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úvodné slovko

2 Cirkev, ba samotné ľudstvo veľa od vás mladých očakáva. (Benedikt XVI.)

Som dokonalý architekt. Vzdušné 
zámky, ktoré postavím vo svojich 
snoch, by nevymysleli ani páni, 
ktorí navrhli Eifelovku či egyptské 
pyramídy. 

Nie je to tak dávno, čo som si 
postavila malý skromný zámoček. 
Zvláštne, neostal len v mojich 
snoch.

Keď mi Basha ponúkla viesť 
našu drahú Lawínu, vzdušné teh-
ličky sa začali premieňať na reál-
ne. Sny sú však jedna vec a realita 
druhá. Aby sa k vám Lawína dosta-
la v takejto podobe, chce to veľa 
mravčej práce, nielen mojej, ale 
predovšetkým všetkých tých ľudí, 
ktorých vidíte v tiráži na konci. 
Apa, mediálny tím, celá redakcia, 
teta Zemka, Majo, ústredie Laury 
a v neposlednom rade aj náš ne-
beský Otec. Bez nich by bol môj 
vzdušný zámok stále v oblakoch. 
Vďaka vám všetkým a vďaka aj 
tebe, Bashka, za to, čo si z tohto 
časopisu vykúzlila za tých pár ro-
kov.

A akí ste architekti vy? Blíži 
sa leto, určite už máte plnú hlavu 
plánov. Nezabudnite ich však „od-
komunikovať“ s tým najlepším Pro-
jektantom – tam hore :) On vám 
určite dobre poradí. 

Pekné prázdniny!

Kviki
Foto: Bara
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3Vy, mladí ľudia, máte v sebe najväčší Otcov dar, Ježišovho Ducha. (Benedikt XVI.)
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V našej ceste časom 
sme minule skončili 
pri prvej predsedníčke 
našej LAURY. Volá 
sa Katka Majirská. 
Táto informácia nám  
nestačila a pýtali sme sa 
viac.

 Aké to bolo byť prvou  pred-
sedníčkou Laury?
Život v LAURE som prežívala 
hlavne formou stretnutí s ľuďmi, 
ktorých som mala veľmi rada 
a ktorí ma priviedli bližšie k Bohu. 
To, že sme museli s LAUROU vy-
kročiť do sveta „oficiality“, teda 
dať nejakú právnu formu našej 
práci s dievčatami a tým možnosť 
získavať finančné prostriedky na 
akcie prostredníctvom projek-
tov, to bola nutná realita. 
Spomínam si, ako sme  sa spolu 
s Ivetkou – tiež z LAURY –  s ruk-
sačikmi a potrebnými papiermi 
vybrali vlakom do Bratislavy 
na ministerstvo založiť združe-
nie LAURA. Nevedeli sme, čo 
nás tam čaká a čo od nás budú 
chcieť. Ale zvládli sme to a LAU-
RA úspešne „žije“ aj dnes.

Čo ti to dalo do života?
Veľa. Prehĺbenie viery, množstvo 
priateliek, zážitok rodiny, druhý 
domov... A tiež manžela, ktoré-
ho som spoznala prostredníc-
tvom časopisu Čajka. 
Zúčastňovala som sa na rôznych 
poradách s inými mládežnícky-

mi organizáciami, pripravovala 
som  vyúčtovania projektov,  ro-
bila ekonomiku a iné. Ale nebola 
som na to všetko sama, bola to 
práca tímu ľudí, ktorí tomu rozu-
meli. Za veľa vďačím hlavne Vier-
ke Bašistovej, ktorá bola mojím 
hnacím motorom. Bola to dobrá 
skúsenosť.

Čo robíš teraz?
Momentálne som na materskej 
dovolenke so štvrtým dieťatkom.
Teším sa a vychutnávam si chvíle 
v rodine, ktoré mi po troch ro-
koch práce účtovníčky v súk-

romnej firme po treťom dieťati 
padli ako balzam na dušu. 
LAURA ma priviedla k saleziá-
nom spolupracovníkom, v roku 
1997 sme sa spolu s manželom 
stali spolupracovníkmi. Momen-
tálne vedieme skupinku manže-
lov, v našom stredisku Prešov 
– sever som radca pre ekono-
miku. 
Rada spomínam na staré chvíle 
a zážitky v LAURE, o ktorých 
rozprávam aj svojim deťom. Som 
vďačná Bohu, že ma nasmeroval 
práve do LAURY. 

Apa



lawínoviny

4 Ústrednou myšlienkou duchovnej prípravy na stretnutie 
v Sydney je Duch Svätý a poslanie. (Benedikt XVI.)

Foto: Archív LAURY

Centrá voľného času diskutovali 
o aktuálnych témach
Riaditeľky súkromných centier voľného času (CVČ) LAURA  sa stretli 
s reprezentatkami ZL v pozícii zriaďovateľa,  sr. Martou Peťkovou a Janou 
Kurkinovou 29. apríla v Banskej Bystrici.

Volejbalové turnaje 
v našich farbách 
dosiahli v tomto roku 
celoslovenské pokrytie:

Západ: Bratislava – 17. máj;
Stred:  Dolný Kubín – 31.máj;
Východ: Košice – 8. máj

O výsledkoch sa dočítate na 
www.laura-mladez.sk.

„Hlavným cieľom stretnutia bolo 
podeliť sa so skúsenosťami z na-
šej práce vedenia CVČ. Nové 
pohľady nám priniesla diskusia 
s ekonomickou manažérkou 
Vlastou Kubišovou. Mali sme 
možnosť poradiť sa o aktuálnych 
záležitostiach našich centier, naj-

mä o zakladaní tohto typu diela 
a stabilizovaním činnosti,“ infor-
movala Monika Skalová, riaditeľ-
ka Súkromného CVČ v Banskej 
Bystrici, ktorého zriaďovateľom 
je Slovenského misijné hnutie.

„Rozbiehajúce sa CVČ za-
čínajú zohrávať v našom ZL 

významnú rolu. Umožňujú kva-
lifikovanejší rozvoj činnosti pre 
deti a mládež. Dávajú  príležitosť 
napĺňať filozofiu LAURY a uplat-
ňovať preventívny systém vo vý-
chove,“ vysvetlila význam CVČ 
predsedníčka LAURY.

Rokuje sa o zákone o mládeži
V týchto týždňoch prebieha rokovanie  o  návrhu Zákona o podpore práce s mládežou. Tvorcovia zákona 
sa na diskusiách stretávajú so zástupcami mládežníckych organizácií, ktoré zastrešuje Rada mládeže Slo-
venska. Na stretnutiach je zastúpená aj naša LAURA.

Rozbehol sa projekt Volejway



lawínoviny

5Duchu sily a svedectva nám dáva odvahu žiť podľa evanjelia
 a ohlasovať ho. (Benedikt XVI.)

Do Sydney sa pôjde 
cez Velehrad
Nebude to okľuka, lebo vo Velehrade sa cez 
telemost stretneme so Svätým Otcom a s našimi 
priateľmi, ktorí mali to šťastie a dostali sa až do 
Austrálie.

Plníme sľuby. To, čo sa začalo na 
valnom zhromaždení, graduje 
z mesiaca na mesiac. Apríl aj máj 
priniesli nové aktivity a zaktivizovali 
strediskové rady.

Apríl  – mesiac nových členov
V strediskách sa členovia získavali najrôznejšími 

spôsobmi – od nevtieravých letáčikov na dverách 
rôznych  miestností (naozaj rôznych :-), až po agi-
tačné plagáty na nástenkách. 

Akcia pokračovala tipovačkou na webe. Najväč-
ší optimisti tipovali, že LAURA bude mať po akč-
nom apríli 9992 členov. Skutočný počet nájdete na 
webe v rubrike LAURA 15 rokov. 

15. mája sme žrebovali z preukazov nových 
členov o ceny ako perleťový náramok z Nového 
Zélandu alebo laurácka megalízanka. Šťastnú ruku, 

ktorá vytiahla aj niektorých 
z vás, mala Janka Grešnero-
vá, nová moderátorka relácie 
Štúdio AHA!

Máj – mesiac MÁM
Ema má mamu. Mama má zase mesiac mám. 

Aspoň u nás v LAURE. Viac nám o tom poveda-
la naša Viki: „Vyhlásili sme pátračku po   mame na 
svojom mieste, plnej lásky, pochopenia, akčnej žene 
činu... jednoducho „IN“ MAME DNEŠKA. Kritériá 
neboli úplne presne dané, iste našim laurákom veľa 
našepkalo ich srdce.“ V strediskách sa konali stret-
nutia a besedy s mamičkami a našli sa aj talenty, kto-
ré spísali najzaujímavejšie mamičkovské príbehy. 

Na webe sme ich postupne uverejňovali  počas 
deviatnika k Mame mám – Márii Pomocnici.

Oslavujeme celý rok

„Mnohé naše strediská si na 
18.-20. júl naplánovali akciu s kry-
cím názvom veleSPOJKA. Na 
stretnutie sa pripravovali témami 
z webu www.activ8.sk, na kto-
rom si možno stiahnuť aj hymnu  
SDM od internacionálnej verzie 
až po slovenskú,“ informovala 

o zapojení do oslavy Svetových 
dní mládeže Marta Peťková. 

Dodala, že v našich stredis-
kách brali vážne slová pápeža 
Bedenikta XVI. o hlavnej téme 
SDM: „Je veľmi dôležité, aby sa 
každý z vás mladých vo svojom 
spoločenstve a so svojimi vycho-

vávateľmi zamyslel nad  hlavným 
aktérom dejín spásy, ktorým je 
Ježišov Duch.“

„Duch Svätý akčný, a tak sa dá 
predpokladať, že aj naše spoloč-
né stretnutie s ním vo Velehrade 
bude podobné,“ doplnila Marta.

Dvojstránku pripravilo ústredie.



megaekšn

6 Duch Svätý sa vďaka prejavuje ako „duša“ či „životný dych“ 
pravého kresťanského života. (Benedikt XVI.)

PRÍLIŠ KRÁSNY, 
aby bol jednoduchý. ŽIVOT.

Celé sa to začalo posledný februárový deň. Pri-
vítala nás romanticky upršaná Orava (dúfam, že 
predstavivosť všetkým funguje), ktorá má však tiež 
svoje čaro. Niektorí sme mali cestu „all inclusive“ 
a šli autom, ostatní si vychutnali malý vláčik, ktorý 
zabudol, že v Bystričke na Orave má aj zastávku. 
Ako možno tušiť, nezabudnuteľných zážitkov je 
viac než dosť. Všetci sme sa však stretli večer pri 
spoločnej večeri, po ktorej sme mali takú menšiu 

Bola som pri zrode plagátu, chodila 
som dennodenne okolo nástenky, 
na ktorej visel, a nakoniec som 
tam skončila... „spontánnym“ 
rozhodnutím na podnet jednej sestry, 
ktorej touto cestou ďakujem. Stretli 
sme sa na Orave spolu s ostatnými 
dievčatami, ktoré síce žijú, ale život 
predsa nie je o prežívaní.



megaekšn

7Duch Svätý vnútorne obnovil apoštolov. 
(Benedikt XVI.)
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zoznamovačku. Spoznala som tak sr. Beu, sr. Ga-
biku, saleziána Stana, pokecala som si so sr. Sláv-
kou, Viki (pozdravujem šéfredaktorku). Tak, a už 
viete, kto to mal tento rok všetko pod palcom. 
A o tom, že to mali naozaj pod palcom, svedčí aj 
program celej akcie: rozhovory, prednášky, sväté 

omše, adorácia, modlitby, možnosť spovede, hry, 
návštevy –  manželia Knapíkovci a ich malý Lu-
káško, sestry Božského Vykupiteľa... 
Zo spomínaných návštev najviac pozornosti „utr-
pel“ malý Lukáško, čo sa dalo predpokladať pri 
toľkých babách, ale za vypočutie rozhodne stálo 
svedectvo jeho rodičov Majky a Paľa, ktorí to ne-
mali a nemajú ľahké, ale na druhej strane, verím 
tomu, že o to krajšie. Ona dlho zvažovala cestu 
zasväteného života, on mal v otázke povolania jas-
no – manželstvo. Napriek tomu – práve preto, že 
spolu chodili a že ju mal tak rád, jej nechal maxi-
málnu voľnosť a slobodu pri rozhodovaní. Aj keď 
to pre neho nebolo iste ľahké. Vedel o čo – koho 
mu ide. Dnes sú vzornými manželmi a rodičmi.  
Krátko po nich nás svojou návštevou poctili aj 
sestry z kongregácie Božského Vykupiteľa. Zau-
jali a pobavili nás (taká mladá, taká pekná...tak sa 
predstavila jednou vtipnou príhodou sr. Gerarda) 
pútavým rozprávaním o ich ceste rozhodovania sa 
v povolaní, oboznámili nás o živote ich komunity. 
Naozaj, Bohu vďaka za ne, za ich prácu.
Nedá mi nespomenúť Stana, ktorý to tam s nami 

hrdinsky zvládol, za jeho službu, kázne, 
z ktorých som si zapamätala len jed-
no: „Láska nie je cit, láska je skutok...“ 
a skromne si myslím, že hlavná myš-
lienka mi neunikla.
Čo dodať na záver? Žijem, čo s tým... 
Čo mi to dalo?  Určite to nie je len 
víkendová akcia. Nič sa tam neskon-
čilo, pre mnohé sa práve tam začalo. 
Otázka nášho budúceho smerovania 
a napredovania v živote nie je taká jed-

noduchá, aby sme ju rozlúštili za jeden 
víkend. O čom by to potom bolo, keby to šlo tak 
ľahko. Život je predsa krásny, príliš krásny nato, 
aby bol taký jednoduchý. Je to však super príle-
žitosť pozrieť sa na otázku povolania otvorenými, 
vnímajúcimi očami a srdcom.

Terka Sádovská

Žijem, čo s tým
  projekt funguje od roku 2003,
  víkendovka pre dievčatá, 
  ktoré hľadajú svoju životnú cestu,
  tento rok sa konal 29. februára – 2. marca, 
  zúčastnilo sa ho 25 dievčat z celého Slovenska.



megaekšn

Z ustráchaných rybárov sa vďaka Svätému Duchu stali 
odvážni hlásatelia evanjelia. (Benedikt XVI.)

Takto sa rozhodlo 22 mladých misijných dobrovoľníkov 
VIDES-u, ktorí sa  spolu s dvomi  sestrami saleziánkami 
stretli na svojej tretej formačnej víkendovke. Tentokrát sa 
naším stanovišťom stala Orava, presnejšie dom Dominika 
v Dolnom Kubíne, kde sme spolu strávili dni 25.–27.apríla.

Program so silným protagoniz-
mom všetkých bol prešpikovaný 
témou Dobrovoľník – misionár. 
Po posilnení sa dobrou piatko-
vou večerou sme si pantomímou 
netradične priblížili život a dielo 
dona Bosca. Začali sme v jeho 
duchu snívať a mať veľké plány, 
ktoré v našich očiach nadobúda-
li podobu mostov. Veď chceme 
naše sny spojiť s ich realizáciou 
v prítomnom čase. V sobotu na 
nás čakalo niekoľko zaujímavých 
blokov. Od Ježiša, „staviteľa 
mostov“ vo vzťahoch s rôznymi 
typmi ľudí,  sme prešli k osobe  
dobrovoľníka ako misionára. Aj 
on buduje mosty, keď ide  do 
cudzej krajiny s odlišnou kultú-
rou, históriou, rečou...  Potvrdil 
to aj  blok o Albánsku – krajine 

desaťtisícov betónových bunkrov 
z predchádzajúceho režimu. Do-
poludňajší  program sme ukončili 
priblížením si histórie a geografie 
Ukrajiny a celej východnej du-
chovnosti. 

Popoludní sme na chvíľku vybehli 
do prírody poobzerať si z blíz-
kej  Skalky nad Kubínom ešte 
zasnežené Roháče.  Aby sme 
nezmeraveli, čakal na nás blok 
plný nápadov na pohybové hry 
a aktivity, ktoré môžeme využiť 
priamo v praxi počas táborov. Ich 
spojivom bolo prijatie druhého 
napriek odlišnostiam kultúrnym, 
sociálnym, náboženským... Po 
príchode zo svätej omše sa  zne-
nazdajky  v „Dominike“ objavilo 
veľké množstvo kovbojov :-), 

a takto sme sa všetci spolu vhupli 
do nášho spoločného sobotného 
večera, ktorý sa niesol v štýle co-
untry. Ako slovko na záver dňa 
sme si pozreli film Misia, opisujú-
ci prvé misie v Južnej Amerike.

V nedeľu sme sa rozdelili do 
menších skupín, v akých pôjde-
me v lete na jednotlivé cieľové 
miesta v Albánsku, na Ukrajine 
či doma na Slovensku pomáhať 
pri realizácii  táborov. Každá sku-
pinka si pripraví vlastný  program 
s témou blízkou deťom. Uvidí-
me, či ako „stavitelia mostov“ 
budeme u detí úspešní. 

Monika Foltýnová, 
dobrovoľníčka z Lozorna

Foto: Archív VIDES-u

VIDEŠ
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9Cirkev odo dňa prvých Turíc neprestala šíriť dobrú zvesť 
„až po samý kraj zeme“. (Benedikt XVI.)
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Letné aktivity VIDESu

Ukrajina:
 Užhorod, Mukačevo: 4.7 - 20.7.
 Ľvov: 4.7 - 20.7.

Albánsko: 
 7.7. – 26.7.

Slovensko: 
 Boľkovce  12.7.- 27.7.



Do jeho príprav sa zapojili hlavne 
študenti a pedagógovia Cirkevnej 
spojenej školy. „Do príprav som 
sa aktívne zapojila, obetovali sme 
aj utorok, keď boli prázdniny... 
Normálne sme boli celé pred-
poludnie v škole - skoro sme sa 
rozprávali s igelitovými vrecka-
mi,“ priznala sa jedna z organizá-
toriek. Študenti mali na starosti 
prípravu účastníckych balíčkov, 
prípravu haly, pomáhali pri regis-
trácii účastníkov... 
Arcidiecézne stretnutie by nebo-
lo arcidiecéznym, ak by sa tam 
nestretli ľudia celej diecézy. Hu

menskí Lauráci sa tešili na svojich 
známych z ostatných miest a de-
dín. Športová hala bola plná zvíta-
ní, rozhovorov a smiechu.
Na úvod stretnutia bola omša ce-
lebrovaná arcibiskupom Alojzom 
Tkáčom. V kázni vyzval mladých, 
aby darovali svoj život Bohu. 
Táto výzva určite nebola zbytoč-
ná, veď 3 000 mladých prišlo, aby 
prejavilo svoju vieru.
 asledoval program, ktorý bol 
veľmi bohatý. „Tvorila ho pre-
zentácia farností arcidiecézy, 
svedectvo Vlada, ktorý hovoril 
o tom, ako mu ruženec pomohol 
skoncovať s alkoholom,“ vysvetlil 
nám Miro, ktorý tiež patril k or-

ganizátorom. Účastníkov oslovil 
aj muzikál: „Myslím, že najlepší 
z programu bol, aspoň pre mňa, 
Baro(c)kový kláštor. Hrali ho štu-
denti UPC z Prešova.“ Stretnutie 
vyvrcholilo modlitbou a koncer-
tom: „Neskôr prišla veľká pecka, 
na ktorú sa tešil asi každý z nás. 
Skupina Saleziáni,“ povedala nám 
Lauráčka z Michaloviec.
Práve michalovskí Lauráci boli 
veľmi pozitívne oslovení celým 
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Lauráci z východu sa stretli 
na arcidiecézku

Tohto roku bolo Arcidiecézne stretnutie mládeže 
v Športovej hale v Humennom a Lauráci tam 
nesmeli chýbať. 

Zbystri zrak a choď! 
Poď...zbystri zrak...prijmi...choď! Tieto štyri etapy sprevádzali celodenný program 
pre šamorínskych birmovancov. Bicyklami zaplnený dvor hovoril o zmene v kla-
sickom prežívaní soboty. Emauzskí učeníci nám pomohli odštartovať túto namá-
havú cestu. Jednotlivé etapy sme absolvovali cez dynamické úlohy zamerané na 
spoluprácu, solidaritu , tvorivosť a spolupatričnosť. Športové aktivity sme doplnili 
opekačkou a vyštartovali na nezvyčajné prevedenie hry „Človeče, nehnevaj sa“ 
v blízkosti Dunaja. Radosť a rodinná atmosféra utužili vzájomné vzťahy. Či birmo-
vanci naberú odvahu a zbystria zrak, aby spoznali Ježiša, uvidíme časom. 

sr. Elen, Šamorín

Na to, aby sme pochopili poslanie Cirkvi, musíme sa vrátiť do večeradla, 
kde učeníci zostali spolu s Máriou. (Benedikt XVI.)
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11Apoštolská a misijná plodnosť nie je výsledkom 
pastoračných programov a metód. (Benedikt XVI.)

Predsa existujú
Kto? No predsa dobrí ľudia, ktorí sa neváhajú 
zapojiť a pomôcť, keď je v dohľadne „sqelly“ cieľ. 

My starší sa väčšinou chystáme do školy a my mladší im pri tom 
statočne zavadziame, asi každý  mi dá za pravdu, že takúto ne-
deľu neraz zažil. Druhá aprílová nedeľa však bola iná. Poobede 
sa šíril veľký hluk, rámus. A prečo? Nuž preto. Preto, lebo ko-
pec mladých ľudí sa spojilo a ponúkli zábavné popoludnie deťom, 
ktoré hľadali „poklad“. Maličkí sa hrali na námestí v  svete plnom 
víl a zvieratiek, kde ich sprevádzali  veľkí trpaslíkovia. A tí starší 
hľadali poklad v truhlici.
A o čo vlastne išlo? Nuž, jedno dievčatko už vyrástlo, nožičky ju 
však neposlúchali, a tak sedí vo vozíku, lenže aj ten je už malý, 
a nový stojí kopu peňazí, a tak sa rozhodli takto pomôcť. Cez 
stopovačku prebiehala zbierka. Každý si tu prišiel na svoje, deti 
sa zahrali, rodičia oddýchli, bojovníci našli truhlicu a dievčatku sa 
pomohlo k lepšiemu životu.  

Janka Vojtasová, Námestovo

stretnutím, ako uvádzajú na 
stránke laura-mladez.sk: „So srd-
com plným vďaky, s úsmevom na 
perách a posilnení hlavnou myš-
lienkou dňa sme sa pobrali aj my 
na náš vláčik, ktorý nás odviezol 
domov. Veľká vďaka všetkým za 
taký úžasný deň.“
 omov sa skutočne odchádza-
lo s hlavou plnou dojmov, za 
všetkých to zhrnula účastníčka 
Veronika: „Bolo to super, lebo 
som sa stretla s ľuďmi, ktorých 
poznám. Atmoška, ktorá tam 
vládla, bola plná pokoja, radosti 
a zábavy, ale takej akurát.“   

Julka Krigovská, Humenné
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12 Apoštolská a misijná plodnosť je ovocím neprestajnej 
modlitby spoločenstva. (Benedikt XVI.)

OSLAvuJEME

Alebo môžete urobiť niečo maxi-
málne zapamätateľné, spontánne, 
duchovné, radostné... niečo viac 
ako slová... Slávme slávne slávu 
slávnej S...Laury. Začali sme netra-
dično-tradične dievčenskou svätou 
omšou. Pre niekoho múka, ale pre 
nás prvá čiarka na medzníku našej 
histórie... a verte tomu, že veci či 
udalosti v živote človeka nikdy ne-
ostanú stáť na jednom mieste... tak 
aj my, hýbeme, žijeme, sme... ria-
dime sa pravidlom, že naša radosť 
nekončí... tak aj tento predposled-
ný aprílový víkend sme maximál-
ne naplno využili všetky ihriská v 
areáli saleziánskeho banskobys-
trického strediska... pre niekoho 
múka, ale pre nás opätovne prvá 

čiarka na medzníku našej histó-
rie... pretože to bolo: Just for you, 
girls... cez futbal na umelej tráve, 
až po netradičné športy ako ringo 
či frisbee, čítaj frizbí, sme nesedeli 
za dverami našej izby...hrali sme sa 
stále, nestáli sme v sále, veľké a či 
malé... ale...!!! Pre niekoho múka, 
pre niekoho rým a teraz sa pýtam, 
že čo s tým... nesedia mi slová, čí-
tam si to znova, chcem vám ešte 
povedať, že i Laura doniesla nám 
niečo dať... pár výhercov v špor-
toch, pár v tombole... olé, olé, olé. 
Tak, ako píšem, nekončíme, s Lau-
rou sa ešte objavíme, na ihrisku 
a či Ríme... hlavne, že nespíme!!!

Daniela Oremová, 
Banská Bystrica

Popôstovica 2008

Rozprávať o nejakej veci je určite veľmi dôležité, 
môžete ľuďom pripomenúť dôležitú udalosť, 
môžete zaujať, očariť, upútať, fascinovať, strhnúť, 
zapáliť, alebo...?

Pár dní po bláznivom prvom aprí-
li to u nás v Michalovciach vrelo. 
Kobercovka bola vyzdobená vše-
lijakými ozdobami a pripravené 
bolo aj super fajné papaníčo. 
  Tieto prípravy začali už 
ráno, aby sa to všetko mohlo ve-
čer o 20:00 spustiť. A veruže sa aj 
spustilo. Nazbieralo sa nás asi 50 
ľudí a odpálili sme to. Ahááá, vy 
ešte neviete, že čo? Tak teda Po-
pôstovicu 2008. Zábava gradovala 
od samého začiatku, pretože náš 
DJ Fedik púšťal také pecky, že sa 
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13Podmienkou účinnosti misijného pôsobenia je aj jednota spoločenstiev 
– majú „jedno srdce a jednu dušu“. (Benedikt XVI.)

Zo Šútova do Hubovej 
a späť do Námestova
„... to bolo skvelé. Ešte nikdy som nebola na Veľkú 
noc  oblievaná snehom.“ 

Po Veľkonočnom pondelku to môže vyhlásiť väčšina nežnejšieho po-
hlavia, ktorá sa zúčastnila na Emauzoch 2008. Niežeby chlapcom pod 
vodopádom chýbala voda, ale... Ale keďže všade navôkol bol sneh, 
prečo ho teda nevyužiť? 
Tohtoročným cieľom, do ktorého sme putovali ako emauzskí učeníci, 
sa stali Šútovské vodopády. Z Kubína sme sa vláčikom odviezli až do 
malebnej dedinky Šútovo (samozrejme s prestupom v Kraľovanoch), 
kde sme sa stretli s modrým autobusom plným mladých Námestov-
čanov. Spoločne sme sa vybrali zasneženou cestou vpred až po vo-
dopád, kde to všetko začalo naberať na akčnosti. Odvážne fotky pri 
vodopáde, pod ním, vedľa neho, niektorí skoro aj v ňom :-). A pokra-
čovalo to miernou guľovačkou a skončilo hádzaním do snehu. Chúďa, 
čo zmôže jedno dievča, keď ju schytia šiesti chalani a vyváľajú v snehu? 
A nakoniec sa s ňou odfotia ako s trofejou? Určite je to lepšie, krajšie 
a pohodlnejšie ako voda, ale predsa... Ten sneh... 
Cestou do dediny snehu ubúdalo – čiže i intenzita guľovania klesla. 
A to bol najlepší čas na zblíženie sa. Hlavne cestou autobusom do 
Hubovej, kde sme mali sv. omšu. Hlava na hlave, ruka cez nohu, noha 
cez plece, človek na človeku. Keď je v autobuse dvakrát viac ľudí ako 
povoľujú normy, tak ani inak nemôže byť. 
Naše putovanie na ten deň skončilo v Kubíne. Ich zas v Námestove. 
No sme si istí, že po tejto akcii budeme pokračovať – pracovať na 
tom, aby sme sa ešte aspoň raz spolu stretli a niečo spoločné podnikli, 
a utužili naše oravské vzťahy. 

Julja, Dolný Kubín

Popôstovica 2008
nedalo odísť z parketu.  A tak sme 
tancovali, tancovali a tancovali. No 
bol pre nás pripravený aj zaujímavý 
program. Karaoke show či stolič-
kový tanec, na to sa len tak rýchlo 
nezabudne. S takouto perfektnou 
zábavou a náladou sme sa pretan-
covali až do 02:00 rána. Modlitba, 
malé upratko a mohli sme sa po-
brať do svojich postieľok, aby sme 
načerpali síl do nového dňa.
 

Marča Moravčíková, 
Michalovce
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14 Poslanie Cirkvi spočíva v prvom rade vo svedectve a vyžarovaní, 
až potom v činnosti. Ján Pavol II. (Benedikt XVI.)

aB

Fo
to

:  
Z

uz
Br

es
t

Prímesťák 
– stroj času
V dňoch 3. - 7. marca sa konal pre deti 
prímestský tábor, ktorý organizovali 
sestry saleziánky v spolupráci s 
Mestskou časťou KVP. Deti sa stretávali 
celé prázdniny pred fontánou, kde sa 
začínali ich dobrodružstvá, resp. cesty 
do minulosti aj budúcnosti.
Cestovali do praveku, staroveku, stredoveku, novove-
ku a nakoniec aj do budúcnosti. V praveku si dievčatá 
vyskúšali zdobenie jaskyne a udržovanie ohňa, chlapci 
zasa lov na „divoké“ zvieratá.
Starovek sa preslávil najmä olympijskými hrami. Každá 
skupinka v tábore mala pripravené rôzne úlohy na pre-
verenie fyzických i duševných znalostí. Snažili sa rozšif-
rovať písmo starých Egypťanov, nájsť cestu z pyramídy, 
hod na cieľ... 
Po staroveku nasledoval stredovek. Deti po precho-
de strojom času stretli rytiera a princeznú. Oni deťom 
vysvetlili, aké dôležité je dobre sa správať. Vyhlásili 
súťaž o najposlušnejšie dieťa. Rytier poveril skupinky, 
aby si vyrobili meč, a pozval ich na bojové pole. Deti 
hrali stredoveké hry. Keď už boli unavené, animátori 
im zahrali scénky na rôzne spoločenské situácie ako 
napr. zoznamovanie sa, stolovanie, návštevy, úcta mu-
žov k ženám... 
V novoveku boli strašné vojny. Preto vojna nesmela 
chýbať ani v tábore. 
Posledným obdobím bola budúcnosť. V tábore bola 
návšteva z vesmíru. Každú skupinku sprevádzal celý 
deň jeden tajomný mužíček, ktorý im dával plniť úlohy: 
naučiť sa báseň, vymyslieť pokrik, čítať ľuďom... 
Našou veľkou túžbou bolo dostať sa do neba, čo sa 
našťastie podarilo všetkým deťom. V nebi bola veľká 
oslava s ešte väčším občerstvením. 
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Pre dušu
Ticho – boží reprák

Nebojte sa
Ponúkame skutočný vzťah
Zlaté pravidlá animátora

Na stretko
Kozmetický boom

Medi@
Potrebné – komfortné – nepotrebné

Animátori pod lupou
Peťka a Tomáš z „Bystrici“

Tvorivá dielňa
Vrchnákoví panáci alias Festa bábky

aB
Animátorský 
bonus
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 „Najdôležitejšia 
cesta vedie 

do vlastného vnútra.“

ab pre dušu

16 V počiatkoch kresťanstva pohania konvertovali na kresťanskú vieru, 
lebo videli lásku, ktorá vládla medzi kresťanmi. (Benedikt XVI.)
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Ako to, že ticho má moc zosilňovať Boží hlas?
Človek zvyčajne žije vonku, mimo svojho 
vnútra. Boh však nežije vonku. Najmilším prí-
bytkom Boha je ľudské srdce, tvoje, moje... 
Ak počúvam iba to, čo je vonku, nepočujem 
to, čo je vo vnútri, Toho, kto je vo vnútri, ak 
ešte nie som doma v kontemplácii. 
Mladý človek musí dobýjať vonkajší svet zmyslov, 
poznatkov, skúseností, vzťahov... Postupne však zis-
tí, že najdôležitejšia cesta vedie do vlastného vnútra. 
Tam, kde je jadro jeho osoby, celé jeho opravdivé 
bohatstvo, a kde je prítomný sám Najvyšší osobne 
pre neho, a kde je vlastne aj jediná cesta do večnos-
ti. A na to potrebuje ticho. Aspoň také ako horčičné 
semienko, aby začul Božie šepkanie.
 
Ako sa dá dostať do atmosféry ticha? Zatvoriť 
ústa asi nestačí...
Nestačí ani odstrániť ostatné vonkajšie zvuky. Treba 
hľadať, ako sa dostať do domu svojho srdca. Každý 
z nás má doň inakší chodníček. Pointa je v tom, že 
si ho musí nájsť i vyšliapať každý sám. To umožňu-
je, aby ma iní nemohli svojvoľne vyrušiť v najhlbšej 
intimite.  
A nedať sa odradiť...
 
S tichom prídu aj vyrušujúce myšlienky, vyno-
ria sa výčitky, spomienky na vzťahy, ktoré nie 
sú OK. Čo s tým?
Preplávať,  prebrodiť, usporiadať, utíšiť city srdca, 
ktoré sú ako rozšantené deti... každé originálne, 
každé so svojou hodnotou. City sú akoby mostom 
do centra osoby, preto sa treba práve nimi viesť, ale 
správnym smerom „do“, nie „od“.

Ak tak neurobíme, ak sa dáme odradiť, hrozí, že sa 
so svojím najhlbším ja postupne doslova „rozvedie-
me“, stratíme seba samých, to najkrajšie, čo máme, 
čím sme.
Preto je nevyhnutné sa „namotávať“ na ticho. Den-
ne, mesačne i ročne... V bežnom živote, hoci aj cel-
kom krátko, a raz za čas tak komplexnejšie. Denne 
sa nám môže dariť utišovať tých najnápadnejších 
nepriateľov ticha. Občas si však treba nájsť čas aj na 
tých skrytejších.
 
Čo je pre teba na tichu najkrajšie?
V tichu objavujem stále niečo nové a krásne na 
Bohu i v sebe. A vlastne na celom stvorení: na ľu-
ďoch, prírode, v dejinách. Ticho mi pomáha lepšie 
rozumieť všetkému. Plnohodnotne žiť.
 
Aké máš skúsenosti s účinkami ticha na 
mladých ľudí?
Mladý človek, ktorý pozná ticho, je ako strom s hl-
bokými koreňmi. Je živý, nie umelý. Má šťavu – prú-
di v ňom miazga. Môže autenticky kvitnúť a neo-
mylne prinesie ovocie... 
Ticho sú jeho korene i krídla...
 

Apa

Pred sestru Dášu sme položili paradoxné témy: ticho ako médium, ticho ako 
reproduktor. Nezaskočilo ju to. Vyslovene sa tešila. Tak si to vychutnajte aj vy. 
Jej odpovede aj to  ticho.



pre dušu ab 

17Čím je slnečný jas kvetom, tým je úsmev pre ľudstvo. 17Čím je slnečný jas kvetom, tým je úsmev pre ľudstvo.

Ticho – 
boží reprák
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Keď si chceme udržať záujem 
mládeže, nemôžeme súťažiť s naj-
novšou technikou v oblasti masmé-
dií.  Producenti a odborníci na rekla-
mu vydávajú milióny dolárov, len aby 
upútali pozornosť mladých ľudí. 
Aj tak existuje jedna vec, ktorú 
nemôže mladým ľuďom poskyt-
núť  televízia ani nikto z tých, ktorí 
sa usilujú o ich záujem: skutočný 
vzťah „ z mäsa a z kostí“. Mladí ľu-
dia odpovedia tomu, kto sa o nich 
skutočne zaujíma a je ochotný 
s nimi tráviť čas. 

Vzťahy sú kľúčom k efektív-
nej práci s mládežou 
Najlepšie programy sklamú  a naj-
zaujímavejšie osnovy nikdy neuspe-
jú, pokiaľ na prvom mieste v práci 
s mládežou nebude budovanie 
pevných, povzbudivých a kladných 
vzťahov s mladými ľuďmi. Povzbu-
dením pre väčšinu z nás je to, že 
nemusíme byť bezpodmienečne 
vynikajúcimi rečníkmi a nemusí-
me vymýšľať tie najneobvyklejšie  
a najneuveriteľnejšie programy; 
skôr musíme  byť ochotní tráviť čas 
s mladými ľuďmi a dávať im najavo, 
že o nich máme záujem. 

Podľa knihy Jima Burnsa 
Nebojte sa venovať mladým 

pripravili: Zuzana Brestovanská 
a sr. Monika Skalová

Skončili sme prvú sériu týchto 
tém. Máme pokračovať aj nabu-
dúce?

ab nebojte sa

18 Duch Svätý je najväčší Boží dar človekovi. (Benedikt XVI.)

Keď si chceme udržať záujem 
mládeže, nemôžeme súťažiť s naj-

Ponúkame  
skutočný vzťah

• Neriešiť veci, konflikty medzi animá-
tormi pred deťmi; 
• Zodpovedný za animátorov by si 
mal byť istý, či animátori pochopili svo-
ju úlohu, poslanie, aby sme neriskovali, 
že každý animátor si bude robiť, čo 
chce, bez premysleného itinerára; 
• Aktívne sa zapojiť do aktivít pre 

Získať si mladých ľudí – o to sa dnes usiluje kdekto. Dá sa na nich dobre 
zarobiť, dá sa ich ľahko nadchnúť. Aké šance však máme my animátori?



nebojte sa ab

19Pánov Duch pamätá na každého jednotlivo. (Benedikt XVI.)

Animátorský lexikón
– zlaté pravidlá  

deti: tanec, hra, modlitba, počúvanie... nebyť outsiderom;
• Mať vždy pred sebou ciele, ktoré chceme s deťmi do-
siahnuť, aby sme hľadali možnosti, spôsoby, akou cestou 
k nim prísť;
• Pozornosť venovať jednotlivcom, aby sme ich chápali  
a vedeli ich v pravom čase  osloviť, všimnúť si a vyzdvih-
núť pozitívnu vec, ktorú urobili, ale vedieť im aj s láskou, 
citlivo povedať, čo správne nie je;

• Pripraviť si pekné slovo, myšlienku pre detiaj jednotliv-
cov, tak ako to robil don Bosco – tzv. „slovkom do uška”, 
keď vedel v pravú chvíľu povedať, čo bolo dôležité pre 
konkrétneho chlapca na Valdoccu;  
• Zaujímať sa o deti, aj keď nie sú prítomné, aby sme 
irodičom ukázali, že nám na nich záleží; 
• Vedieť si všímať, pozdraviť deti, rodičov aj mimo orat-
ka, strediska (to beriem ako samozrejmé :-), ale pred-
sa...); 
• Animácia detí nie je príležitosťou, aby sa zaľúbení veno-
vali sebe navzájom, ale majú byť pre deti príkladom;
• Dať priestor deťom, aby boli protagonistami, aby sme 
vyzdvihovali a vychovávali, objavovali ich hodnoty a dary 
a nebrali to ako príležitosť ukázať, čo vieme my;
• Vedieť zotrvať medzi deťmi, uprostred nich a nerobiť 
hlúčiky animátorov, ktorí sa sami bavia a deti sú out (nato 
sú iné vhodné chvíle);
• Pomáhať deťom zapojiť sa do aktivít, aj keď sa nato 
„necítia”, „nevedia”, „nechce sa im” – tu je dôležité mo-
tivovať a vedieť, čo tou aktivitou chcem u detí dosiah-
nuť;
• Počúvať, čo deti hovoria;
• Byť vždy po ruke, ak treba  niečo urobiť, pomôcť, aj 
keď to bude stáť námahu. Oplatí sa zvíťaziť nad strachom, 
hanbením sa pre dobro, ktoré môžeme vykonať; 
• Ochotne pomôcť pri asistencii, animácii v oratóriu, pri 
upratovaní, pri tvorení a pod... 

Určite by sa dali pridať ďalšie a ďalšie pravidlá, ale to ne-
chávam aj na vás aby ste si ich doplnili, a keby ste sa chceli 
s nimi podeliť,  pridajte odkaz na WEB LAURY s titulom 
Zlaté pravidlá pre animátorov.   

MoSka

Foto: Perer Hrabovecký SDB



Úvodná aktivita: 

Bez vysvetlenia zoradíme dva 
tímy účastníkov do dvoch radov, 
aby stáli tvárou v  tvár. Potom 
vydáme pokyn, aby sa k sebe ob-
rátili chrbtom a cúvali tak, aby sa 
dvojice s opačných tímov k sebe 
chrbtami čo najviac priblížili. Me-
dzi dvojicami musí zostať taká 
medzera, aby  ňou mohol  pre-
chádzať vedúci aktivity a rad ra-
dom klásť každej dvojici otázku. 
Nesmú sa obrátiť, alebo otočiť 
hlavu - ak to spravia sú vylúčení! 
Celý čas musia pozerať len rovno 
pred seba!
Vedúci kráča uličkou medzi dvo-
jicami a  položí  každému členovi 
z dvojice otázku týkajúcu sa jeho 
súpera za chrbtom. Každá správ-
ne zodpovedaná otázka získava 
jeden bod pre daný tím. Otázky 
sa môžu opakovať, dôležité je len 
to, aby nikto nevedel, akú otázku 
dostane. 

Vzorové otázky: 

Akej farby má oči váš partner 
(súper)? Akej farby má vlasy? Má 
oblečené niečo modrej farby? Má 
na sebe  nejaký šperk?Má obuté 
tenisky?Má tričko s krátkymi ru-
kávmi na sebe? Má vlnité vlasy? 
Vedúci improvizuje - ak  má hráč 
na tričku nápis, spýta sa aký? Ne-
kladieme príliš osobné otázky, 
napríklad o tučnote, vychudnu-
tosti, vyrážkach alebo o niečom 
podobnom. 
Ak máte len  málo hráčov, dáva-
me otázky aj  viackrát.

Diskusia : 
Všímame si ľudí okolo nás. Zod-
povedá stupeň, do akého vní-

mame ich výzor tomu, akí sú vo 
vnútri? E-e! :-) 
. 

O čo kráča....
Všetci túžime byť fest pekní. Stačí 
vidieť, koľko času denne niektoré 
strávime pred zrkadlom. Pekný 
výzor je super, veď pohľad je čas-
to prvý kontakt s človekom. Krá-
su si však nedáva nikto sám. Je to 
dar, ak sa niekto narodí krásny. 
Byť pekný je jeden z dôležitých 
prvkov sebaúcty a prijatia inými. 
Blíži sa leto, výlety, brigády, do-
volenky, kúpaliská....chceme sr-
šať energiou, pôvabom, letnou 
eleganciou...opáleným telom.

ab na stretko
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Kozmetický boom 
– unikátny letný make up
Výzdoba prostredia: vhodne upraviť prostredie k téme – v jednom kúte 
kozmetický kútik, v druhom obrázky pekných detí, prírody.... aby to bolo 
zjavne pekné, harmonické prostredie.

povedá stupeň, do akého vní-

„Mami, prečo sa maľuješ?“
„Aby som bola pekná, srdiečko.“
„A prečo nie si?“

Nesieme v sebe pečať Otcovej lásky v Ježišovi Kristovi, 
ktorou je Duch Svätý. (Benedikt XVI.)
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Čo so škaredými káčatkami?

....ktorých je vraj väčšina a ktoré 
si v duchu trhajú vlasy, keď sa po-
zerajú na finále Miss Slovensko, 
Universe, Internet, Miss strednej 
školy, vysokoškolská miss, Miss 
fitnes...
 Niektoré ženy vyhadzujú nesku-
točné sumy na plastické operá-
cie, ktoré sa niekedy vydaria, no 
poznáme prípady, že namiesto 
zväčšených pier majú pery 
opuchnuté alebo tvár v štýle na-
pätá hadia koža. 
Tužíme byť pekné a stále! Ale 
smola – roky, choroba, trápe-
nie...všetko veci ničiace krásu.
Tajomstvo, ako byť vždy pekná, 
je krása, ktorá sa volá DOBRO-
TA.  Tento mejkap preráža na 
povrch, či osoba chce, či nie, 
a oproti prirodzenej kráse čas 
spôsobuje rast tejto krásy. 
Je príjemné stretnúť úprimne 
sa usmievajúcu osobu, na kto-
rej tvári žiaria dve  srdečné oči. 
Ako sa dobre cítime pri človeku, 
z ktorého žiari to, že má rad ľudí 
a chce im len dobre. 
Opakom krásy totiž nie je škare-
dosť, ale zloba (možno vyrozprá-
vať príbeh Leonarda da Vinciho, 
ktorému sedel ako model Ježiša 
a neskôr Judáša ten istý mladý 
človek, ktorý sa dostal na šikmú 
plochu). Kant povedal: „Krása 
nie je vo veciach, ale v nás.“ Kto 
nemá pekne vo vnútri, nebude sa 
nadchýňať krásou východu slnka,  
čo je vlastne harmónia odrážajú-

ca sa v harmónii srdca človeka. 
Kto nemá pekne vo vnútri, nevidí 
krásu okolo seba. 
A to funguje aj v ľudských vzťhoch. 
Kto má dobré srdce, šíri okolo 
seba krásu dobra. Taký človek je 
ako slnko, ktoré svojím teplom 
a svetlom dáva rásť všetkému, čo 
s ním príde do kontaktu. 
Kde je teda drogéria na vnútor-
nú krásu? Ktorá firma? Boh je 
zdrojom vnútornej krásy člove-
ka, dáva rásť vnútornej harmó-
nii v tvojom srdci, čím viac sa 
k nemu priblížiš.
Keď sa pýtali deti v Medžugorí Má-
rie, prečo je taká krásna, odpove-
dala, že preto, lebo veľmi miluje. 
Žiadna miss nemala taký výbuch 
oslavy, aký mala  matka Teraza za 
života aj na pohrebe. Aj keď bola 
nízka, neskôr zhrbená a tvár mala 
posiatu vráskami.
  

Tu má šancu každý.  Čím viac 
dobroty, harmónie, tým viac 
budú obohatení tí, ktorí budú 
mať to šťastie stretnúť sa s tebou. 
Lebo tvoja prítomnosť bude prí-
ťažlivá a obohacujúca. Hor sa na 
nový letný make-up! 

Apa

„Mami, prečo sa maľuješ?“
„Aby som bola pekná, srdiečko.“
„A prečo nie si?“

1.Zvlášť prostredníctvom vás mladých chce Pán vo svete 
znovu rozdúchať vietor a oheň nových Turíc. (Benedikt XVI.)
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Potrebujem a chcem. 
Dve slovesá. 

Každé o inom.

ab médi@
V našom kurze reklamológov :-) sa zameriame na rozlíšenie dvoch slovies: 
potrebujem a chcem. Pozor, pôjde to pod kožu!

POTREBNÉ – KOMFORTNÉ 
– NEPOTREBNÉ

Cieľ: Deti si zvážia svoje skutočné 
potreby  a to, čo im ako potreby 
predkladá reklama.
Pomôcky: reklamné letáky, nožnice, 
lepidlo, veľké hárky papiera, fixky
Priebeh: Na začiatku deťom vy-
svetlíme, že mnohé predmety 
a výrobky sú pre náš život pod-
statné a nevyhnutné, zatiaľ čo 
mnohé nie. Niektoré nepotrebné 
výrobky môžu byť dokonca škod-
livé pre naše prostredie. Deti roz-

delíme do skupín. Každá skupina 
dostane hárok papiera, lepidlo, 
nožnice, fixku a reklamné letáky. 
Ľubovoľné výrobky (kozmetické 
prípravky, rybárske náradie, po-
traviny...) zatrieďujú do kategórií: 
1. potrebné 
2. istým spôsobom uspokojujú 
potreby komfortu a pohodlia
3. nepotrebné
Obrázky výrobkov vystrihujú a le-
pia na papier tak, aby bolo zrejmé, 

do ktorej kategórie patria. Keď žia-
ci skončia svoju úlohu, spýtame sa 
ich:
1. V ktorej kategórii je zoznam 
najdlhší?
2. Prečo si myslíte, že ľudia kupujú 
veci, ktoré nepotrebujú?
3. Prečo ľudia veria, že potrebujú 
určité veci?
4. Ktoré výrobky ste umiestnili na 
zoznam nepotrebných vecí a pre-
čo?
5. Ako môžeme zmeniť naše 
správanie pri nákupoch a aký po-
stoj zaujať k reklame?

Počas hry sa iste naskytne príleži-
tosť vysvetliť deťom, že  postoje 
ľudí k výrobkom sú rôzne a súvisia 
so životným štýlom a zdravím. Čo 
je pre jedného vecou komfortu, 
pre druhého môže byť nevyhnut-
nosťou.

(Autorkami aktivity sú 
Saphirová a Pilsitzová, 1995)

Je dôležité mladého spotrebiteľa 
naučiť rozlišovať medzi tým, čo 
skutočne potrebuje,  a tým, čo chce. 
Pochopenie  rozdielu medzi chcieť 
a potrebovať vyžaduje sebareflexiu  
a úvahu nad hierarchiou hodnôt. 

Foto: Kviki
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tvorivá dielňa ab

23Milí mladí, Duch Svätý dnes naďalej mocne pôsobí v Cirkvi. (Benedikt XVI.)

Vrchnákoví panáci alias

Festa bábky 
Ahojte všetci, ktorí sa chystáte cez prázdniny niečo zaujímavé s deckami 
skúsiť. Možno rozmýšľate, čo by mohlo zaujímať aj chlapcov, ak sa na akcii 
zúčastnia. A keby to bolo napríklad netradičné bábkové divadlo?

Nepotrebujete nič iné, len zvyšky: 
dostatok plastových vrchnákov, aké 
sa zbierali aj na Festu, drôt alebo 
špagát, klinec a kladivo spolu s ne-
jakou drevenou podložkou, kúsky 
látok a vlny, gombíky, ihlu a niť.

Postup je veľmi jednoduchý: vrch-
náky si klincom predierkujeme na 
drevenej podložke a navlečieme na 
drôt alebo špagát tak, aby sme vy-
tvorili telo bábky. Zo zvyškov látky 
si vystrihneme hlavu ruky a nohy, po 
obvode zošijeme a vypcháme ďalšími 
kúskami. Hotové pripevníme na kon-
ce rúk, nôh a krku. hlavu dotvoríme 
gombíkmi a vlasmi z vlny. Potom už 
len vytvoriť scenár a môže sa hrať 
vlastná divadelná tvorba. 

Veľa radosti pre vás i pre deti
 vám praje sr. Janula z Michaloviec
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ab animátori pod lupou

24 Ovocie  Ducha je hojné v tej miere, v akej sme my ochotní 
otvoriť sa jeho obnovujúcej sile. (Benedikt XVI.)

Peťka a Tomáš z „Bystrici“
Banská Bystrica už 10 rokov zbiera ocenenia „Najkrajšie mesto“. Práve odtiaľ 
pochádzajú animátori Peťka a Tomáš, ktorí aktívne pomáhajú v saleziánskom 
stredisku v Sásovej. Ešte však by sme chceli poďakovať za spoluprácu všetkým 
strediskám na celom Slovensku a predovšetkým animátorom a animátorkám, 
že sme ich mohli dosať „pod lupu“, pretože nás v najbližšej Lawíne čaká nová 
rubrika, kde sa máte na čo tešiť.   

Čo ti dáva animátorstvo?
P.V.: Radosť a chuť do života. Vedomie, že mô-

žem prispieť k tomu, aby budúcnosť detí a mladých 
bola lepšia a plnohodnotnejšia, ma robí šťastnou.

T.M.: Kamošov, viac či menej fajn pocit z mojej 
činnosti a jej výsledkov, názory a pohľady, pocit spo-
lupodieľania sa na veľkom diele, skúsenosti, skúse-
nosti a potom ešte skúsenosti ... 
Aký bol tvoj najkrajší/najhorší zážitok s deťmi 
a mladými?  

P.V.: Určite jeden z najkrajších zážitkov bolo, 
keď som sa raz ponáhľala cez mesto a zrazu som 
v diaľke zbadala jedno dieťa z oratka, ktoré sa celé 
vysmiate rozbehlo ku mne a objalo ma. Veľmi ma 
to potešilo a zároveň ako animátorku povzbudilo. 
A najhorší zážitok? Nemôžem povedať, že by som 
s deťmi mala nejaký najhorší zážitok, i keď boli chví-
le, ktoré ma až tak nepotešili, ako napr. ich menšie 
bitky alebo hádky.

T.M.: Asi najhoršie je, keď ma chlapíci sklamú 

Petra Vykročová (18)
Ako ťa volajú:  Peťa
Kde funguješ, keď funguješ:  
Okrem strediska doma a ešte aj v škole.
Kde bývaš:  
V Banskej Bystrici, v Sásovej. 
Niečo o tvojej rodine: 
Na prvý pohľad úplne normálna rodinka, mám dve 
sestry, milujúcu maminku a ocina.
Čo ťa baví: 
Tanec, rada pozerám dobré filmy, športujem, spie-
vam a venujem sa  deťom
Škola, zamestnanie: 
Obchodná akadémia Tajovského.
Zvláštny znak: 
Každý si ma mýli s mladšou sestrou.
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animátori pod lupou ab

25Je dôležité, aby každý z nás nadviazal s Duchom vzťah 
a nechal sa ním viesť. (Benedikt XVI.)

Tomáš Moravec (18)
Ako ťa volajú: kámoškovia Morčátko, ľudia s pre-
hľadom Morčo a tí s takým menším prehľadom 
Topko alebo Klimo ...
Kde funguješ, keď funguješ: Snažím sa vždy 
a všade, ale tak najviac sa mi darí asi pri kamošoch, 
hokejbale a keď to fungovanie ide samo (zábava, 
fajn deň ...).
Kde bývaš: v rodine
Niečo o tvojej rodine: Bývam u nich.
Čo ťa baví? hokej(bal), kalčetko, filmy
Škola, zamestnanie: maturant na Gymnáziu 
Andreja Sládkoviča – GAS
Zvláštny znak: To vám skôr povedia iní, ale na 
hrebeňovke ma asi nenájdete.

svojím konaním a odhadzovaním hodnôt. Najkrajší 
asi zmena toho predchádzajúceho správania na takú 
úroveň, že som potom na nich hrdý, a prejavenie ich 
priateľstva voči mne. 
Odkiaľ čerpáš energiu?  

P.V.: Určite z modlitby, ale aj z toho, že keď vidím 
žiarivé oči detí a úsmev na ich tvárach, hneď zabud-
nem na to, čo ma to niekedy stojí. To ma naozaj do-
káže povzbudiť a dodať novú energiu.

T.M.: Keď vidím, ako slnko svieti, všetko funguje 
a šlape, ako má, aké fajné veci robia a ako „best of“ 
to zvládajú starší. Od kamošov, z pochvaly, z radosti, 
dobrej nálady a z akcií ... 
Ako sa na animátorstvo pozerá tvoja rodina?  

P.V.: No nie vždy je to jednoduché, pretože vykryť 
rodinu, školu, stredisko, stretká, krúžky a popri tom 
nejaké vedľajšie záujmy, stojí veľa úsilia. A niekedy, 
teda aspoň mne, sa to všetko nedarí stihnúť. Iste, sta-
ne sa, že sem-tam sa aj rodičia trochu hnevajú, keď 
doma niečo zanedbám. No na druhej strane sú radi, 
že svoj čas netrávim kdesi v meste v nejakom bare 

a neničím si život alkoholom, drogami alebo fajčením. Sú 
radi aj preto, lebo sa duchovne rozvíjam a stredisko mi 
zároveň umožňuje nadobudnúť pozitívny vzťah k životu.

T.M.: To keby som vedel :-) …  ale myslím, že celkom 
pozitívne a stále sa to bude už len zlepšovať... 
Kto je tvojím vzorom?  

P.V.: Matka Tereza, pretože milovala bez rozdielu 
a bola ochotná slúžiť vždy a všade, aj za cenu života.

T.M.: Elzeard Bouffier + nejakí „rošťáci“ zo strediska, 
ale nejdem hovoriť ich mená, lebo si budú príliš veriť. 
Tvoj odkaz pre čitateľov Lawíny:  

P.V.: „Každej veci, ktorej venuješ svoj záujem, dávaš 
kúsok svojho srdca.“

T.M.: Choďte von medzi kamošov, nebojte sa nových 
vecí (medzi nimi aj animátorstva, lebo ono sa vám to fakt 
potom vráti), nech žije vaše telo aj duša! 

Ďakujem animátorom za ich čas a ochotu a sr. Marike za  
sprostredkovanie.

Aďa Feketeová
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ab leto v strediskách

26 No tu, prirodzene, vzniká otázka: 
kým je pre mňa Duch Svätý? (Benedikt XVI.)

Stredisko termín podujatie téma

Banská Bystrica 10.7.-12.7. školenie Stratené listy
BA – Kremnická 31.6.-4.7. prímestský tábor Maryland

22.7.-26.7. pobytový tábor Narnia
BA – Mamateyova 7.-11. 7. prímestský tábor Kde je tvoj poklad,-

tam je tvoje srdce
BA – Mamateyova 22.-26.7. pobytový tábor Tajomný poklad 

sv. Antona
Dolný Kubín 8.-11.7. pobytový tábor Dolný Kubín

11.-14.7. sústredenie zboru Dubnica nad Váhom
30. 6.- 4. 7. prímestský tábor Továreň na čokoládu

Gelnica 16. 8. výlet
Humenné 21.7.-26.7. pobytový tábor Putovanie historický-

mi dobami
Košice 29.6.-5.7. pobytový tábor

6.7. – 11.7. prímestský tábor  na 
KVP

Košice 25.8.-29.8. prímestský tábor na 
KVP

Michalovce

15.-17.7. stanovačka pre ani-
mátorov

Plánovanie prázdni-
nového klubu

Michalovce 21.-25.7. prímestský tábor Námestovo
8.-12.7. pobytové podujatie Námestovo
13.-17.7. pobytové podujatie 

Prešov 21.7.- 25.7. pobytové podujatie Alica v krajine zá-
zrakov

Prešov CVČ počas prádzdnin mestský pobyt Prázdninový kufrík
Rožňava 30. 6. – 4. 7. pobytový tábor pre 

deti a mladých 
14. 7. – 17. 7. prímestský tábor Madagaskar. 

Hrdinom sa človek 
nerodí, ale stáva

Šamorín 7.-11. 7. prímestský tábor Narnia

18.–20.júl si väčšina stredísk rezervovala pre stretnutie SDM na Velehrade. Taaakže dovi! :-)



tiráž

27Pre nemálo kresťanov totiž Duch Svätý naďalej ostáva 
„veľkým neznámym“. (Benedikt XVI.)
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Duchovné 
cvičenia

Stredisko Dolný Kubín 
 o Panne Márii 25.-29.6. , Slaná voda
 začiatočníci 27.7.-1.8., Slaná voda
 pokročilí 20.-24.8., Slaná voda

Stredisko BA, Kremnická
 duch. pobyt 29.7.-1.8., Marianka

BA, Vavilovova
 začiatočnícke 13.-17.7., Látky

Stredisko Humenné
 začiatočnícke 28.6.-1.7., Jasenovce

Stredisko Banská Bystrica
 o Panne Márii 12.-15.6.08, Budička

Strediská Michalovce a D. Kubín
 duch. pobyt 30.6.–4.7, Vys. n. Uhom
 začiatočnícke 28.7 -1.8., Slaná voda

Stredisko Michalovce
 o Panne Márii 8.7.-12.7., Lesné

Stredisko Dubnica 
 zači 13.7.-17.7., Slávnické Podhorie
 pre pokročilých 6.7.-10.7., Látky
 pre pokročilých 27.7.-31.7., Látky

Stredisko Trnava
 pokroč. 13.7.-17.7., Plavecký 
Mikuláš
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28 Len Duch Svätý nás môže otvoriť pre vieru a umožniť nám žiť každý deň v plnosti. 
(Benedikt XVI.)

Takže, Punťo, prezradíš 
konečne, kto pojedol všetky 

magnetky na chladničke?

INZERCIA

 Predám ovčie kiahne
ZN: Bača

 Predám auto s nehrdzave-
júcou, pontónovitou karosé-
riou, nepodliehajúcou módnym 
vplyvom, s dvojtaktným mo-
torom pracujúcim na princípe 
náhodných výbuchov.
Zn: Wartburg 323 Sedan

 Sympatický notorik hľadá 
sponzora.

 Predám vilu pri Černobyle.
ZN: Svieti ako nová.

 Kúpim nočník s uchom 
dovnútra.
Zn: Malý byt

 Predám kalkulačku ruskej výroby na propán-bután.

 Predám lacno presné mapy.
Zn: Bludný Holanďan

 Predám psa. Zožral mi svokru.
Zn: Kupujte, dokiaľ mu chutí!

 Štyria bezdomovci hľadaju domovníka.

 Predám vilu pri Černobyle.
Zn: Samota istá.

 Kto opraví klavír vypadnutý z dvanásteho 
poschodia?

 Hľadáme telepatov. Ozvite sa.
Zn: Viete kde.

Z intenretu spracoval Majo


