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NOVINKY Z RODINKY 
   11. apríla odcestovala Petra Humajová do Ríma, aby tam pod záštitou UPaC Jána 
Vojtašáka strávila Veľkú Noc. Spolu s ostatnými študentmi sa zúčastnila na sv. 
omšiach a obradoch slúžených pápežom Benediktom XVI., no videla aj množstvo 
historických pamiatok známych nielen v Taliansku, ale na celom svete. Na 
Slovensko sa pútnici vrátili v pondelok, 17. apríla. 

   V stredu, 12. apríla, odcestovala Martinka Humajová so Školským zborom 
piaristického gymnázia do Starej Turej. Speváci tu svojím vystúpením obohatili 
odovzdávanie cien SOČ. 

   Peter Chudý sa popri svojom zamestnaní začal venovať aj trénerskej činnosti -
trénuje vo futbale mladších žiakov hrajúcich za Nedožery – Brezany.  

   Od 24. do 28. apríla pobudla Petra Humajová v Krakove, kde sa zúčastnila na 
historickej exkurzii. Študenti histórie  Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku pod vedením svojich vyučujúcich navštívili Poľskú akadémiu vied 
a umenia, spolok Slovákov žijúcich v Krakove, rôzne múzeá a archeologické 
výskumy, knižnicu Jagellonskej univerzity i Wawel, Pápežskú akadémiu, Mariánsky 
kostol, židovskú synagógu a ďalšie pamiatky tohto významného poľského mesta. 
Podarilo sa im dostať aj do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Lagievnikoch, kde sa 
zúčastnili sv. omše slúženej kardinálom Dziwiszom. Cestou späť na Slovensko sa 
zastavili v benediktínskom kláštore v Tynci. 

   Vo štvrtok, 27. apríla, hrala Martinka Humajová na absolventskom koncerte 
v koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka. V jej podaní odznela na klavíri skladba 
Narcis od A. Nevina. 

   Na nedeľu Dobrého Pastiera, 7. mája, boli v Necpaloch hody. Sv. omšu pri 
necpalskej kaplnke slúžil pán kaplán Michal Masný, spieval na nej zbor 
Bartolomejčatá. U Humajovcov a Petrášovcov sa opäť zišlo veľa „hodovníkov“, ku 
Janke a Milankovi Petrášovcom, Lenke a Roderikovi Weissabelovcom a Lucke 
Petrášovej s priateľom Ferkom sa na obede tentoraz pridali priateľka Martina 
Humaja Ľudka a jeho birmovný otec Juraj Orlík so sestrou Zuzkou Šimkovičovou. 
Poobede sa ešte v dome na Veľkonecpalskej 117 vystriedali ďalší hostia: páter 
Pavol Kollár a páter Ján Hríb z kláštora piaristov, Erika, Silvia a Peter Petrášovci, 
Veronika Petrášová s priateľom Maťom a Števko Páleš. „Hodovanie“ prebehlo 
v dobrej atmosfére a domov si hádam každý okrem plného žalúdka priniesol aj kus 
dobrej nálady. 

   V nedeľu, 21. mája, prijala Marienka Boboková z rúk otca biskupa Viliama Judáka 
sviatosť bimovania. Jej birmovnou mamou sa stala Petra Humajová. Na 
slávnostnom obede v Lehote pod Vtáčnikom sa zúčastnili aj ostatní Humajovci 
z Prievidze. 

   Šanik Bohó z Rimavskej Soboty v máji úspešne zvládol skúšku dospelosti – 
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maturitu. Štúdium na gymnáziu ukončil samými jednotkami. Zvládol i prijímačky na 
vysokú školu – dostal sa na medicínu v Bratislave, Brne a Košiciach.  

   Školu vychodil už aj Andrej Humaj. Ten štyri roky navštevoval strojárske učilište. 
Momentálne „brigáduje“ v Košiciach.  

   V piatok, 26. mája, pribudol Humajovcom a Petrášovcom nový obyvateľ psej 
búdy. Maťka a Maťo sa rozhodli porušiť pravidlo o tom, že každý pes ich domu sa 
bude volať Alo, a novému šteniatku dali meno Crosby podľa jedného talentovaného 
kanadského hokejistu. Crosby sa narodil presne v deň, keď bol utratený jeho 
predchodca Alo, v dome Maťovej priateľky Ľudky v Lazanoch. Má ešte ďalších 
sedem súrodencov. Na nové bydlisko si už pomaly zvykol. 

   Koncom mája si Marek Florián, verný nasledovník svojho brata Dominika, zlomil 
nohu. Kvôli úrazu sa musel odložiť jeho plánovaný príchod na Slovensko, kde mal 
Marek prázdninovať (ako škôlkár si to mohol dovoliť aj takto predčasne) u svojich 
starých rodičov Helenky a Vladka Mečiarovcov. 

   Večer, 27. mája, Martin Humaj odcestoval do Krakova, aby sa tam zúčastnil svätej 
omše slúženej pápežom Benediktom XVI. Hoci cestoval celú noc a ráno ešte musel 
spolu s inými prejsť istý úsek cesty aj pešo, svoju cestu neľutoval. Domov sa vrátil 
v nedeľu večer. 

   31. mája ukončila Martinka Humajová I. stupeň hry na klavír na ZUŠ Ladislava 
Stančeka v Prievidzi absolventskou skúškou. Skladby vycvičené pod dozorom Betky 
Karpišovej sa jej podarili. V hre na klavíri sa rozhodla pokračovať aj na II. stupni. 

   V sobotu, 3. júna, sa v piaristickom kostole v Prievidzi uskutočnil tradičný program 
Mládež očakáva nové Turíce. Okrem zborov piaristických škôl Rosnička a Školský 
zbor piaristického gymnázia (spieva v nich i Martinka Humajová) sa v programe 
predstavili i zbory piaristických škôl z Nitry a Trenčína a spevák Jiří Zmožek. 
Nechýbalo divadlo v podaní mladých z piaristického kostola, adorácia a polnočná sv. 
omša, na ktorej spievali Trosky spojené so Školským zborom piaristického 
gymnázia. 

   6. júna sa študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku spolu s kaplánom 
Róbertom Slotkom vydali na púť na Staré Hory, aby poďakovali za uplynulý 
akademický rok. Po sv. omši v Bazilike Navštívenia Panny Márie navštívili 
i Studničku. Podujatia sa medzi inými zúčastnila aj Petra Humajová. 

   V stredu, 7. júna, sa Peter Petráš st. spolu s Evkou, Martinkou a Jožkom 
Humajovcami vybrali na malý výlet do Ružomberka. Boli pomôcť so sťahovaním 
Petre, ktorá v pondelok,  5. júna, spravila poslednú skúšku, a týmto dňom jej teda 
začali prázdniny. 

   V júni pricestoval na návštevu k Helenke Mečiarovej jej synovec Tomáš z Lysej 
nad Labem spolu so svojou snúbenicou. Na Slovensku strávili pár dní. Tetu Helu 
potom zobrali do Čiech k dcére Ivetke. 

   15. júna Veronika Petrášová úspešne ukončila štátnicou štúdium na Fakulte 
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priemyselných technológií v Púchove. Titul Ing. jej bol slávnostne udelený 3. júla, 
pričom na promóciách sa zúčastnila celá jej najbližšia rodina (rodičia Erika a Peter, 
starká Filka, neskôr prišla i sestra Silvia) a priateľ Martin.  

    Vo štvrtok, 15.júna, si Petra Humajová so svojimi spolubývajúcimi Katkou 
a Laurou a spolužiakom Danom spravila malý výlet do Vlkolínca. Do dedinky 
zapísanej v zozname UNESCO sa vybrali pešo z Ružomberka. Po prehliadke tejto 
výnimočnej pamätihodnosti nasledovala opekačka. 

   19. júna odcestovali Lenka a Roderik Weissabelovci na dovolenku do Tuniska. 
V Afrike strávili desať dní. 

   22. júna sa Martin Humaj vybral so svojou triedou na koncoročný výlet do 
Bratislavy. 

   V piatok, 23. júna, sa Martinka Humajová zúčastnila na pohostení pre 
tohtoročných absolventov  ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Celé podujatie sa 
uskutočnilo v jedálni Priemstavu, pričom pozostávalo z udelenia pamiatok pri 
príležitosti absolvovania a slávnostnej večere, po ktorej nasledovala tanečná 
zábava. 

   V pondelok, 26. júna, odišla Maťka Humajová so svojou triedou, triednym 
profesorom Jurajom Orlíkom a pátrom Jánom Hríbom do Chvojnice. Kvartáni tu na 
chate strávili dva dni. Neobišla ich túra na Maguru či opekačka. 

   Koncom júna odcestovala Alenka Humajová s dcérou Mirkou na dovolenku do 
Bulharska. Teta Vlasta Petrášová zase dovolenkovala v Chorvátsku. 

   29. júna sa na dvore Petrášovcov a Humajovcov uskutočnila tradičná 
„petropavlovská“ oslava menín. Okrem domácich tvorilo veselú spoločnosť ešte 
32 hostí. Každému z nich sa ušiel vynikajúci guláš navarený Petrom Petrášom ml., 
zákusky Filky Petrášovej i dobrá zábava, tvorená či už tradičným „rodinným 
humorom“, alebo piesňami hudobnej skupiny Necpalanka. Tých, čo obsedeli na 
svojich miestach, bolo veru málo, a tak betónový chodník pod balkónom dostal 
zabrať... 

   Koncom júna vymenila rodina Vladka Mečiara na svojom dome drevené okná za 
plastové. V ďalších dňoch Mečiarovci pokračovali v zveľaďovaní domácnosti 
maľovaním izieb. 

   30. júna ukončila „školopovinná“ časť našej rodiny ďalší školský rok prevzatím 
vysvedčení. Martin Humaj začal prázdninovať hneď naplno – ešte v tento deň 
vyrazil spolu so svojou priateľkou Ľudkou a jej sestrami na cyklistický výlet na Staré 
Hory. V prvý deň dorazili do Španej Doliny pri Banskej Bystrici, kde aj prespali. Ráno 
pokračovali smerom na Staré Hory a zúčastnili sa na svätej omši pri Studničke. 
Domov sa vrátili v sobotu podvečer. 

   Začiatkom leta pricestovala na Slovensko Katka Mihálková so svojou rodinou 
z Francúzska, aby navštívila rodičov – Lydku a Stana Mečiarovcov. Mihálkovci chcú 
zároveň pokračovať i v prestavbe domu Lojzka Mečiara. 
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   4. júla Martin Humaj opäť pokračoval v cyklistickom duchu – tentoraz sa vybral na 
cyklistickú púť do Nitry pri príležitosti sviatku slovanských vierozvestcov sv. Cyrila               
a Metoda. Cyklistov z rôznych miest bolo spolu okolo 500. Prespali v škole 
u piaristov a 5. júla sa v Nitre zúčastnili na slávnostnej svätej omši slúženej 
kardinálom Tomkom. Potom vyrazili na cestu späť. Zazrieť ste medzi nimi mohli aj 
Petra Petráša ml.. 

   Vo štvrtok, 6. júla, sa Silvia Petrášová so svojimi kamarátmi opäť vydala na cestu 
do Dánska, aby tu strávila časť prázdnin oberaním jahôd. Do ďalekej krajiny 
všetkých účastníkov brigády osobne odviezol Peter Petráš ml.. 

   V nedeľu, 9. júla, otvorili Humajovci „opekačkovú“ sezónu. V posedení ich 
záhrady sa okrem domácich obyvateľov zišli rodiny Hofferová, Palajová a pátri Ján, 
Juraj a Pavol z piaristického kláštora. Na chvíľu ich svojou spoločnosťou potešili aj 
Tonka Šovčíková, Peter a Erika Petrášovci a Milanko Petráš. Počasie bolo po krátkej 
búrke veľmi príjemné a určite i ono prispelo k dobrej nálade, ktorou oplývali všetci 
účastníci opekačky bez výnimky. 

   Keďže na ďalší týždeň mala Evka Humajová dovolenku, „opekačky“ pokračovali 
ďalej: vo štvrtok poobede s rodinou Bobokovou z Lehoty pod Vtáčnikom, večer 
s rodinou Modranovou a v nedeľu s Malinovcami z Lazian. 

   V stredu, 12. júla v ranných hodinách, nás po dlhšom pobyte v nemocnici navždy 
opustil Števko Páleš. Pohrebné obrady vykonal v piatok, 14. júla, páter Pavol Kollár. 

  Od 18. do rána 24. júla pobudli sestry Peťka a Maťka Humajové spolu s ďalšími 
mladými z Prievidze a okolia na hudobnom festivale slovenskej gospelovej hudby 
Verím Pane v Námestove. Ubytované boli na Základnej škole Brehy, pričom spali 
v spacákoch na nafukovačkách. Obe sestry sa tak ako minulý rok zúčastnili dielne Ja 
verím pod vedením Daniela Shawa zo skupiny Heaven's Shore, kde sa učili tancovať 
v štýle hip-hop. Nevyhýbali sa však ani duchovnému (sväté omše, adorácia, chvály, 
duchovná obnova) či hudobnému programu (koncerty v amfiteátri pri Oravskej 
priehrade každý večer od 18:00 do 23:00, cez víkend už od 13:00). Navštívili 
i predstavenie tanečného divadla A–tak Pra(e)meň. Okrem siedmich mladých 
z Prievidze a Lehoty pod Vtáčnikom ste na festivale počas víkendu mohli stretnúť aj 
pátra Juraja Ďurneka, nového riaditeľa prievidzského piaristického gymnázia.  

   Počas víkendu 23. – 24. júla bola Veronika Petrášová so svojím priateľom Maťom 
v Štúrove. Spojila príjemné s užitočným – okrem kúpania sa stihla i nakúpiť marhule 
na zaváranie. 

   V utorok, 1. augusta, oslávila Marienka Mečiarová svoje krásne (keďže je žena, 
tak neprezradíme koľké ☺) narodeniny. K početným gratulantom sa pridáva 
i redakcia časopisu Maňa. Želáme tete Marienke nielen veľa tradičného zdravia, 
šťastia a Božieho požehnania, ale i stály úsmev na tvári, radosť z každého dňa  - 
a trochu menej neúprosne pečúceho slnka.  

Petra Humajová 
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SPOMIENKA NA DEDKA ŠTEFANA PÁLEŠA 
 
   Dedko Števko uzrel svetlo sveta dňa 2. 1. 1930 v jednom 
z rakúskych mestečiek, kde boli jeho rodičia za prácou. 
Keďže bol najstarší zo šiestich detí, popri škole sa staral 
o súrodencov, robil domáce práce, pracoval na poli a staral 
sa o dobytok.  
   Počas vojenčiny sa na stanici zoznámil so svojou budúcou 
manželkou Blaženkou. Spýtal sa jej na vlak, ktorým mal 
cestovať, a ona mu odpovedala: „Veď tu stojí len jeden 
vlak!“ Odvtedy sa začali spolu stretávať a bola svadba. 
Výsledkom veľkej lásky sa stali štyri deti: najstaršia 
Marcelka, Paľko, Lenka a neplánovaná Erika. 
   Vo veľkej biede a s pomocou rodičov postavil dedko 
rodinný dom v Koši. Keďže sa však nachádzal vedľa závodu Paneláreň, musel sa 
z neho aj s rodinou vysťahovať. Novým domovom rodiny Pálešovej sa stal rodinný 
dom v Prievidzi na Bojnickej ceste, ktorý dedko renovoval. No pretože sa na tom 
mieste išla stavať pošta, opäť sa museli presťahovať – do činžiaku na Sídlisku 
mládeže. Blaženka v tom čase dostala cukrovku. V činžiaku bývať nechceli, tak 
začali stavať dom na Včelárskej ulici. Veľmi radi sme tam chodievali na prázdniny. 
No keď sa deti osamostatnili a dedko s babkou zostali v dome sami dvaja, predali 
ho podnikateľovi nebohému pánovi Dérerovi staršiemu a opäť sa presťahovali do 
činžiaku – na Staré sídlisko. Dedko v tom čase pomáhal stavať dom Erike a Paľkovi. 
Po babkinej smrti býval rok a pol u dcéry Eriky, potom sa vrátil späť do činžiaku. 
   V živote veľmi veľa pracoval - po vojne ako robotník v ENO (Elektráreň Nováky), 
potom ako vedúci oddelenia domácich potrieb v obchodnom dome PRIOR. Neskôr 
robil i v sklade tohto obchodného domu. 
   Ku koncu života začal mať problémy s dýchaním a chrbticou. Začal chodiť najprv 
s jednou, potom s dvoma paličkami a po prudkom zhoršení zdravotného stavu sa 
ocitol v nemocnici na internom oddelení. Po skolabovaní ho previezli na ARO. 
Pobudol tam sedem týždňov. Starala sa oňho najmä najstaršia dcéra Marcelka. Ja 
som za ním v posledné dni chodievala takmer každý deň. Po preložení na oddelenie 
dlhodobo chorých som s ním bola poslednýkrát. Na druhý deň ráno o 5:30 zomrel. 
Bolo to 12. júla 2006. Teraz je už v nebi... 
   Nikdy nezabudnem na to, ako dedko so starkým stavali náš dom. Mávali vtedy 
pivko na občerstvenie od smädu. No dedkovi bolo vždy studené. Raz sa rozhodol, že 
si ho zohreje v hrnčeku na variči, no zabudol naň. Potom si ho zas musel chladiť... 
   Nezabudnem ani na to, ako sme spolu so sestrou Silviou a dedkom chodili cez 
letné prázdniny na ujovu Paľkovu chatu pri Kováčovú. V noci dedko spával pri 
dverách a pri posteli mal vždy pripravenú hrubú palicu z rýľa, keby nás náhodou 
„kmíni“ (zlodeji) prepadli.... 
   Česť jeho pamiatke!  

                             Vnučka Veronika 
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ROZHOVOR S JÁNOM KNAPÍKOM 
 

N emôžete si ho nevšimnúť. Nie len pre jeho vysokú postavu, ale i pre šibalský 
úsmev, ktorý mu vždy žiari v očiach pri kontakte s mladými ľuďmi. Všimla som 

si ho i ja – minulý rok na festivale Verím Pane v Námestove. Teraz som tam už šla 
s malilinkou nádejou, že niečo by z toho mohlo byť. A nesklamal. Dámy a páni, 
univerzitný kaplán Ján Knapík. 

   Prichádzam za vami ako človek, ktorý o vás 
síce veľa nevie – ale chce sa dozvedieť. 
Odkiaľ pochádzate? Môžete si zaspomínať na 
svoje detstvo, rodičov? 
   Som z dediny, ktorá sa volá Pusté Pole a nachádza 
sa v okrese Stará Ľubovňa. Je to  úplne maličká 
dedina, má okolo 230 obyvateľov. Tam som prežil 
celé svoje detstvo, tam mám kamarátov, známych 
ľudí a tam sa vždy rád vraciam. Je to paradoxné, ale 
čím dlhšie som z domu preč, tým radšej sa vraciam, 
pretože tam sú moje korene, ktoré si stále viac 
a viac uvedomujem, a tam som asi najviac 
uvoľnený. Keď som niekde inde, kde sú moje 
povinnosti a to, čo musím robiť, je to troška iné. Ale 
doma som tým, čím som, a aj ľudia, ktorí ma 

poznajú, ma väčšinou neberú iba ako kňaza. Poznajú ma totiž odmalička, ako 
chlapca, ktorý aj povystrájal všetko možné, a nič pred nimi nemôžem skryť. Vzťah 
s ľuďmi, ktorí vás takto poznajú, je úplne iný. Je pekný. 
    
Čo ste vyštudovali? 

   Po základnej škole som išiel na gymnázium v Lipanoch a na konci gymnázia som 
špekuloval nad tým, čo ďalej so životom. Vtedy sa mi priplietla do cesty taká 
myšlienka, že by som sa mohol stať kňazom. Najprv som sa toho zľakol, lebo nikto 
mi to nenúkal a ja som si myslel, že by bolo dobré, keby mi niekto povedal: „Môžeš 
byť kňazom.“ A najhoršie na tom bolo, že ja som ani netušil, či vôbec môžem byť 
kňazom, či sú nejaké podmienky, ktoré musím splniť – proste nevedel som o tom 
nič, aj keď som chodil do kostola, s naším farárom sme robili rôzne zaujímavé veci, 
ktoré nás bavili, ale na túto tému sme nikdy nerozprávali. To bolo pre mňa také 
troška ťažké obdobie. A keď som sa už rozhodol, že hej, zase ma dva razy nezobrali 
do školy na teológiu, až potom, na tretí raz. 
 

   Aké bolo štúdium teológie, začiatky v kňazskej službe? 
   Išiel som študovať teológiu úplne bez očakávaní. Vôbec som nevedel, čo ma 
čaká. Jediné čo som vedel, bolo „chcem sa stať kňazom“. A tak všetky veci, ktoré 
prichádzali, som bral veľmi slobodne -  keď to tu odo mňa chcú, tak je to asi 
dôležité pre moje kňazstvo a nemám problém okolo toho nejako veľa vymýšľať, 
pretože to tak je. S odstupom času som zistil, že je to veľmi dobrý postoj v tom 
zmysle, že som sa uchránil od rôznych špekulácií. Niektorým chlapcom, ktorí boli 
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s nami v seminári, sa stále čosi nepáčilo: „Toto nie je dobré, denný poriadok by sme 
mali zmeniť, študijný plán treba zmeniť...“ Ja som si hovoril: „Veď ja ani neviem, čo 
to tu je, a ja mám meniť študijný poriadok a denný plán? Veď toto sú veci, ktoré sú 
vyskúšané.“ A teraz môžem povedať, že veľmi rád spomínam na štúdium teológie 
na Spišskej Kapitule, pretože to boli časy možno viac utiahnutého a skrytého života, 
ale života, v ktorom mala pevné a presné miesto modlitba, rozjímanie... Teraz, keď 
som kňaz, sa dostávam k tomu, že ten systém mal veľký zmysel a ak človek chce 
obstáť, tak mu nezostáva nič iné, len si ten systém (čo sa týka modlitby) utvoriť aj 
v kňazskom živote. 
   Moje prvé kaplánske miesto bolo v Bardejove. O prvej „kaplánke“ sa hovorí, že je 
ako prvá láska, že na ňu sa nikdy nezabúda a že je veľmi pekná. Tak aj ja veľmi rád 
spomínam na Bardejov, na pána dekana, ktorý tam bol, na kaplánsku partiu a na 
veriacich, ktorí sú v tomto meste veľmi otvorení a prajní. Nie všade sú takí ľudia. 
Ale Bardejovčania vám povedia aj ukážu, že si vážia, keď môžu s vami 
spolupracovať, že ich teší, keď robíte niečo pre nich alebo pre ich deti, a sú veľmi 
dobrosrdeční. Dodnes s mnohými z nich udržiavam priateľské vzťahy. 
 

   V súčasnosti pôsobíte ako duchovný správca UPC Dr. Štefana Héseka 
v Prešove. Vašou očividnou doménou sú mladí ľudia. Aký je váš vzťah 
k nim? 
   Mám rád mladých ľudí, lebo ako hovoril predchádzajúci pápež Ján Pavol II., oni 
sú budúcnosťou Cirkvi. Mladí ľudia okrem toho, že sú mladí, pekní, zdraví, majú aj 
jednu charakteristiku, ktorú si veľmi nechcú priznať - že sú zraniteľní 
a ovplyvniteľní. O mladých ľudí bojuje kde – kto. Nielen firmy, banky, ktoré to robia 
z ekonomických dôvodov, ale aj rôzne myšlienkové prúdy, ktoré chcú takýmto 
spôsobom získať nadvládu nad určitým duchovným svetom, nad teritóriom našich 
myšlienok. Ja mám mladých ľudí veľmi rád. Niekedy im poviem aj tvrdé veci alebo 
že sa na nich hnevám, keď si myslím, že niečo neurobili práve najlepšie. Ale cítim sa 
s nimi dobre a myslím si, že práca, ktorú robím, má zmysel. Robím ju s radosťou 
a dúfam, že to aspoň troška cítia.  
 

   Dnešná mládež dostáva často nelichotivý prívlastok „skazená“. Myslíte 
si, že medzi mladými je ešte dosť takých, ktorí majú svetu čo povedať? 
   S tou „skazenosťou“ je to vždy také, a predpokladám, že to tak aj bude, že 
generácia, ktorá sa dostala vo svojom veku do určitej stabilnej polohy (nejaký 
stredný vek a vyššie), má sklony k moralizovaniu a k vyjadreniam typu: „To za 
našich čias nebývalo, to my sme také veci nerobili!“ Ale keď sa porozprávate s inými 
ľuďmi, staršími, ktorí sú troška otvorení, tak vám priznajú: „Aj my sme robili rôzne 
pestvá, aj my sme vystrájali, aj my sme robili všetko možné.“ Takže to, že sa staršia 
generácia vyjadruje o mladých takýmto spôsobom, by som považoval za určitý 
generačný problém. Nemyslím si, že mladí ľudia sú horší, ako boli predtým. Problém 
je možno v tom, že majú viac prostriedkov na to, aby si pobabrali život. Lebo - 
poďme napríklad dozadu o sto rokov. Kto mal prístup k drogám? Existoval internet, 
ktorý je na jednej strane požehnaním, keď ho človek využije dobre, na druhej 
strane môže človeka morálne úplne zdevastovať? A kopec iných vecí, ktoré niekedy 
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neboli, a dnes sú. Ale toto nie je vina mladých ľudí, toto je jednoducho doba, ktorá 
sa nedá zastaviť. Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že také veci sú, ale mladých 
ľudí treba učiť: „Áno, toto je vec, ktorú môžeš využiť a zneužiť.“ Tak ako nôž, ktorý 
existuje už tisíc rokov – môžete ním rezať chlieb a môžete ním zabiť človeka. 
Mladým netreba hovoriť: „Nepoužívajte nôž.“ Lebo čím si odrežú chlieb? Treba im 
povedať: „Naučte sa tieto veci využívať tak, aby to bolo v súlade s vašim 
svedomím, s vašou vierou.“ Toto je dôležité. 
 

   Čítala som o jednej z aktivít vašich vysokoškolákov – o službe 
počúvania. Môžete nám ju priblížiť? 
   Služba počúvania vznikla pred troma rokmi, ak sa dobre pamätám, a nie je to 
naša myšlienka. Prevzali sme ju z Banskej Bystrice, tam študenti chodia tak isto do 
nemocnice – alebo aspoň v tom čase chodievali. V našom prevedení to vyzerá asi 
tak, že každý štvrtok malá skupina ľudí – traja, štyria, piati, šiesti, podľa toho, kto 
má ako chuť – ideme na geriatrické oddelenie v Prešovskej nemocnici a pobudneme 
tam zhruba hodinku. Prídeme na izbu k pacientom, rozdelíme sa po jednom, po 
dvoch, sadneme si k nim a povieme: „Sme študenti vysokej školy a ak chcete, 
budeme chvíľku s vami, porozprávame sa.“ Zriedkakedy sa stane, že to ľudia 
odmietnu, obyčajne sú veľmi radi, aj keď ten rozhovor na začiatku vyzerá dosť 
kostrbato, musíte ho nejako naštartovať (Odkiaľ ste? Máte deti? Ako sa cítite? 
a podobne). Veľmi často, keď odchádzame preč, tí pacienti povedia: „Kedy prídete? 
Prídete zasa?“ Je to pre nich také spestrenie a má veľký význam aj pre študentov. 
Oni veľmi často žijú v presvedčení, že ich mladosť, krása a zdravie budú trvať 
večne, čo je klamstvo. Často si nevážia svoje dary, ktoré dostali od Pána. A keď 
prídu do konfrontácie s takýmito ľuďmi, skoro vždy povedia: „Ani nevieme, aký 
máme dar, že môžeme chodiť, že nie sme pripútaní na lôžko, že môžeme študovať, 
že sme ešte zdraví a mladí.“ Jednoducho pre týchto študentov je to veľké 
požehnanie – a aj pre tú druhú stranu. Ale nakoniec ono je to tak s každou obetou. 
Keď človek niečo obetuje, vracia sa mu to takýmto spôsobom. 
 

   Ani tu, v Námestove, nezaháľate a na festivale Verím Pane vediete 
tvorivú dielňu s názvom Príprava modlitby. O čo v nej ide? 
   Príprava modlitby je taká komorná dielňa, komorná svojím obsahom i počtom 
účastníkov (teraz ich bolo sedem), takže nie je veľkou dielňou. Ale to ani nie je jej 
podstatou. Podstatou dielne je najprv vysvetliť mladým ľuďom, ako oni sami môžu 
pripravovať modlitbu -  napríklad keď sú mládežnícke sväté omše a oni majú 
nachystať spevy, obetné dary... Preberajú sa tam základné liturgické normy, ktoré 
by mali dodržať tak, aby to malo hlavu aj pätu. Považujem to za veľmi dôležité, 
pretože počas môjho pôsobenia pri mladých ľuďoch som prišiel na to, že mnohé 
z týchto vecí vôbec nie sú dodržané, a potom sa stáva, že svätá omša je zle 
chápaná. Taký drobný príklad: keď sa prinášajú obetné dary, ľudia často donesú 
obetný dar, ktorý po svätej omši zoberú. Ale to nie je skutočný obetný dar, lebo vy 
keď niečo darujete, to nemôže byť divadlo – že na omši to tam dáte a po omši si to 
zoberiete späť. To je naozaj dar, ktorý by sa mal použiť napríklad pre chudobných 
alebo pre ľudí, ktorí sú v kostole, po svätej omši – napríklad keď sa donesie nejaké 
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hrozno, ovocie, tak sa im po omši rozdá. Mnohí mladí ľudia nechápu, prečo to tak 
je, ale keď sa im to vysvetlí, povedia: „Ahá, no teraz to už má hlavu a pätu.“ Takže 
v prvej časti sa rozoberajú tieto princípy. Potom sa tam hovorí o spevoch, aké by na 
svätej omši mali byť a aké zasa nie. Druhá časť dielne spočíva v tom, že 
poskladáme z rôznych stavebných kameňov (tak to obrazne poviem) modlitbu. 
Minulý rok sme skladali odprosujúcu modlitbu, tento rok ďakovnú. V tej modlitbe sú 
napríklad časti Božieho slova, meditácia, žalmy, piesne, nejaké príbehy, vlastné 
svedectvá... Všetky tieto veci poskladáme do jedného celku. Ľudia, keď odchádzajú 
domov, dostanú do ruky celý papier, ktorý si pripravili a keď chcú, tak vo svojej 
farnosti medzi mladými ľuďmi môžu urobiť tento rok napríklad ďakovnú modlitbu, 
ktorá má zhruba necelú pol hodinku.  
 

   Ako inak vyzerá leto univerzitného kaplána? 
   Leto univerzitného kaplána je iné ako u bežných kňazov, pretože tým, že sú 
študenti mimo, že nie sú na vysokej škole, tak my neslúžime pre nich sväté omše na 
internáte, nerobíme programy, ktoré sú bežnou súčasťou nášho života. Ale máme 
programy aj na leto. Napríklad teraz sme boli s partiou týždeň v Zuberci na turistike, 
chodili sme na túry v Roháčoch. Hneď v utorok sme sa presunuli sem do 
Námestova – je tu asi dvadsať ľudí, mnohí z nich sú v dielňach, mnohí pripravujú 
nejaké veci, ja tu aj spovedám, slúžim omše, pán kaplán, ktorý je z UPC–čka, tak 
isto, takže to je jedna časť našich aktivít. Ešte máme na august pripravené dve 
akcie. Jedna je taká krátka, iba dvojdňová, druhá možno troška dlhšia. Ten zvyšok 
je čas na dovolenku – možno nejaký týždeň, dva. Na konci augusta sa začínajú 
chystať veci na nový akademický rok. A to už keď sa začne, prvá prestávka je 
v decembri, počas vianočných sviatkov.  
 

   Na čo sa v najbližšom čase najviac tešíte? 
   Prázdniny sú priestorom, kedy si oddýchneme od svojich povinností, a po určitom 
čase sa začneme tešiť (celá tá partia, ktorá robí okolo UPC-čka) na to, že príde nový 
akademický rok. Máme vyvetrané hlavy a v nich nové nápady. A ideme do toho 
s takým novým entuziazmom. Máme znova novú silu, niečo sme načerpali, 
a chceme znova veci posunúť aspoň o malý krok dopredu. Tak na ten čas sa teším, 
kedy mi začnú chýbať povinnosti, študenti a všetko okolo toho. 
 

   Chceli by ste niečo odkázať našej tete Marienke? 
   Možno sú pre ňu niektoré veci veľmi ťažké. To, že trpí takýmto spôsobom, má 
však veľký význam nielen pre ňu, ale aj pre ľudí okolo nej, či ľudí, ktorí sú niekde 
vzdialení. Ak to dokáže prijímať ako utrpenie s Kristom a obetovať za nich, 
vyprosuje im takýmto spôsobom milosť a Božie požehnanie. A tým robí strašne 
veľa. Nikdy na tejto zemi nebude vidieť všetko ovocie svojho utrpenia, ale raz sa to 
dozvie. A ja by som ju chcel poprosiť, aby časť svojho utrpenia, starostí a modlitieb 
obetovala aj za mladých vysokoškolákov a za mladých ľudí vôbec, pretože oni 
takúto obetu potrebujú.  

 Ďakujem za rozhovor! 
Petra Humajová 
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OSEMSMEROVKA 
   Jeden muž sa sťažuje druhému: 
   „Keď moju ženu bolí zub, spieva.“ 
   „A prečo?“ 
   „Chce,... (tajnička 3 3  2 2 5).“ 
 

AFRIKA, AKOBY, AMERIKA, AMULET, ANÍZ, ARAŠ, ARITMETIKA, AURUM, BAROK, BASA, 
BAZA, BÁBÄTKO, BÁJE, BOBOR, BOJE, CAP, CAPKO, CÍTIŤ, ČAKAŤ, ČATA, ČESKO, ČIP, 
DELISA, DIAVA, ELEKTRIČKA, ELEONÓRA, EXTRÉMISTA, FAŠIANGY, FERO, FRANTIŠEK, 
FUJ, GAGARIN, GITA, CHLEBA, CHÓR, INTERNET, IZÁK, JAMAJKA, JEDNOTA, JEDNOTKA, 
KARIÉRA, KAT, KÁVA, KEFIR, KLAS, KNIHA, KOLESO, KONÁR, KOPA, KORENINA, KOSA, 
KOVÁČKA, KÔL, KÔŇ, KÔŠ, KUKURICA, KÚPACÍ, KYTICA, LABA, LADA, LASO, LASTOVIČKA, 
LAVIČKA, LAVÍNA, LÁKADLO, LÁSKA, LÁVA, LEA, LEPENIČKA, LEVICA, LIPA, LOJ, LOTYŠI, 
MAK, MAXI, MÁRIO, MÄSIARSTVO, MÄSO, MIA, MIAGAŤ, MORÁLKA, NAVAR, NÁBOJ, 
NÁKUP, NEHA, NEHLUČNÝ, NIAMEY, NIŤ, NOCI, NOHA, NOS, NOTA, OBRA, ODEV, 
OCHRANA, OKOLIE, OLINA, OLOVO, OPAR, OŠÍPANÉ, PARA, PAVUČINA, PÁSKA, PÁV, 
PENIAZE, PES, PIESKOVISKO, PIEŠŤANY, PLATIDLO, POKLAD, POKLOP, POLIEVKA, 
POLITOLÓGIA, POLKA, POPOKATEPETL,  PRÁZDNINY, PROKOP, PROTOKOL, PUK,  
RASTISLAVA, RÁM, RÁMY, REKVALIFIKÁCIA, REPA, ROBKO, ROH, RÓBA, SEAT, STANO, 
STĹP, STOLIČKA, SUDOKU, SYMFÓNIA, ŠAĽA, ŠARKAN, ŠAT, ŠKOLA, TELEGRAFIA, TELEPATIA, 
TELÚR, TIBOR, TIEŇ, TIEŽ, TITAN, TLAČOVKA, TÓN, TRAK, TRÁVA, TRI, TURBO, TYKADLO, 
TÝŽDEŇ, ŤAVA, UŠNICA, VAK, VARIANT, VARIŤ, VÁKUUM, VÁZA, VILA, VOZÍČEK, VRED, XÉNIA, 
ZATĹCŤ, ZIMNÝ 

Martinka Humajová 

S T Ĺ P K E Š I T N A R F E R O E X T R É M I S T A
U Y A E A A A K L A S E A L A E L É A V Á R T E I K
D K M S R A R N O K D K Š E S Y E N A A A O L G T I
O A U F T H K I A L I V I K T N O I T R L Ú Ó A A T
K D L U Ó O A H É Á A A A T I I N A A I R L R G N E
U L E J O N N A T R V L N R S N Ó E Č Ť O Ó Ó A M M
L O T Y Š I I R R O A I G I L D R K H T CH O B R U T
O A A N Í Z E A I M R F Y Č A Z A O I A R K A I R I
K O S A P Z V Š Ä A Y I O K V Á R L Á V A B S N U R
O O O O A A M S P Ý N K S A A R O B A F N O A I A A
T Ó N I N D I O N I A Á E B K P A O R V A R I A N T
O A N Á É A A M Ť A Ť C L E O A B I L Y I X A M E E
R E K A R A I L K Ô Š I O L R R K E F I R Č M E H L
P U R S Ň Z D Č K A E A K CH A A Y Č G A N Á K Y L E
P A T S Ô Á Á A T O I O R O B I T E I O R A M A U P
P V Z A K V E I L O P O K O R P I S T V V G I P Č A
O O A A O Á A Á L A I O O K P A C K A A O C E I N T
D Z T K B P S O V R E D P A O N A O Ť J O T N L Ý I
E Í Ĺ I E K V U P Á S K A O L O J A O N A T S Ž E A
V Č C R A O Č Š A A K Ô L K K T G A S I L E D A A T
O E Ť E T I A N T K O U Á K Á A A K Č I N E P E L E
K K R M N Ľ R I O T V Z U A I E T I E Ň Ň U I A A N
O Ú T A A Á O C N O I R Á M Ä S O E Ť A K A Č P V R
L P Ž Ä M A B A D N S O L D I T A L P Y B O K A Í E
I A E Y B V O O E D K U K U R I C A L E V I C A N T
E C I E J Á B O J E O E A N I N E R O K T C A P A N
C Í T I Ť K B A K J A M A J L O L D A K Á L A B A I
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TAJNIČKA 
 

„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie...“ (tajnička) 
                                                 Margarete Seemannová 

1. Nebo inak – domáce zviera dávajúce mlieko. 
2. Hlavné mesto USA – chemická značka síry. 
3. Nos psa – európsky ostrov s hlavný mestom Reykjavík. 
4. Dedinka neďaleko Ružomberka zapísaná do UNESCO – predložka. 
5. Hrad na okraji Bratislavy – panovník inak. 
6. Talianske mesto, v ktorom vznikla v 12. storočí prvá univerzita – orgán sluchu. 
7. Plod jablone – dopravný prostriedok. 
8. Jedna zo slovenských televízií – oslavná báseň. 
9. Absolvent štúdia medicíny – najvyššie pohorie Slovenska. 
10. Sláčikový hudobný nástroj – spojka. 
11. Známy ruský skladateľ, autor baletu Luskáčik – iniciála krstného mena víťaza 
tohtoročnej súťaže Superstar. 
12. Múzeum ľudovej architektúry v prírode – množné číslo od slova dieťa. 
13. Časť matematiky zaoberajúca sa rysovaním – ŠPZ Prievidze. 
14. Známy slovenský hokejový brankár – zdrobnenina mena Katarína. 
15. Oceán rozprestierajúci sa medzi Európu a Amerikou – chemická značka kyslíka. 

Petra Humajová 

1. 10.

2. 9.

3. 5.

4. 4.

5. 11.

6.
7. 7. 6.

8.
9. 2.

10. 8.

11.
12. 1.

13. 13. 3.

14.
15. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.
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MAŇA ANKETA 
 

IX. ročník 
 

   IX. ročník Maňa ankety prebiehal od 28. júna 2006 do 29. júla 2006 a zúčastnilo 
sa ho presne 101 hlasujúcich. Pri hodnotení najobľúbenejších hercov, herečiek, 
spevákov, speváčok a hudobných skupín čitateľov časopisu Maňa uvádzame 
i kategóriu „nominovaní“. Sú do nej zaradení ľudia, ktorí buď patria do našej rodiny, 
alebo ich v Prievidzi môžete bežne stretnúť a „ktosi“ ich za najlepších v danej 
kategórii považuje. Kto? To už pre nich (ak sa tam nájdu) asi zostane záhadou... 
Iba že by to veľmi, veľmi chceli vedieť... ☺ 

 

Najlepší herec: 
1. JÁN KRÓNER (17 hlasov) 
2. Richard Gere (8 hlasov) 
3. Jackye Chan (7 hlasov) 
 

Najlepšia herečka: 
1. ANGELINA JOLIE (11 hlasov) 
2. Julia Roberts (10 hlasov) 
3. Magda Paveleková (8 hlasov) 
Nominované: Alžbeta Karpišová (2 hlasy), Erika Petrášová (1 hlas) 
 

Najlepší spevák: 
1. PEŤO CMORÍK (15 hlasov) 
2. Robie Williams (12 hlasov) 
3. Miro Žbirka (10 hlasov) 
Nominovaný: Peter Petráš ml. (4 hlasy) 
 

Najlepšia speváčka: 
1. ZUZANA SMATANOVÁ (15 hlasov) 
2. Tina Turner (10 hlasov) 
3. Zdenka Predná (8 hlasov) 
Nominované: Maťka Humajová (2 hlasy), Veronika Petrášová (1 hlas), Alžbeta 
Karpišová    (1 hlas), Ľudmila Malinová (1 hlas) 
 

Najlepšia skupina: 
1. NECPALANKA (28 hlasov) 
2. Elán (21 hlasov) 
3. No Name (7 hlasov) 
 

   Losovanie cien prebehlo v byte Marienky Mečiarovej v nedeľu, 30. júla 2006. 
 

   Sponzori: Lekáreň Angelika, Kamil Petráš, Božena Humajová, Margita 
Duranziová, Marietka Botková, Kvetka Ďurčová st., Mária Mečiarová, anonymné 
zdravotné sestry, Marta Baniarová, Jozef Humaj, Milan Petráš 

ĎAKUJEME! 
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Výhercovia cien: 
1.Kniha „Šum z pien“ (Max Kašparů) – Anna Klimplová 
2. Bonboniéra „Pre potešenie“ – Zuzana Ondrejková 
3. Šálka – Peter Chudý ml. 
4. Album – Peter Petráš ml. 
5. Šperkovnica – Mária Kopecká 
6. Káva „Nescafé Gold“ – Marta Baniarová 
7. Kvetináč – Zdenka Mičkyová 
8. Práškový čistič „Citra“ – Ivana Juríková 
9. Kamilkové mydlo – páter Ján Hríb 
10. Balzam na vlasy – Viera Melišková 
11. Čokoláda „Sladká vášeň“ – Martina Humajová 
12. Brožúrka „Anjeli za volantom“ – Anna Mečiarová (Žabník) 
13. Toaletný papier – Terézia Melichová 
14. Mydlo „Aloe vera“ – Anna Kurbelová 
15. Šumivý celaskon – Pavol Baniar 
16. Pasta na umývanie rúk „EKO“ – Peter Chudý st. 
17. Čierny čaj – Marietta Botková 
18. Poznámkový blok – páter Juraj Ďurnek 
19. Mydlo „Aloe vera“ – Štefánia Lachká 
20. Šumivý vitamín C – Gabriela Malinová 
21. Pomôcka na čistenie zeleniny – Natália Pikulíková 
22. Zubná pasta „Signal“ – Anna Mečiarová 
23. Čistiaca pasta na umývanie rúk „Inosap“ – Ľudmila Zimányiová 
24. Mikroténové vrecia na odpadky – Božena Humajová 
25. Stojan na servítky – Katarína Gondová 
26. Cukríky s náplňou z čiernych ríbezlí – Miroslav Hoffer 
27. Stierka – Peter Petráš st. 
28. Mydlo – Stanislav Mečiar 
29. Prívesok – Veronika Petrášová 
30. Lievik – Filoména Petrášová 
31. Ochranný krém na ruky „Phytanola“ – František Hric 
32. Mikroténové vrecká – Jozef Mokrý 
33. Šumivý vitamín C – Kamil Petráš 
34. Špáradlá – Jozef Humaj 
35. Pásová mucholapka – Mária Mečiarová 
36. Dekoračná sviečka – Anna Valčíková 
37. Vanilkový cukor – Štefan Modran 
38. Cukríky – Eva Humajová 
39. Kypriaci prášok do pečiva – Iris Mokrá 
40. Pohľadnice – Ľudmila Malinová 
Cena útechy: Alžbeta Karpišová 

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme! 
Redakcia 
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KTO HĽADÁ – NÁJDE (?) 
 

 H  ovorí sa to. Ale je tomu vždy tak? Ja – napríklad -  hľadám často. Jedlo 
v chladničke, kľúče vo vreckách, učebňu v škole, literatúru v knižnici. Hľadám 

- a väčšinou nachádzam. No nedávno... 
  Začalo to úplne nevinne. Vybrala som sa so sestrou Maťkou na nákupy, aby som si 
obnovila šatník, ktorý už vyzeral priam žalostne. Aj keď patrím k „nežnejšiemu 
pohlaviu“, chodenie po obchodoch ma príliš nenadchýňa. Hlavne keď nie a nie 
kúpiť... A tak tomu bolo aj teraz. Niečo bolo príliš dlhé, iné zas príliš krátke, to bolo 
príliš extravagantné, to mi pripadalo staromódne. Jedno malo hlboký výstrih, iné 
úzke ramienka, ďalšie holý chrbát, jedno bolo široké, druhé úzke a čo som si 
vyskúšala, to mi aj tak nepristalo. Domov som sa vrátila úplne znechutená 
s rozhodnutím ďalšie obchody tak skoro nenavštíviť. A vtedy sa veci chopila moja 
mamina...  
   V jedno ráno rozhodne zavelila, že sa ide na nákupy. „Zober si peniaze a ideme!“ 
Strašne sa mi nechcelo, ale premohla som sa. Vzala som peňaženku a snažila sa 
tváriť aspoň trocha nadšene. Veď maminka nakupuje asi tak rada ako aj ja...  
   Tentoraz už „výprava“ za obnovením šatníka dopadla úspešnejšie. Šaty, tričko, 
krátke rifle. Človek hneď môže kombinovať rôznorodejšie... Súrila som maminku, 
pretože o desiatej som mala byť na brigáde, a bolo o šesť minút desať, no ona ešte 
chcela, aby som s ňou zašla do potravín. Nasadli sme do auta a odviezli sa do 
Necpál, kde sme v mihu sekundy nakúpili, čo bolo potrebné. Potom som už len 
cestou z potravín k nášmu domu „vyskočila“ z auta, aby som sa na brigádu dostala 
čo najrýchlejšie. 
   Poobedie sa nieslo v normálnom duchu. Obed, riady a zase riady a riady, oberanie 
jahôd a ich spracúvanie - a riady... Zrazu bolo pol piatej, najvyšší čas, aby som sa 
začala chystať na zbor. Obliekla som si nové veci (veď predsa nebudú stáť v skrini, 
nie? ☺) a v pohodičke nachystala všetko potrebné.  
   „No, ešte si vezmem čipovú kartu a môžem ísť!“  
   Pozrela som do zásuvky – a vtom som si spomenula, že veď čipovú kartu mám 
v peňaženke. A peňaženku má maminka. 
   „Mami, môžeš mi dať moju peňaženku?“  
   Maminka šla do spálne, no vrátila sa s prázdnymi rukami. Prekvapene som na ňu 
pozerala.  
   „Ja ju nemám!“  
   „Ako to, že ju nemáš? Veď som ju nechala v aute!“  
   Naše závity sa v okamihu spustili na plné obrátky. Maminku napadlo, že mi 
peňaženku položila na posteľ. No ja som tam nielen že žiadnu peňaženku nenašla, 
ale som si ani nespomínala, že by som ju tam videla. Pozerala som za posteľ, za 
skriňu, maminka utekala „mrknúť“ sa do auta – ale peňaženky nebolo!  
   „No zbohom!“ pomyslela som si. „Kde len môže byť?“  
   Finančný obnos v nej po nákupoch síce nebol vysoký, lenže – ja som v peňaženke 
mala všetky doklady! Občiansky preukaz, preukaz poistenca -  slovenský i európsky, 
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ISIC kartu, ktorá je zároveň i mojou bankomatovou kartou, a bez ktorej sa 
vysokoškolák nezaobíde, čipovú kartu na zľavnené cestovné, preukaz do knižnice... 
No katastrofa! Maminka ma ukľudňovala, že veď niekde bude, ale dobrý pocit som 
aj tak nenadobudla. Presne som si pamätala, že z posledného obchodu som išla 
s peňaženkou v ruke, v aute som ju nemala kam dať, tak som ju dala do igelitky 
s vecami, počas nákupu v potravinách  (trvajúcemu nanajvýš 5 minút) som ju 
nechala v aute, ktoré bolo na 100% zamknuté a navyše vybavené alarmom, a na 
brigádu som si ju nebrala. Tak kde môže byť? S pocitom bezradnosti som odišla 
z domu... 
   Návrat nebol oveľa radostnejší. Peňaženky nebolo. Vybavovala som si v mysli 
všetky okolnosti nákupu, „vypočúvala“ som maminku, no vždy sme došli k jedinému 
záveru: musí byť doma! Tam sme už však všetko prehľadali a nič! Maminka si 
pamätala iba to, že sa ponáhľala, ale hoci najprv tvrdila, že mi ju dala na posteľ, 
potom si už nebola istá ani tým, že ju držala v ruke. Ja som si zas stála na svojom, 
že pri vystupovaní z auta som sa ešte na peňaženku pozrela a videla som ju v tej 
taške.  
   Keby v nej boli len peniaze! Ale tie doklady ma „štvali“. Koľko to bude „behačiek“, 
vybavovanie po úradoch, zbytočného platenia...  
   Maťka ako pravý Sherlock Holmes zahájila pátranie, spísala zápisnicu výpovedí 
z oboch strán a chopila sa lampáša, aby si posvietila i do tmavých kútov. Všetci sme 
behali, hľadali, nadvihovali, podliezali a nadliezali – no stále nič. A v mysli mi stále 
znelo: „Keby si nebrala celú peňaženku, keby si aspoň vyložila doklady, keby si 
vôbec nešla do mesta, keby si vtedy nevystúpila z auta, keby si si peňaženku vzala 
som sebou...“ Keby, keby! To slovíčko bolo už teraz úplne nepodstatné, ale stále ma 
otravovalo zo všetkých strán. Keby, keby! Keby! No čo, bolo treba zmieriť sa so 
situáciou. O pol jedenástej večer som unavená padla do postele a zmohla sa len na 
smiechové záchvaty zo zúfalstva, keď som videla maminku, ako prachovkou 
„šťuchá“ do všetkých možných priestorov, kde by peňaženka mohla spadnúť. 
Nakoniec už len skonštatovala „museli ti ju ukradnúť“ a tiež odišla spať. Nedávalo 
mi to logiku. Ale veď dobre.  
   Noc prežitá v polospánku ubiehala pomaly. Vo sne som už chodila po úradoch, 
platila pokuty, nahlasovala krádež, vypočúvali ma, robila som si „rozvrh“, čo pôjdem 
vybavovať ako prvé – občiansky či kartičku poistenca?, cestovala som do 
Ružomberka bez študentskej zľavy, chodila som na študijné, do banky a zas 
domov... Jednoducho hrôza už len pri tej predstave. No vravela som si: „Mohlo sa 
stať aj horšie, nie?“ 
   A bolo ráno. Už som ani nehľadala. Starká vybehla hore, aby ma oboznámila 
s obsahom svojho sna, podľa ktorého sa peňaženka našla v detskej izbe. Prezradila 
mi i mená svätých, ňou špeciálne žiadaných o pomoc pri rannej svätej omši. Ja som 
sa len pousmiala. V tej chvíli som pochybovala dokonca i o tom, či som peňaženku 
naozaj pri vystupovaní z auta videla,  a pomaly som začala veriť pre mňa 
nelogickému záveru, že mi ju ukradli. Kde a ako? To som netušila. Že ju vzali za päť 
minút zo zamknutého auta vybaveného alarmom sa mi videlo byť rovnako 
nepravdepodobné ako že ju náš pes Crosby niekde zahrabal, pretože on počas 
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svojho krátkeho života ešte ani neprišiel na to, že sa niečo zahrabať dá. Ale už som 
nevedela čo iné, ako tomu uveriť.  
   A v tejto ponurej nálade, ktorú som sa snažila prekonať myšlienkou, že veď 
možno „zlodej“ doklady zahodil a niekto ich nájde a prinesie, padlo rozhodnutie, že 
si uložím tričká v jednej poličke v skrini. Nech spravím aspoň čosi užitočné, keď už 
„rozmýšľaním“ neprichádzam k žiadnemu záveru. Úplne bezmyšlienkovito som 
vytiahla prvé tričká von – a skoro som odpadla! Na boku, vedľa nich, bola zasunutá 
moja peňaženka! Schovaná takým spôsobom, že ju na prvý pohľad nebolo možné 
uvidieť. V chvate ju asi maminka uložila na „bezpečné“ 
miesto, a to tak, že bolo až príliš „bezpečné“.  Začala 
som sa nahlas smiať.  
   Maťka hneď bežala oznámiť radostnú novinu starkej 
a zavolala aj mamine do roboty, aby si už nerobila 
starosti. A deň bol zrazu taký krásny! Slnko svietilo, pes 
štekal – a ja som mala svoje doklady! Znova som mohla 
aj „na papieri“ doložiť svoje občianstvo či príslušnosť k 
„stavu vysokoškolskému“. Už som nemusela rozmýšľať, 
čo pôjdem vybavovať ako prvé, ani rátať, koľko peňazí 
mám usporených a či mi to na zaplatenie všetkého 
vystačí. Bola som slobodná! 
   Vraj hlupák sa učí na vlastných chybách a múdry na cudzích. Zoberte si z tohto 
príbehu poučenie, aké sa vám len zažiada.  No hlavne v ťažkých situáciách 
nezúfajte. Určite máte vo svojom okolí  niekoho , ako je moja starká, ktorá 
v ťažkostiach bez problémov zalarmuje celé nebo. A nebojte sa ho zalarmovať ani 
vy. Veď Boh môže všetko... I pomôcť nájsť, keď človek nenachádza. Kto hľadá – 
nájde. S ním to platí. 

Petra Humajová 
 
 

Stopy v piesku 
 

   Jeden človek mal raz zvláštny sen... Prisnilo sa mu, že sa prechádza po brehu 
mora s Bohom. Na nebi sa pohybovali obrazy z jeho života. Pri každom obrázku si 
všimol dva páry stôp v piesku – jedny boli jeho a tie druhé patrili Bohu. 
   Keď sa pred ním objavila posledná scéna, obzrel sa a zbadal, že často boli 
v piesku len jedny stopy. Takisto si všimol, že druhé stopy chýbali v tých najťažších 
a najsmutnejších chvíľach jeho života. To ho znepokojilo, a tak sa obrátil na Boha 
s otázkou: „Bože, povedal si, že ak sa raz rozhodnem veriť v teba, celý život ma 
budeš sprevádzať a nikdy ma neopustíš, ale všimol som si pri tých najťažších 
okamihoch života len jedny stopy. Nechápem, prečo si ma opustil, keď som ťa 
najviac potreboval.“ Boh mu odpovedal: „Moje najdrahšie dieťa, milujem ťa a nikdy 
ťa neopustím, Vtedy, keď si trpel a prežíval najväčšiu bolesť a v piesku ostali len 
jedny stopy, som ťa niesol na rukách...“ 
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VEĽKÁ NOC V RÍME 
 

O znam o možnosti stráviť veľkonočné sviatky v Ríme mi hneď padol do oka. Byť 
na  omšiach slúžených Svätým Otcom, na krížovej ceste v Koloseu a zároveň 

vidieť najvýznamnejšie pamiatky Ríma, to bola pre moju duchovne i historicky 
založenú osobu veľmi lákavá ponuka. Pridali sa ku mne ešte dve spolužiačky: Katka 
a Martuška. A tak sme sa v utorok, 11. apríla 2006, presne o 13:15, pod záštitou 
nášho UPaC, spolu s desiatkami ďalších  mladých ľudí (bolo nás presne sto) vydali 
na cestu. 
   Počasie na Slovensku bolo pravé aprílové. Pršalo i snežilo a zdalo sa, že si 
pomýlilo veľkonočné sviatky s vianočnými. V tejto pochmúrnej atmosfére sme sa na 
ceste posilňovali nielen jedlom, ale aj spoločnou modlitbou. Svoje fyziologické 
potreby sme uspokojovali početnými „cikpauzami“, pretože hoci sme v autobuse 
mali WC (ale nefunkčné) a pre prípad súrnej potreby vraj i plienky, predsa len bolo 
treba sa na ceste zastaviť, aby sme v nej mohli pokračovať podľa slov jedného 
z našich kaplánov otca Jozefa Žvandu „pokojne a radostne“. 
   Noc bola strašná. Splnili sa totiž moje predpoklady, že v autobuse nebudem môcť 
spať, a tak som len bezvýsledne otvárala a zatvárala oči, pričom som počítala 
minúty chýbajúce do rána. Zdalo sa, že čas sa vôbec nehýbe. 4:35, 4:36, 4:37... Ale 
napokon predsa len svitlo ráno – a dokonca slnkom zaliate ráno. Dôsledkom 
nedostatku spánku bola moja myseľ v stredu značne „oťapená“ a neveľmi schopná 
myslieť. Predsa som si však nemohla nevšimnúť nádhernú taliansku scenériu, na 
rozdiel od tej našej už rozkvitnutú a zelenú. Malebné kamenné mestečká vystavané 
na kopcoch boli pre mňa úchvatné... A množstvo tunelov bolo tiež niečím, čo na 
Slovensku nemáme. 
   Pokračovali sme v ceste ďalej, no skôr, 
ako sme prišli do cieľa, zastavili sme sa 
ešte  v Assissi, mestečku svätého 
Františka, ktoré si dodnes zachovalo svoj 
stredoveký ráz. Najskôr sme navštívili 
Baziliku Panny Márie Anjelskej. Táto 
bazilika obsahuje vlastne „dva kostoly 
v jednom“, keďže v jej vnútri sa 
nachádza ešte jeden malý kostolík. Ten 
kedysi opravoval sám svätý František 
a rád sa v ňom modlil. Podľa legendy sv. 
Františkovi Boh v zjavení prikázal: „Oprav 
môj dom!“ On najskôr opravil kostol. Až potom pochopil, že Boh chce od neho niečo 
iné, že žiada akúsi „duchovnú“ opravu Cirkvi, v tých časoch príliš plnú bohatstva 
a karierizmu a nie pravej lásky k Bohu. Založil teda nový mníšsky rád – 
františkánov, ktorí žili v úplnej chudobe. Tým ponúkol svetu úplne nový pohľad na 
vieru... V rozjímaní o zmysle Františkovho života sme mohli pokračovať aj pri 
prehliadke Baziliky sv. Františka, kde sme v Kaplnke sv. Kataríny Sienskej mali i sv. 
omšu. Po prechádzke mestom mohla naša púť pokračovať ďalej... 
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   Do Ríma sme dorazili v stredu podvečer. Ubytovanie v príjemnom prostredí 
campu Seven Hills Villages ma v dobrom prekvapilo, pretože som čakala nejaké 
provizórne podmienky a nie dvojizbové „maringotky“ (ako sme ich nazvali),  
dokonca so zavedenou elektrikou a ohrievačom. V prvé noci nám síce v posteliach 
s tenkou dekou bolo dosť zima, ale aj tak sme spali ako v oleji. Veď – niet sa čo 
čudovať... 
   Hneď v prvý večer sme sa rozhodli vyskúšať aj naše jazykové „znalosti“, keďže 
sme si chceli uvariť polievku zo sáčku, a akosi sme nevedeli nájsť sľúbenú 
kuchynku. S hrncom sme sa teda vybrali do campingovej reštaurácie v domnení, že 
si tu budeme môcť niečo uvariť, a prekvapenej Talianke sme mlčky ukázali najprv 
na hrniec, potom na šporák a nakoniec na polievku. Po chvíli pochopila, že 
potrebujeme vodu, ale nevedela, či studenú alebo horúcu, preto začala rukami robiť 
zvláštne pohyby a bublať, z čoho sme zase my pochopili, čo chce ona. Nakoniec 
nám len do hrnca nabrala vriacu vodu a poslala nás preč. Polievku sa nám našťastie 
podarilo priviezť do „jedlého stavu“ aj bez 
šporáka, a tak sme sa, prerušované výbuchmi 
smiechu, najedli. 
   Zelený štvrtok. Na cestu sme sa vydali skoro 
ráno, pretože sme mali lístky na omšu spojenú 
s posvätením olejov slúženú pápežom v Bazilike 
sv. Petra. Pri vstupe do baziliky sme sa najskôr 
museli podrobiť osobnej prehliadke, keďže sme 
so sebou nemohli mať nič kovové, nič ostré 
a vodu sme mohli preniesť len vo fľaši bez 
uzáveru (po kontrole sme si ju už mohli 
„zaštupľovať“). Až potom sme mohli pokračovať 
smerom do vnútra usmerňovaní „mužmi 
v oblekoch“, pod dohľadom členov švajčiarskej 
gardy. Dostali sme knižočky s textom liturgie, 
ktorá mala prebiehať v latinčine, a usadili sa 
približne v strednej časti chrámu. Chvíle čakania sme využili na preklad čítaní 
a žalmov do slovenčiny (zrazu sme boli radi, že si týmto mŕtvym jazykom musíme 
v rámci histórie „zaťažovať“ myseľ). Omša s nekonečným zástupom kňazov, 
biskupov a kardinálov a najmä s pápežom Benediktom XVI. bola úžasná. Takmer 
všetko sme videli a vďaka našim „znalostiam“ latinčiny sme neboli celkom mimo 
z toho, čo sa deje. Prvý deň strávený v Ríme začal naozaj pekne. 
   Po sv. omši sme sa „vrhli“ na nákup suvenírov, aby sme sa poobede mohli vydať 
metrom na cestu do baziliky Santa Maria Maggiore alebo Panny Márie Snežnej. Táto 
bazilika bola postavená za čias pápeža Sixta III. na základe sna, v ktorom Panna 
Mária pápežovi kázala postaviť kostol na mieste, kde na druhý deň napadne sneh. 
Hoci bol august, sneh naozaj napadol a chrám bol postavený. Po prehliadke baziliky 
sme sa presunuli do blízkosti Lateránskej baziliky a navštívili sme Sväté schody. Sú 
to vraj schody, po ktorých Ježiš kráčal k Pilátovi, a možno po nich vystúpiť iba 
kľačiačky, pričom sa na každom schode treba pomodliť jeden Zdravas na nejaký 
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úmysel. Podujala som sa na túto „púť“. Hoci sa zdalo, že to nič nebude, predsa len 
bolo namáhavé „vykolenačkovať“ ich až hore. Pomodlila som sa za všetko možné 
(veď schodov bolo dosť) a kvôli krátkosti času, ktorý sme mali, sa mi podarilo 
predbehnúť aj tri rehoľníčky... 
   Sv. omšu v Lateránskej bazilike slúžil Svätý Otec, no nemali sme na ňu vstupenky, 
preto nás dnu pustili až po jej začatí, keď už vošli všetci „vstupenkoví“. A tak sme 

po druhýkrát v tento deň počuli hlas pápeža 
a modlili sa spolu s ním aj za našich blízkych. 
   Bol už večer, keď sme sa z baziliky dostali 
von, naša púť po Ríme však ešte neskončila. 
Čakala nás prehliadka najvýznamnejších 
pamiatok ako Baziliky sv. Klementa, Kolosea          
(v blízkosti je aj Konštantínov víťazný oblúk a 
Forum Romanum), pomníka Viktora Emanuela 
II. (kráľa, ktorý zjednotil Taliansko), ale videli 
sme aj Pantheon, Fontánu di Trevi či Španielske 
schody a Anjelský hrad. Údajne sme v tento deň 
nabehali 21 km.  
   Na Veľký piatok sme sa s prázdnymi 
žalúdkami, ale plní radosti opäť vydali do 
Vatikánu. Navštívili sme hrob Jána Pavla II., 
miesto, ktoré každého ťahalo zastaviť sa, no 
Taliani boli neúprosní. „Avanti, avanti!“ Napriek 
tomu sme cítili posvätnú atmosféru vanúcu 
z miesta posledného odpočinku pápeža s veľkým 
srdcom. Plní dojmov sme si podrobne prezreli 
celú Baziliku sv. Petra a poobede sa vydali do 
Vatikánskych múzeí. Tu som zažila asi najviac 
„trapasových“ situácií. 

    Najprv som zabudla na to,  že mám vo vaku vodu, a tak som pri prehliadke hneď 
upútala pozornosť „skenovacieho“ stroja. Po požiadavke, aby som ukázala fľašu, 
som síce víťazoslávne vytiahla 2 l minerálky, ale hneď som bola „zmrazená“. „Nie, 
sklenenú!“ Sklenenú? Rozmýšľala som, akú sklenenú fľašu by som už len mohla vo 
vaku mať a zrazu som si hrôzou uvedomila, že na radu maminy nosím so sebou 
„všeliek“, našu drahú – Alpu. Kontrolám pred Bazilikou sv. Petra nevadila, a tak som 
na ňu úplne zabudla. Tu to však bolo iné. Len čo ju zbadali, zdvihol sa oproti mne 
obrovský prst policajta a kýval: „No, poď so mnou!“  
   „A teraz čo? Čo budem robiť?“ napadlo ma v prvej chvíli. A keď na mňa z výšky 
zahrmel policajský hlas: „What is it?“, mala som dosť. Vyhŕkla som zo seba prvé 
slovo, ktoré ma napadlo, hoci som ani netušila, z akého je jazyka. Dúfala som, že 
z nejakého univerzálneho. „Medikament!“ „Ááááá, medikament?“ Policajt si pozorne 
čítal etiketu na fľaške a potom ju ukázal aj svojmu kolegovi. Zrazu sa obaja začali 
smiať a hovoriť čosi v tom zmysle, že: „Ále, pekný liek!“ Očividne Alpu považovali 
za nejaký pre nich nový, veľmi lákavý druh alkoholu. Nakoniec mi ju zabavili, lepšie 
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povedané uložili do úschovne, a poslali ma preč so želaním: „Have a nice day!“ Vraj 
„have a nice day“! Takto ma vyľakať!  
   Trapas číslo dva nastal pri kupovaní vstupeniek do múzea, keď sme si s Katkou 
mysleli, že nám peniaze ešte nevydali a už nám ich vydali. No my sme tam 
tvrdohlavo stáli a hádali sa, koľko eur sme už zaplatili a koľko nám majú ešte dať, 
až kým nám ich pokladník „po lopate“ nestrčil do ruky. Potom sme iba „sklopili uši“ 
a zahanbene odišli. Nuž, stáva sa. „Have a nice day!“ Vatikánske múzeá však stáli 
za všetky tieto peripetie, pretože sme v nich videli množstvo zaujímavých vecí 
i Sixtínsku kaplnku vymaľovanú samotným Michelangelom. 
    Na záver prehliadky nasledoval ďalší dôležitý bod: vybrať Alpu z úschovne. 
A keďže vydávanie zhabaných vecí mali na starosť ďalší úradníci, história sa 
opakovala: „What is it?“ Už som si pripravila lepšiu odpoveď: „It's for desinfektion!“ 
Ale oni si to aj tak vysvetlili po svojom, so smiechom napodobňovali pitie a ja zas 
potieranie, a tak ďalej. No najsmiešnejšie bolo, že tam mali uloženú ešte jednu 
Alpu. To by ma zaujímalo, ktorého Slováka ešte v ten deň „odchytili“ s týmto 
nadmieru podozrivým artefaktom! 
   Po týchto veselých chvíľach sme sa presunuli na Námestie sv. Petra. Chceli sme 
ísť na veľkopiatočné obrady, no keďže sme na ne nemali lístky, do chrámu nás 
vôbec nechceli vpustiť. Niektorí z nás sa síce dnu dostali vďaka šikovnosti 
rehoľných sestier, ktoré im už po kontrole nenápadne podali svoje vstupenky cez 
„plot“, ale my ostatní sme sa pomaly museli začať zmierovať so sledovaním obradov 
vonku na obrazovke. Stal sa však zázrak. Tesne pred začiatkom začali dnu vpúšťať 
aj ostatných, a tak prebehlo všetko celkom podľa našich predstáv. Sedeli sme, mali 
sme texty, videli sme na pápeža. Čo viac si želať? 
   Obrady skončili a nastal čas presunu na krížovú cestu do Kolosea. Metro nám 
spôsobilo menší šok, keď nezastalo na zastávke, kde sme mali vystúpiť. Bola už 
pravdepodobne uzavretá, tak sme sa ku Koloseu museli vydať pešo až z tej ďalšej. 
Nasledujúc slovenskú zástavu, ktorá nám bola počas celého pobytu v Ríme veľkým 
pomocníkom, aby sme sa nestratili, kráčali sme dlhou rímskou ulicou. Do začiatku 
krížovej cesty chýbalo pár minút. Ale Boh aj toto „zlo“, ktoré nás postretlo, zmenil 
na dobro. Práve po tejto ceste a práve v tejto chvíli a práve okolo nás šiel totiž 
pápež do Kolosea. Radostne sme mu kývali a on kýval nám. Do blízkosti 
niekdajšieho dejiska gladiátorských hier sme napokon prišli úplne nadšení. A to sme 
ešte netušili, čo nás čaká! 
   Krížová cesta bola krásna. Okrem názvov jednotlivých zastavení povedaných 
v rôznych jazykoch sme z nej síce nerozumeli veľa, no už len tá atmosféra – tma, 
sviečky, osvetlené Koloseum, precítený prednes, pápež, ľudia zhromaždení za tým 
istým účelom – bola podmanivá. Zdalo sa, že trvala len chvíľu. Po požehnaní pápeža 
sme sa my, slovenskí študenti, znenazdajky opäť rozbehli na cestu, ktorou pápež 
prišiel. A oplatilo sa! Tentoraz už  totiž šiel v aute pomaly, mal otvorenú strechu 
a mával na všetky strany. My sme boli úplne blízko. Tá situácia bola taká ideálna, že 
sa mi ju ani nechcelo narúšať fotografovaním. Radšej som si mlčky vychutnávala 
pohľad na hlavu katolíckej cirkvi, aký sa mi ešte nikdy nenaskytol... 
   Zdalo sa, akoby ostatné dni boli už len doznením tohto Veľkého piatka, ktorý bol 



23 NA CESTÁCH MAŇA 24 

naozaj „veľký“. Na Bielu Sobotu sme navštívili Katakomby sv. Kalixta. Sprevádzala 
nás v nich poľská sprievodkyňa, takže sme si mohli precvičiť aj naše znalosti z tohto 
jazyka. Z katakomb nachádzajúcich sa v blízkosti starej rímskej cesty Via Apia sme 
sa dlhou rozkvitnutou lúkou dostali ku kaplnke Quo vadis postavenej údajne na 
mieste, kde sa Ježiš zjavil Petrovi utekajúcemu z Ríma. Na otázku: „Quo vadis, 
Domine?“ (Kam kráčaš, Pane?), mu odpovedal: „Idem sa dať namiesto teba znova 
ukrižovať.“ Po týchto slovách sa Peter vrátil späť. V kaplnke sa nachádza aj kameň 
s odtlačkom stôp Pána Ježiša, ktoré údajne zanechal po tomto stretnutí. Podľa 
najnovších výskumov sa veľkosť nôh zhoduje s tými na Turínskom plátne... 

   Ďalšia časť dňa patrila prehliadke Baziliky 
svätého Pavla za hradbami, ktorá nás udivila 
nielen svojou veľkosťou, ale aj nádherným 
vonkajším prostredím, v ktorom sa nachádza. Jej 
steny zdobia portréty všetkých doterajších 
pápežov umiestnené vo vrchnej časti, namaľované 
do kruhového tvaru. Pribudol k nim už aj portrét 
Benedikta XVI., ktorý je, ako portrét súčasného 
pápeža, neustále osvetlený.  
   Večer Bielej soboty sme prežili v Ústave sv. 

Cyrila a Metoda na omši slúženej kardinálom Tomkom. Zišli sa tu všetci Slováci 
práve sa nachádzajúci v Ríme, pričom nás bolo (myslím si) minimálne dvesto. Omša 
bola slávnostná, atmosféra radostná. Po dlhom čase sme počuli liturgiu v slovenčine 
a zaspievali si aj svoje mládežnícke piesne. Náladu nám vylepšilo pozvanie na malé 
pohostenie.  
   A svitlo nedeľné ráno, naše posledné v Ríme. Naložili sme batožinu do autobusov 
a opäť sa vydali do Vatikánu, kde nás čakala záverečná omša so Svätým Otcom, ale 
i požehnanie Urbi et Orbi. Tentoraz sme lístky mali a prišli sme aj dosť skoro na to, 
aby sme sa dostali do predných sektorov. Všetko sme videli ako na dlani a keď aj 
nie, stačilo sa obrátiť na niektorú z veľkoplošných obrazoviek. Vyzbrojení 
množstvom slovenských zástav sme po omši s napätím čakali, či Benedikt XVI. 
pozdraví aj Slovákov. Na Vianoce totiž želanie v slovenčine neodznelo, ale teraz nás 
predsa dokonca už dvakrát videl rovnako zblízka ako aj my jeho! Aj so slovenskou 
zástavou! Naše nádeje neboli márne. Svätého Otca sme „odmenili“ burácajúcim 
potleskom a po požehnaní odchádzali s vedomím, že sme toho v Ríme dostali až 
vrchovate. 
   V podvečer sme sa vydali na cestu domov. Plní dojmov, pripravení rozprávať 
a rozprávať – ale hlavne oddychovať. Namáhavá cesta autobusom späť ubehla 
celkom rýchlo a púť sme ukončili omšou v našej školskej kaplnke. Nik z nás 
neľutoval, že sa na túto cestu vybral. Veď okrem „ohorených nosov a uší“ sme si na 
Slovensko priniesli aj množstvo milostí a zážitkov, ktoré v nás budú ešte dlho 
doznievať. A za toto všetko patrí veľká vďaka nielen nášmu   UpaC – čku, kaplánom 
a všetkým, ktorí sa na usporiadaní tejto akcie podieľali, ale hlavne Bohu, ktorý 
všetko zariadil najlepšie, ako len mohol.  

Petra Humajová 
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PRÁZDNINOVÍ ŠKRIATKOVIA 
(Rozprávka pátra Jána Lichtnera, Sch. P.) 

 

   „Hurá, prázdniny!“ zakričal Peťo – a prázdnu školskú tašku hodil do kúta. 
   „Juj, jaj, jaj, moja hlava – a môj chrbát... Nemôžeš dávať väčší pozor?“ ozvalo sa z kúta. 
   Peter, celý prekvapený, pozrel ta, odkiaľ prichádzali tieto čudné hlasy. „Je tam niekto?“ 
   „Akože niekto, my sme tu – prázdninoví škriatkovia.“ A už sa mu aj ukázali. 
   „Ja som Pozorník.“ 
   „A ja,“ hovorí druhý, „ja som Ľahostajník.“ 
   „Zober ma so sebou na prázdniny,“ prekrikujú sa obaja súčasne. „Mňa, mňa si zober! 
Budem ti dobrý kamarát!“ 
   „Tak to teda nie! Ak si zoberiem – tak len jedného.“ 
   „Mňa, mňa... Peter,“ volajú opäť. 
   „Ja si zoberiem iba toho, s ktorým bude veľa zábavy, radosti a bezstarostnosti.“ 
   „Vieš,“ hovorí Pozorník, „so mnou budeš pozorne vnímať všetko okolo seba. Krásy lesov, 
lúk, rozmanitosť zvieratiek i dobrotu ľudí. Veľa sa naučíš, bude ti to osožné...“ 
   „Čože? Učiť sa? Cez prázdniny? Ty si sa zbláznil! Ani ma nenapadne.“ Peter sa vzápätí 
opýtal druhého škriatka – škriatka Ľahostajníka: „Čo mi ponúkaš ty?“ 
   „Ja, he, ti ponúkam všetko, čo chceš ty. Môžeš sa celý deň vyvaľovať – veď načo si všetko 
všímať. Čo ťa po tom. Veď sú prázdniny. So mnou sa budeš mať ohromne...“ 
   Peter ani dlho nepremýšľal a povedal: „Teba, Ľahostajník, si zoberiem. Páči sa mi, čo mi 
ponúkaš. Ale čo urobíme s Pozorníkom? Už to mám. Zatvoríme ho do komory. Nech si tam 
celé prázdniny pekne sedí a keď bude chcieť – môže jesť kompóty. Mne už aj tak nechutia. 
Teším sa na zmrzlinu – takých 20 každý deň, mňam, mňam...“ 
   Pozorník ale volá: „Peter, nerob to. Nechoď na prázdniny s Ľahostajníkom. Budeš 
banovať...“ 
   „Banovať? Čo to táraš? Nepočul si, čo všetko mi nasľuboval? Už aj do komory – a – čuš...“ 
   A tak zatvorili Peter a Ľahostajník škriatka Pozorníka do komory. Cvak, cvak, kľúčom – na 
dva západy... 
   Peter teda trávil prázdniny spolu s kamarátom, ktorého si sám vyvolil. Spočiatku sa mu 
všetko páčilo. Mohol si leňošiť, vylihovať, ničnerobiť, ničnevšímať si, o nič nezaujímať sa –
a to všetko do sýtosti. Ľahostajník ho v tom ešte podporoval. O niekoľko dní sa už Peter 
podobal svojmu kamarátovi. Starších nezdravil. „Veď načo? Sú prázdniny!“ V parku namiesto 
po chodníkoch chodil po záhonoch s kvetmi. „Veď je to zábavné, keď môžem zakaždým 
odkopnúť jeden kvet...“ Zmrzliny pojedol toľko, že ho neraz brucho bolelo. 
  Lenže čím bol Peter ku všetkému a všetkým ľahostajnejší, tým Ľahostajník lepšie vyzeral. 
Mal bucľaté, červené líčka. Bruško mu rástlo až – až. A po čase sa stal ozajstným Petrovým 
pánom. „Peter, chcem zmrzlinu, chcem toto, ono, chcem, chcem...“ A Peter bol čím ďalej, 
tým chudší a bledší... Ľahostajník ale rástol a mocnel. Ach, smutný to bol pohľad. Ľahostajník 
bol už veľký ako nákladné auto – a stále požadoval viac a viac...Nakoniec povedal Petrovi: 
„Ja chcem aj tvoje meno. Načo ti je – veď si už celý ja!“ 
   To už Peter nevydržal. „Nie, nie nedám...“ A rozbehol sa... Z posledných síl dobehol domov 
a otvoril komoru- kde s nesmiernou chuťou zjedol jahodový kompót – a chcel čosi povedať 
Pozorníkovi, ktorý tam smutne sedel... 
   Vtom už ale bolo ráno a Peter sa celý spotený prebudil z toho zlého sna. Bol 1. júl 1992 – 
a ranné slniečko mu pohladilo hlávku. 
   „Ďakujem,“ povedal a v tichu sa chvíľočku rozprával s Tým, Ktorý mu túži byť Sprievodcom 
– Kamarátom celé prázdniny – ba celý život... A v ktorého službách je určite aj malý 
prázdninový škriatok – Pozorník... 
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RECEPTY 
 

SVIEŽI KOLÁČ Z ČERSTVÝCH RÍBEZLÍ 
 
   Suroviny: 300 g hladkej múky, 1 kypriaci prášok, 60 g Hery, 6 vajec, 150 g 
krupicového cukru, 2 vanilkové cukry, 100 ml smotany na šľahanie, 700 g 
čerstvých ríbezlí, 200 g práškového cukru. 
   Postup:  Žĺtky, Heru, krupicový cukor a i vanilkový cukor vymiešame dopenista, 
primiešame smotanu a preosiatu múku s kypriacim práškom. Cesto dáme na 
vymastený a múkou vysypaný plech a dáme ho piecť na 20 minút do vyhriatej rúry 
(elektrická  180 ºC, plynová – stupeň 3). Ríbezle pomocou vidličky zbavíme 
stopiek, premyjeme vodou a necháme odkvapkať. Zmiešame s práškovým cukrom. 
Bielky vyšľaháme dotuha s druhým vanilkovým cukrom. Na ešte vlažné upečené 
cesto rozložíme ríbezle aj so šťavou, ktorú pustili, a na ne nanesieme ušľahaný 
sneh. Vrch pocukrujeme lyžicou práškového cukru. Koláč opäť vložíme do rúry 
a pečieme ešte 5 – 10 minút, kým sneh nezačne hnednúť. 
 
KÁVOVÉ REZY 
 
   35 dkg kryštálového cukru, 6 vajec, 10 
polievkových lyžíc vody, 25 dkg polohrubej múky, 
15 dkg orechov, 1 polievková lyžica kakaa, 1 
polievková lyžica jemne mletej kávy, ½ balíčka 
prášku do pečiva – upečieme piškótu. 
   Plnka: 3 vajcia, 15 dkg kryštálového cukru, 2-3 
polievkové lyžice silnej kávy, 35 dkg masla. Celé vajcia rozšľaháme, pridáme cukor, 
šľaháme nad parou, keď zhustne, pridáme kakao, dobre zašľaháme, keď trochu 
vychladne, pridávame po plátkoch maslo, dobre prešľaháme, pridávame po troške 
silnú vychladnutú kávu a natrieme na rez. Vrch ľubovoľne ozdobíme (orechy, 
čokoláda alebo ozdobíme vareným snehom). 
 
BIELKOVÝ CHLEBÍČEK – ORIEŠKOVÝ 
 
   Suroviny: 4 bielky, 12 dkg jemného kryštálového cukru, 12 dkg hladkej múky 
„špeciál“, 10 dkg opražených lieskovcov. 
   Postup: Z bielkov šľaháme sneh, pridávame cukor, do tuhého snehu primiešame 
múku a opražené lieskovce – vychladnuté (tie si pripravíme najprv, opražíme 
a aspoň čiastočne zbavíme šupiek). Masu dáme do formy na srnčí chrbát vyloženej 
papierom a v stredne teplej rúre upečieme. Na druhý deň krájame dobre ostrým 
nožom alebo krájačom na chlieb tenučké plátky, ukladáme na suchý plech a dáme 
na chvíľočku do rúry zružovieť (zaschnúť). 

Dobrú chuť všetkým želá 
Filka Petrášová. 
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CYKLISTICKÁ PÚŤ DO NITRY 
 

V šetko sa to začalo 4.7.2006! Cyklisti z Prievidze a z okolitých dedín a miest sa začali schádzať okolo obeda pred piaristickým kostolom. 
Toto miesto je už dlhší čas miestom odchodu mini pelotónu do Nitry. Bol to 
už 7. ročník tejto akcie! 
O 12.00 sme vyrazili na cestu dlhú približne 90km. Takto to asi vyzeralo na 

cestách: na čele pelotónu policajné vozidlo, ktoré nás sprevádzalo až do 
Nitry, samozrejme že v každom okrese sa menilo, za ním účastníci akcie 
a chvostu pelotónu kraľovala sanitka, ktorú do akcie poskytol kto iný ako 
Peter Petráš mladší, ktorý si, mimochodom, celú cestu odkrútil na bicykli! 
A takto vyzerala trasa: Prievidza – Nováky – Oslany – Partizánske – 
Žabokreky n/Nitrou – Topoľčany – Hrušovany – Nitra. 
V Oslanoch bola prvá asi 20 minútová pauza, 

tam sme si trochu oddýchli a pokračovali sme  
ďalej. Prešli sme cez Partizánske a za ním, 
presnejšie v Žabokrekoch sa ku našej asi 50 
člennej skupine pripojila ďalšia približne 400-
450 členná skupina z Bánoviec nad Bebravou. 
Spolu sme absolvovali prestávku 
v Topoľčanoch na námestí. Neskôr ako asi 500 
členný pelotón sme pokračovali v ceste do 
Nitry. Tam sme dorazili okolo 19.30. Tento rok 
sme boli ubytovaní na piaristickom gymnáziu 
v Nitre. Po ubytovaní nasledovala omša v piaristickom kostole. Po nej bola 
vyhlásená večierka. 
Na druhý deň sme sa naraňajkovali a na bicykloch sme išli na Nitriansky 

hrad, kde bola odslúžená slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. 
Cyrila a Metoda. Po omši sme sa naobedovali (bol guláš) a okolo 14.00 sme 
vyrazili domov po tej istej trase. Túto púť hodnotím kladne, aj keď tam boli 
dosť veľké organizačné nedostatky. 

Martin Humaj 
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Blondínka je na prechádzke so psom 
a zastaví ju policajt: 
- Kde máte košík? 
A blondína: 
- Veď ja nejdem do obchodu! 
A policajt: 
- Aha, tak pardon... 
 

Ruský lyžiar prefrčí cieľovou 
rovinkou v rekordnom čase na jednej 
lyži. Okamžite sa za ním rozbehnú 
novinári s otázkou: 
- Ako to, že máte len jednu lyžu? 
A rekordman na to: 
- Nuž, ruské lyže nemajú vo svete 
páru... 
 

Policajt zastaví vodiča na diaľnici: 
- Pán vodič, nesvieti vám pravý 
heligón. 
- Hádam halogén, nie? 
- Aaaa, tak pán je suterén? 
- Hádam suverén, nie? 
- No tak pozor, pán vodič. Používať  
cudzie termity je občas rizoto. 
 

Chlapíka prepadnú dvaja zlodeji 
a vravia mu: 
- Navaľ peňaženku, lebo ťa 
zabijeme! 
Chlapík zaujme smelý postoj 
a hovorí: 
- Ovládam thajský box, kung-fu, 
aikido, taekwondo... 
Zlodeji sa dajú na útek a chlapík 
dopovie: 
- A ešte ďaľšie čínské slovíčka. 
 

Starý morský vlk rozpráva rodákom: 
„No, ako by som vám vysvetlil, čo je 
more? Plávate, plávate a široko-
ďaleko nijakej krčmy.“ 
 

„Zapamätaj si, synku, hlupáci sú 
vždy presvedčení, že majú pravdu. 
Múdri vždy pochybujú.“ 
„A si o tom presvedčený?“ 
„Absolútne!“ 
 

„Vôbec nie je pravda, že tu na okolí 
je veľa zlata. Už tretí týždeň kopem 
a stále iba diamanty a diamanty.“ 
 

„Dežo, čo je to bájka?“ 
„To je...napríklad, keď sa spolu 
bavia kôň a somár ako my dvaja, 
pán učiteľ.“ 
 

John budí uprostred noci svojho 
pána: 
„Sir, vo vašej knižnici sú lupiči!“ 
„Nehovorte! A čo čítajú?“ 
 

Lezie to po stene a klopká to. Čo je to? 
Pavúk s drevenou nohou! 
 

Nápis na hrobe:  
„Tu leží moja manželka a ja 
odpočívam v pokoji...“ 
 

Stretne východniar otca v Čechách 
a prekvapene mu hovorí: 
„Tato, ta to ty tu tak?“ 
A otec mu na to: 
„Synu, ta to ja tu tak.“ 
Počuje ich Čech a pokrúti hlavou: 
„Sakra, to jsou Číňaňy!“ 
 

Pred pôrodnicou zastane auto. 
Vybehne z neho muž, pribehne 
k zadným dverám, otvorí ich 
a zhrozene vykríkne: 
„Prepánajána! A ženu som zabudol 
doma!“ 
 

Kto bola Eva? 
Prvá žena, ktorá si nemala čo 
obliecť. 

 


