
              Aký  bol  náš  rok  2013 ?
JANUÁR Tááákže: prázdninový prelom rokov sme strávili lyžovačkou v Ludrovej, kde sa k nám pridala premilá 
rodinka Kosseyová.  Potom sme skolaudovali nové bývaníčko Tominovej sestry Katky na Kramároch (nech sa im tam 
dobre býva :-). Paľko sa ledva zotavil zo silného zápalu dutín (pred a počas Vianoc mu 5-krát prepichovali dutiny, 
bŕŕŕŕ...) a už ho čosi znovu laplo, resp.  všetky deti i mňa – mala som asi prvýkrát v živote ozajstnú učebnicovú chrípku 
– 4 dni 40-ky horúčky, halucinácie, nauveriteľná bolesť celého tela, svalov, len som ležala, nejedla, nevedela či je deň 
či noc... deti mali prázdniny u mojich rodičov v Lamači :-) A presne ako pred 3 rokmi v januári u Johanky, tak aj teraz 
pri Dorotke som musela zo dňa na deň prestať kojiť kvôli silným liekom. A galiba veliká – moje telo sa nevládalo 
dostaviť ani na farský ples, na ktorý som sa veľmi tešila (a mala som sa spolupodielať na jeho dekorácii – teda nie 
mojou osobou ale inou výzdobou :-) 
„Dobré svedomie znesie veľmi mnoho, a aj v protivenstvách býva plné radosti. “ (Tomáš Kempenský  - moja obľúbená 
knižka: Nasledovanie Krista, 2. kniha, 6. kapitola, 3. verš)
FEBRUÁR  Karneval zo škôlky, zo stretka a nakoniec aj jeden rodinný – totiž Katka tak poňala aj  narodeninovú oslavu ich 
dcérok: Zorka oslávila 3 a Mirka 1 rok. Potom sme si už len užívali aj „užívali“  snehovú kalamitku, ktorej záver tu zastihla 
aj moja sestra Adka s rodinkou, ktorí prileteli z Írska na lyžovačku (a teda asi aj kvôli nám :-) Tak sme s nimi skolaudovali 
nové bývanie pre zmenu môjho brata Tomina (nepliesť si s manželom Tominom :-). Po 4 rokoch v Dúbravke sa vrátil späť do 
rodiska – do Lamača. Bývajú na tej istej ulici ako moji, teda naši, rodičia, ale na jej opačných koncoch a je bezpečne dlhá na 
udržiavanie štandardných rodinných vzťahov :-). A teda keď sme tam už boli, pripomenuli sme jeho zlatej žienke Stanke, že 
na tento svet vykukla pred 30 rokmi a dvojičky druhého brata Martina Dominika a Peťko oslávili 6 rokov. 
„Ale pretože mnohí sa väčšmi usilujú mnoho vedieť, než dobre žiť, často blúdia a neprinášajú takmer nijaké ovocie alebo len 
nepatrné.“ (Nasledovanie Krista, 1. kn, 3. kap, 24. v)

MAREC Pôstna duchovná obnova s pátrom Luciánom v Maďarsku v Pannonhalme (tisícročné benediktínske opátstvo) 
bola silným impulzom na začiatku mesiaca. Vďaka za ňu! A potom už len pomedzi soplíky a kašlíky sme vystihli akurát 
týždeň jarných prázdnin kedy boli deti akože skoro zdravé a mohli sme ísť lyžovať do Ludrovej. Tomi si odskočil na 3 dni 
ohriať sa do Madridu :-). Popri robote stále pracuje na www.galati.sk. Pripravujeme sa na Veľkú Noc, deti zapĺňajú svojimi 
dobrými skutkami svoje papiere vylepené na špajzi... (ja mám ten svoj len v mysli, ale asi si ho na budúci rok tiež dám viac 
pred oči, lebo ako sa vraví „Zíde z očí, zíde z mysle“ :-) 
„Čo nám osoží dlho žiť, keď sa tak málo polepšujeme?“  (Nasledovanie Krista, 1. kn, 23. kap, 10. v)

APRÍL Tak na tento Veľkonočný pondelok veru nezabudneme – pripadol na 1. apríla a počasie si to veru nenechalo ujsť 
tiež :-) Nažhavení šibači tak došli nielen s korbáčmi ale aj so snehovými guľami... veselá guľovačko-šibačka v 
obývačke  :-) Hneď na druhý deň Tomi odlietal na projekt na mesiac do Texasu (Austin), tak nám spustlo v byte. Najmä 
Dorotka, ktorá už začala celkom slušne rozprávať, chodila vždy večer k jeho posteli a vravela si pre seba: „de je tatik? tatik 
neni, píde tatik, je v obote tatik, pide, neboj, Doi...“ Johanke hrozili okuliarky, ale na jej veľké sklamanie jej ich ešte pani 
doktorka nepredpísala (len 0,5 dp). Paľko oslávil (asi 4 oslavami, vždy s inou zostavou  :-) svoje prvé desaťročie života. 
Bohu vďaka za všetko v ňom, milé aj ťažké! 
„Kto súdi iných, robí daromnú prácu, často sa mýli a ľahko sa prehrešuje; ale kto súdi a skúma seba samého, koná vždy 
užitočnú prácu.“ (Nasledovanie Krista, 1. kn, 14. kap, 2. v)

MÁJ Veľmi dobre bola načasovaná svadba Tominovho kolegu Lukáša v Turanoch – hneď na druhý deň po prílete Tomina z 
USA, takže vďaka časovému posunu, z ktorého sa ešte nestihol prebrať, bol na jeho pomery v noci veľmi čulý a vôbec sa 
mu nechcelo spať :-)) Krásna svadba, dávno sme si tak nezatancovali... :-) Moja mamina oslávila 65 rokov a od nás 
súrodencov dostala kupón na vymaľovanie kuchyne :-) Tak sme si po neskorých  večeroch vyhŕňali rukávy a A JE TO ! Ale je 
to z lásky :-) A malo to svoje čaro – v takejto zostave to silno zaváňalo detstvom... (koniec chváleniu sa – ale to len na 
inšpiráciu pre vás ostatných, čo neviete čo niekomu podarovať :-)) V polovici mesiaca sme mali hádam prvýkrat celá rodina, 
ehm, ako to slušne povedať, no proste dáku virózu vyberajúcu si ten nesprávny, horný koniec našeho tráviaceho 
ústrojenstva :-) Zázrak, že u Paľka sme to zvládli doma, bo vačšinou pri takýchto problémoch skončí v nemocnici na 
infúzkach.  Dokonca som potom s jednodňovým oneskorením ešte aj šla s ním do Školy v prírode. Prvýkrát sme šli sami 
dvaja vlakom a tiež to malo svoje čaro... Po ŠVP bolo ešte v máji ZOO, MDD, DM, DO, PPL... 
„Nie je veľká vec byť nábožným a horlivým, keď človek necíti nijaké ťažkosti; ale ak si zachová trpezlivosť v súženiach, môže 
mať nádej na veľké zdokonalenie.“ (Nasledovanie Krista, 1. kn, 13. kap, 31. v)

JÚN priniesol jednu krásnu otvorenú hodinu angličtiny u Johanky v škôlke, jeden úžasný X-DAY (10. výročie Paľkovej 
skvelej školy sv. Františka), jeden výlet na Kačín s 11 kliešťami (z toho Johanka mala 6), jeden „gýčovo-krásny“ Bál 
princezien na Červenom Kameni, kde som po x rokoch stretla naj kamarátku z vysokej školy Mirku :-), jednu milú 
opekačku ako rozlúčku s Paľkovou úžasnou triednou pani učiteľkou Fabiolou a teda aj celým I.stupňom,  jednu naozaj 
vnútrompohýnajúcu vysviacku brata Martina (Paľkov veľký minoritský vzor), jeden syndróm „kubitálneho kanála“ (u mňa na 
ruke :-).... Ale boli tam aj smutné chvíle, operácie, pohreb a iné bolesti duše... Prázdniny sme začali doslova v deň 
vysvedčenia (asi omylom mal Paľko „samé“) - a to odchodom na kamarátsky splav Malého Dunaja. No, opisovať moje prvé 
vodácke „úspechy“ (ups, s dvoma deťmi v loďke) radšej nejdem, ale po asi 3- 4 hodinách som považovala za úspech keď 
šla loďka viac-menej rovno a prestalo nás to krútiť ako hodinky :-) Každý mal niečo - deti mali zábavu, ja plné gate... A 
Dorotke sa veľmi páčilo, že prýkrát spala v stane. 
„Človek hľadí na skutky, ale Boh vidí úmysly.“ (Nasledovanie Krista, 2. kn, 6. kap, 22 v.)



JÚL Mamina si odskočila, či pardón, odletela na týždeň k mojej sestre Adke do Írska a tak ja som zobrala môjho tatina 
aspoň s nami do Ludrovej. Huby síce nejdú ale aj tak je nám fajn. Pár dní s nami pobudli aj dve 7-detné rodinky (Drábekoci a 
Mračkovci) – pre zvedavcov: po sebe, nie naraz :-) Potom sme zišli do BA osláviť 80- ku Tominovho tatina a popri tom aj 
naše baby: Johanka 5 rokov, Dorotka 2 roky a Lujzka (Tominovho brata Andreja) 6 rokov.  Neverila by som, že toľko 
nového o krste sa môžem dozvedieť na našej týždňovej duchovnej obnove s pátrom Tomášom v Rodinkove. Nádherná 
symbolika skutočných právd a to, že ak sme pokrstení v Kristovi, tak máme silu premôcť Zlo, resp. prejsť zlými, ťažkými 
situáciami v našom živote (choroby, nedostatky, trápenia, vzťahy...) a tie nám neublížia, tak ako Ježiš  zomrel ale premohol to 
Zlo, smrť a vstal zmŕtvych, tak aj my môžeme stále „vstávať zmŕtvych“ z našich bolestí, trápení, z každodenného zla v 
našom živote... ak si uvedomíme a prežívame náš krst naplno. Úžasná posila! 
„Svoj pokoj nestavaj na ľudských rečiach. Či budú o tebe hovoriť dobre alebo zle, tým sa ešte nestaneš iným človekom.“ 
(Nasledovanie Krista, 3. kn, 28. kap. 5. v)

AUGUST Skoro nebo na zemi – čo to je? No predsa 4 týždne v Ludrovej, z veľkej časti so všetkými  mojimi súrodencami a 
ich rodinkami (aj naša írska vetva :-). Deti mali raj na dvore, tak sme ani nemuseli podnikať nejaké veľké výlety, len sem-tam 
sme zbehli do doliny do potoka, či okúpať sa na Liptovskú Maru, nakoľko bolo celý mesiac mimoriadne horúco a sucho (ale 
veď čo vám budem hovoriť, čo ste boli v BA :-). Popri základnej zostave nás tam ešte sem-tam niekto potešil svojou 
prítomnosťou (Janka N.  s 5 deťmi, Majka s 3 dievkami, bratranci a sesternice Bebjakeje...). Záver prázdnin bol ozaj 
výnimočný – s 5 rodinkami zo stretka sme boli v krásnom kepme na pláži v Taliansku. Zajačiky pobehujúce po kempe, vôňa 
borovíc, mohutné vlny, trblietavé more... znie to až gýčovo (no dobre, pridám: stály piesok všade na oblečení, varenie  na 
dvojplatničke …  haha :-) Ale celé to bolo preveľmi príjemné, pre deti dobrodružné a najmä úžasné spoločenstvo ľudí (s nimi 
by aj dovolenka v Rumunsku mala svoje čaro :-) 
„Čo človek sám u seba alebo u iných nemôže napraviť, má trpezlivo znášať, kým Boh nerozhodne inak.“ 
(Nasledovanie Krista, 1. kn, 16. kap, 1. v)

SEPTEMBER Ajajaj, ešteže popri škole začal aj skauting, karate, miništrantský krúžok... inak by to bolo drsné :-) Paľko je už 
teda „veľkák“ na duhom stupni, 5.B, má novú triednu pani učiteľku a vlastne aj všetkých učiteľov.  Johanka je happy v 
škôlke, víkendy máme plné - národný pochod za život v Košiciach, oslava 100 rokov Tominovej starej mamy v Hybiach, 
Ludrová, dve vzácne návštevy z USA – kamarátka z detstva Lucia, čo žije v Kalifornii, tu bola aj s dvoma krásnymi malými 
synčekmi a potom Zuzka a Tony Sneed, čo sme ich spoznali v Kalifornii a teraz prišli aj s 3 deťmi na dáky ten rok-dva žiť na 
Slovensko. Akoby len toť do vedľajšej ulice :-) Tak som sa vytešovala a spomínala. A vytešovala som sa aj pri robení 
vláčikových tôrt pre našich dvoch synovcov - Tobiáška a Šimonka, ktorí oslavovali 4 roky (moja amatérska záľuba). Dorotka 
je zlatá potvorka, s Johankou už tak krásne hrávajú rôzne rolové hry (no, často, nie vždy  :-) 
„Ale ani slová a skutky iných neposudzuj ľahkomyseľne a nepleť sa do vecí, ktoré sa ťa netýkajú. Tak sa budeš len zriedka a 
len málo znepokojovať.“ (Nasledovanie Krista, 3. kn, 25. kap, 7. v)

OKTÓBER Milá „gulášovica“ zo stretka.... Našu éterickú vílu Johanku začalo baviť písanie už celých viet...  Dorotka krásne 
spieva... Tominovi sa zavŕšilo niekoľkotýždňové organizovanie v úspešnej konferencii OpenSlava (400 ľudí zo Slovenska a 
Európy). A potom sa už október niesol v znamení príprav nášho možného odchodu do USA (víza pre celú rodinu, preklady 
dokladov, overovanie notárom, povinné doočkovanie detí na vstup do školy tam v Texase,  predpísanie Paľkovi kopec jeho 
liekov na tak dlho, Paľka som drvila anglinu, no milión drobností vybaviť, vyzistiť (zháňanie 10 kufrov od známych :-)... 
vyzeralo to veľmi sľubne, (Tomi vravel, že 100 % :-) dokonca sme si uz v banke aj vymenili doláre aby sme mali za čo kúpiť 
auto, či dve,  keď tam prídeme, Paľko sa rozlúčil v škole so spolužiakmi... :-) 
„Trpezlivosť a pokora v nešťastí sa mi viacej páči ako veľká radosť a nábožnosť vo chvíľach šťastia.“
(Nasledovanie Krista, 3. kn, 57. kap, 1. v)

NOVEMBER Boli sme v cirkuse a doma je tiež dakedy cirkus. V obývačke prekračujeme nabalené kufre a čakáme na 
posledný papier... Najprv nás veľmi naháňali (a mne sa tam moc nechcelo :-) a potom keď už sme boli nachystaní, to z mne 
záhadného dôvodu dopadlo že nejdeme. Nuž, rôzna zmes pocitov sa vo mne bila :-) Ťažko prijať zbytočnosť námah 
posledných týždňov.... Len Tomi pôjde sám a až po Vianociach na pár týždňov. Takže s deťmi vyrábame vianočné 
pohľadnice, pečieme medovníky a tešíme sa na Vianoce doma s rodinou a možno aj v Ludrovej :-) 
„Mnohí obdivujú Jeho zázraky, ale nie je mnoho tých, čo sú ochotní znášať potupu kríža“ (NK, 2.kn, 11.kap, 6.v)

DECEMBER práve začína. Aký bude? Záleží len a len od vás/nás! Žiadne vonkajšie okolnosti Vás/nás nemôžu obrať o 
vnútorný život a pokoj, ktorý si v ňom budujeme. Aj v tomto duchu prežite prípravu na Vianoce, že sa ide narodiť Ten, ktorý 
sňal všetku našu ťarchu na Jeho plecia a prešiel tú cestu už pred nami, (takže sa už nemôžme popŕhliť na tej vysokej 
pŕhľave, cez ktorú ideme :-)  A našimi medovníkmi Mu môžeme len vydláždiť cestu, no nie zaslepiť oči...
S veľkou vďakou sa obraciame za uplynulým rokom – bolo v ňom veľa pekných i ťažkých chvíľ, niekoľko ľudských strát i 
nálezov... Sme Bohu vďační, že naši obaja, resp. všetci štyria rodičia sú ešte medzi nami v relatívnom zdraví, že máme naše 
úžasné spoločenstvo priateľov, s ktorými s radosťou kráčame po ceste viery, že máme zhora na istý čas požičané tri krásne 
vzácne deti, ktorým chceme odovzdať poklad viery. Všetko sú to nezaslúžené dary, veľa ľudí to nemá... 
Aj s touto vďačnosťou pokľaknime pred jasličkami a vstúpme do roku 2014.... a s pokojom a pevnou vierou, že nech prinesie 
čokoľvek, môže nám to slúžiť na dobré... záleží od našej vnútornej optiky... Zo srdca Vám to všetkým prajeme...   

                                                                                                                                                                                               5 Vanekovci

Nech to tu máte pokope: adresa je stále tá istá: Saratovská 6/C, 841 02 Bratislava, tel 02 / 623 16 757
moni.vanek@gmail.com  a  0902 286 414
tomi.vanek@gmail.com  a  0911 103 956
Naše predošlé roky si môžete prečítať na:  http://tomi.vanek.sk/zrnko
a príslušné fotky pozrieť na:  http://bit.ly/1agWT8D


