
    

Vydavateľstvo: TETULIENKA MARULIENKA 

Novinky z rodinky  
 
Rozhovor so skupinou 
GNOSIS 
 
Ružová anketa 
 
Vianočné príbehy 
 
Tajnička a 
osemsmerovka 
 
Recepty 
 



 
NOVINKY Z RODINKY 

   29. augusta si Peter Petráš ml. so svojou rodinkou ( Erikou, Silviou 
a Veronikou ), Filka a Peter Petrášovci, Janka Petrášová a Helenka Mečiarová so 
svojou mamičkou Margitkou Hanuskovou spravili jednodňový výlet do Újezdu u 
Brna, kde navštívili Floriánovcov. Floriánovci tu totiž minulý rok kúpili starší 
dom a presťahovali sa sem z Brna. Dom sa všetkým „výletníkom“ veľmi páčil a u 
Floriánovcov strávili príjemné chvíle. Celú cestu domov riadila auto Veronika 
Petrášová, ktorú všetci svorne označili za vynikajúcu šoférku. 
 
   V septembri strávili Lucka a Janka Petrášová dva týždne v Grécku. Lucka si tam 
išla poriadne oddýchnuť, pretože celé dva mesiace letných prázdnin brigádovala. 
 
   Od 30. septembra do 11. októbra bol Jozef Humaj na rekondičnom pobyte na 
chate patriacej NCHZ vo Chvojnici. Počas týchto dvoch týždňov si Jožko dobre 
oddýchol. Zúčastnil sa aj túry do Čičmian. V utorok 8. októbra sa vo Chvojnici 
zobudil do zasneženého rána. Podľa jeho slov tu sneh vydržal až do obeda. 
 
V septembri bol na operácii v bojnickej nemocnici Stanislav Mečiar. Vymieňali 
mu bedrový kĺb. Operácia bola úspešná a ujo Stano sa cíti dobre. 
 
   V nedeľu 6. októbra spieval detský spevácky zbor Rosnička spolu s Martinkou 
Humajovou na sv. omši v kostole v Hradci. Maťka si aj „zasólovala“ v piesni 
Poďakovanie za lásku. Hradčania malých spevákov odmenili obrovským 
potleskom a pohostili vynikajúcimi koláčmi. 
  
   8. októbra sa Petra Humajová Zúčastnila exkurzie do Bratislavy. Spolu 
s gymnazistami z Prievidze zamierili najskôr na Bratislavský hrad, kde bola práve 
výstava „Stred Európy okolo roku 1000“. Z 2800 vystavených exponátov bola 
najzaujímavejšia asi uhorská kráľovská koruna a i ríšska koruna zo západného 
Nemecka. Potom študenti spolu so sprievodkyňou navštívili historické pamiatky 
v centre nášho hlavného mesta. Po dvojhodinovom rozchode sa unavení študenti 
vrátili autobusom domov. 
   Vo štvrtok 10. októbra sa tejto exkurzie zúčastnila aj Silvia Petrášová. 
 
   Vo štvrtok 17. októbra hrala Petra Humajová na koncerte v ZUŠ Ladislava 
Stančeka v Prievidzi. Na klavíri odznela v jej podaní bluesová skladba 
Tmavomodrý svět ( napísal ju Ježek ). 
 
   18. októbra pricestovali do Prievidze Dominik, Marek a Ivetka Floriánovci 
z Újezdu u Brna. Marek a Dominik sa vraj na Slovensko veľmi tešili a u svojej 
starkej Helenky Mečiarovej určite prežili krásne chvíle. V nedeľu 27. októbra za 
nimi pricestoval aj ich ocko Zdeněk. 29. októbra sa však už všetci Floriánovci 
museli vrátiť späť do Újezdu. 
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V sobotu 26. októbra sa v Bojniciach uskutočnila Zvedavka ( sústredenie 
skautov z celého Slovenska ), ktorej sa zúčastnil aj Martin Humaj spolu so 
skautmi z Bojníc. Program sa začal prehliadkou Bojnického zámku a i napriek 
zlému počasiu pokračoval rôznymi súťažami v Bojniciach. Po vyhodnotení súťaží 
program ukončili svojím vystúpením sokoliari. „Bola to veľmi dobrá akcia,“ 
zhodnotil celé podujatie Martin Humaj. 
 
   V sobotu 23. novembra  o 15:30 sa sv. omšou, ktorú slúžil banskobystrický 
pomocný biskup Tomáš Galis a na ktorej spievali Trosky (pridal sa k nim už aj 
Martin Humaj ), začal 8. ročník festivalu kresťanských piesní Mladí mladým vo 
Veľkej Lehôtke. Po sv. omši sa všetci účastníci festivalu presunuli do kultúrneho 
domu, kde sa svojím programom postupne prezentovali skupiny z Prievidze 
Gnosis ( rozhovor s nimi vám ponúkame v tomto čísle Mane ), Rosnička, 
J.O.C.U.S, Nádej a Bartolomejčatá, ale i Zbor sv. Jakuba z Tužiny, Skalkáči zo 
Šimonovian, Šumienky z Diviak nad Nitricou a nakoniec organizátori – skupina 
Spray z Veľkej Lehôtky. Všetci mladí sa na tomto programe výborne zabavili, 
zaspievali si i zatancovali... 
 

December bol pre Martinku cestovateľským mesiacom. 4.decembra bola spolu 
s celou svojou školou na predstavení Šípková Ruženka v divadle v Nitre. Po 
skončení predstavenia sa študenti stretli  i s pátrom Jánom Lichtnerom, ktorý tu 
pôsobí. A potom išli na nákupy na vianočné trhy. 
   5. decembra bola Maťka spolu so spevokolom Rosnička na výlete v Rajeckej 
Lesnej, kde poobdivovali krásny drevený Betlehem. 
   11. decembra bola zas spolu so svojou triedou na exkurzií. Najprv navštívili 
rodný dom J.G. Tajovského a rodný dom J. Murgaša v Tajove. V Banskej Bystrici 
videli okrem expozície v Prírodovednom múzeu aj Majstra N. 
 
   Na Mikuláša, 6. decembra, sa v novom KD v Kanianke konala stužková 4.A 
triedy z Gymnázia V.B.N. v Prievidzi, do ktorej chodí aj Lucka Petrášová.Podľa 
jej slov celkový dojem zo stužkovej je dobrý, aj keď neboli celkom spokojní s DJ. 
Program nacvičený pár dní pred stužkovou sa vydaril, jedlo i koláče boli výborné 
a Luckin otec Milan si dokonca zatancoval s pani zástupkyňou. 
   Hneď po skončení stužkovej Lucka cestovala do Bratislavy, kam chodí na 
doučovanie. Jej veľkým snom je totižto dostať sa po skončení gymnázia na právo. 
Tak jej držme palce! 
 
   V piatok 13. decembra mala pani učiteľka Alica Karpišová v koncertnej sále 
ZUŠ L. Stančeka triedny večierok. V programe sa predstavili aj traja členovia 
našej rodiny: Silvia Petrášová a Martinka a Petra Humajové, ktoré okrem iného 
zahrali aj jednu „štvorručku“.  V hľadisku ich svojím potleskom podporovali 
Erika a Peter Petrášovci, Evka, Jozef a Martin Humajovci a Filka a Peter 
Petrášovci. 

 Petra Humajová 
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Prečo sú oblaky v zime ružové? 
 
MARTINKA HUMAJOVÁ:  Veď aj v lete sú ružové! Ale v zime sa mi veľmi 
páčia. Myslím si, že sú ružové preto, lebo keď má snežiť, zráža sa sneh so 
vzduchom a vytvárajú spolu plyn, ktorý mení farbu oblakov na ružovú. 
MARTIN HUMAJ: Lebo Slnko je v zime ďalej od Zeme, a keď večer zapadá, 
mení farbu oblakov na ružovú. 
PETRA HUMAJOVÁ: Neviem to presne, ale myslím si, že to súvisí so snežením, 
pretože vždy, keď ráno vstávam z postele a vidím ružové oblaky, už viem, že 
určite sneží. Možno žiara vychádzajúceho slnka a biele snehové vločky vytvárajú 
spolu opticky túto ružovú farbu. V každom prípade – je to pekné. 
EVKA HUMAJOVÁ: Neviem, či sú ružové, ale keby boli ružové, vysvetľovala 
by som si to tak, že je jasno, mrzne a slniečko vykúka spoza oblaku a to vytvára 
ružovú žiaru. 
JOZEF HUMAJ: Neviem. 
FILKA PETRÁŠOVÁ:  Tak to naozaj neviem, ešte som nikdy nad tým 
nerozmýšľala. Keby boli 
nízko, povedala by som, 
že ich niekto polial 
ružovou fondánovou 
polevou. 
PETER PETRÁŠ ST.: 
Lebo sa slnko odráža od 
vysokých snehových hôr, 
ktoré sú biele, a oblaky sú 
potom ružové. 
SILVIA PETRÁŠOVÁ: 
Lebo sa na ne dívame cez 
ružové okuliare. 
PEŤKO CHUDÝ: Lebo je 
zima. 
MAŤKO CHUDÝ: Lebo sa už zvečerieva. 
BOŽKA HUMAJOVÁ: Keď svieti slniečko, tak na oblaky dopadá ružový tieň. 
MONIKA CHUDÁ: Neviem. 
VILKO ĎURČO: Sú ružové vtedy, keď padá sneh. 
KVETKA ĎURČOVÁ ST.: Neviem, ale vyzerajú krásne, ako ružová cukrová vata... 
BOŽKA TRNOVÁ: Keby si sa radšej opýtala na starkine koláče, o tom by sa dalo 
rozprávať... 
VERONIKA BELISOVÁ: Lebo chcú. 
PETER PETRÁŠ ML.: Majú to od hladu. 
MILAN PETRÁŠ: Sú ružové len vtedy, keď je zmena počasia. 
 

Nebojte sa, nie je to „Aj múdry schybí“. Ani my totiž nevieme správnu odpoveď. 
Ale tožvie? Možno je práve niektorá z týchto vašich odpovedí tou správnou... 

Otázku vymyslela Silvia Petrášová, pýtali sa Petra a Martinka Humajové. 
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Ľúb ma taký, aký si! 
 

Poznám Tvoju biedu, Tvoje zápasy, trápenie Tvojej duše, slabosti 
Tvojho tela. Viem aj o Tvojej zbabelosti, Tvojich hriechoch, no napriek 
tomu Ti hovorím: Daj mi svoje srdce, ľúb ma taký, aký si! 

   Ak čakáš, že sa musíš stať anjelom, aby si získal moju lásku, nikdy 
ma nebudeš ľúbiť. Ak si aj zbabelý v plnení svojich povinností a v cvičení 
svojej cnosti, aj keď vždy upadáš do  hriechov, ktoré nevieš pochopiť, 
nedovolím Ti, aby si ma neľúbil! Ľúb ma, aký si! 
   V každom okamihu a v každej situácii, v ktorej sa nachádzaš, 

v horlivosti alebo v suchote, v dôvere i nedôvere, ľúb ma, aký si! 
Chcem lásku Tvojho úbohého srdca; lebo, ak budeš čakať, kým budeš 
dokonalý, nikdy ma nebudeš ľúbiť!  
   Nemohol by som azda každé zrnko piesku premeniť na drahokam, 

žiariaci čistotou, cnosťou a láskou? Nie som ja najsilnejší? Ak sa mi 
zapáči ponechať tú nádheru podstaty v nebi, aby som uprednostnil lásku 
Tvojho srdca, nie som vždy pánom Tvojej lásky? 
    Dieťa moje, dovoľ mi ľúbiť Ťa; chcem Tvoje srdce. Určite Ťa obrátim 

časom, ale dnes Ťa ľúbim takého, aký si, a želám si, aby si aj Ty ľúbil 
mňa taký, aký si. Chcem vidieť z bezodnej hĺbky Tvojej biedy vystúpiť 
Tvoju lásku! 
   Ľúbim v Tebe aj Tvoje slabosti, ľúbim lásku biednych a úbohých. 

Chcem, aby z biednych vyrazil veľký pokrik : „Ježiš, ľúbim Ťa!“ 
   Chcem jedinú pieseň Tvojho srdca, nepotrebujem Tvoje vedomosti 

a Tvoj talent. Iba jedno je pre mňa dôležité: Teba vidieť pracovať 
s láskou! 
   Nie sú to Tvoje cnosti, čo si želám. Ak Ti také dám – si taký slabý, že 

len Tvoju sebelásku budeš živiť. O to sa nezaujímaj! Mohol som Ťa určiť 
pre veľké veci – nie, Ty budeš nepotrebný sluha, a ja Ti vezmem aj to 
málo, čo máš, pretože som Ťa stvoril pre lásku. 
   Dnes stojím na prahu Tvojho srdca ako prosebník – ja, Kráľ kráľov. 

Klopem a čakám. Poponáhľaj sa otvoriť mi! Neodvolávaj sa na svoju 
biedu! Ak dokonale spoznáš svoju úbohosť, zomrieš od bolesti. 
   Čo by ma veľmi zranilo, bola by Tvoja nedôvera a pochybnosť. 

Chcem, aby si aj ten najnepatrnejší čin konal len z lásky ku mne. 
Počítam s tým, že mi urobíš radosť. 
   Netráp sa tým, že nemáš žiadne cnosti – ja Ti dám svoje. Ak sa 

budeš trápiť, dám Ti svoju silu. Ak mi daruješ svoju lásku, dám Ti tak 
veľa, oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Mysli stále na to, aby si ma 
ľúbil, aký si. 
   Dal som Ti svoju Matku. Nechaj všetko, áno, všetko, prejsť cez jej 

čisté Srdce! 
   Nečakaj na to, že sa musíš stať svätcom, aby si mi dal lásku; nikdy 

ma tak nebudeš ľúbiť;  nikdy by si ma potom neľúbil. A teraz choď! 
                                                                  Tvoj Ježiš 
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Vianoce na fronte 
 

   Bol rok 1917, jeden zo strašných rokov prvej svetovej vojny. Nad zákopmi fúkal 
mrazivý vietor a bolo mnoho snehu. Vojaci sa pohybovali opatrne. Noc bola bez 
mesiaca, ale všetci mali strach, aby ich netrafila nepriateľská guľka, pretože nepriateľ bol 
tam – pred nimi. Po chvíli jeden kaprál zašepkal: „Narodil sa.“ „Kto,“ nechápal jeho 
sused. „Práve bola polnoc. Vianočná noc. U nás doma sú moja žena a moja mama 
v kostole.“ Iný vojak poznamenal: „Pozrite, tam je jaskyňa. Poďme na chvíľu dnu, 
budeme chránení pred vetrom.“ 
   Keď vstúpili do jaskyne, najmladší si zložil helmu a kľakol si v jednom kúte. Kaprál 
ostal pri vchode a otočil sa k východu, ako by si to nevšímal, ale len preto, že mal oči 
plné sĺz. 
   Najstarší si stiahol rukavice, nahrnul trochu vlhkej hliny a vymodeloval z nej malé 
dieťa. Potom prestrel vreckovku do helmy a položil do nej dieťa – Ježiša.  
   Kaprál vytiahol z kapsy malú sviečku. Zapálil ju a položil k nezvyklej kolíske. Potom 
ktosi začal ticho odriekavať: „Otče náš, ktorý si na nebesiach...“ Všetci sa pridali a ich 
srdcia zmäkli. 
   Ostali v sústredení aj po modlitbe. Nikto nechcel narušiť atmosféru, ktorá sa vytvorila. 
Za ich chrbtami sa nečakane ozval hlas: „Fröhliche Weihnachten!“(Veselé Vianoce!) 
Rakúsky oddiel ich nečakane objavil. S namierenými zbraňami stáli pri vchode do 
jaskyne. Vojaci povyskakovali na nohy, ale hlas opakoval s pokojom: „Veselé Vianoce.“ 
Nepriatelia sklonili zbrane a pozerali na chudobnú kolísku. Boli to traja mladíci a aj oni 
potrebovali kúsok Betlehema, aj keď chudobného. Pozerali na seba zmätene, potom si 
dali znak a začali spievať „Stille Nacht“, peknú vianočnú melódiu, ktorú všetci poznali. 
   Všetci sa zjednotili do chóru, aj keď spievali rozličnými jazykmi. A potom, keď zhasla 
posledná nota spevu, sa kaprál priblížil k jednému z nepriateľských mladíkov a podal mu 
ruku, ktorú ten druhý úprimne stisol. Všetci urobili podobne želajúc si veselé Vianoce. 
Potom jeden z Rakúšanov vytiahol spopod plášťa malú topánočku pre novorodeniatko. 
Musela patriť jeho dieťaťu. Podržal si ju pri srdci, pobozkal ju a položil vedľa helmy 
s Ježišom. 
   Potom sa zastavil a spolu so svojimi priateľmi sa vzďaľoval do nočnej tmy tých 
ľadových vojnových Vianoc. 

                          Bruno Ferrero 
Vianočný darček 

 

   Prichádzali Vianoce. Jurko s Aničkou boli súrodenci. Chceli aj tento rok kúpiť 
niečo mamičke. No však, Jurko a Anička boli u babky na hodoch a pomíňali tam 
svoje úspory. Jurko sa rozhodol: „Anička, kúpme mamičke darček za vlastnoručne 
zarobené peniaze!“ Anička súhlasila. Ich susedka už nevládala chodiť, tak sa 
ponúkli. Ako odmenu dala každému po 50 korunáčkach. Anička povedala: „Jurko, 
už určite kúpime mamičke darček!“ „Máš pravdu Anička!“ A tak sa rozhodli, že 
zájdu do obchodu. Jurko a Anička kúpili mamičke prekrásneho Mikuláša. Keď sa 
dali doňho baterky, začal spievať a tancovať. Mamička obidvoch na Vianoce 
vybozkávala a vyobjímala a povedala: „ Toto je môj najkrajší vianočný darček!“ 

             Majka Kučerková, študentka prímy 
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SKUPINA GNOSIS 
 

V tomto čísle nášho rodiného časopisu vám ponúkame rozhovor s prievidzskou 
gospelovou skupinou Gnosis, ktorej členkou je aj Silvia Petrášová. Nuž a ďalšími 
členmi sú Veronika Belisová a Pali Schmidt.  

   Stretla som sa s nimi v jeden sobotný predvianočný večer, keď mali síce 
nacvičovať, ale boli ochotní venovať mi trochu času a odpovedať na otázky. A na 
záver niečo porozprávali o sebe aj sami, takže čítajte ďalej! 
 

Kedy a ako ste vznikli? 
Veronika: Vznikli sme vlastne tak, že sme sa raz stretli a zaspievali sme si. 
A potom sme sa stretli aj druhý raz a začali sme sa stretávať pravidelne. Pali chcel 
mať vždy kapelu. 
Pali: Oficiálne sme vznikli 13. júna 2000. 
Čo znamená meno vašej skupiny? 
Pali: Gnosis znamená poznanie. Tento názov sme si dali preto, lebo my máme 
určité poznanie – poznanie o Bohu – a chceme ho dať iným ľuďom. 
Mohli by ste sa nám teraz predstaviť a prezradiť vaše funkcie v kapele? 
Silvia: Volám sa Silvia, mám 17 rokov, chodím do 3.F na Gymnázium V.B. 
Nedožerského v Prievidzi – a teším sa na Vianoce. V kapele spievam a hrám na 
perkusie. 
Pali: Ja som Paľko. Študujem na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Hrám na 
gitaru a spievam. 
Veronika: Volám sa Veronika, študujem na Piaristickom gymnáziu Fr. Hanáka 
v Prievidzi- predposledný rok. Hrám na flautu a spievam. 
Aký druh hudby hráte? 
Pali: Najviac folk, ale aj blues. 
Veronika: A sme otvorení všetkým štýlom. 
Hráte si pre radosť alebo máte aj nejaký konkrétny cieľ? 
Pali: Pre mňa osobne je hudba strašne podstatnou vecou. Keby som ju nemal, 
stratil by som strašne veľa. Naozaj ma to veľmi baví. Pri hudbe sa nemusíš 
pretvarovať. Aj keď ťa niečo trápi, aj keď nemáš radosť, nemusíš hrať žiadne 
divadlo a všetko to môžeš prejaviť v hudbe. Takže určite hráme pre radosť 
z hudby. Aj keď nemáš v sebe radosť, máš vlastne radosť z toho, že môžeš 
druhým podať každý svoj pocit.  Nesnažíme sa robiť hudbu ani texty také dnešné 
– svetské -  chceme hrať na oslavu Boha. 
Silvia: Cieľom bolo dostať sa na Mladí mladým. 
Kto z vás skladá piesne? 
Silvia: Pali a Nika. 
Ktorú z vašich piesní spievate najradšej? 
Silvia: Všetky. 
Pali: To je ťažko povedať. Máme viac takých, čo radi spievame.. 
Veronika: Závisí to od situácie. 
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Máte nejaký svoj vzor na hudobnom nebi? 
Veronika: Máme – Riška Čanakyho, lebo sme začínali s jeho pesničkami, ale 
obdivujeme aj iných ľudí. 
Pali: Čo sa netýka gospelovej hudby, mojím osobným vzorom je Sting. 
Silvia: Mojím veľkým vzorom sú Pali a Veronika. 
Kde všade ste už vystupovali a kde vás budeme môcť najbližšie uvidieť? 
Silvia: Na Mladí mladým, vo farskom, piaristickom a mariánskom kostole, na púti 
a na jednej svadbe. Najbližšie by sme mali spievať na vianočnej omši. 
A čo vaše plány do budúcnosti? 
Pali: Chceli by sme skvalitniť texty i hudbu a viac vniesť do hudby osobný život. 
Chceme žiť tak podľa toho, čo spievame, chceme hrať tam, kde je to potrebné. 
A strašne by sme chceli niečo nahrať. 
Chceli by ste niečo odkázať čitateľom Mane? 
Pali: Aj keď na vás prídu neviem aké ťažké stavy, opustenosť, samota, depresie, 
tak vždy je tu niečo, čoho sa môžte chytiť a na to nikdy nezabúdajte! A... Vianoce 
nie sú len o darčekoch a nákupoch. 
Silvia: Prajeme vám pekný nový rok. 
Pali: Ja ešte dodám: každé ráno, keď 
vstanete, uvedomte si, že ste nažive 
a premýšľajte o tom, čo dnes spravíte pre 
tento svet... 
 

A toto nám už porozprávali sami: 
Pali: Jeden taký športovec... 
Silvia:...jménem... 
Veronika:...Juraj... 
Pali: Jiří George Orlík je veľmi ochotný 
človek – sám neviem, ako to robí – a on 
nám na vystúpeniach hrá na basovej 
gitare, takže je takým stabilným hosťom 
kapely. 
Silvia: Máme ho radi. Keď je s nami, viac 
sa snažíme. 
 

Najväčší trapas: 
Silvia: Boli sme vtedy, myslím, v Lehôtke 
na Mladí mladým... 
Pali:... tých koncertov bolo toľko, že si to 
už ani nepamätáme...   (smiech) 
Silvia: ...a už sme mali začať hrať, keď 
sme zistili, že nemáme gitaru. Ešte horšie 
to však bolo na prievidzskej púti, kde nám lietali noty, lebo fúkal vietor. 
Pali: Ale najväčšia sranda bola aj tak v New Yorku... 
Veronika:...keď tí fanúšikovia začali vyskakovať na pódium. 
Pali: Hm. Tak to som tam vtedy asi nebol.   (smiech) 
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Pali: A kde nacvičujeme? Presne si to pamätám. Šesťkrát sme cvičili v klube 
piaristov, potom sme mali dvojmesačnú pauzu a potom sme začali cvičiť v Trnke. 
A tam sme cvičili skoro vždy. Raz sme cvičili aj v mraze vo farskom centre a od 
októbra cvičíme tu – u piaristov, pretože v Trnke mávajú stretnutia birmovanci. 
Veronika: Nacvičujeme raz za týždeň, niekedy raz za dva týždne... 
Silvia: A niekedy aj dvakrát za týždeň. 
 
Silvia: Máme aj jednu spoločnú fotku. Fotil nás sám foťák ( v Trnke pred obrazom 
Božieho Milosrdenstva ) postavený na pyramíde zo stoličiek a rôznych iných vecí. 
Je tam s nami odfotený aj náš bývalý člen Maroško (na fotke stojí vpravo ). Mne 
sa tá fotka veľmi páči, pretože na spodku je vidieť tú pyramídu. 
 
Pali: Môj návrh na obal CD: všetko si budeme robiť sami, odfotíme sa na 
miestach, ktoré sa nám páčia, texty napíše Nika svojím písmom a aj so Silviou 
nakreslia nejaké obrázky... 
Silvia: Paľko má už aj vybraté miesta, kde budeme natáčať náš klip... 
Pali:... ale ktoré, to ešte neprezradíme. Uvidíte v Poltóne. 
 
Silvia: Aj „šporíme“. 
Pali: Raz za tri mesiace odkladáme po 5 korún na auto. Budeme mať perníkového 
Chrobáka – čiže hnedého pokresleného bielym sprejom. 
 
Pali: Naša metóda, ako sa dostať na koncerty: zatiaľ prevláda vtieravá iniciatíva. 
 
Veronika: Všetci spolu spievame ešte v Troskách, Pali aj v J.O.C.U.S.e – 
a niekedy aj vo farskom kostole. 
Silvia: Nika spievala v zbore iXy, aj v Bartolomejčatách. 
Veronika: A Silvia spievala v Úsmeve. 
 

A na záver poďakovanie: 
Pali: Chceli by sme sa poďakovať Pánu Bohu za to, že spojil naše cesty, rodičom, 
že tolerujú naše niekoľkohodinové „výpady“ z domu – v sobotu, keď treba najviac 
pracovať, sestrám, že nám dovolili cvičiť v Trnke a pátrom, že nám dovolili cvičiť 
v kláštore. 
Silvia: Ja by som chcela poďakovať v mene celej našej kapely ľuďom, ktorí nás 
ozvučovali – najviac chválim Mareka a Miška Kvetovcov – a všetkým ľuďom, 
ktorí boli ochotní počúvať naše „výplody“. 
Pali: A ďakujem Peťke za to, že chce sprostredkovať naše slová. 
Silvia: Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. 
Pali: To „ďakujeme“ vyzerá byť asi stereotypne napísané, ale každé jedno bolo 
povedané v inom tóne... 
 
   Tak takýto je Gnosis. Dúfam, že sa vám rozhovor s jeho členmi páčil a že ich aj 
niekedy prídete na koncert podporiť svojím potleskom. 
   Všetkým „Gnosisákom“ za rozhovor ďakuje 

                                                                        Petra Humajová. 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

OSEMSMEROVKA 
„Mnoho ľudí si pokazí celý život predstavou...( tajnička 8 5 2 5 ).“ 

A. Maurois 

AMEN, ANNA, CENCÚĽ, ČAJ, ČLOVEK, ČOKOLÁDA, DIVOCH, 
DOMČEK, DORA, ELITA, ERDŽÍ, EVA,  HAD, HRAD, CHODNÍK, CHREN,  
IBIZA, IVOV, IZBA, KAPOR, KOLÁČE, KONE, KÔPOR, LÁSKA, LOPÚCH, 
LYŽE, MAMA, MILENA,  MOJE , MRAVEC, NIVA, NOC, NOŽE, OČI, 
OKRASA, OLOVO, ORECHY, OROL, OVÁCIE, OVOS, PAPRIKA, POMOC, 
RIAD, RUKA, SLIEPKA, SLNIEČKO, SLONICA, SOVA, SVIEČKA, ŠIŠKA, 
TÁPA, VARIŤ, VČELÍ, VIEM, ZEMIAK, ZVONČEK 

                   Silvia Petrášová  
 

ŠTVORSMEROVKA 
„Tešíme sa na... (tajnička 7 ).“  

ABRAHÁM, AMERIKA,  ÁNO, BATERKA, HIMALÁJE, IZÁK, 
KALKULA ČKA, KRÁĽOVSTVO, KUKURICA, KVET, MULICA, NIE, 
OKENICA, OSIČKA, POHOVKA, PSÍK, RAKÚSKO, SLOVENSKO, 
TELEVÍZIA 

Martinka Humajová 

TAJNIČKA  
Veci pre peniaze sa učíme, ale lásku, ktorá prospieva len duši, ale neprináša zisk 
v modernom zmysle slova, považujeme za prepych, na ktorý nemáme právo... 

( tajnička ). E. Fromon 

1. Najkrajší sviatok roka. 
2. Typické štedrovečerné jedlo ( živočích ). 
3. 12 hodín v noci. 
4. Koniec modlitby. 
5. Najkrajší ľudský cit. 
6. Dávame to na stromček. 
7. Muž a ... 
8. Rastlina, o ktorej sa hovorí, že prináša šťastie. 

9. Sloveso od podstatného mena viera. 

10. Tolstého román: Vojna  a ... 
11. Orechový a makový... 
12. Nebo inak. 
13. Biely „dážď“. 
14. Zvieratá, ktoré choval Peter Petráš ml. v záhrade 
Petra Petráša st.. 
15. ...Vianoce a šťastný nový rok! 
16. Typické vianočné pečivo. 

17. Máme to zapálené betlehemským svetlom. 
18. Školáci majú vianočné... 
19. Hádzanie snehových gúľ do iných osôb. 
20. Jar, leto, jeseň a ... 
21. Oblátky s medom a s... 
                                            Silvia Petrášová 

KURIÓZNE VYNÁLEZY  

   Okuliare pre kurčatá 
   Okuliare Američana Andrewa Jacksona ml., patentované v roku 1903, 
nezlepšovali kurčatám zrak, ale mali chrániť oči pred ďobaním ostatných kurčiat. 
   Čokoládové gramofónové platne 
   Vynašla ich v roku 1903 nemecká firma Gebruder Stollwerk pre milovníkov 
čokolády. Len čo ste si platňu prehrali, mohli ste ju zjesť. 
   Potľapkávač detí 
   Thomas V. Zelenka z Kalifornie si dal patentovať tento prístroj v roku 1971. Bol 
pripevnený k boku postieľky a elektrický motor poháňal piest s „rukou“ 
v rukavici, ktorá potľapkávala zadoček dieťaťa. Uspávanie detí nikdy nebolo také 
jednoduché. 
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11.RODINNÝ VÝLET  
 

„Z kopýtka si vyhodíme, 
kus Slovenska uvidíme...“ 

 

   To bolo heslo 11. rodinného výletu, ktorý už ako tradične usporiadal v auguste 
ujo Peťo Petráš. Účastníkov bolo neúrekom. Každý dobre naladený a zásobený 
jedlom, dostavil sa 10. augusta ráno na Poľnú ulicu. 
   Zanedlho už autobus vyrazil smerom k Trenčínu. Počas cesty tam prebehla 
„autogramiáda“. Všetci sa podpísali do novovytvorenej kroniky rodinných výletov 
i na plagát namaľovaný Silviou Petrášovou. Keďže sa zo všetkých strán autobusu 
ozýval len smiech, je isté, že cesta do Trenčína nebola pre nikoho dlhá. 
   V Trenčíne sme sa rozdelili – časť z nás išla na Trenčiansky hrad, kde nás 
zaujali  nielen rôzne historické exponáty, ale aj slávna Studňa lásky, sokoliari či 
šermiari. Druhá časť výletníkov zatiaľ nakupovala v obchodoch na námestí. 
   Na obed sme už boli v Trenčianskych Tepliciach. Poprechádzali sme sa 
v kúpeľoch a potom sme „zakotvili“ v jednej z miestnych reštaurácii, kde sme 
hneď upútali pozornosť zamestnancov. Martinka Humajová si išla kúpiť nanuk 
a predavač sa jej spýtal, či všetci, čo tam sedíme, sme rodina. „Áno, ale to je len 
polovica, ostatní sa ešte prechádzajú,“ odpovedala Martinka prekvapenému 
predavačovi. 
   A keďže sme už boli v Trenčianskych Tepliciach, nevynechali sme ani návštevu 
Mostu slávy. Ujo Peťo si tam dokonca už aj vybral miesto, kde vraj raz umiestnia 
tabuľku „Necpalanka“. Tak sa už na to tešíme... Na parkovisku pred autobusom 
Necpalanka v zložení Peter Petráš ml.- harmonika, Kamil Petráš – trúbka, Milan 
Petráš – bicie, Viliam Trn – hrkalka a Helenka Mečiarová – rumbagule . Po 
prvýkrát na tomto výlete vybrali svoje nástroje a zahrali nám pár ľudových piesní. 
   Ďalším miestom, ktoré sme navštívili, bola nádherná Manínska tiesňava. Kedysi 
vraj pomedzi obrovské skaliská sedliaci prechádzali tak, že rozobrali voz, preniesli 
ho cez tiesňavu, potom ho znova zložili a pokračovali v ceste. Teraz sa však už 
tadiaľto dá prejsť po úzkej ceste – priechod pomedzi skaly bol vytvorený 
pomocou výbušnín. Nemohli sme sa vynadívať na okolitú prírodu a v Manínskej 
tiesňave sme strávili asi hodinu. 
   A potom sme znova vyrazili na cestu. Rajecká Lesná, kde sme navštívili 
drevený Slovenský Betlehem, sa všetkým veľmi páčila. Ale pretože sa už blížil 
večer, ponáhľali sme sa k poslednej zastávke na našej rodinnej ceste – 
k reštaurácii Kľak. Po zjedení halušiek nasledoval vrchol celodenného programu – 
losovanie cien, ktorých bolo najskôr šesť, ale počas losovania stúpol ich počet až 
na deväť. Celé losovanie prebiehalo na parkovisku pred reštauráciou Kľak. 
Moderoval ho ujo Peťo, notárom bol Kamil Petráš – notár Talíř a opozíciu tvoril 
Peter Petráš st.. Vyhrať mohol každý účastník zájazdu, pretože sme všetci boli 
„označení“ výhernou papierovou očíslovanou húseničkou ( húseničky vyrobila 
Silvia Petrášová spolu s kamarátkou Veronikou Belisovou). Po skončení losovania 
nás všetkých boleli bruchá od smiechu. Ale veď posúďte sami... 
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Losovať sa začalo od 1. ceny – a tou bola videokazeta z rodinného výletu, ktorú 
venovala TV Ďurčo ( tak nazval Peťo našu kameramanku Kvetku Ďurčovú, ktorej 
pri filmovaní pomáhala celá jej rodinka). Keďže kazetu vyhral otec Kvetky Viliam 
Trn, vzdal sa jej. A tak sa skutočnou výherkyňou  kazety stala Janka Petrášová. 
Kamil síce namietal, vraj je to rodinkárstvo, ale keďže sme tam všetci boli rodina, 
jeho námietky nik nebral do úvahy. A navyše „opozičný“ povedal: „Keď je to moja 
nevesta, tak nech vyhrá!“ 

   Ďalšou cenou boli kúpeľné oblátky. Číslo 13 nebolo nešťastné pre Patrika 
Páleša, ktorý ich vyhral. „Dúfam, že nás ponúkneš,“  nádejal sa Kamil, ktorý zatiaľ 
nič nevyhral, hoci stále hypnotizoval tých, čo losovali. 

   Naozaj originálnu cenu od Helenky Mečiarovej vyhrala kamarátka Veroniky 
Petrášovej Monika. Tou cenou bol – košík uhoriek! 

   „Hodiny,  ktoré sú nefunkčné!“ – tak nazval Peťo nasledujúcu cenu. Našťastie sa 
ich Monike tesne pred losovaním podarilo opraviť, takže Marek Páleš sa z hodiniek 
mohol naozaj tešiť. „Čo nám to tu chcete vybrakuvať?“ poznamenal Kamil, keďže 
jednu z cien už vyhral aj Marekov brat Patrik. 

   Pre Viliama Trna bola 34 šťastným číslom, lebo ho opäť vylosovali. Vyhral 
„pomočené zlaté kekse – už vyschnuté“, čiže Polomáčané Zlaté oblátky. Zo svojej 
ceny mal veľkú radosť a iste by ju rád vyhral aj Kamil: „Na rok to zas doneste,“ 
povedal Viliamovi, „keď pôjdeme na zájazd, zjeme!“ 

   Cenu „prekvapenie“ vyhrala Veronika Petrášová. No keď ju Peťo a Kamil 
vybozkávali, Janka Petrášová to už nevydržala: „Mám jednu sťažnosť! Bozkávate 
len ženy pod 30 rokov!“ Kamil sa hneď ohradil: „Viete čo pani, dajte to písomne, 
podajte si to na pošte, zaplaťte 25-korunový kolok...“ Janka to však nenechala len 
tak, sťažovala sa i naďalej, až sa Kamil nahneval  a dal jej hneď štyri bozky, pri 
ktorých im „aj okuliare zaštrngali“ ( ako to on zhodnotil).  

   Ďalšiu cenu od tety Hely – kyticu sušených kvetov – vyhral „opozičný“ Peter 
Petráš st.. Keksík Mila získala Kamilova manželka  Vlasta, čomu sa Kamil veľmi 
potešil, lebo vraj aspoň raz do roka ju môže vybozkávať. 

   Predposledná cena bola ukrytá v škatuľke. „Je to vraný koník – zelený, kto si ho 
chytí, toho je!“ zahlásil Kamil. Nakoniec to však bol prívesok na kľúče, najprv 
nefunkčný, no potom opäť šikovnou Monikou opravený. Vyhral ho Edko Kubinec. 

   A na záver bol vylosovaný ešte výherca grilovaného kurčaťa, ktoré venoval 
Milan Petráš. Vyhrala ho Kvetka Ďurčová. Všetci sme sa smiali, aký obchod sa tu 
uzavrel – Kvetka dá Milanovej žene Janke kazetu a Milan Kvetke kura!  

   Nakoniec Kamil zahlásil: „Toto všetko je len rozprávka, nič ste nevyhrali!“ Ale 
výhercovia, ktorí si svoje ceny držali pevne v rukách, tomu neverili. A tak sme so 
smiechom nastúpili do autobusu, kde nám ešte zahrala Necpalanka. 

   V rodinných kruhoch bol rodinný výlet ešte dlho „pretriasanou“ témou 
v rozhovoroch. Prečo? Nuž preto, lebo bol super a pretože sa opäť ako každý rok 
vynikajúco vydaril. A za to všetko patrí obrovská vďaka hlavnému organizátorovi 
Petrovi Petrášovi, ale i Kamilkovi Petrášovi a všetkým ostatným účastníkom 
zájazdu, ktorí pomohli vytvoriť úžasnú atmosféru... 

                Petra Humajová 
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VIETE, KTO BOLI... 
 

SV. MIKULÁŠ 
    
   Sv. Mikuláš patrí medzi najpopulárnejších svätcov, ale o jeho skutočnom živote 
sa toho nevie veľa. Narodil sa niekedy okolo roku 270 v Patare ( na južnom 
pobreží Malej Ázie). Už v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá 
ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v meste Mýre ( terajšia obec Dembre v južnom 
Turecku ). 
   Z jeho životopisov je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci trom 
chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. Odtiaľ sa azda 
odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách, že v noci pred sviatkom sv. 
Mikuláša sa dávajú deťom darčeky, aby nezbadali, kto im ich dáva.  
   Sv. Mikuláš Mýrsky zomrel niekedy medzi rokmi 345 – 352. Pochovali ho 
v mýrskom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087. Vtedy ich 
ukoristila zvláštna výprava z juhotalianskeho prístavu Bari, ktorá ich previezla do 
svojho mesta. Tam vystavili nový kostol zasvätený sv. Mikulášovi, do ktorého 
uložili svätcove telesné pozostatky. Odvtedy sa sv. Mikuláš z Myry nazýva aj sv. 
Mikuláš z Bari. 
 
SV. LUCIA 
 

   Svätá Lucia patrí medzi starokresťanské svätice, ktorých úcta sa už v skorom 
stredoveku rozšírila po celej Cirkvi.  
   Podľa životopisu Lucia bola mladá bohatá Sicílčanka z mesta Syrakúz. Pôvodne 
sa chcela vydať a už mala vážnu známosť z toho istého mesta. Keď jej ťažko 
ochorela matka, Lucia si vykonala púť k hrobu sv. Agáty do Catanie, aby tam 
prosila o matkino uzdravenie. Pri tejto príležitosti sa jej vraj zjavila sv. Agáta 
a predpovedala jej skoré mučeníctvo. 
   Po návrate domov Lucia oznámila snúbencovi, že sa nemieni vydávať a začala 
rozdávať svoj majetok chudobným. Sklamaný mladík ju obžaloval pred úradmi, že 
je kresťanka. Luciu uväznili a predviedli pred súd. Ale ani sľubmi ani hrozbami ju 
nemohli priviesť k tomu, aby sa zriekla kresťanskej viery. Po rozličnom mučení ju 
zabili prebodnutím hrdla. Údajne sa to stalo pri prenasledovaní za cisára 
Diokleciána 13. decembra roku 304. 
   S menom a sviatkom sv. Lucie sú spojené mnohé ľudové zvyky v kresťanských 
krajinách, dokonca aj v protestantskom Švédsku. Okrem iného sa v nich sv. Lucia 
predstavuje ako rozdeľovateľka darov a nositeľka svetla. Táto posledná vlastnosť 
sa jej pripisuje pravdepodobne v súvislosti s významom jej mena: latinské slovo 
„lux“ totiž znamená svetlo. 
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SV. NEVINIATKA 
 

   V cirkevnom kalendári majú sviatok 28.decembra. Boli to malí chlapci, ktorých 
dal pozabíjať kráľ Herodes, keď sa dozvedel o Ježišovom narodení.  
   Herodes bol schopný vládca, ktorý si pod rímskou nadvládou vedel udržať 
samostatnosť a zároveň Jeruzalem i s chrámom povzniesol k lesku, aký nemal ani 
za kráľa Šalamúna. Ale pri udržiavaní svojej moci spájal tento kráľ 
s nadpriemernou inteligenciou prefíkanú zákernosť a násilie. Z chorobného 
strachu, že by niekto mohol ohroziť jeho vládu, dal zavraždiť veľa ľudí, medzi 
nimi svoju manželku a troch synov. Nečudo, že sa znepokojil, keď sa od troch 
mudrcov z Východu, ktorí nasledovali hviezdu oznamujúcu narodenie Ježiša, 
dopočul o akomsi novom následníkovi trónu. Mudrci boli presvedčení, že sa 
narodil neobyčajný vladár, lebo jeho príchod sa spájal s mimoriadnymi úkazmi na 
hviezdnatej oblohe, a chceli sa mu pokloniť.  
   Prefíkaný kráľ  sa usiloval zakryť svoje skutočné city, aby mohol tým účinnejšie 
a bez veľkého rozruchu odstrániť nežiadúceho súpera. Najprv si zavolal 
veľkňazov a zákonníkov, od ktorých sa vyzvedal, kde sa má narodiť  prorokmi 
ohlasovaný Mesiáš. Znalci Zákona mu odpovedali, že sa tak má stať v judskom 
Betleheme, ako predpovedal prorok Micheáš. Nato kráľ prijal mudrcov a s 
predstieraným potešením sa zaujímal o všetky podrobnosti, ktoré mu mohli 
návštevníci prezradiť. Potom ich poslal do Betlehema, aby sa tam dôkladne 
vypytovali na dieťa. A ak ho nájdu, nech mu to oznámia, aby sa mu aj on mohol 
pokloniť. Mudrci ochotne sľúbili. A na ich veľkú radosť sa im znova objavila 
hviezda, ktorá im uľahčila nájdenie dieťaťa. 
   Po vykonaní návštevy a po odovzdaní darov Svätej rodine mudrci chceli splniť 
sľub, ktorý dali Herodesovi. Ale Božie napomenutie ich prinútilo obísť Jeruzalem 
a tak sa  
 
 

vyhnúť druhému stretnutiu s Herodesom. Iný Boží pokyn zas pohol Svätú rodinu 
k tomu, aby bez meškania opustila Betlehem a uchýlila sa do Egypta.                  
   Medzitým Herodes netrpezlivo čakal na mudrcov. Ale čoskoro zbadal, že čaká 
márne. Bol však rozhodnutý za každú cenu sa zbaviť tajomného súpera. Preto bez 
meškania poslal vojakov, aby v Betleheme a na okolí pozabíjali všetkých chlapcov 
od novonarodených až po dvojročných.  
   Podľa toho, čo vieme o vtedajších populačných pomeroch, mohlo ich byť 
niekoľko desiatok. Triezve odhady sa pohybujú medzi počtom 30-40.  
Betlehemské Neviniatka dostali však čoskoro miesto aj v oficiálnej úcte Cirkvi. 
Ich krst krvi, ktorý – hoc aj neuvedomele – podstúpili pre Ježiša Krista, je 
dostatočným dôvodom, aby sa uctievali ako mučeníci. 

        ( podľa knihy od Rajmunda Ondruša: Blízki Bohu i ľuďom spracovala P.H.) 
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VIANOCE 
 

   Vianoce! Konečne sú tu. Konečne sa narodí Ježiško, na ktorého všetci veľmi 
čakáme. Viete, ako vyzerajú Vianoce u nás doma? 
   Ráno sa zobudíme a už voniame krásne vône. Odkiaľ prichádzajú? No predsa 
z kuchyne starkej Filky, ktorá od rána vypeká biaľoše. Keď vyjdem von, v oknách 
vidím susedov, ako zdobia vianočné stromčeky. Všetci sú veselí. Deti sa guľujú, 
stavajú snehuliakov a šmýkajú sa na ľade. Zavolám na môjho brata, aby už aj on 
išiel von. Kamaráti nás privítajú snehovou spŕškou. Staviame spolu jedného 
velikánskeho snehuliaka. „Maťo, idem už po tie uhlíky,“ hovorím bratovi. 
Dokončíme snehuliaka a ponáhľame sa na obed, pretože sa už ozývajú naše hladné 
brušká. Obed je výborný. Žiadna polievka, len vynikajúce starkine biaľoše s čajom. 
Po obede sa už ponáhľam pri vianočný stromček, aby som si niečo prečítala. Ako 
vždy si pozriem v televízii rozprávky. Čas rýchlo beží. So sestrou dávame na stôl 
v starkinej obývačke taniere. Netrpezlivo čakáme, kedy bude šesť hodín. Konečne! 
Dočkali sme sa. Ideme do obývačky a zapálime sviečky. Pomodlíme sa a vypijeme 
prípitok. A už nás čaká prvý chod: oblátky s medom a cesnakom. Nasleduje 
mlieková polievka, pučiavka ( tú máme všetci radi, ale najviac chutí Maťovi ), 
kapustnica a posledný chod – kapor so zemiakovým šalátom. Kto ešte vládze, dá si 
koláče. Kým ostatní dojedajú, zahrám na flaute nejaké koledy.  
   A zase ten riad! Umyjeme ho, utrieme a ideme k nám hore do obývačky. Je 
zamknutá. Maminka ju odomkne a my uvidíme kopu darčekov. Začneme ich 
rozbaľovať. Všetci sa tešia – z narodenia Ježiška i z tých krásnych vecí... 
   Vianoce sú krásne a myslím si, že nielen ja, ale aj vy ostatní ich máte veľmi radi. 

Martinka Humajová 
 

KAMPAŇ PRE JEŽIŠA  
22. augusta sa v Prievidzi uskutočnila Kampaň pre Ježiša, ktorú zorganizovalo 

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina z Bratislavy v spolupráci s miestnym 
spoločenstvom. Celá akcia sa začala v piaristickom kostole, kde bola už od rána 
vyložená Sviatosť Oltárna. O 15:00 hod. sa začala sv. omša, ktorú slúžil 
prievidzský pán dekan spolu s bojnickým pánom dekanom a ďalšími dvoma 
kňazmi. Počas celej sv. omše spievali Trosky ( spolu so Silviou Petrášovou, 
Petrou Humajovou a Martinkou Humajovou, ktorá drží gitaristom noty ). Všetci 
ľudia sa potom presunuli na námestie, kde už na pódiu zneli piesne známeho 
gospelového speváka Richarda Čanakyho. Tu sa začala ďalšia – štvorhodinová – 
časť programu, kde sa striedali piesne s ohlasovaním Božieho slova a svedectvami 
ľudí, ktorí sami prežili obrátenie. Pomedzi divákov na námestí zároveň  chodili 
členovia Spoločenstva pri Dóme sv. Martina a rozprávali sa s nimi. Program sa 
skončil vo večerných hodinách. Všetci účastníci boli dobre naladení a niektorí 
z nich si na záver na námestí aj zatancovali. Prievidžanov táto akcia povzbudila vo 
viere a i Bratislavčania boli spokojní s jej organizáciou. Nuž a ak ste na Kampani 
pre Ježiša boli, určite ste si všimli veľké plátno na pódiu. Namaľovala ho Silvia 
Petrášová spolu so svojou kamarátkou Veronikou Belisovou. 

Petra Humajová  
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Kakaový koláč s tvarohom 
35 dkg polohrubej múky, 20 dkg práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 2 polievkové lyžice 
kakaa, 1 čajová lyžička sódy bicarbóny, 1 vajce, 2 dcl oleja, ½ l acidofilného mlieka 
( kyslé ), keď nemáme acidofilné mlieko, môžeme dať 1 pochúťkovú smotanu a do ½ l 
doplniť mliekom. Všetko spolu dobre vymiešame, vylejeme na hlbší vymastený a múkou 
vysypaný plech a lyžičkou ukladáme tvaroh. 
Plnka: 25 dkg tvarohu, 3 polievkové lyžice cukru, 1 čajová lyžička „Zlatého klasu“, 
1 vajce, 1 vanilkový cukor, spolu rozmiešame, ukladáme na cesto, upečieme, vychladnuté 
pokrájame a pocukríme. 
 

Tvarožník 
37 dkg hladkej múky, 25 dkg „Palmarínu“, 12 dkg práškového cukru, 1 vanilkový cukor 
( ak máme zvyšný žĺtok, môžeme pridať ), zamiesime cesto, rozgúľame, dáme na veľký 
plech a napoly upečieme. Potom potrieme marhuľovým džemom a dobrou, nie veľmi 
sladkou tvarohovou plnkou z ¾ - 1 kg tvarohu. Potom vyšľaháme piškótové cesto: 
7 žĺtkov, 8 dkg kryštálového cukru, trošku vody, šľaháme, kým sa cukor nerozpustí. Zvlášť 
šľaháme tuhý sneh, do ktorého zašľaháme 8 dkg kryštálového cukru, pridáme k žĺtkom 
a opatrne premiešame. Nakoniec primiešame18 dkg hladkej múky a navrstvíme na 
tvarohovú plnku. Z piškótového cesta môžeme trochu odobrať do sáčka a nastriekať 
mriežky. Pečieme v miernej rúre asi 40 minút. Vychladnuté pokrájame a pocukríme. 
 

Nedeľný koláč 
16 dkg polohrubej múky, 6 dkg margarínu, 1 polievková lyžica práškového cukru, 
½ balíčka prášku do pečiva, 1 žĺtok, trošku mlieka, spolu zamiesime, dáme na vymastený 
hlbší plech a natrieme džemom. Potom miešame 17 dkg práškového cukru, 15 dkg 
margarínu, 3 žĺtky, do vymiešaného pridáme 17 dkg mletých orechov, 2 polievkové lyžice 
kakaa, citrónovú kôru, 17 dkg polohrubej múky, ½ balíčka prášku do pečiva, 2 dcl mlieka, 
spolu zmiešame, navrstvíme na džemom potreté cesto a pečieme. Na upečené cesto hneď 
natrieme tuhý sneh z 3 bielkov a 15 dkg jemného kryštálového cukru a dáme ešte na chvíľu 
zasušiť do rúry. 
 

Medové rezy bez nahrievania 
50 dkg hladkej múky „Špeciál“, 15 dkg práškového cukru, 15 dkg margarínu, 2 vajcia, 
2 polievkové lyžice mlieka, 2 polievkové lyžice medu, 1 čajová lyžička sódy bicarbóny, 
všetko zamiesime, rozdelíme na 3 diely a upečieme. 
Plnka: 25 dkg masla, 20 dkg cukru vymiešame, ½ l mlieka, 4 polievkové lyžice hladkej 
múky uvaríme na kašu, keď trochu vychladne, spojíme s maslom, dobre vyšľaháme 
a plníme pláty. Vrch polejeme čokoládovou polevou. 
 

Slané rožky – syrové 
60 dkg hladkej múky „Špeciál“, 2 „Palmaríny“, 2 žĺtky, 1 celé vajce, 2 čajové 
lyžičky navŕšené soli, 5 dkg kvasníc, 1 dcl mlieka, 1 čajovú lyžičku cukru do 
kvásku. Spravíme si kvások a zamiesime cesto ( dobre vymiesiť ), hneď spravíme 
4 bochníky, každý zvlášť rozvaľkáme na ½ cm hrúbky, potrieme rozšľahanými 
bielkami, hodne posypeme strúhaným syrom ( tehla ), vykrajujeme mesiačiky 
a pečieme.     

               Recepty vyskúšala a všetkým odporúča Filka Petrášová. 
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Môj vnútorný svet 
Sú ľudia, ktorí  sa cítia sebaisto – pred sebou i pred inými. Cítiť sa 

dobre „vo svojom vnútri“ je základ harmonického a radostného života. 
Vyber si ku každej otázke dve odpovede, ktoré ťa najviac vystihujú. 
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1. Ak mám v škole zdravotné 
problémy: 

a) Vypýtam sa k lekárovi. 
b) Nikto mi neverí. 
c) Snažím sa ich prekonať. 
d) Bojím sa, čo to môže byť. 
e) Požiadam, aby niekto upozornil 
učiteľa. 

2. Ak mi niekto protirečí: 
a) Zvažujem, aké slová použiť. 
b) Radšej odídem, neviem sa 
kontrolovať. 
c) Snažím sa pochopiť názor druhého. 
d) Rozplačem sa. 
e) Zmením tému. 

3. Ak ma niekto chváli: 
a) Prijímam to s pokojom. 
b) Myslím si, že si zo mňa uťahuje. 
c) Ďakujem Bohu za svoje schopnosti. 
d) Som v rozpakoch. 
e) Porozprávam o tom iným. 

4. Ľudia, ktorých často stretávam: 
a) Vážia si ma. 
b) Som pre nich „vzduch“. 
c) Berú ma rovnocenne. 
d) Nezaujíma ich moja mienka. 
e) Pozdravia ma. 

5. Keď spravím niečo, za čo sa 
neskôr hanbím: 

a) Som schopný odpustiť si. 
b) Zvalím vinu na iných. 
c) Dokážem si priznať svoju vinu. 
d) Ťažko nachádzam znovu pokoj. 
e) Snažím sa to niečím zakryť. 

6. Keď mám o niečom sám 
rozhodnúť: 

a) Prečo nie? 
b) Radšej to nechá na iných. 
c) Cítim, že ma iní berú vážne. 
d) Žijem vo veľkej úzkosti. 
e) Hľadám niekoho, kto by mi 
poradil. 

Kľúč k testu: 3 body za každú odpoveď a) a c); 2 body za každú odpoveď e); 
1 bod za každú odpoveď b) a d). 
6 – 10 bodov: 
   Zrejme sa považuješ za „obeť“ prostredia, v ktorom žiješ. Máš malú sebadôveru. 
Nebuď nešťastný, šťastie je tak blízko teba! Siahni po ňom. Trénuj – každý deň si 
spomeň aspoň na päť príjemne prežitých chvíľ ( pozdrav, preukázaná pozornosť, 
chutné jedlo, milý telefonát). Zapisuj si ich. Uvidíš, že ti tieto drobné radosti vrátia 
optimizmus i chuť do života. 
11 – 13 bodov: 
   Možno sa cítiš istejšie, ak ťa niekto podrží, je ti nablízku, stará sa o teba. Aj ty 
máš v sebe veľa nevyužitých schopností. Objav ich! Život nie je až taký 
komplikovaný, ako sa ti často zdá. Uvidíš, že mnohé problémy dokážeš riešiť aj 
sama. 
14 – 18 bodov: 
   Uvedomuješ si zodpovednosť za svoje myšlienky a správanie, vieš prijímať 
ťažkosti a niesť ich. Dokážeš znášať dôsledky vlastných rozhodnutí. Si „hlavným 
hrdinom“ svojho života. 



 

DROBNOSTI O LYŽOVANÍ 
 

ČLÁNOK Z ROKU 1948 UVEREJNENÝ V ČASOPISE PLAMEŇ  
   Sneh určuje výber švihov, skokov, ich rýchlosť a silu a terén im dáva odtiene 
v prevedení.  
   S výškou v teréne ubúda teploty a na vetri je chladnejšie. Preto mazanie nás 
v inej výške sklame a budeme musieť premazať.  
   Za zlého počasia neodchádzaj pri lyžovaní od spoločnosti. Bez výstroja 
a výzbroja sa nevydávaj na túru. 
   Ak sa ti sneh lepí, ak sa lyže šmýkajú nazad, musíš ich namazať. Lyže sa mažú 
vždy suché, obschnuté na slnku alebo na vetre. Ak mažeme vnútri, lyže musíme 
potom vyložiť von, aby sa mazanie prispôsobilo teplote vzduchu. Vosk na 
mazanie treba vyskúšať. Každé lyže potrebujú iné mazanie, každý sneh iný vosk. 
Správnemu mazaniu nás učí prax, ale vyskúšajme si pre určitý druh snehu určitý 
vosk a pri ňom ostaňme, aby sme nepremazali veľa peňazí a lyže by zostali predsa 
nenamazané. 
   Ak chceme byť opravdivými lyžiarmi, musíme sa usilovať vedieť všetko, čo 
nám umožní a uľahčí lyže poznať a ovládať. 

Čo myslíte, dnes, v roku 2002, je lyžovanie oveľa jednoduchšie, no nie? 
 

EXPOZÍCIA LYŽOVANIA KREMNICA  
Vznik a pôvod lyží je spätý s najstaršími stopami ľudskej civilizácie. Pochádzajú 

z konca doby kamennej a sú známe viac ako 5000 rokov. Najstaršia nájdená lyža 
pochádza z roku 1450 pred n.l. a našla sa v Hotingu vo Švédsku. 

Informácie z histórie lyžovania od jeho vzniku až po súčasnosť zhromaždilo 
Múzeum mincí a medailí v stálej expozícii "Z dejín lyžovania na Slovensku", 
ktorú v roku 1988 pri príležitosti 60.-teho výročia založenia Slovenskej lyžiarskej 
župy a 15.-teho ročníka Bielej stopy SNP sprístupnilo verejnosti. Po 10. rokoch 
bola výstava deinštalovaná. 

Mesto Kremnica sa v spolupráci s Múzeom mincí a medailí rozhodlo, že v 
menšom rozsahu exponáty znovu uzrú svetlo sveta a to v priestoroch 
Informačného centra, ktoré je v krásnych priestoroch Barbakanu - predbránia. Tu 
na dvoch poschodiach si môžu návštevníci pozrieť stručný sprievod z histórie 
lyžovania na Slovensku, najzaujímavejšie lyže, trofeje, vosky, fotografie, plagáty 
a ďalšie predmety. Výstava bola otvorená 12. februára 2000 pri príležitosti 26. 
ročníka spomínaného vytrvalostného behu na lyžiach Biela stopa SNP. 

 

Strana 19 MAŇA ŠPORT 

Maňa 
Vydáva: Tetulienka Marulienka 
Adresa: Veľkonecpalská 117, Prievidza Tel.: 046/5419957 
Redaktori: Martin Humaj, Petra Humajová, Martinka Humajová, 

Silvia Petrášová , spolupracovala Veronika Petrášová 
Grafická úprava a tlač: Ladislav Mečiar 
Číslo vyšlo: 24. 12. 2002 



A na záver...A na záver...A na záver...A na záver...      

Čo je maximálna trpezlivosť? 
Keď stojíš v potoku a čakáš, kým ti 
vyschnú členky. 

� 
Ako sa volá indiánsky úradník? 
Plniace pero. 

� 
„Jožko, už zase máš päťku z dejepisu. 
Ako je to možné?“ 
„To všetko kvôli Kolumbovi!“ 
„Tak prečo sa kamarátiš s takými 
žiakmi?“ 

� 
Dvaja vysmädnutí muži sa vlečú púšťou. 
Po dlhšom čase sa jeden spytuje 
druhého: 
„Počúvaj, nerozprával si ty kedysi o tom, 
že máš vodu v kolene?“ 

� 
„Môj muž si spálil obe uši!“ 
„Neuveriteľné, ako sa mu to stalo?“ 
„Práve si žehlil košeľu, keď zazvonil 
telefón. Namiesto slúchadla si k uchu 
priložil žehličku.“ 
„A ako si spálil to druhé?“ 
„Musel predsa telefonovať lekárovi!“ 

� 
Kto je to optimista? 
Manžel , ktorý nechá bežať motor auta, 
pretože manželka išla nakúpiť len nejaké 
drobnosti. 

� 
„Mami, čo je to diplomacia?“ 
„To je umenie zdvihnúť miesto hlasu iba 
obočie.“ 

� 
Sťažuje sa Škót priateľovi: 
„Som taký chudobný, že si nemôžem 
dovoliť ani psa.“ 
„A keď príde zlodej?“ 
„Budem musieť brechať sám.“ 

� 
„Jean, prineste mi okno.“ 
„Prečo, pane?“ 
„Chcem sa pozrieť do záhrady.“ 

V reštaurácii: 
„Pán hlavný, chcem sa spýtať, či u vás 
ešte pracuje ten čašník, u ktorého som si 
objednal rezeň s  hranolčekmi." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Pán doktor, pred rokom som bol u vás 
s reumatizmom. Vtedy ste mi povedali, 
aby som sa vyhýbal vlhkému 
prostrediu.“ 
„Áno.“ 
„Tak som sa prišiel opýtať, či by som sa 
už mohol okúpať.“ 

� 
V knižnici: 
„Prosím vás, máte nejaké knihy 
o samovražedných technikách?“ 
„Tamto v regáli.“ 
„A prečo je ten regál prázdny?“ 
„Viete, akí sú ľudia, požičajú si 
a nevrátia.“ 
 



 


