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Zdravím členov
 lawiňáckej mafie.
Náš Boss nám zas nadelil dávku chladnejšieho 
počasia. Môžeme to pozorovať na stromoch, 
ktoré menia svoje koruny podľa súčasnej módy. 
V škrečkovskej móde je biela farba IN. Všeobecne 
sa biela teraz veľmi často objavuje na verejnosti. 
Biely je napríklad aj sneh.  Čo si predstavíte, keď sa 
povie slovo SNEH? Možno zimu, snehuliaka, sánky 
a, samozrejme, VIANOCE. Máte už nakúpené 
darčeky? Pozor! Nesmiete na to zabudnúť. Sú 
hmatateľným prejavom lásky k najbližším. Vianoce 
sú sviatkom pokoja, lásky... V tomto období 
sa narodil „Džej Sí“. Náš Boss. Práve 
preto sa snažme prežiť vianočné 
prázdniny s jeho menom na perách 
a s ním samým v srdci.

Pax hominibus  
bonae voluntatis.

>>Skorpikon<<
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Boh miluje jednoduchosť, nie však nevedomosť. (Mary Wardová)
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3Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ako veľkú túžbu po veciach veľkých. (Sv. František Saleský)

Laura & Laura

Bude či nebude, haluzstory 
o našej larve  pokračuje. Po-

zor, nepleťme si larvy s Laurami. 
Larva Fany chcela ísť strááášne 
na tú party pod jahodovým lis-
tom. Ale že fakt strááášne. Chro-
báčia mama však nie a nie pocho-
piť, čo je to strááášne. Stále točila 
o tom istom: „Minule si sľúbila, 
že prídeš o pol deviatej. A to sme 
ťa museli ešte o desiatej hľadať 
pri hríbovisku. Keď som chcela, 
aby si pomohla  s upratovaním 
haluze, nedočkala som sa odpo-
vede. Nie, nie, nedá sa na teba 
spoľahnúť. Nikam ťa nepustím.“ 
A nepustila.

Laura mala úplnú dôveru 
svojej mamy. Vedela , že sa na 
ňu môže spoľahnúť. A dokon-
ca jej zverila aj Juliu Amandinu 
– mladšiu sestru. Mladší súrode-
nec na krku nie je vždy výhra :-), 
ale to, že ti ho dajú, tiež o niečom 
svedčí.

Odpisovanie je podvod, ale 
skúsme od Laury odpísať, čím si 
tú dôveru mamy získala, snáď sa 
nám to v tomto prípade prepáči. 

Rodiča získame, ak zacho-
váme zopár tajných zásad: Do-
držať slovo, ktoré sme rodičom 
dali – aj v maličkosti. Ak je s tým 
problém, tak zásada č. 2 hovorí 
– rozmyslieť si, čo rodičom pri-
sľúbime, aby sme ich – po ana-
tomicky povedané  – nevodili 
za orgán vonkajších dýchacích 
ciest. Toto ich vie asi dosť rozčú-
liť. A koho nie? 
Ďalšie pravidlo sa týka návratov 
domov a hovorí: dodržať termín, 
dodržať termín a ešte raz dodr-

žať termín. Inak nikdy nerátajme 
s tým, že sa nám možnosť prí-
chodu posunie  za bežnú hrani-
cu. V nasledujúcej zásade sa stá-
le držíme témy návratov domov. 
Po príchode z akcie nezačnime 
rozprávať, ako bolo super, ale 
umyme riad a vynesme smeti. 
Tejto reči rodičia porozumejú 
lepšie ako našim nadšeným slo-
vám. 

„Čo to tu spieva? Ahá, tvo-
je nesplnené povinnosti,“ po-

vie rodič a vyhlási embargo na 
oratko,  stretko alebo iné ...-tko. 
Piate pravidlo hovorí – dobre si 
zmenežujme čas, aby sme stihli 
mať v poriadku to, čo treba – od 
školy až po aktívnu účasť na prá-
ci v domácnosti.

Sorry, fakt sorry, ak to nebolo 
pre vás nič nové a pri čítaní ste sa 
nudili. Tak aspoň napíšte, ako sa 
vám darí získať rodiča.. :o)  

Apa
Foto: stredisko Dolný Kubín

Ako si  získať rodiča
Akcia, na  ktorú chceš ísť je vpoho, 
ba priam verejnoprospešná, ale 
– zdvihnutý prst mamy a zvraštené 
obočie otca neveštia nič nádejeplné. 
Asi z toho nič nebude.



Oravský kolotoč
Nie, nie, nech vás tie skratky ONS ani NOS nemýlia. To, o čom budem písať nemá s OSN 
(Organizáciou spojených národov) a ani s nosom nič spoločné.  Čo sa za tým skrýva?

ZI

A
ZP

Monika Aďa

4 Veľmi často túžime byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi. (Sv. František Saleský)

Lawínoviny

Pizza večer mediálneho tímu

Lauráci – Oraváci by vám 
o tom isto vedeli povedať 

viac. 
V dňoch 27.–28. 11. boli 

svedkami toho, že predsedníctvo 
Združenia LAURA (sr. Marta, sr. 
Janka, sr. Ivet, Zuzka, Maťa, Vier-
ka a ja) si len tak neleňoší, ale opäť 
vytiahlo „päty z domu“ a zamieri-
lo si to práve k nim – na Oravu. 

Pokračovali v kolotočovaní 
po Slovensku a tentoraz nav-
štívili strediská Námestovo, 
Dolný Kubín a Dubnicu nad 
Váhom. A stálo to za to. Všade 
im bolo viac než dobre, veď kde 
prišli, tam sa cítili ako doma. 
Dokonca aj syrové korbáčiky 
jedli o 106, ako keby ich vlastné 
boli... :-)

V sobotu poobede zasadli 
a predsednicovali dlho. Veru, 
veru, dalo im to zabrať... Ešteže 
ich oravské lauráčky a lauráci 
držali pri živote. 

Jednoducho – ďakujeme za 
pohostinnosť, otvorenosť, čas 
i chuť. Veľmi si to vážime. 

Za predsedníctvo ZL Basha

ONS, NOS alebo po mojom: 

Úplne obyčajný novembrový večer. Bežní obyva-
telia bratislavských sídlisk sa pomaly ukladajú 

spať. Ako sa hovorí, kde jedni končia, iní začínajú. 
Práve táto stará pravda platí aj pre mediálny tím, ktorý 
sa stretol, dokonca v plnom počte, aby pripravil dru-
hý ročník mediálneho víkendu POMEDZI RIADKY 
a popri tom si posvietil aj na Lawínu a webku Laury. 
 
S prázdnym žalúdkom sa rozmýšľa veru veľmi ťažko, 
práve preto bola miestom stretnutia malá útulná piz-
zeria. A výsledok?  Viac hláv, viac rozumu. Veď posú-
dite sami!

text a foto: VIKI

Monika Aďa



Monika Aďa

5Nech si svet kritizuje koľko chce. Vy statočne a verne vytrvajte v dobrom. (Sv. František Saleský)

Lawínoviny

RMS – žeby: Radi myslíme spolu?
Určite túto skratku poznáte a viete, že okrem toho, že by mohla znamenať 
radi myslíme spolu, znamená – Rada mládeže Slovenska. A z 32. valného 
zhromaždenia RMS vám prinášame  malé info. 

Novinky na ústredí
Dve nové zamestnankyne pribudli na ústredí: Aďa Holubčíko-

vá ako koordinátorka  celoslovenských projektov a Monika 
Kovaľová  pre  ústredňácke administratívne práce. To aby ste ve-
deli, kto dvíha telefóny, komu posielate spracované akcie a kto sa 
z nich teší, keď prídu.

Všetko sa to dialo v Bratislave 3.- 4.novembra. 
Po úvodnom príhovore predsedu RMS Jana 

Gombalu nás čakala „valná novinka“ – t.j. novin-
ka, ktorá ešte nebola na žiadnom valnom zhro-
maždení – a to práca v skupinách. Boli štyri: for-
movanie legislatívneho a politického prostredia, 
financovanie činnosti RMS, médiá a servis, zahra-
ničie – pôsobenie v medzinárodných štruktúrach. 
Bohužiaľ, ešte nevieme bilokovať, a tak sme mohli 
byť len v dvoch z nich. 

V skupine médií a servisu sme hovorili veľa 
o časopise Zoom-m, o webovej stránke, ale aj o in-
formačnom servise, ktorý poskytuje RMS. 

V pracovnej skupine o  formovaní legislatív-
neho a politického prostredia sme diskutovali o 
koncepcii štátnej politiky voči deťom a mládeži 
a príprave akčného plánu. Zaoberali sme sa aj pri-
pravovanými novými podmienkami MŠ SR, legis-
latívou 2% a tiež regionalistikou. 

Druhý deň bol „hlasovací“. Do RMS nám pri-
budli ďalší členovia a pozorovatelia, medzi nimi 
zvlášť nášmu saleziánskemu svetu blízke zdru-
ženie SAVIO zamerané na prácu dobrovoľníkov 
v rozvojových krajinách a krajinách tretieho sveta. 
Takto má RMS 42 členov a reprezentuje vyše 80 
000 mladých ľudí na Slovensku. Potom sme si ešte 
raz zhrnuli, čo všetko sa minulý rok urobilo, a čo sa 
chystá do budúcnosti. A aby to mal kto manažovať, 

pustili sme sa do voľby predsedu a predsedníctva. 
Staronovým predsedom  sa stal Ján Gombala. Ako 
svoju prioritu uviedol snahu pokračovať v tom, čo 
je najdôležitejšie: aby Ministerstvo školstva SR 
dalo priestor, aby sme mohli spolu komunikovať. 
Boli zvolení aj ďalší šiesti členovia predsedníctva: 
Slavomíra Brigandová (DOMKA), Martina Hud-
covská (YMCA na Slovensku), Martin Kapitulík 
(Občiansko-demokratická mládež), Peter Lenčo 
(eRko), Martin Macharik (Slovenský Skauting) 
a Tamás Zupko (Spoločenstvo maďarskej mláde-
že). Do hodnotiacich komisií (sú to komisie pri 
MŠ SR, ktoré hodnotia akcie jednotlivých zdru-
žení) bola zvolená aj naša sr. Barunka Šranková 
z Rožňavy. 

Potom odznelo ešte zopár pracovných slov 
a stretnutie sa ukončilo recepciou a družnou deba-
tou medzi nami. 

Marta Baňasová FMA, Jana Kurkinová FMA

Monika Aďa



6 Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše. 
(Sv. František Saleský)

Megaekšn

No, aby ste si nemysleli, že 
to bol nejaký oddychový 

víkendík! Najprv práca – po-
tom koláče! Nasledujúce riad-
ky sú dostatočným dôkazom 
toho, že sme sa vážne nenudili.

Na úvod, keď už konečne 
docestovala aj časť skupinky 
z ďalekého Slovenska, sr. Ma-

ria Gracia nás milo privítala 
a bližšie nám predstavila túto 
kampaň, no a hneď na to sa 
rozkrútil kolotoč prednášok, 
diskusií, prác v skupinách...
Len tak medzi nami – bolo fajn, 
že v programe sa dosť často ob-
javovali body ako: breakfast, 
lunch, dinner, holy mass :-)

Prvou prednášajúcou bola 
Zuzka Michalidesová – jej 
vstup o pluralite kultúr a jej 
osobné skúsenosti nás voviedli 
do atmosféry celého stretnutia. 
Mgr. Denisa Adamkovičová 
otvorila problematiku emig-
rantov, najmä tých, ktorí sa 
ocitnú na Slovensku. Ľudské 
práva zakotvené v európskej 
legislatíve nám predstavila 
JUDr. Katarína Galdunová. 

Spolu s Jánom Mihálikom 
sme sa zamýšľali nad rôznymi 
formami násilia a nad hod-
notou nenásilia. Združenie 
DOMKA bolo zastúpené To-
mášom Floriánom. Kvalitnou 
prezentáciou nás zaujali aj zá-
stupcovia združenia Kaspian, 

Každý 
iný, 

všetci 
rovní

– To čo je?
– Ty nevieš? Veď to je celoeurópska kampaň, ktorá 

podporuje boj proti rasizmu, antisemitizmu, xenofó-
bii  a intolerancii. V rámci kampane sa konala v dňoch 
5.-8. októbra v Bratislave na Salese,  konferencia pod 
hlavičkou VIDES-u, Rady Európy a Laury.

– A kto tam bol?
– Mladí ľudia a sestry FMA z Talianska, Írska, Poľska, 

Rakúska, Albánska, Slovinska, Čiech, Slovenska a sa-
mozrejme BOSSka VIDESu sr. Maria Grazia Caputo.

Slovenské účastníčky konferencie aj s tými – povedzme – tanečnicami z Lúčnice.



ktorí pracujú s mladými v Pe-
tržalke.

So svojimi skúsenosťami sa  
s nami podelili aj sr. Matea zo 
Slovinska, ktorá bola na misii 
v Angole a slovenská sr. Mag-
da, ktorá pôsobí v Albánsku. 
Do programu sme sa aktívne 
zapojili aj my – zástupcovia 
zo Slovenska, keď sme pre-
zentovali naše prázdninové 
dobrodružstvo z Ukrajiny. 
Viackrát za deň sme diskutova-
li v skupinách o aktuálnych té-
mach a tieto naše diskusie vy-
ústili do vytvorenia dokumentu 
s názvom Diversity Charter, 
v ktorom sme spoločne navrhli 
riešenie niektorých problémov 
z oblasti medziľudských vzťa-
hov a ľudských práv. Ak by vás 
zaujímalo, čo bude na pretra-
se v Rade Európy, tak  chartu 
nájdeš na www.vides.org alebo 
po slovensky na www.laura.
mladez.sk

O práci už bolo rečí až-až 
a teraz prejdime k tým kolá-
čom:  poriadnou odmenou 
pre všetkých účastníkov bola 
nočná prehliadka Bratislavy, 
pri ktorej sme sa aj my Slováci 
dozvedeli veľa nových a zaují-
mavých informácií. No možné 
je aj to, že sa nám zdali nové a 
zaujímavé len preto, že  sme si 
ich zle preložili z angličtiny. :-) 

Skutočné koláče a iné dob-
roty sme mohli „okoštovať“ pri 
oslave nazvanej Diversity Day, 
keď sa naplnili aj naše žalúdky, 
aj naše očakávania. Tie prvé 
sa naplnili vďaka tradičným 
jedlám, ktoré zástupcovia kaž-

dej krajiny priniesli so sebou, 
a tie druhé vďaka  „interkultúr-
nemu blšáku“, počas ktorého 
sa predstavili napríklad írske 
tance, viedenský valčík, tanec 
z juhu Talianska, zaznela aj 
slovinská a európska hymna, 
poľské a české „šansóny“ a za 
Slovensko nechýbali – povedz-

me – tanečnice z Lúčnice :-)
No a v nedeľu sa KAŽDÝ 

pobral domov INÝm smerom, 
ale VŠETCI s jedným cieľom: 
vrátiť sa tam, kde máme svo-
je miesto a šíriť myšlienku, že 
všetci ľudia sú si  ROVNÍ.

Gizy a Hudy  

7Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré preňho robíme, ale podľa spôsobu, ako ich konáme.  
(Sv. František Saleský)

Megaekšn

Tak tu sme si ju odchytili – šéfku VIDES-u  – Mariu Graziu 
Caputo ( tá v strede :-)

Medzinárodnosť konferencie sa odrážala aj v našich tvárach.



Náš program začal mlá-
dežníckou svätou omšou 

v Sásovej, ktorú sprevádzal 

svojím krásnym spevom zbor 
STAGG. Neskôr sme sa spo-
ločne presunuli veľkým auto-
busom priamo do centra dia-
nia Laurafestu, do misijného 
domu, a vtedy začal večerný 
program predstavovaním stre-
dísk. Večerom nás sprevádzali 
moderátori Maťka a Paľo. 

Sobotu sme odštartova-
li mestskou hrou, ktorá nám 
teda dala poriadne zabrať. 
Behali sme hore-dole po mes-
te a lúštili hlavolomné hla-
volamy: „Kde je Vajanského 
ulica? A čo Námestie Štefana 

Moyzesa?“ vírilo nám v hla-
vách. Pre Nebystričanov bola 
mestská hra poriadnym blu-
diskom a pre Bystričanov ani 
nehovorím! Poobede nás čaka-
lo animátorstvo v teréne. Jedni 
navštívili detský domov, iní 
nemocnicu či krízové centrum 
alebo pomohli v rodinách. Bol 
to veľmi silný zážitok pre nás 
všetkých. Program pokračoval 
workshopmi s veľmi zaujíma-
vými témami: Divoký hľadá 
očarujúcu, Pohýb sa v rytme, 
Reklamy a my, Animátor poď 
sa hrať... Potom nasledovala 
svätá omša, ktorú odslúžil sa-
lezián don Peter Veselský. Deň 
sme zakončili tancami, ktoré 
sme sa vzájomne naučili, a tým 
sa Laurafest blížil ku koncu. 

Bola to pre nás veľká pocta, 
že sa Laurafest konal v Ban-
skej Bystrici. Poďakovanie pat-
rí všetkým, ktorí sa podieľali 
na jeho tvorbe, hlavne sestrám 
FMA – Monike, Marike, Gabi-
ke, Adrike, Slávke, tiež mode-
rátorom Maťke Draveckej a Pa-
ľovi Chvojkovi, animátorkám 
z Bystrice, rodine Skalovej za 
službu varenia, Peťovi za prí-
spevok do baru a našim techni-
kom – Miškovi a Klimovi, ktorí 
sa starali o dobrú zábavu. 

Už teraz sa tešíme na ďal-
ší Laurafest, a ktovie, kde to 
bude?     

Veronika, Maja
Peťa a Jožka 

z Banskej Bystrice

8 Nemôžem zabudnúť, že nikdy nie som sám, ani vtedy, keď sa cítim sám: 
veď ma vidí Boh, Mária a môj anjel strážny. (Bl. Ján XXIII.)

LAF – už  sa tešíme 
na ďalší

Megaekšn

Maťka a Paľo, 
moderátorské duo.

Zišli sa animátori a animátorky z celého 
Slovenska spolu so sestrami FMA 
a nazvali to že LAURAFEST.

Dubničanky to na pódiu rozfrčali.



9Moja duša sa nachádza pred tebou ako čistá stránka. Pane, napíš do nej, čo chceš, som tvoj.  
(Bl. Ján XXIII.)

Megaekšn

Erika (17), Dolný Kubín
Návšteva detského domova 
a opatrovanie malých detičiek.
Monika (16), Dolný Kubín
Super organizácia, program 
a sympatickí chalani.
Aďa (18), Bratislava
Úplne všetko a konkrétne naj-
viac mestská hra – hlavne ná-
pad s fotkami, ako sme mali 
vyznačenú ulicu a museli sme 
nájsť miesto na fotke.
Maťa (20), Dolný Kubín
Mestská hra, z ktorej máme 
teraz svalovku, lebo sme do-

stali mapu, podľa ktorej sme sa 
nevedeli zorientovať. Ale bolo 
super a na worshopoch ešte 
lepšie. Na 100% prídem aj na 
budúce.
Karol(15), Šamorín
Laurafest je celkom dobrá vec, 
lebo tu stretávam veľa animá-
torov, s ktorými mám mnoho 
spoločného.
Marta (18), Dolný Kubín
Prostredie. Aj ľudia sú tu veľmi 
milí. Animátorstvo v teréne, 
ako sme boli v nemocnici po-
máhať starým ľuďom.
Zuzana (16), Košice
Toto bola prvá kresťanská ak-
cia, na ktorej som sa zúčast-
nila. Stretla som tu veľa zaují-
mavých ľudí. Veľmi sa mi páči 
spoločenstvo a charizma, kto-
rá tu je.

Lukáš (16) Šamorín
Všetko je tu OK, zaujímavé. Je 
tu veľa príležitostí nadviazať 
nové priateľstvá a odhodlanie 
do animátorstva.
Denisa (15), Spišské 
Podhradie
Mestská hra a ako sme išli 
v skupinkách – rodinách do 
akcie v teréne.
Maťa (20), Dubnica nad 
Váhom
Jedlo :-), hry s deťmi na sídlis-
ku a workshopy.
sr.Andrea (29), Bratislava
Najviac sa mi rátalo, že stravu 
zabezpečovali rodičia hlavnej 
koordinátorky. Celému Laura-
festu to dodalo punc rodiny.

Anketu pripravila  
Júlia Čižmárová

Anna, a vy čo sa miešate techni-
kom do remesla?

„Ešteže sme takí šikovní na sudoku,“ tešili sa  skupin-
ky počas mestskej hry.

Môj naj – zážitok z Laurafestu



Drobno o festivale :-)

No predsa na stavenisko, 
kde sa o pár krátkych 

hodín začne náš dlho očaká-
vaný jedinečný neopakovateľ-
ný sídliskový open-air festival 
ADONAI FEST 2006. Veru, 

schádzali sme sa od skorých 
ranných hodín, a len Pán 
a my sme vedeli, že za našou 
žiarivou sviežo vyzerajúcou 
fasádou sa ukrýva kôpka nevy-
spatosti a minimum spánku, 
ale v rámci hesla: Radšej zho-

rieť, ako zhrdzavieť 
nudou, sme sa 

všetci z chuti 
v y c h y s t a l i 

do práce. 
Naaranžo-

vať tuje, rozmiestniť lavičky, 
zoznámiť sa bližšie s koláč-
mi – každý si našiel to svoje. 
Chystá sa svätá omša, naladí 
sa zbor, rýchlo ešte dožehlíme 
naše logo na balkóne :-) a sláv-
nosť sa môže začať! Nádherné 
počasie, dobrý spev, skvelá 
kázeň, hudobné obetné dary, 

a najväčšie Tajomstvo na oltári 
– to bola naša adonaiová svätá 
omša. Po nej a našom belgičá-

10 Nesmieme sa nikdy zarmucovať pre ťažkosti, v ktorých sa nachádzame,  
ale majme dôveru, pozerajme hore a myslime na raj. (Bl. Ján XXIII.)

Lajfin

“Koľko? To je už vážne 5:40? Ach zasa 
som zaspala...” Boli moje prvé myšlienky 
dňa D, teda A(donaiFestu), ktorý sa konal 
v našej farnosti na sídlisku KVP v Košiciach. 
Turborýchle prípravy doma a utekááááááme! 
Pýtate sa, že kam?

ADONAI FEST 
sa zapísal do sídliskových sŕdc



11Kresťanská láska jediná dokáže zjemniť drsnosť, prekonať nebezpečenstvo  
a uľahčiť utrpenie. (Bl. Ján XXIII.)

Lajfin

ku sa slovka ujali premiéroví 
moderátori, ktorým to, mimo-
chodom, šlo vééééľmi dobre, 
takže ste ich určite nevideli po-
sledný raz v úlohe moderáto-
rov ;-) a spolu s niekoľkými zá-
stupcami ľudského rodu Homo 
sapiens sapiens oficiálne otvo-
rili ADONAI FEST 2006. Svo-

jím programom pre deti nás 
rozhýbali Mária Podhradská 
s Rišom Čanakym – obaja v su-

per kostýmoch :-). Deťúrence 
sa skvele zabavili a my s nimi 
tancujeme, skáčeme, učíme sa 
nové piesne... Ešte podpisové 
kartičky, fotky s najmenšími 
a dostávame sa do fázy známej 
pod názvom OBED. Vytúžený 
guláš išiel „na dračku“, a verte, 
kto si nedal, môže ľutovať, pre-
tože bol veľmi superský, čo vám 
iste dosvedčia mnohí jedáci.

Po guláši malá 
pauzička... a začalo sa!

Na úvod „zahviezdil“ náš 
domorodý RemuS, ktorý to 
úplne perfektne odpálil do 
všetkých a „rozkýval“ nás 
svojim hip-hopovým sólom. 
Nasledoval Epo-v prst a Hos-
tia. Epo nás okrem skvelej 
hudby a teplých slov obozná-
mil aj s tým, že jeho meno nie 
je vlastne iba meno, ale je to 
pojem, od ktorého sa odvo-
dzujú aj iné pojmy, napríklad 
nEPOriadok... Za mohutnej 
podpory priateľov z neďalekej 
Kalvárky to Epovci riadne roz-
točili, až si náhodní okoloidúci 
či nakupujúci mohli vypočuť 
áriu o Kohútikovi jarabom, 
a iné. :-) A potom to už letelo 
závratnou rýchlosťou: Magnet, 
Cukor a Soľ, S2G band, detské 
spievané intermezzo, Slnovrat, 
Mária Podhradská a Rišo Ča-
naky a nakoniec Heaven’s 
Shore, ktorý to teda riadne 
vypeckovali. Keby ste videli tie 
nadšené svietiace tváre. Vau... 
:-) Na záver ešte poďakova-
nie Adonaiovi za jeho prácu 

a pomoc krátkou adoráciou... 
Kapelky prichádzali a odchá-
dzali, kávy sa varili, chlebíky sa 
natierali... A k tomu všetkému 
vládla neskutočná pohodička. 
Teda, myslím, že môžem po-
vedať, že tento ročník Adonai 
festu bol takým darčekom od 
nášho drahého Adonaia pre 
nás, pre všetkých, a že aspoň 

z časti sa nám podarilo naplniť 
našu myšlienku, s ktorou sme 
do toho šli: Som malý štetec 
v rukách Umelca. Myšlienkou 
tohtoročného festivalu by sme 
chceli „namaľovať“ do sŕdc 
anonymity nášho sídliska ra-
dosť zo skutočnosti, že sme 
Božími deťmi.

 Giowa, Košice








 

12 Boh chce, aby sme nasledovaním príkladu svätých prijali životnú miazgu čnosti. (Bl. Ján XXIII.)

Lajfin

Kamaráti M na sústredení

Bitka o animátorov bola 
predzvesťou toho, že náš 

spevácky zbor tu prežije sú-
stredenie, na ktoré sa bude 
spomínať ešte veľmi dlho. Po 
úvodnom rozcvičení hlasiviek 
nasledovala večera a po nej sa 
všetko rozbehlo tak ako malo. 
Halou zaznel spev trvajúci do 
neskorých večerných hodín. 
Pieseň Verím v Boha... ste už 
mohli počuť na našich detských 
svätých omšiach. Unavený 
zbor si oddýchol pri nočnej 
hre, pri ktorej išlo takmer o ži-
vot. Veď posúďte sami – nahá-
ňačka za úplnej tmy pri počte 
úctyhodných 25 zúčastnených 
vie narobiť poriadnu galibu.

Ranné vstávanie bolo vskut-
ku náročné, ale o chvíľu spev 
a zvuk gitár opäť rozozvučal 
všetko naokolo. Obed vo forme 

guláša; spev, spev a zase spev 
– program lahodiaci ušiam 
neskôr vystriedal výlet do lesa, 
kde schovávačka a ohadzova-
nie jesenne sfarbenými listami 
spríjemnili čas pred vyhodno-
tením, pobalením a odchodom 
domov; všetko bolo popretká-
vané hrami od výmyslu sveta. 
Domov sa nikomu nechcelo, 

avšak vidina predvedenia svoj-
ho speváckeho talentu druhým 
zvíťazila. A záver? Spoločen-
stvo sa zomklo ešte viac, a pre-
to hodiny strávené v Marianke 
splnili svoj účel do bodky.

Lucia Kroneislová,  
stredisko BA – Mamateyova 

Marianka zažila v dňoch 27.–28. ok-
tóbra nálet „mamateyákov“. Príchod 
na chatu bol sprevádzaný vreskotom 
dievčat – pochod v tme neulahodil 
každému. Tradičný chaos zachvátil 
devy i chlapcov hneď na začiatku  
– počas rozdeľovania do izieb.  



13Chybami proti láske k blížnemu sú i ostré slová, nedostatok láskavosti a vľúdnosti. (Sv.Arnold Janssen)

Lajfin

Mamateyka prežila zlet bosoriek

Animátorky vyzbrojené čiernou premenili 
deti na svoj obraz – a zrazu, kam sa oko po-

zrelo, samá striga – krajší začiatok osláv desať-
ročnice nášho strediska sme si ani naplánovať 
nemohli.

Baby si na úvod posadali okolo kotla, kde 
im animátorky prezradili zážitky, ktoré sa im 
podarilo nalietať počas leta – a to krásne pred-
vedenou scénkou. Atmosféru zľahka doladila 
rytmická hudba doplnená fotkami z letných tá-
borov. Následný prípitok neidentifikovateľnou
tekutinou vytušil, že to bude večer, na ktorý tak 
skoro nezabudneme.

Staré známe tance posilnili náladu (a nielen 
tú), súťaž v ochutnávaní často zvláštnych in-
grediencií zase naše bránice. Po porozdeľovaní 
„malých bosoriek“ do stretiek zahrali dievčatá 
scénky z táborov, gumovými hadíkmi naplnili 
bruchá, chvíľu ešte tancovali a zrazu – ani ne-
viem ako – bol koniec. Zamyslenie pri sviečke 
posilnilo ducha a ukončilo toto stretnutie poe-
ticky nazvané ako Magic Party. Mnohým z nás 
sa nechcelo odísť, ale milé bosorky, nebojte, 
o rok sa zletíme zas.

Lucia Kroneislová,  
stredisko Bratislava - Mamateyova

Desať rokov s vami – amen
Magic Party. Že neviete, o čo ide? Ak by ste 15. septembra zavítali k nám  
na Mamateyku, vedeli by ste. Konal sa tam zlet bosoriek.





Štartovica  
popoludnie plné súťaží 

 

14 Ak sa dotkneme rany, zabolí. Podobne je to aj vtedy, keď sa dotkneme chyby blížneho.
(Sv. Arnold Janssen)

Lajfin

V jeden slnečný piatok 22. septembra sa na 
ihrisku ZŠ Kudlovskej v Humennom ko-

nala milá akcia, ktorú organizovali sestry sale-
ziánky Mariet a Elen, ktoré učia náboženstvo 
na tejto škole spolu s mladými. Išlo o súťaže na 
školskom dvore, na ktorých sa zúčastnili najmä 
deti zo školskej družiny a niektoré dievčatá, kto-
ré chodia k sestrám.   

Decká vytvorili skupinky.  Dostali kartičku 
na zapisovanie bodov a rozutekali sa k stanoviš-
tiam, kde na nich čakali animátori so zadaním 
úlohy, ktorú mali splniť. Súťažilo sa v rôznych 
tradičných i netradičných disciplínach, napr. 
deti sa mohli vyhojdať do sýtosti aj v priprave-

ných sieťach. Chuť súťažiť bola veľmi veľká, čo 
potvrdzovalo aj množstvo rekordov, ktoré v ten 
deň určite padli. Na záver, keď už prichádzali ro-
dičia do školy po svoje vysmiate ratolesti (a tým 
sa domov vôbec nechcelo), sme si zatancovali 
„belgičák“. Všetci zúčastnení dostali za odmenu 
žuvačky. Na záver sa urobil jeden veľký „cvak“ 
na nás, čo sme vytrvali až do konca.

Chcem sa poďakovať celému organizačnému 
tímu, a špeciálne  novým dievčatám a chlapcom 
priamo zo ZŠ Kudlovská v Humennom, ktorí 
našli odvahu zapojiť sa do realizácie tohto podu-
jatia a tým  darovať kus seba iným deťom.          

Lucia Jurčišinová, Humenné

Štartovica  
popoludnie plné súťaží 

 




Jesenné oratko 
 

Možno si poviete, že nič zvláštne, veď oratká 
bežia všade a vo všetkých strediskách. No 

u nás je len raz za mesiac, ale potom to frčí. Nieke-
dy si nevieme vybrať, čo skôr vyrábať, lebo je veľa 
možností, ale každý si mohol prísť na svoje. K výro-
be „gaštankov“ sme sa ani nedostali. Skôr nás lá-
kali koláže z listov robené fúkacími fixkami, strigy
z bukvíc, servítková technika, ale najviac CANA-
DA – javorové semená (také krídelká, či čo) a javo-
rové listy. Nimi sme oblepovali škatuľky. A hlavne 



15V každom okamihu vášho života sa má prakticky prejavovať plná oddanosť Bohu,  
ktorý vás postavil do sveta a pre svet. (Ján Pavol II.)

Lajfin

S bodkou na čele
Cítite? To je nefalšovaný misionárky vzduch. Ktože ho do nášho dubnického 
strediska priniesol? Don Václav Klement v kórejskom obleku – dušou obyvateľ 
Ázie a pôvodom Čech? Film o sv. Patrikovi, ktorý hlásal evanjelium v Írsku? Alebo 
animátorky prezlečené za obyvateľky všetkých kontinentov? 

Ako to videla očitá účastníčka: „Keď sme 
prišli do oratka, všetci sme dostali na čelá 

farebné bodky. Potom sme si posadali na kobe-
rec a don Václav sa nás pýtal, kto by chcel byť 
misionárom. Prihlásilo sa len pár nesmelých 
zorúk. Po krátkom rozhovore s ním sme poze-
rali film o misionárovi Patrikovi. Podľa farby
bodky, ktorú mal každý na čele, sme sa rozde-
lili do skupín. Červená symbolizovala Ameriku, 
zelená Afriku, biela Európu, žltá Áziu a modrá 

Austráliu a Oceániu. Skupinky sa striedali po 
stanovištiach a plnili rôzne úlohy. V kaplnke 
sme sa modlili za jednotlivé kontinenty. A z prí-
jemne stráveného popoludnia nám vzišlo jedno 
ponaučenie: Pokúsme sa robiť dobro a pomáhať 
ľuďom ako misionár Patrik. Aj keď sme z rôz-
nych krajín a rozprávame odlišnými jazykmi, 
misionármi môžeme byť kdekoľvek sme.“

Katka Porubanová a sr. Helena, 
Dubnica nad Váhom



Jesenné oratko





sme vili ruže – myslím, že by sme sa mohli niektoré 
aj vydávať. Aká krásna je jeseň a aký dobrý je Boh, 
že nám toto všetko dal! Škoda len, že oratko trvalo 
iba tri hodiny. Hoci upratovanie po tom všetkom 

nebolo kratšie ako hodinu. Takto máme motiváciu 
na ďalší mesiac. Prídeme skôr, aby sme viac stihli.

Pozdravujeme všetkých lauráckych oratkáčov! 
Oratkáči z Michaloviec



16 Tí, čo napriek prehrám a sklamaniam zostanú verní ideálu, pravdy a dobra,  
zostávajú stále mladí, i keď sa míňajú roky ich života. (Ján Pavol II.)

Lawiniatko

Aj naši najmladší čitatelia majú 
v LAWÍNE svoje miesto. Práve tu na 
tejto strane. Vitajte a čítajte. Čaká 
vás desaťminútovka zábavy. Alebo to 
stihnete aj skôr?

pripravila Mária Nagyová
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Našim 
najmladším

Dva rovnaké obrázky? Ale kdeže! 
Nájdete na nich 10 rozdielov? 

Zapíš písmenká do správnych políčok a zis-
ti, čo povedal anjel Panne Márii.



aBanimátorský

     BONUS

Pre dušu  
Najlepší film  
na dobrú noc 

•  
Nebojte sa 

Práca v tíme  
•  

Animátorská 
abeceda L–Z 

•  
Na stretko  

Laura na muške 
•  

Medi@  
Nenaletím reklame: 

Sila obrazu 
• 

Animátori pod lupou 
Mária a Marta  
z Michaloviec  

•  
Tvorivá dielňa 
Comeback 
brmbolcov



Toľkokrát sme už poču-
li o spytovaní svedomia. 

Pri týchto slovách sa nám asi 
vynorí v mysli spoveď a hrie-
chy. Možno však netušíme, že 
spytovanie svedomia má byť 
každodennou modlitbou. Áno, 
modlitbou, nielen vyhľadáva-
ním hriechov.

Tak, ako sa ráno sýtime po-
krmom Božieho slova a z neho 
môžeme žiť celý deň, večer sa 
zase vraciame pred Božiu tvár, 
aby sme sa s Bohom porozprá-
vali o tom, čo sme cez deň pre-
žili. Pri tejto modlitbe si môže-
me prejsť ako vo filme uplynulý
deň a vidieť v ňom nielen tiene, 
ale aj všetko ostatné. Máme 
možnosť obdivovať Božiu dob-
rotu, jeho pomoc, dary, ktoré 
nám dal, poďakovať za jeho 
starostlivosť, za všetko, čo sme 
mohli dobré urobiť, v čom všet-
kom nám pomohol, aj to, ako 

sme kráčali tou cestou, ktorú 
nám Pán ukázal ráno práve pri 
meditácii. Je to čas zamyslieť 
sa nad významnejšími udalos-
ťami a pýtať sa, čo nám tým 
chcel Boh povedať.

 Je jasné, že niet dňa, v kto-
rom by sme nenašli aj tieň, hrie-
chy, zlyhania, situácie, keď sme 
neodpovedali na Otcovu vôľu. 
Práve tieto skúsenosti môžeme  
a máme predložiť Božiemu mi-
losrdenstvu  úprimnou ľútos-
ťou a odhodlaním, že sa z toho 
poučíme, a naša odpoveď Bohu 
bude zajtra iná, nová. Je dobré 
povedať mu, že sme ochotní aj 
zápasiť a okresávať sa, aby  po-
doba Ježiša Krista bola v nás 
zreteľnejšia. Takto vlastne odha-
ľujeme hriech – nepriateľa nášho 
vzťahu s Bohom – a spoznáva-

me, ako máme postupovať v boji 
proti nemu.

Skúsme, aké to je  takto sa 
stretnúť každý večer s Bohom, 
odovzdať mu všetko, dobré aj 
zlé, a ďalší deň začínať odznova 
s istotou o jeho vernosti, láske. 

Ešte niečo. Ak máš strach 
spoznať sa v pravde, ver, že 
strach ťa zväzuje, ale pravda 
ťa oslobodzuje.  Nenachádzaš 
sa totiž pred tvárou tvrdého 
sudcu, ale milosrdného Boha, 
v ktorom  nájdeš pravý pokoj 
a istotu takú veľkú, ako v ni-
kom inom. Keď prídu chvíle, že 
tomu len ťažko veríš, prečítaj 
si tento kúsok žalmu. Veľa sily, 
odvahy a úspechov!  

sr. Mária Červená

18 Žene je zvláštnym spôsobom zverená radostná úloha viesť deti od najútlejšieho veku 
k objaveniu nadprirodzeného sveta. (Ján Pavol II)

aB Pre dušu

Najlepší film 
na dobrú noc

Akčák alebo romantický? 
Tragédia alebo komédia?  
Záleží na nás. Aký deň sme 
prežili, podľa toho  si večer pri 
spytovaní svedomia pustíme 
záznam nášho konania 
a môžeme si to zhodnotiť sami. 
Alebo radšej ešte s Niekým.



19Žena má chápavé, citlivé a súcitné srdce, ktoré jej umožňuje dať láske jemnú a vecnú podobu.
(Ján Pavol II.)

Pre dušu aB 

„Iba v Bohu spočiň,  
duša moja,
lebo od neho mi 
prichádza spása.
Iba on je moje útočište 
a moja spása,
moja opora, nezakolíšem 
sa nikdy viac.
Iba v Bohu spočiň,  
duša moja,
Lebo len on mi  
dáva nádej.“

(Ž 62, 2–3; 6) 

PREMIETAM SI ŽIVOT
spytko ako modlitba

Za čo chcem dnes Pánovi poďakovať?
(východ Slnka, starostlivosť mamy, školský 
úspech...)

Čo sa mi dnes s jeho pomocou podarilo?
(splniť predsavzatie z ranného stretnutia 
s Božím slovom, prekonať svoju lenivosť, ne-
dotklivosť alebo vzdorovitosť, pomôcť nieko-
mu...)

V ktorých situáciách som nedokázala 
odpovedať na jeho lásku?
(ohovárala som,  reagovala som prchko,  
namyslene...)
Tieto skúsenosti si môžeš zapísať, pomôžu ti 
dobre sa pripraviť na budúcu spoveď.

Povedz Pánovi, ako si vďačná z jeho lásku 
a ako ti je ľúto, že...

 

Príbeh
„Ako môžem vylepšiť svoj duchovný ži-

vot?“ pýtal sa mladý človek učiteľa.
„Urob to, čo robí sochár, keď tvorí koňa. 

Zoberie kus mramoru a odstraňuje všetko, 
čo sa nepodobá na koňa.“

„Čo tým chceš povedať?“
„Odstráň údermi kladiva všetko, čo nie si 

ty: každú myšlienku, cit, postoj, správanie, 
nútenie. Len tak objavíš umelecké dielo, kto-
rým si ty a ruka umelca.“

Šmirgeľ dní, skalpel utrpenia a úsilie od-
halia v tebe tvoj pravý obraz.

(B. Ferrero, Život je všetko, čo máme)
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Animátorská abeda

20 Epocha misií ešte neskončila, Kristus ešte stále potrebuje veľkorysých mužov a ženy. (Ján Pavol II.)

aB Nebojte sa

Práca v tíme
Prvý bod, ktorý Jim Burns 
uvádza, keď hovorí o tom, ako 
udržať spoločenstvo živým, 
je práca v tíme. Keby don 
Bosco alebo Mária Dominika 
poznali slovo tím, určite by 
založili saleziánsky tím. On  však 
naozaj existuje – len ho tak 
nenazývame. Veď posúďte sami:

Láskavosť– Je jasné, že poznáte dona Bosca. A určite 
viete, že vo svojom preventívnom systéme hovoril o troch 
pilieroch, na ktorých tento výchovný systém stojí . No a jed-
ným z nich je práve láskavosť. Nie naivnosť s úsmevom alebo 
falošný súcit, ale otvorené oči, uši, srdce pre toho druhého, 
aby ste vedeli počuť aj nevyslovené,  a ako konať dobro s op-
timizmom, v pravom rodinnom duchu.

Mária – „Dôverujte Márii a uvi-
díte, čo sú zázraky“(don Bosco). 
Aby ste ich videli, treba dôverovať. 
Ako? Odovzdávajte seba, svoju 
rodinu, deti, mladých, ťažkosti, 
radosti Márii.

No, no! – Poznáte to, však!? Ak malé deti 
chceme varovať  pred niečím, čo by im mohlo 
uškodiť, často tieto citoslovcia vyslovujeme. Ja 
„no, no!“ už nepotrebujem počuť? Prečo mi to 
rodičia často hovorili? Chceli mi zle? Alebo už 
zo skúseností vedeli rozlíšiť, čo je dobré a čo 
nie. Povedzte si aj vy sami, keďže ste už dospelí 
alebo k tomu smerujete, no, no a vedieť prečo.

Optimista – Je 
to človek s ružovými 
okuliarmi? Skôr by 
som povedala, že by 
ste vy ako animátori 
mohli byť reálnymi 
optimistami. Teda 
pozerať s nádejou.

Rast – Akú máte výšku? 
Alebo už nerastiete? No, 
ak nerastiete ako osobnos-
ti, ak nerastiete duchovne, 
odložte na chvíľu titul ani-
mátorov, vypnite z aktivít 
a hľadajte stratenú cestu. 
K tomu vám pomôže.(pozri 
nasledujúce písmeno :-) )

Pokračujeme v animátorských základoch. Dnes od L po Z.

Mladí ľudia hľadajú vzory, 
ktoré by mohli napodob-

ňovať. Dospelí vedúci – nech 
už sú to „profesionáli“ alebo 

dobrovoľníci – sa musia snažiť 
vytvárať navzájom sa milujúci 
tím ešte skôr než sa akýkoľvek 
mladý človek zastaví a všimne 

si to. Prvé rozhodnutie, ktoré 
musí každý nový mládežnícky 
pracovník urobiť ešte pred-
tým než vôbec začne pracovať 
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21Len bratská láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa egoisticky do seba. (Ján Pavol II)

Ab aB 

Monika Skalová, FMA

Sprevádzanie – Nechoďte sami! 
Samota škodí! Nájdite si niekoho 
ako duchovného sprievodcu, aby vás 
viedol a spolu s vami objavoval dob-
rodružstvo života a jeho tajomstvá.

Tvár – Ukážte mi vašu tvár a ja vám poviem, 
čo sa v nej odráža. Sklamanie? Napätie? Nená-
visť? Nebolo by úžasné, keby to bola skôr radosť, 
pokoj, nadšenie, ktoré sú odrazom tvojho vzťahu 
k Bohu?

Umenie – Je rôzne: úžitkové, murárske, ama-
térske, hudobné, výchovné alebo pedagogické, ale 
je aj umenie žiť. Tak aj vy buďte umelcami života 
a proste o to Boha, pretože on sa v tom najlepšie 
vyzná. On vie ako nato!

Viera – „je sviecou, čo krásne tlie, v niekom vždy 
žiari, no v niekom nie ...“ spieva Continentals singers. 
Moja, vaša viera tlie, žiari, a či nie?

Znovu  - je to zvláštne, ale oplatí sa 
vziať ZNOVU minulé číslo Lawíny a po-
zrieť si prvú časť  animátorskej abecedy 
a možno si poskladáte písmenká, ktoré 
sa vám ako animátorom daria žiť a skús-
te poskladať z toho slovo, ktoré súvisí 
s animátorstvom. Môžeš to slovo napí-
sať do redakcie (lawina.laura@gmail.
com).

Podať – ruku na priateľstvo, na odpustenie, pridať 
ruku k dielu. Ako? Stačí sa niekedy spýtať: „Nepotrebuješ 
pomôcť?“ 

s deťmi a mladými, je rozhod-
nutie rozvíjať dobré vzťahy 
so všetkými, ktorí sa na tejto 
práci akýmkoľvek spôsobom 
podieľajú. Služba mladým ľu-
ďom prostredníctvom vzťahov 
začína vzťahmi v skupine  ve-
dúcich. 

Ježiš povedal svojim uče-
níkom: „Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa navzájom mi-
lovali. Aby ste sa aj vy vzájomne 
milovali, ako som ja miloval. 
Podľa toho spoznajú všetci, že 
ste moji učeníci, ak sa budete 
navzájom milovať.“ (Jn 13, 
34–35) Inými slovami – mladí 
ľudia vo vašom spoločenstve 
často posudzujú príťažlivosť 
a platnosť Evanjelia podľa 

toho, ako sa vedúci k sebe na-
vzájom správajú.

Čo by teda mohlo pomôcť 
vytvoriť pekné spoločenstvo 
medzi vedúcimi? Jim Burns 
radí: Nájdite si čas vybudovať 
dobré vzťahy medzi členmi 
vášho tímu a povzbudzujte sa 
k prehlbovaniu priateľstva. Vy-
tvoríte tak prekrásne vzory pre 
vašich mladých. Zároveň upev-
níte   nadšenie členov tímu pre 
prácu. Mládež sleduje, počúva 
a občas tiež napodobňuje ko-
nanie členov tímov svojich ve-
dúcich.

 Jednotný tím je ten,  ktorý sa 
spolu modlí a jeho členovia sa 
vedia podeliť s tým, čo prežíva-
jú a so svojou vierou a nádejou. 

V takomto tíme panuje súhra. 
Jednou z najlepších možností 
ako budovať spoločnú jednotu 
tímu je využiť rovnaké spôso-
by, ktoré používame pre prácu 
s mladými a deťmi: športy,  hry, 
spoločné nákupy, oslavy a ďal-
šie „zábavné“ činnosti. Keď sa 
medzi členmi vášho tímu bude 
rozvíjať vzájomná láska, pod-
pora a úcta, potom si to mladí 
ľudia všimnú a budú na to rea-
govať.

Nabudúce sa zameriame 
na tému Vzory.

Podľa knihy Jima Burnsa 
Nebojte sa venovať mladým pri-
pravili: Zuzana Brestovanská 
a sr. Monika Skalová



Strko pre mladšie 
Laurina kola
Hlavná myšlienka: Je akčné 
byť dobrou a stávať sa svätou. 
Preto ten názov kola – nech 
to má šťavu, nech to buble 
a osvieži.

Úvodná stretkohra: výsledky sa 
zapisujú na listinu stretka (obho-
rená, dopredu pripravená)

1. lomihlasivky – kto najdlh-
šie vydrží kričať do prázdneho 
vedra: „halóóóó“,

2. rosničkovisko – kto naj-
dlhšie znožmo vydrží skákať 
cez švihadlo,

3. suchá studňa – kto vypije 
za najkratší čas pohár vody,

4. maxivír – kto najdlhšie 
udrží vo vzduchu pierko,

5. maximudrc – kto vypovie 
za určitý čas najviac slov na ur-
čité písmeno.

Výsledky vyhodnotíme – ví-
ťazky  jednotlivých kategórií sú 
ohodnotené; prípadne sa vyhlá-
si najšikovnejšia stretkáčka.

Dialóg: Baví ich súťažiť? Čo je 
na tom fajn? Napätie. Výhra.
– V akých oblastiach života je 
podobné napätie – škola – pí-
somka; šport...

– existuje súťaž života – listina 
môjho života. Ukážeme si to 
na živote Laury: chvíle napätia 
v jej živote; zápasy (škola, Ma-
nuel...); súťaženie (kvietky pre 
PM, dobrota voči ostatným...); 
najhrdinskejší čin – obetovanie 
života; výhra – nebo, blahosla-
venie, vzor dievčat.

Aktivita: načrtnem si listinu 
môjho života, adrenalínové 
body, v ktorých sa chcem pre-
konať.

Modlitba: pripraviť kartičku 
s modlitbou pre každé dievča.

22 Len bratská láska môže spôsobiť, že ten kto je chudobný, nebude sa cítiť ponížený vo svojom nedostatku. 
(Ján Pavol II.)

aB Na stretko

Laura na muške
Čo nevidieť, nepočuť, necítiť, nehmatať a nechutiť, máme na dohľad 
sviatok blahoslavenej Laury Vicuňovej. Zas raz je dobré vziať si túto 
hrdinskú osôbku „na mušku“ a povytiahnuť ju na stretkách ako tú, ktorá 
je miss láska.
Odporúčame pred stretkom si oprášiť informácie  o Laure, aby sme pred dievčatami nelovili v kal-
ných vodách nevedomosti. :-)



23Boh, ktorý bol tridsať rokov murárom a tesárom, si poradí aj s troskami mojej duše.  
(Hans Urs von Balthasar)

Na stretko aB 
22. januára. oslavujem

e

Strko pre staršie 
Laurin trhák
Hlavná myšlienka: 
Skutočnými star sú tí, ktorí  sa 
vedia  obetovať pre iných.

Úvodná aktivita: rozdelíme 
dievčatá do 4 skupín (môžu byť 
aj po dvojiciach); vytiahnu si 
úlohy, ktoré majú splniť za rov-
naký čas (napr. 20 minút).

1. Nájsť knihu o Laure 
v knižnici  a načrtnúť základ-
né udalosti okolo jej detstva 
(mená rodičov, sestry...).

2. Návšteva konkrétnej oso-
by – dievčatá dostanú adresu, 
na ktorú majú ísť a povedať 
heslo: napr. „Byť svätým je 
krásne a dobrodružné“; osoba 
im povie o Laurinej obetavos-
ti a prípadne dodá svedectvo 
vlastného života (vyberieme 
osobu, ktorá je charakteristic-
ká statočným postojom, obe-
tavosťou..., napr. matka via-
cerých detí).

3. Neznámy na telefóne 

– vytočia číslo, povedia heslo 
(podobne ako v predchádzajú-
cej úlohe), osoba na telefóne 
im sama od seba prerozpráva 
úsek Laurinho života (napr. jej 
veľkú lásku k Bohu, ktorú pre-
žívala v konkrétnych dobrých 
skutkoch), dievčatá si zapisujú 
( je dobré zorganizovať hovor 
tak, aby bol zadara :-)

4. Interview – skupina ide 
na ulicu a v rámci časového 
limitu sa má pýtať náhodných 
okoloidúcich, či im niečo ho-
vorí meno bl. Laura Vicuňová, 
a ak áno, tak čo.

Keď sa všetky skupinky zídu, 
rozpovedia si resumé.
Bestseller of Laura: do plagátu, 
ktorý je v tvare knihy s nápisom 
v angličtine alebo slovenčine  
Laurin bestseller vpisujeme, 
čo ju vynieslo na vrchol slávy 
svätosti.
Dialóg: o svätosti a o šanci stať 
sa bestsellerom svätosti.
Modlitba: pripraviť kartičku 
s modlitbou pre každé dievča.

Pekné a obohacujúce stretká 
vám želá 

eFka Ruši z Michaloviec

Blahoslavená Laura Vicuňová,
Cirkev ťa predstavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná  Svä-
tému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie. Vypros nám milosť, 
o ktorú ťa s dôverou prosíme...

Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si 
plniť povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.
Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne 
Márii a lásku voči všetkým. Amen.

 



24 V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju  
povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala. (Ignác z Loyoly)

aB Medi@

Reklama má totiž moc „vypnúť“ náš rozum. Robí to tak, že silne osloví naše pudy 
a emócie, ktoré sa prebúdzajú bez toho, či to chceme, alebo nie. Vôľa a rozum 
zostávajú v úzadí a pudy s emóciami sa podpisujú pod rozhodnutia, ktoré človek 
urobí. Čo treba vedieť, aby sme sa ubránili?

Kurz sebaobrany 
voči reklame 
pokračuje. Naučíme 
sa, ako deckám 
pomôcť rozhodovať 
sa autonómne 
a rozvážne. 

N
en

aletím reklame

N
en

aletím reklame

2.téma: Sila obrazu

A. Obraz a realita

CIEĽ: deti sami na sebe zakú-
sia, že obraz a hlavne fotogra-
fia má  schopnosť pôsobiť na
naše zmysly.
POMÔCKY: obrázok alebo fo-
tografia jablka
PRIEBEH: Deťom ukážeme 
obraz jablka s otázkou: Čo je to?
Bežná odpoveď je: „Jablko.“
Zareagujeme otázkou: „Máte 
rady jablká?“
Tým, ktorí odpovedia  kladne, 
adresujeme odpoveď. „Nech sa  
páči,  rozdeľte si toto jablko.“
Po tomto žarte upozorníme 

deti na rozdiel medzi obrazom 
a skutočnou realitou. Správna 
odpoveď na prvú otázku mala 
byť: „Je to obrázok jablka.“ 
Fotografia stoličky nie je stolič-
ka, nemôžem si na ňu sadnúť,  
obraz strieľajúceho revolvera 
ma nemôže ohroziť, ani správa 
o nejakej udalosti nie je skutoč-
ná udalosť. Sú to obrazy. Ale 
sami ste videli, akú má obraz 
silu. Najmä ten, ktorý znázor-
ňuje predmet veľmi realisticky 
– fotografia.  Náš zrak a mozog
vníma  vec na fotografii presne
tým istým spôsobom, ako vní-
ma aj skutočné predmety. Keď 

sa pozeráte na obraz chutného 
jedla, cítite, ako sa vám zbieha-
jú sliny a dostávate chuť niečo 
zjesť. Keď sa v letnej horúča-
ve pozriete na obraz orosenej 
fľašky osviežujúceho nápo-
ja, zatúžite sa napiť niečoho 
chladivého. Schopnosť obrazu 
alebo reklamy vyvolať reakciu 
našich zmyslov sa volá ima-
ginácia. Tento poznatok vyu-
žívajú tvorcovia reklamy, aby 
podporili nákupné správanie 
zákazníkov.

Autorom aktivity je mediálny 
pedagóg Nazareno Taddei.



25Vždy sa radujte v Pánovi. Nech On sám obsadí celé naše srdce. 
Iba tak si ho môžu zamilovať aj iní. (sv. Mária Mazzarellová)

Medi@ aB 

Reklama má totiž moc „vypnúť“ náš rozum. Robí to tak, že silne osloví naše pudy 
a emócie, ktoré sa prebúdzajú bez toho, či to chceme, alebo nie. Vôľa a rozum 
zostávajú v úzadí a pudy s emóciami sa podpisujú pod rozhodnutia, ktoré človek 
urobí. Čo treba vedieť, aby sme sa ubránili?

N
en

aletím reklame

N
en

aletím reklame

B. Sila detailu

CIEĽ: deti si uvedomia 
význam detailu v reklame 
a jeho schopnosť vzbudzovať 
emócie, ktoré môžu vplývať 
na ich správanie..

POMÔCKY: reklama s veľ-
kým obrazom – detailom  čas-
ti ľudského tela

PRIEBEH: Vyberieme asi 4 
dobrovoľníčky alebo dobro-
voľníkov. Jeden bude stáť  na 
stabilnom mieste, ostatní sa 
budú pomalým krokom k ne-
mu približovať z rovnakej 
vzdialenosti. Stabilný hráč 
má právo pokynom zastaviť 
ktoréhokoľvek hráča a vyjad-
riť tým, nakoľko mu je jeho 
blízkosť príjemná.  Táto akti-
vita si vyžaduje poznať vzťahy 
v stretku a vybrať dobrovoľní-
kov s určitým taktom. Vo vy-
hodnotení  hry sa zamerajme 
najmä na to, čo znamená mať 
blízko nejakého človeka, ako 
blízko si koho k sebe pustíme. 
Najväčšia blízkosť,  ktorá už 
predpokladá aj dotyk, sa na-
zýva  dôverná alebo intímna 
blízkosť, lebo druhý človek 
vstupuje do našej  dôvernej 
sféry.  Je typická pre vzťah  
napr. rodič- dieťa, manžel-
-manželka. Ak je nám blízko 
nejaký človek, ktorý nám nie 
je ľahostajný, pocítime, že ne-
zostávame chladní, že sa v nás 
prebúdzajú city. Ak ho máme 
radi, tak sú to city pozitívne.

Deťom ukážeme reklamu 
s veľkým detailom tváre člo-
veka (napr. Allianz s titulkom  
„moje všetko“) Aký pocit  
blízkosti máte z tejto fotogra-
fie a prečo?  Obraz rozobe-
rieme: tvár milého dievčatka  
je na fotografii v nadživotnej
veľkosti – vyvoláva to pocit 
blízkosti. Deti možno necí-
tia, že by sa v nich rodili prí-
jemné emócie, ale môžeme 
sa ich spýtať, v kom by sa 
asi prebudili. V rodičoch, 
ktorí majú  dieťa v po-
dobnom veku, o čom nás 
presviedča aj kúsok ob-
razu matky v ľavom hor-
nom rohu. Z toho vieme 
určiť  cieľovú skupinu 
reklamy (pojem cieľová 
skupina už poznáme 
z minulej LAWÍNY) a 
aj to, čím chce reklama 
svojich klientov osloviť 
–  rodičovským citom 
a v skrytosti aj poci-
tom strachu a nedo-
statočnosti „Robím 
pre svoje dieťa všetko, 
ak nevyužívam služby 
tejto poisťovne?“
Záver: reklama vyží-
va  veľké detaily  čas-
tí ľudského tela na  
vzbudenie  emócií. 
Príjemné emócie, 
ktoré sa spájajú s 
konkrétnym obra-
zom sa na základe 
p o d m i e n e n ý c h 
reflexov prepoja
aj so značkou. City 

sa v nás prebúdzajú bez vyna-
loženia vôle a výrazne ovplyv-
ňujú naše správanie. Preto je 
vzbudenie citov zaujímavé  i 
pre tvorcov reklám. City v nás 
slúžia na vyjadrenie vzťahu, 
priateľstva, lásky, odporu. Re-
klama ich v nás vzbudzuje a 
používa  na svoje ekonomické 
zámery.

Pripravila Apa



26 Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby. (Mignon McLaughlin)

aB Animátori pod lupou

Mária Moravčíková (17)
 Ako ťa volajú? Marka, Marča, Maja. 
 Kde funguješ, keď funguješ? V stredisku Michalovce, teda 
u FMA, ale aj vo farnosti a v stredisku SDB.
 Kde bývaš? V Michalovciach.
 Niečo o rodine: Bývam v bytíku spolu s rodičmi, babkou 
a mladšou sestrou (15 rokov).
 Čo ťa baví? Angažovať sa v spoločenstve; zisťujem, že to, 
čo ma napĺňa, je práca s deckami, teda animátorstvo, myslím, 
že som veľmi aktívny človiečik, teda ďalšia dosť hlavná činnosť 
je pre mňa šport – volejbal, atletika, basket, ktorým sa aktívne 
venujem, potom tanec, hudba a žurnalistika.
 Škola: Študujem na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach. 
 Zvláštny znak: Hmm... veľká iskra v očiach (vraví jedna 
naša skvelá sestra :-), hyperaktivita v takej dobrej miere a akč-
nosť (my Smile-ky sme totiž dosť akčné stretko).
 Stretko, krúžok, ktorý vedieš: Mosquiti v bubline a oratko.

 Ako si sa dostala k animátorstvu?
M.M.: Cez sestry saleziánky, začala som chodiť 
na stretká, potom som dostala ponuku, či by 
som nechcela chodiť na animká a tak sa začala 
moja dvojročná predformácia. Tento rok začí-
nam Školu animácie :-)
M.B.: Bolo to už dosť dávno, keď mi jedna naša 
sestra vravela: „Z teba bude dobrá animátorka, 
v piatok začínaš so stretkom Levíčat. Drž sa!“ 
A tak som sa „vyplieskaná“ a hodená rovno do 
vody dostala k animátorstvu:-).

 Čo ti dáva animátorstvo ako človeku?
M.M.: Práca s deckami ma obohacuje: vložiť 
všetko, čo mám, vložiť seba. Hoci aj vypľuť dušu, 

len aby boli decká šťastné, to je nádherné.
M.B.: Radosť dávať niečo zo seba aj iným. To, 
že môžem byť užitočná pre druhých, nenahra-
diteľné zážitky a naberanie skúsenosti, hlavne 
zodpovednosti.

 Aký bol tvoj najkrajší/najhorší zážitok 
s deťmi a mladými?
M.M: Na zlý si nespomínam, mám len nádherné 
zážitky zo všetkých akcií, z táborov, chatovačiek 
... 
M.B.: Bolo to na jednom tábore, kde boli deti 
z celého Slovenska. Asi tak 170 detí. Na tretí deň 
sme zistili, že v tábore máme vši. Tak prezrieť 
hlavu 170 deťom a animátorom, z ktorých už 

Michalovce
Animátor je človiečik, ktorý nadchýna, motivuje, robí 
život zaujímavým a neuveriteľne príťažlivým. Tieto dve 
Michalovčanky sú toho žiarivým príkladom:-)



asi 40 malo vši, nebolo „med lízať“:)A tak rýchlo 
nastoliť hygienické opatrenia a umývať vlasy...
Nejako sme to zvládli a pevne dúfali, že si tie po-
tvorky nedonesieme domov:-)

 Odkiaľ čerpáš energiu?
M.M.: Od Pána. Taktiež slnko a žltá farba pod-
nieti vo mne elán žiť :-)
M.B.: NAJ... zdrojom je Eucharistia. Poviem 
vám, tá vie teda dodať energiu. Taktiež sú to 
moji blízki, priatelia, spoluanimátorky a osobný 
duchovný život.

 Ako sa na animátorstvo pozerá tvoja 
rodina?
M.M: Podporujú ma, lebo vidia, že je to krásne. 
No aj keď musím priznať, že keď som bola mlad-
šia, nevyhla som sa otázkam typu: ,,Kam zasa 
ideš?“ a ,,Kedy sa vrátiš?“
 M.B.: Za tie roky už si doma všetci zvykli. Mám 
výhodu, že aj môj brat je animátor a tak sme na 
to dvaja. Ale konštatovania typu „Len si priš-
la a už zas ideš...“ budú asi stále. No podporu 
a pochopenie doma mám, to určite. A som za to 
vďačná :-)

 Kto je tvojím vzorom?
M.M: Don Bosco – pre jeho veľkú lásku k mla-
dým, Páter Damián de Veuster, lebo bol misio-
nár a snažil sa o dobro pre tých ľudí, ktorých iní 
odvrhli. Potom sú to ľudia v mojom okolí, lebo 
majú srdcia veľké, čisté a otvorené pre Boha a 
pre ľudí, veď každý človek je jedinečný a origi-
nál.
M.B.: Nechcem podporovať „veveričkovský 
syndróm“:-), ale v prvom rade Ježiš. On je pod-
ľa mňa ukážkový animátor. Ďalej moja mamka, 
ktorá bola príkladom obety a láskavosti. A okolo 
mám veeeľa sqelých a úžasných ľudí, z ktorých si 
môžem brať príklad.

 Tvoj odkaz pre čitateľov Lawíny:
M.M.: Milí lauráci, želám vám, aby ste mali vždy 
srdce plné Boha a potom toto krásne bohatstvo 

rozdávajte ľudom, ktorí to potrebujú. A neza-
budnite:,,Dajte šancu každému dňu, aby sa stal 
tým najkrajším dňom vášho života.“
M.B.: Buďte dobrí a robte všetko s láskou a 
všechno bude fajn. Znie to ako fráza, ale zamysli-
te sa nad tým :-) Majte sa čo najkrajšie...

Andrea Feketeová

27Len ten naozaj miloval, kto miluje i po dlhých rokoch lásky tak ako prvý raz. (Henri-Frédéric Amiel)

Animátori pod lupou aB 

Marta Bukovká (23)
 Ako ťa volajú? Reagujem na všetky varianty 
Marty, najčastejšie však Maťa a Martička.
 Kde funguješ, keď funguješ? V stredisku 
Michalovce, v UPC Košice.
 Niečo o rodine: Vyrastala som v úžasnej 
rodine, so skvelými rodičmi a jedným „vyda-
reným“ bratom (20) – však viete ako to medzi 
súrodencami chodí :-)
 Čo ťa baví? Vyrábanie všeličoho, naj-
častejšie sviečok, maľba na sklo, dívať sa 
na svet z kopcov, volejbal, hudba, gitara, 
flauta a rada si posedím s dobrými ľuďmi. 
Škola: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach.
 Zvláštny znak: Snažím sa všetko zvládať 
s chladnou hlavou:-)
 Stretko, krúžok, ktorý vedieš: Stretko 
úžasne ukecaných báb (zdravím Benjamínky 
:-)), stretko vysokoškolákov – medikov a tam, 
kde treba pomôcť.



28 Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh. (Fiodor Michajlovič Dostojevskij) 

aB Tvorivá dielňa

Comeback 
brmbolcov
Jednoduché, ale efektné 
krištáľové ozdoby. Kto by 
to o brmbolcoch povedal? 
Treba to vyskúšať. Stačí 
si naškrečkovať celofán z kvetov, keď má niekto sviatok, 
a v podstate máte všetko. Nie je to nič náročné a navyše 
využijete odpadový materiál.

Pomôcky
Veľmi dobre viete, že na výrobu brmbolca po-
trebujete dve kolieska z kartónu s priemerom 
asi 13,5 cm, v ktorých je otvor s priemerom 5 
cm. Potrebujete aj celofán  nastrihaný  na 5 – 7 
cm široké pásy. Zídu sa aj nožnice – obyčajné aj 
zúbkované. A ako bonus – gliterové lepidlo, lak 
na nechty, flitrový prach alebo rozbité vianočné
gule.

Postup
Celofánové pásy omotávame okolo kartóno-

vých koliesok podobne ako vlnu  
– s tým rozdie-

lom, že celofán nariasime (neposkladáme) a čo 
najviac pokrčíme a pri prevliekaní ukladáme 
tesne k sebe. Každý koniec celofánového pásu 
nech sa končí i začína na vonkajšej strane, aby sa 
dal zastrihnúť. Keď prejdeme celý obvod kolies-
ka, do stredu si zasunieme kahanček alebo iný 
predmet, ktorý  udrží  namotané pásy na mieste. 
Celofán na hrane prestrihneme a vsunieme niť. 
Potom odstránime kolieska a niť poriadne stiah-
neme. To by bol hotový polotovar.

Možnosti úpravy
Strapatý brmbolec zastrihneme rovnými alebo 
zúbkovanými nožnicami – bude sa cítiť ako v 
kaderníckom salóne. Môžeme mu dopriať aj tro-
chu kozmetiky – napríklad gliterové lepidlo, lak 
na nechty alebo rozbité vianočné gule či flitrový
prach, ktorý sa nalepí na konce, ktoré predtým 
trochu natrieme disperzným lepidlom. To je zá-
klad. Ostatné záleží na vašej fantázii – nalepiť 
hviezdičky alebo iné ozdoby. A čo tak vyrobiť 
celú sadu takýchto netypických vianočných de-
korácií? Slávnostnej party vášho stretka či orat-
ka to môže dodať svojský šarm.

Námet a foto: 
Janula Haluščáková
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Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh. (Fiodor Michajlovič Dostojevskij) Bez trpezlivosti sa nestaneme svätými. (Don Bosco)

Príbeh

Bol raz jeden mladý chlapec, ktorý žil počas  druhej svetovej 
vojny. Ako bolo v tej dobe zvykom, každý muž musel ísť bojo-

vať za svoju vlasť. Aj on.
Jedného dňa ho vyslali na nebezpečnú misiu. A stalo sa, že 

guľka vystrelená nepriateľom smrteľne zranila jeho srdce. Chla-
pec vedel, že umrie, pretože nikde naokolo nebolo nikoho, kto by 
mu bol pomohol. Keď už upadal do bezvedomia, napadla ho myš-
lienka, ktorá zaistila, že jeho smrť nebude zbytočná.

Keď ho po pár dňoch našli mŕtveho, pri jeho tele ležal zápisník. 
V tom zápisníku bola napísaná jediná veta, ktorú tam mladík tesne 
pred svojou smrťou vyryl vlastnou krvou. Tá veta znela: „Verím.“

Aké ponaučenie by sme si mali vziať z tohto príbehu? Určite 
ti napadlo, že máš veriť – až do posledného dychu. Správne. Ale 
nestačí len to. Musíme byť presvedčení o svojej viere, žiť ju tak, 
aby sme pri poslednom súde mohli povedať: „Áno, nežil som na-
darmo.“

Želám vám, aby vám Kristus dal silu veriť, aby vám dal odhod-
lanie a chuť byť jeho milovanou ovečkou.

To vám z celého srdca praje Lucia.

P.S. A nezabudnite, vždy majte otvorené srdce. 
 

Verím



30 Toho, kto je pokorný a láskavý budú všetci milovať. Boh i ľudia. (Don Bosco)

Fotomodlitba

Fotomodlitba? Hm, to tu ešte nebolo. Prečo to teda 
nevyskúšať a nepoďakovať za všeeetko v uplynulom roku?Bol si s nami...

... v roku 2006 na našich cestách za dobrodruž-stvom, keď sme sa venovali nielen svojim ko-níčkom, ale aj tým, ktorí potrebujú pozornosť a čas.

Ďakujeme za každé stretnutie, za pria-

teľstvo, rozhovor, inšpiráciu a vzájomné 

pochopenie...

...aj za naše stretká, v ktorých zažívame pocit, že niekam patrí-
me, môžeme sa podržať v ťažkých chvíľach alebo sa len tak ja-
šiť pred tvojou tvárou. Podľa toho, ako ťa spoznávame v evan-
jeliu, si myslíme, že je ti to sympatické.

Keď na to všetko spätne pozeráme, 

chytá nás detský úžas: „My sme sa 

tu tak trošku hrajkali a ty si aj cez 

nás konal svoje dielo.“

To nám dáva odvahu vykročiť. Aj  vtedy, keď sa cesta zdá zarúbaná. Máme už skú-senosť, že naše kroky viery nikdy nene-cháš bez odozvy.

Odvaha niekedy vyzerá aj takto: zdokumentovať akcie a kolektívy. Vďaka, že aj táto práca sa dá robiť s úsmevom.

...a pozývame ťa ísť s nami aj ďalej.



31Koľko dobra možno urobiť slovom! Proste Boha o účinnosť slova. (Sv. Mária Mazzarellová)

Fotomodlitba

Fotomodlitba? Hm, to tu ešte nebolo. Prečo to teda 
nevyskúšať a nepoďakovať za všeeetko v uplynulom roku?

...aj za naše stretká, v ktorých zažívame pocit, že niekam patrí-
me, môžeme sa podržať v ťažkých chvíľach alebo sa len tak ja-
šiť pred tvojou tvárou. Podľa toho, ako ťa spoznávame v evan-
jeliu, si myslíme, že je ti to sympatické.

S tvojou pomocou sme mohli pripraviť 

dobré akcie, premeniť sídlisko na indi-

ánsku osadu, dom na pevnosť Boyard, 

tábor na rodinu, štartovicu na magic 

party alebo misijnú nedeľu na medzi-

národné stretnutie kontinentov.

Odvaha niekedy vyzerá aj takto: zdokumentovať akcie a kolektívy. Vďaka, že aj táto práca sa dá robiť s úsmevom.

Ďakujeme za to, že keď sme si my na-

šli čas na teba, neskrýval si svoju tvár, 

ale dal si sa nám spoznať, dobil si naše 

opotrebované batérie a vždy znova nás 

presvedčil, že viera dodáva energiu vo 

všetkých okolnostiach.

Vianočný Ježiško, ty nie si len bábätko. Si 
to ty, živý medzi nami. Chceme sa zadívať  
na teba v Božom slove ako táto Mária, krá-
čať podľa toho, čo si tam prečítame ......a pozývame ťa ísť s nami aj ďalej.



– Na čo slúžia holywoodske filmy?
– Na vyrovnávanie mozgových závitov.

Zomrel boháč. Notár číta poslednú vôľu.
–  A Karolovi, ktorému som sľúbil, že si naňho 
spomeniem v závete, posielam srdečný  
pozdrav.

–Splnilo sa ti niekedy nejaké želanie z mla-
dosti? – Hmm, veru hej. – A aké? – Hmm, 
keď ma otec ťahal za vlasy, vždy som si že-
lal, aby som bol plešatý.

Dvaja pacienti po čerstvej operácii sa rozprávajú:
– Máme šťastie. Ani by si netušil, akí sú tí 
doktori nepozorní a roztržití. Jeden pacient 
musel ísťdvakrát na chirurgiu, lebo mu do 
brucha omylom zašili rukavice...
Zrazu sa rozletia dvere a do miestnosti vojde 
hlavný chirurg.
– Nevidel niekto moje nožnice?

Študent zo Saudskej Arábie, ktorý študuje na 
Slovensku, píše otcovi:
– Otec, všetci na mňa čudne pozerajú, lebo 
všetci chodia do školy autobusmi, iba ja autom!
Otec mu odpísal:
– Dobre, synak, posielam Ti autobus!

Príde chlap do predajne zvierat a chce papagá-
ja. Majú na výber tri krásne exempláre, jeden za 
1000,– druhý za 2000,– a tretí za 6000,–. Chla-
pík si ich chvíľu prezerá a pýta sa predavača:

– Prosím vás, prečo sú tie ceny také rozdielne, 
keď tie papagáje vyzerajú rovnako?
– No, ten za 1000,– hovorí po španielsky a ten 
za dvetisíc to vie preložiť do slovenčiny.
– No a čo ten za 6000? – pýta sa zákazník.
– Ten zatiaľ nepovedal ani slovo, ale tí dvaja mu 
hovoria šéf, – odpovie predavač.

Viete, ako spoznáte, že ste  závislí na e-maile? 
Keď ráno o 3.00 idete na WC a cestou sa za-
stavíte pozrieť, či niečo neprišlo.

– Drahý, prečo sa ma už ako kedysi nepýtaš, 
ako sa mám?
– Drahá, ako sa máš?
– Ach, ani sa nepýtaj!

Predák chodí po stavbe a zbadá 
tatrovkára, ako spí opretý o kole-
so v tieni svojej Tatrovky. Naštve 
sa a zreve: 
– Človeče, za toto ste platený?
Rozospatý tatrovkár vytreští oči: 
– Čože, za toto dostanem osobit-
ný príplatok?

32 Svätci sú odpoveďou zhora na otázky z dola. (Hans Urs von Balthasar)

Ftipy, ftípky


