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Všetkým lauráčkam, laurákom a sympatizantom Laury prajeme

  šťastnú a bezpečnú „jazdu“ v novom roku 2005!!! 

Už sa valí!!!



    
po záplavách
Blato

   Obsah
3  Blato po záplavách

4  Spravodajstvo/  
  Financie/Internet

5  Predstavujeme   
  novú šéfku

Podstatou priateľstva je prianie, aby ten druhý bol dobrý ´.
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V     erte, že nemám najmenšiu chuť dodržiavať
  nejaké novinárske a gramatické bontóny, preto 

sa pripravte na neokrôchaný úvodník.
Je mi cťou a národným sviatkom, že sa vám v No-

vom roku môžem prihovoriť, či pripísať cez náš vnút-
rolaurácky  sem-tamník.

Aj vy máte na štarte Nového roku také pocity, 
ktoré sa dajú vyjadriť spojeniami: čo to len bude, veľ-
ká neznáma, nepopísaný list, 365 prekvapení, nízky 
štart a  pod? 

Nuž, je to realita. Zakusli sme sa do Nového roku, 
tak trochu okrúhleho – 2005. Možno nie je až tak  
podstatné, čo nás v ňom čaká, ale ako sme pripra-
vení prijať to, čo nám večný Režisér v ňom pripravil. 
Všetko je v tých najlepších rukách, aj keď sa niekedy 
čudujeme, čo, prečo, ako....  

Nie, nie, neodpustím si, aby som vás neobohati-
la zamyslením mojej viacročnej priateľky, ktorá píše 
verše len tak, pre seba, ale hlboké a povzbudivé:

Dať vec, či dať seba – čo viac je?
I veci, i peniaze sú v živote našom treba. 

No človeka predsa taký dar najviac zahreje, 
s ktorým mu darca venuje kúsoček , aspoň seba.

Vianoce – dar človeku. Nie kúskami, ale celý.
Celý sa nám Boh daruje, aby sme znovu smeli,

 mať istotu, nech čokoľvek sa deje, 
že  spolu s ním nie sme bez nádeje, 

mať istotu, že v každej starosti
má pre nás rady i milosti,

že v radostnú chvíľu i v ťažkú,
má pre nás náruč i lásku,

že vytrvalosť v dobrom ocení,
múdrosťou i požehnaním ju odmení.

S pokrikom plným nádeje: 
PF 2005!
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Laura & Laura

po záplavách
BlatoBlato

„Priatelia sú tí vzácni ľudia, ktorí sa ťa spýtajú, ako sa ti darí a počkajú aj na odpoveď.“ (Lord Byron)

Povodeň prinútila obyvateľov Junínu hľadať útočisko v príbytkoch 
v horách. Dievčatá so sestrami využili pohostinnosť Felicindy Lagosovej. 
Už prešli dva dni a ony ešte stále bývajú v jej veľkom dome.

„P       ani Felicinda je taká zlatá, že u nej môže-
me zostať,“ pritúlila sa k Laure jej mladšia 

sestra Júlia Amandina.
„Tu sa nemusíš báť, moja malá, dom je na kop-

ci, záplavy sem neprídu.Tu sme v bezpečí.“ 
„A čo bude s našou školou a s našimi izbami? 

Mám tam svoje veci, niekto mi to ukradne!“ pridá 
sa k rozhovoru Júliina kamarátka.

„Pán Genghini tam zostal a všetko stráži, neboj 
sa,“ upokojuje Laura vystrašené dievčatko.

Sestra Rosa, ktorá práve prechádza okolo, sa 
pristaví so slovami:

„Pán Genghini nám odkazuje, že vody už 
takmer opadli a pozajtra sa budeme môcť vrá-
tiť.“ S touto dobrou správou sestra Rosa zmizne 
za dverami.

„Fuj, to bude všetko plné blata, kto to uprace?“ 
opýta sa Júlia.

„No kto asi, my spoločne!“
„Ale to je dom sestier, nech si to ony upracú,“ 

zafilozofuje malá Juanita. Laura sa srdečne ro-
zosmeje:

„A to blato si tam nanosili samy? Je to predsa 
aj náš dom. Keď sa dáme do toho spolu, všetko 
rýchlo upraceme.“

Juanita nič nehovorí, len oduje pery.
„Vonku svieti slnko,“ odpúta Laura pozornosť, 

„ kto sa chce hrať?“ 
Provizórna spálňa sa rýchlo vyprázdni. 

O chvíľu sa pred domom rozbehnú veselé súťaže, 
v ktorých sa rozptýli strach a všetka mrzutosť.

Lauráčka komentuje
Toto sa mi od Laury teda rátalo. Zareagovala tak 
v pohode. Tá malá by ma asi vytočila. Aj u nás na 
stretku sú veci, na ktoré nikto nemá chuť. Alebo 
aj z oratka sa dievčatá vyparia tesne pred kon-
com, aby náhodou nemuseli vziať do rúk metlu. 
Skúsim to podobne – s tou Laurinou pohodou, so 
smiechom a samozrejme, nenechám ich to robiť 
samé. Ale hlavne tá dobrá nálada nesmie chýbať. 
A potom sa spolu ešte zahráme.

Apa

Dedinka Junín
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Spravodajstvo

Skutoční priatelia sú tí, ktorí si nezištne prajú dobro svojich priateľov. 

Buďme IN...
Na našej webovej stránke www.laura.mladez.sk v sekcii Dokumenty sú k dispozícii odkazy na dokumenty MŠ SR – Pravidlá 
finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004 až 2007 s príslušnými prílohami: Príloha č. 1 – Bodové norma-
tívy. Príloha č. 2 – Štatút komisií pre hodnotenie žiadostí o dotáciu. Príloha č. 3 – Kritéria a podmienky použitia dotácie 
a všetko okolo toho... takže „okukni si to“ a budeš in...  Jana Kurki

Dôležité termíny pre odovzdanie podkladov na ústredie v roku 2005

15.1.
– vyúčtovanie čerpania použitia dotácie zo štátneho roz-
počtu za rok 2004 (finančná správa  strediska za r.2004)

15.4.
– informačné listy o fungovaní a aktivitách základných  
kolektívov so správou o ich činnosti za rok 2004
(informačné listy, správy o činnosti, zoznamy členov ZK)
– členská základňa za rok 2004
(tabuľka členskej základne, PPD, výpis z účtovníctva)
– správa o činnosti (správa o činnosti strediska)

15.10.
– návrh rozpočtu na rok 2006
(predbežný rozpočet, prehľad plánovaných podujatí)
– dokumentácia na bodové hodnotenie
(sumárne tabuľky, kópie tlačív jednotlivých podujatí)  
– vyúčtovanie chodu strediska a akcii nehradených 
z MŠ SR
(finančná správa chodu strediska a akcii nehradených
z MŠ SR)  

Vyúčtovanie akcií hradených z MŠ SR posielať priebežne 
(t.j. do 30 dní po ukončení realizácie akcie – pozri regran-
tingový systém)

Stretnutie predsedov
Je fajn, keď sa rodina stretne za spoločným stolom a poroz-
práva o tom, ako sa majú jej drahí, čo nové zažili... Keďže aj 
Laura vytvára v našich strediskách rodinu, tak aspoň zástupky-
ne  jednotlivých stredísk – štatutárky mali možnosť stretnúť sa 
27. novembra priamo v sídle ústredia v Bratislave.

Potešujúcou správou bolo „narodenie“ nového strediska 
– Pezinka a tak sme medzi sebou privítali Baču Jurinovú, kto-
rá takto vstúpila do lauráckych tajov. Ako rodina sme spolu 
rozprávali, oboznamovali sa so situáciou, s ktorou sa radostne 

a vytrvalo potĺkame  a samozrejme nezabudli ani na utuženie 
vzťahov pri spoločnom stole.

Šikovní ľudia z ústredia – nebudem menovať, ale napríklad 
Veronika si pripravila rozpravu o plánovanom rozpočte, Kurki 
upozorňovala na chyby a chybičky, ktoré sa vyskytovali pri 
spracovávaní materiálov pre MŠ SR, nuž a big boss Marta nás 
prevádzala cez informáciami nabitú novú smernicu MŠ SR.

Veríme, že i toto stretnutie prispeje k zlepšeniu práce 
v Združení a napriek všetkým papierom a číslam budeme za 
nimi vidieť mladých, ktorým sa chceme venovať :-)

Mládežníci si zvolili 
nových zástupcov
V dňoch 26. a 27. novembra 2004 sa v Bratislave konalo 28. Val-
né zhromaždenie Rady mládeže Slovenska (RMS), na ktorom 
nás zastupovali predsedníčka správnej rady Marta Baňasová 
a členka predsedníctva Zuzana Brestovanská. RMS je  strešnou 
organizáciou  38. detských a mládežníckych organizácií (medzi 
nimi je aj Laura).

V prvý deň rokovania členovia a pozorovatelia RMS dis-
kutovali o stratégii RMS na nasledujúce štyri roky, o rozpočte 
RMS na rok 2005 a o pláne činnosti RMS na rok 2005, kde 

mládežníci podporili realizáciu projektov ako je Konferencia 
o mládežníckej politike, časopis ZOOM-M, informačný portál 
o mládežníckej politike www.mladez.sk a iné aktivity, ktoré sa 
budú realizovať v súlade so schválenou stratégiou RMS.

V druhý deň 27. novembra VZ RMS pristúpilo ku schvaľo-
vaniu základných dokumentov RMS (správy o činnosti a hos-
podárení RMS za rok 2004, plán činnosti a rozpočet RMS na 
rok 2005) a stratégie RMS na roky 2005–2008. RMS prijala za 
pozorovateľov dve nové organizácie Nodam a Združenie mari-
ánskej mládeže, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Dôležitým bodom programu boli voľby do orgánov RMS. 
Novým predsedom RMS sa stal na nasledujúce dva roky Peter 
Prieložný zo Združenia kresťanských spoločenstiev mladých. 

Za členov predsedníctva RMS boli zvolení Martina Hudcovská 
(YMCA na Slovensku), Peter Lenčo (eRko), Rastislav Dikant (Lau-
ra), Alexander Botev (ODM), Peter Novák (DOMKA), Peter Blaas 
(Amavet).

Do Kontrolnej komisie RMS, boli zvolení Naďa Rázusová 
(Strom života), Ján Gombala (ZKSM) a Peter Šebo (DOMKA).
 tlačová správa(www.mladez.sk), doplnilo ústredie ZL
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 Základné info
meno: Marta Peťková
povolanie: sestra FMA, elektrotechnická inžinierka
obľúbená činnosť: turistika, rôzne a domáce práce, čítanie

 Si nová šéfka Laury, ako sa to stalo?
Bola som už dlhšie v predsedníctve Laury. Najskôr ako hosť 
za pastoráciu FMA a neskôr ako členka predsedníctva. Teraz 
v lete som vystriedala Evku Rušinovú v úlohe predsedníčky 
združenia.

 Čo všetko obnáša tvoja úloha a ako si prežívala, 
prípadne prežívaš prvé momenty v čele združenia?
Čo obnáša moja nová úloha ešte stále v miernom pokluse 
objavujem a odhaľujem. Predsedníčka spolu s členmi 
predsedníctva podľa našich stanov ZL je štatutárnym 
a výkonným orgánom  ZL – t.j. snažia sa, aby združenie 
„fičalo“ tak, ako má a malo aj za čo.

 Si FMA, čo by si nám mohla prezradiť o svojom 
povolaní?
Vnímam moje povolanie ako jeden nezaslúžený dar a ako 
to najkrajšie a najlepšie, čo pre mňa vybral Pán. Snažím 
sa napĺňať Božie predstavy o mne a je to fakt dosť veľké 
dobrodružstvo, plné prekvapení.

 Pracuješ v Petržalke, ale pôsobila si aj na iných 
miestach Slovenska. Ako by si charakterizovala mladých 
na Slovensku?
Mala som možnosť spoznať veľa mladých ľudí či na západe, 
východe, či strede Slovenska.

Niektoré charakteristiky majú spoločné všade. 

Spravodajstvo

Keď  túžiš byť niekomu priateľ, staň sa hodným jeho priateľstva.

Predstavujeme 
novú šéfku

Vnímam mladých ako tých, ktorí majú úžasný potenciál 
dobra, tvorivosti, odvahy, krásy, radosti a chuti do života 
i otvorenosti pre nové...

Ale aj ako tých, ktorí  sa ľahko znechutia, prispôsobujú, 
ktorí sa niekedy boja byť sami sebou zo strachu, že nebudú 
prijatí, že sa rozhodujú podľa momentálnych nálad a trendov, 
ktoré im nanucuje okolie, nie až tak podľa toho, čo je v súlade 
s hodnotami, v ktoré veria a ktoré stoja za to.

Tiež ich vnímam ako tých, čo potrebujú dobré životné 
vzory, osobné povzbudenie, pochopenie, správne impulzy na 
rozmýšľanie i pre nasmerovanie, lásku, dobré spoločenstvo... 
a v neposlednom rade potrebujú osobné priateľstvo 
s Bohom, ktorý ich najlepšie pozná a fandí im, aby svoj 
úžasný potenciál naplno rozvinuli a dali do služieb...

 Čo by si chcela odkázať všetkým laurákom?
V tomto roku sme slávili dve významné jubileá – storočnicu 
od odchodu bl. Laury do neba a päťdesiate výročie od 
vyhlásenia Dominika Sávia za svätého. Obidvaja mohli 
zapadnúť „časom a prachom“. Ale prečo sa tak nestalo? 
Bolo to práve v ich odhodlanej túžbe čo  najvernejšie naplniť 
sen, ktorý o nich mal Boh...

Dominikovo: „Musím, môžem a rozhodne chcem sa 
stať svätým“ sa stalo skutočnosťou a Laurina obeta života 
za obrátenie svojej mami, má čo povedať aj nám do nášho 
života. S Božou pomocou dokážem i ja premáhať zlo v sebe 
i okolo seba a prinášať pokoj, radosť, konkrétne prejavenú 
lásku... Len musím CHCIEŤ!

Aďa Feky
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Re-re-reportáž

Veľkosť našej lásky k blížnemu je merítkom našej lásky k Bohu.

Parlate italiano?Parlate italiano?

Non? Nevadí, počas augustových dní sa mladí saleziánski 
Európania mohli dohovoriť klasicky anglicky, vynaliezavými 
gestami, súzvukom sŕdc a spoločnou liturgiou.

CONFRONTO 2004 –  
 načerpanie nových ani-

mátorských skúsenosti, po-
vzbudenie do ďalšieho rozdá-
vania sa, vzájomné obohate-
nie... Prinášame Vám zážitky 
dvoch nadšených lauráčok, 
takže zavrite oči a preneste sa 
smerom na juh...

Takže moje dojmy 
z Confronta?
Ísť na Confronto znamena-
lo pre mňa dostať obrovskú 
milosť a dôkaz úžasnej Božej 
lásky. Išlo o stretnutie salezi-
ánskej mládeže, ale pre mňa 
bolo najdôležitejšie vidieť 
miesta, kde si Boh vyvolil ľudí 
ochotných odpovedať na Jeho 
volanie a angažovať sa pre po-
treby mládeže. Pravé na tých-
to miestach som si uvedomila 
nádheru saleziánskej charizmy 
a úžasnú radosť z toho, že aj ja 
patrím do tejto rodiny. Ako po-
vedala sestra Carmen, Európa 
potrebuje mladých ľudí, ktorí 
sú ochotní dať priestor tichu, 

 NÁVŠTEVA DON BOSCA NA SLOVENSKU
V dňoch 12.–15.novembra „saleziánske 
kruhy“ ožili... totiž na Slovensko prišiel don 
Bosco v osobe don Pascuala Chaveza, ktorý je 
deviatym nástupcom svätca mladých. Bola to 
jeho prvá návšteva na Slovensku. Ňou vrcholí 
„Rok vďačnosti“, ktorým si saleziánska rodina 
pripomína 80 rokov účinkovania Saleziánov 
dona Bosca na Slovensku. Don Chavez sa po-
čas štyroch dní stretol so zástupcami nábožen-
ského a politického života, ale hlavne s členmi 
saleziánskej rodiny v Košiciach a Bratislave.

Štrnásteho novembra sa v radostnej at-

mosfére očakávania stretla západniarská časť 
saleziánskej rodiny v bratislavskom Istropolise. 
Stretnutie sa začalo o 15.hodine slávením Eu-
charistie, na ktorom sa zúčastnilo asi tisícpäťsto 
ľudí – saleziáni, sestry FMA, spolupracovníci, 
dobrovoľníčky Don Bosca a tí, pre ktorých don 
Bosco žil – mladí.

Don Chavez nám v kázni odovzdal posolstvo, 
ktorým nás povzbudil k vytrvalej modlitbe a an-
gažovanosti pre dobro.

Po krátkej prestávke sa začal program, ktorý 
si pripravili jednotlivé strediská. Bratislavské 
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Re-re-reportáž

Radšej srdce bez slov, než slová bez srdca.

kde sa môžu stretnúť a oslavo-
vať Krista. Confronto bolo pre 
mňa takýmto miestom „ticha“. 
Odniesla som si odtiaľ množ-
stvo zážitkov s mladými, nové 
pohľady na apoštolát v jednot-
livých krajinách ale najmä po-
solstvo don Chavesa: preniesť 
svätosť do každodenného živo-
ta. Solo Dios Basta!!!

Sisa Skubeňová,
Stredisko Dolný Kubín

Živi i ne daj se...
Takto sa začínala hymna Con-
fronta 2004. Že neviete čo to 
je? Tak ja vám to jednoducho 
vysvetlím. Predstavte si jedno 
veľké stretko mladých ľudí vo 
veku od 18 do 26 rokov z celej 
Európy (najhojnejšie zastúpe-
nie mali Poliaci, Taliani, Špa-
nieli) a ešte si predstavte krás-
nu atmosféru rodiska dona 
Bosca, predstavte si Colle don 
Bosco a na ňom tristočlennú 
„rodinu“ mladých.

Nádhera... V auguste som 
sa stala súčasťou Confronta 

a verte mi, neľutujem. Z môjho 
pohľadu ako animátorky na 
tejto akcii môžem povedať, že 
som bola veľmi prekvapená, 
ako ľudia tak odlišní si dokážu 
vymeniť také hlboké vnútorné 
zážitky a dokážu sa pochopiť. 
Takisto som zistila, že Európa 
má nádej v nás mladých, či 
z Bratislavy, Žiliny, Popradu...

Náplňou celého stretka bolo 
vymenenie skúseností z animá-
torskej práce, zoznámenie sa 
s duchom dona Bosca a Matky 
Mazarellovej a tiež načrtnutie 
akejsi hlbšej spolupráce medzi 
saleziánskymi mladými z rôz-
nych štátov. Na záver snáď 

myšlienka z príhovoru otca 
Boba z Anglicka: „Možno nie 
sme najkrajší ľudia z Európy, 
ale robíme najkrajšiu prácu 
v Európe – sme animátori!“

Miška z Humenného
(Momentálne aktívna animá-
torka v stredisku Bratislava-
-Mamateyova)

Ak ste zatúžili prejsť sa po 
miestach, kde kedysi šantil 
don Bosco, držíme palce, aby 
sa Vám to splnilo. Ak je Vám 
ľúto, že don Bosca tam už ale 
nestretnete, tak nezabúdajte, 
že je prítomní vo všetkých sale-
ziánskych strediskách...!

Bludička

stredisko Trnávka nás vtiahlo do plávania proti 
prúdu svojim tancom, dievčatá z Trnavy svo-
jim vystúpením vyjadrili vďaku saleziánom za 
„svoje“ sestry, učarovali nám malí tanečníci 

z folklórneho súboru „Kremienok“ a pútavú 
pantomímu s veľmi originálnym zvukovým 
efektom predviedli chalani z Trnavy.

Samotný don Chavez neskôr v zákulisí veľmi 
kladne hodnotil pripravený program. Mimo-
chodom, jeho súčasťou bol fingovaný únos don
Chaveza, ktorým sa dostal na pódium a odpo-
vedal nám na niekoľko zvedavých otázok.

Veľkým povzbudením tohto stretnutia boli aj 
slová don Ernesta Macáka, ktorému poďakoval 
šéf saleziánov za všetky obety počas komunis-
tického režimu. Podelil sa so všetkými o svoju 
životnú skúsenosť – premodliť sa dá cez všetko!

Bludička
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Život stredísk

Priateľstvo, rovnako ako láska, vyžaduje mnoho úsilia, pozornosti a vytrvalosti. Predovšetkým je 
treba vedieť dať to, čo je v našom živote najcennejšie: čas.

„Súhra okolností“  v me- 
 siaci október rozho-

dla, že sa pôjde na púť k Panne 
Márii do Šaštína. Bolo to dosť 
narýchlo, takže sa nedali robiť 
veľké prípravy tak ako u iných 
výletov, ktoré sú vopred plá-
nované niekoľko mesiacov. No 
ukázalo sa, že od začiatku až 
po koniec to bola akcia Panny 
Márie.

Prvá zaujímavá vec bola, že 
vopred sa nevedelo, koľko diev-
čat pôjde, no v deň, kedy sa púť 
uskutočnila nás bolo presne 
45 účastníkov.

Krátko na to, ako sme vyšli 
z Bratislavy, prestalo fungovať 
v autobuse kúrenie. To by ešte 
nebolo také zlé. Trochu zimy sa 
predsa dá vydržať. Horšie však 
bolo to, keď pán šofér prezradil, 
že zima v autobuse je zapríči-
nená pretrhnutím hadičky a že 
voda z chladiča mizne a je teda 
ohrozené, či vôbec prídeme do 
Šaštína. Začali sme sa  modliť 
k Panne Márii, aby to nejako 
zariadila, že by  sme sa dosta-
li aspoň do Šaštína. A naozaj, 
autobus vydržal a my sme sa 
„vylodili“ pri bazilike, kde sme 
mali sv. omšu. Potom sme ešte 
pozreli krátko do „mariánske-
ho múzea“ a niektoré dievčatá 
odbehli na malý nákup do po-
travín. Keď sme vošli do auto-
busa, pán šofér nás usmernil, 
že nastúpiť síce môžeme, ale 
ísť nie, lebo autobus nie je po-
jazdný. Čakali sme na „mecha-
nika“ až z Bratislavy, ktorý mal 
chybu odstrániť. Podarilo sa to 
dosť rýchlo.

Do Bratislavy sme mali odísť 
o 17.30, ale keďže sme muse-
li čakať na opravu, vyšli sme  
okolo 19.30. Medzi tým sa však 
vďaka Panne Márii  ujali situá-
cie nielen sestry FMA, ktoré 
povzbudzovali dievčatá, aby 
toto všetko obetovali ako dar 
Panne Márii,  ale i animátor-
ky a salezián don Jozef Skala. 
V autobuse sa začalo horlivo 
hrať na gitare, spievať a zabá-
vať sa. Keď sa konečne autobus 
pohol, všetci víťazne kričali.

No naša radosť netrvala 
dlho. V Kútoch – teda len po 
niekoľkých kilometroch, auto-
bus poriadne zarachotil a pán 
šofér vyhlásil, že to je koniec. 
Autobus sa už ani nepohne. 
Viete si predstaviť túto situá-
ciu. Rodičia v Bratislave mali 
čakať deti už o 19.00 a v auto-
buse boli malé dievčatá, ktoré 
už začínali pomaly zaspávať.

Hoci sa situácia zdala hrozi-
vá, predsa to v skutočnosti tak 

nebolo. Iste nad tých všetkým 
držala ochrannú ruku  Panna 
Mária. Tak ako na svadbe v Ká-
ne, aj teraz sa o nás kráľovsky 
postarala. Účastníci výletu sa 
začali dobre zabávať. Starší 
zabávali mladších a tak atmo-
sféra zohrievala všetkých, hoci 
bolo už vonku dosť zima.

I keď   sa  pánovi šoférovi 
nepodarilo vybaviť náhradný 
autobus ani z Bratislavy, ani 
z Budmeríc, odkiaľ pochádzal, 
predsa len autobus prišiel. Bolo 
to vďaka  neznámemu ochotné-
mu pánovi z Kútov, ktorý síce 
mal robiť šoféra na oslavách 
starostky v Kútoch, ale na  zá-
klade jej dovolenia, zobral de-
dinský autobus a všetkých nás 
doviezol domov – do Petržalky. 
Bolo 22.00, keď sme dorazi-
li pred kostol. Každý z nás si 
však odnášal obohatenie, ktoré 
sa len tak ľahko nezíska.

M + A 

STREDISKO 
BRATISLAVA – KREMNICKÁ

Ako sme putovali
do (a zo) Šaštína
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Život stredísk/Aktuality

Vybrať si priateľa znamená dať mu prednosť pred ostatnými. Obetovať sa preňho znamená 
dať mu prednosť pred sebou samým.

STREDISKO BRATISLAVA-MAMATEYOVA

PeGečka No.1
Dvadsiateho prvého no- 

 vembra, v poslednú ne-
deľu tohto cirkevného roka, 
sa v stredisku „Mamateyka“ 
stretlo asi päťdesiat ľudí, kon-
krétne animátoriek  a animá-
torov, aby zažili ich prvé spo-
ločné „pracovné“ stretnutie 
– animko. Pripravili ho sestry 
a saleziáni a ich cieľom bolo 
ukázať nám, že sme a máme 
byť tím! Mnohí sa už dobre 
poznáme, niektorých sme so 
záujmom „okukovali“ a pri 
spoločných aktivitách sme sa 
mohli trošku viac zoznámiť. 
Nebolo to teda zamerané na 
riešenie konkrétnej situácie na 
stretku, či naplánovania si ho, 
ale  na uvedomenie si spoločnej 
zodpovednosti a s láskou prijí-
manej  starosti o naše stredisko 

a mladých ľudí, čo doň chodia.
Náplňou jednej skupinovej 
práce bola úloha – ako spraviť 
Eucharistiu pre stretkárov 
bližšiu a pomôcť im k hlbšie-
mu vzťahu k eucharistickému 
Pánovi. Tu je niekoľko našich 
nápadov – najprv im byť prí-
kladom, potom im vysvetliť 
sv. omšu a miesto Eucharistie 
v nej, pripraviť si  adoráciu... 
Takisto sme mohli zapojiť naše 
tvorivé sily, keď sme svojsky 
pracovali s textom evanjelia 
o Zachejovi, ktorý bol Abrahá-
movým synom :-)  Myslím, že 
dievčatá reagovali kladne na 
prítomnosť chlapcov, ktorí sa 
postarali o rozochvenie brá-
nice, prácu brušných svalov 
a úsmevy na našich tvárach :-)

Bludička

Modlitba za SDM 2005

Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, 
Ty si sa stal človekom, 
aby si nám daroval život v plnosti. 
Ty zostávaš s nami vo svojej Cirkvi 
až do konca časov. 
Vtedy bude zavŕšené tvoje kráľovstvo, 
nové Nebo a nová Zem, 
plné lásky, spravodlivosti a pokoja. 
To veríme, na tom budujeme, 
za to ti ďakujeme.

Prosíme ťa: 
žehnaj mladých ľudí na celom svete. 
Daj sa poznať tým, ktorí ťa hľadajú. 
Zachvej tými, ktorí v teba neveria. 
Posilni vieru tých, ktorí ťa vyznávajú. 
Dovoľ im, aby sa k tebe stále znovu 
vydávali na cestu  
ako traja mudrci z východu. 
Urob z nich budovateľov novej 
civilizácie lásky 
a svedkov nádeje pre celý svet. 
Priblíž sa cez nich aj k tým, 
ktorí trpia hladom, vojnou a násilím. 
Naplň svojim Duchom Svätým 
všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave 
Svetových dní mládeže 2005.

Dovoľ im vložiť silu ich viery a lásky  
do služby tvojho kráľovstva, 
aby prijali s otvoreným srdcom  
bratov a sestry z celého sveta. 
Ty si nám dal Máriu za matku. 
Dovoľ, aby na jej príhovor  
Svetové dni mládeže boli sviatkom viery. 
Daruj svojej Cirkvi počas týchto dní 
novú silu, 
aby svetu vydávala vierohodné 
svedectvo o tebe. 
O to ťa prosíme, lebo ty si náš Pán a Boh. 
Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom 
a Duchom Svätým  
naveky. Amen.    >> str. 12–13 
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IMPULZY

Kto povedal, že láska je slepá ? Tá jediná vidí dobre – objavuje krásy, kde druhí nevidia nič.

Na približne 40 kúskov  
 potrebujeme:

Na cesto – 200g masla alebo 
margarínu, 100g práškového 
cukru, štipku soli, 1 bal. vanilí-
nového cukru, 3 žĺtky, 1 lyžicu 
citrónovej šťavy, 300g polohru-
bej múky.
Na zdobenie – asi 250g čoko-
ládovej polevy alebo čokoládo-
vú posýpku, trochu citrónovej 
kôry.
Postup – Tuk vymiešame ruč-
ným šľahačom. Postupne doň 
pridávame práškový cukor, soľ, 
vanilínový cukor a po jednom 
žĺtky. Šľaháme do penista. Po-
tom pridáme citrónovú šťavu 
a citrónovú kôru. Na záver 
primiešame múku. Vymiešané 
cesto dáme do plátenného vre-

STROMČEK  
PLNÝ LÁSKY

Možno si nájdete trochu 
času a pripravíte si 

stromček trochu inak. S vlast-
noručne zhotovenými ozdo-
bami. Podľa nášho návodu si 
spolu s deťmi môžete urobiť 
pekné srdiečka – symbol, ktorý 
vám pripomenie, že tento ma-
gický čas je časom, keď treba 
rozdávať lásku.

Srdiečka symbolizujú ľud-
ské teplo, dobro, lásku. A to 
všetko vystihuje aj Vianoce. Čo 
tak použiť vlastnoručne vyro-
bené srdiečka ako netradičnú 
ozdobu stromčeka. Dajú sa 
zhotoviť veľmi jednoducho a 
svoju zručnosť pri tom môžu 
uplatniť i deti. O to väčšia bude 
ich radosť z príprav.

Potrebujeme: Dva druhy 
červeného papiera: jeden 
s lesklým a druhý s matným 
povrchom; nožnice; pravítko;  
ceruzku; vyšívaciu bavlnku; 
ihlu.

Postup: 1. Na každé srdieč-
ko si vystrihnite dva obdĺžniky, 
každý z iného druhu červeného 
papiera. Rozmery obdĺžnikov: 
na malé srdiečka – 4,5 × 13 cm, 
na stredné – 7,5 × 20 cm, na 
veľké srdiečka – 10 × 30 cm. 
Oba obdĺžniky položte vždy na 

cúška na ozdobovanie s veľkým 
hviezdicovým pyštekom. Plech 
vyložíme fóliou alebo papie-
rom na pečenie a vedľa seba 
tvarujeme rovnako veľké esíč-
ka, prípadne pásiky či venčeky. 
V predhriatej rúre pečieme asi 
10-12 minút, ihneď vyberie-
me a necháme vychladnúť na 
mriežke.

V teplom vodnom kúpeli 
rozpustíme čokoládovú polevu 
a polovicu keksíkov namáčame 
jedným koncom do polevy, 
necháme odkvapkať, prípadne 
posypeme čokoládovou po-
sýpkou.

Zvyšnú polevu môžeme po-
užiť na ozdobenie pečiva jem-
nými pásikmi. Polevu necháme 
dobre stuhnúť. Dobrú chuť!

STRIEKANÉ ESÍČKA
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IMPULZY

Človek hľadá domov po celý svoj dlhý život. Len láska je dom, v ktorom môžeš bývať – večne!

seba a zložte ich na polovicu. 
Otvorené okraje rovnomerne 
zaokrúhlite (všetko si treba 
radšej presne odmerať).

2. Takto pripravené polovič-
ky srdiečka priložte k sebe a ich 
nastrihnuté časti prevliekajte 
podľa obrázka, ako keby ste 
plátali po diagonále, vždy však 
vovlečte do vnútra srdiečka 
kúsok bavlnky, aby sa dalo 
zavesiť.

MA¼BA NA SKLO

Máte doma kvetináče, kto-
ré sa vám zdajú fádne, 

alebo starý drevený nábytok, 
ktorý je vám ľúto vyhodiť, alebo 
si chcete vyrobiť originálny by-
tový doplnok pre radosť alebo 
darček pre priateľov? Skúste 
decoupage.

D e c o u p a g e , 
alebo obrúsko-
vá technika 
vás iste za-
ujme najmä 
svojou jedno-
duchosťou a 
prístupnosťou. 
Tento milý a 

dostupný spôsob dekorácie 
kvetináčov, rámčekov, skriniek, 
kamienkov ale aj textilu a ná-
bytku vyžaduje okrem trošky 
fantázie a trpezlivosti naozaj 
veľmi málo. Stačí k tomu oby-
čajný trojvrstvový obrúsok so 
zaujímavým motívom, lepidlo 
a štetec. Chcete si to skúsiť a 
radi tvoríte v kolektíve? Príď-

Možno sa vám nechce robiť 
zložitú vianočnú výzdobu 

a radi by ste vyčarili atmosféru 
len niečím jemným, nenároč-
ným? Skúste si zhotoviť maličký 
venček na svietnik.

Potrebujete: hrubší drôt, tenší 
drôtik alebo špagátik, umelé či 
živé kvietky, bobule, lístočky …
Postup: Z hrubšieho drôtu si 
urobte krúžok podľa veľkosti 
svietnika (aby sa dal naň na-

vliecť). Špagátikom alebo ten-
kým drôtikom na krúžok po-
stupne pripevňujte malé kytičky, 
kým nevznikne vkusný venček. 

Celkom jednoduché, nie?
Janka Pullmannová, FMA

Mery Fečíková, FMA

te medzi nás! Ste samouk? 
Vyskúšajte to podľa nášho 
postupu.

Postup: 1. Vyberieme si 
podklad, ktorý chceme ozdo-
biť – kvetináč, poličku, tacku, 
rámček a pod.

2. Vhodný motív z troj-
vrstvového obrúska najprv 
vystrihneme a zbavíme posled-
ných dvoch vrstiev

3. pomocou prsta, alebo 
štetca motív opatrne prilepíme 

na podklad buď špeciálnym 
lepidlom určeným na túto tech-
niku , alebo bežným lepidlom 
( napr. Hercules) a necháme 
zaschnúť 

4. Dokončiť môžeme pomo-
cou kontúrovacích farieb na 
keramiku, alebo akrylovými 
farbami, prípadne prelakovať, 
ak sme nepoužili špeciálne 
lepidlo, ktoré už túto zložku 
obsahuje. A hotovo ! 

VENČEK NA SVIETNIK
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Aktuality

Buďte živým prejavom Božej láskavosti, láskavosti v tvári, v očiach, úsmeve, v srdečnom pozdrave.

JUBILEJNÉ 20. SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE 2005

Tešíme sa na Kolín

Najnovšie informácie o blí-
žiacom sa stretnutív Kolí-

ne nad Rýnom možno nájsť na 
internetovej stránke www.koli-
n2005.sk. V našom seriáli ak-
tualít sa budeme zoznamovať 
s významom SDM, s posol-
stvom Jána Pavla II. mladým 
z príležitosti najbližších SDM 
i s organizačnými prípravami 
na toto stretnutie.

História a zmysel SDM
SDM sú púťou mladých ľudí a 
festivalom stretnutí a jednoty. 
Od roku 1985 sa striedavo na 
diecéznej a na medzinárod-
nej úrovni stretávajú biskupi 
s mladými ľuďmi ako ich 
pastieri i bratia, aby spolu 
objavovali tajomstvo Krista 
i spoločenstva Cirkvi. Doteraz 
sa uskutočnilo v rámci SDM 
deväť medzinárodných stret-
nutí:

Na SDM 2002 v kanadskom 
Toronte Svätý Otec vyjadril po-
solstvo, ktoré chce odovzdať 
mladým ľuďom: „Očakávanie, 
ktoré ľudstvo prežíva uprostred 

toľkých nespravodlivostí a utr-
pení, sa splní v novej civilizácii 
v znamení slobody a pokoja. 
No na jej realizáciu je potreb-
ná nová generácia budovateľov, 
ktorí budú hnaní nie strachom 
či násilím, ale naliehavou po-
trebou pravej lásky, a tak budú 
schopní stavať kameň na ka-
meň, aby budovali mesto člo-
veka, mesto Boha. Dovoľte, 
milí mladí priatelia, aby som 
povedal: Verím, že týmito bu-
dovateľmi musíte byť vy. Vy ste 
muži a ženy zajtrajška, vo va-
šich srdciach a rukách spočíva 
budúcnosť. Vám Boh zveruje 
úlohu. Je ťažká, ale vznešená:
spolupracovať s ním na budo-
vaní civilizácie lásky.“

Ako zvyčajne program SDM 
bude prebiehať v dvoch eta-
pách: od 11. do 15. augusta 
2005 v nemeckých diecézach 
s mottom „Hostia sú požehna-
ním“ a od 16. do 21. augusta 
2005 v samotnom Kolíne nad 
Rýnom.

Program v diecézach
Počas pobytu v diecézach 
bude veľa príležitostí na dialóg 
a osobné spoznávanie, modlit-

by a liturgie. Na programe sú 
aj aktivity na voľný čas a náv-
števy miestnych turistických 
zaujímavostí. Dni v diecézach 
sú zamerané na vzájomné 
zdieľanie mladých a zážitok 
pohostinnosti. V tomto čase-
budú hostia zadarmo ubyto-
vaní v hosťovských rodinách, 
s ohľadom na zachovanie 
skupín, v ktorých budú pri-
chádzať. Jedným z hlavných 
prvkov dní v diecézach bude 
Deň sociálnej služby v piatok 
12. augusta 2005. v rámci tejto 
celonárodnej akcie budú pútni-
ci aj hostitelia zapojení do rôz-
nych sociálnych aktivít. Deň 
sociálnej služby má pomôcť 
vyjadriť dobročinný a charita-
tívny rozmer Cirkvi.

Program SDM
16. augusta (popoludní) –
uvítacia svätá omša s kolín-
skym arcibiskupom.
17.–19. augusta (dopoludnia) 
– katechézy biskupov a sv. om-
še na národnej úrovni
18. augusta – uvítací ceremo-
niál so Sv. Otcom
19. augusta (večer) – spoločná 
krížová cesta.
20. augusta –  večerná vigília

KOLÍN NAD RÝNOM
Zážitok univerzality Cirkvi, nadšenia a radosti 
mladých. Možnosť lepšie spoznať seba, Krista, novú 
krajinu, Svätého Otca, svojich biskupov i nových 
priateľov.To všetko umožňujú Svetové dni mládeže.
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Aktuality

Keď chceme milovať, musíme sa zriecť túžby brať a musíme mať vôľu dávať a prijímať.

21. augusta (dopoludnia) – 
svätá omša so Svätým Otcom 
Počas všetkých SDM v Kolíne 
nad Rýnom bude možnosť pri-
stupovať k sviatosti zmierenia 
Festival mládeže bude prebie-
hať od 16. do 19. augusta.

Koľko si treba našetriť
Orientačná cena pre celkový 
pobyt na SDM aj v diecézach 
aj v Kolíne, je 9 990 Sk. Ide 
zatiaľ o približnú sumu, v kto-
rej je zahrnutá doprava a balík 
pútnika, ktorý obsahuje: uby-
tovanie, stravu, poistenie, ces-
tovný lístok po Kolíne, knihu 
pútnika. Prihlasovať sa bude 
cez diecéznych koordinátorov 
pre mládež. Kontakty budú 
zverejnené neskôr. Termín pri-
hlásenia na SDM v Kolíne nad 
Rýnom je do 30. apríla 2005.

Logo 20. SDM
Najdôležitejším momentom 
svetových dní mládeže je 
stretnutie s Ježišom, preto 
logu dominuje kríž, ktorý sym-
bolizuje Ježišovu prítomnosť 
na tomto podujatí. Červená 
farba znamená lásku, nadše-
nie a bolesť.Vyjadruje Božiu 
lásku a Ježišovu smrť na kríži, 
ale pripomína aj bolesť, ktorá 
je prítomná v našich životoch 
a v celom svete. Kríž je hlav-
ným symbolom kresťanskej 
nádeje a vykúpenia Ježiša 
Krista, ktorý premohol každú 
bolesť.

Hviezda symbolizuje Božie 
vedenie a ukazuje smer. Svieti 
ako Božie znamenie označujú-

ce miesto, kde sa narodil Ježiš. 
Podľa Biblie hviezda ukázala 
trom mudrcom z východu ces-
tu k Ježišovi. Po dlhom putova-
ní mudrci našli a spoznali Ježi-
ša. Táto skúsenosťsa ich dotkla 
a domov sa vrátili zmenení. 
Presne tak ako hviezda vtedy 
svietila nad maštaľou v Betle-
heme, dnes svieti na Boží dom 
v Kolíne. Táto hviezda chce po-
zvať mladých z celého sveta do 
Kolína na Svetové dni mládeže: 
„ Príďte sem!“

Chvost kométy vyjadru-
je dráhu hviezdy: prichádza 
zhora – od Boha. Preto pretí-
na obmedzený horizont nášho 
pozemského sveta. Zlatá far-
ba pripomína nebeskú žiaru 
Boha, ktorá osvetľuje temno-
tu tohto sveta. Kométa je v ce-
lom svete symbolom sviatku 
narodenia Ježiša Krista.

Kolínska katedrála repre-
zentuje miesta, kde sa budú 
konať 20. Svetové dni mlá-
deže. Po stáročia boli v tejto 
katedrále uctievané relikvie 
troch mudrcov. Červená far-
ba katedrály v logu symbo-

licky spája Cirkev s krížom: 
Kristus a Cirkev sú neod-
deliteľne spojení. Práve 
prostredníctvom Cirkvi je Je-
žiš, ukrižovaný a zmŕtvych-

vstalý Kristus, prítomný 
v dejinách sveta.

Elipsa, ktorá rámuje logo, 
má niekoľko významov. Pred-
stavuje písmeno C – začiatoč-
né písmeno Ježišovho mena 
(Christ), ale aj univerzálneho 
spoločenstva Cirkvi (Com-
munio). Vyjadruje tiež objatie 
Boha, ktorým nás ochraňuje. 
Oblúk ďalej symbolizuje oblo-
hu, ktorá je obrazom Božieho 
milosrdenstva, obklopuje a za-
chraňuje celý svet, má preto 
modrú farbu. Oblúk elipsy je 
otočený ku krížu, zároveň sa 
smerom k nemu otvára. Celko-
vé posolstvo loga poukazuje na 
kríž:kresťania sa musia obrátiť 
ku krížu, k Ježišovi, ktorý bol 
ukrižovaný a vstal z mŕtvych. 
Logo pozýva všetkých k adorá-
cii, ako hovorí motto 20. sveto-
vého dňa mládeže:„Prišli sme 
sa mu pokloniť.“ (Mt 2,2).

Dolná časť oblúka pripo-
mína rieku Rýn a loď, ktorou 
je Cirkev, podobná Noemovej 
arche. Modrá farba tohto ob-
lúka zároveň predstavuje vodu 
krstu.

Informácie o dobrovoľníctve 
na SDM budú sprístupnené na 
oficiálnej internetovej stránke
www.wyd2005.de.

Spracoval Ondrej Šmidriak
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Animátori pod lupou

Animátori pod lupou

Poznal som, čo je smäd, preto som vykopal studienku, aby druhí mohli piť.

V minulom čísle Lawíny som Vám predstavila prvých dvoch 
animátorov. Boli zo saleziánskeho strediska na Daliborovom 
námestí v Petržalke. Nemusela som cestovať až tak ďaleko, aby som 
Vám predstavila ďalších. Títo dvaja ľudkovia sú zo saleziánskeho 
strediska na Mamateyovej ulici v Bratislave. V krátkom rozhovore 
ich môžete lepšie spoznať. 

Juraj Bajčan (18)

Ako ťa volajú: kamaráti „Vajco“ a ostatní Juro, Ďuro
Kde funguješ, keď funguješ: na Mamateyke a v oratku
Kde bývaš: V Bratislave – v Petržalke
Niečo o rodine: Mám veľmi rád svoju rodinku, zázemie mám veľ-

mi dobré. Mám dvoch bratov (staršieho a mladšieho). 
Moji rodičia pracujú na Mamateyke. Je tu môj druhý 
domov. 

Čo ťa baví: šport (hlavne futbal, posilňovňa), moja 
partia, kamaráti a čundre (podľa času)

Škola, zamestnanie: Študujem na drevárskej 
priemyslovke. Moje zamestnanie je Mama-
teyka :-)
Zvláštny znak: To by možno vedeli skôr pove-
dať moji kamaráti : )
Stretko, krúžok, ktorý vedieš: 
najmladší chlapci – špecifické meno Benjamín
(8–9 rokov). Sú to veľmi dobrí chlapci. Spolu 
s ďalšími dvomi stretkami je to budúcnosť 
Mamateyky. 

 Ako si sa dostal/a k animá-
torstvu?
M. G.: Bola som na jednej ak-
cii, ktorá sa volá Manželské 
stretnutia. Tam som videla, 
že sa animátori starajú o deti 
a to ma chytilo. Bolo to v roku 
1999. Rozhodla som sa, že od 
roku 2000 budem aj ja chodiť 
animovať. Prvý rok som bola 
len ako pozorovateľka a potom 
som pokračovala s Maťou Dra-
veckou. 
J. B.: To je dlhší príbeh. Bola 
to éra ešte Laca Harčára (dnes 
pôsobí v Košiciach). Bolo to 
veľmi vtipné. On mal vytypo-
vaný úzky okruh chalanov. Ja 
a ostatní chalani sme 
to ešte nevedeli, 
že sme to práve 
my. Laco si nás 
postupne odchy-
tával na také menšie 
rozhovory. Ja som mal 
dojem, že som niečo uro-
bil. Laco mal prísny výraz 
v tvári. Nakoniec sa z toho 
vykľula otázka: „Čo keby si 
aj ty patril k tým, ktorí chcú 
pomôcť saleziánom?“ Pýtal sa 

ma, či sa aj ja nechcem niekedy 
v budúcnosti stať animátorom. 
Ten záver bol taký, že z toho 
prísneho Lackovho pohľadu sa 
vykľul príjemný a veľmi vľúdny 
úsmev na tvári. 
 Čo ti dáva animátorstvo ako 
osobe?
M. G.: Rozvíja moju osobnosť 

ako takú. Animátorstvo je od 
slova anima – duša. Ja som 
zodpovedná za niekoho – toto 
je niečo úžasné, že ja môžem 
formovať niekoho druhého 
a môžem ho usmerniť na ceste 
k Bohu. Animátorstvo je pre 
mňa výzva. 
J. B.: Dáva mi ohromnú silu.
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Magdaléna Grigarová (21)

Ako ťa volajú: Maggie, Magduš, Magduška – Haluška
Kde funguješ, keď funguješ: na Mamateyke, chodím hrať do 

zboru – hrám na priečnu flautu
Kde bývaš: V Bratislave – v Petržalke
Niečo o rodine: Mám dvoch mladších súrodencov – brat Daniel 

(17) a sestra Johanka (14).
Čo ťa baví: hra na flaute, spievanie, mám veľkú

záľubu v pečení kysnutých koláčov
Škola, zamestnanie: Vysoká škola – filozofická

fakulta (odbor knižničná a informačná veda)
Zvláštny znak: nosím strojček, okrem nemči-

ny a angličtiny sa učím ešte maďarčinu 
a fínčinu 

Stretko, krúžok, ktorý vedieš:  
stretko Halušky

 Charakterizuj pojem slova 
„animátor/ka“
M. G.: Animátorka nie je uči-teľ-
ka. Je podľa mňa priateľka, ktorá 
nenápadne pomáha dievčatám, 
ktoré ju potrebujú. Animátorka 
musí byť rozhľadená v určitých 
veciach a na stretku musí ve-
dieť flexibilne reagovať. Musí
vedieť vyriešiť problém, ktorý 
vznikne na stretku. Animátor 
je niekto, kto objaví v mladom 
človeku talenty a pomáha mu 
ich rozvíjať.
J. B.: Animátorstvo je spolo-
-čenstvo ľudí, ktorých mám rád 
a ktorí majú radi mňa. Animá-
tori sú ľudia, ktorí mi dokážu 
pomôcť a to všetko nás vlastne 
spája. Všetko robíme pre mla-
dých – nerobíme to pre seba 

a nerobíme niečo, čo musíme, 
ale čo chceme.
 Aký bol tvoj najkrajší/najhor-
ší zážitok s deťmi a mladými?
M. G.: Najkrajší moment je, keď 
vidím, že Boh pôsobí v srdci 
každého mladého.
J. B.: Pekných zážitkov bolo 
veľa. Najkrajšie zážitky pri-
náša prímestský tábor, keď sa 
deti tešia, že môžu byť medzi 
kamarátmi a s animátormi. Na-
vzájom sa spoznávajú a pritom 
spoznávajú aj sami seba. 
 Odkiaľ čerpáš energiu?
M. G.: Ja som sa narodila ako 
mierne temperamentné dieťa, 
čiže mám v sebe takú hyper-
aktivitu. Energiu získavam 
s modlitby a rozhovoru s Bo-
hom a niekedy aj z ticha.

J. B.: Energiu získavam od 
„Šéfa“, ten jej má dosť, ale aj od 
mojich kamarátov.
  Ako sa na animátorstvo 
pozerá tvoja rodina?
M. G.: Moja rodina je animá-
torstvom nadšená. Moji rodičia 
ma v tom podporujú a nikdy mi 
v tom nebránili. Môj brat je tiež 
animátorom. 
J. B.: Myslím, že úplne v pohode. 
Možno aj preto, že moji rodičia 
spolupracujú so saleziánmi.
 Čo ťa dokáže povzbudiť?
M. G.: Povzbudiť ma dokáže 
napríklad úsmev alebo dobrá 
rada.
J. B.: Úsmev a dobrá nálada.
 Kto je tvojím vzorom?
M. G.: Nemám žiadne vzory. 
Skôr sa mi páčia vlastnosti 
ľudí. 
J. B.: Snažím sa byť originálny, 
a preto nemám žiadne vzory. 
Som sám sebou.
 Tvoj odkaz pre Laurákov?
M. G.: Buďte vždy veselí a vaša 
veselosť nech je vždy pravdivá. 
Žite vždy s Pánom.
J. B.: Buďte dobrí a poslúchajte 
rodičov :-) a svojich vedúcich, 
lebo oni vedia, čo robia. 
 Čo si myslíte, čo vás dvoch 
spolu spája?
Spolu: Humor. 

M. G.: Keď mám „slinku“, tak 
sa smejem stále. 
J. B.: Ja „slintám“ stále.          
:-)))
Spolu: Každý sme niečím 
iným výnimoční, a to nás 
spája.

Andrea Feketeová
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Ftipy, ftípky ...
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E-SMS: evanjelizaèné SMS
Pre tých, ktorí svoj kredit neľutujú na poslanie nejakej-tej priateľskej  
sms-ky  tu máme duchaplnú ponuku. Ide o reklamné slogany 
evanjelizačnej kampane v Singapúre. Dá  sa poslať ich  v našej 
materčine, alebo niekoho potrápiť angličtinou.

 Don´t forget your umbrella, I might 
water the plants today.   (Your God)
Dnes si nezabudni dáždnik. Možno budem 
polievať kvety.  (Tvoj Boh)
 If you miss the sunrise I made for you 
today, neve mind. I´ll make you another one 
tomorrow. (Your God)
Ak zmeškáš východ slnka, ktorý som spravil pre 
teba dnes, nevadí. Zajtra ti urobím ďalší.
(Tvoj Boh)

 I think you´re the most beautiful person 
in the world. Okay, so I´m biased. (Your God)
Myslím, že si tá najkrajšia osoba na svete. No 
dobre, tak som na teba zaťažený. (Tvoj Boh)
 If you think the Mona Lisa is stunning, 
you should look at my masterpiece. In the 
mirror. (Your God)
Ak si myslíš, že Mona Lisa je úžasná, mal by 
si sa pozrieť na moje majstrovské dielo. Do 
zrkadla.  (Tvoj Boh)
 Earthlings, don´t treat me like an alien. 
What do I have to do to get your attention? 
Take out an ad in the paper? (Your God)
Pozemšťania, nesprávajte sa ku mne ako 
k mimozemšťanovi. Čo mám spraviť, aby som 
pritiahol vašu pozornosť? Dať si reklamu do 
novín? (Váš Boh)
 Please, don´t drink and drive, you´re 
not quite ready to meet me yet.  (Your God)
Prosím ťa, nešoféruj, keď si pil. Ešte nie si úplne 
pripravený stretnúť sa so mnou. (Tvoj Boh)
 How can you possibly be a self-made man? 
I specifically recall creating you. (Your God)
Ako by si mohol vzniknúť sám od seba. Presne si 
pamätám, ako som ťa tvoril. (Tvoj Boh)
 I was thinking of making the world black 
and white. Then I thought ... naah    ( Your God)
Najprv som chcel spraviť svet čierno-biely. Potom 
som si pomyslel: „Aaale...“ (Tvoj Boh)

Tú
 k

áv

u musím obmedziť!


