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Keď rozprávaš, tvoje slová by mali byť lepšie ako tvoje mlčanie.
(Arabské príslovie)

Už odišli... zazvonil zvonec a krásnej prázdninovej rozprávke je ko-
niec! Verím však, že počiatočný drobný smútok vystriedala radosť 
zo stretnutia sa so spolužiakmi, z rozprávania pestrých, občas akč-
ných i nebezpečných super zážitkov, ktoré ešte nestihli vychladnúť.

Myslím si, že najmä tí, ktorí menili školu, poprípade postúpili sme-
rom vyššie, na strednú, tak už máte aj teraz o čom rozprávať! Hlav-
ne na to pozerajte s nádejou! :-) Mne sa však škola začne o niečo ne-
skôr, a tak si ešte môžem vychutnávať spomínanie na leto. Okrem 
toho som ešte nepostretala všetkých kamarátov a známych, takže 
sa musím starať o to, aby sa mi nič podstatné z pamäti nevymaza-
lo! Uznajte, to by bol trapas, keď sa tak tešíme na zdieľanie skúse-
ností a zrazu nič!

Ale viete, čo bol ešte trapas?! Možno ste ho zažili už aj vy... Prídete 
niekam, začína sa nejaká skvelá akcia... všetci sa tešia, radujú... 
a práve vtedy máš náladu pod psa... Tak toto sa mi stalo nie jeden-
krát počas uplynulých dvoch mesiacov. Bolo to až také zlé, že všetci 
moji kamaráti, čo boli naokolo, mali skutočne starosť, že čo je so 
mnou. Je super mať takých dobrých kamarátov a priateľov, ale po-
zor – nezneužívať! :-)

Pár podobných situácii ma prinútilo trošku porozmýšľať nad tým, 
že prečo sa to deje, ako tomu predísť alebo ako to po prepuknutí 
„odletu včiel“ eliminovať. Keď ste už nad tým rozmýšľali aj vy a pri-
šli ste na niečo užitočné, nebojte sa napísať nejaký fajn odkaz na 
našej stránke – www.laura.mladez.sk – úplne dolu je odkazovač.

Mne sa totiž podarilo zatiaľ len prísť na to, že vôbec nezáleží na 
tom, kde si. Nezáleží na tom, ako vynikajúco sa o teba postarajú. 
Nezáleží na tom, či si si zbalil všetko potrebné. Nezáleží na tom, že 
máš dosť vreckového, aby si si mohol kúpiť aj nejakú milú zbytoč-
nosť. Lebo aj keby toto všetko bolo, ešte stále nemusíš byť šťastný! 

To, či budeme robiť priateľom starosti a sebe otravovať život, závisí 
len od nás a od rozhodnutí nášho srdca! Skúmajme teda, čo v ňom 
máme, čo nás ťaží a rozhodnime sa tomu z diaľky zamávať na roz-
lúčku!

Želám dobrý začiatok nového školského roka a radosť z budovania 
priateľstva! Good luck :-) 

      Bludička+
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Proste Laura nemala rada 
cviklu. Tak to chodí, aj svä-

tí majú svoje chute a nechute. 
Smola bola v tom, že práve 
tohto milého druhu zeleniny 
sa v okolí Junínu urodilo vždy 
dosť hojne a ľudia ju často no-
sili do saleziánskeho internátu 
ako sponzorský dar. Tým pá-
dom sa často ocitla aj v jedál-
nom lístku. Čo s tým? 

Do kauzy bola zapletená aj 
Merceditas, ktorá mala k cvikle 
rovnaký vzťah ako jej kamarát-
ka Laura. Obidve vedeli, že im 
z nej nebude zle, ale ten pocit... 
Napokon našli riešenie. Keď sa 
inkriminovaná potravina opäť 
ocitla na tanieri, sprisahanec-
ky na seba žmurkli. Ich pohľa-

dy hovorili: „Tak za čo to dnes 
obetujeme?“

Lauráčka komentuje
Dosť príjemné vedieť, že 

Laura fungovala ako normálny 
človek, ktorý nie je chodiaca do-
konalosť. Podstatné je, ako sa 
k veci postavila. Aj ja mám svo-
je cvikle. Keď si spomeniem na 
kyslé mlieko alebo tekvicový prí-
varok. Bŕŕŕ! Ale s jedlom to nie 
je ešte také zlé, to sa dá. Horšie 
je to s inými nechuťami. Naprí-
klad, keď som bola v tábore, je-
den večer som mala takú nechuť 
skákať s babami na Laura-tan-
coch. Nie že by mi bolo zle. Jed-
noducho som mala nechuť. Bolo 
to však na programe a baby 

bolo treba trošku rozhýbať. Ale-
bo pred stretkom s piatačkami 
ma niekedy chytil taký stav, že 
by som si najradšej našla ho-
cijakú výhovorku, len aby som 
tam nemusela ísť. Nebudem 
zverejňovať, ako to nakoniec do-
padlo, ale to Laurino riešenie je 
celkom vynaliezavé. A profitu-
jem z toho nielen ja, ale aj tí, za 
ktorých to obetujem. Moja chuť 
a nechuť predsa nemôže byť 
stredom vesmíru a úplne riadiť 
môj život. Ale predsa by som 
radšej brala možnosť nebyť 
v tom sama, a mať ako podporu 
nejakú tú svoju Merceditas.

Apa

Nezáleží 
na chuti
Nezáleží 
na chuti

Laurinu kauzu s cviklou  
asi všetci poznáte. Že nie?  

Tak jej venujme zopár riadkov.

Laurinu kauzu s cviklou  
asi všetci poznáte. Že nie?  

Tak jej venujme zopár riadkov.

Laura & Laura

Často bránime niektorú vec slabými dôvodmi, pretože tie najsilnejšie  
sa neodvážime vysloviť. (Jean Paul)
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PoMýlení. Ide o dušu!

Hovorí sa o nej všade. Bilboardy visia v každom meste. Všetci – teda takmer všetci – ju poze-
rajú. Reč je o reality šou VyVolení. 

To, že je spravená tak, aby pritiahla pozornosť divákov, je fakt. To, že keď bežala v Maďarsku 
a v Čechách, stali v nej rôzne nemorálne veci, je tiež fakt. Pre nás v redakcii je to dostatočný, aby 
sme neposielali SMS-ky. A aj viac. Aby sme protestovali. Najprv ignorovaním tohto programu. 
A potom ešte jednou úsmevnou formou :)

Rozbiehame tichý a zábavný protest proti VyVoleným a iným reality šou s nízkou morálnou 
úrovňou. Pridať sa je veľmi jednoduché. Akcia spočíva v tom, že zbierame vtipné výroky, ktorými 
sa dá reagovať v situácii, keď sa ťa pýtajú: „A ty to prečo nesleduješ?“ Alebo, keď sa ti snažia vsu-
gerovať, že keď to nežerieš, si mimo. Najvtipnejšie nápady uverejníme a odmeníme, preto neza-
budnite pridať aj meno a adresu.

Vaše hlášky čakáme na adrese lawina.laura@gmail.com, predmet: PoMyleni

Hodina pre Svätého Otca

Čítali sme aj počítali sme vaše Hodiny pre 
Svätého Otca – cca 40 hodín, čo je 2400 

minút. A to sú len tie zaevidované! Keď k tomu 
pridáme ešte ostatnú stovku fanklubákov, ktorí 
sa neozvali, ale fungujú... Viete si predstaviť aká 
je to sila! Ja teda nie :-)

Vyberáme z vašich odoziev na túto akciu:

Hodinu za Svätého Otca bola vykonaná. Bola 
na adorácií v tichosti a v modlitbách, čo mňa 
samú tešilo. Potrebovala som byť chvíľu sama 
a práve táto adorácia mi pomohla. Bol to pre 
mňa veľmi hlboké, už len kvôli tomu, že som po-
trebovala byť v modlitbách a bola som celú ho-
dinu, čo je pre mňa veľmi povzbudivé. Zobrala 
som so sebou aj kamarátku, ktorá nie je zapoje-
ná do Eucharistiády, ale to nevadí. Teším sa z to-
ho, že BOH je tak úžasný. 

Stanuška Strýčková, Čadca

U nás je takáto situácia s kostolmi: na dedi-
ne máme jeden kostolík, ktorý je však cez deň        
zamknutý. V meste sa v tomto čase kostol, ktorý 
býval otvorený, úplne prerába a druhý otvorený 
nie je. Chýba mi, že sa nemám kde zastaviť a stí-
šiť sa.

Na sviatok Petra a Pavla bola u nás svätá 
omša. Po nej sme aj s kamoškou, ktorá sa tiež 
evidovala za „členku fanklubu“, poprosili tetu, 
ktorá sa u nás predmodlieva, aby sa s nami po-
modlila ruženec za Svätého Otca. Ochotne sú-
hlasila a ešte s nami ostalo aj pár ľudí. Dokopy 
nás teda bolo osem. I keď to nebola celá hodin-
ka, myslím, že to stalo za to! Teším sa na ďalšiu 
aktivitku!

Kvetka Balková, Vyšný Kubín

Zapojila som do tejto aktivity 12 ľudí, ktorí 
nie sú členmi Fanklubu tohtoročnej SuperStar. 
Moje skúsenosti s touto aktivitou: Je to úžasné, 
ak náš PAPA sa môže na nás takto pozerať zo 
svojho okienka ako plníme jeho začatý plán. Dú-
fam, že sa všetci s ním stretneme. 

 Zuzana, Lastomír

Prežil som jednu hodinu s Pánom Ježišom 
v kostole sám. Bolo mi veľmi dobre. Moja ma-
mička vtedy nemohla byť so mnou, tak sa po-
modlila za Svätého Otca inokedy. Sme veľmi 
radi, že môžeme Svätému Otcovi aspoň takto 
pomáhať.

František Bartek, Dubnica nad Váhom

Spravodajstvo

Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť, čo sa nám páči, 
ale nájsť zaľúbenie v tom, čo robíme. (T. A. Edison)
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život zameniť za zážitok pútnikov 
po miestach spätých so životom Jána Pavla II. 
Takže smer Poľsko: rodný dom, Krakow, a ešte 
všeličo iné. Reportážne postrehy z tejto púte 
očakávajte v budúcom čísle.

Kto je schopný rozdávať sám seba, je bohatý. Prežíva sám seba ako niekoho, 
kto môže prispieť druhým. (Erich Fromm)

Eucharistiáda 
vrcholí
Laurácka aktivita Eucharistiáda 
sa blíži k očakávanému a dobre 
utajovanému vyvrcholeniu. 
Nejaké info však už prenikli 
medzi účastníkov – špiónske 
správy sa šíria e-mailom aj 
poštou.

Po akcii Hodina za Svätého Otca, anke-
te Eucharistiády a po aktívnej účasti 

na eucharistickom kongrese nastal čas 
odhaliť prekvapko, ktoré sa chystá. A to, 
a to, a to... Držíme vás v napätí. Tramtaradá! 
Vyberieme sa po stopách iniciátora eucharistic-
kého roka. To akože čo? No to akože to, že pozý-
vame členov fanklubu Super tohtoročnej Star na 
jeden víkend (21.–23. októbra) svoj každodenný 

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY 
VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE 
ŽIAKOV A UČITEĽOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE 
MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.

(Pre vysokoškolákov druhá veta znie: PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE 
ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV NAŠEJ UNIVERZITY)

Modlitby za školu

Keď jeden malý mravec prinesie do mrave-
niska kúsok ihličia, nie je to veľa. Ale keď to 

robí každý deň spolu s tisíckami svojich kamará-
tov, zrazu sa všetko zmení.

Tak je to aj s tými, čo chodia na nábožko 
v škole. Keď každý z nich začne šíriť priateľstvo 
a dobrotu, musí sa začať niečo diať. A keď sa ešte 
začnú za svoju školu modliť, začne to tam byť 
akčné. 

A práve tomto spočíva akcia Modlitba za 
školu, ktorá prebieha na celom Slovensku na 
všetkých typoch škôl. Oboznámi vás s ňou váš 
katechéta alebo katechétka. Je to fakt dobrá vec, 
zapojte sa s akčnosťou typickou pre Laurákov. 
Tým, čo už nábožko nemajú (však tretiaci – stre-
doškoláci a starší :-), ponúkame text modlitby, 
ktorý schválili otcovia biskupi ako oficiálnu
modlitbu tejto akcie. Viac informácií nájdete na 
www.rcc.sk.
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Stredisko Košice

Sídliskové 
dobrodružstvo

Denne sa hrávali scénky v hereckom preve-
dení animátorov. Dni sme si spestrovali 

rôznymi hrami, ktorých sme mali veľkú zásobu. 
Deti sa nechali pohltiť aj našou premakanou 
stopovačkou s rôznymi stanovišťami, napríklad 
v tmavom podchode – inak veľmi „kultúrnom“, 
v potoku aj na cintoríne. 

Deti si priebežne pripravovali i vlastný 
program. Boli veľmi tvorivé a vysmiate. Často 
sme boli svedkami komických situácií pri nácvi-

koch. Predviedli svojim rodičom napr. módnu 
prehliadku, v ktorej predstavili nádherné letné, 
zimné i športové kolekcie. Módu mali v malíčku. 
Rezkosť svojich nôh zrealizovali formou rôz-
nych tancov ako Belgičák, Ave Mária, country, 
breakdance. Konala sa i táborová Super star. 
Nechýbala nám ani slávna porota – teda až na 
pána Lučeniča, ktorý bol „chorý“. Deti zo seba 
vylúdili množstvo tónov sledovaných prísnym 
uchom poroty. Chalani nelenili a prejavili sa ako 
výborní herci, už len poslať ich do Hollywoodu. 
Súčasťou ich umeleckej tvorby boli zábavné 
scénky a vtipné pripomienky. 

Tábor vyvrcholil hromadnou opekačkou. Deti 
sa opekali na slniečku a špekáčky na ohníčku.

Zahrali sme si spoločne poslednú hru – ban-
ku. Aj najmenšie deti sa nechali pohltiť hrou 
a zazneli rozhovory typu: 

Danielka – cca 5 ročná – našla jednu zo skry-
tých „bankoviek“ v lese:

– Aj tam je peniaz... aj tam! A to je veľaaa??? 
– Áno, to je 1000 korún, to je veľa... 
– A to je viaaaac ako miliooooooooooooon?
– Nie, to je „trošku“ menej....
– Cíííííí, ta to my koľko veľa zarábame!!! 
Banku sme zakončili vyhlásením konta s naj-

vyšším obnosom peňazí. 
Nasledovalo menšie lúčenie sa s táborom 

a prísľub ďalších podobných, na zážitky plod-
ných, akcií.

 M. T. & M. W. & J. K. & O. V. & M.C.

Láska je vôľa prekonať seba samého za účelom duchovného rastu, 
skutočne milujúci ľudia sú tí, ktorí rastú. (M. S. Peck)

Naše dobrodružstvo v podobe 
prímestského tábora na košickom 
sídlisku začalo 24. augusta. 
Domáci animátori mali posilu 
v kolegyniach z Čiech, Záhoria, 
Michaloviec a Dolného Kubína. 
I napriek spočiatku zlému počasiu 
nám detí deň čo deň pribúdalo.
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 Nech sa páči: ukážkový dožinkový veniec

Stredisko Banská Bystrica

Jeden deň v tábore Jazierce
Svitlo krásne utorkové ráno. Slnko je už na oblohe, no v tábore je ešte 
hrobové ticho. Keď pozriem okolo seba všetci ešte spia. Zrazu ticho 
naruší tlmená hudba, ktorá postupne naberá na hlasitosti. Vtom Rado 
zvolá: „Budíček!“ A tábor ožíva.

Ťažkopádne vstávame z po-
stelí a začína ranný zhon. 

Rýchlo sa umyť, obliecť, upra-
viť, aby sme stihli bodovaný 
nástup a rozcvičku. Andre-
jov hlas sa ozval v megafóne, 
všetci ideme von cvičiť. S ťaž-
kým krokom vychádzame von 
z chatiek. Andrej nás vytrápil 
fakt dobrou rozcvičkou, sme 
zadychčaní, ubolení. Vraciame 
sa na chatky, aby sme sa po-
modlili a s úsmevom a dobrou 
náladou, ktorú nám Boh dáva, 
vykročili do nového dňa. Medzi 
tým sa animátorky a pomocné 
animátorky obliekli do krojov, 
lebo boli kňažné a dievčatá ich 
obsluhovali pri raňajkách aj 
obede. Po raňajkách sa chlap-
ci podľa skupiniek rozdelili na 
župy a zvolili si vlastného žu-
pana, ktorý udelil jednotlivým 
chlapcom hodnosti a začalo 
sa obchodovanie. Dievčatá sa 
venovali slovenským zvykom: 
pochovávali basu, stavali máje, 
topili Morenu, plietli dožinkové 
vence Bolo osem dievčenských 
skupín, preto každý zvyk robili 
dve skupiny, ale každá skupina 
po svojom. 

Hneď ako dievčatá zohnali 
a nazbierali materiál, pustili sa 
šikovne do roboty. Chlapci po-
mohli a spílili stromy na máje, 
ale potom sa už dievčatá trápili 
samé. Po pochovaní dvoch bás, 
postavení májov, spálení dvoch 
Morien a po dopletení dvoch 
dožinkových vencov, sme išli 
na obed. Po obede chlapci zo-
stali v areáli tábora a jeho okolí 
a dievčatá šli do Vlkolínca. 
Po návrate sme slávili 
svätú omšu.

Večer nás čakala 
veľká vatra, ktorú za-
ložili chlapci a okolo, 
ktorej sa všetci zišli 
a spievali sme a za-
bávali sme sa.Keď 
už bolo dosť neskoro, 
odišli sme do chatiek, 
pomodlili sa, poďa-
kovali sme sa Bohu 
za krásny deň a plní

očakávaní, čo bude zajtra, sme 
zaspali. 

Dominika Bajnoková

Nech sa páči: ukážkový dožinkový veniec

a nazbierali materiál, pustili sa 
šikovne do roboty. Chlapci po-
mohli a spílili stromy na máje, 
ale potom sa už dievčatá trápili 
samé. Po pochovaní dvoch bás, 
postavení májov, spálení dvoch 
Morien a po dopletení dvoch 
dožinkových vencov, sme išli 
na obed. Po obede chlapci zo-
stali v areáli tábora a jeho okolí 
a dievčatá šli do Vlkolínca. 
Po návrate sme slávili 
svätú omšu.

Večer nás čakala 
veľká vatra, ktorú za-
ložili chlapci a okolo, 
ktorej sa všetci zišli 
a spievali sme a za-
bávali sme sa.Keď 
už bolo dosť neskoro, 
odišli sme do chatiek, 
pomodlili sa, poďa-
kovali sme sa Bohu 
za krásny deň a plní

zaspali. 
Dominika Bajnoková

Leto v strediskách

Láska začína vtedy, keď jeden človek pociťuje potreby druhého ako svoje vlastné 
a pokladá ich za rovnako dôležité. (H. S. Sullivan)
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Stredisko Košice

O čom bol tábor

  Len sa trochu nadýchneme, kým zase pôjdeme ďalej 

Keďže človek (a najmä žiak) 
je tvor mimoriadne zábud-

livý, nebolo by na škodu (teraz 
nemám na mysli ani Octaviu, 
ani Fabiu) oživiť si ústredný 
motív celého týždňa. Ako si za-
iste matne spomínate, sestra 
Eva (poznámka pre náhodných 
čitateľov – ide o režiséra celej 
akcie) hneď v prvý deň hovorila 
čosi o SVETLE – áno, tábor bol 
o svetle – alebo povedané pres-
nejšie – o ruženci svetla. Každý 
deň sme sa venovali jednému 
desiatku spomínaného ruženca. 

V tábore sa udialo veľa zau-
jímavých vecí: výroba krstných 
košieľok, práca s hlinou, LIVE 
scénka o Jánovi Krstiteľovi 
v potoku, príprava na svadbu, 
svadba a s tým súvisiace veci, 
pomáhanie dedinčanom, fut-
bal, vybíjaná a iné aktivitky, 
pesničky (sýkorečka a pod.), 
celodenný výlet s nie naj-
suchším koncom, každý deň 
sv. omša a každodenný hit. 
Ó, Adonai, skúška odvahy 
o jednej v noci, každý deň tá-
borová pošta a napokon by 

bolo hriechom nespomenúť 
dva tanečné maratóny plné 
belgického a sem–tam aj írske-
ho tanca.

Pokiaľ ide o jedlo, musím len 
podotknúť, že komu sa málilo, 
pomôže len jedno odporúčanie 
– v jedálni si treba vyberať su-
sedov, ktorí držia diétu. Ja som 
sa oného pravidla držal, a tak 
som nikdy hladný nebol. Ale 
pôst ešte nikomu nepoškodil.

Pokiaľ ide o animátorov, deti 
boli nadšené. Veď to boli samí 
švárni mládenci a devy, ktorí 
aj keď dakedy hovorili o zopár 
decibelov hlasnejšie, bolo to 
v podstate z lásky k vlasti a de-
ťom. Pre tých, ktorí majú opač-
ný názor, platí prvá veta.

Čo sa týka detí, animátori 
boli nadšení. Boli to samí dobrí 
a šikovní chlapci alebo dobré 
a šikovné dievčatá; aj keď da-
kedy hovorili o zopár decibelov 
hlasnejšie, bolo to v podstate 
kvôli neustále sa vyvíjajúcim 
hlasivkám. Inak sa decká tvári-
li celkom fajn, takže raz z nich 
hádam niečo bude.

Aj z animátorov, dúfam, raz 
niečo bude...

Stanley

KOMU SA TAM NEPÁČILO,
NETVÁRIL SA VEĽMI 

MILO,
NECHCEM BYŤ JA VEĽKÝ 

PROROK,
NECH SI SKÚSI ŠŤASTIE 

O ROK...

Leto v strediskách

Kto nemá peniaze je chudobný, kto nemá priateľa je chudobnejší, 
kto nemá srdce je najchudobnejší. (Turgenev)

Letný detský tábor v Juskovej Voli, 
organizovaný v rámci KáVéPéčianskej farnosti 
a Združenia Laura, je už dávno fuč (t. j. už nie 
je medzi nami:–(
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Básnička na rozlúčku...

(venovaná všetkým,  
ktorých sa týka)

V druhý týždeň júlový 
nik nechodí do školy 

miesto toho tábor letný 
so srandou a veľa deťmi

Tak to bolo tentoraz 
aj keď kde–kto stratil hlas 

nikomu to nevadilo 
len vedúcich obmedzilo

Jeden a päťdesiat ľudí 
ak sa dakto veľmi nudil 

to je mi ľúto veľmi 
však nežil medzi zvermi

Deti boli veru rôzne 
milé, zlaté, sem–tam hrozné 

z KáVéPé či až z Jazera 
nikto na ne nezazeral

Boli rôznej povahy 
veď na skúške odvahy 

ukázali statočnosť 
ktorá robí z núdze cnosť

Ešte pár slov na okraj 
ak chceš vravieť – tak len vrav 

že to krásne CéDéčko 
má len známku na Éčko
Nepozdáva sa ti niečo? 

Tak jedávaj denne lečo 
prepáč, keď ťa obsah pučí 

S pozdravom sa Stanley lúči...

Stredisko Trnava

Ešte extrémnejšie
Detí každý deň pribúda. Medzi panelákmi sa 
ozýva ich veselý krik, ktorý sa mieša s hlasmi 
animátorov. Aspoň v skratke prežite s nami 
úlomok atmosféry trnavského sídliskového 
misijného tábora.

Išlo o akýsi trenažér – prípravný tábor pre nádejných misijných 
dobrovoľníkov. Chceli sme si odskúšať, ako dokážeme fungo-

vať v ťažších, extrémnejších podmienkach, typických pre misijné 
krajiny. Výborným miestom skúšobného misijného poľa bolo síd-
lisko. Stretávali sme tam deti rôzneho razenia, čo prinieslo rôzne 
nečakané zaťažkávajúce situácie.

Náš dom v Trnave má výhodnú pozíciu – leží vedľa sídliska 
a má veľký dvor. Neponúka síce extrémne podmienky, ale my sme 
si ich prispôsobili. Spali sme v stanoch, varili sme výlučne na ohni 
v kotlíku. Jednoducho – nemali všetko, čo zvyčajne potrebujeme 
k životu. O jedlo aj o celú našu existenciu sme sa starali spoločne, 
všetko sme si zabezpečovali sami. Dopoludnia aj popoludní sme 
boli s deťmi na sídlisku. Pri ranných modlitbách sme sa zamýšľali 
nad Božím Slovom o Ježišovom misijnom odkaze. Potom sme si 
pripravili aktivity a hry pre deti. Každý deň sme stihli aj prednášku 
na aktuálnu tému, napríklad o dobrovoľníctve, preventívnom sys-
téme, sebapoznaní, o VIDESe – medzinárodnej organizácii, kto-
rá pripravuje podobné mládežnícke misijné tábory a pobyty na 
celosvetovej úrovni.

Večery sme trávili spoločne rozprávali sme sa pri ohni, besedo-
vali sme o misiách v Albánsku, alebo sme sa išli prejsť.

Samotná práca na sídlisku bola veľmi podnetná, zvlášť, keď 
sme videli, ako detí každý deň pribúdalo. Nebola to stabilná zo-
stava, neustále prichádzali a odchádzali, takže napokon môžeme 
povedať, že nám rukami veľmi veľa detí. Každý deň asi 70–80. 
Bavili ich hry, špor, vyrábanie, aj rozhovory. Chodili nás čakať aj 
k domu so slovami: „No už poďte.“ Väčšinou to boli decká, ktoré 
nám povedali, že celé leto strávili na sídlisku a nudili sa. 

Cítili sme zadosťučinenie, že sme pomohli niekomu zmyslu-
plne prežiť voľný čas. Zdá sa, že náročné podmienky animátorov 
neodradili. Pýtajú sa, kedy bude ďalšia podobná akcia. Radi by si 
to vyskúšali ešte extrémnejšie.  sr. Aňa Mališová

sr. Andrea Miklovičová

Aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, musíme ju nosiť v sebe, 
ináč ju nenájdeme. (R. Emerson)
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Stredisko Dolný Kubín

MAXISTRETKO
Sliepka je už na pekáči... mlieko v káve... rybár v loďke... 
loďka  v prístave... my na Maxistretku... Maxistretko na 
chate... chata na Slanej Vode... ale nie. Žiadna reklama. 
Asi takto jednoducho vyzeral začiatok Maxistretka. 
Ale len vyzeral. V skutočnosti to bola super naplánovaná akcia. 

Deň prvý – začiatok
Tak a je sobota. začíname za 

dažďa, ktorý nám neprekážal, 
a keďže po krátkom čase pre-
stal, nastali vonku zoznamo-
vacie aktivity. Počas nich sme 
zhotovili vlajku – bolo nás päť 
skupín – teda päť rodov a vlaj-
ka mala charakterizovať tieto 
rody. Neskoro večer začala 
nočná hra, dievčatá absolvova-

li skúšku odvahy. Každá muse-
la prejsť určitý úsek cesty úplne 
sama.

Deň druhý – celodenka
Putovali sme do mesta a po-

čas cesty spoznávali rôzne typy 
pováh – sangvinikov, choleri-
kov... Keď sme dorazili, dievča-
tá dostali fotky s časťami mesta 
a indície a ich úlohou bolo do-

staviť sa tam čo najrýchlejšie. 
Cestou späť nás osviežil prud-
ký lejak, ktorý nám však vôbec 
neublížil. 

Deň tretí – krádež
Dopoludnia si dievčatá skú-

šali svoju obratnosť pri špor-
tových hrách a popoludní zase 
lovili rôzne informácie z pamäti 
počas vedomostného kvízu. 

Stredisko Námestovo

Stanovačka s Janou z Arcu
Prišli prázdniny a s nimi aj očakávaný tábor. Jeho motto skrslo v hlave 
jednej animátorky: ,,Buď taká, akú ťa Boh chce mať.“ 

Chata, obkľúčená hríbmi, uprostred čučo-
riedok bola skvelým nápadom, ako upevniť 

vzťahy medzi mladými kubínčanmi. My, ani-
mátori a začiatočníci pripravujúci sa na animá-
torstvo, spoločne s našou novou „šéfkou“ Elvi 
a ďalšími sestrami sme sa podieľali na teoretic-
kom chode nášho strediska. A prax? Uvidíme 
časom.

 Posilňovňa, bazén, klzisko, planetárium... 
Aj takto by niektorí chceli vylepšiť naše skrom-
né dolnokubínske stredisko. No pre nedostatok 
financií to však v najbližších 50-tich rokoch ne-
bude možné. (Prípadní sponzori však môžu dať 
o sebe vedieť.) 

„Budeš čítať žalm. A ty si zober na starosti 
prosby.“ Vety, podobné týmto boli k počutiu kaž-
dý deň. Hlavne hodinu pred sv. omšami o ktoré 
sa postarali nielen saleziáni, ale aj páni kapláni 
z Dolného Kubína. Za to im veľmi pekne ďaku-
jeme. A spev? K nemu by sa hodila jedna veta: 
Spievaj s radosťou, aj keď falošne. O nás platila 
dvojnásobne. No len dúfam, že nebeskí anjeli to 
Bohu pretlmočili. Niežeby sa to nedalo počúvať, 
ale predsa. Istota je guľomet. A keďže sa chceme 
na takejto pracovnej chate ešte aspoň raz stret-
núť(samozrejme nielen na nej), nebudeme rad-
šej nič riskovať.  julja

Leto v strediskách

Neschopnosť využívať voľný čas vedie k tomu, 
že chceme voľného času stále viac. (G. Friedmann)
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Ako každý tábor má svoju 
vlajku, tak mal aj náš a my sme 
ju strážili aj v noci. Nadránom 
však nastal chaos, pretože nám 
ju ukradli. A tak všetky deti na-
háňali zlodejov, ale ich nechytili 
a nastala vážna situácia – typu 
čo teraz, pretože tábor bez vlajky 
sa musí skončiť. Animátorky sa 
dohodli, že deti pôjdu spať a ony 
už cez noc niečo vymyslia. Hneď 
ako sa dievčatá nasúkali do spa-
cákov museli z nich opäť vyliezť, 
pretože jedna animátorka našla 
vlajku a tábor bol zachránený.

Deň štvrtý – trest
Animátorky odsúdili diev-

čatá za zlé stráženie vlajky a za 
trest išli do klietky hanby a na 
galeje a mali to sťažené zviaza-
nými rukami.

 Poobede bola odmena: za 
to, že to všetko vydržali mohli 
ísť na rôzne stanovištia a nau-
čiť sa robiť náramky, rôzne po-
stavičky, kresliť na tričká...

 Večer sme sa všetky stretli 
v kaplnke, kde nás už čakala 
Janka z Arcu, ktorá sa ako-
že vrátila z neba. Toto malé 
predstavenie zavŕšilo všetky 
scénky, ktoré sme hrali počas 
večerných programov, aby sme 
dievčatám ukázali Janin odváž-
ny a ťažký život.

 Deň piaty – lúčenie
Dievčatá si vymieňali adre-

sy, balili sa, boli plné zážitkov 
a radosti, ktorú sme sa im sna-
žili odovzdať počas celého tá-
bora. Ich šťastné a usmiate tvá-
re nám boli odmenou za našu 
námahu. Janou z Arcu sme im 
chceli ukázať, že majú byť také, 
aké ich chce mať Boh a počúvať 
ho aj za cenu, že stratia priate-
ľov a rodinu, presne tak, ako 
Jana, keď ich v túžbe plniť Bo-
žie nariadenia musela opustiť. 
Boh jej však určite všetky jej trá-
penia vynahradil v nebi , kde sa 
možno raz stretneme aj s vami.  
 Johny

Počas týchto krátkych piatich dní sme prešli 
miesta, ktoré boli niečím zaujímavé. V Ra-

jeckej Lesnej sme si uprostred leta pozreli živý 
Betlehem, vo Vlkolínci sme obdivovali krásne 
drevené domčeky. Cestou na Plešivú sme plnili 
úlohy, aby sme mohli vykúpiť animátorov, kto-
rých nám ukradol šaman. Les v sebe ukrýval nie-
len čučoriedky a jahody, ale aj žabu a hada. Na-
šťastie bol akýsi prispatý a nikoho nepohrýzol. 

Posledný deň so sebou priniesol pokladov-
ku. To, čo všetci hľadali, bolo ukryté v Noemo-
vej arche (kaštieľ na Mokradi). No najprv sme 
museli prejsť všetky miestnosti a splniť úlohy. 
Pri šikovnom zajacovi sme hrali pantomímy, 

pri slimákoch sme sa plazili, pri korytnačke sme 
sa potápali, pri koze pretláčali, pri psovi hľadali 
rybku... Úloh bolo veľa. Nakoniec sa ich poda-
rilo všetkým skupinkám zvládnuť, a tak získať 
znaky, ktoré dešifrovali a z nich vytvorili heslo: 
Eucharistia. Čiže sa našiel najväčší poklad. Po 
svätej omši však dostali aj hmotný poklad v po-
dobe hlineného kalicha a zmrzliny, ktorú vedeli 
hľadači pokladov patrične oceniť. 

Tento puťák zanechal za sebou veľa krásnych 
spomienok, zážitkov a nových kamarátstiev. Ve-
rím, že aj na budúci rok sa podarí zorganizovať 
túto super akciu.    

julja

Puťák 2005 
Ako každý rok, aj tentoraz dolnokubínski animátori so sestrami 

saleziánkami zorganizovali putovný tábor. Zúčastnili sa na ňom deti, 
ale aj rodičia a starí rodičia, ktorí dodávali sily svojim ratolestiam. 

Alebo deti dodávali sily im? Neviem. Ale je isté, že sme to všetci 
zvládli bez nejakých ťažších zranení a vždy sme sa dostali do cieľa. 

Hlavnou témou bolo heslo Od chleba k Chlebu. 

Humor je soľ zeme. Kto je ním dobre presolený, 
uchová sa dlho čerstvý. (Čapek)
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Okolo ôsmej sa pomaly 
začali schádzať aj decká, 

ktoré sa rozdelili do 8 skupín 
– 4 dievčenských a 4 chlap-
čenských. Prvý deň slúžil naj-
mä na spoznanie sa so spolu-
zdieľateľmi svojich skupiniek 
a ich animátormi. Poobede 
sme mali stopovačku v meste.
V utorok sme sa vybrali na vý-
let do Lesného, kde sme mali aj 
svätú omšu v miestnom kosto-
líku, súťaže v lese, kopec hier 

Všetko to vypuklo v jedno júnové pondelkové ráno, keď sa partia 
mladých animátorov stretla u SDB o siedmej na rannej modlitbe, ktorá 
sa potom konala každé ráno. Večer sa zas konalo zhodnotenie dňa 
a príprava na ďalší deň, ale to trochu predbieham, takže k veci.

a tiež, aby sme neboli hladní, 
aj super opekačku. V stredu 
sme boli opäť u SDB. Bolo síce 
trocha upršané počasie, ale 
nám to vôbec nevadilo, lebo 
na programe boli ručné práce, 
pri ktorých sa zabavili najmä 
dievčatá (že, chalani!) Poobe-
de sa dievčatá dosýta vyšantili 
pri tancovaní a chlapci zasa 
pri futbale. Vo štvrtok sme boli 
na výlete v Košiciach, kde sme 
zažili kopec švandy, ale taktiež 

sme sa aj pomodlili v Dóme sv. 
Alžbety, ktorý ohromil nielen 
deti – to vám môžem povedať 
z vlastnej skúsenosti. Posledný 
deň sa niesol v znamení po-
kladovky a popoludnie 
zasa patrilo vybíja-
nej a futbalu.

Myslím, že de-
ťom sa tábor pá-
čil, čo bolo viditeľ-
né z ich úsmevov. 
A aby som nezabu-
dla, taktiež sme mali 
aj sv. omše (samo, že 
každý deň), o kt. sa 
nám staral p. kap-
lán Marián, a obedy, 
o ktoré sa nám zasa 
starala 4. ZŠ, no a o 
hymnu sa postarala 
Božka :-) Taktiež sa 
každý deň niesol 
v znamení iného 
svätca, o ktorom 
sme sa mohli čo-
-to dozvedieť zo 
scénok, ktoré pri-
pravili animátori 
v spolupráci s veľ-
mi nadanými her-
cami – deťmi. Tým, 
ktorí sa nezúčastnili, dám jed-
nu radu, príďte o rok.

Tak a to je vše přátelé a mož-
ná někdy nashledanou :-))

Monika 

 Vof šene, ta ne?

Stredisko Michalovce

Svätci na michalovskom 
prímesťáku 

Leto v strediskách

Aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.
(Cicero)
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Stredisko Bratislava-Kremnická 

Lúčky
 Tak sme pomenovali – podľa miesta pobytu 
– dievčenský minitábor. Mini – čo do počtu i čo 
do trvania. Mal však svoje grády.

O tom svedčia potáborové 
dozvuky. Tak ako mnohé 

tábory v tomto roku i ten náš 
mal tému Eucharistia. Vyjad-
rujeme i týmto vďaku sestrám, 

ktoré nám dali krásne 
podklady. Naše tábo-

rové putovanie za-
čalo posledný júlo-
vý týždeň. Prvé dni 

sme ako starozá-
konný boží ľud putova-

li po slovenských horách, 
až sme dobyli Choč. Na 
chate sme mali pri ohni 

slávnosť veľkonočnej veče-
re, po ktorej mimoriadne bola 

slovenská veselica. Dievčatá sa 

osvedčili ako dobré kuchárky, 
servírky a tanečníčky. Pripra-
vili agapé na kresťanských ho-
doch. Silnými a motivujúcimi 
boli ranné dumky a večerné 
stíšenia, ktoré skrášľovali naše 
vzájomné vzťahy a robili radosť 
Pánovi. Dievčatá si z tábora 
odnášali okrem spomienok na 
spoločne prežité chvíle i kon-
krétne rozhodnutie urobiť krok 
vo vzťahu k Eucharistii. Od-
porúčame i Vám všetkým toto 
krásne miesto pri vodopáde 
a malebných kopcoch, kde sme 
stretli kopu dobrých ľudí. 

sr. Marika Macáková

 Rýchlo to cvakni, kým sa ešte vládzeme usmievať :-)

Láska nemôže žiadnym spôsobom hrešiť, ako ani oheň nemôže chladiť.
(sv. Augustín)
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Stráviť mesiac v Albánsku nestačí na pochopenie situácie. Stačí to však 
na získanie nových zážitkov a skúseností. Podelila sa s nami o ne sr. Aňa 
Mališová, ktorá tam bola spolu so sr. Máriou Rehákovou preskúmať 
možnosti mládežníckeho misijného dobrovoľníctva. 

Prečo práve Albánsko?
Z čisto praktických dôvodov. Bola taká po-

nuka, pretože v Albánsku sú sestry a hlavne pre-
to, že je tam naša slovenská sestra Magda. Bola 
nažhavená za to, aby sme prišli a bola k nám veľ-
mi ústretová.

Albánsko je európsky štát. Možno ho pova-
žovať za misijnú krajinu?

Sú to misie. Pripradala som si tam ako... ťaž-
ko povedať kde. V Afrike ľudia zomierajú od hla-
du. V Albánsku na mentálne živorenie.

Ako si vnímala domácich obyvateľov?
Boli veľmi srdeční, žoviálni. Kdekoľvek sme 

 Aňa s batožinou plnou zážitkov

prišli, vítali nás ako starých známych. Celkovo 
ich však poznačil päťstoročný vplyv tureckej 
nadvlády. Z tureckých obyčajov si ponechali 
krvnú pomstu. A tá tam funguje dodnes.

A náboženstvá?
Vyše 90 % je tam moslimov, asi dve percentá 

katolíkov a zvyšok sú pravoslávni.
Ako to tam u našich sestier potom funguje?
Jediné šťastie je, že vierovyznania spolu veľmi 

dobre vychádzajú, pretože počas komunizmu 
boli rovnako potláčané. V oratku, škole a inter-
náte u našich sestier, aj počas tábora, ktorého 

sme sa my zúčastnili bola väčšina detí aj animá-
torov moslimských. Normálne fungujú u sestier, 
niekedy prídu aj na omšu, akceptujú, čo im ses-
try ponúkajú. Jednoducho je to ich výber a cho-
dia tam radi. Mnohí moslimovia prijali islam 
nútene pod tureckou nadvládou, takže to v nich 
nemá hlboké korene. 

Dá sa s nimi hovoriť o Bohu?
O Bohu hovoria, veď toho máme, našťastie, 

jedného, spoločného. Sestry sa snažia predkla-
dať im hodnoty skôr na etickej úrovni. Aj na tá-
bore sme mali každý deň duchovnú myšlienku, 
ale nemôže to ísť ďalej, lebo to by už mohli vznik-
núť problémy.

Animátori sú katolíci?
Väčšina animátorov sú moslimovia Sú živší 

a akčnejší. Vedia strhnúť. Katolícki sú v menšine 

Diagnóza:

mentálne živorenie

Leto za hranicami

Čas je to, čo najviac chceme, ale bohužiaľ to, čo najhoršie využívame. 
(W. Penn)
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a sú utiahnutejší. Katolícka viera sa zachovala 
hlavne na vidieku, kde mladí ľudia – najmä diev-
čatá – nemali šancu nič dostať ani po normálnej 
ľudskej stránke a prichádzajú dosť zaostalí. A to 
sa prejaví aj v animácii.

Naznačila si niečo o dievčatách. Aké je tam 
ich postavenie?

 Ženy sa málo dostanú k vzdelaniu. Keď sa 
dievča nedostane do mesta do školy, zostane na 
vidieku, kde tvrdo pracuje ako jej matka a celé 
generácie pred ňou. Robia ťažké práce na po-
liach a z toho žije celá rodina. To je to mentálne 
živorenie, na ktoré sa tam „zomiera“

Majú nejakú šancu sa rozvinúť?
Väčšina reholí, ktoré pôsobia v Albánsku, po-

núka možnosť vzdelania – hlavne dievčatám.
Môžu sa u nich vyučiť za krajčírky, pekárky, 

cukrárky... Tie, ktoré chcú študovať, majú často 
problém s financiami. Preto naše sestry rozbehli
adopciu na diaľku. Spoznala som zopár dievčat, 
ktoré šesť–sedem rokov študovali z takýchto 
zdrojov.

S čím by mal rátať človek, ktorý by tam 
chcel prísť ako misijný dobrovoľník?

Jazyk je veľmi náročný – albánčina je zmes 
turečtiny a gréčtiny. Nám sa učí ťažko. So 
staršími mladými sa dalo komunikovať talian-
sky alebo anglicky, ale s deťmi nie. To mi robi-
lo dosť problémy. Ďalej sú tam veľké rozdiely. 
Do oratka chodili deti z lepšie situovaných 
rodín aj deti veľmi chudobné a zanedbané po 
všetkých stránkach. Treba vedieť vycítiť, ako 
sa k nim priblížiť, pretože ich chudoba je pre 
nich ponižujúca. Je dôležité vedieť ich nechať 
žiť v tom svojom, ale zároveň im ponúkať mož-
nosti, ako si sami môžu urobiť život lepším.

V čom vidíš rozdiel v animátorskej práci 
tam a u nás?

Uvedomila som si, že my sa tu doma máme 
veľmi dobre a neuvedomujeme si, čo máme. 
Veľmi ma oslovil hlad albánskych mladých ľudí 
po všetkom, čo sa im ponúkalo. Sú ochotní se-
dieť natlačení v malej miestnosti a počúvať. Keď 
sestry deťom jednej prímorskej misie priniesli 
loptu, celý deň s ňou behali bosí, až mali krvavé 
nohy, lebo loptu v živote nevideli. Chytilo ma to, 
že je tam more práce, naozaj živná pôda. Ešte 
stále sa objavujú haldy mladých, ktorí neboli 
nikdy evanjelizovaní. Vedia len, že sú katolíci, 
ale o svojej viere nevedia nič. Išla by som tam 
rada ešte raz. Roboty je tam kopu.

Zhovárala sa Apa 

mentálne živorenie

 Prímesťák– albánske deti majú 
veľké nadanie na výtvarné umenie

Až keď milujem, je život krásny, až keď milujem, viem, že žijem. 
(T. Körner)
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Ftipy, ftípky...

Z Ukrajiny 
sa vrátili 
BOHatšie

Z Ukrajiny 
sa vrátili 
BOHatšie

Sestry Elen Caunerová a Reňa Žúrková 
hen za našimi humnami – na Ukrajine 
zažili dvojtýždňové 
odkrývanie tajomstiev. 
Aspoň tak to interpetovala 
Elen v našom e-mailovom 
rozhovore.

Sestry Elen Caunerová a Reňa Žúrková 
hen za našimi humnami – na Ukrajine 
zažili dvojtýždňové 
odkrývanie tajomstiev. 
Aspoň tak to interpetovala 
Elen v našom e-mailovom 
rozhovore.

Na Ukrajinu už chodievajú misijní dobro-
voľníci so saleziánmi. V čom spočívala 

vaša „misia“?
Naša „misia“ bola „ naša“ v zmysle, že sme 

boli na skusoch len dve sestry FMA nie v Zakar-
patsku, kde na dva týždne boli slovenskí dob-
rovoľníci s donom Danom Pravdom a Máriou 
Rehákovou, ale v okolí Ľvova, kde žijú naše dve 
slovenské FMA, ktoré v spolupráci s SDB a do-
mácimi animátormi pripravili prímestský tábor 
– vysolie kanikuly – pre deti z rôznych miest. 
Situáciu sme zhodnotili ako dobrú možnosť na 
rozšírenie horizontov aj pre nových nádejných 
slovenských dobrovoľníkov na budúce leto. 

Ukrajina je naša susedná krajina. Dá sa po-
vedať, že za našimi hranicami začínajú misie?

Záleží do akej hĺbky významu slova „misie“ 
ideme. Misia v zmysle „som poslaný“ – má silu 
pre každého pokrsteného. Prežívať poslanie sa 
dá všade: doma na Slovensku – medzi činžiak-
mi, pod mostami, na dedinách... všade, kde 
stretneš človeka s túžbou v srdci a s otáznikmi 
v očiach. 

Misie „ad gentes“ – v inom národe, majú 
v sebe aj inú silu: otvoriť sa – aj keď miluješ vlast-
ný národ – pre ľudí inej kultúry, s iným jazykom, 
s inými historickými koreňmi, avšak s rovnakou 
túžbou po šťastnom živote. 

Čím ťa oslovila táto krajina? Zaskočilo ťa 
tam niečo?

Najprv svojou veľkosťou – je desaťkrát väčšia 
ako Slovensko – a malým počtom hlásateľov Je-

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. 
(Albert Einstein)
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žišovej radostnej zvesti v porovnaní so situáciou 
u nás. Vnímala som veľkú blízkosť našich náro-
dov, napríklad v kultúre a reči. Je to jednoduchý, 
srdečný, spevavý ľud, so zmyslom pre tanec 
a vzťahom k prírode. Cítiť tam však aj postmo-
derné tlaky zvonka. Ich túžba po slobode je vy-
jadrená v erbe, keďže dlhú časť svojej histórie 
boli pod nadvládou iných. Nový bol pre mňa 
grécko-katolícky obrad, je spevavý, meditatív-
ny, hĺbavý, tajomný. Mladí liturgiu nechápu a je 
pre nich nezáživná. Ďakujem Pánovi za mož-
nosť stráviť tu dva týždne. Bolo to síce dosť málo 
na hĺbkové poznanie a pochopenie, ale prežívali 
sme to v duchu odkrývania Tajomstva. 

Ako si vnímala domácich mladých ľudí?
Mladí sú ako u nás, prekypujú chuťou žiť. 

Mnohí nevidia svoju budúcnosť doma ružo-
vo a radšej využijú možnosť odísť. Animátori, 
s ktorými som sa stretla, mali zmysel angažovať 
sa pre iných, veľkodušne rozdávali svoje dary 
ostatným .

Aké aktivity ste zažili s deťmi?
Náš známy štýl prímestského tábora – deti 

ráno prídu a večer odídu. Niektorí sa však po 
večeri doma vracali k nám a trávili v areáli ešte 
zopár hodín. Jeden chlapec vyhlásil: „ Ak príde-
te i na budúci rok, aj ja budem už animátor.“ 

My, dve slovenské FMA, sme mali na staros-
ti skupinku detí spolu s domácimi saleziánmi 
a animátormi. Zapájali sme sa, ako sme vedeli. 
Teda deň bol bohatý na spoločné hry, modlitby, 
športy v jednotlivých skupinách alebo všetci 
spolu. Ranná spoločná katechéza bola na tému 

Eucharistie. Zaujímavé boli každodenné scénky, 
výlety – na lodi, na hrad, spoločné obedy z vlast-
ných zdrojov, veľké celotáborové hry popoludní, 
skupinové tance, piesne, príprava na spoveď, 
tvorivé krúžky aj príprava programu pre rodi-
čov. Rodičia a dobrodinci prejavovali vďačnosť 
rozličnými spôsobmi, cítili sme cez nich Božie 
požehnanie 

A tvoja najsilnejšia skúsenosť?
Vrátila som sa BOHatšia, stretla som sa 

s Bohom v novom „šate“, teda cez nových ľudí 
– chudobnejších a spokojnejších ako u nás, pre 
mňa novú formu liturgie... Napriek môjmu nie 
úplnému poznaniu ukrajinského jazyka komu-
nikácia bola čulá a zaujímavá, teda i rukami 
a nohami. Deti a mladí mali srdečný záujem 
o nás, našu krajinu, naše aktivity, dokonca moju 
spásu. V deň spoločných spovedí sa ma viacerí 
zo skupinky pýtali, či aj ja pôjdem na spoveď, 
veď to nevadí, že neviem dobre hovoriť, stačí, 
keď na kňazove otázky budem prikyvovať :-) 
Častá otázka detí bola: „Na ako dlho ste prišli? 
Prídete i na budúce prázdniny?“ 

Je to výzva pre mňa i pre Teba... 
Zhovárala sa Apa 

Ukrajina
Rozloha: 10 × väčšia ako Slovensko
Počet obyvateľov: 50 455 980 
Hl. mesto: Kyjev
(3 350 000 obyvateľov; 30 000 detí na ulici) 

Leto za hranicami

Aký je kto vo vnútri, tak súdi navonok.  
(Kempenský)
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Prečo si sa rozhodla zúčast-
niť sa na tomto kurze?

Keď som sa od najlepšej 
kamošky dozvedela o tomto 
kurze taliančiny úplne na po-
slednú chvíľu, prišlo mi to cel-
kom dobrodružné – tri týždne 
v Taliansku, s neznámymi 
ľuďmi, s krásnym neznámym 
jazykom, teda mne pripadal 
dosť neznámy, keďže v tom 
čase som si pamätala len pár 
základných viet. Romantika 
ako vyšitá. A pravdupovediac 
bez domyslenia akýchkoľvek 
dôsledkov a následkov som za-
čala vypĺňať papiere s nádejou, 
že ma vyberú a vybrali.

Aký bol spôsob vyučova-
nia, v čom ti to sedelo a v čom 
menej?

Jeden z tých nedomyslených 
dôsledkov bolo práve učenie. 
No ktorý normálny človek si 
spraví z prázdnin školu? Ráno 
na ôsmu sme naklusali do školy 
a štyri hodiny sme sa učili. Prvé 
dve hodiny gramatiku a potom 
sme rozoberali najrôznejšie 
témy, cez históriu Talianska, je-
dlo, povinnú školskú dochádz-
ku v jednotlivých krajinách 
a tak. Takéto dopoludnie dalo 
dosť zabrať. Pokiaľ ide o vyu-
čovanie, najviac sa mi páčilo, 
že celý poobedný program bola 
s nami jedna Talianka Moira, 
ktorá nám pomáhala vykoktať 

Komu sa cez rok máli školy, nech si vybaví jazykový kurz v zahraničí 
ako naša Maťa Dravecká z petržalského strediska. Pobyt v kúpeľnom 
mestečku v horách neďaleko Trenta v Taliansku, noví ľudia, nové 
skúsenosti a to všetko prostredníctvom Rady Európy.

sa a vedela aj po anglicky, takže 
sme vďaka nej dopĺňali slovnú 
zásobu.

Boli ste zmiešaná partia 
študentov. Cítila si rozdiely 
v kultúre, v náture alebo sú 
si mladí ľudia viac–menej po-
dobní ?

Mladí sú mladí, takže na 
prvý pohľad tie rozdiely nie sú 
také viditeľné, no po dlhších 
rozhovoroch som objavila 
krásnu a obohacujúcu rozdiel-
nosť.

Čo zaujímavé ste robili po-
čas voľného času ?

Parli Italiano? 
Maťa áno.
Parli Italiano? 
Maťa áno.

Čas je vzácna ponuka. 
(Theofrastos)

Leto za hranicami
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Počas voľného času sme si 
väčšinou zorganizovali neja-
ký výlet. Boli sme v horách, 
niektorých zasa lákali mestá 
ako Benátky, Miláno, Padova. 
Boli sme si pozrieť aj klasickú 
taliansku operu Nabucco vo 
Verone. Je to miesto príbehu 
Rómea a Júlie, je tam Júliina 
socha a pri nej stena s milión-
mi srdiečok a ľúbostných nápi-
sov. I po našej návšteve tam ne-
jaké pribudli. V hoteli sme mali 
bazén a v mestečku kde sme 

bývali bolo jazero, takže sme si 
mohli užívať leto aj s kúpaním, 
ako sa patrí.

Komu by si odporučila ta-
kýto typ kurzu ?

Niekomu , kto má rád in-
terkultúrne stretnutia, spozná-
vanie nových ľudí, niekomu , 
kto sa nebojí neznáma, koho 
zaujímajú mládežnícke orga-
nizácie v Európe, kto má vzťah 
k cudzím jazykom. Na získanie 
základných komunikačných 

schopností v jazyku je tento 
kurz vynikajúci, ale myslím, že 
sú tam možnosti aj pre pokro-
čilých.

A tvoje ďalšie plány s ta-
liančinou?

 Rada by som tento semester 
chodila do nejakej jazykovky 
a budúci semester idem cez 
program Sokrates Erazmus 
študovať na Bolognu do Talian-
ska, takže tam taliančinu zaiste 
zužitkujem.

Zhovárala sa Bludička+

Parli Italiano? 
Maťa áno.
Parli Italiano? 
Maťa áno.

 Krása hôr je 
univerzálna reč 

– tej sme 
rozumeli všetci . 

(Maťa prvá zľava)

Kto začal, má už polovicu urobenú. 
(Horatius)
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Nasha Basha sa 
usmievala na Londýn

„Sooo, how are you?“ majú chuť opýtať  sa kamaráti dvoch 
cestovateliek – Bašky a Evky. Za tieto zaujímavé riadky vďačíme práve 
našej redaktorke Baške, ktorá si našla čas a mailom priamo z centra 
diania ochotne odpísala. Na úvod ešte treba spomenúť, že bývajú 
u saleziánok a za to i stravu im pomáhajú v práci okolo domu. 
So, let´s get it started!

Čo myslíš, že ti to už dalo a čo myslíš, že ty 
dávaš Londýnčanom?

Myslím, že toto najlepšie zhodnotím až od-
stupom času, ale je toho naozaj dosť, za čo vďa-
čím už teraz. Spoznala som inú kultúru, iných 
ľudí, zistila som, že neviem angličtinu až tak su-
per ako som si myslela:)) a aj sa mi otvorili oči 
pre potreby mladých v tomto svete.  

Čo ja dávam im? Hm.. To naozaj neviem, 
možno sa ich opýtam:)) Ale dúfam, že aspoň 
úsmev.

 Ako sa ti žije s londýnskymi sestrami a ako 
sa ti vychádza s kamoškou?

Prečo si sa rozhodla stráviť prázdniny 
v Londýne?

Vždy mi bol Londýn veľmi sympatický a ur-
čite som sem chcela prísť aj kvôli angličtine. 
No a keď som sa dozvedela, že môžem spo-
jiť 2 veci, ktoré mam rada: angličtinu a ani-
mátorstvo, tak som neváhala a robila všetko 
pre to, aby to vyšlo... a vyšlo to :)) som tu!  
 Čo si musela spraviť preto, aby sa ti to poda-
rilo ?

Komunikovať so saleziánkami, čakať 1 rok 
a samozrejme sa veľa modliť, nech už viac žiadni 
teroristi... :( 

Leto za hranicami

Kto nemá zmysel pre humor, je každému na smiech.
(Anonym)
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Tak to nie je žiaden problém. Sestry sú naozaj 
veľmi milé... ako všetky FMA:)) a veľa nám po-
máhajú. Niekedy zo začiatku sme mali srandu 
z toho, keď sme im nerozumeli (niektoré majú 
írsky prízvuk), obidve sme hlavou prikyvovali 
a nič potom nevedeli... Tak sme sa naučili do-
mýšľať:)) Je nám tu s Evkou naozaj fajn. 

Čo zvykneš robiť po práci? 
Kedy ako. Chodíme po Londýne, po obcho-

doch, po parkoch, keď sme doma, tak čítame 
knihy, pozeráme TV, video a len tak si vegetuje-
me. Som úplne pif-paf z toho slnečného počasia 
:) Je to paráda :))  

V čom je život v Londýne iný ako ten, na 
ktorý  si zvyknutá?

Ha, to nemyslíš vážne! :)) Veď tu je všetko 
naopak... urobili sme s Evkou zoznam asi 30 
odlišností, ktoré sme tu našli. Potom môžem 
zverejniť, ak má niekto záujem :)) Naozaj je tu 
toho dosť. Už len jazyk, strava, počasie, atď...  
 Čakala si niečo iné, si spokojná, menila by si 
niečo na svojom rozhodnutí ísť tam ?

Ja som nič extra neočakávala, možno preto 
som volmi spokojná. Jasne, že mi chýba domov 
a všetci moji drahí, ale byť a žiť tu, je skúsenosť 
na celý život:)) Napr. ma veľmi milo prekvapili 
slovenské omše v centre Londýna, ktoré sú plné 
mladých ľudí a krásnej hudby:) No a nehovorím 
o tom, že 5 minút od nášho domu je slovenský 
obchodík - to som fakt nečakala :)) 

Momentálne čakám, že sa otvorí oratko a prí-
du mladí. Už sa teším. Aj na vás doma :)

 Zhovárala sa Bludička+

Rubrika

Kto miluje, čaká. 
(H. Montherlant)
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Stredisko Rožňava

Dievčenský letný 
tábor Hrabušice 
Autorka tohto príspevku – Lucka 
– je šiestačka a teda je najmladšou 
dopisovateľkou Lawíny. Za jej 
prispievateľskú odvahu jej redakcia 
udeľuje Cenu Lawíniatka a posielame
jej do Rožňavy malú pozornosť.

Ráno 22. 7. 20005 sme sa 
na rožňavskom námestí 

rozlúčili s rodičmi a súroden-
cami. Nasadli sme do autobu-
su a výlet sa začal. Cestovali 
sme v zamračenom počasí, ale 
aspoň nepršalo. 

Po dvoch hodinách sme 
prišli do Hrabušíc. Nachádza-
jú sa pod Tatrami, presnejšie 
je to dedinka v Slovenskom 
raji. Sestry a animátorky nás 
pekne privítali, povedali nám 
pravidlá i to, že tábor sa nesie 
v duchu Eucharistie. Zmenili 
sme si aj mená na izraelské, 
napríklad Judit, Tabita, Ester, 
Mária, Eva... 

Po obede sme začali uprato-
vať, pretože fara, v ktorej sme 

bývali, nebola dlhšie obýva-
ná. Potom sme sa rozdelili na 
skupinky: hviezdičky a rybky, 
zmapovali sme si Hrabušice, 
nakreslili si plán.

Na druhý deň sme šli na 
túru. Slovenský raj sme ne-
mohli pochodiť celý, lebo je 
veľký. Naša cesta viedla cez 
Kláštorisko, kde sú ruiny kláš-
tora kartuziánov. Hore sa šlo 
v dvoch skupinách. Ťažšou 
a ľahšou trasou. Zaujímavý bol 
prechod cez Prielom Hornádu, 
cez rebríky, mostíky a stupač-
ky. Hore na Kláštorisku sme 
mali svätú omšu.

Ďalšie popoludnie sme šli 
na ranč. Tam pre nás pripra-
vili všelijaké súťaže a mohli 

sme sa previezť aj na koňoch. 
Počas výletu do Levoče sme 
sa hrali na anjelov strážnych.

Posledný deň sme dostali 
nezvyčajnú úlohu. Mali sme ísť 
do dediny a spýtať sa, či v do-
mácnosti netreba niekomu po-
môcť. Ja som bola v skupinke, 
ktorá pomáhala na fare. 

Počas tábora sme mali 
program aj po večeroch: disko-
téku, súťaže o super star, o naj-
lepšieho herca, scénky... no 
a celý pobyt bol krásny a fajn 
– ani chvíľu sme sa nenudili. 
Sme vďačné všetkým, ktorí 
nám robili program, starali sa 
o nás a spestrili i obohatili naše 
prázdniny.

Lucia Tengelyová

JEDNOTKU Žijem, čo s tým?

Pr
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Lawíniatko

Kto chce hýbať svetom, musí najprv hýbať sebou.
(Sokrates)
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Stredisko Rožňava

Dievčenský letný 
tábor Hrabušice 

LauraSong
Na obzore je ďalšia laurácka „mega ak-

cia“. Takáto správa nám prišla na ústredie 
od Lauráčok z Námestova a my vám ju ch-
ceme naservírovať aj so srdečným oravským 
pozvaním.

Námestovčanky by nás rady privíta-
li na celoslovenskom stretnutí lauráckych 
speváckych zborov, ktoré sa uskutoční 
18.–19. novembra 2005 v Námestove.

Na programe sú workshopy nielen na hu-
dobnú tému, prehliadka jednotlivých zborov 
a koncert hosťujúcej kapely ako prekvapko.

Autorka tohto príspevku – Lucka 
– je šiestačka a teda je najmladšou 
dopisovateľkou Lawíny. Za jej 
prispievateľskú odvahu jej redakcia 
udeľuje Cenu Lawíniatka a posielame
jej do Rožňavy malú pozornosť.

Tanečné
video CD

Vaše obľúbené laurácke 
tance si môžete nielen počú-
vať ale odteraz už aj pozerať. 
Združenie Laura (v z. sr. Elen, 
animátorky a dievčatá z Ma-
mateyky) v spolupráci s osved-
čenou „firmou“ Pešo & Miva 
nakrútili video CD, ktoré ob-
sahuje okrem hudby aj  ukážky 
tancov, nácvik a popis tancov. 
Nájdete tu tance typu Rama-
ja, Torero, Ave Maria, Mne 
sa líbí Bob a ďalšie – celkovo 
14 piesní. CD sa dá objednať 
na Ústredí Laury,  ktoré vám 
praje príjemné hopsavé chvíle 
a dobrú kondičku v tanečných 
maratónoch. 

JEDNOTKU Žijem, čo s tým?

po
nú

ka
 sa

Prečo? Aby sme hľadali orientácie a iné krásy nášho života.
O čom? O téme: Charizma ako poslanie.
Kedy? 11.–13. novembra 2005
Kde a za čo? Pátrajte na svojich strediskách. 2

cia“. Takáto správa nám prišla na ústredie 
od Lauráčok z Námestova a my vám ju ch-
ceme naservírovať aj so srdečným oravským 
pozvaním.

li na celoslovenskom stretnutí lauráckych 
speváckych zborov, ktoré sa uskutoční 
18.–19. novembra 2005 v Námestove.

dobnú tému, prehliadka jednotlivých zborov 
a koncert hosťujúcej kapely ako 

video CD

Info

Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá.
(L. Simajchl)
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– Prečo má smrtka kosu?!
– Lebo nemá papiere na kombajn!

Popoluška dostane tri oriešky. Otvorí prvý – nič. 
Otvorí druhý – nič. Z tretieho prázdneho orieš-
ka vylezie červík, žmurkne na ňu: 
– Trapas, čo?

Po Dunaji plávajú spolu piano a ihla. 
– Počuješ ako pekne hrám?
– Nie, mám vodu v uchu.

Vážený užívateľ, Zväz astronómov Slovenska 
Vám s okamžitou platnosťou zakazuje v noci vy-
chádzať von. Lesk Vašej plešiny ruší teleskopy.

Pastor – misionár v nedeľnej kázni napomína 
Eskimákov:

– Musíte byť dobrí a milosrdní. Plní lásky a od-
púšťania. Inak pôjdete do pekla, kde sú tie naj-
krutejšie mrazy. 
Jeho manželka sa po kázni pýta: 
– Prosím ťa, prečo si im tvrdil, že v pekle je 
mráz? 
– Keby som im povedal, že tam je teplo, všetci by 
tam chceli ísť.

Na hodine náboženstva:
– Petrík, povedz nám, kto vidí a počuje všetko?
– Naša teta suseda.

Vyberaná spoločnosť sedí okolo slávnostne 
prestretého stola. Dáma, ktorú posadili medzi 
arcibiskupa a rabína, si brúsi ostrovtip na vyso-
kopostavených intelektuáloch, generáloch, pro-
fesoroch a ďalších významných osobnostiach. 
Privedie reč aj na vedľa nej sediacich pánov a po-
znamená:
– Pripadám si ako medzi Starým a Novým zákonom. 
Arcibiskup mlčí, ale rabín to nevydrží a povie:
– Vážená, ráčte prepáčiť, ale uvedomujete si, že 
medzi Starým a Novým zákonom je zvyčajne 
prázdny list?

 A dobre ste umyli to okno?

 – Ahoj, ja som Lót a toto tu je moja žena.

Ftipy, ftípky


