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NOVINKY Z RODINKY 
Od 5. do 9. augusta dovolenkovali Martina 

a Petra Humajové v Slovinsku. Vybrali sa sem 
spolu s pátrom Jánom Hríbom, SchP. 
a kamarátom Palim Schmidtom. Navštívili 
viaceré prírodné krásy, turisticky atraktívne, 
ale i často ľuďmi zabudnuté zákutia.  

V auguste strávili Filip a Dávid Petrášovci 
týždeň a pol v Anglicku, u svojho krstného 
otca v St. Helens. Pre Dávida bola táto cesta 
do Anglicka premiérou. Jediné, čo bratia 
ľutovali, bola skutočnosť, že sa kvôli nej 
nemohli zúčastniť rodinného výletu.  

10. augusta sa konal tradičný rodinný výlet. 
Kroky 22. ročníka smerovali do jaskyne Driny, 
potom na hrad Červený Kameň a na záver do 
Schaubmauerovho mlyna pri Pezinku. Náladu 
ako vždy spríjemňovali tóny hudobnej 
skupiny Necpalanka.  

15. augusta sa Maťka Humajová so sestrou 
Peťkou a ujom Milanom Petrášom vybrala na 
„vizitáciu“ do Sebechlebov, kde je správcom 
farnosti niekdajší prievidzský kaplán Daniel 
Markovič. Poprezerali si kostol i faru 
a nemohli si nevšimnúť početné zmeny 
a vylepšenia, ktoré tu už pán farár stihol 
urobiť.  

SLOVO NA 
ÚVOD 

 

 Rodina. Niečo 
také krásne! Nikde 
inde nenájdete 
toľko lásky, 
pokoja a harmó-

nie, ako v usporiadanej rodine. 
Veď aj Vianoce sú nazývané 
sviatkami rodiny, sviatkami lásky. 
Narodenie toho najvzácnejšieho 
človeka (a zároveň Boha) – Ježiša 
– sa v nich spája s existenciou 
toho najkrajšieho a najvzác-
nejšieho, čo vo svete a v ľudských 
vzťahoch môžeme mať. 
S existenciou rodiny.  
A predsa sa o nej v dnešnej dobe 

začína hovoriť s akousi podivnou 
rétorikou. Akoby ju nebolo 
potrebné zachovať, podržať, ako 
by bola len jednou z možných 
foriem spolužitia – a akoby jej tie 
„iné“ boli rovnocenné... Prestáva 
sa mi to páčiť...  
A preto s vďakou pozerám na 

rodinu, ktorú som dostala ja. Ktorú 
máme my všetci. Nezdá sa vám 
niekedy, že sme v tomto 
popletenom, často neradostnom 
a bolesti plnom svete v našej 
rodine získali výnimočný Boží dar?  
Ale ako sa hovorí, kto veľa 

dostal, od toho sa raz bude veľa 
žiadať. Nebuďme sebci. A to, čo 
čerpáme v našej vlastnej rodine, 
rozdávajme ďalej. Som si istá, že 
tým svetu pomôžeme oveľa viac, 
ako len nejakým frflaním na to, čo 
je zlé.   
Prežime spolu pekné, nesebecké 

Vianoce. A to, čo načerpáme vo 
vlastnej rodine, rozdávajme ďalej. 
Práve tam, kde to už možno také 
pekné nie je...   

Petra Humajová 
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V auguste sa Martin Chudý spolu s dvoma kamarátmi zúčastnil trojdňovej 
turistiky vo Veľkej Fatre. Kamaráti spali dve noci pod holým nebom, hoci 
boli len 4 °C. Pešo prešli približne 60 km.  

22. augusta sa uskutočnil už 4. 
ročník pešej púte z Blatnice na 
Staré Hory. Tentokrát sa 
k pátrovi Jánovi Hríbovi SchP. 
pridali len tri dievčatá, medzi 
nimi i Petra Humajová. Všetky 
však púť dlhú viac ako 20 km 
bez problémov zvládli.  

30. augusta zavítala do 
Prievidze Majka Balážová 
z Bratislavy, s ktorou sa Petra 

Humajová spoznala počas leta na duchovných 
cvičeniach v Ružomberku. Kamarátky spolu 
absolvovali prehliadku piaristického kostola 
i Bojnického zámku. Na záver dňa sa ešte 
poprechádzali v kúpeľoch.  

  13. augusta sa nenahraditeľný hudobník, 
klávesák a spevák skupiny Necpalanka Peter 
Lachký dožil svojich 60. narodením. Na 
oslave, ktorá sa konala 17. augusta, mu 
Fanklub Necpalanky (spolu s Evkou a Jožkom 
Humajovcami) nachystal prekvapenie – jeho 
členovia nacvičili tanec s názvom Klávesy. 

Potešili ním nielen Peťka Lachkého, ale aj všetkých zúčastnených hostí.  

  Roderik Weissabel sa spojil s hudobníkom 
Jánom Žiakom zo Žiaru nad Hronom 
a vytvorili tak hudobnú formáciu s názvom 
Duo Band. Ponúkajú hranie na svadbách, 
plesoch, zábavách a rodinných oslavách 
a bohatý repertoár ľudových i moderných 
piesní. 
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September bol prelomový pre viacerých členov našej rodiny. Maťko 
Šutinský začal navštevovať škôlku v Nitrianskom Rudne, Roderik Weissabel 
ml. zas u piaristov. K piaristom sa zaradila i jeho sestra Vanesska 
Weissabelová, ktorá sa stala prváčkou na základnej škole. Na strednej škole 
v Brne začal študovať Dominik Florián (SPŠ a VOŠ škola technická) a na 
vysokej škole zas Martin Chudý. Ten od septembra navštevuje Lekársku 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Kuriozitou je, že na internátnej 
izbe býva so spolužiakom z Palestíny.  

  V septembri kúpili Milan Humaj a Peter Chudý st. 1 tonu jabĺk, ktoré 
spoločne zomleli do kvasu. Výsledok ich snahy bude známy vo februári 
2014. Milan Humaj sa takisto začal venovať údeniu klobás vo svojej vlastnej 
udiarni.  

  Od 22. septembra strávila Vlasta Petrášová týždeň v Taliansku. Spolu so 
svojou svatkou sa zúčastnila púte do Ríma, kde pobudli štyri dni. Následne 
sa presunuli do San Giovanni Rotondo. V tomto meste pôsobil kedysi sv. 
páter Pio a v tom čase tam boli vystavené jeho pozostatky.  

  2. októbra pribudol do našej rodiny nový 
člen, Marek Šutinský. Narodil sa rodičom 
Veronike a Martinovi Šutinským v bojnickej 
nemocnici. Meral 48 cm a vážil 3100 g. 
Pokrstený bol 23. novembra v Nitrianskom 
Rudne. Krstnou mamou sa podobne ako pri 
prvom synovi Veroniky a Maťa, Maťkovi, 
stala Veronikina sestra Silvia Petrášová. 

V sobotu 12. októbra navštívili Evka, Jožko a Božka Humajovci rodinu 
Bohóovú v Rimavskej Sobote, aby dodatočne pogratulovali k 50. 
narodeninám Jožkovej sestre Vierke. Maťka a Peťka Humajové sa v tento 
deň vydali na cestu za zháňaním študijnej literatúry do Martina. Z povinnosti 
sa napokon vykľul celkom pekný výlet.  

13. októbra sa Peťka a Maťka Humajová nečakane dostali na jesennú 
prechádzku neďaleko Bojníc s pátrami piaristami Jankom Hríbom a Marekom 
Kotrasom. Potulky jesennou prírodou ukončili posedením na čaji na Salaši 
Vígľaš a podvečerným pohľadom na rozsvietenú Prievidzu.  

20. októbra sa uskutočnila ďakovná púť žiakov, rodičov, učiteľov 
a priateľov Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi na Staré Hory. 
Nechýbala medzi nimi Petra Humajová. Pútnici sa najskôr zúčastnili sv. omše 
v starohorskej bazilike, potom navštívili Studničku. Cestou domov sa zastavili 
v Banskej Bystrici. 
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V novembri Monika Chudá, prvá dentálna hygienička v okrese Prievidza, 
spoločne s dvoma kolegyňami zorganizovala už po druhý raz akciu s názvom 
„Deň dentálnej hygieny“ v OC Korzo Prievidza. V rámci tejto akcie dentálne 
hygieničky záujemcom prezentovali pomôcky dentálnej hygieny a zároveň 
inštruovali záujemcov, akým spôsobom je potrebné starať sa o chrup a 
ústnu dutinu.  

Po pol roku sa z Veľkej Británie vrátil Andrej Humaj, ktorý si tu zarábal 
pomocnými prácami v kuchyni.  

20. a 21. novembra bol foyeri FA STU prezentovaný dokumentárny film 
Načo sú nám pamiatky? (Sonda do názorov súčasnej spoločnosti), na 
ktorom sa autorsky podieľala i doktorandka Silvia Petrášová. Svoj názor 
v ňom popri známych osobnostiach ako napr. herečka Emília Vášaryová či 
spisovateľ Daniel Hevier vyjadrili i členovia našej rodiny – Filip a Dávid 
Petrášovci a Filka Petrášová. Nechýbal ani náš dobrý rodinný známy P. Ján 
Hríb, SchP.  

Od novembra zmenil Tomáš Mečiar zamestnanie a začal pracovať ako 
sanitkár pre Hornonitrianske bane Prievidza.  

22. novembra sa Evka Humajová zúčastnila oslavy 50. narodenín svojej 
kolegyne Zuzky Krpeľanovej. Oslava sa konala v reštaurácii U Floriána na 
sídlisku Žabník.  

Po roku sa Peter Chudý ml. začal opäť venovať predaju modelov 
vrtuľníkov, áut a tankov. Spolu s bratom Martinom pomohol svojmu otcovi 
doma ukončiť práce v pivnici, poukladať dlažbu i spraviť omietky. 

5. decembra sa Maťko Šutinský zúčastnil odovzdávania mikulášskych 
balíčkov v Kultúrnom dome Necpaly. Keďže po celý rok poslúchal, Mikuláš 
mu odovzdal štedrú nádielku.  

6. decembra oslavoval Marek Florián v Újezdě u Brna narodeniny. Ako 
tradične, zablahoželať sa mu vybrala i výprava zo Slovenska – Helenka 
Mečiarová so synom Tomášom a nevestou Zuzkou.  

  9. decembra nás navždy opustil vzdialený príbuzný 
Daniel Lorey, syn sestry našej prastarkej Márie 
Mečiarovej, žijúci vo Francúzsku. Zomrel po ťažkej 
chorobe vo veku nedožitých 70 rokov. Mnohí 
členovia rodiny si ho isto pamätajú z jeho návštevy 
na Slovenku v roku 2006, kedy nás nečakane 
navštívil spolu s priateľkou Claude.  

Petra Humajová 



6 ROZHOVOR MAŇA 40 

BODKY SA NEMUSIA VŽDY PÍSAŤ LEN NA KONCI 
 

Po prvýkrát sme ho s kapelou 30tri videli pred pár rokmi v Námestove. Moja 
sestra Maťka nezaváhala a v novembri 2009 pozvala 30tri v rámci Týždňa Cirkvi 
pre mládež koncertovať i do Prievidze.  

 

  Keďže líder Lukáš Hirko a bubeník Michal Lorinc 
mali v nasledujúci deň hrať aj so sestrou Eliškou 
v nie až tak veľmi od Prievidze vzdialenom 
Zvolene, nevracali sa späť na východ, ale 
prespali u nás. A tak sme ich vlastne spoznali. 
Odvtedy sa však už toho veľa zmenilo ☺. 
 

Keď počujem meno Lukáš Hirko, v mysli sa 
mi vynorí jeden neskorý piatkový večer po 
vašom koncerte v Prievidzi, naša kuchyňa, 
bubeník Miško a celorodinná priateľská 
debata dlho do noci... Ty si na to ešte 
spomínaš ☺? 

Samozrejme. Hlavne na parížske rožky, ktoré ste mi potom ešte raz priniesli na jeden 
z koncertov, na zimu, ktorá vtedy bola a pohodový večer pri rôznych témach 

 

Vašu kapelu 30tri sme so sestrou Maťkou objavili len náhodou, ale dá sa 
povedať, že ona aj náhodou vznikla. Ako to vlastne všetko začalo? Prečo ste si 
zvolili práve tento názov? 
Mišo Hirko, môj brat a zároveň spevák a gitarista gospelovej kapely Kapucíni &Stanley, 

prišiel s nápadom vytvoriť nový album tejto kapely formou internetového hlasovania. Keďže 
sa na album dostali iba naše piesne, názov interpreta sa musel zmeniť. Celý projekt sa volal 
30tri.sk, a preto bol názov kapely, ktorý bolo potrebné narýchlo vymyslieť, jasný. 

 

Brali ste v začiatkoch 30tri len ako projekt, niečo, čo rýchlo vzniklo a rýchlo 
zanikne? Alebo ste už vtedy dúfali v trvalejšiu budúcnosť? 
CD novej formácie sa volalo Bodka - a tá mala všetko vystihnúť. Do tých piesní sme sa však 

zaľúbili a rozhodli sa, že začneme hrávať aj naživo. Veď bodky sa v internetových adresách 
píšu aj v strede. 

 

Akým spôsobom ste si do kapely vyberali hudobníkov? Kto ju v súčasnosti tvorí? 
Základ (okrem mňa a Miša) boli bratia Jakabovci (gitarista a basgitarista). Takto hrávame 

stále, akurát bubeníka Jakuba Krátkeho vystriedal hneď po vydaní albumu Mišo Lorinc 
a klávesáka Dana Špinera prednedávnom Peťo Pavličko. No stáva sa, že niektoré termíny 
nevyhovujú všetkým, a tak sa občas na koncertoch objavia aj Dano s Jakubom. 

 

Vydali ste zatiaľ len jedno už spomínané CD s názvom Bodka. Aké ste naň mali 
ohlasy? Pripravujete i čosi nové? 
Ohlasy boli dobré.Ľudia ho brali ako projekt, nie ako debut novovzniknutej kapely. Trochu 

sme sa vyprofilovali, obmenili repertoár a máme rozpracované nové veci, ktoré fanúšikovia 
dôverne poznajú z koncertov. Len bojujeme s časom. 

 

Viem o tebe, že ty si sa ako hudobník neangažoval a neangažuješ iba v 30tri. 
S kým ešte spolupracuješ? 
Zaskakujem basgitaristu v už spomínanej kapele Kapucíni &Stanley. Asi pred troma rokmi  
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sme skončili spoluprácu so sestrou Eliškou, s ktorou som hrával pravidelne. Potom to boli 
rôzne jednorazové, aj zahraničné projekty. Z regionálnych kapiel som sa občas objavil po 
boku Viki Olejárovej a ako záskok pri Tomášovi Buranovskom. 

 

Máš svoje obľúbené miesta, kde rád koncertuješ? 
Určite Námestovo. Dlho som si tam nevedel zvyknúť, no teraz naň nedám dopustiť. Orava 

mi celkovo veľmi reže a sú tam skvelí ľudia. 
  
Hudba je tvojou záľuba, profesiou si učiteľ. V dnešnej dobe pre mnohých jedno 

z najmenej lákavých povolaní, zdá sa však, že teba baví ☺. Si rád učiteľom?  
Ja som si toto povolanie vybral už na základnej škole. Predstavoval som si učiteľa trochu 

inak ako štandardného pracovníka vo vzdelávacej inštitúcii. (Našťastie nie všetci, ktorých som 
poznal, boli takí.) Rozhodol som sa byť trochu iný. Je pravda, že nie každý tomu rozumie 
a človek sa často cíti byť nepochopený a v nemilosti skúsenejších kolegov, no mne ide v 
prvom rade o vzťahy s deťmi. Preto mi to za to stojí. 
  

Grafika, robenie webových stránok... To by asi bola ďalšia veľká téma, o ktorej 
by sa s tebou dalo hovoriť ☺... Čomu konkrétne sa venuješ v tejto oblasti? 
Fú... Grafika je téma obsiahla asi ako životné prostredie. Stránkam sa dnes venujem 

pomenej, viac sa zameriavam na plagáty, časopisy a vlastne všetko, čo potrebuje škola. Som 
k dispozícii a baví ma to. V poslednom čase som sa trochu dal na strihanie videí, no nie je to 
nič profesionálne, len som mal potrebu opäť niečo nové skúsiť. 

 

Si šťastne ženatý, pred rokom si sa stal otcom dcéry Dominiky... Čo pre teba 
znamená rodina? Akými argumentmi by si ju bránil pred jej potenciálnymi 
protivníkmi? 
Zistil som, že všetky teoretické frázy sú zbytočné. Človek musí vidieť, ako dieťa vyrastá, 

vidieť jeho pokroky, ako sa z neho zo dňa na deň stáva naozajstná osobnosť. Kto toto 
nezažil, nepresvedčia ho ani tie najlogickejšie argumenty.  

 

Čo je ľahšie – byť učiteľom, alebo otcom ☺?  
Asi učiteľom. Pri vlastných deťoch si človek uvedomuje oveľa väčšiu zodpovednosť. Na 

druhej strane to je individuálne a niekto by mi mohol oponovať. Napríklad niekto taký, komu 
sa dobre pracuje s najmenšími deťmi. Mojou cieľovou skupinou sú puberťáci, takže preto. 
Keď sa ma to niekto opýta o 10 rokov, možno odpoviem inak. 

 

Uvidíme vás ešte niekedy koncertovať v Prievidzi? 
To asi nie je otázka na mňa. Pokiaľ by bola, hrávali by sme tam pravidelne. Raz to 

už skoro vyšlo, no skomplikovalo to moje zdravie. Verím teda, že druhý pokus vyjde 
☺.  

Petra Humajová 
 

Lukáš Hirko– narodil sa 22. apríla 1985 v Trebišove. Vyrastal v Sečovciach na 
východnom Slovensku. Vyštudoval učiteľstvo predmetov geografia – technická 
výchova na Fakulte humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite. 
V súčasnosti pôsobí ako učiteľ na ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach. Je ženatý, má ročnú 
dcéru Dominiku.  
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ČAS 
 
(Lukáš Hirko / Lukáš Hirko)  
 
Začalo to niekedy dávno v nás, neviem sám  
Ako k tomu prišlo to si tiež nepamätám  
Viem len že som taký pocit dosiaľ nepoznal  
Napriek tomu že som už raz niekoho rád mal  
 
Prvý dotyk prvé mám ťa rád a nezvládam  
Byť bez teba hoci len chvíľku sám tak ponúkam  
Ti svoju dlaň do ktorej môžeš schovať všetok smiech i žiaľ  
Dnes už viem že s ňou  
som ti dal všetko čo som mal  
 
Keď vstávam každé ráno cítim že som tvoj  
A šťastný v noci zaspávam  
Byť sám bez teba by bol nekonečný boj  
Tak vďačím Bohu že ťa mám  
 
Už je tomu dobrých rôčkov pár čas zmenil vzťah  
Človek v tomto stave zvykne stáť a premýšľať  
Prečo to už nie je všetko také ako za tých čias  
No ono je to inak krásne a čím ďalej tým viac  
 
(Pieseň sa nachádza na CD Bodka.) 
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SVÄTÁ RODINA AKO INŠPIRÁCIA 
(Sv. José Manyanet y Vives) 

 
Vianoce sú časom, kedy sa viac hovorí o rodinnej láske 

a súdržnosti. Snažíme sa svojich najbližších nielen obdarovať, ale 
i stráviť s nimi pár príjemných chvíľ. V mnohých rodinách však 
nevládne pokoj ani počas Vianoc, nieto ešte počas bežných dní. 
Čoraz viac sa hovorí o kríze rodiny v dnešnom svete.  

 
Uvedomoval si ju aj Svätý Otec Ján Pavol II.. Možno práve preto v roku 

2004 svätorečil Josého Manyaneta, španielskeho kňaza žijúceho 
v 19. storočí. Dal nám tak mocného orodovníka v nebi, ktorý už na zemi 
venoval všetky svoje sily obnove a posväteniu rodín.  

 
Chlapec z početnej rodiny 
José Manyanet sa narodil v roku 1833 ako najstarší z deviatich detí. Jeho 

rodičia boli zbožní a dali mu dobrú výchovu. Malý chlapec sa rád učil, preto 
ho poslali študovať k piaristom na gymnázium do neďalekého mesta.  

Po maturite sa José rozhodol vstúpiť do seminára, nemal však dostatok 
financií na to, aby študoval a zároveň sa uživil. Privyrábal si teda 
vypomáhaním u piaristov a pôsobil aj ako domáci učiteľ hudby. 

 
V mene Svätej rodiny 
V roku 1859 bol José vysvätený za kňaza. Biskup diecézy, kde pôsobil, si 

ho veľmi vážil, a tak nasledujúcich päť rokov pracoval José po jeho boku. 
Nevyhýbal sa však ani pastorácii, pričom výsadné miesto uňho mala mládež 
a rodiny. Zorganizoval združenie, ktoré sa zaoberalo prehlbovaním 
náboženského života. To sa zanedlho pretransformovalo na mužskú rehoľu 
s názvom Kongregácia synov Svätej rodiny. Neskôr vzniklo aj ženské 
Združenie sestier Svätej rodiny. 

Proti Josému sa začali útoky antiklerikálov, ktorí nechceli, aby sa cirkev 
aktivizovala v politickej a verejnej oblasti. Musel preto odísť do Barcelony. Aj 
tu sa hneď vrhol do pastoračnej práce. Slúžil sv. omše, spovedal, zakladal 
farské školy, kolégiá a dielne pre chlapcov. Začal písať knihy s pedagogicko-
náboženskou tematikou a založil i časopis „La Sagrada Familia“ (Svätá 
rodina), ktorý sa stal známym nielen v Španielsku. Už jeho názov prezrádzal 
osobitnú úctu budúceho svätca k Svätej rodine, ktorú sa snažil šíriť 
vo svojom okolí. 
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Sagrada Familia 
Z iniciatívy Josého 

Manyaneta vznikol 
v Barcelone i projekt 
mohutnej baziliky zasvätenej 
Svätej rodine (Sagrada 
Familia). Na základe Josého 
myšlienok vypracoval jej 
návrh (a až do svojej smrti 
pracoval iba na nej) slávny 
architekt Antonio Gaudí. 
Bazilika je jedinou svätyňou 
tohto druhu v Španielsku a už 
dnes ju chodia obdivovať 
tisícky turistov, hoci stále nie 
je dokončená. Stavia sa totiž 
výlučne z milodarov. 

José Manyanet neustále 
pracoval napriek tomu, že ho 
sužovali mnohé choroby, 
prenasledovali politické 
orgány a úsilie mu neuľahčovali ani závistliví spolubratia. Zomrel v roku 
1901 v Barcelone. Nemal ešte ani 70 rokov. 

Svätý Otec Ján Pavol II. ho blahorečil v roku 1984. Už vtedy vyzdvihol jeho 
úplné odovzdanie sa Božej láske prostredníctvom služby blížnym. Šírenie 
úcty k Svätej rodine a blaho rodín i detí nazval charizmou prenikajúcou celý 
jeho život. José totiž nazýval každú rodinu drahocenným klenotom. V dobe, 
ktorú charakterizovalo neustále znižovanie hodnoty tohto základného prvku 
spoločnosti, našiel pre každú rodinu primeraný vzor svätosti – Svätú rodinu - 
obraz ktorej mala prinášať do svojej každodennej všednosti.  

 
Odkaz života Josého Manyaneta je aktuálny i dnes. Možno práve príhovor 

tohto svätca prinesie do našich rodín vytúžený pokoj a radosť zo života 
pripodobneného tomu najväčšiemu vzoru, aký môže rodina v každom čase 
mať. 

 
Petra Humajová 

(Životopisné údaje čerpané z knihy Ż. Podłejski: Soľ zeme a svetlo sveta I.) 
Obrázok: http://www.manyanetcolombia.org/Biografia.html 
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VŠETKY ŠŤASTNÉ RODINY SÚ SI NAVZÁJOM 

PODOBNÉ... 
 
„Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné, každá nešťastná rodina 

je nešťastná svojím spôsobom.“ Týmito slovami začína Lev Nikolajevič 
Tolstoj jeden z najslávnejších románov všetkých čias, Anna Kareninová. 
Na niekoľkých stovkách strán rozohráva príbeh ženy, ktorá sa kvôli láske, 
resp. skôr „láske“, vzdáva všetkého – manželstva, rodiny, dieťaťa 
a napokon i toho najcennejšieho, čo má. Vlastného života.  

 
V časopriestore 19. storočia, 

kedy sa román odohráva, je 
takýto príbeh škandálom. 
V súčasnosti skôr bežným javom, 
ba dokonca čímsi vyhľadávaným. 
Najmä bulvár vie na príbehoch 
podobného typu dobre zarobiť. 
Ako veľmi sa zmenilo zmýšľanie 
ľudí, ktorí predtým takéto niečo 
považovali za vychýlenie od 
skutočných hodnôt! Dnes si už 
ľudia podobné veci ani nevšimnú 
a povedia: „Veď je to normálne. 
Je to bežné.“ A hrdia sa zdanlivým 
poznaním: „Je to pokrok. Úspech 
doby. Veď každý má právo na 
slobodu. Právo žiť, ako chce.“ 

 
Nebezpečné slovné hračky 
Ako veľmi sa zlo začalo skrývať 

za zdanlivé dobro! Ako veľmi sa 
predtým pozitívnym hodnotám 
dáva negatívny podtón a ako 
veľmi nám šteklia uši pokrokové 
slovné manipulácie, snažiace sa 
zakryť krutú realitu! Veď skúste sami – ktoré z dvojíc slov vám znejú príjemnejšie? 
Ktoré by ste vy sami zhodnotili ako prijateľnejšie? Absolútne hodnoty alebo 
slobodná voľba jedinca? Autorita rodiča alebo práva detí? Tradícia alebo kultúrna 
mnohorakosť?  
Ani na jednom z nich by nebolo nič zlé, keby... Keby sa pod pojmom „slobodná 
voľba jedinca“ neskrývala sloboda bez zodpovednosti, bez ohľadu na druhých – bez  
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prítomnosti akýchkoľvek hodnôt. Keby sa pod pojmom „práva detí“ nechápali práva 
bez povinností, ktoré deťom už pomaly žiadna autorita nemá moc nariadiť – pretože 
autorita pre ne niekedy už ani nejestvuje. Keby kultúrna mnohorakosť pod rúškom 
intolerancie neničila tradíciu a to, čo je tomu – ktorému národu vlastné...  

 
Ohrozená rodina 
Týka sa to i rodiny. Tradičný archetyp mama – otec – dieťa bol už dávno rozbitý. 

Najprv sme si zvykli tolerovať rozvody, potom potraty... A dnes, keď sa psychiatra 
Maxa Kašparů v rozhovore pýtajú, čím môže byť pre dnešné rodiny vzorom Svätá 
rodina, nezostáva mu iné, ako odpovedať zvláštnou vetou: „Najmä v tom, že muž 
má v rodine plniť rolu muža a žena rolu ženy.“ Lebo ani to už nie je 
samozrejmosťou. A ako to vyplýva z Európskeho dohovoru o ľudských právach, 
manželstvo a rodina sa stávajú inštitúciou oddelenou od vzťahu muža a ženy. 
Manželstvo už v mnohých krajinách môžu uzavrieť i dvaja muži či dve ženy... 
A každý, kto takéto niečo pokladá za neprirodzené, je označený pojmom „homofób“ 
a považovaný za nepriateľa ľudských práv.  

 
Romantická idyla (?) 
V kontexte tohto všetkého nám život Svätej rodiny pripadá byť ako 

nedosiahnuteľná romantická idyla. Obrazy vykresľujúce statočne pracujúceho 
Jozefa, ochotne pomáhajúceho Ježiša a v úzadí pokorne stojacej Márie sa stávajú 
súčasťou života našich starých mám a my si hovoríme, že chcem žiť inak. Nie takto 
obyčajne, nudne... No pozrime sa pravde do očí...  

I z toho mála, čo o živote Svätej rodiny vieme – bol ich život ozaj nuda? Akú 
vnútornú drámu musel prežívať Jozef, keď zistil, že jeho snúbenica čaká dieťa a on 
nevie, s kým? Akú bolesť musela prežívať Mária, keď sa pre jej syna po narodení 
nenašlo miesto v žiadnom ľudskom obydlí, ale len v jasliach pre zvieratá? Aké 
nepohodlie musela prežívať celá rodina pri nútenom úteku do Egypta a pri 
opätovnom návrate? Späť do Nazaretu sa totiž nepresunula komfortným lietadlom 
s obsluhou letušiek a plným vybavením, ale odšľapala si to peši...  

No i napriek týmto námahám Svätá rodina vyžarovala pokoj a dôveru v Boha. 
Jozef do nej vnášal svoju pracovitosť a schopnosť obetovať vlastné pohodlie, Mária 
otvorenosť prijať čokoľvek - i tých sedem bolestí, ktoré jej v chráme predpovedal 
Simeon.  

A Ježiš? Paradoxne, jediný príbeh v evanjeliu, v ktorom sa prezentuje ešte vo 
veku dieťaťa, ho zachytáva nie ako poslušného a ideálneho syna, ale zdanlivo práve 
naopak – ako dieťa, ktoré pôsobí svojim rodičom bolesť. Jozef a Mária po prejdení 
celodennej cesty z jeruzalemského chrámu smerom späť domov zisťujú, že sa im 
Ježiš stratil. Vracajú sa späť a tri dni im trvá, kým ho opäť nájdu. Namiesto 
ospravedlnenia im ale Ježiš začudovane hovorí: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, 
že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2,49) Je zrejmé, že jeho odpoveď 
nechápu. A Ježiš nič nevysvetľuje. Vracia sa s nimi  späť domov a ako hovorí Písmo, 
vzmáha sa „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,52). 
Emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe Ježiš Nazaretský na margo tejto  
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udalosti poznamenáva: „Ježišove slová sú vždy väčšie než náš rozum. Vždy 
presahujú naše chápanie. Je preto pochopiteľné, že sme v pokušení zmenšovať ich 
a prispôsobovať našej mierke. K ich správnej interpretácii patrí pokora zachovať 
práve túto veľkosť presahujúcu naše možnosti.“ Preto ich ani Mária nežiada 
vysvetliť. Namiesto toho, ako má vo zvyku, uchováva ich vo svojom srdci 
a premýšľa o nich.  

Tomáš Halík zas preklápa danú skutočnosť do reality života súčasnej rodiny: 
„Svätosť rodiny nie je daná tým, že tam neexistujú žiadne konflikty, ale skôr tým, 
ako sa k týmto napätým situáciám ľudia stavajú – či sú rodičia napríklad schopní 
dopracovať sa k tomu, že rešpektujú tajomstvo svojho dieťaťa; či dospievajúci, 
i keď sa cíti byť povolaný k veciam, ktoré prekračujú rodinný horizont, je i napriek 
tomu schopný uprostred tej rodiny žiť bez toho, aby svojich rodičov ustavične 
zraňoval a provokoval; či sú obe strany schopné ustúpiť zo svojich nárokov 
a pozerať sa očami toho druhého...“ 

I na základe tohto vidíme, že život 
Svätej rodiny nebol život vzdialený 
od reality. Sprevádzali ho starosti, 
ťažká a namáhavá práca, neistota, 
bolesť i žiaľ – všetko však 
prevyšovala radosť. A kde sa tam 
vzala? Najlepšie to možno vystihol 
spisovateľ Donatus Pfannmüller vo 
svojej knihe Keď prišiel Spasiteľ na 
svet: „Láska sa tu pretekala s láskou, 
preto bol život v tesárovom dome 
taký šťastný...“ 

 
Ak sú si všetky šťastné rodiny 

navzájom ozaj podobné, ako to tvrdí 
Tolstoj v Anne Kareninovej, tak 
potom jedine v tomto. Bez lásky totiž 
neexistuje žiadna šťastná rodina. 
Bez nej by ani Svätá rodina nebola 
svätá. A bez nej sotva dosiahne 
svätosť tá naša vlastná... To je ten 
základný bod, v ktorom sa rodina 
súčasnosti a Svätá rodina môžu 
stretnúť. Ale i rozísť. Snažme sa 
o to, aby to pre nás bolo ozaj miesto 
stretnutia.  

 
Petra Humajová 

Obrázok: Ladislav Záborský 
Ilustračný záber:  rodina Weissabelová  
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OSEMSMEROVKA 
 
Janko sa na Vianoce pýta otca: 
„Otecko, vieš, ktorý vlak má najväčšie meškanie? No predsa ten, ...  
 (osemsmerovka 5, 2, 2, 6, 6, 7 písmen)“ 

ADVENT, APETÍT, ARABELA, BALÍK, BARLA, BEDRÁ, BOLEHLAV, CIBUĽA, 
CIMBALOVKA, ČACHTICE, DOBROVOĽNÍK, DOSTIHY, DÔRAZ, DYŇA, EGREŠ, FIALKA, 
HOĽA, CHOROBA, CHUDOBA, IVANA, JABLČNÍK, JESENÍKY, JESEŇ, KEŇA, KOBYLA, 
KOLOS, KOREŠPONDENCIA, KOSŤ,  KOREŇ, KOZA, KÔRA, KREMEŇ, KRIVÁŇ, KÚKOĽ, 
KVETINKA, LANO, LÁSKA, LIBOR, ĽAH, ĽUDSKOSŤ, MYSTIČKA, NÁROD, NOVINKY, 
NOŽE, NÔŽ, ŇUFÁK, OBUŠOK, OČARÚVAŤ, ODMIETNUTIE, OKOLO, OKRUH, OPTIKA, 
ORECH, OSOL, OTEPĽOVAČKY, OTRAVA, OVCA, OVOS, PAROSTROJ, PEČEŇ, PERU, 
PILULKA, PIVO, PÔDA, PRACOVISKO, PRACHOVKA, PROSTRIEDKY, PÚČIK, RADOSŤ, 
RAŇAJKY, RIEKA, RIO, ROBOT, ROSA, ROZTOK, RÝCHLO, SANE, SENEC, SOĽ, SÓJA, 
SPOLOK, STAGNÁCIA, STOKA, SUCHOTY, SVEDECTVO, SVIECA, TAJNOSŤ, TIEŇ, 
TRABANT, TRÁVA, TREBIŠOV, TVRDENIE, ŤAVA, UTRPENIE, ÚTOČISKO, VAŇA, 
VIDLIČKY, VEVERICA, VÔŇA, YZOP,  ZÁPALKY, ZORE 

Maťka Humajová 
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TAJNIČKA 
 

„Nie je nič ťažšieho, než ... (tajnička)“ 
                                                                    (W. Mattheau) 

 

 

 

 

1. novinárstvo inak – chemická značka zlata 
2. riadiaci nástroj áut – meniny má 17.12. 
3. písané listy inak 
4. druh malého osobného počítača – vliecť 
5. ťažné domáce zviera – africký ostrovný štát 
6. druh poľnej modrej kvetiny – trojhlavý sval ramena 
7. posledný mesiac v roku – krstné meno najnovšieho člena našej rodiny 
8. štát, ktorý v auguste navštívili Peťka a Maťka Humajové – krstné meno 

člena Necpalanky, ktorý sa v auguste dožil životného jubilea 
9. nové zamestnanie Tomáša Mečiara – časť košele 
10. hlavné mesto Slovenska – ročné obdobie 

 

Maťka Humajová 
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„VÍŤAZI PIJÚ OD RADOSTI, PORAZENÍ OD ŽIAĽU, 
MY OD RÁNA!“ 

(22. rodinný výlet) 
 

Neviem, či za to mohlo heslo nášho rodinného výletu, alebo skôr 
výnimočná aktivita jeho účastníkov, no po prvýkrát v histórii sa nám 
podarilo zdolať nepriateľa! Kto bol tým nepriateľom? To už všetci 
výletníci z okruhu našej rodiny i priateľov dobre vedia.  

 

„Na rodinnom výlete sme všetci priatelia, ale máme tu 
i jedného nepriateľa!“ začína tradičnými slovami výlet 
jeho organizátor Peter Petráš. Štart z Necpál už máme 
za sebou. Nechali sme tam náš symbol – 22-ročnú 
Maťku Humajovú, ktorá nám v tento rok kvôli 
neodkladným povinnostiam prišla k autobusu len 
zakývať. Píše sa 10. august 2013 a my vyrážame na 22. 
rodinný výlet! 
 

Technológie napredujú 
Cestu smerom na západ Slovenska nám skracuje obľúbená súťaž. Začína zadaním 

celodennej úlohy a pokračuje položením vedomostných otázok. Ale čo to? Tri zo 
štyroch družstiev odpovedajú na chlp presne! Nedá sa nič robiť, technológie 
napredujú. Dnes sa už na internet môžete prihlásiť kdekoľvek a poctivci v tomto 
smere veru nedopadli veľmi lichotivo...  
Súťaží sa i o najdlhšiu a najkratšiu šnicľu, najväčšiu a najmenšiu topánku 

v autobuse. Čas plynie rýchlo. Občasné prestávky ujo Peťo pohotovo vypĺňa 
reklamou: „Prázdne fľašky do igelitovej tašky a šup s nimi k nám!“ Nie, ujo Peťo sa 
nezaoberá recykláciou plastov... Len potrebuje niečo, do čoho by mohol kedykoľvek 
naplniť ľuďmi tak milovaný mok zo svojej predajne sudového vína... 

 

Netopiere nespia 
Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Našu 

šesťdesiatpäť člennú posádku musia rozdeliť na tri skupiny, aby sa vpratala dnu. 
Všetci poctivo obdivujú úzke chodby i zaujímavé jaskynné útvary.  
Otázku o prítomnosti netopierov zodpovie naša sprievodkyňa rýchlo: „V zime je ich 

tu množstvo. Ale teraz nespia, a tak tu sotva nájdete čo i len jedného.“ 
Po zostupe k autobusu sa všetci poctivo počkáme a pokračujeme v ceste ďalej. 

Onedlho sa nám na obzore zjaví Smolenický zámok. No ten nie je naším cieľom, 
čaká nás čosi iné. Hrad Červený Kameň! 

 

Sííííír! 
Červený Kameň kedysi podobne ako náš Bojnický zámok vlastnili Pálfiovci. Turisti si 
na ňom v súčasnosti môžu vybrať z dvoch prehliadkových trás – jedna vedie 
podzemím a druhá interiérom hradu. Opäť sa delíme na tri skupiny. Jedna si vyberá 
podzemie, druhá interiér a tretia radšej zostane v exteriéri a vystačí si s prehliadkou  
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ponuky miestneho baru.  
Najväčšou raritou našej cesty hradom nie sú ani tak podzemné priestory či nábytok 

z rôznych historických období, ale skôr ujo Milan so skupinou Necpaľanov. Do 
výkladu sprievodkyne sa mieša jeho „Síííír!“ a ohromení turisti na chvíľu stratia niť 
a pozerajú sa prostredníctvom neďalekého okna na šťastné výrazy tvárí fotiacich sa 
Prievidžanov na terase hradu.  
Potom už však prehliadka pokračuje bez problémov ďalej ☺. Kým sa všetci vrátime 

späť a postretáme, Necpalanka už pri autobuse vyhráva a ľudia sa zvedavo 
pozerajú, čo sa to tam deje. Za tých 22 rokov sme si už zvykli ☺.  

 

Namelieme múky?  
I v ďalšom cieli našej cesty zostávame v zajatí histórie. Schaubmarov mlyn pri 

Pezinku je jedinou technickou pamiatkou svojho druhu, zachovanou na svojom 
pôvodnom mieste. Potok je už od neho odklonený a veľa múky by sme v ňom už 
teda nenamleli, no i tak nám poskytuje zaujímavý pohľad do tajov niekdajšieho 
mlynárskeho života.  
„To mlynské koleso by sa aj zišlo opraviť,“ konštatuje ktosi z necpalských 

zanietencov. „Zišlo,“ pokrčí plecami sprievodca. „Ale viete. Peniaze.“ Zvyšok skupiny 
chápavo prikývne. Investície do takýchto vecí u nás určite nie sú na prvom mieste... 

 

Na dvore Schaubmarovho mlyna prebehne aj ďalšie kolo súťaží. Finále už 
uskutočňujeme vo Vinohradoch, kde sa odohrá i povestná tombola. Domov sa 
vraciame krátko po deviatej. Nepriateľ naliaty v sklenených fľaškách je zdolaný, 
nálada výborná – stačí sa už len rozlúčiť a poďakovať.  

 

Dovidenia o rok, priatelia!  
 

Petra Humajová 
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POMÁHAŤ TREBA – ALE EFEKTÍVNE 
 

Košovská cesta, nenápadná budova v rade stavieb podobného tipu. Na 
fasáde tabuľa s nápisom Charita – dom sv. Vincenta. Už viac ako rok sídli 
prievidzská katolícka charita na svojom novom mieste.  
 
Je desať hodín doobeda. Bráničku nám otvára riaditeľ Milan Petráš. Mladá 

bezdomovkyňa na schodoch fajčí a popíja kávičku. „Dobrý deň, pán riaditeľ!“ zdraví 
sa úctivo a hneď sa dvíha zo svojho miesta.  
 
Nič nie je zadarmo 

  Vstupujeme dovnútra. Na ľavej strane 
prízemia charity sa nachádza jedáleň, ktorá 
slúži i ako spoločenská miestnosť. Pár 
bezdomovcov v nej posedáva a sleduje 
televíziu. Jeden - uložený na stoličkách - spí. 
Od pol desiatej do jedenástej majú možnosť 
dostať obed. Polievku za 10 centov, hlavné 
jedlo za 40 centov. Ak chcú, môžu si ešte 
doplatiť 20 centov za kávu. „Nemôžu dostávať 
jedlo zadarmo, aby nestratili základný návyk 

niečo si zo svojich peňazí ušetriť, “ vysvetľuje riaditeľ Petráš.  
Po odomknutí dverí vchádzame do kuchyne. Riaditeľ pokračuje v rozprávaní: „Do 

charity nesmú vstupovať ľudia pod vplyvom omamných látok, alkoholu či drog. 
Napriek tomu sa však niekedy stane, že sa nám tu strhne hádka či bitka. Policajti 
však po zavolaní zvyčajne prídu v krátkom čase – či už mestskí alebo štátni.“  
Kuchyňa je dobre vybavená. Dobrovoľníci, ktorí v nej varia či vydávajú stravu, sú 

od bezdomovcov oddelení. V pomoci ľuďom bez domova sa tu striedajú nielen 
veriaci, ale i ľudia so silným sociálnym cítením.  
 
Umyť, osprchovať, spať 
V miestnostiach na opačnej strane budovy majú ľudia bez domova možnosť sa 

umyť, osprchovať, prevziať si šatstvo. Práve ho triedi jediná stála zamestnankyňa 
charity, pani Štefánia Čertíková. Človeku je na prvý pohľad jasné, že svoju prácu 
vykonáva obetavo a s veľkou láskou. Bezdomovci ju rešpektujú, hoci sa tiež 
nevyhne riešeniu konfliktov medzi nimi. „Minule sa mi tu takmer pobili dvaja, ktorí 
boli zaľúbení do tej istej ženy. Našťastie sa nám podarilo včas zasiahnuť.“  
Na prvom poschodí sa nachádza nocľaháreň. „Spať sa u nás dá od októbra do 

apríla za mierny poplatok - 40 centov na noc,“ objasňuje riaditeľ. Bežne býva 
charita otvorená každý deň okrem nedele od ôsmej rána do druhej poobede. Tí, 
ktorí v nej chcú počas zimných mesiacov nocovať, prichádzajú potom od siedmej 
večer a do šiestej ráno musia priestory charity opustiť. Na disciplínu v týchto 
priestoroch dozerajú po celú noc dobrovoľníci.  
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„Naši klienti musia pochopiť hlavne jednu vec: toto je prechodná stanica, nie 
definitívny cieľ, kde majú zakotviť. Ak sa dá, posúvame ich ďalej. Dobrú spoluprácu 
máme rozbehnutú napr. s občianskym združením Dobrý pastier v Kláštore pod 
Znievom, kde žije v súčasnosti už viac ako 100 ľudí bez domova. Stará sa o nich 
pán dekan Vladimír Maslák,“ ochotne vykresľuje situáciu Petráš.  
V tejto súvislosti spomína i nedávny príbeh dvadsaťročného mladíka, ktorého 

vlastní rodičia obrali o všetky peniaze a vyhodili z domu. „Odporučil som mu ísť do 
Kláštora pod Znievom. Hádam sa ešte bude dať zachrániť. S tými staršími je to už 
ťažšie.“ 
 
Treba vedieť hospodáriť 
V súčasnosti má charita priestory prenajaté od mesta 

Prievidza na 30 rokov za 1 € na rok. Financovaná je 
najmä zo zbierok veriacich, z darov jednotlivcov 
a príspevku mesta Prievidza. Samospráva v roku 2013 
poskytla organizácii z rozpočtu dotáciu vo výške 7300 €, 
za čo je riaditeľ v mene klientov vďačný.  
„Ak majú naši klienti v poriadku všetky osobné 

doklady, dostávajú od štátu mesačne príspevok 
približne 60 €. Žiaľ, väčšinu prepijú, prípadne 
prehajdákajú iný spôsobom a nezostane im nič.“ Na 
otázku, ako pomôcť, odpovedá Milan Petráš s úsmevom. „Určite nedávať peniaze 
priamo im. Tým sa len podporí ich neschopnosť racionálne uvažovať, myslieť na 
budúcnosť, čosi si odložiť, ušetriť a všetka naša snaha je zmarená. U nás nič 
nedostanú zadarmo. Hoci sú tie poplatky iba symbolické, predsa len v nich túto 
schopnosť aspoň mierne budujú.“  
Mnohí bezdomovci v Prievidzi dobre poznajú najmä časy, kedy v meste končia 

sväté omše. Na otázku riaditeľa, koľko peňazí v kostole priemerne vyzbierajú za 
jednu nedeľu, priznávajú, že je to aj 20 – 25 €. „Pritom keď som približne po pol 
roku šiel vybrať pokladničku charity vo farskom kostole, nenašiel som tam ani 10 €. 
Áno, pomáhať treba – ale efektívne. Ľudia by mali porozmýšľať, čo je lepšie – dať 
peniaze priamo bezdomovcom, ktorí ich prepijú, alebo nám, ktorí ich môžeme 
naučiť s nimi hospodáriť.“ 
Náš rozhovor prerušuje pani Čertíková. Privádza so sebou mladého muža. Rada by 

mu dala obed, ale jeho sľubom o tom, ako prinesie peniaze dodatočne, sa už nedá 
veriť. Riaditeľ rieši situáciu radikálne: „Obed si predplatíte vždy deň vopred! Ak nie, 
nič nedostanete!“ Muž poslušne prikývne a odchádza.  
 „Človek musí byť často aj tvrdý, inak to nejde. Zároveň však musí vedieť každého 

prijať,“ usudzuje riaditeľ. Zdá sa, že bezdomovci ho majú radi. Možno je pre nich 
práve tou tak prepotrebnou autoritou, ktorá im v živote chýba.  
 

Text: Petra Humajová 
Foto: Mária Melicherčíková 
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O TOM, AKO BOL „VRT ODPRT VSAK DAN“ 
(alebo Jedna malá cesta do Slovinska) 

 
Všetko to začalo úplne nenápadne krátko po tom, čo ma páter Janko 

(spolu s kamarátom Palim) vzal do Martina na divadelné predstavenie 
s veľmi optimistickým názvom: Sedem dní do pohrebu. Cestou tam si 
obaja spomenuli na svoj dávny sen – navštíviť aspoň raz v živote 
Slovinsko. Brala som to len ako vyslovenie jednej z nenaplniteľných 
túžob, a tak som skoro odpadla, keď ma o pár dní po večernej sv. omši 
páter Janko zastavil so slovami: „Počuj, a nešla by si s nami?“ 
 
Začali prípravy. Ja osobne som v zahraničí ešte nikdy nedovolenkovala a ani 

páter Janko s tým nemal veľké skúsenosti. Prostredníctvom internetu sme si 
však zohnali ubytovanie a náš turistický vodca nám na tieto dni sám zostavil 
takého turistického sprievodcu, že nám ho cestovné kancelárie mohli len 
závidieť ☺.  
 
Cesta 
Svitlo ráno osudného pondelka - 

5. augusta 2013. Našťastie sme sa do 
auta okrem batožiny zmestili i my. 
Konečná podoba našej posádky sa 
vyformovala do podoby páter Janko, Pali, 
moja sestra Maťka a ja.  
Dlhá cesta plynula celkom rýchlo. 

Prestávky v Bratislave, na odpočívadlách 
v Rakúsku i na čarovných miestach 
v Taliansku odbremeňovali naše sedacie 
svaly a umožňovali nám pokochať sa 
pohľadom na nádhernú prírodu nielen spoza okna. Uchvátilo nás najmä Lago 
del Predil, jazero nebovomodrej farby s teplou vodou, ukryté medzi vysokými 
horami.  
Po prekročení taliansko-slovinských hraníc sme na chvíľu zostali stáť 

s otvorenými ústami. Rozprestrel sa pred nami priam neuveriteľný pohľad na 
Julské Alpy so skalnatými, do neba sa týčiacimi štítmi, kúpajúcimi sa v lúčoch 
neskoropopoludňajšieho slnka. To naozaj ideme práve sem?  
Po dorazení do nášho vopred objednaného apartmánu dovŕšila naša 

spokojnosť najvyššiu možnú mieru. Domček obsypaný kvetmi, s dostatkom 
priestoru, plne vybavený, s jazierkami, vodopádom a neskutočne vysokým 
svahom v záhrade – čo viac si priať? 
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Deň prvý 
Na naše potulky Slovinskom sme vyrazili hneď ráno. Najskôr sme navštívili 

najvyšší vodopád v Slovinsku, Boka (106 m), ktorý sa nachádzal neďaleko 
nášho domu. Pokračovali sme vodopádom Virje. Nebol síce až taký vysoký, ale 
zato malebne rozložený do šírky a rozlievajúci sa na okolité skaly.  
Ďalej sme sa presúvali smerom k prameňu rieky Soče. Z údajne nenáročnej 

prechádzky sa vyvinulo celkom adrenalínové horolezecké dobrodružstvo, najmä 
pre nás dve s Maťkou. A tak sme radšej zvolili taktiku ústupu. Nám stačí 
zhliadnuť cieľ i z diaľky ☺! 
Pokojná prechádzka botanickou záhradou Alpina Juliana bola balzamom na 

našu dušu. Takisto návšteva Kostola Device Marije v Trente, ktorý, ako aj 
všetky ostatné kostoly v Slovinsku, bol otvorený celý deň. Košíček s peniazmi 
položený voľne vzadu... Zdá sa, že na rozdiel od Slovákov, Slovincom ešte 
nenapadlo kradnúť.  
(Ani nám osobne v Slovinsku  nikdy nič nezmizlo. A to dokonca ani vtedy, keď 

sme si topánky zabudli na noc vonku a omylom sme spali celú noc nie že 
s odomknutými, ale s otvorenými dverami!) 
Cestou do Žagy, kde sme bývali, sme sa zastavili i v Trente. Tu sme sa na 

ležadlách pokochali pohľadom na okolitú prírodu. Samozrejme, nechýbali ani 
zastávky v povodí rieky Soče. Kvôli nedostatku dažďa síce neoplývala takým 
množstvom vody ako zvyčajne, nič to však nemenilo na jej príťažlivosti a kráse. 
Nečudo, že sem toľkí ľudia prichádzajú len kvôli tomu, aby ju splavili! 
 
Deň druhý 
V Slovinsku sme boli ešte len chvíľu a už nás čakal 

vrchol náročnosti nášho programu, vrch Mangart - 
vyšší ako náš Gerlach. Meria 2679 m, no jeho 
kuriozitou je, že do výšky 2072 m sa dá po najvyššie 
položenej ceste v Slovinsku dostať autom. 
Už ranné chvály, ktoré sme sa modlili krátko pred 

raňajkami, hovorili o veľkosti štítov 
a nebezpečenstvách hôr. A tak mi veru nebolo 
všetko jedno, keď sme sa úzkou serpentínovitou 
cestou vydali smerom k vrcholu.  
Výhľady z cesty však boli prekrásne. A i keď my 

dve s Maťkou sme napokon výstup na samotný 
vrchol vzdali, Mangartské sedlo nám poskytlo 
dostatok príležitostí sa o veľkosti Boha, ktorý stvoril 
niečo také vznešené, ako sú hory, presvedčiť.  
Páter Janko a Pali sa vrátili dolu približne o päť hodín – unavení, ale šťastní. 

Maťka im ošetrila pár odrenín a škrabancov a serpentínami sme sa vydali 
smerom nadol. I túto jazdu zvládol páter Janko bez problémov.  
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Cestou do Žagy sme sa ešte zastavili v pevnosti Kluže a opäť sme na chvíľu 
zakotvili pri smaragdovozelených vodách rieky Soče. Pochutili sme si i na pizzi 
v mestečku Bovec.  

 

Deň tretí 
No čo krajšie ešte môžeme po tomto všetkom vidieť? Môže nám Slovinsko ešte 

niečo ponúknuť? Ak sme si aj mysleli, že nie, opak bol pravdou. Kobaridská 
historická cesta v sebe skrývala mnohé zákutia. Malebný vodopád Kozjak 
majestátne padajúci v skalnej pukline, kývajúci sa most ponad rieku Soču, 
zákopy z čias 1. svetovej vojny, zvyšky Tonocovho hradu, taliansku kostnicu 
s pozostatkami vojakov, ktorí padli vo vojne, Napoleonov most.  
Na tejto ceste sme síce strávili väčšinu nášho dňa, no neodolali sme ani ďalším 

ponukám. Vyhľadali sme napríklad dedinku Breginj, v ktorej sa nachádza dom 
so zbierkami týkajúcimi sa etnológie Slovinska, a páter Janko nezabudol ani na 
kúpanie v rieke Nadiži.  
Po návrate do nášho apartmánu sme vedeli už len jediné – čaká nás cesta 

domov. A tá veru v piatok trvala akosi dlhšie ako cesta tam. Možno preto, že 
sme sa Slovinska ešte dostatočne nenabažili. 

 

Čo dodať na záver? 
Naša dovolenka bola výnimočná. Nielenže sme mali 

so sebou perfektného turistického sprievodcu – pátra 
Janka – a jeho súkromnú CK Hríbtour ☺, ale 
prítomnosť kňaza medzi nami vnášala do nášho 
dovolenkovania iný rozmer. No veď len povedzte, kedy 
počas dovolenky ste mohli mať sv. omšu vo vlastnej 
obývačke ☺?  
Slovinci boli priateľskí, prívetiví a jazykovo zdatní. 

Nebol problém dohovoriť sa s nimi v angličtine, 
nemčine a predpokladám, že i v taliančine. Nehovoriac 
o našej slovenčine. Hoci tá veta z nadpisu vám ešte 
možno stále vŕta v hlave... A priznám sa, že bez 
anglického prekladu napísaného pod ňou by som ju ani 
ja sama nepreložila. Veta „Vrt je odprt vsak dan.“ totiž znamená „Záhrada je 
otvorená každý deň.“  

 

V slovinčine sme objavili ešte niekoľko kurióznych slovíčok, ale o nich vám už 
nejdem hovoriť. Možno si niekedy nájdete čas, prostriedky a financie 
a vyberiete sa presvedčiť o kráse tohto jazyka i alpských hôr i vy sami. Ja vám 
potom už len zaželám, aby ste si čo najskôr prečítali slová 
„Dobrodošli!“ (Vitajte!) na tabuliach slovinských miest s rovnakým pôžitkom, 
ako sme to počas tohto leta urobili my ☺.  

 

Petra Humajová 
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ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 
(Pokračovanie piate...) 

 

2. september 2013 
Po mojom dnešnom príchode do triedy a po tom, čo som začala hovoriť, moji 

deviataci normálne sami od seba kultivovane stíchli a počúvali ☺. To sa mi síce v 
mojej triede už stalo, netvrdím, že nie... Ale určite nie hneď 2. septembra ☺ . Som 
rada, že ich mám ☺. 

3. september 2013 
Dnes pri vypisovaní žiackej knižky 

mi moji žiaci položili otázku: „Pani 
učiteľka, v 9.A sa za deviatkou píše 
bodka a za A nie, však?“ „Áno, ale 
viete aj zdôvodniť, prečo je za tou 
deviatkou bodka?“ nedalo mi 
nespýtať sa. Pozreli sa na mňa s 
nechápavým výrazom tváre (asi že 
ako sa môžem pýtať také hlúposti 
☺) a s úplnou samozrejmosťou v 
hlase mi pohotovo odvetili: „Veď to 
je predsa radová číslovka!“ Hurá! 
Úplne všetko im cez prázdniny z hláv nevyvialo ☺! 

21. september 2013 
„Definuj pojem kolektívny hrdina.“ Odpoveď žiačky 9. ročníka: „Jeden hrdina sa 

vydáva za viacerých.“ ☺ 

25. september 2013 
Vedeli ste o tom, že existuje aj „zhovievavý rým“? Práve som také pomenovanie 

objavila v siedmackej vstupnej previerke ☺ . A aby toho nebolo málo, jeden piatak 
mi dnes v diktáte namiesto vety: „Pozorovali sme horské bystriny a kamzíky.“ 
napísal „Pozorovali sme horské výstrihy a kamzíky.“ A zdá sa, že mu to vôbec 
nebolo čudné, keďže si to ani po niekoľkonásobnom opätovnom čítaní neopravil... 

9. október 2013 
Počas mojej neprítomnosti v škole robili piataci samostatne pracovný list s 

nasledovnou úlohou: „Postavy nemajú konkrétne mená. Napíš ku každému meno 
tak, aby vystihovalo jeho osobnosť (meno - znamenie).“ Čítam odpovede: „Kráľovič 
Peter - baran. Princezná Petra - váhy. Kráľ Adam - býk.“ „To čo má znamenať?“ 
pýtam sa v duchu a beriem do rúk ďalší papier... „Kráľovič Samo - škorpión, 
princezná Anna - lev...“ Čítam zadanie úlohy pre istotu ešte raz... A až potom mi to 
„docvakne“ ☺. Poučenie pre budúcnosť: čím nižší ročník, tým viac deti chápu a 
berú zadanie úlohy doslova ☺ . Títo to v podstate aj pochopili. Akurát že - tak 
trochu po svojom ☺. 
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24. október 2013 
Idem si dnes autobusom z práce... Prisadne si ku mne neznáma pani a pýta sa: 

„Zo školy?“ Čudujem sa, ako vie, že idem zo školy - vyzerám stále tak mlado ako 
človek s povinnou školskou dochádzkou ☺? A tak prisvedčím a ona sa pýta ďalej: 
„A viete, odkiaľ vás poznám?“ „To teda vôbec nie,“ odpovedám. A ona nadšene 
zvolá: „Predsa z Televízie LUX!“ No to ma podržte ☺ . Reláciu Doma je doma sme 
natáčali 29. marca 2011 ☺ . Ale tak je pravda, že existuje i archív... ☺ 

26. október 2013 
Keď piataci dopĺňajú v písomke zo slovenčiny slová do poučiek... ☺: „Významovo 

najdôležitejšie slovo vo vete vyslovujeme s ...“ Namiesto „s dôrazom“ zaznelo 
v jednom prípade i „...s radosťou“ ☺. 

7. november 2013 
Piataci písali prvú písomku 

z dejepisu. Objavila sa i táto 
odpoveď na otázku, čo povedal o 
histórii rímsky učenec Cicero 
(„História je učiteľkou života.“): 
„Cicero povedal, že dejepis je matka 
slovenčiny.“ 

14. november 2013 
Keď si piatak v písomke pomýli 

rozprávku s prestávkou... Otázka 
znela: „Aký je rozdiel medzi 
fantastickou a realistickou rozprávkou?“ Odpoveď: „Realistická - potrebujeme sa 
nadýchnuť. Fantastická - za čiarkou a vetou.“ 

26. november 2013 
Úprimnosť v slohoch piatakov mám najradšej ☺: „V lavici sedím sám, lebo stále 

vyrušujem.“ (Z fiktívneho listu kamarátovi o novej škole.) 
„V triede vypuknú občas aj bitky a je tam skoro stále hluk ako na vojnovom 

území.“ ☺ (Tak toto bolo zvlášť výstižné.) 
„Je nás dvadsať chalanov a päť dievčat, tak si to vieš predstaviť.“ ☺ (Ja, ak som aj 
predtým nevedela, teraz už dobre viem.)  
„Z celej školy sa mi aj tak najviac páči bufet. Chodím tam nakupovať veľmi rád 
sladkosti. Mama ma hreší, lebo potom nezjem desiatu.“ ☺ 
„Moja škola sa nachádza vo vedľajšej dedine. Ráno si musím všetko dvakrát 
skontrolovať a sledovať čas, aby som nezmeškal autobus.“ ☺ 
„Ja sa mám fajn. Ako každý deň, stále škola a doma mi zas pištia za ušami: „Sprav 
to a potom tamto.“ Veď to poznáš.“ ☺ 
 

Píše sám život, zaznamenáva Petra Humajová 
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RECEPTY 
Kakaovo-kokosové rezy 
 

6 vajec, 12 dkg kryštálového cukru, 12 dkg 
hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 1 
polievková lyžica kakaa, trošku vody. 
Žĺtky šľaháme s 2/3 cukru a troškou vody, 

kým sa cukor nerozpustí, pridáme tuhý sneh 
vyšľahaný so zvyšným cukrom, premiešame, 
pridáme múku s práškom do pečiva 
a kakaom, opatrne premiešame, dáme na 
vymastený, vysypaný hlbší plech 
a rovnomerne rozotrieme. Na cesto hneď 
dávame lyžičkou kôpky kokosového snehu a upečieme.  
Kokosový sneh: 3 bielky, 6 dkg kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, vyšľaháme 

na tuhý sneh, primiešame 10 dkg kokosovej múčky. (Tento sneh si môžeme 
pripraviť pred šľahaním piškóty.) 
Na upečený, vychladnutý plát natrieme plnku: 3 žĺtky šľaháme nad parou s 1 

vanilkovým cukrom a 13 dkg práškového cukru do zhustnutia, odložíme, do skoro 
vychladnutého pridáme 25 dkg masla, trochu rumu a vyšľaháme do peny. Na plnku 
môžeme dať čokoládovú polevu alebo ju jemne posypeme kokosovou múčkou.  
 

Bratislavské rožky 
 

  40 dkg hladkej múky, 6 dkg práškového 
cukru, 15 dkg „Helie“, 2 žĺtky, 1 vajce, 
štipka soli, 3 dkg droždia, 2 dcl mlieka 
  Plnka: 15 dkg mletých orechov, 5 dkg 
piškótových omrvín, 10 dkg práškového 
cukru, 1 vanilkový cukor, 1 dcl mlieka, 
všetko spolu zmiešame. 
  Postup: Heliu s cukrom vymiešame 
dopenista, pridávame žĺtky, 1 celé vajce 
a asi 5 polievkových lyžíc z odváženej múky. 
Dobre premiešame, prisypeme zvyšnú 
múku, pridávame soľ, v mlieku rozpustené 

droždie a dobre vypracované cesto necháme v teple vykysnúť. Z vykysnutého cesta 
na pomúčenej doske spravíme 2 bochníky, rozvaľkáme asi na 2 - 3 mm hrúbky, 
pokrájame na štvorce asi 8 x 8 cm, plníme orechovou (makovou) plnkou, robíme 
rožky a na plechu necháme chvíľu podkysnúť, potom potrieme žĺtkom, necháme asi 
7 – 10 min. zaschnúť, opäť potrieme a dáme piecť.  
 

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 
 

Dnes by sa tejto rubrike dal dať podtitulok Zábavné charakteristiky. Veď 
sledujte sami, čo som o kom kedysi v škole popísala ☺.  

 

Niečo o ockovi 
 

Náš ocko je veľmi dobrý. Pracuje ako prevádzkový chemik v Novákoch. Cestuje 
tam autobusom. Pracuje na tri zmeny. V marci 1995 bude mať 38 rokov. Máme ho 
všetci radi. Mal veľmi rád zemepis. Ešte aj teraz to vie, ako keby sa to len včera 
učil. Ocko je aj dobrý matematik. Stále niečo ráta a kontroluje na  kalkulačke. 

(1994) 
Niečo o mamičke 
 

Naša mamička je veľmi dobrá. Všetci ju máme veľmi radi. Pracuje ako detská 
sestrička. Robí na tri zmeny. Raz v nedeľu, keď mala dennú, prišla skôr a všetky 
deti, čo boli u nás na návšteve, zobrala do nemocnice. Videli sme malé choré deti. 
Maminka ma často brávala do nemocnice. Sľúbila mi, že ma zoberie do rannej. 
Budem pomáhať sestričkám. Veľmi rada spí. 

(1994) 
Kamarátka Silvia 

 

Moja kamarátka, sesternica, spolužiačka 
a spolusediaca Silvia býva v Necpaloch, blízko 
nášho domu. V januári oslávila svoje 12. 
narodeniny. Zoznámili sme sa v starkinej 
obývačke na gauči ešte ako malinké bábätká.  
Silvia je dievča silnejšej postavy ako ja. Z tváre jej 
žiaria zelenomodré oči. Zvlnené vlasy po plecia sú 
často zopnuté sponou. Čelo sa stráca pod hnedou 
ofinou. Ústa so slabunkým červeným odtieňom sa 
skoro stále usmievajú.  

Rada si oblieka vlnené pulóvre, rifle alebo kaliopky. V škole nosí ako prezuvky 
čierne šľapky. Učí sa veľmi rada a to dokazujú aj jej výsledky. Od prvej triedy mala 
na vysvedčení samé jednotky. Zapája sa aj do olympiád. Pri odpovedi si dáva do úst 
retiazku so srdiečkom a dranká si spodnú peru.  
Všetko jej je smiešne. Keď do nej niekto zapára, ľahko sa nahnevá. Rada sa blázni 

a pri ich dome si často dávame preteky. Číta len dobrodružné knihy a povinné 
čítanie.  
Vo voľnom čase rada spieva, kreslí, hrá sa so svojím psom a robí kuchárske 

pokusy, ktoré sa niekedy veľmi nevydaria. Má staršiu sestru. Spolu nás často 
navštevujú. K starším ľuďom je úctivá a milá. V lete chodí so mnou na kúpalisko 
a v zime sa spolu sánkujeme.  
So spevokolom veľa cestuje po Európe. Tento rok v máji pôjde do Nemecka. Už sa 

tam veľmi teší. Cez prázdniny sme spolu začali vyrábať zábavný časopis Maňa.  
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Silvia robí ilustrátorku a musím ju pochváliť. Kreslí nádherne. 
Mám ju rada. Vychádzame spolu dobre, až na malé hádky, no po nich sa hneď 

zmierime.  
(1997) 

Moja sestra Maťka 
 

Každé ráno, keď odchádzam do školy, moja sestra ešte 
sladko spí. V sobotu a nedeľu však buntoší už o šiestej hodine 
ráno. Je vysoká a plnoštíhla, no keď chcem s ňou cvičiť 
a poviem jej, že aspoň schudne, jej odpoveď znie: „Ja 
schudnúť nechcem!“ Spod múdreho čela žmurkajú na svet dve 
hnedé očká, ktorým len máločo ujde. Vedia o každej udalosti. 
Ústa – rapotačky nám zase všetko povedia.  
Kým som v škole, sestra pobehá svižným krokom všetkých 

susedov a kamarátky. No keď sa po návrate zo školy naučím, 
musíme sa na školu ešte aj hrať. Pozná už všetky písmenká, 
čítať však nevie. Rada si hrá na syntetizátore, zahrá už aj 
ľahšie piesne. Často sa pokúša i vyšívať, no veľmi jej to nejde. 
Nevie povedať „r“, preto chodí na logopédiu. Navštevuje aj ZUŠ L. Stančeka. Chodí 
do predprípravky a nevie si vynachváliť svoju naozajstnú pani učiteľku. Často hovorí 
o svojich spolužiakoch.  
Rada chodí na prechádzky a bicykluje sa, stačí však malý kopček a je celá 

udychčaná. Jej snom je dostať sa s nami na Kľak, no zatiaľ ešte nemá potrebnú 
výdrž. Na ostatné výlety chodí veľmi rada. Plávať ešte nevie, no na kúpalisku to 
každý rok usilovne skúša. Niekedy mám pocit, že hádky sú jej veľkou záľubou. Vždy 
sa snažím ju utíšiť, no ona nie a nie prestať. Našťastie sa viacej smeje ako háda.   
Rodičov a starých rodičov má rada a váži si ich. Keď sú chorí, nastrihá si z novín 

kocočky a dáva im ich ako lieky. Radšej sa baví so mnou ako s mojím bratom, lebo 
s ním musí vždy hrať futbal alebo hokej. Zje všetko okrem huspeniny a klobásy. 
Tieto jedlá nemala rada odjakživa.  
Dúfam, že nás ešte dlho bude rozveseľovať svojimi výrokmi a pesničkami 

a optimizmus sa z nej nevytratí ani v ďalších rokoch života. 
(1998) 

Petra Humajová 
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Dve blondínky sú v lese a jedna hovorí 
druhej:  
„Vidíš? Žiadny strom.“  

A druhá jej odpovedá:  
„Tak zoberme nejaký bez ozdôb.“ 

☺ 

Chlap v škôlke: 
„Dobrý deň, prišiel som si po dieťa.“ 
„Dobre, a ktoré to je?“ 
„A nie je to fuk? Aj tak ho ráno 
prinesiem...“ 

☺ 

V parku uprostred mesta pracujú dve 
blondínky. Jedna vždy vyhĺbi jamu a 
druhá, ktorá ide za ňou, ju zase 
vykopanou hlinou zaplní. Pracujú tak s 
vervou celý deň bez odpočinku, jedna 
vykopáva diery, druhá ich zase zasypáva. 
Jednému okoloidúcemu to nedá a po 
chvíli sa ich pýta: 
„Oceňujem vašu usilovnosť slečny, ale 
boli by ste také láskavé a vysvetlili by ste 
mi, aký zmysel má vaša práca?“ 
Tá prvá sa zastaví, utrie pot z čela a 
hovorí: 
„Viete, normálne pracujeme v trojici, 
lenže kolegyňa, ktorá sadí stromčeky, je 
dnes chorá.“ 

☺ 

Majitelia firiem medzi sebou:  
„Počúvaj, ty dávaš výplaty 
zamestnancom, keď je kríza?“  
„Nedávam. A ty?“  
„Nedávam. A chodia do práce i tak?“  
„Áno, chodia.“  
„Počúvaj, nemali by sme od nich vyberať 
vstupné?“ 

☺ 

Viete, čo vznikne, keď Cigána prejde 
parný valec? 
CD – ROM. 

☺ 

 

Katechétka na náboženstve sa pýta 
žiakov:  
„Deti, je to malé, chlpaté, hnedé, behá 
to po stromoch a ľúbi to oriešky. Čo je 
to?“  
Nikto sa neprihlási, tak sa katechétka sa 
opýta Janka. Janko vraví:  
„Pani katechétka, normálne by som 
odpovedal, že je to veverička, ale ako 
vás poznám, je to určite Ježiško!“ 

☺ 

Hodina zemepisu v maďarskej škole.  
„Laszlo, pozri na glóbus a povedz mi, čo 
to je os?“ 
„Os..., to je taký veľký, páskovaný 
much!“ 

☺ 

Traja opití muži si zavolajú taxík. 
Taxikár príde, a keď zbadá, že sú 
poriadne opití, naštartuje, zhasne auto a 
hovorí im: 
„No, už sme tu...“ 

Prvý opitý vystúpi, poklepe šoféra po 
pleci a hovorí:  
„Výborne.“ 

Druhý opitý vystúpi z auta a hovorí 
taxikárovi:  
„Díkes.“ 

Vystúpi z auta tretí, nahnevane podíde 
ku šoférovi a hovorí mu:  
„A druhýkrát nie tak rýchlo, veď si nás 

mohol zabiť!“ 
☺ 

Ako zistíte, že je vonku zima? 
Muchy lietajú v teplákoch.  

☺ 

Ide policajt po ceste a pri lesíku zbadá 
auto. Príde bližšie a kričí:  
„Je tu majiteľ auta s ŠPZ TT195AC?“ 
„Tu som.“  
„A papiere máte?“  
„Nie, stačí mi aj lopúch.“ 

☺ 


