme išli do hrobky piaristov. Zišli sme 
schodíkmi do podzemia a tam bol malý oltár. Tu sa vykonávali pohrebné obrady. Po 
prehliadke miestnosti sme sa premiestnili do krypty, kde boli v stene zamurované 
mŕtvoly piaristov a bohatých mešťanov. Na krypte bolo meno pátra a čo učil, spolu 
s dátumom úmrtia. Páter Marek sa spýtal, či si dáme súťaž, kto vyjde z krypty prvý. 
Zrazu svetlo zhaslo a vypukol vo mne strach. Po chvíli som sa ukľudnil a zorientoval 
som sa. Dominik vyšiel z krypty prvý a ja hneď za ním. V krypte bola jedna 
zamurovaná chodba, kde boli ďalší zosnulí. Vraj to bolo zamurované kvôli moru. 
Zase sme si zopakovali súťaž a tentoraz som vyšiel z krypty prvý ja.  

Po prehliadke krypty sme sa presunuli naspäť do sakristie a odtiaľ do učebne 
fyziky. Nad dverami bol znak piaristov. Na stenách boli vzorce na počítanie spolu 
s planétami. Keď sme odchádzali, tak nad dverami bolo napísané: „Prišiel som, videl 
som, nechápem.“ Keď sme odchádzali, na schodoch bol taký výťah pre vozíčkarov.  

Išli sme von, tam sme sa rozišli a išli sme na kebab. Odtiaľ sme išli kúpiť do Army 
shopu kresadlo pre Tomáša. Kuco si chcel ísť kúpiť do Prioru hru na Xbox, len ju 
nemali. A tak sme sa vrátili do Army shopu a on si tiež kúpil kresadlo, ale aj 
zapaľovač. Medzitým som si prezeral vojenské zbrane a nože, pretože chcem byť 
vojak. Nakoniec som si v kníhkupectve kúpil knihu a išli sme na stanicu. Na 
parkovisku sme išli pod krík a schovali sme sa Domine, Tomášovi a Lukášovi. Aj tak 
nás nakoniec našli. Tak sme išli na autobusovú stanicu.  
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RECEPTY 
 

Žerbó rezy - linecké 
 

40 dkg hladkej múky „špeciál“, 25 dkg 
„Palmarínu“, 1 vajce, 1 žĺtok, 1 PL 
práškového cukru, 1 prášok do pečiva, 4 PL 
mlieka 
Plnka: 15 dkg orechov, 12 dkg práškového 

cukru, lekvár 
Zamiesime cesto, rozdelíme na tri diely. 

Prvý diel rozvaľkáme, dáme na vymastený 
plech, potrieme lekvárom, posypeme polovicou orechov zmiešaných s cukrom, 
prikryjeme druhým dielom, tak isto naplníme, prikryjeme tretím dielom a do ružova 
upečieme. Vychladnuté polejeme čokoládovou polevou.  

Medový krémeš 
 

  Cesto: 30 dkg hladkej múky, 10 dkg 
práškového cukru, 1 vajce, 1 PL medu, 5 dkg 
masla (Hera...), trošku mlieka, 1 ČL sódy 
bikarbóny 
  Všetko spolu zmiesime, rozdelíme na dva diely, 
rozvaľkáme a na vymastenom plechu upečieme. 
  Plnka: 1 l mlieka, 12 dkg hladkej múky alebo 3 
balíčky „Zlatý klas“, 1 vanilkový cukor, uvaríme 

kašu, necháme trochu vychladnúť. Zatiaľ vymiešame 25 dkg masla s 20 dkg 
preosiateho práškového cukru, spojíme s vychladnutou kašou, vyšľaháme do peny, 
natrieme na jeden plát, druhým prikryjeme, na druhý deň pokrájame a pocukríme. 

 

Oškvarkové pagáčiky 
 

50 dkg hladkej múky, 20 dkg oškvarkov, 
soľ, 2,5 dcl mlieka, 1 ČL cukru, 1 žĺtok, 12 
dkg Hery, 5 dkg kvasníc. 
Pomleté oškvarky zmiesime s Herou, 1 ČL 

soli, 1/3 múky a dáme do chladničky. 
Kvasnice rozpustíme v mlieku. Z ostatnej 
múky, 1 ČL soli, žĺtka, cukru a kvásku 
zamiesime hladké kysnuté cesto, necháme 
ho kysnúť 15 minút, potom rozgúľame, 
uložíme naň oškvarkové cesto a preložíme 
na tretiny. Necháme kysnúť 20 minút, potom rozvaľkáme, znova preložíme na 
tretiny a necháme 20 minút kysnúť. Po treťom preložení cesto rozgúľame asi na 1,5 
cm hrúbky, vykrajujeme, uložíme na plech, potrieme vajíčkom a upečieme.  

 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová. 
Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU... TROCHU INAK 
 
V dnešnej časti rubriky z archívu sa sústredíme na naše letné zážitky 

zachytené v slohových prácach.  
 
V lete pri vode 
 
Jedného horúceho letného dňa sme sa rozhodli, že 

popoludní pôjdeme do Nedožier - Brezian do rieky 
Nitry. S radosťou sme vyrazili. 

Konečne sme prišli k rieke. Najprv sme sa osviežili 
letnou vodou a potom sme do rieky vstúpili celí. 
Rodičia nám poradili, že sa máme chytiť za ruky, lebo 
v rieke bolo veľa šmykľavého kamenia.  

Pohľadali sme si miesto, kam sme si dali deku. 
Potom sme celá rodina vošli do vody. Najhlbšia mi 
bola po pás. Tam som aj dva razy padla. Odrazu k nám priplávala modrá lopta, 
s ktorou sme šantili do večera.  

Počas najväčšej zábavy rodičia povedali: „Ide sa domov!“ Hoci sa nám nechcelo 
ísť, museli sme. Som si istá, že sa tam ešte vrátim. 

 
(3. ročník ZŠ) 

 
Na bicykli 
 
Jedného letného dňa som sa s ockom rozhodla, že pôjdeme na bicykloch do 

Brezian. Počkali sme, kým Maťo zaspí a šli sme. 
Prešli sme 7 km. Už ma boleli nohy. Ocko povedal: „Keď som išiel s Maťom na 

bicykli, išlo to rýchlejšie.“ A tak som pridala. Išli sme pozrieť môjho bratranca 
Andreja. Mali s jeho ockom zapnuté rádio a počúvali futbal. Keď sa jedná o futbal – 
koniec! Musela som na ocka čakať, kým sa skončí. Zatiaľ som sa s Andrejom hrala 
na schovávačky. Potom sme šli na zmrzlinu. Ako som tak lízala, ocko vraví: „Aha, 
Peťka, tam práve prefrčala tvoja pani učiteľka na motorke!“ Ja som ju už však 
nevidela. 

Keď sme išli domov, prešiel okolo nás autobus a urobil taký vietor, že moja 
šiltovka vyletela do vzduchu. Rýchlo sme s ockom zabrzdili a zdvihla som si šiltovku. 
A o chvíľu ďalší autobus! Našťastie sme už boli blízko domu a viac autobusov sme 
nestretli.  

Keď sme všetko povedali mamičke, išla sa popukať od smiechu. Ešte dlho budem 
spomínať na túto cestu. 

 
(4. ročník ZŠ) 
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Gunáre 
 
Náš autobus zastavil pri bráne skanzenu v Pribyline. Vošli sme medzi krásne staré 

domy a na dvoroch sme obdivovali živé domáce zvieratá, ktoré ľudia kedysi 
v hojnom počte chovali. 

Zuzka, Ivko a ja sme chodili z domčeka do domčeka a žasli sme nad zariadením, 
odevmi a nástrojmi, ktoré ľudia kedysi používali. Mimoriadne nás zaujala škola. 
Želali sme si ju vidieť a hneď sme sa vybrali smerom k nej. Moji dvaja kamaráti išli 
popredu, ja som trochu zaostala.  

Vtom nám cestu zahatal kŕdeľ 
gunárov, ktoré sa pásli na neďalekej 
lúke. Hrozivo sa približovali 
k vystrašeným súrodencom. Vzápätí 
zlovestne zagágali a začali utekať za 
vyplašenou Zuzkou a jej bratom 
Ivkom. „Pomóc!“ ozývalo sa od 
domčeka k domčeku. I ja som utekala 
preč. Silvia začula krik a kričala ešte 
viac: „Poďte odohnať gunáre!“ Vtom 
Ivko spadol a obzrel sa. Biely vodca 
gunárov bol čoraz bližšie. Ivko sa 
rýchlo pozviechal a bežal ďalej. 

Gunáre to už prestalo baviť. Vodca zagágal a celý kŕdeľ sa pobral za ním. Práve 
vtedy dobehol ujo Milan a prestrašené deti mu všetko vyrozprávali.  

Konečne sme sa dostlali ku škole. Obdivovali sme staré počítadlo, tabuľu, lavice 
a všetko, čo patrilo ku škole. Cestou nazad sme radšej gunáre veľkým oblúkom 
obišli.  

Ujo Milan s veselým smiechom všetkým rozpovedal, čo sa nám prihodilo. A Zuzke 
a Ivkovi sa ušla pripomienka: „Viete, že vás mohli riadne uštipnúť?“ 

 
(6. ročník ZŠ) 

 
Petra Humajová 
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Vošiel do baru kôň a objednal si 
whiskey. Vyjavený barman mu nalial 
a okamžite zavolal svojmu známemu, 
riaditeľovi cirkusu: 
„Človeče, okamžite príď, mám tu 
hovoriaceho koňa!“ 
Riaditeľ cirkusu neváhal a o chvíľu už 
sedel vedľa koňa pri bare. Začal doňho 
hustiť:  
„Priateľko, nechcel by si robiť u mňa 
v cirkuse? Zarobil by si si pekné prachy!“ 
Kôň sa zamyslel: 
„Hm, cirkus, to je ten veľký stan, čo má 
uprostred kruh posypaný pilinami a behá 
sa tam stále dookola?“ 
„No, to je presne ono!“ zajasal riaditeľ. 
„Tak to neberiem. Čo by ste tam robili 
s programátorom?“  

☺ 
Doma lamentuje otec: 
„Vysvedčenie samá trojka a štvorka! 
Môžeš mi povedať, z čoho máš takú 
radosť?“ 
„Už len jeden výprask a budú 
prázdniny!“ 

☺ 
„Hovoríte, že vám ušiel pes? A ako 
vyzeral?“ 
„Stredne veľký, hnedý, a keď naňho zavoláte 
‚poď sem Brok‛ a on nejde, to je on.“  

☺ 
Malý chlapec chce piť vodu z kaluže, ale 
brat ho varuje: 
„Nepi tú vodu, sú v nej bacily!“ 
„Už nie, pred chvíľou som ich prešiel 
bicyklom.“ 

☺ 
V ZOO zomrie najstaršia atrakcia, 
obrovská gorila King Kong. Riaditeľ sa 
spýta jedného študenta, či by za dobrý 
plat nechcel King Konga nahradiť.  
„A čo mám robiť?“ 
„Oblečiete si túto kožu a budete skákať 

z jedného stromu na druhý a kričať.“ 
Študent súhlasí. Na druhý deň začne 
pred divákmi robiť show. Potom to ale 
so skákaním preženie a skočí až do 
klietky s levmi. 
„Pomoc, pomoc, tie levy ma zožerú!“ 
kričí. 
Vtom sa naňho jeden z levov otočí 
a zašepká:  
„Buď ticho, lebo všetci prídeme 
o prácu.“ 

☺ 
Otec krúti hlavou nad synovým 
vysvedčením. Ten sa bráni: 
„Čo myslíš, oci? Spôsobili to dedičné 
vlastnosti, alebo skôr zlý vplyv okolia?“ 

☺ 
Jeden podnikateľ sa pýta druhého: 
„To sa ti ako podarilo, že tvoji ľudia 
chodia do práce včas?“ 
„To je jednoduché. Mám tridsať 
zamestnancov, ale len dvadsať 
bezplatných parkovacích miest.“ 

☺ 
„To je ale škaredá nevesta!“ 
„No dovoľte, to je moja dcéra!“ 
„Prepáčte, nevedel som, že ste jej 
otec.“ 
„No dovoľte, ja som jej matka!“ 

☺ 
Zákazník v kaviarni hovorí: 
„Dal by som si kávu bez smotany.“ 
Vrchný odíde a o chvíľu sa vráti: 
„Pane, veľmi sa ospravedlňujem, ale 
minula sa nám smotana. Nevadilo by 
vám, keby ste dostali kávu bez mlieka?“ 

☺ 
Stretnú sa dva kliešte a jeden sa pýta 
druhého: 
„Tak čo, ako ide život?“ 
„Ani sa nepýtaj,“ povzdychol si druhý, 
„je ešte len poludnie a už ma dvakrát 
vytočili!“ 


