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NOVINKY Z RODINKY 
15. decembra sa na dvore Vladka Mečiara 

uskutočnila zabíjačka. Pomáhať na ňu prišli 
i „Brňáci“ – Ivetka Floriánová s rodinou z Újezdu 
u Brna. Bohatá výslužka sa ušla každému 
členovi našej rodiny. 

Vianoce strávila na Slovensku Stanka 
Mečiarová, dcéra Lydky a Stana Mečiarovcov, 
ktorá žije so svojou rodinou v Taliansku. 

25. decembra sa vo farskom kostole konala 
jasličková pobožnosť, ktorú v spolupráci 
s pánom kaplánom Danielom Markovičom 
pripravili mladí z farského kostola. V divadelnom 
prevedení vianočných udalostí sa Martinke 
Humajovej ušla úloha Panny Márie. 

27. decembra sa v povianočnej nálade už 
tradične zišli všetci rodinní príslušníci na oslave 
menín Filky Petrášovej. V tento deň do jej domu 
nezavítali však iba hostia, ale aj koledníci Dobrej 
noviny. Pôvodne mala s nimi chodiť koledovať 
i Martinka Humajová, tá však počas Vianoc 
ochorela. 

Neobvyklý Silvester a Nový rok prežila 
Veronika Petrášová. Už 29. decembra 
odcestovala so svojím snúbencom Martinom 
Šutinským do Londýna, aby tu strávila pár dní. 
Londýn ako mesto ju veľmi neupútal. Do očí tu 
vraj udierala hlavne špina a podivná ženská 
móda, nosiaca bez problémov zimný kabát 
s krátkou sukňou a holými nohami. Veronika sa 
domov vrátila už v novom roku 2008 – presne 
5. januára. 

Veselý Silvester prežili mnohí členovia našej 
rodiny. „Brňáci“ Ivetka, Zdeněk a ich synovia 
Dominik a Marek Floriánovci po decembrovej 
zabíjačke opäť zavítali na Slovensko. Martin 
Humaj silvestroval spolu so svojimi kamarátmi 
a s nimi sa vybral i na prievidzské námestie. 
Maťka Humajová sa zase zúčastnila 
silvestrovskej zábavy na „Kaline“, ktorá sa 

SLOVO NA ÚVOD... 
 

   Strieda sa deň 
a noc, teplo a zima, 
svetlo a tma. Strie-
dajú sa chvíle ra-
dosti a chvíle boles-
ti, chvíle oddychu 
a chvíle námahy, 

chvíle s našimi blízkymi a chvíle 
bez nich. Všetko sa strieda 
a čas plynie. 

 Ani sme sa nenazdali 
a opäť uplynul rok – rok 
od nedožitých šesťdesiatich 
narodenín Marienky Mečiarovej. 
A spomíname na nedožité šesť-
desiate prvé. Ako by ich asi 
Marienka slávila? A ako ich asi 
tak slávi? Sú to otázky, na ktoré 
teraz nedostaneme odpoveď. 
Jedno je však isté – na Marien-
ku nezabúdame.  

Augustová Maňa vychádza 
pri príležitosti Marienkinho 
sviatku. Snaží sa byť veselá, tak 
ako bola vždy naša teta. Snaží 
sa priniesť radosť 
a povzbudenie, tak ako to ro-
bievala ona. Snaží sa byť po-
zdravom do neba, tak ako sa 
tým pozdravom stala ona sama. 

Čas plynie a chvíle sa strieda-
jú. Prežili sme roky s Marienkou 
a teraz žijeme dni bez nej. No 
tak ako má význam deň i noc, 
teplo i zima, svetlo i tma, má 
význam i žiť s niekým a žiť 
bez niekoho. Prijmite preto túto 
malú úvodnú spomienku. Mys-
lím, že teta Marienka si ju za-
slúži. 

Petra Humajová 



3 NOVINKY MAŇA 29 

konala pod záštitou prievidzskej fary. Okrem tanca na nej nechýbala ani polnočná 
adorácia vo farskom kostole. 

V sobotu, 5. januára, sa v jedálni Priemstavu konal 6. ples Necpaľanov, ktorého 
sa po prvýkrát zúčastnil i starosta obce Necpaly pri Martine Peter Majko 
s manželkou. Keďže ona je riaditeľkou necpalskej základnej školy, nadviazal sa 
na tomto plese kontakt s riaditeľkou ZŠ Malonecpalská a školy vyjadrili nádej 
na budúcu spoluprácu. Samozrejme, že súčasťou plesu bolo i neskutočné množstvo 
zábavy, „srandy“ a tanca pod taktovkou hudobnej skupiny Necpalanka. 
Predchádzajúca richtárka Kvetka Ďurčová odovzdala po premietnutí ňou 
vytvoreného filmu o Necpaloch  richtársku palicu novozvolenej Anke Chudej. 
„Plesujúci“ hostia si zmerali sily v zapaľovaní kahančekov a v skoku cez lano. 
A o tom, že zábava bude veľká určite i na budúci rok svedčí okrem iného to, 
že svoju účasť na plese Necpaľanov prisľúbil samotný Majster N.  

12. januára sa u Vladka Mečiara opäť konala zabíjačka. Pri tejto príležitosti jeho 
syn Tomáš ponavštevoval mnohých členov rodiny, od ktorých síce odchádzal 
s prázdnymi hrncami, no zároveň s veľkou vďakou. 

V piatok, 25. januára, sa Petra Humajová spolu s ďalšími členmi redakcie časopisu 
Bartolomej zúčastnila stretnutia redaktorov farských časopisov s otcom biskupom 
Rudolfom Balážom v Banskej Bystrici. Stretnutie sa začalo príjemným posedením 
v Diecéznom pastoračnom centre pre rodinu, ukončené bolo svätou omšou 
v chráme sv. Františka Xaverského. Redaktori si na stretnutí vymenili svoje 
skúsenosti a podelili sa i o svoje problémy, ktoré im vydávanie farských časopisov 
prináša. 

Večer pred polročnými prázdninami, 31. januára, strávil Peťko Chudý 
na študentskom plese prievidzských gymnazistov. Jeho rodičia, Monika a Peter 
Chudý, sa na plese organizovanom Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožerského 
pre rodičov zabavili už v predošlý víkend. 

1. februára pozval primár novorodeneckého oddelenia celý svoj kolektív 
na posedenie do reštaurácie v prievidzskom Lesoparku. Pracovníci NsP Bojnice, 
medzi ktorými nechýbala Evka Humajová, tu oslávili rekordný počet detí (najvyšší 
za posledných 10 rokov) narodených počas uplynulého roku 2007 v bojnickej 
nemocnici. Bolo ich viac ako 700. 

2. februára sa uskutočnil v jedálni Priemstavu farský ples, ktorý už tradične 
organizuje Milan Petráš  a hrá na ňom skupina Necpalanka. Na druhý deň sa 
na tomto istom mieste zabávali deti na maškarnom plese. Mohli ste medzi nimi 
v kostýme dvornej dámy vidieť i Martinku Humajovú, ktorá na plese plnila úlohu 
animátorky. Po odchode detí nastal čas i na mládežnícku zábavu, a tak sa všetci 
pred nastávajúcim pôstom dobre vytancovali. 

V pondelok, 4. februára, sa svojej päťdesiatky dožil Peter Petráš ml.. Oslava jeho 
okrúhlych narodenín prebiehala už počas nasledujúceho víkendu. Ujo Peťo si 
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v reštaurácii U Floriána zajednal až dva dni a Necpalanka sa pri hraní asi prvýkrát 
musela zaobísť bez kapelníka. V piatok, 8. februára, oslavoval Peťo so svojimi 
spolupracovníkmi a priateľmi, v sobotu, 9. februára, zase s celou rodinou. 
Zablahoželať mu prišli i necpalskí richtári. 

V utorok, 5. februára, usporiadala Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku pre svojich študentov zábavu, ktorá bola spojená 
s podávaním kapustnice. Podujatie začalo svätou omšou v kaplnke sv. Alberta 
Veľkého, ktorú slúžil HEDr. Peter Olexák, PhD., kňaz pôsobiaci na tejto katedre. 
Pokračovalo kapustnicou a tancom v školskej jedálni, ktorý svojou hudbou 
doprevádzali Terchovci. Záver patril diskotéke. V programe nechýbali ani „brejkeri“ 
či imitácie slávnych spevákov. 

V piatok, 8. februára, uplynul rok, čo nás navždy opustila Marienka Mečiarová. 
V tento deň bola za ňu v piaristickom kostole odslúžená sv. omša. 

Od 11. do 15. februára a od 25. do 29. februára mali študenti štvrtého ročníka 
učiteľských odborov na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku už 
svoju druhú priebežnú pedagogickú prax. Petra Humajová učila dejepis šiestakov 
(futbalistov – čisto chlapčenskú triedu) na ZŠ Klačno, slovenský jazyk a literatúru 
siedmakov na ZŠ Zarevúca. Obe školy sa nachádzajú v Ružomberku. 

Silvia Petrášová urobila prvé kroky k získaniu svojho vysokoškolského diplomu 
úspešným absolvovaním štátnic, ktoré sa konali 7. a 14. februára. Silvia študuje už 
štvrtý rok architektúru v Bratislave. 

V pondelok, 18. februára, sa pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, 
patróna umelcov, uskutočnil na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku pod záštitou literárneho kritika Imricha Vašku Deň umelcov. V rámci 
ružomberskej akademickej literárnej prehliadky vystúpila medzi študentmi a učiteľmi 
filozofickej fakulty so svojou prózou „Kto hľadá – nájde (?)“ aj Petra Humajová. 

Od 24. februára do 1. marca pobudla Martinka Humajová na lyžiarskom výcviku 
v oblasti Liptova. Študenti prievidzského piaristického gymnázia boli ubytovaní 
v Liptovskej Osade, lyžovať sa chodili na vlek vzdialený asi 5 km – do Liptovskej 
Revúcej. 

Prvý marcový víkend strávil Milan Petráš už tradične na duchovných cvičeniach 
v Chrenovci – Brusne, ktoré viedli pátri saletíni. Zúčastnil sa ich ako jeden 
z mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania v našej farnosti. 

V sobotu, 1. marca, sa Petra Humajová zúčastnila konkurzu na výber lektorov 
do Bojnického zámku na letnú sezónu. Výberové konanie spočívalo v napísaní testu 
z cudzieho jazyka, histórie a všeobecného rozhľadu, pokračovalo ústnym 
pohovorom. Petra postúpila do užšieho výberu a v nedeľu, 30. marca, úspešne 
zvládla aj druhú časť výberového konania. Spočívala v naučení sa sprievodcovského 
textu a následnom prevedení pred ostatnými nádejnými lektormi (jednu miestnosť 
aj v cudzom jazyku). 
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Od 12. do 16. marca sa Petra Humajová zúčastnila duchovných cvičení s témou 
„Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh...“ v Komunite Blahoslavenstiev, ktorá sídli 
v bývalom františkánskom kláštore v časti Liptovského Mikuláša – v Okoličnom. 

Od 17. marca sa začalo pracovať na zatepľovaní domu rodiny Humajovej 
a Petrášovej a takisto na oprave jeho fasády. Práce na dome boli ukončené 
v utorok, 25. marca. Oslianska firma sa potom presunula o pár domov ďalej – 
k Mečiarovcom – a do konca týždňa skrášlila dom aj im. 

29. marca sa svojej osemdesiatky dožila mama Lydky Mečiarovej Ľudmila 
Petrincová. Redakcia jej k životnému jubileu praje všetko najlepšie. 

V pondelok, 31. marca, nás navždy opustila mama Roderika Weissabela, Anna 
Weissabelová. Zomrela vo veku 62 rokov. 

2. apríla sa Filip Petráš zúčastnil školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín, na ktorej získal krásne prvé miesto. Úspešný bol aj na triednom večierku 
v umeleckej škole, kde na husliach zahral dve skladby. Jednou z nich bola aj 
slovenská hymna. 

Vo štvrtok, 10. apríla, sa Petra Humajová spolu s ďalšími študentmi Katolíckej 
univerzity v Ružomberku zúčastnila úvodu druhého dňa stretnutia riaditeľov 
katolíckych škôl, ktoré sa už tradične koná v Kultúre na ružomberskom námestí. 
V krátkom, štvrťhodinovom vstupe, sa tu predstavila so svojou prózou „Ako starký 
na motorke jazdil“. Študentov univerzity na toto podujatie vždy vyberá a sprevádza 
bývalý dekan filozofickej fakulty, doc. PhDr. Imrich Vaško CSc., m. prof. KU. 

V piatok, 11. apríla, sa v piaristickom kostole v Prievidzi uskutočnil organový 
koncert. Hrali na ňom žiaci z triedy učiteľa ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi, 
Mgr. Jozefa Vargu. Niekoľkými skladbami sa na koncerte predstavil i ich učiteľ. Celé 
podujatie moderovala Petra Humajová. 

V nedeľu, 13. apríla, boli v Necpaloch hody. Omšu pri kaplnke odslúžil Mons. Ján 
Bednár, dekan prievidzskej farnosti. V dome u Petrášovcov a Humajovcov privítali 
opäť mnoho hostí – počas obeda to boli pán dekan Ján Bednár a pán kaplán Daniel 
Markovič, pátri piaristi Ján Hríb a Juraj Ďurnek; Milan, Janka a Lucka Petrášovci; 
Lenka, Roderik, Vanesska a Walter Weissabelovci a Juraj Orlík. Večer necpalskú 
domácnosť navštívili ešte Erika a Peter Petrášovci. 

V apríli bol predaný byt Marienky Mečiarovej. Odkúpil ho pán bývajúci v tom istom 
vchode pre svoju mamu. 

V utorok, 6. mája, sa Martinka Humajová zúčastnila exkurzie do Viedne. Okrem 
tradičných miest ako Stefansdom či Hoffburg navštívili študenti prievidzského 
piaristického gymnázia aj výstavu egyptského umenia s názvom Tutanchámon. 

Druhý májový víkend strávila na Slovensku kompletná rodina Floriánová, ktorá tak 
odplatila návštevu starej mame Helenke Mečiarovej. Tá si spravila výlet do Újezdu 
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u Brna koncom apríla. 

V pondelok, 26. mája, ukončila Alenka Humajová štúdium sociálnej práce 
a po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získala titul Bc. 

V utorok, 27. mája, uplynulo 10 rokov od smrti Jozefa Humaja st.. Pri tejto 
príležitosti bola v kostole v Nedožeroch – Brezanoch zaňho odslúžená sv. omša, 
ktorej sa zúčastnili viacerí členovia našej rodiny. 

Od 27. do 29. mája skladal Martin Humaj skúšku dospelosti. Maturoval 
na Združenej strednej škole obchodu a služieb v Handlovej v odbore mechanik 
počítačových sietí. Maturitu úspešne zvládol, rovnako ako aj doškoľovací kurz 
o týždeň neskôr, na základe ktorého bude môcť pracovať s elektrikou. 

V nedeľu, 1. júna, prijala Maťka Humajová z rúk otca biskupa Rudolfa Baláža 
vo farskom kostole v Prievidzi sviatosť birmovania. Meno Gianna si zvolila podľa 
talianskej svätice Gianny Beretty Mollovej, ktorá obetovala svoj život za to, aby jej 
nenarodené dieťa mohlo žiť. Birmovnou mamou Maťky sa stala Vierka Bohóová. 

V piatok, 6. júna, sa začal pobyt Petra Petráša st. v nemocnici v Bojniciach 
na chirurgii. Potrápili ho žlčníkové kamene. Domov sa vrátil v pondelok, 16. júna. 

Vo štvrtok, 19. júna, obhájila Silvia Petrášová svoju bakalársku prácu. Ukončila tak 
rad skúšok, ktoré zahŕňali jej štátnice a získala titul Bc. Týmto titulom sa od júna 
hrdí i Adrika Melichová. 

Od 19. júna sa Martin Humaj stal vlastníkom auta značky Favorit. 

V sobotu, 21. júna, sa Maťka Humajová vybrala na malý výlet do českého 
Olomouca. Spolu s ďalšími veriacimi z Prievidze sa tu zúčastnila diakonskej 
vysviacky Prievidžana Bohuša Svitku. V nedeľu, 22. júna, odcestovala hneď 
na triedny výlet. Až do utorka pobudla s bývalou sextou piaristického gymnázia 
na chate Púšť. 

21. júna sa Petra Humajová zúčastnila koncertu Speváckeho zboru učiteľov 
Slovenska, ktorý sa konal v prievidzskom piaristickom kostole. Koncert bol venovaný 
stému výročiu narodenia známeho slovenského skladateľa, Eugena Suchoňa. Okrem 
sakrálnych skladieb tu odzneli i mnohé diela tohto významného hudobníka. 

V piatok, 27. júna, odcestovali Helenka a Vladko Mečiarovci do Újezdu u Brna, kde 
navštívili dcéru Ivetku Floriánovú a oslávili i „újezďácke“ hody. Domov sa vrátili už 
aj s vnukmi Dominikom a Marekom, ktorí každoročne trávia na Slovensku letné 
prázdniny. O týždeň sa k nim pridali rodičia a spolu s Ivetkiným bratom Lackom 
Mečiarom a jeho „osadenstvom“ pobudli Floriánovci týždeň v Demänovskej doline. 

Koncom júna odcestovala Vierka Šmídová so svojou rodinou na dovolenku. Istý 
čas Šmídovci strávili vo Francúzsku u Vierkinej sestry Katky a domov sa už vrátili 
spolu s „Francúzmi“. 

V sobotu, 28. júna, zahájili Humajovci opekačkovú“ sezónu prvým opekaním 
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v posedení pri krbe v záhrade svojho domu. Opekačky sa zúčastnili pátri 
z piaristického kláštora – Janko Hríb a Tomáš Huďa. Pridal sa k nim aj bojnický 
nemocničný duchovný – páter Gerhard Glazer Opitz.  

V nedeľu, 29. júna, za pekného počasia už tradične zneli tóny Necpalanky 
z dvora Petrášovcov a Humajovcov, kde oslavovali svoje meniny Peter Petráš st. 
i ml.. Pridali sa k nim aj Petra Humajová a „klávesák“ Necpalanky Peťo Lachký, 
a tak oslávencov bolo neúrekom. Gratulantov tak isto. Tí boli pohostení 
vynikajúcim gulášom a nechýbal im ani tanec za sprievodu hudby rodinnej kapely. 

V utorok, 1. júla, začala Petra Humajová pracovať na zámku v Bojniciach. 
Turistov by na ňom mala sprevádzať až do konca augusta. 

Začiatok júla strávila Silvia Petrášová v Spišskom Štiavniku, kde sa podobne ako 
minulý rok venovala spolu so svojou spolužiačkou Zuzkou Ondrejkovou 
vypracúvaniu projektu na renováciu miestneho kaštieľa. 

V druhý júlový týždeň pôsobila Martinka Humajová ako animátorka v detskom 
kresťanskom tábore v Nitrianskom Pravne. Spolu s kamarátkou Simonou 
Mihálikovou sa starala o skupinu šiestich chlapcov a troch dievčat. Domov sa 
vrátila v sobotu, 12.júla, nepobudla to však dlho. Už v nasledujúci deň odcestovala 
na sústredenie so zborom Bartolomejčatá do oblasti Tajov – Králiky neďaleko 
Banskej Bystrice. 

V piatok a sobotu, 11. a 12. júla, sa v Prievidzi uskutočnil festival Letná pauza, 
na ktorom sa predstavili rôzne hudobné skupiny. Na plážovom kúpalisku, kde sa 
festival konal, ste mohli zazrieť aj Martina Humaja, ktorý kladne hodnotil najmä 
vystúpenie skupiny Gladiátor. 

V sobotu, 12. júla, si teta Hela Mečiarová z neďalekej predajne pečiva odnášala 
domov až tri pecne chleba. U nich doma sa totiž chystala celorodinná opekačka. 

V nedeľu, 13. júla, hrala Necpalanka do tanca v nemenovanom nedožerskom 
pohostinstve. Svojou účasťou ju sem prišli povzbudiť Beátka a Pavol Pálešovci, ale 
aj Evka, Jozef, Petra a Martin Humajovci. Nechýbala bývalá necpalská richtárka 
Kvetka Ďurčová. 

V utorok, 15. júla, odcestoval Peter Petráš ml. spolu s „vyslúžilými“ prievidzskými 
basketbalistami ako ich šofér do Švajčiarska. Až do nedele potom Slováci pobudli 
u svojich „družobných“ švajčiarskych kolegov. 

20. júla obedovali Helenka a Vladko Mečiarovci v Nitrianskom Rudne u Zuzky 
Ivaničovej, priateľky ich syna Tomáša. V tejto obci sa totiž v tretiu júlovú nedeľu 
slávia hody. Helenkini vnukovia Dominik a Marek Floriánovci i Martin Bodický odišli 
do Nitrianskeho Rudna už deň predtým a strávili tu jednu prázdninovú noc. 

Petra Humajová 
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ROZHOVOR S JANKOU PETRÁŠOVOU 
Momentálne je ju veľmi ťažké zastihnúť – prevažne sa totiž nachádza v Bratislave, kde 

aj pracuje. Necpalské hody sa však stali príležitosťou porozprávať sa s ňou. Prosbu 
o rozhovor prijala i ochotne vyplnila Janka Petrášová. 

 
  Tvoje korene siahajú do oblasti Gemeru. Prežila si celé detstvo 
v Prievidzi, alebo časť z neho aj tam? 
  Na Gemer som od troch až do štrnástich rokov chodila každé leto 
na prázdniny. Bola som tam celé dva mesiace. Keď ma rodičia prišli 
vyzdvihnúť na dva týždne kvôli  dovolenke, tak sa mi s nimi ani 
nechcelo ísť, lebo Gemer bol môj svet. Tam som mala voľnosť, 
mohla som si robiť, čo som chcela, chodiť, kde som chcela. Stará 
mama ma celý deň nevidela, až večer. Gemer a moja stará mama, 
za ktorou mi je i teraz smutno, boli moje neskutočné lásky. 
Takže na obdobie detstva si spomínaš ako na najkrajšie obdobie 
života? Väčšinou sa to aspoň tak hovorí... 

Dá sa povedať, že áno. Mala som pekné detstvo, hoci s bratom sme sa večne bili – mal 
nadbytok energie a potreboval si ju niekde vybiť. Hrávala som sa s bábikami, robila si nábyt-
ky, šila, štrikovala, háčkovala... Najradšej som mala bábiku s dlhými vlasmi, pretože som ju 
mohla česať. A keďže na Gemeri som bývala celé leto, ani neviem, ako mi ušli prázdniny. 

Kde si študovala? 
Chodila som na deväťročnú Základnú školu Sama Chalupku v Prievidzi. Mala som rada 

fyziku, ale neznášala som matematiku – kvôli zlému učiteľovi, ktorý bol veľmi prísny 
a venoval sa iba jednotkárom. Bavila ma aj literatúra, prírodopis, vlastiveda. Po skončení 
základnej školy som kvôli tomu, že som bola slabšia z matematiky, šla na učilište. Učilištia 
boli v období komunizmu v móde a poriadne sa rozširovali. Keďže som milovala textil 
a odmalička som sa hrávala na predavačku, rozhodla som sa za ňu vyučiť. Túto robotu som 
mala veľmi rada – v textilných materiáloch ma ani teraz nikto neoklame, pretože to mám 
v malíčku i v oku. Keď som zistila, že mám toho v hlave viac, spravila som si maturitu. Hoci 
prácu profesionálnych predavačiek si veľmi vážim, chcela som ísť niekam ďalej – a keďže ja 
som človek, čo sa neustále učí a vzdeláva, šla som pracovať na obvodný úrad, z neho 
na okresný úrad, potom na krajský úrad Slovenskej obchodnej inšpekcie, a keď mi už ani to 
nestačilo, šla som do Bratislavy, aby som bola bližšie pri koryte – ako sa hovorí. Dôležité je, 
že človek sa chce stále vzdelávať. Aj keď som si nespravila vysokú školu, čo ľutujem, predsa 
len to asi Pán Boh tak chcel, aby som všetok voľný čas venovala svojim deťom. Bolo 
pre mňa dôležité, aby sa ony mali dobre a vyštudovali. Ja som taký večný samouk, teraz sa 
orientujem v zákonoch, predpisoch a vo všetkom možnom. Verím, že si tú vysokú školu ešte 
niekedy spravím ☺. 

Teraz plníš funkciu obchodnej inšpektorky. Čo je náplňou tejto práce? 
Náplňou tejto práce je ochraňovať spotrebiteľov, starať sa o to, aby sa predával kvalitný 

a hlavne bezpečný tovar, ktorý neohrozuje život a zdravie ľudí, aby sa predávalo poctivo, 
aby boli platné ceny pre ľudí, aby vždy vedeli, za koľko korún si čo kupujú, ako to majú po-
užívať (pri výrobkoch nesmú chýbať návody)... Predpisy sa teraz rozširujú o predpisy 
z Európskej únie – v rámci celej Európskej únie sa kontroluje bezpečnosť výrobkov, ktoré sa 
dovážajú (nielen na Slovensko). Je to dosť náročné – teraz som viac právničkou ako tovaro-
znalcom. Ale oboje ma baví a v práci to aj realizujem. 

Stretávaš sa v práci aj s nejakými nepríjemnosťami? 
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Samozrejme, že sa stretávam aj s nepríjemnosťami. Ľudia sú všelijakí. Existujú aj ner-
vózni či menej poctiví podnikatelia. Keď vytiahneme preukaz, vedia, že je zle, lebo robia 
úmyselné chyby. Ale tí, čo nerobia chyby úmyselne, sa nemajú čoho báť – veď aj my sme 
len ľudia a nie nejakí teroristi, aby sme ľudí bili. Ja sa pri tejto práci i ako človek sa držím 
zásady, že je veľmi ľahko človeku ublížiť, ale najťažšie je človeku spraviť dobre. Som taký 
typ, že ich radšej poučím, nalejem im rozumu do hlavy, aby nemuseli platiť pokuty. Niekto si 
z toho ponaučenie zoberie, niekto nie.  

Prejdeme na inú tému... Tvoj manžel Milan nám kedysi v rozhovore prezradil, že ste sa 
zoznámili na tanečných zábavách. Je to pravda? 

Zoznámili sme sa na tanečnej zábave SZM, kde sme obaja boli. Mňa do Necpál dotiahla 
kamarátka. Prvýkrát sme sa stretli tuším na veľkonočnej zábave – a dali sme sa dokopy. 

Akým je Milan manželom? 
Dobrým ☺. Je to manžel, ktorý vedel, že v rodine všetko funguje a ja všetko zvládnem, 

a tak celý život obetoval pomoci iným ľuďom - hlavne cirkvi. Domov chodil večer, ráno od-
chádzal – a človek si ani neuvedomil, ako rýchlo tie roky prešli. Málo sme sa hádali, lebo 
sme sa ani nemali kedy ☺.  

Ujo Milan nám v rozhovore povedal i to, že je veľmi hrdý na vaše dve dcéry – Lenku 
a Luciu. V čom si na ne hrdá ty? 

Asi vo všetkom. Som hrdá najmä na to, že tú lásku, ktorú som im ako deťom odmalička 
dávala, odovzdávajú svojim partnerom a Lenka už i dcérke Vanesske. To, čomu som ich 
učila – spravodlivosti a peknému vzťahu k ľuďom, rešpektovaniu druhých, no zároveň aj 
schopnosti ísť za svojím cieľom – to splnili a dodržali a presadili sa v živote. Lenka si spravila 
vysokú školu, vydala sa, má veľmi dobrého manžela, Lucka si robí vysokú školu, pracuje, 
v práci si ju chvália ako jednu z najlepších pracovníčok... Myslím, že si našli miesto v živote 
a to, čo som vložila do ich detstva, sa mi tým vracia. Sú z nich dobré a férové baby 
a môžem sa s nimi rozprávať ako so seberovnými, aj keď mám 45 rokov.  

Momentálne žiješ v Bratislave. Láka ťa viac život veľkomesta ako ten prievidzský? 
Nie je to život o veľkomeste. Keď človek dozrie, má isté nároky na myslenie a život, ľudí, 

ale aj nejaké ciele, ambície. Chýba mi ešte 17 rokov do dôchodku - a teda musím pracovať. 
Som typ človeka, ktorý potrebuje v živote a práci neustále zmeny, aby sa jeho myslenie vy-
víjalo ďalej. Keď som v Bratislave, nevnímam, že je to veľkomesto. Je to mesto ako každé 
iné - taká väčšia Prievidza. Je tam síce viac obchodov a viac áut – ale to je všetko. Rozdiel je 
možno viac v myslení ľudí. V Bratislave sa každý stará o kariéru, biznis a svoj súkromný ži-
vot, ale nepozerá sa do hrncov druhých ľudí – neklebetí sa, neintriguje a susedia či kolego-
via sa nemiešajú do života druhých ľudí. Prievidza je také klebetné mesto – ako aj všetky 
malé mestá na Slovensku. V Bratislave je tá úroveň myslenia ľudí kdesi inde a vyššie a to 
mne robí dobre. Nemám rada klebety, intrigy, nestarám sa do druhých ľudí – Pán Boh nám 
dal slobodu, šťastie a lásku a ukazuje nám cestu – a je dôležité, aby si každý išiel po svojej 
ceste a vedel si sám zhodnotiť, čo je správne. 

Chcela by si na záver odkázať niečo čitateľom Mane? 
Chcela by som, aby sa všetci mali radi, aby sa navzájom tolerovali, pretože každý človek 

má na tejto zemi svoje miesto a vie, čo je preňho dobré, správne a dôležité. Želala by som 
si, aby všetci verili v Boha a pochopili, že viera je o slobode, o láske, že spočíva v srdci a nie 
v ústach. Som veľmi rada, že existuje taký časopis ako Maňa, pretože jeho prostredníctvom 
môžeme spoznávať celú rodinu. 

Ďakujem za rozhovor!     
Petra Humajová 
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MARIÁNSKE PROVOKÁCIE 
(Z knihy V plášti aj dalmatike od Maxa Kašparů) 

Neviem, ako by som dopadol, keby som navštívil v Ríme patričnú cirkevnú inštitúciu 
a podal tam žiadosť o úpravu Loretánskych litánií. Mám totiž už dlhší čas nápad, aby sa me-
dzi doterajšie invokácie pridala i jedna provokácia: 

Provokatívny paradox viery, oroduj za nás. 
Či by ma cirkevná inštitúcia vypočula, neviem. Skôr nie. Viem však určite, že by som sa 

vracal do vlasti s odporúčaním, aby ma môj kolega (psychiater – pozn. red.) čo najskôr vy-
šetril. 

A napriek tomu sa domnievam, že nazvať Pannu Máriu paradoxom, ba dokonca provoka-
tívnym, ktorý stojí v protiklade k našej zatuchnutej viere a k nášmu často neduchovnému 
chápaniu súvislostí, nie je zas až tak veľkým bláznovstvom. 

Hoci som svoje zamyslenie nad mariánskou tézou začal už v Ríme, dovolím si pokračovať 
teraz na Vysočine, kde si jeden môj priateľ kúpil staré sedliacke hospodárstvo. Najprv sa pus-
til do likvidácie toho, čo nazývame starými haraburdami, balastom a rárohmi. Požiadal ma 
pritom o priateľskú výpomoc. A vtedy som na jeho pôjde našiel medzi ďalšími nepotrebnými 
zbytočnosťami aj starý, nevzhľadný a špinavý telefónny prístroj. O takých aparátoch sa hovo-
rí, že sú predpotopné. Na moju otázku, čo s ním chce urobiť, odpovedal lapidárne: „Vyhodiť.“ 

Pretože on o prístroj nestál, vzal som si ho domov. Čistiace prostriedky urobili svoje. Ak 
dnes prídete do mojej pracovne, uvidíte na stole jedinečný, priam umelecky tvarovaný apa-
rát, a navyše úplne funkčný. Už niekoľko zberateľov mi zaň ponúklo pomerne vysokú sumu, 
pretože nejde o nijakú plastovú atrapu, ale o fungujúci originál. 

Paradoxná situácia nastala, keď ma prišiel navštíviť aj ten priateľ, bývalý majiteľ toho tele-
fónu. Zaujal ho a opýtal sa ma, odkiaľ mám ten skvost: „Od teba,“ počul odpoveď. Pritom 
stačilo len nazrieť za nános času, vidieť všetky okolnosti a odstrániť to, čo bolo zbytočné. 
V tomto zmysle by som sa dnes chcel zamyslieť nad Ježišovou matkou. Nazrieť za kulisu 
okolností, očistiť nánosy doby a dať vyniknúť bohatým inšpirujúcim paradoxom, ktoré sa 
skrývajú v súvislostiach i v samotnom živote tejto výnimočnej ženy. V nijakom prípade sa 
necítim byť povolaný k tomu, aby som začal s väčšou očistou, ktorá vynesie všetko skryté, 
ale ako mariánsky ctiteľ si dovolím aspoň pár klepnutí po jej zaprášenom obraze. 

S postavou archanjela Gabriela sa nestretávame po prvýkrát pri Panne Márii. Už v Starom 
zákone prichádza s dobrou správou k Danielovi a zvestuje mu, že Daniel je v Božích očiach 
vzácny. Ten istý posol, nositeľ dobrých správ, prichádza potom k Zachariášovi, aby mu ozná-
mil narodenie syna, a do tretice navštevuje nazaretskú dievčinu, aby jej povedal, že bude 
Ježišovou matkou. Skrátka, bol to slušný anjel, pretože nosil iba dobré správy. Vo všetkých 
prípadoch oznámil každému z oslovených (Danielovi, Zacháriašovi aj Márii), že s nimi Boh 
počíta a že ich zahrňuje do svojho diela spásy. 

Prvým paradoxom je tu skutočnosť, že posol, ktorý pripravuje príchod Spasiteľa ľudstva, 
nie je poslaný do nijakého politického, ale ani do nijakého duchovného centra vtedajšieho 
sveta. Neobjavuje sa ani v Ríme, ani v Jeruzaleme. Objavuje sa v galilejskom „zapadákove“ – 
v Nazarete, ktorý má navyše medzi ostatnými mestečkami veľmi mizernú povesť. 
A nenavštevuje tam ani dcéru miestneho starostu alebo poslanca, ani Miss Izrael, ale obyčaj-
né, neznáme vidiecke dievča. 

Druhým paradoxom je, že spasenie celej planéty začína v kraji, ktorý mal v ústach zbož-
ných Judejcov prezývku „pohanský“, v obci, o ktorej si každý myslel, že z nej nemôže vzísť 
nič poriadne. Spása sa začal pripravovať na úplnej periférii sveta. Tu sa potvrdzuje platnosť 
slov apoštola Pavla v Prvom liste Korinťanom, že Boh si vyvolil to, čo sa svetu javí ako bláz-
novstvo, aby zahanbil to, čo sa pokladá za múdre. Boh sa totiž vo svojich plánoch nepripája 
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k veľkokapacitným maximozgom tohto sveta, ale vyberá si spojencov tam, kde by to nikto 
nečakal. Skláňa sa k obyčajným, často svetom odpísaným ľuďom. Aj svojmu Synovi necháva 
dať meno Ježiš Nazaretský, teda inými slovami Ježiš zo Zapadákova. Mimochodom, meno 
Ježiš bolo v tej dobe tuctovým menom, ktoré v preklade znamená „Pán je spása“, a nevieme, 
či ho židovskí rodičia dávali svojim synčekom preto, aby už konečne prišiel Mesiáš, alebo zo 
vzdoru proti rímskej okupácii, či len tak zo zvyku. Skúsenosť však ukázala, že zo všetkých 
Ježišov bol pravý len jeden. Všetci ostatní „spasiteľovia“ – od výrobcov záchranných progra-
mov, cez tvorcov úsporných opatrení, autorov opozičných zmlúv až po geniálnych ekonómov, 
politikov a generálov – boli síce počatí, nie však z Ducha, o ktorom hovorí Gabriel. 

Mária anjela upozorňuje, že pre to, s čím za ňou prichádza, nie sú utvorené základné pod-
mienky. Dnešné mladé dievča by povedalo: „Nemám vyprojektovanú sociálnoekonomickú 
infraštruktúru a chýba mi občianska vybavenosť.“ V Zachariášovom prípade to bolo iné. Bol 
kňazom, mal zázemie, manželku. No čo má Mária? Je bez muža, bez prostriedkov. Gabriel jej 
nič nehovorí o manželstve, ani o možnosti jej ukameňovania za ťažký hriech, hovorí len 
o Božej moci, ktorá všetko ľudské vynahradí. Anjel ju neobviňuje ani z malej viery, ani jej 
nezostáva dlžný odpoveď. Nakoniec je tento pozemsko-nebeský dialóg zakončený rozhodný-
mi slovami mladučkej dievčiny: „Áno, staň sa.“ Ona dáva súhlas napriek tomu, že všetko, čo 
má prísť, sa úplne vymyká zaužívaným zvykom a mravom, súhlasí napriek tomu, že sa tým 
vystavuje hanbe a nebezpečenstvu. A v tom je tretí paradox. Ísť proti všetkému zaužívané-
mu, plávať proti prúdu, proti zvyklostiam, byť – ako by sa dnes povedalo – „out“. 

Nemali by sme sa v tomto prípade dať pomýliť elegantnou rečou anjela, ani elegantným 
štýlom evanjelistu. To, k čomu anjel Máriu pozýva, akosi nemá elegancie. Čo bude nasledo-
vať, nebude mať vôbec hladký priebeh. Keď Mária otehotnie, nikto neuverí jej slovám 
o nadprirodzenom zásahu. Každý bude mať poruke jednoduché, ľudsky prirodzené vysvetle-
nie a rád po ňom siahne. Jednou rukou siahne po ňom a druhou po kameni. K tomu potom 
už len stačí, aby hlúpi provokatéri podráždili Jozefovu ľudskú márnomyseľnosť, a dievča mô-
že skončiť na popravisku – ako cudzoložnica. V lepšom prípade ju snúbenec prepustí, aby išla 
za tým, s kým čaká potomka. 

Mária musela vedieť, že všetky okolnosti sa postavia proti nej. Poznala situáciu, vyrastala 
v nej od narodenia. Musela dokonca rátať aj s tým, že sa proti nej postaví aj výklad litery 
Božieho zákona. A predsa, celkom paradoxne, súhlasila, aby ju Boh použil na svoj zámer. 
Krása Božieho zámeru jej vyvážila všetky prípadné nebezpečenstvá. V tom je jej veľkosť. 

Je teda zbytočné, aby sme Márii primaľúvali gýčovité okrasy alebo umelé svätožiary. Skôr 
naopak: mali by sme ju stále očisťovať od nánosov falošnej bigotnosti a ošúchanej patiny 
ľudového sentimentu. Musíme si uvedomiť, že Božia Matka nie je plastová fľaša so skrutko-
vacou hlavičkou plná posvätenej vody, akú mi nedávno priviezla susedka odkiaľsi z púte. 
Mária je zmysluplný originál. 

Evanjelista nám o Panne Márii nerozpráva preto, aby nás dojal. Príbeh, ktorý opísal, nemá 
mať slzotvorný účinok. Rozpráva ho preto, aby Máriino „áno“ bolo aj v nás. Aj my dnes – po 
viac ako dvadsiatich storočiach od anjelovho zvestovania – sme v podobných situáciách. Sme 
vyzývaní, aby sme boli Bohu k dispozícii, ako bola k dispozícii Mária. Boh s nami počíta, takis-
to, ako počítal s ňou. Ako počítal s Danielom i so Zachariášom. Aj v ich situáciách a reakciách 
išlo vždy o nejakú formu paradoxu. 

Ak ide o Božiu výzvu, nebojme sa reagovať paradoxne. Dokonca z pohľadu tohto sveta až 
veľmi paradoxne. Naše okolie nás možno nazve dobrodruhmi. Na tom nezáleží. Veď celá na-
ša viera je jedným veľkým dobrodružstvom paradoxov. Príklady máme poruke hneď tri: 

 Ak chceme ísť v duchovnom živote do výšky, musíme začať v hlbinách. 
 Ak chceme budovať nadprirodzené, musíme začať s prirodzeným. 
 Ak chceme ísť vo viere dopredu, musíme sa vrátiť späť – k evanjeliu. 
(Príhovor na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, bazilika na Starom Brne) 
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„ČO JE SVETU SLABÉ, VYVOLIL SI BOH, ABY 
ZAHANBIL SILNÝCH“ (1Kor1,27) 

To tak na človeka príde. „Maká“ a „maká“ a potom zistí, že má veru všetkého 
dosť. A keď už stratí nádej, že mu duchovné cvičenia zabezpečí škola tak ako 
po minulé roky, rozhodne sa postarať o všetko sám.  

Asi takto sa to pritrafilo nám – mojej spolužiačke Majke a mne. Plné vedomostí, 
no vyprahnuté na duši, vybrali sme sa pred Veľkou Nocou na päťdňové duchovné 
cvičenia do (od miesta nášho štúdia – Ružomberka) neďalekého Okoličného. Práve 
v tejto časti Liptovského Mikuláša, v starom františkánskom kláštore z 15. storočia, 
sídli totiž Komunita Blahoslavenstiev.  

Komunita Blahoslavenstiev – to bolo pre 
nás čosi nové. A veď aj možno povedať, 
že je to čosi nové; Komunita totiž vznikla 
vo Francúzsku v roku 1973 a na Slovensko 
sa dostala iba v roku 1997. Združuje ľudí 
všetkých životných stavov – zasvätených, 
ale i slobodných bratov a sestry, diakonov 
a kňazov. A ak sa vám zdá zvláštne, že 
v jednom kláštore žijú spolu muži i ženy, 
tak vám prezradím, že to nie je všetko. 
Žijú tu i zasvätené rodiny. Členovia 
komunity majú všetko spoločné a snažia 
sa o neustálu modlitbu. Živia sa vlastnou 
prácou – robia napríklad reprodukcie ikon, zdobia sviece, vyrábajú pozdravy, 
vydávajú knihy a CD. Jednou z ich služieb je i prijímanie ľudí, ktorí cítia potrebu 
duchovnej obnovy. Členovia Komunity uprednostňujú spievanú liturgiu a nebránia 
sa ani východným vplyvom slávenia – či už svätej omše, ale aj vešpier a ranných 
chvál. Môžem vám povedať, že tradičnému kresťanovi- katolíkovi laikovi sa 
zo začiatku veru všeličo môže zdať čudné... 

Náš príchod do Okoličného bol plný očakávaní. Dostali sme peknú izbu 
s jednoduchým zariadením a program jednotlivých dní. Keďže sme s Majkou prišli 
medzi prvými, dá sa povedať, že „dlho sa nič nedialo“. Ale toto tvrdenie vlastne ani 
nie je pravdivé, pretože sme sa zatiaľ porozprávali i nadviazali kontakty so svojimi 
spolubývajúcimi. Tie tu, na rozdiel od nás, neboli po prvý raz.  

Večer sme šli do kaplnky na vešpery. Privítala nás vôňa tymiánu a byzantský 
vzhľad. Nezvyčajnosť prostredia ešte umocňoval spev a odpovede, v ktorých sme 
sa napochytro nevedeli zorientovať. Po vešperách sme sa vydali do jedálne, kde nás 
už čakala večera a zoznamovanie. Majka tu spoznala dve sesternice zo svojej 
početnej rodiny, s ktorými sa ešte nikdy nestretla, a ja som zistila, že som z celého 
osadenstva kláštora okrem detí rodinky, ktorá tu žije, najmladšia. Nuž, musí byť aj 
niekto taký... A práve keď sme sa najviac rozrečnili, čakalo nás prekvapenie – až 
do soboty obeda bolo nariadené dobrovoľné silencium. Písala sa streda, 12. marec 

Kláštor Okoličné 
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2008. 
Vedeli ste, aké ťažké je byť ticho? Áno, silencium je síce dobrovoľné, ale vy 

neviete, či ho ten druhý chce alebo nechce dodržiavať a on zas nevie, či ho chcete 
dodržiavať vy. Preto ohľaduplne mlčíte... Zdravíte sa na chodbách pohľadom 
a úsmevom, pri jedle ste štrkocete príbormi za doprovodu tichej hudby - a zrazu sa 
stane to, že jediný, s kým komunikujete, je Boh... 

Deň prebiehal pomerne jednoducho – 
ranné chvály, raňajky, prednáška, adorácia, 
obed, odpočinok, opäť prednáška, opäť 
adorácia, vešpery, svätá omša, večera 
a večerný program, ktorý bol väčšinou 
ďalšou modlitbou. Počas odpočinku sme 
mohli vychádzať na prechádzky do 
nádhernej prírody mimo kláštora alebo si len 
tak pobudnúť na izbe... Nechýbal ruženec, 
možnosť sviatosti zmierenia či rozhovoru 
s členmi komunity. Áno, na pohľad to znie 
naozaj jednoducho. Ale je to naozaj také 
jednoduché? Keď vám na päť dní 
niekoľkohodinové školské prednášky nahradia maximálne hodinové; zvyčajný 
rozkúskovaný čas na modlitbu, ktorého sa počas dňa nazbiera pomerne málo, 
modlitba takmer neustála; fyzickú či psychickú aktivitu nahradí možnosť oddychu; 
starosti o jedlo vás zrazu nemusia trápiť a ani sa nemusíte počas dňa nikam 
presúvať a nakupovať – zmizne proste všetko, čo vo svojom živote zvyčajne robíte 
a zostanete vy a Boh... Vtedy zistíte, aké je to strašne ťažké. A koľko to dá námahy 
– vydržať... 

Bol práve záver pôstu a prednášky sa niesli v duchu uvažovania o ľudskej slabosti. 
„Objavovanie našej slabosti nie je pre nás ľahké, pretože nás pokoruje. Boh však 
slabých neodsúva, ale skôr hľadá a volá, aby sa rozhodli žiť...“ Aj takéto myšlienky 
zazneli počas prednášok. A potom sme mali dostatok času ich premeditovať... 

Sobota sa stala radostným dňom, pretože boli „rozviazané jazyky“.  Hoci ešte 
prebiehalo pôstne obdobie, v Komunite každú sobotu prežívajú radosť 
zo zmŕtvychvstania Pána. Vynecháva sa tanec, ale ináč zachovávajú všetko. V ten 
deň akoby s tým otvoreným hrobom padli z nás všetky okovy. Už sme mohli 
rozprávať, veseliť sa a smiať... Pomaly však na rozlúčku. 

Kvetnú nedeľu sme ešte prežili tam – hoci len doobedie. Svätá omša sa nekonala 
v kaplnke, ale v neďalekom chladnom stredovekom kostole. Po nej sme sa pomaly 
z kláštora vytrácali do reálneho života... A po príchode domov v nás zaznela otázka 
– bol to všetko len sen? 

To tak na človeka príde. „Maká“ a „maká“ a potom zistí, že má veru všetkého 
dosť. No zrazu si spomenie, že kdesi bol a čosi tam zažil. Vie, že Boh je všade, 
no tam je akosi bližšie. Vie, že Boh je s ním, no tam ho čaká. Vie, že existuje 
miesto, kde sa oplatí vrátiť. A „maká“ sa mu ľahšie ☺. 

Petra Humajová 

Kaplnka v kláštore 
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OSEMSMEROVKA 
 
Príde kura do obchodu s elektrospotrebičmi a hovorí: 
 „Chcem si kúpiť televízor.“ 
„Aký?“ pýta sa predavač. 
„To je jedno, ...“ (tajnička: 3 3 4) 

 
ABY, BOBOR, BOZK, CINTORÍN, ČAKATEĽKA, DÁMA, DENNÍK, DOBROTA, 
DOBYVATEĽ, DOKONALOSŤ, DOMOV, DUBOVNÍK, DUŠA, ELEN, GARZÓNKA, JAZVA, 
KAPLNKA, KĽUKA, KNIŽKA, KONGREGÁCIA, KÓD, KÔŇ, KÔRA, LEKVÁR, LES, LIPA, 
LUKÁŠ, ĽAN, MÁJ, MILOSRDENSTVO, MODLITBA, MOTOR, NANA, NEPRÍJEMNOSŤ, 
NOŽNICE, OKÁŇ, OKO, OKO, OPICA, PÁD, POKOJ, PONORKA, PĽÚCA, 
REHOĽNÍČKA, REPRÍZA, ROLA, RUDO, RÚNO, RÚRKA, RYBKA, RYBNÍK, RYS, 
RYTIER, SEK, SILA, SIRUP, SKUTOČNOSŤ, SLINKA, SPÁSA, SPOMIENKA, SVOKOR, 
ŠARKAN, TRIEDA, TÚRA, ŤAVA, UMUČENIE, UTRPENIE, ÚMYSEL, ÚNAVA, VODA, 
VODIČ, VODÍK, VODOVOD, ZÁKLAD, ZIMA, ŽILA, ŽURNALISTIKA 
 

Maťka Humajová 

N O Ž N I C E G O V T S N E D R S O L I M

Í A T R I E D A S P Á S A I O E L E N O O

R A K Ú U D U R P Ž I L A N B H S N T Č D

O K Í R Ó D B Z O U O I V E R O A O Ť A L

T B N K A U O Ó M R Ú N O P O Ľ R Y S K I

N Y N A L Š V N I N N K D R T N R K O A T

I R E L R A N K E A A A A T A Í Á Í N T B

C Ť D O U E Í A N L V I Ú U A Č V N M E A

D S B O Z K K A K I A R C K Ň K K B E Ľ Y

O O Ň Ô K A Á Í A S A A Ž Á K A E Y J K B

B N V N M O D Š N T C I K Ľ G R L R Í A A

Y Č O Á E O N Á D I N O U E O E E A R Ô K

V O D O V O D A P K CH K P K S I R U P O N

A T I Z A O L O L A A Ľ O Y T R N G E K L

T U Č L M K K I M O Ú V M Y A K R O N O P

E K I O Á O P I Í C S Ú R E P R Í Z A O A

Ľ S V Z J A Z V A V A Ť U M U Č E N I E K



15 TAJNIČKA MAŇA 29 

TAJNIČKA 
 
„Človek poznáva sám seba, keď... (tajnička)“ 

A. de Saint-Exupéry 

 
1. Novodobý zdroj informácií – ročné obdobie. 
2. Prostriedok určený na komunikáciu medzi ľuďmi na diaľku – meniny má 28.6.. 
3. Skelet tela inak – znamienko odčítania. 
4. Synova žena – prúdi cez 
ňu krv. 
5. Obilnina – 
fotosyntetizujúca časť rastliny. 
6. Deviaty mesiac v roku – 
orgán zraku. 
7. Ustálený spôsob práce – 
najvznešenejší cit. 
8. Džem inak – spojka. 
9. Človek bez práce.     

Maťka Humajová 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

9. 1.

10. 12.

5. 6.

7. 13.

11. 17.

3. 14.

8. 2.

16. 4.

15.
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NECPALSKÉ HODY 
 

Necpalské hody sú veľkou udalosťou nielen pre všetkých prievidzských Necpaľanov, 
ale aj pre našu rodinu. V tento deň sa totiž náš dom stáva otvoreným pre mnohých hostí 
– počas obeda sú to prievidzskí kňazi a rodina Milanka Petráša, podvečer zas rodina uja 
Peťa Petráša. Na hody sa dlho chystá, varí, pečie, ale všetku námahu neskôr znásobí 
radosť, že sme sa všetci opäť pekne stretli. 

Tento rok padla štvrtá veľkonočná nedeľa, nedeľa Dobrého Pastiera, na 13. apríla. 
Počasie bolo príjemne teplé a slnečné, a tak nič nebránilo tomu, aby sme sa aj spolu 
s naším starkým na jeho „bicykli“ (ako volá svoj invalidný vozík) vybrali na tradičnú 
svätú omšu pri necpalskej kaplnke. Tá veru už dávno nemusela vôbec existovať, keby sa 
náš starký podvolil vtedajším „mocipánom“. On však kaplnku zbúrať odmietol, a tak 
pri nej každoročne slávime hodovú svätú omšu. Tú terajšiu slúžil Mons. Ján Bednár, 
dekan prievidzskej farnosti. Omša bola výnimočná nielen vďaka spevu spevokolu 
Rosnička z Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi, ale aj vďaka 
výnimočnej udalosti, ktorou bolo posvätenie nového dreveného oltára vytvoreného 
šikovným stolárskym majstrom z Necpál – Pavlom Bátorom. Po nej (a pohostení deťmi 
koláčmi ☺) sme sa vybrali domov na slávnostný obed. 

Jedla, pitia i času na rozhovor bolo dosť. Topánky na chodbe nášho domu pribúdali 
a odbúdali, tak ako k nám hostia prichádzali a odchádzali. Nečudo, že sa možno tak 
trochu pomiešali a najväčší hodový zážitok prišiel večer, keď sme sa spolu s ujom 
Milanom vybrali na kolotoče. Dostali sme totiž pár lístkov na ne zadarmo vďaka tomu, že 
boli postavené na pozemku nášho starkého. A tak sme sa rozhodli pre autíčka. Ujo Peťo 
síce uvažoval o jazde na lodi, no 
nakoniec nás nechal ísť samých. 
Ujo Milan sa pri obúvaní chválil, že 
jeho topánky – to je „pravá 
Protetika“ (firma, kde pracuje jeho 
dcéra Lucka), už pri bráne sa mu 
však zdalo, že mu v nich akosi 
„ločká“. A po návrate z kolotočov 
zistil, že si obul topánky svojho 
brata – uja Peťa... 

A čo jazda na autíčkach? 
Vzhľadom na to, že náš vek 
úmerne stúpal zo 16 na 19, 23 
a 52 rokov, a že sme mali celú 
dráhu iba pre seba – škoda, že ste 
nás nevideli. Takto vám zostáva iba predstaviť si, ako asi na kolotoči jazdí dievča, ktoré 
sa už nevie dočkať vodičáku (Maťka), čerstvý šofér (Maťo), antimotoristicky naladená 
študentka (ja) a pán s nohami ločkajúcimi v topánkach (ujo Milan). Zostávalo už iba 
jediné – odfotiť nás, čo sa však neuskutočnilo. A tak „fotky“ na našu hodovú jazdu 
zostávajú iba v našich spomienkach... 

Prečo sú teda necpalské hody pre nás veľkou udalosťou? Jednoducho preto, že sú. 
Plné zážitkov. Každoročne. 

Petra Humajová 
Ilustrácia: Silvia Petrášová 



PREČO JE PRÁVE VEĽKÁ RODINA ČLOVEKU ČASTO 
ŠANCA JEDINÁ? 

 

Tak na túto otázku by vám určite vedel odpovedať môj brat Maťo. Myslím, že 
práve preňho veľká rodina znamená veľa a jej pomoc sa mu často zíde – aj keď 
tožvie, či si to vlastne uvedomuje ☺. K tomuto názoru som opätovne dospela v prvý 
júlový piatok tohto roku, keď... 

Zobudila som sa v skorú rannú hodinu. „Užívala“ som si práve prvé voľno po tom, 
čo som začala pracovať na Bojnickom zámku. Vonku pršalo, ba priam lialo. „Chudák 
Maťo,“ pomyslela som si, „práve dnes majú ísť do Nitry...“ Bráško sa totiž už 
niekoľko týždňov chystal na každoročnú cyklistickú cyrilometodskú púť, tento rok 
dokonca ako zástupca hlavného organizátora z Prievidze. Momentálne ešte sladko 
spal. „Ktovie, čo povie na to nádherné počasie?“ pomyslela som si. 

Odchádzať sa malo okolo obeda. Bolo už desať hodín a Maťo stále spal. Keď sa 
pomrvil v posteli, nevydržala som to a rýchlo som k nemu podišla s otázkou, kedy 
bude vstávať a čo hovorí na ten dážď. „Nech si idú,“ zahúžvala odpoveď spod 
periny. „Nech si idú?“ zdalo sa mi, že nepočujem dobre. „Ty, zástupca organizátora 
povieš – nech si idú? Maťo, ty to chceš vzdať?“ Spod periny sa už neozvalo nič. 
A keď som sa o chvíľu vrátila do izby, Maťo bol pripojený na internete. Na monitore 
blikala stránka s názvom „pokec“ a Maťo si vybavoval svoju početnú poštu 
s početnými „pokecákmi“ (či skôr „pokecáčkami“ ☺). „Nikde nejdem! Prší!“ „A to 
naozaj?“ húdli sme doňho aj s maminkou. „Rozmysli si to, lebo ako sa chceš potom 
tak rýchlo zbaliť?“ „Nejdem!“ 

Dobre, keď nejde, tak nejde, nútiť ho nebudeme. Rozišli sme sa s maminkou 
každá po svojom. Ona sa pustila do upratovania, ja som zas žehlila. Bolo takmer 
jedenásť hodín, keď bratovi zazvonil telefón. Počula som tlmený hovor a potom brat 
vytrielil z izby, aby si dokončil prípravu praženice – ešte totiž ani neraňajkoval. 
„Idem!“ povedal a začal sa napchávať chlebom s vajíčkami. „Ako prosím?“ nemohla 
som uveriť vlastným ušiam. „Odchádzam o desať minút!“  

Vtedy už do kuchyne pribehla aj maminka a „estráda“ mohla začať. „Mami, kde je 
ten veľký ruksak? Mami, musím tam aj spať! Mami, kde je spacák? Mami, čo tam 
budem jesť?“ Povedala som si: „Ja som to vedela!“ a rozhodla som sa pre svojho 
milého brata nepohnúť ani prstom. Ale nevydržala som to dlho. Keď som videla, 
ako maminka letí do obchodu, pričom sa neúspešne pokúša bratovi nanútiť 
náhradné veci na prezlečenie – v daždi nevyhnutnosť, chopila som sa príprav aj ja. 
„Nechcem veľký ruksak, iba malý! Nechcem spacák, iba deku a vankúš! Nechcem 
veci na prezlečenie! Zas budem nabalený ako neviem čo! Nechcem pršiplášť – veď 
už pomaly prestáva pršať!“ „Tak počúvaj,“ spustila som, „či máš veľký a či malý 
ruksak, môže ti byť jedno, keď sa ti bude viezť v aute, spacák ti predsa zaberie 
menej miesta ako deka, veci na prezlečenie v daždi potrebuješ a pršiplášť je to 
prvoradé, čo by si si mal na seba navliecť!“ Našťastie na hádky nebol čas a Maťo sa 
neochotne podvolil ženskej prevahe. Aby som si ho trochu uzmierila, podarovala 
som mu na cestu krabičku plnú bonbónov Toffife.  

17 ZO ŽIVOTA MAŇA 29 
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Zdalo sa, že je všetko pripravené – ruksak bol zbalený, pršiplášť som Maťovi 
dala svoj, keďže on netušil, kde sa ten jeho nachádza, jedlo prichystané. Nastal 
teda čas na údržbu bicykla! Starká už z nás chytala smiechové záchvaty. Maťo 
bežal po pumpu uskladnenú v aute, pretože iba ňou sa nám dajú nafúkať aj 
kolesá na bicykli. „Pumpujúcemu jedincovi“ však pri tom musí ktosi asistovať 
a držať črievko tým správnym smerom, inak výsledok nestojí zaveľa. „Mami, ako 
to držíš?“ Chúďa maminka sa obetovala a utŕžila ďalší príval slov od zrazu 
neskutočne sa ponáhľajúceho Maťa. Keď boli kolesá nafúkané a konečne sme 
Maťa donútili obliecť si pršiplášť, naložený batohom sadol na bicykel a zmizol 
v diaľave. Všetci sme si vydýchli. Konečne pohoda! 

Pokojne som sa vrátila k svojmu žehleniu, no neožehlila som viac ako pár 
kusov, keď pribehla maminka so správou, že sa stratil kľúč od garáže. Odpoveď 
na to, kde je, bola jasná – v Maťovom vrecku. Bral predsa z garáže pumpu. 
A vzápätí začal zvoniť telefón. Maťo zistil, že doma zabudol nejaké dôležité 
plagáty. „Nemám čas sa už vracať!“ volal. A tak maminka zahlásila: „Dobre, 
doveziem ti ich pred kostol autom a ty nám dáš kľúč!“ Cyklisti mali totiž 
odchádzať o 12:00 spred piaristického kostola. Po zložení telefónu nastala krutá 
realita – akým autom, keď naše auto je v garáži a garáž je zamknutá a kľúč má 
Maťo? A mobilní operátori opäť dostali zarobiť. „Choď na mojom aute, ale rýchlo!“ 
kričal Maťo maminke do telefónu.  

Do chodu sa dal opäť celý dom. Starká otvárala bránu, my s maminkou sme sa 
prezliekali a usilovne premýšľali, kde v čase dopravnej špičky zaparkujeme. 
Navrhla som, že pred kostolom iba vyskočím z auta a maminka nech už zaparkuje, 
kde sa bude dať. Maminke sa ten nápad celkom pozdával, ale reálny bol iba 
do chvíle, kým som si v Maťovej starej favoritke nesadla na sedadlo vedľa vodiča. 
Netušila som, že dvere pri ňom nemajú zvnútra kľučku a teda keď si tam sadnete, 
musí vás otvoriť niekto zvonku. Ručička sa nebezpečne blížila k dvanástej hodine 
a my sme ešte stále obiehali okolo auta pred domom. Maminka si s napätím 
posúvala sedadlo a keď sa jej podarilo naštartovať, trhanou jazdou vyrazila 
do mesta. Ocko bol v práci – a napokon, ktože vedel, čo všetko sa pri Maťovom 
odjazde bude diať?  

Našťastie sme napokon všetko stihli. Prišli sme pred kostol ešte pred dvanástou, 
vymenili sme plagáty za kľúč, opäť donútili Maťa obliecť si pršiplášť, ktorý si už 
vyzliekol, a spod dáždnika zamávali siedmym odvážlivcom na cestu. Konečne sme 
si mohli spokojne vydýchnuť...  

Hneď v pondelok uverejnili regionálne noviny článok o cyklistickej púti. Maťo 
stál odfotený na čele minipelotónu – v pršiplášti a s usporiadateľskou vestou. 
Spokojne sa usmieval s „lopárikom“ na zastavovanie áut v ruke. Pohoda, žiaden 
stres... V článku boli dokonca citované jeho slová: „Pri cyklopúti si vždy psychicky 
oddýchnem a počas programu v Nitre načerpám veľa duchovných síl.“ No čo 
poviete? Nie je to tak trochu, aspoň maličkú trošku, aj vďaka jeho rodine ☺? 

Petra Humajová 
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MOJA BIRMOVNÁ PATRÓNKA 
1. jún 2008 bol pre mňa veľmi významným 

dňom. V tento deň som prijala sviatosť 
birmovania. Bola to úžasná chvíľa. K prijatiu 
sviatosti patrí aj výber svätého, ktorý sa po 
birmovke stane mojím patrónom a podľa 
ktorého dostanem birmovné meno. Pátrala 
som v mnohých knihách a hľadala životopis 
svätej, ktorý by ma nejako zvlášť oslovil. 
Potrebovala som svätú, ktorá nežila kedysi 
v 5. storočí, chcela som, aby mi jej život niečo 
hovoril i v dnešnej dobe. A takúto svätú som 
aj našla. Chcela by som vás oboznámiť s jej 
príbehom. 

Gianna Berettová sa narodila 4. 10. 1922 
v Magente v Taliansku. Jej rodičia boli hlboko 
veriaci a k viere viedli aj všetky svoje deti. 
Gianna mala 12 súrodencov, päť z nich 
zomrelo ešte v útlom veku v čase zákernej 
epidémie. Modlitba bola v tejto rodine vždy na prvom mieste. Gianna sa veľmi 
tešila, keď prijala sviatosť prvého svätého prijímania a od tej chvíle každý deň v jej 
živote, pokiaľ sa to dalo, začala svätou omšou.  

Gianna bola veľmi dobrá študentka. Samozrejme, boli aj ťažkosti, Gianna 
dokonca na rok musela prerušiť štúdium kvôli zdravotným problémom. Jej veľkým 
snom bolo stať sa lekárkou. To sa jej aj podarilo a v roku 1949 bola promovaná na 
doktorku medicíny. Vo svojej praxi sa zameriavala hlavne na starých ľudí a deti. 
V chorých videla trpiaceho Krista a starala sa o nich vždy s veľkou láskou.  

Okrem lekárskeho povolania bola Gianna aj členkou Katolíckej akcie a starala sa 
o mládež. Získavanie ľudí pre duchovný život spájala s výletmi, športom, hrami 
a takouto, v tej dobe veľmi modernou metódou, si ich postupne podmanila. 
Milovala lyžovanie, chodenie sa po horách, hru na klavíri a maľovanie. V horách 
vždy načerpala novú silu do života.  

No prišiel čas rozmýšľať aj o tom, čo bude s jej životom ďalej. Dvaja Giannini 
bratia sa stali kňazmi a jedna sestra rehoľníčkou. Aj Gianna cítila povolanie týmto 
smerom, chcela odísť za svojimi bratmi na misie do Brazílie a pracovať tam ako 
lekárka v nemocnici, ktorú postavili jej bratia. Lenže zdravotne by asi neznášala 
dobre horúce podnebie. Preto jej jej spovedník poradil, aby sa vydala opačným 
smerom, pretože svet nepotrebuje len ľudí so zasväteným životom, ale aj 
kresťanské rodiny a matky. Gianna to všetko odovzdala Bohu a úplne sa vložila do 
jeho vôle.  

Onedlho sa spoznala s inžinierom Pietrom Mollom a začali sa stretávať čoraz 
častejšie. Po čase zistili, že sú stvorení jeden pre druhého a 24. 9. 1955 sa vzali.  
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Ich manželstvo plné lásky, dobroty a obety Boh obdaril troma krásnymi 
a poslušnými detičkami – synom Pierluigim a dcérami Mariolinou a Laurou. Pietro 
a Gianna však túžili ešte po jednom dieťatku. Obaja už boli v dosť vysokom veku, 
takže sa s tým museli poponáhľať. Podarilo sa a Gianna zistila, že čaká vytúžené 
bábätko. V druhom mesiaci tehotenstva nastali komplikácie. Lekári našli veľký nádor 
na maternici a Gianna sa musela rozhodnúť. Na výber mala z troch možností: 

1. Lekári by vyoperovali celú maternicu a tým pádom by sa muselo tehotenstvo 
ukončiť. Táto možnosť bola najistejšia, dávala jej najväčšiu šancu na prežitie.  

2. Lekári by odstránili len nádor a ukončili by tehotenstvo. V tom prípade by 
Gianna mohla ešte neskôr otehotnieť. 

3. Posledná možnosť bola najnebezpečnejšia. 
Lekári by vyoperovali nádor a tehotenstvo by 
ponechali. V tomto prípade by sa dieťa mohlo 
narodiť, ale bola veľmi malá pravdepodobnosť, 
že by prežila matka i dieťa.  

Giannina voľba bola jasná. Len jedna 
možnosť pripadala do úvahy, pretože len 
v jednej z nich mohla zachrániť život svojho 
dieťatka, ktoré už vtedy nadovšetko milovala. 
Ako lekárka dobre vedela, aké dôsledky bude 
mať toto jej rozhodnutie. Celé tehotenstvo sa 
modlila za to, aby sa jej dieťa narodilo a ak je 
to Božia vôľa, aby prežila aj ona. Týždeň pred 
pôrodom povedala svojmu manželovi: „Ak 
budete musieť rozhodnúť medzi mojím životom 
a životom dieťaťa, neváhajte. Zachráňte život 
dieťaťa.“  

21. 4. 1962 sa Gianne narodila krásna a zdravá dcérka. Dali jej meno Gianna 
Emanuela. Gianna bola vo veľmi ťažkom zdravotnom stave. Lekári jej dávali 
minimálnu šancu na prežitie. Chcela sa ešte porozprávať so svojím manželom. 
Povedala mu toto: „Pietro, som uzdravená? Bola som už na druhom svete. Keby si 
vedel, čo som videla! Jedného dňa ti to poviem. Boli sme šťastní, mali sme pekné 
a zdravé deti, nebo nás žehnalo. Poslali ma späť na zem, aby som ešte trpela. Nie je 
totiž správne stretnúť s Pánom bez toho, aby sme trpeli.“ 

Týždeň po pôrode Gianna zomrela. Bolo to 28. 4. 1962. Na jej pohreb prišlo 
veľmi veľa ľudí, ktorí jej takto vzdali úctu a vďaku za to, čo pre nich počas svojho 
krátkeho života spravila. A stihla toho naozaj dosť. Na jej príhovor sa stalo veľa 
zázrakov. 24. 4. 1994 ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. za blahoslavenú a 16. 5. 2004 
za svätú. Gianna je považovaná za patrónku tehotných žien a lekárov.  

Dúfam, že vás život tejto úžasne odvážnej ženy očaril tak, ako očaril aj mňa. A čo 
my? Vedeli by sme tak ako Gianna obetovať z lásky k svojmu blížnemu svoj vlastný 
život? 

Maťka Humajová 

Gianna Beretta Mollová 
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ZUBY. STAROSTI? RADOSTI? 
 

Mnohí to poznáme: popri radosti, ako nám zuby dobre slúžia, sú s nimi aj 
starosti. Niekedy však s úsmevnou zápletkou. Niečo také som zažila aj ja. Stalo sa 
to asi pred dvoma rokmi.  

Pracujem v nemocnici ako 
detská sestra. V jednej 
celodennej službe ma 
neznesiteľne rozbolel zub. Po 
ukončení vizity na našom 
oddelení som zavolala môjmu 
ošetrujúcemu zubnému 
lekárovi (pracoval vtedy ešte 
v nemocnici), že ma veľmi 
bolí zub a do večera to asi 
v práci nevydržím. Lekár mi 
povedal, že mám prísť 
a pozrie sa na to. O chvíľu 
som už – vo svojom 
pracovnom oblečení - sedela 
v známom kresle. Nasledoval 
nepríjemný „predbežný“ 
zákrok a objednanie na ďalšie 
ošetrenie o pár dní. 
Poďakovala som sa a zaželala príjemný deň. Sestrička za mnou ešte zakričala: 
„Pošlite nám, prosím, z čakárne pani Novákovú!“ 

Vyšla som z ambulancie, nechala dvere otvorené dokorán a po zavolaní: „Pani 
Nováková, nech sa páči!“ som bezmyšlienkovito pokračovala v ceste na svoje 
oddelenie. Vyšla som na nádvorie a začala som premýšľať o tom, či ma zub 
skutočne prestane bolieť. Pred hlavným schodišťom ma zrazu ktosi oslovil: 
„Prosím vás, môžem sa niečo spýtať?“ Pozrela som sa na dotyčnú paniu 
a odpovedala som: „Samozrejme, čo potrebujete?“ Neznáma pani sa nadýchla 
a povedala: „A kam to vlastne ideme?“ Nechápavo som sa na ňu pozrela, ale 
potom mi to „došlo“: „Vy ste pani Nováková?“ „Áno,“ znela odpoveď. „No tak to 
sa musíte vrátiť a zaklopať na dvere zubnej ambulancie.“ Dotyčná dáma si 
očividne pomýlila sestričky v pracovnom odeve. A po mojej výzve: „Nech sa páči!“ 
nasledovala mňa namiesto toho, aby vošla do ambulancie. 

Neviem, čo sa s pani Novákovou dialo potom. Ale ja som sa na oddelenie 
vrátila s nezadržateľným úsmevom. Všetci spozorovali tú obrovskú zmenu a ja 
som im so smiechom vyrozprávala môj zážitok. Vďaka nemu som dospela 
k záveru, že s humorom sa aj ťažké situácie znášajú omnoho ľahšie. 
 

Eva Humajová 
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KEĎ SA JAZYK ZALOMÍ alebo 
ZÁMOCKÉ „BREPTY“ 

 

Človek by si myslel, že práca sprievodcu na zámku nie je až taká zložitá. Zo 
začiatku je síce ťažké naučiť sa sprievodcovský text a prvé výpravy sú možno 
trápením, ale potom sa sprievodca zabehne a už len hovorí a hovorí – ako nič. Taká 
je mienka verejnosti, ale... 

...opak je pravdou a presvedčila som sa o tom na vlastnej koži. Vo chvíli, keď sa 
sústredenosť na hovorenie vytratí a únava zahalí myseľ, ste veru schopní 
„vyprodukovať“ všeličo – napríklad premenovať taliansku renesančnú zásuvkovú 
komodu na taliansku renesančnú komodovú zásuvku, upozorniť návštevníkov na to, 
že hoci jazierka v jaskyni sa zdajú byť hlboké presne 8 a 12 metrov, v skutočnosti 
sú plytké, či tvrdiť, že tabuľové maľby Bojnického oltára boli namaľované 
okolo roku 1350 pred Kristom (keby mali na zámku taký starý kus, dokonca ešte 
z iného letopočtu, asi by sa veľmi potešili ☺). Toto všetko sa podarilo mne. 

Minuloroční sprievodcovia na Bojnickom zámku boli veľmi dôvtipní a rozhodli sa, 
že takéto veci by nám nemali len tak unikať. Založili preto minulé leto malý zápisník 
– každý, kto na prehliadke spraví nejaký super „brept“, zapíše ho tam. Za rok sa 
tam veru nazbierala už pekná kôpka „výrokov“. Trochu som sa v nich „pohrabala“ – 
a tak vám môžem ponúknuť to naj, naj, naj... 

 
„Brepty“ z úvodnej časti 
Dobré „hefty“ sa daria už na úvod prehliadky. Môžete tvrdiť napríklad toto: 
„Bojnický zámok je najkrajší a najvýznamnejší zámok v Bojniciach.“ 
alebo 
„Prvá zmienka o Bojnickom zámku je z roku 1113 v zoborsky písaných latinských 

listinách.“ (Nuž, Zoborské listiny boli naozaj písané po latinsky ☺.) 
Dokonca môžete hovoriť o „bojnických podobách zámku“, všetko je možné. 
Zimná záhrada 
Na „breptanie sa“ je veľmi vhodná aj Zimná záhrada. Najmä ak chcete naraz 

povedať, že slúžila ako herňa zámockého panstva a ktoré hry v nej páni hrávali. 
Potom to môže vyznieť asi takto: 

„Panstvo si na konzolových laviciach mohlo rozložiť hrach, šach a ruletu.“ (Slová 
„hra“ a „hrach“ sú celkom podobné ☺.) 

Nebezpečné je aj pokúsiť sa vymenovať všetky mená panovníka: 
„Nad dverami je portrét cisára Franza I. Štefana, é-é-é Štefana I. Franza, či 

vlastne Františka I. Franza, teda Franza I. Štefana Lotrinského.“ 
Obrazáreň 
Obľúbeným obrazom v Obrazárni je určite obraz Prepadnutie losa leopardmi 

od Carla Rutharta. Ten sa podarilo „spotvoriť“ viacerým: 
„Hneď vedľa je obraz od Carla Rutharta Prepadnutie lesa leopardmi.“ 
„Obraz je fikciou maliara, lebo les a leopard nežijú spolu v jednom zemepisnom 

pásme. 
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„Los a leopard nežijú v rovnakom časovom pásme.“ 
„Zabodovala“ aj jedna zo sprievodkýň, ktorá tvrdila, že: 
„Obraz od Girolama Pesce znázorňuje Krista spolu s mŕtvou Máriou 

Magdalénou.“ (V skutočnosti bola Mária Magdaléna živá a Kristus ukrižovaný ☺.) 
Pri toľkom vymenúvaní sa vám veru ľahko zamotá jazyk, kým sa dostanete 

k obrazu nad kozubom... 
„Kobraz nad ozrubom...“ 
V obrazárni síce visí síce množstvo obrazov, ale možno i čosi iné ☺: 
„Na veľkom barokovom stole visia dve vázy.“ 
Orientálny salón 
V Orientálnom salóne sa nachádza zrkadlo... 
„O tomto veľkom drevenom zrkadle jedna legenda hovorí...“ (Drevenom ☺?) 
Hudobný salón 
„Na stene vidíte vzorec, teda zvonec...“ (Žeby bol sprievodcom nejaký „matikár“?) 
„Šarapatu“ vie narobiť aj zámena slov: 
„Dnes je miestnosť zariadená ako hudobný klavír a tento čierny salón medzi 

oknami vyrobil...“  
Zlatá sála 
Tu je napísaný obľúbený grófov citát z Biblie „Omnia cum tempore“, čo znamená 

„Všetko má svoj čas.“ V podaní jednej z nás: „Všetko má svoj čaj.“ 
Meno obrazu Stretnutie Henricha III. s Veronikou de Franco v Benátkach má tiež 

svoju podobu: 
„Stretnutie Henricha III. s Veronikou de Bravo v Benátkach.“ 
Kaplnka 
Keď si rýchlo neviete spomenúť, kto dal kaplnku postaviť, naporúdzi je tá 

„najpovolanejšia“: 
„Nachádzame sa v kaplnke, ktorú nechala postaviť v barokovom štýle... Panna 

Mária.“ 
Nádvoria 
Skôr než vstúpime do Stredného hradu, prechádzame dvoma nádvoriami. 
 A na jednom z nich je... 
„...studňa hlboká niekoľko desiatok centimetrov.“ 
Modrý salón 
Nachádza sa na prvom poschodí Stredného hradu a je k nemu pripojená malá 

miestnosť zvaná alkovňa so skrinkou na odkladanie Biblie. Alebo nie? 
„V alkovni sa nachádza knižka na Bibliu.“ 
Veľká sieň 
Tu sa nachádzajú dve truhlice a tie... 
„Gróf zlatý si ich kúpil za 52 pálffych...“ 
A je tu ešte aj posteľ. 
„Tá posteľ je dlhá 235 stupňov.“ 
Prípravovňa jedál 
Jedlá sa v nej nevarili, ale servírovali na taniere... 

„Pod nami na prízemí bol výťah a jedlo sa na prvé poschodie dopravovalo touto  
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kuchyňou na ručný pohon...“ 
Mramorová sieň 
Mramorová sieň má luster vyrobený z benátskeho skla – ale niekomu sa to 

podobalo i na čosi iné ☺: 
„Fresky namaľoval Francesco Desilvestri a oltár v miestnosti je z benátskeho skla.“ 
Druhé poschodie 
„Tá miestnosť, ktorú sme práve preleteli, sa volá prijímací Pálffy.“ (Gróf sa už 

transformoval dokonca i na Prijímací salón ☺.) 
Poľovnícky salón 
„Na stene vidíte rohy inda byvolského...“ (V skutočnosti byvola indického ☺.) 
Erbová sieň 
Obľúbené je rozprávanie povesti o vzniku erbu Pálffyovcov, na ktorom sa 

nachádza jeleň a zlomené koleso (podľa jedného zo sprievodcov už aj „zlomený 
jeleň“ ☺). Samozrejme, každý z nás chce rozprávaniu o Pálffyovcoch rútiacich sa 
tmavou nocou, ktorým jeleň zachráni život tým, že im skočí do cesty a na koči sa im 
pritom zlomí koleso (vďaka čomu nespadnú do priepasti), dodať ten správny 
„šmrnc“ ☺: 

„Raz v noci sa krajinou rútil koč s Pálffyovcami na palube...“ 
„Raz sa Pálffyovci rútili nočnou oblohou...“ 
A nastáva dramatické vyvrcholenie: 
„... a tak im vlastne jeleň zachránil koleso.“ 
Rytierska sieň 
Gróf Pálffy je počas prehliadky „všadeprítomný“. Stáva sa, že nahrádza aj symbol 

Krista na olejovej lampe zo Svätej Zeme: 
„Na lustri vidíte kríž a alfu a omegu, čo značí, že gróf je počiatok a koniec 

všetkého.“ 
Navyše aj: 
„...význam týchto symbolov je... hm... symbolický.“ 
Hrobka 
Žiaľ, aj miesto posledného odpočinku grófa už má svoj „brept“: 
„V najväčšom sarkofágu odpočíva delo grófa Pálffyho.“ 
Jaskyňa 
Vedeli ste o tom? 
„Obyvatelia jaskyne nevedeli o tom, že na zámku sa nachádza jaskyňa.“ 
 

„Žiaľ, v zámockej jaskyni sa naša prehliadka zámku končí.“ A končí sa i naša púť 
zámockými „breptami“. Zostalo len málo miestností expozície, ktoré by nimi neboli 
poctené – a myslím, že ani tie nezostanú dlho osihotené. Veď turistov je veľa, 
únava prichádza skoro a aj sprievodca je len človek. O tom, čo sa mu niekedy 
podarí „naservírovať“ turistom, vie často len on sám. Preto som vďačná tým, čo sa 
dokázali priznať ku svojej (ne)omylnosti  a vďaka ktorým ste sa možno tak trochu 
pobavili aj vy. Príďte si niekedy prehliadku vychutnať naživo! Možno sa aj vy počas 
nej stanete účastníkom nejakého „breptu“ ☺. 

Petra Humajová 
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RECEPTY 
 

ČOKOLÁDOVÁ ROLÁDA 
5 vajec, 10 dkg kryštálového cukru, 8 dkg hladkej 
múky „špeciál“, 5 dkg kakaa, trošku vody. Žĺtky 
šľaháme asi s ½ cukru a troškou vody, kým sa 
cukor nerozpustí. Z bielkov a zvyšného cukru 
ušľaháme tuhý sneh, pridáme k žĺtkom, 
premiešame, pridáme preosiatu múku s kakaom, 
opatrne premiešame, rozotrieme a plech vyložený 
papierom a rýchlo upečieme (nevysušíme). 
Plnka: 25 dkg masla, 20 dkg práškového cukru, 1 celé vajce dobre vymiešame, 
podľa chuti pridáme kakao a rum. Vychladnutý plát naplníme, časť z plnky necháme 
aj na potretie pod polevu (10 dkg čokolády na varenie, 5 dkg stuženého tuku – tuk 
rozpustíme na miernom ohni, odložíme, pridáme polámanú čokoládu, do hladka 
vymiešame, precedíme a polejeme roládu). 
 

FLORIÁNKOVE REZY 
5 vajec, 15 dkg kryštálového cukru, 10 dkg 
hladkej múky, 5 dkg kakaa, ½ balíčka prášku do 
pečiva, asi ½ dcl vody. Upečieme plát (postup 
ako pri piškótovom ceste). Upečený potrieme 
ríbezľovým lekvárom, na to navrstvíme I. plnku 
(20 dkg orechov, 25 dkg práškového cukru, asi 
½ dcl rumu, dobre vymiešať a navrstviť na 
ríbezľový lekvár). Na orechovú plnku natrieme II. 

plnku (25 dkg masla, 10 dkg práškového cukru dobre vymiešame, pridáme podľa 
chuti kakao). Vrch polejeme čokoládovou polevou. 
 
DEŇ A NOC – PIŠKÓTOVÉ 
I. cesto: 5 vajec, 15 dkg kryštálového cukru, 
15 dkg hladkej múky, ½ balíčka prášku do pečiva 
– upečieme piškótový plát biely. 
II. cesto: 5 vajec, 15 dkg kryštálového cukru, 
10 dkg hladkej múky „špeciál“, 5 dkg kakaa, 
½ balíčka prášku do pečiva – upečieme piškótový 
plát kakaový. 
Upečené vychladnuté pláty naplníme ľubovoľnou 
plnkou alebo džemom a plnkou, vrch tiež potrieme plnkou a nastrúhame čokoládu 
alebo ľubovoľne upravíme. 

Recepty vyskúšala a veľa radosti z pečenia želá Filka Petrášová. 
 

Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU... 
 

Pri upratovaní bytu Marienky Mečiarovej pred jeho predajom sa našli ešte štyri čísla 
Mane pochádzajúce z prvých rokov jej existencie. Našli sme v nich veru nemálo kuriozít...  

Maňa – narodeninová (1.8.1997) 
V tejto Mani sa nachádza veľmi zaujímavé interview s Martinkou Humajovou. 

Podotýkam, že v tomto čase mala 6 rokov. 
Kedy si sa narodila? 
2. augusta roku 1991. 
Chcela by si už chodiť do školy? 
No a veľmi! 
S ktorou hračkou sa hráš najradšej? 
S pexesom, legom, puzzle... 
Prezradíš mi meno svojej najlepšej kamarátky? 
No! Lucka, čo chodí na chatu. 
Pozeráš rada televízor, alebo radšej počúvaš, keď ti niekto číta? 
Aj to, aj to. 
Ktorá rozprávka sa ti najviac páči? 
Snehulienka. 
O čo sa v meste Prievidza najviac zaujímaš? 
O hračky v hračkárstve. 
Povieš nám nejaký dobrý vtip? 
Ide lienka po koľajniciach a spieva si: „Život je krásny, š š š š š , život je krásny, š š š š 

š , život je krásny...“ Šššš šššš šššš šššš....“ 
Vieš sa už aj podpísať? 
No! 
Tak nám to ukáž. 
(Nasleduje kostrbatý podpis MARTINKA) 
Čo by si odkázala našej čitateľke? 
Posedenie už bude zachvíľu hotové, a tak si môžeš prísť opekať. 

(Pýtala sa Petra Humajová) 
 

Silvia Petrášová zas do tohto čísla pripravila anketu s kurióznou otázkou „Čo si 
myslíte o smetiaroch?“ Myslím, že najoriginálnejšie na ňu odpovedala ona sama: „Čo 
ja viem... Asi sú radi, že dostanú aspoň plesnivé jedlo, ale maminka hovorí, že sú to 
normálni ľudia a že sú užitoční.“ 

Jej originalita sa prejavila aj v recepte Silviine nejedlo alebo Pačmagov recept sa-
sa-sa (inšpirovala sa pri ňom asi Pačmagom z rozprávky, ktorá v tomto období „letela“ – 
žiaľ, hoci som ju aj ja pozerala, nespomínam si, ktorá rozprávka to bola...). Recept teda 
znie: 

Suroviny: 1 jablko, ½ l ražňovice, 1 kg hrubohladkej múky, 1 l šťavy z blších stehienok, 
1 kg humusu, 1 l netopierej krvi, 1 kg meňaviek, ½ kg pásomníc, 2 tony rozžeraveného 
šrotu na opekanie, 1 sloní chobot 

Postup: Jablko necháme 2 dni napučať v ražňovici, potom ho obalíme v hladkohrubej 
múke, zase namočíme na 1 hodinu do šťavy z blších stehienok, potom jablko posypeme 

humusom, pokvapkáme netopierou krvou, obalíme v meňavkách, obkrútime  
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pásomnicami, napichneme na sloní chobot a opekáme nad rozžeraveným šrotom 
do chrumkava. 

Pozdravuje vás Pačmaga mňam – mňam sa-sa-sa-sa-sa 
No čo, neskúsite to ☺?  
 

V tomto čísle sa realizovala aj Veronika Petrášová, ktorá sa v ankete spýtala na túto 
vec: Čo si myslíte o budúcnosti? 

Za všetky odpovede uvádzam dve – odpoveď dcéry a otca ☺: 
Silvia Petrášová: Nechcem na to ani pomyslieť a chcem, aby všetko zostalo tak, ako je, 

aby sa to nezhoršilo a aby nebol koniec sveta za môjho života. 
Peter Petráš ml.: Očakávam vynájdenie stroja, ktorý bude uložený v obývačkovej stene 

a na moje zahvízdanie vylezie a splní všetky moje želania a príkazy. 
 

Maňa – veľkonočná (11.4.1998) 
Anketová otázka: Čo sa vám najviac páči na Veľkej Noci? Muži: Koľko dievčat 

pôjdete vykúpať? Ženy: Koľko kúpačov budete mať? 
Myslím, že bohato postačí odpoveď Martina Humaja: Páčia sa mi balíčky 

s čokoládovými vajíčkami s rumom a bez rumu a s čokoládovými zajačikmi. Pôjdem 
vykúpať asi 20 dievčat. 

 

Maňa – už skoro prázdninová (27.6.1998) 
Opäť anketa: Čo z toho, čo ste zažili, sa vám najviac páčilo? 
„Zahviezdila“ Martinka Humajová: Že Matúško sa so mnou neskamarátil a potom sa so 

mnou skamarátil. 
 

Maňa – jeseň 1998 
V tomto čísle sa Silvia Petrášová pokúsila o básnickú tvorbu. Jej výtvor má jednoduchý názov: 

Báseň 
 

Prišla pani Jeseň, 
leto už je len sen. 
Vetrík často pofukuje, 
pestré lístie rozhadzuje. 
Deti v izbe jajajaj,  
na zimu sa tešia aj. 
Stromy ostali holé, 
v stráni zamrzlo pole. 
Jeseň nám pomaly odchádza, 
Zima s krajinou víta sa. 
 

Touto poetickou chvíľkou sa s vami lúčime – a tešíme sa na ďalšie pokračovanie ☺! 
Pripravila: Petra Humajová 
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- Dežo poď do roboty! 
- Nemám topánky. 
- Tak poď do krčmy. 
- Počkaj, len sa obujem. 

☺ 

Rozprávajú sa traja lenivci: 
- Chlapi, horí nám dom. 
- Veď nás vynesú. 
- Že sa vám o tom chce hovoriť. 

☺ 

- James! 
- Prosím, pane. 
- Zavrel si včely na povale? 
- Nie, ale zobral som im rebrík. 

☺ 

Návod ako kupovať u Vietnamcov: 
 - Koľko stojí tá bunda? 
- Petopadetat. 
-Ale tu je nejaký fľak... 
- Titopadetat. 
- Dáte mi blok? 
- Dvetopadetat. 
- A máte vy vôbec povolenie k 
pobytu ??? 
- Dalček !!! 

☺ 

Príde Japonec do obchodu v Malackách 
a pýta sa: 
- Hong tong ving ping lang sang hong 
coca cola? 
A predavačka mu odpovedá: 
- Dva litre v plastovej fľaši čoho? 

☺ 

Žena stojí pred zrkadlom: 
- Som odpudzujúca, tučná a mám kopu 
vrások. Rýchlo potrebujem nejaký 
kompliment. Drahý, povedz mi niečo 
pekné! 
- Máš výborný zrak drahá! 

☺ 

Rozprávajú sa dvaja v aute: 
- Mám jednu dobrú a jednu zlú správu, 
ktorú chceš počuť ako prvú? 
- Tú zlú. 
- Dochádza nám benzín. 
- A tá dobrá? 
- Ešte tam trochu je. 

☺ 

V rádiu v dopravnom servise hlásia : 
-Dajte si pozor na D1-ku medzi 
Bratislavou a Trnavou, v protismere tam 
ide jedno vozidlo! 
Šofér auta si len zamrmle: 
-Čo jedno, ale všetky. 

☺ 

Na hraniciach vraví hraničná kontrola 
blondínke: 
- Slečna, môžete sa identifikovať? 
Blondínka vytiahne zrkadielko, pozrie sa 
doň a povie: 
- Áno, to som ja. 

☺ 

Zišli sa traja remeselníci a hádali sa, 
ktoré povolanie je najstaršie. Prvý vraví:  
- Ja som murár a moje remeslo je 
najstaršie, lebo ja som v Egypte staval 
pyramídy. 
Druhý vraví:  
- To nie je pravda. Ja som tesár a moje 
remeslo je najstaršie, lebo ja som 
vyrezával Noemovu archu." 
A tretí vraví:  
- To je nič. Ja som elektrikár a moje 
remeslo je najstaršie, lebo keď Boh 
povedal "A bude svetlo!", my sme už 
museli mať naťahané káble. 

☺ 

Do pekla sa dostane počítačový maniak. 
Po troch dňoch Lucifer volá na Boha:  
- Bože, ber si ho preč! Veď on už všetko 
porozbíjal, pozabíjal všetkých čertov, 
behá po pekle a kričí: "Kde je prechod 
do ďalšieho levelu?!" 


