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Vážení spoluobčania.
Vianoce každoročne ako všade zavítajú aj k nám. Oslava Vianoc nás napÍňa
zvláštnou atmosférou, v ktorej vládne tichá spomienka, krásne želania, láska, pokoj a zmierenie.
Zabudnime na zlo. Keď odpustíme, nezlorečíme tým, ktorí nám ubližujú, dosiahneme vyšší stupeň lásky. Krotíme zlú vôľu v sebe, zaslúžime si dar pokoja.
Podávame si ruky navzájom pri stretnutiach a želáme si všetko najlepšie. Mojim
najväčším želaním je, aby nám toto predsavzatie vydržalo nielen cez vianočné obdobie, ale i do budúcnosti.
Prajem Vám veľa zdravia, šťastia a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Alexander Lukačovič
starosta obce

Milí čitatelia,
prijmite od nás želanie milostivého
času lásky a prípravy na pripomienku
narodenia Božieho Syna. Všetkým prajeme požehnaný čas adventný a vianočný. Nech nám Pán dáva svetlo a pokoj
do duše. Nech sme ľuďmi dobrej vôle.
To, že posledné dni kalendárneho
roka sú súčasne prvými dňami nového
roka cirkevného, vnímame ako peknú
symboliku prelínania starého a nového,
zárodku svetla na ešte temnom pozadí.
Nech teda žiari svetlo nového, lepšieho
života z každého a na každého z nás.
Prosme Ducha Svätého, aby nám
ukázal ako sa môžeme najlepšie pripraviť na Vianoce. Uvažujme nad tým,
čo nám bráni duchovne sa pripraviť na
čas Vianoc, alebo čo nás oberá o pokoj
a rozhodnime sa zmierniť tieto vplyvy,
aby sme zotrvali v pokoji počas celého
obdibia Adventu a Vianoc.
Zároveň prajeme všetkým požehnaný
vstup do nového roka 2006.
Redakcia
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Konferencia
sv. Jána Krstiteľa
v Dubovej
Vás srdečne pozýva
na tradičný

Benefičný
i
Iuvenes De

Credo

Napísali ste nám
Nasledovný text sme dostali elektronickou poštou. Bol poslaný 9. júla 2005.
Spätne uvádzame jeho plné znenie:
Vážená redakce,
chtěla jsem vám poděkovat jménem
svým a jménem našeho otce Ignáce
Polčiče, že vydáváte vaše noviny po
internetu. Asi před měsícem jsem si
jen tak "surfovala" po internetu a napadlo mě zadat adresu vaší obce. Byla
jsem velmi překvapená, že jsou zde
k mání i vaše noviny.
I když jsme se svou rodinou na
Dubové neustále v kontaktu, po telefonu, sms a dopisech se nedá všechno
vypovědet. Rádi si přečteme co nového
se u vás děje a také o historii Dubové
a jejich obyvatel. Ještě jednou díky.
S pozdravem Daniela Puchmeltrová
roz. Polčičová
Pani Puchmeltrovej sme obratom
odpovedali mailom. Sme veľmi radi, že
sprístupnenie našich novín na Internete
prináša svoje ovocie aj v tejto podobe.
Tešíme sa z každého prejavu priazne
a ďakujeme.
Redakcia

v nedeľu
18. decembra
2005
o 15.00 hod.
v kostole Ružen
covej Panny
Márie v Dubove
j

koncert

Účinkujúci:
KRESŤANSKÁ
SPEVÁCKA SK
U
PINA CREDO
Z DUBOVEJ
SPEVÁCKY ZB
OR
CORDIS JESU
Z RAJECKÝCH
TEPLÍC
M
L
Á
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E
Ž
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Cordis Jesu
SPEVÁCKY ZB
OR
IUVENES DEI
Z RAJECKÝCH
Výťažok z dobrovoľného vstupného venuTEPLÍC
jeme na podporu mobilného hospicu sv.
Kataríny Labouré v Bratislave, ktorého stručnú charakteristiku nám prinesie MUDr. Leopoldína Scheidová z Bratislavy.

Obec Dubová – Obecný úrad predáva obecný pozemok p.č.355/2,357/22
o výmere 507 m2.
Predaj sa uskutoční verejnou dražbou. Vyvolávacia cena za pozemok je
600 tis. Sk.
Dátum a čas konania verejnej dražby bude oznámený občanom miestnym rozhlasom.
Predaj obecného pozemku bol
schválený obecným zastupiteľstvom.

Naši jubilanti
december 2004
70-ročný:
Ján Gloznek (** 27.12.1935)
60-ročná:
Irena Hrdlovičová (** 19.12.1945)
Jubilantke srdečne blahoželáme. Vyprosujeme jej všetky dary neba a veľa
duchovného i telesného zdravia.

Z tmy do svetla je
krok. Zo svetla do
tmy ani toľko.
(J. Buzássy)

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských
novín:
Anton Suchovský, rod. Lánikova,
Otília Komorníková a jeden Bohu
známy darca.
ĎAKUJEME!

Dubovské noviny
Hovoria si Svedkovia Jehovovi. Stretáme ich najmä vo väčších mestách, postávajúcich vo dvojici na rohoch ulíc, na
autobusovej či vlakovej stanici, v podchodoch. V rukách charakteristické, graÞcky
úhľadné časopisy najčastejšie s názvom
"Strážna veža" a "Prebuďte sa!".

Naši bratia jehovisti
Označenie časopisov Strážna veža, po
anglicky Watch Tower, nie je náhodné. Tak
sa totiž volá centrum tejto sekty v americkom Brooklyne (New York). Mnohí
jej členovia, ľudovo nazývaní jehovisti,
postávajú teda vo dvojici na frekventovaných miestach celé hodiny, aby upútali pozornosť niektorého z okoloidúcich, aby ho
mohli osloviť aspoň nepriamo tým, že si od
nich vezme zadarmo pekne ilustrovaný
časopis plný článkov o dôležitých otázkach života. Sú samozrejme pripravení
na debatu, rozhovor na duchovné témy
s kýmkoľvek.
Inou, menej populárnou formou ich
snaženia je nadväzovanie akoby náhodných rozhovorov s cudzími ľuďmi
na rôznych miestach, napríklad v kníhkupectvách, na ulici, v prírode. Začnú
nejakou nenápadnou poznámkou či
otázkou, avšak veľmi skoro stočia reč
na svoju tému, väčšinou o Biblii, zmysle života a pod.
Všeobecne najmenej obľúbenou formou je priamo vyhľadávanie rodinných
domov či bytov v mestských panelákoch, kde zaklopú alebo zazvonia a ponúknu rozhovor na dôležitú tému. To nemáme veľmi radi, lebo nás tým "otravujú",
oberajú o čas a vôbec, všeobecne sa akosi
rozšíril štandardný postoj nebaviť sa s nimi,
zabuchnúť im dvere, vyhodiť ich...
Dovolím si k tomu napísať niekoľko slov.
Zamýšľam sa nad príčinou takejto reakcie
z našej strany. Jehovisti sú totiž tiež naši
blížni, naši bratia a naše sestry, pomýlení
a zmanipulovaní ktoviekým, avšak sami
osebe pravdepodobne presvedčení o správnosti svojej cesty. Predpokladám, že vo
chvíli, keď prídu za nami, považujú za "pomýlených" oni nás a chcú nám pomôcť.
Podľa mojej skúsenosti jehovisti k nám
prichádzajú väčšinou veľmi slušne a ja
osobne nemám pocit, že by boli násilní,
alebo vtieraví. Je to na nás, či a akú pozornosť im venujeme. Chápem tvrdšiu reakciu
tam, kde akosi "prekročia hranice", kde im
dáme (malo by to byť tiež slušne) najavo,
že si neželáme, aby za nami chodili a oni
túto našu požiadavku nerešpektujú. Predpokladám ale, že takáto situácia, pokiaľ vôbec nastane, je iba výnimočná. Mne logika
hovorí, že problém je niekde úplne inde...
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Ide o to, že my jehovistom nevieme odpovedať. Nevieme reagovať na ich argumenty, nepoznáme Sväté písmo. Preto sa
s nimi radšej nepúšťame do debaty a podozrivo lacno si osvojujeme názor, že s nimi
sa ináč nedá, že ich treba odbiť a nebaviť
sa s nimi.
Nuž, asi je naozaj lepšie jehovistov ignorovať, pokiaľ poznáme Sväté písmo iba
veľmi málo alebo ho dlhodobo nečítame
vôbec. Mohlo by sa nám totiž stať, že sa
necháme pomýliť tým, čo nám jehovisti
narozprávajú obratne narábajúc a argumentujúc práve Svätým písmom, ktoré my tak
málo poznáme. Zvyčajne nie sme schopní
postrehnúť, v čom je ich výklad deformovaný a nezlúčiteľný s učením našej katolíckej Cirkvi. Ale ak je to tak, že nie sme
schopní reagovať na ich bludy, ako pred

nimi ale aj sami pred sebou vyzeráme? Iba
ich utvrdzujeme v ich "pravde", lebo veľká
časť ich argumentov smeruje práve proti našej viere. Tak radi poukazujú na našu
nevýraznosť, vlažnosť a povrchnosť. Dokonca mnohí tvrdia, že sami boli predtým
katolíkmi a dnes hrdo prehlasujú, že sa im
otvorili oči, že našli cestu.
Ale úprimne, ako chceme my, katolíci,
obhájiť, že nečítame Sväté písmo, v ktorom
je písomne zachytené Božie zjavenie a na
ktorého vznik dohliadal sám Duch Svätý?
Naspamäť ho nemôžeme ani nemusíme vedieť. Ide o to, že ani nevieme ako a zrazu
musíme smutne konštatovať, že za 50 - 60
rokov života sme Sväté písmo ani raz celé
neprečítali. Celé roky ho máme medzi knihami, ale zostáva takmer nedotknuté.
Raz som sa pýtal kňaza na jednu nie veľmi závažnú vec, ktorá ma trochu znepokojovala. Reakcia kňaza bola podľa mňa veľmi zrozumiteľná. Spomenutú vec nevidel
ako problém, pokiaľ sa vyskytla jednorázovo alebo len zriedkavo. Dôležité bolo, aby
sa daný jav nestal spôsobom života, štýlom. Podobne zažívame dni i celé týždne,
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kedy naozaj dostávame zabrať, nevieme čo
skôr a jednoducho nevládzeme. Veľmi výstižné aj pre našu tému. Bibliu nemôžeme
čítať non-stop celý život. Nájdeme si na ňu
viac alebo menej času a príležitostne môže
ubehnúť určitý čas, kedy sa nám naozaj
nepodarí vziať Písmo do ruky. Snažme sa
však nakoľko to len ide, aby sa to nečítanie
Svätého písma nestalo štýlom...
Pokiaľ ide o jehovistov, pravdu povediac,
ich biblické znalosti nie sú také perfektné,
ako sa nám to možno na pohľad javí. Ide
skôr o to, že majú naučené určité časti textov a vďaka dobre vymyslenému systému
vzájomných odvolávok na iné časti Písma
dokážu sa v ňom orientovať a "pohybovať" veľmi obratne a tým aj presvedčivo.
To v nás vzbudzuje prirodzený dojem ich
vysokej úrovne znalosti Písma. Je to niečo podobné, ako práca na počítači. Ak
získate trochu zručnosti a dokážete
urobiť zopár rýchlych krokov (povedzme použitím klávesových skratiek), v očiach neodborníka, ktorý sa
bojí každého tlačítka, stúpnete veľmi
vysoko a budete považovaní za experta, aj keď máte k nemu ďaleko.
V poslednej dobe nám naši bratia
jehovisti radi dávajú otázku: "Odkiaľ
ste vy, katolíci, nabrali náuku o očistci, keď nikde v Biblii o ňom niet ani
zmienky?" Povedzme si úprimne, že
na túto otázku nie je ľahké odpovedať
a pokiaľ nemáme znalosti z biblistiky
a nemáme poruke vhodné materiály,
dá nám to dosť zabrať. Bolo by ale
skvelé vedieť, že naša náuka o očistci
v Biblii oporu má. Napríklad v evanjeliu sv.
Matúša (12,31) a v druhej knihe Machabejských (12,46). Prečo teda jehovisti tvrdia
opak? Jednoducho preto, lebo majú svoju
vlastnú bibliu (nazývajú ju Preklad nového
sveta Svätých písiem), ktorá sa v úplnosti
nezhoduje s tou našou. Spomenutú knihu
Machabejských napríklad vo svojej biblii
vôbec nemajú.
Od budúceho čísla DN plánujeme otvoriť
novú rubriku: Slovo o Písme. Mala by byť
stručná a zrozumiteľná. Pomaly, po troške
si povieme o najdôležitejšej knihe života
základné veci, ktoré by bolo dobré poznať.
Mnohí budú vpredu a nebudú túto rubriku
potrebovať, verím však, že niekto môže
v nej nájsť šikovnú pomôcku a doplnenie
toho, čo už pozná.
Na záver už len jedna zásada. Celý tento článok nemá smerovať k štúdiu Svätého
písma na zdĺhavé akademické teologické
debaty. Jediným zmyslom načrtnutej cesty
je náš život podľa Božieho slova. Je to náš
cestovný lístok do neba.
Ad majorem Dei groriam!

František Zajíček
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50 rokov:
František Špaček + 6.12.1955
manžel Anastázie rod. Pokojnej (53 r.)

Apolónia Jakubcová + 14.12.1955
100 rokov:
Štefan Fandel + 2.12.1905
manžel Márie rod. Dubanovej (59 r.)

Mária Tomašovičová + 6.12.1905

vdova po Františkovi, rod. Koleková (59 r.)

Katarína Pešková + 16.12.1955
vdova po Jánovi, rod. Slováková (82 r.)

Alojzia Moravčíková + 28.12.1955
manželka Františka rod. Špotáková (33 r.)

dcéra Jána a Anny rod. Begányiovej (9 mes)

Štefan Duban

Ján Hrdlovič + 12.12.1905

30 rokov:

vdovec po Terézii rod. Fridrichovej (96 r.)

Hermína Hrdlovičová + 28.12.1975

90 rokov:

vdova po Augustínovi, rod. Heldová (70 r.)

Jozef Jakubec + 3.12.1915
syn Štefana a Márie rod. Jelemenskej (18 r.)

Rozina Šikulová + 19.12.1915
manželka Alexina rod. Krajčovičová (42 r.)

80 rokov:
Michal Pokojný + 21.12.1925
vdovec po Rozine rod. Hrdlovičovej (75 r.)

Filoména Hrdlovičová + 29.12.1925
dcéra Márie (1 r.)

60 rokov:
Cyril Koník + 29.12.1975
syn Štefana a Márie rod. Zelinkovej (20 r.)

Apolónia Jakubcová

Alojzia Moravčíková

40 rokov:
Ján Slinták + 3.12.1965
manžel Františky rod. Hermanovej (65 r.)

Mária Tajcnárová + 16.12.1965

Hermína Hrdlovičová

manželka Štefana rod. Slováková (asi 84 r.)

20 rokov:

Florian Fandel + 21.12.1965
manžel Ernestíny rod. Koníkovej (82 r.)

Štefan Duban + 26.12.1965

Ingeborg Vlachová + 22.12.1985
(55 r.)

vdovec po Rozálii rod. Jakubcovej (71 r.)
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Cyril Koník

Ján Slinták

Florian Fandel

Raduj sa, spievaj
zem celá s anjelským
zborom z neba,
Boh poslal ti Syna svojho, čo život dá za teba.
Vstaň, človek, nespi,
choď za svetlom,
tam nájdeš lásku Boha - svoj cieľ.
Svetlo, ktoré videli
pastieri v Betleheme,
svetlo, ktoré zažiarilo
pri Vzkriesení a ktoré
očakávame na konci časov, nech nám
prežiari prežívanie
sviatkov Vianoc i celý
nový rok 2006.
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Spomienkový album
Sviatok Krista Kráľa sme slávili na záver liturgického roka iba pred niekoľkými
dňami. Na fotografii vidíme záber zo slávenia svätej omše v našom kostole na sviatok Krista Kráľa v roku 1950.

Sviatok Krista Kráľa
pred 55 rokmi
Miništrantov nevieme od chrbta identifikovať, máme však k dispozícii pekný záber
na kňaza. Je to vtedajší správca našej farnosti vdp. Michal Fidluš.
Máme zároveň možnosť všimnúť si kúsok
starého oltára i zadné okno kostola, vtedy
ešte nie farebné. Stena v pozadí dopĺňa
našu predstavu o interiéri kostola pred pol
storočím.
Staré fotografie majú pre históriu obrovskú výpovednú hodnotu a cenu. Chráňme
ich ako najlepšie vieme. Sú nenahraditeľné.

Kto
sa usmieva, stáva sa
slnkom,
pretože tým dáva
svetlo i teplo.
Láskaví ľudia môžu
zmeniť svet.
(A. Kner)

F.Z.

Svätá noc

Nedožité 80. narodeniny našej
drahej Jozefíny Slintákovej, rod.
Jelemenskej sme si pripomenuli 15.
októbra 2005.
Venujeme jej pri tejto príležitosti spomienku a želanie veľkej milosrdnej
Božej lásky.

Nebeský Otče náš,
Ty večný Pán všetkých krás,
vstúpil si do času,
ľúbil a stvoril nás,

Cez malé dieťatko
ukázal nám svoju moc všetko snilo, spalo
v onú svätú, tichú noc.

stvoril nás nežne
a stále bdieš nad nami
- nebeský dar lásky
hore nad hviezdami.

Veď iba pastierom
ponajprv podáva zvesť,
aby sa tešili
vo svite nebeských hviezd,

Nebeský Otec náš,
večný je na nebi Kráľ,
svetlo, čo prežiari
temnotu, bolesti, žiaľ.

že sa dnes nadránom
Láska dotkla zeme.
Nájde však na zemi
dvere otvorené?
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"Kde ste vy, tam sme boli my - kde sme my, tam budete vy. "
Takýto tajomný nápis (v preklade) sa nachádza nad vstupnou
bránou do jedného starého cintorína v Beroune v západných
Čechách. Nič desivé, nič, o čom by sme nevedeli. A predsa človek
sa pri tých slovách nevdojak zachveje...
Autor spomenutého nápisu to myslel dobre. Jednoducho zreteľne pomenoval fakt našej zemskej pominuteľnosti. Tí, ktorí už
z vôle Stvoriteľa ukončili dočasnú púť na zemi, pravdepodobne
mnohí ešte potrebujú našu pomoc, naše modlitby a obety.
Mesiac NOVEMBER vniesol do môjho
srdca žiaľ, bolesť a radosť. Veľký žiaľ mi
priniesol pred 52 rokmi, keď mi ako malému dieťaťu zomrel otec. Veľkú bolesť mi
priniesol pred 10 rokmi, keď moja mama
dostala mozgovú príhodu a jej zdravotný
stav bol veľmi vážny.

Pane Bože, som pripravená,
nech sa splní Tvoja vôľa
Prosila som Pána Boha v modlitbách
z úprimného srdca, aby mamičku vrátil
k životu, aby som sa jej mohla aspoň čiastočne odvďačiť za všetku obetu, ktorú od
mladosti ako vdova pre nás siroty prinášala.
Po ťažkej operácii hlavy prišla k vedomiu.
Ďakovala som Pánu Bohu, že moju modlitbu vyslyšal a mala som veľkú radosť, že
svoj sľub môžem splniť. Po operácii zostala
moja mama ťažko telesne postihnutá. Podarilo sa nám ju naučiť sedieť, urobiť zopár
krokov a posadiť do invalidného vozíka.
Vďačnosť za pomoc nepatrí len mojej
rodine a dcére, ale i p. Hrnčárovej Márii.
Pomáhala vyliečiť dekubit, ktorý sa mame
urobil v nemocnici v novembri 1995. Rovnako chcem poďakovať za pomoc zdravotnej sestre, ktorá nás učila ako máme
pacientku polohovať a postupne rehabilitovať. Neboli to len zdravotné rady a pomoc,
ale išlo o zvláštnu obetu od našej rodáčky.
Magdaléna Kurillová, v obci Dubová známa pod dievčenským menom Lenka Šiku-
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Preto sa každoročne schádzame v deň spomienky na všetkých
verných zosnulých, aby sme prosili. Ale tiež preto, aby sme pomaly prestali vnímať smrť našich blízkych tak, že "oni už tu nie
sú", ale skôr tak, že "my sme ešte tu!"
Boh je láska. Želá si spásu každej duše. V zhode s touto úžasnou pravdou môžeme predpokladať, že si náz z tohto sveta povoláva vo chvíli, keď sme najbližšie ku spáse. Nech je nám táto
myšlienka povzbudením v ťažkých chvíľach odlúčenia.
Rovnako nech nás však povzbudzuje k veľkej bdelosti.

lová, chodila cez víkend spolu so svojou
rodinou, niekedy s deťmi či vnúčatami
na chalupu do Častej-Píly. Nedalo jej ako
rodáčke ponavštevovať všetkých pacientov pripútaných na lôžko, i tých, ktorí jej
pomoc potrebovali. Prišla, pomohla, poradila a usmernila opatrovateľov tak, aby sa
chorému uľahčilo. Najviac potešil chorého
jej milý úsmev, nežné pohladenie a útecha.
Toto môže dokázať človek, ktorý svoju prácu má rád a robí ju s láskou. Som presvedčená, že takáto je Magda Kurillová i na
svojom pracovisku, o čom svedčí t.
č. jej vysoké funkčné postavenie. Pomoc, ktorú poskytla
a stále poskytuje mnohým
našim občanom, na úkor
svojho osobného voľna,
robí z hĺbky svojho srdca. Za to jej patrí obdiv
a uznanie. Na slovíčko
„ďakujeme za pomoc“ reaguje milým úsmevom, že
rada chorým pomáha, lebo to
robí pre rodákov a všetkých nás
Dubovanov považuje za svojich príbuzných.
Smutná som z toho, že z rodinných dôvodov chalupu v Častej-Píle už nemá, chodí
na Dubovú už len sporadicky. Bolo by najlepšie keby sa medzi nás vrátila a nemuseli
by sme jej pomoc hľadať v Bratislave.
Prostredníctvom Dubovských novín vyslovujem Pán Boh zaplať všetkým tým,

ktorí mi pomáhali pri opatere mojej chorej
mamy, aj tým, ktorí ju chodievali navštevovať počas jej choroby.
Nedá mi, aby som nespomenula jej pevnú vieru v Boha. Počas svojej ťažkej choroby (necelých 10 rokov bola imobilná)
nespúšťala svätý ruženec z rúk, modlila
sa nielen za seba, ale i za tých ľudí, ktorí
pomoc potrebovali. Posledné dva roky bola
i slepá, ale modlila sa ku svätým na obrazoch, ktoré mala na stene v blízkosti svojho
invalidného lôžka.
Chorobu znášala bez reptania, trpezlivo a tešila sa s nami z každého dňa, ktorý jej Pán Boh
doprial byť medzi nami.
Dlhotrvajúcu
večernú
modlitbu ukončovala slovami: „Pane Bože som
pripravená, nech sa splní
Tvoja vôľa“. Prosila Pána
Boha, aby jej doprial opustiť tento svet doma, v kruhu
svojej rodiny. Pán Boh jej
prosbu vyslyšal, zomrela tíško
medzi svojimi blízkymi so svätým ružencom v rukách.
Je vianočné obdobie a jej miesto pri štedrej večeri zostane po prvý krát prázdne. Už
sa nebude predmodlievať rokmi zaužívané
modlitby, už nám nezaspieva vianočnú koledu. Zostala bolesť v srdci, ale aj viera na
spoločné stretnutie.
Marta Lániková, rod.Jakubcová
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Človek je bytosť
odkázaná na to,
aby jej niekto čas
od času povedal: Je
dobré, že si!
(J. Pieper)
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IV. liga seniori - umiestnenie našich futbalistov
1. Malacky
2. Sl.Grob
3. Grinava
4. Pl.Štvrtok
5. Zohor
6. Jakubov
7.Lozorno
8. Dubová
9. Kostolište
10. Rohožník
11. Studienka
12. V.Leváre
13. Viničné
14. Limbach
15. Záh.Ves
16. Gajary

15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15

12
10
15
9
8
15
15
15
6
5
4
3
15
3
3
2

HUMOR

2
2
9
1
3
7
7
7
3
2
5
4
4
3
2
0

1
3
2
5
4
4
4
4
6
8
6
8
1
9
10
13

39:13
38:17
4
33:17
40:24
4
4
4
33:39
28:21
20:25
18:23
10
12:20
24:44
12:63

38
32
29:19
28
27
33:20
26:18
28:29
21
17
17
13
29:40
12
11
6

29

25
25
25
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- Tvoj otec má opuchnuté líce. To od
zubov?
- Nie, od modlitby. Keď sme sa včera
celá rodina modlili Otčenáš a prišli sme
po "zbav nás zlého", otec sa pozrel na
mamu a ona si to všimla.

Šikovné rady pre gazdinky
Nepríjemný dym z cigariet zmizne, keď
v miestnosti zapálime umelohmotnú fľašu
od minerálky.
Škvrny zo zašpinených kobercov najlepšie
odstránime nožom.
Prílišného hluku z chladničky sa zbavíme,
ak ju vytiahneme zo zástrčky.
Sneh z chodníka pred domom najlepšie
odstránime, keď počkáme na jar.
Pri bolesti zubov kloktáme Savo. Zuby
čoskoro vypadajú a nebolia.
Šéf hovorí zamestnancovi:
- Človeče, veď vy nemáte žiadnu chuť
do práce!
- Ale mám, odpovedá zamestnanec,
lenže človek sa musí vedieť ovládať.

Ľudožrút: "Nemám rád surových ľudí."
Závislák: "Fajčiť síce budem, ale piť
neprestanem!"
Keď nepomáhaš, aspoň zavadzaj!

No vidíš, z teba neubudlo a Bobíčkovi si
urobil radosť!
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