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Ftipy, ftípky

Ahojte
lawiňáci!
Aj vám sa zdá, akoby nám čas začal akosi
rýchlejšie ubiehať? Predĺžila sa tma, závratne
rýchlo nastal nový rok...
Deň však predsa len ostal rovnako dlhý, a tak
sme hádam mali možnosť spraviť veľa. Každý
podľa svojho uváženia. Vážilo sa aj v Laure a nejaké to kilečko udalostí je už za nami. Tak vráťme
čas o trochu späť a zaspomínajme si na niektoré
z nich: záver roka Eucharistie a púť po stopách
sv. Otca v Poľsku alebo možnosť posunúť sa vo
svojom poslaní o niečo ďalej a Žijem, čo s tým?,
alebo ešte iné – perfektný spev a tanec na Laurasongu v Námestove, papierová robota našich
štatutáriek a pracovníčiek na Ústredí pri zostavovaní podkladov na MŠ SR, vianočná atmoška
v strediskách...
To je len zlomok z toho všetkého, čo sa robí.
Rýchlo sa to píše, ale inak za tým stojí čas námah
a najmä osoby, ktoré pridali zlato na misku váh.
Ale o tom všetkom čítaj ďalej.
sr. Mirka Tarajová, FMA

„V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí.“ (sv. Terézia z Lisieux)

Pomedzi riadky
Už ste to počuli?
A poznáte ju?
Novú šéfredaktorku
Lawíny. Dovoľte, aby
som vám ju predstavila.
Zoznámte sa, prosím,
s Barborou Bendzákovou,
alias s Bashkou. Mladí
majú u nás zelenú, takže
Bashi, ideeeš:

Lawína naberá

nový kurz
Nazdáreček :)

Á

no, áno. To, čo sa pošuškáva po celom Slovensku,
je naozaj pravda. Naša Lawína
prechádza vylepšovacou kúrou! Nebojte sa, nejde o žiadne
kozmetické úpravy ani o nič
tomu podobné. Jednoducho,
Lawína naberá nový dych
i opätovnú chuť nás aj vás prevalcovať tým najlepším, čo si
len viete predstaviť.
Môžete sa o tom presvedčiť
hneď v tomto čísle. Šup-šup,
pozrite sa na poslednú stranu
dole do našej tiráže... Badáte
to? To mi je vám novina – redakcia Lawíny nám bohatne
o tie naj novinárske poklady
z lauráckych stredísk. Nestačia vám iba ich mená? Ja som
si to myslela. Preto sme vám
pripravili extra dvojstranu,

kde sa vám každý člen redakcie
sám predstavuje. Možno sa aj
pýtate, že kde sme na tie talenty naďabili. Nemôžem sa však
o tom veľa rozpisovať, to by
som prebrala job iným. Odporúčam vám radšej si o našom
„novinárskom konkurze“ prečítať na stranách 7–8.
Podstatné je, že za tvorbou Lawíny stoja mladí z celého Slovenska. Zatiaľ sú to
tí, ktorí prešli naším kurzom
a boli ochotní priložiť ruku
k dielu. Dvere však ostali otvorené aj pre ostatné strediská
a ich písania chtivých zástupcov. Teda, ak ste, milí čitatelia, v tiráži nenašli zástupcu
svojho strediska a chceli by
ste patriť do našej redakcie,
„don´t worry“. Napíšte na

„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život.“ (JP II.)

lawina.laura@gmail.com,
potešíme sa. Keď už som tu
spomenula našu lawíňacku e-adresu, tak len dodám, že na
ňu môžete posielať vaše spätné
väzby – čo sa vám v Lawíne páčilo, čo možno nebolo až také
dobré, čo vám naopak chýbalo
a vítané sú aj vaše rôzne otázky,
návrhy atď. Teraz je ten správny čas na vaše pripomienky
a nápady, lebo už od budúceho
čísla chystáme zopár nových
i staronových rubrík. No nemôžem zas vytárať všetko, to
by potom nebolo ono, však?
Nechám si to nabudúce?!
Dovtedy „dosčítania:)“
Vaša Basha
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Pomedzi riadky
To sme my! Dobre sa na nás pozrite
a zapamätajte si naše tváre, pretože od
4. decembra 2005 sme všetci z tejto štvorstrany
oficiálne členmi redakcie Lawína a máme aj
svoje preukazy. A chceme sa vám všetkým
v krátkosti predstaviť.

Lawína sa predstavuje

Júlia
Čižmarová

stredisko: Dolný Kubín

Hovoria o mne, že som ﬂegmatik doladený sangvinikom, vediem stretko v detskom domove a ako animátorka pôsobím v
stredisku Dolný Kubín. Snažím
sa stíhať aj školu (druhý ročník
na „gymply“) a popritom aj pomoc doma a vo farnosti. Mám
rada prírodu a zvieratá, volejbal, pingpong, mladých ľudí,
zábavu a smiech!!! A taktiež
Lawínu, do ktorej prispievam a
ešte aj budem prispievať.
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Chodím do 4. ročníka na štátne gymnázium v Humennom.
Okrem toho sa zapájam do aktivít,
ktoré ponúkajú sestry saleziánky v Humennom na Lipovej 23: chodím na stretká,
do telocvične, učím sa hrať na
gitaru, občas sa venujem deckám, ktoré mám veľmi rada.
Pravidelne sa zúčastňujem
Púti radosti vo Vysokej nad
Uhom.
Mojou veľkou túžbou je
stať sa lekárkou.

Jana
Vojtašová

stredisko: Námestovo

Michaela
Šuľová

stredisko: Humenné

Juraj Kráľ

Som Juraj (Skorpikon). Pochádzam z početnej rodiny. Sme 5
súrodenci (4 chalani a sestra).
Študujem na gymnáziu sv.
košických mučeníkov v KE.
Vediem stretko malých chalanov -Križiaci. Mám veľmi rád
počítače. Chcem sa im aj ďalej
venovať.

stredisko: Košice
„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.“ (JP II.)

Ahoj! Mám 17 a chodím na
„gympeľ“ do tretej triedy, rada
spím, čítam, snívam, spoznávam nových ľudí, ale najradšej zo všetkého plávam. Ďalej
mám rada akcie, ktoré spadajú
pod Združenie Laura, pretože
sa tam stretávam s ľuďmi na
rovnakej vlnovej dĺžke.

Ahojte, LAWIŇÁCI! Aj vy sa
vždy tešíte na nové číslo našej
LAWÍNY? Tak už je nás o jedného viacej. S tým rozdielom,
že ja sa teším aj na uzávierku,
lebo dovtedy máme odovzdať
naše články. Mimochodom,
dúfam, že sa vám moje príspevky budú ľahko čítať.
Niečo o mne? Som veselé
a viac-menej jednoduché dievča.

Magdaléna
Palčová
stredisko: Torysa

Volám sa Lucia. Som rodená Bratislavčanka a mám
18 rokov.
Rada čítam, pomáham,
rada si dlhšie pospím a počúvam hudbu 80-tych rokov.
A ako sa charakterizovať?
Jednoducho : Zblaznená do
Krista.

Lucia
Kroneislová

stredisko:
Bratislava – Mamateyova
Taaak teda, u nás v Rožňave
ma všetci poznajú ako Kurču...
alebo Gertrúdu :o) Ale to vám
asi toho o mne veľa nenapovie,
žeeee? :o) Ako vyzerám, to celkom určite vidíte. Ale nie že tú
moju fotku vypozeráte, nech ju
pekne vidia aj ostatní. No a už
mám len poslednú vetu, ach,
to vám je smola – však raz, keď
o mne niekto napíše knihu, si
toho o mne prečítate až, až :o)

Martina
Sirkovská
stredisko: Rožňava

Volám sa Mirka a keďže často
blúdim, tak som aj Bludička.
Pochádzam z Petržalky už 22
rokov, mám mladšieho bráška,
s ktorým máme kopec zábavy!
Najlepšie sa cítim, keď mám
pokoj v srdci, a keď som so svojimi priateľmi.

Miroslava Mosná

stredisko: Bratislava – Mamateyova, ústredie
„Boh nemôže na mňa zoslať ani jednu skúšku, ktorá by bola nad moje sily.“ (sv. Terézia z Lisieux)
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Pomedzi riadky
Mám 27 a momentálne som
študent. Keby som mohol,
študoval by som aj do štyridsiatky. Stále ma baví poznávať nové veci a mať pri tom
oči dokorán. Keďže tých vecí
je hrozne veľa, mávam neraz
plné ruky práce. To je moje poznávacie znamenie, ach jáj...
:o) Dúfam, že Lawína vaše
očká pohladí.

Andrea
Fekeová

grafik a webkár
našej Lawíny

stredisko:
Bratislava – Kremnická

Som osôbka, ktorá ma rada
ľudí a ešte radšej s nimi spolupracuje. Rada sem-tam prispejem do Lawíny. Mám vlastnú
rubriku Animátori pod lupou.
Študujem na Trnavskej univerzite v Bratislave. Mám troch
skvelých súrodencov. Teším sa
z každého nového rána, ktoré
mi dáva Boh :-)

Marián
Staňo

Mária
Dubská

stredisko: Michalovce

Som 19-ročné dievča, ktoré
vie, čo chce a za tým si pôjde.
Samozrejme, robím aj kompromisy, až taká tvrdohlavá
nie som:o). Snažím sa prekonávať životné prekážky. Zároveň sa snažím pracovať na
sebe, svojej povahe a na svojich chybách. Som šéfredaktorkou Times – u, kedysi novín
pre mladých, spolu so svojimi
redaktormi v stredisku v Michalovciach. Teším sa na vás.

Strnutie budúcich Lawiňákov
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„Chudobu nestvoril Boh, vytvorili sme ju my, ja a ty, naším sebectvom.“ (bl. Matka Tereza)

Daniela
Kapusnicová
stredisko: Dubnica
Ahojte, moje meno je Daniela,
ale volajú ma Dada. Mám 14
rokov a uz od malička bývam
v Dubnici. Rada čítam a píšem. Tak toľko o mne.

Andrea
Miklovičová

ústredie

Jednou z mojich typických
vlastností je, že ma prenasledujú avantgardné nápady
a niekedy im neodolám :) Inak
sa snažím byť normálnou saleziánkou. Lawína je moja
kamarátka a spolu s ostatnými kolegovcami z redakčného
tímu sa ju snažím nadupať
všetkým, čo sa dá vyťažiť z masmediálnych štúdií, ktorým sa
venujem štvrtý rok. Mojou srdcovkou je Petržalka a špeciálne
stredisko Mamateyka. Tu sa so
sestrami trochu miháme a kto
to chce vidieť, nech cíti moje
najsrdečnejšie pozvanie.

Čaute! Som taký obyčajný
človiečik s neobyčajne všednými chybami ako každý iný z ríše
neobyčajných :) A teraz vážne.
Mám 20 rokov a študujem masmediálne štúdiá v Trnave. Som
šéfredaktorkou Lawíny (znie to
tak vážene, ale nezabúdajte, ja
som stále ten obyčajný človiečik) a som rada, že títo mladí
(o ktorých ste si prečítali predo
mnou) šli do toho so mnou :)
Teším sa na našu spoluprácu.

Barbora
Bendzáková
šéfredaktorka

Lawína. Saleziánsky časopis pre mladých a o mladých. Pri tejto
príležitosti sa v dňoch 2.–4. decembra 2005 stretla skupinka nádejných
reportérov v bratislavskom saleziánskom stredisku Mamateyova.

S

pacák, karimatka, digitálny fotoaparát,
nechýbali vo výbave žiadneho správneho
Lawiňáka. A samozrejme hŕstka dobrej nálady.
Nastala hodina H – 19.00 a „superekšn“ sa
začala. Unavené, no usmiate, tváre plné očakávaní z rôznych kútov Slovenska rozbehli kolo

spoznávania. Postupne sa rozprúdila zábava na
saleziánsku nôtu.
„U-i-uaa“ – aj takto môže vyzerať budíček.
Po nasýtení ducha v kaplnke a žalúdka v jedálni
začala skutočná práca žurnalistov. Kde sa
vzala, tu sa vzala, v izbe stála novinárka Terezka

„Nariekanie nič nevyrieši. Treba sa pohnúť dopredu, predchádzať nebezpečenstvám, dôverovať.“ (bl. Ján XXIII.)
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Pomedzi riadky
Kolková. „Nepoužívať zátvorky, 1. a 2. osobu, radšej bodku ako čiarku, dvakrát ktorý,
ktorá, ktoré v 1 vete – neprípustné.“ – často znelo z jej úst.

No aj kritika má svoje miesto
v živote ľudí. Veď človek sa učí
z chýb, či už vlastných alebo
cudzích.
Po chutnom obedíku vzdelávanie Lawiňákov pokračovalo
kurzom fotografovania. Viedol
ho skúsený odborník- fotograf
Oto Naď. Predviedol to v teórii
i v praxi. A koho nezaujala jeho
reč, tak aspoň určite dĺžka vlasov. Pomedzi to sa plnila tajná
úloha, ktorá je ozaj tajná, no
raz vyjde na povrch zeme. Išlo

o vytváranie novej lawiňáckej
redakčnej rady.
Noviny, fotograﬁa, už sa
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len na niečo pripojiť. „A čo tak
priamo na nebo?“ znelo v mysliach mnohých mladých. Hŕŕ
sa na svätú omšu. Po nej nasledovalo iné pripojenie, na internet. Sprevádzkoval ho správca
Laura stránky, Marián Staňo.
Predstavil novú tvár stránky
Laura, ako sa zaregistrovať,
pridať článok. Jednoducho,
všetko je na webe.
20.00 – „megaekšn“ pokračuje v očarujúcej čajovni. Vysoký, tmavooký oblečený v rifliach a mikine. „On je kňaz?“
nastal u mladých šum. „To je
kňaz- salezián Pavol Dzivý, di-

rektor tohoto strediska,“ ujala
sa predstavovania sestra Apa.
Don Paľo sa uchytil neľahkej
úlohy, tvorba videoklipov.
IMT smile, No name, Paľo Habera, tým všetkým a mnohým
iným je známe Aves videoštúdio saleziánov na Miletičovej
ulici v Bratislave.
„Dobrú nôcku“, želá Boh
každému jednému a v kaplnke
pri večernej modlitbe to bolo
obzvlášť cítiť. „Dobrú nôcku,
stoj pri nás a pomáhaj nám

v našej neľahkej úlohe.“ Znelo
v srdiečku mnohých Lawiňákoch.

Nastala noc, nastalo ráno
a deň Pánov. Budíček po nevyspatej noci bol krutý. Plánovanie ďalších čísel Lawín.
Posledná aktivita mladých. Čo
by sa malo nechať, odstrániť
a k tomu pridať zopár nových
nápadov. Mladí sa činili a poznámok bolo až – až.
Pred svätou omšou nastalo
slávnostné odovzdávanie preukazov čerstvým členom redakčnej rady spolu s balíčkom
redaktora. Po omši sa už len
rozlúčiť, posledný úsmev, slovko, skonštatovanie, že písať
o sebe bez seba je ťažké a hŕŕ sa
na slovenské cesty.
Šťastnú cestu a píšte, píšte,
aj foťte!
Miška Šuľová
Majka Dubská
Pauly
Evka

P.S. pre webkychtivých čitateľov: Užívateľské meno Jožko
Mrkvička–Mrkvi je už zadané.

„Pravdu musíme povedať všetkým, no musíme ju šíriť s prívetivosťou a láskou, aby bola príťažlivá a podmanivá.“ (bl. Ján XXIII.)

Lajﬁn

Opäť jedna dobrá Misijná
R

ožňaváci si už ani nevedia
predstaviť misijnú nedeľu bez zábavy, smiechu a samozrejme bez súťaží! Kebyže
sestry saleziánky nezorganizovali takéto popoludnie aj tohto
roku, zrejme by z toho nevyšli
so zdravou kožou :o)
Animátori napli všetky sily
a mozgové bunôčky a tretia
októbrová nedeľa roku pána
2005 bola nachystaná. Detí
bolo doslova ako smetí. Kam
sa človek obzrel, tam detský
nos. Kam pohol svoje dolné
končatiny, tam detské uši.

Jednoducho všade deťúrence.
A jasne, že samí dobrí ľudia
ako napríklad Matka Tereza.
Stanovištia boli roztrúsené
po celom saleziánskom dvore. Nasťahovali sa ešte aj do
objektu blízkeho Krízového
centra.
V jednom rohu sa kukurica
na paličkách viezla do ústnej
dutiny. Kdesi pod strieškou
sa lovili ryby udicou dvakrát
väčšou ako telesná schránka
horlivých pretekárov. Sympatická Tonka zaúčala nádejných
záchranárov. Ich prvoradou

úlohou bolo zachrániť zdevastovanú ruku.
Neďaleko okupovali lavičku striekačky, vždy pripravené
zaútočiť na horiace sviečky.
A neboli jediné, ktoré túžili
zasiahnuť svoj cieľ. Triafalo sa
aj oštepmi s hompáľajúcej sa
lode.
Jednoducho, na nudu čas
nebol. Nakoniec to zaklincoval absolútne najzlatší klinček
programu – voňavé šišky a desiatok ruženca za obetavých
misionárov.
Maťuška :o)

„Láska je výsledok a vrchol všetkých najlepších vlastností. Ona má preniknúť každý skutok, každú myšlienku, každý pocit.“ (bl. Ján XXIII.)
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Lajﬁn

Birmovanecká
chata

Z

ačiatkom školského roka sme sa s dievčatami vybrali na chatu do Podkoníc. Celá akcia
sa niesla pod názvom Moja budúcnosť a trvala
od 8. októbra do 9. okóbra 2005. Bola pre dievčatá, ktoré sa chystajú na birmovku. Spolu nás
bolo 26 dievčat. Cieľom tohto výletu bolo predstaviť dievčatám význam seriózneho chodenia
pred manželstvom a prežívanie skutočného
kresťanského života s plnou zodpovednosťou za
svoje konanie. Preto sme na túto chatu pozvali
manželov Bartkových, ktorí dievčatám porozprávali o ich spoločnom predmanželskom vzťa-

Héja- héja- héja,

„D

ržte sa!!!“ Toto by boli
posledné slová jedného tunajšieho dievčaťa, keby
malo možnosť povedať poslednú vetu vo svojom živote svojim
rovesníkom. Naozaj by sme sa
mali držať- držať sa Boha a držať sa navzájom. My sa tu o to
snažíme. Napríklad aj cez tzv.
ročníkové stretká. A naozaj cítime, že sme stále viac v rámci
stretiek zohraté. Pomohli tomu
aj obľúbené nocovačky v dome
FMA.
videla som svojho obľúbeného chalana!“
To zase bola odpoveď dievčaťa
na otázku, čo ju potešilo v poslednom čase. Z toho vidieť , že
sme tu normálne baby, ktoré sa
rôznymi spôsobmi sa usilujú

„U
10

hu a o význame čistoty pred manželstvom.
Pani Bartková, lekárka, porozprávala diev-

Dubnica!
rásť vo svojej identite ženy, animátorky, svätej.
oli tu Saleziáni!!!“ Prítomnosť tejto kapely
potešila zasa iné dievča. A ešte
sa tešila, že ju nevylosovali cez
tombolu, lebo by musela ísť na
pódium, a to by sa veľmi hanbila.
enechajte sa uniesť
pubertou.!“ Tak by
znel posledný odkaz jednej
odvážnej pubertiačky. Ona má
svoju pubertu rada a vie, že jej
prospieva pohyb. Preto využíva
možnosť stredajších volejbalových tréningov na cirkevnej
základnej škole podvedením
sestier saleziánok. Tiež si rada
zahrá takýto zápas v kaťáku vo
štvrtok alebo v piatok po omši.

„B

„N

I

nak sa tu deti v nedeľu
zvyknú tešiť do nášho
oratka. Veľmi rady totiž všeličo
kuchtia, vyrábajú, súťažia, tancujú do omrzenia, pomodlia
sa v kaplnke, porozprávajú sa.
Tešia sa na leto, keď už budú
hrať vybíjanú na upravenom
ihrisku.
elkovo sa tu snažíme
o animátorský rast
v súčinnosti so saleziánmi.
Majú nám k tomu pomôcť
duchovné obnovy, víkendové
akcie, „nedeľné večery“ pri ﬁlme, pri čaji, pri plánovaní, pri
besede s osobnosťou, piatkové
mládežky.
baby, ste naj, naj, najlepšie, tak čo!“ Týmito
slovami vás všetkých zdravíme.

C

„A

sr. Zuzana Saloňová, FMA

„Aj keď je zlo naozaj smutná realita, tak dnes, ako i včera, predsa nedokáže nikdy – a to dobre vieme – premôcť dobro.“ (bl. Ján XXIII.)

čatám aj o zodpovednom plánovaní rodičovstva
bez antikoncepcie. Potom sme mali aktivity
na zoznámenie a spoznávanie sa, lebo niektoré dievčatá sa medzi sebou nepoznali, keďže
cez rok sa stretávame po skupinách. Večer sme
ukončili spoločnou modlitbou.
Ďalší deň sme začali svätou omšou v kostole, po ktorej nasledovala praktická príprava
do manželstva - každá mala inej pripraviť obed
– kurča a zemiaky v pahrebe. Počas pečenia
mali dievčatá prednášku o Duchu Svätom a jeho pôsobeniu v ich živote a v živote tých, ktorí
im budú zverení.
Okolo 15.00 sme pokračovali aktivitami vonku, hral sa futbal a skákaná ako dobré námety
pre hry s deťmi. Vo večerných hodinách sme
upratali chatu. Snažíme sa vyberať také chaty,

kde si po sebe musíme upratať, aby sa každá naučila vždy po sebe zanechať poriadok, rozlúčili
sa a odcestovali do Banskej Bystrice.
sr. Slávka Butková, FMA

Novembrová spomienka

M

odlitby za duše v očistci
u nás v Sásovej v Banskej
Bystrici vyzerali asi takto.
Po svätej omši sa všetci zhromaždili pred kostolom. Zrazu
zaznel Peťov hlas: „Ide sa!“ Tak
teda hlúčik štebotajúcich ľudí,
s nádejou a odhodlaním v srdci
pomôcť dušiam v očistci, vykročil do spleti uličiek smerom
na cintorín. Zastavili pred bránami, za ktorými je už iný svet.

Tu sa všetci počkali a utíšili sa.
Vstúpili dnu.
Začínalo sa piesňou. Keď
doznela, chvíľu ticha prerušil
príjemný a tajuplný hlas, ktorý
rozprával každý deň vždy iný
skutočný príbeh. Tieto príbehy
sa ako dýka zabodávali do sŕdc
ľudí. Niektorým z očí vypadli
slzy, ktoré sú pre duše v očistci
ako perly a možno práve tie im
pomáhajú z očistca.

Odštartovali sme advent

„D

obrých ľudí sa všade veľa zmestí“ – povedal raz múdry človiečik a mal pravdu.
Hlavne čo sa týka dubnických oratiek. Inak to
nebolo ani v prvú adventnú nedeľu. Kopa malých rozžiarených očičiek sa s chuťou pustila do
výroby vencov. „Nezabudnite, že sviečky majú

Nasledoval Otče Náš, Zdravas, Sláva na úmysel Svätého
Otca a modlitba za zosnulých.
Toto spoločné stretnutie
ukončila ďalšia pieseň mladých
a požehnanie kňaza.
Každý deň sa sem naši mladí
vracali a odchádzali s dávkou
radosti, že spolu môžu aspoň
trochu pomôcť.

byť štyri!“ ozývalo sa zo všetkých strán. „A ako
mám uviazať tú mašľu?“ o zvedavé otázky nebola núdza.
Tento výnimočný deň sa zakončil besedou
s otcom školy animácie, donom Lacom Baranayaiom. Prednášal o teórii animátorstva. Nasýtený novými poznatkami sa každý vydal svojou
animátorskou cestičkou.
Kika a Dada

„Sme povinní nezostávať mysľou v minulosti, ale prispieť tým, čo máme v rukách, k lepšej a istejšej budúcnosti.“ (bl. Ján XXIII.)
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Humenné

Mária ako voda
Pokojná ako večerná hladina jazera
Nevinná ako prameň
Veselá ako tancujúce vločky snehu
Pokorná ako hlt vody
Vznešená v ochote niesť bremená ako rieka
Hlboká ako studňa
Pracovitá ako kvapka potu
Tajomná ako tíšiny oceánu

A

j takto netradične môže začať svätá omša.
Najmä ak sa koná u sestier saleziánok na
Lipovej 23 v Humennom.
A to v podvečer sviatku našej Maminy, Nepoškrvnenej Panny Márie. „Otče, v Márii si nám
dal príklad vnútorne krásnej ženy, prosíme ťa
o schopnosť vyberať si z ponúk, aby sme sa starali nielen o krásu vonkajšiu, ale o krásu srdca.
Na príhovor Panny Márie udeľ nám milosť, aby
sme si vedeli vážiť a ceniť dôstojnosť každej ženy
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Sviatok

našej Maminy
a pomáhali tým, ktorí ju podceňujú, zneužívajú
a špinia.“ zneli prosby z úst Julky a Majky, snáď
aj zo srdca každého prítomného človiečika.
Po omši mnohí ešte chvíľku zotrvali v rozhovore s Najlepším Priateľom. „Ide sa na Sicíliu!“ skríkol niečí hlas a pozval tak všetkých do
stretkáčskej klubovne, ktorá nesie tento názov.
A keďže bol nedávno Mikuláš, tak sa oslavovalo
dvojnásobne. Malí i veľkí, hladní i smädní, jednoducho všetci. Humenská Sicília prekypovala
dobrou náladou, rodinnou atmosférou, spevom
a príbehmi o Panne Márii. A jej prítomnosť,
ochranu a lásku bolo cítiť na každom mieste.
Veď to bol jej deň a jej dom.
Miška Šuľová

„Toto je mojou radosťou: dávať. A ako by som len chcel dať sa vám ešte viac, rozdať sa pre každého z vás!“ (bl. Ján XXIII.)

Lajﬁn

ý
v
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Ad

apoštolát

Písal sa rok 2005. Skupinka,
azda budúcich misionárov, sa
dňa 9. decembra vydala smerom
k Tatrám. Ich cieľová rovinka bola
v saleziánskom dome, v Dolnom
Kubíne.

S

tretla sa tam mládež z celého Slovenska.
Všetci sa chceli dozvedieť niečo viac o misiách. Kým sa dostavili v plnom počte, zaujímavý
a zároveň chutný koláč bol na svete. Bol ozaj
suprový. Taký sa nepodarí hoc komu. K tej halde dobrej nálady, ktorá tam gradovala každou
sekundou, prispelo aj počasie. Povedali by ste že
v Dolnom Kubíne je veľa snehu. Veď je to v blízkosti Tatier! No opak je pravdou. Snehu je tam
málo. No keď sa chce, všetko sa dá. Na jednu
guľovačku sa ho nazbieralo. Trocha snehu ešte
nikoho nezabilo. Kto sa držal tejto pravdy dobre
sa zabavil. Medzi jednotlivými prednáškami je
potrebné sa aj rozhýbať: V zdravom tele, zdravý
duch. Bombovú náladu zdokonaľovali laurácke
tance. Najpopulárnejší je asi Belgičák. Kto ho
ešte netancoval, môže ľutovať. Je to ozaj trhák.
Teraz trocha k téme stretnutia. Táto akcia
mala za úlohu oboznámiť mladých s prácou misií. Niektorých aj pripraviť na tohtoročné misie

na Ukrajine. Bolo to niečo ako „školenie“ dobrovoľníkov. Museli sa zblížiť so životným štýlom
na Ukrajine, novou kultúrou, princípmi práce
s deťmi a mladými. Dokonca jednou z tém bolo
priblíženie typov pováh – melancholikov, ﬂegmatikov, cholerikov... Vzácnym hosťom bol salezián, ktorý kedysi pôsobil v Japonsku. Rozprával o úplne odlišnej kultúre a spôsobe života ako
je na Ukrajine. Japonsko je jednou z najrozvinutejších krajín ohľadom techniky a biznisu. Veci,
ktoré sú tam sú Ukrajinčanom neznáme. Deťom
na Ukrajine stačí k šťastiu obyčajná lopta. Zatiaľ
čo japonské deti pokladajú takéto hry za zbytočné mrhanie časom.
Celé to zakončil smútočný pohreb PRVÉHO
STRETNUTIA. No aj napriek tomu malému
smútku to všetci zhodnotili na jedna plus. Takéto akcie stoja za vyskúšanie.
Skorpikon

.laura
„Nehovor, že nemôžeš, keď nechceš. Pretože prídu veľmi skoro dni, keď to bude oveľa horšie:
pre zmenu budeš chcieť, ale potom už nebudeš môcť.“ (Jan Werich)
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Benvenuta

Aleluja...

Dámy a páni, na známosť sa dáva, že k nám príde návšteva slávna...

N

ejako takto sme sa dozvedeli, že 1.–3. novembra
k nám, do Dolného Kubína,
príde až z ďalekého Talianska
sr. Carla. Určite ste sa s ňou
stretli aj vy vo vašich strediskách. A preto sme sa rozhodli
pripraviť pre ňu program á la
Slovensko :-)
Typický „saleziánsky chaos“ – náš dlho pripravovaný program bol spestrený aj
o mnohé neplánované – ale
zato veľmi vtipné – momenty.
Dievčatá tancovali, chlapci
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spievali – pozor, po taliansky,
neskôr sme sa preniesli na typický oravský salaš so všetkým,
čo k tomu patrí (samozrejme
ovce, bača, blaváci), zablúdili sme aj na exotický ostrov,
kde prebývala láska a stretko
dievčat zahralo krásnu scénku
o Panne Márii.
Po programe sa nám
všetkým prihovorila sr. Karla.
Zdôraznila nám, aká dôležitá
je v živote každého z nás naša
Nebeská Matka. Samozrejme
nás veľmi potešili jej slová, že

takto si predstavuje „donboscovské oratko“.
Po náročných hereckých
výkonoch prišlo na rad občerstvenie, o ktoré sa postarala
teta Danaiová – veľmi pekne
ďakujeme – koláčiky boli výborné! :-)
Na záver sme sa rozlúčili
a s dobrou náladou a radosťou v srdiečkach sme sa spolu,
veľkí i malí, ponáhľali domov...
Bolo to super popoludnie...
julja a pauli

„Nenávidíme mnoho ľudí len preto, že sme príliš pohodlní hľadať možnosť, ako ich milovať.“ (Arabské príslovie)

Lajﬁn

Navštívila nás sr. Carla
Taliansko – krajina syrov, vína a dobrej nálady. Nájdete tu nielen
historické pamiatky a mohutné stavby, ale aj milých, príjemných
a zhovorčivých ľudí. Jedným z nich je aj sr. Carla.

J

eden deň sme sa dozvedeli,
že čakáme navštevu. Presne
o týždeň príde sr. Carla a my sme
pre ňu mali pripraviť program.
Týždeň nato naozaj prišla
a my sme ju všetci radostne
očakávali. Predviedli sme jej
piesne a tanec, rozprávali sme
sa o stretkách v inej krajine, ich
priebehu a fungovaní. Podobne

ako u nás, aj oni majú dievčenské a chlapčenské stretnutia,
no majú aj miešané. Rozprávali
sme sa s ňou o našom stretku,
o Cirkvi na Slovensku a v napokon aj o tom, čo sa u nás
na Slovensku deje. Priblížili
sme sa jej kultúre a ona našej.
Po príjemne strávenom spoločnom popoludní sme išli na

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil s jeho radosťou.“ (Catullus)

omšu – ako inak – slovenskú.
Sestre sa detská omša páčila
a bola spokojná.. Aj napriek
krátkemu času, ktorý sme so
sestrou Carlou strávili, veríme,
že sa tu cítila príjemne, že sa jej
tu páči a že sa sem kedykoľvek
rada príde pozrieť.
Paťa Vlková
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Megaekšn

B

BBBŕŕŕŕmmmmm...ííííí...
LOLEEEEK! Takto nejako znel džingel nášho rádia
Lolek. Ale poďme pekne od
začiatku. Všetko sa to začalo
s rokom Eucharistie. Hodina
za Svätého Otca, eucharistický
kongres a nakoniec dlho očakávané prekvapko – POĽSKO.
V piatok večer sme sa stretli v Dolnom Kubíne a hneď
v sobotu zavčas rána sme už
cestovali. Počas celej cesty nás
sprevádzala gitara a naše rádio
Lolek so svojím vždy aktuálnym vysielaním. Prvá zastávka
bola v Námestove, kde nám
Peťo Kuchár odslúžili svätú
omšu a takto posilnení sme sa
vybrali do Oswienčimu.
Maximilián Kolbe, Stanislava Leščinská...aj s týmito menami sme sa tam stretli a každý
z nás si položil otázku, čo by

asi robil na ich mieste. Neskôr
sme navštívili Wadowice- rodné mesto nášho „Loleka.“ Boli
sme aj na najobľúbenejšom
mieste Jána Pavla – pri jeho
krstiteľnici. A tak sme si aj my
so sviecami v rukách obnovili
krstné sľuby. A prišlo čakanie
pred jeho rodným domom. Gitarou a spevom sme si spríjemnili voľný čas a potešili okoloidúcich. Po vybavení nocľahu
u poľských saleziánov sme sa
vybrali do Wieliczky – soľnej
bane. 135 m pod zemou, 200
km dlhé chodby, kaplnky a sochy celé zo soli – i náš PAPA
tam mal svoju. Prosto super!
Ideš, ideš a zrazu bar. Kde
sa vzal, tu sa vzal. Ďaleko od
vchodu do bane – no bol tam.
No najlepšia bola asi cesta nahor. Desiati sme sa natlačili do
plechového deravého výťahu.

Zrazu niečo silno zabimbalo, raz, dva, tri a už sme boli
o 135 metrov vyššie. To bolo
lepšie ako centrifúga!
W Imię Ojca i Syna... týmito slovami sa začínala nedeľná svätá omša v katedrále,
kde mladý Wojtyla slúžil svoju
primičnú svätú omšu. Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
– tu náš PAPA zasvätil celý svet
Božiemu milosrdenstvu...bola
to naša posledná zastávka..
Všade bolo cítiť úžasný pokoj
a lásku, ktoré naplnili naše srdcia.
Počas celej púte nás z neba
sprevádzal náš Ján Pavol II.
spolu s naším Nebeským Otcom. VĎAKA ti Pane! A tak
isto tým, ktorí sa postarali o organizáciu tohto celého super
projektu :-)
Julja a Pauli

POTULKY ZA LOLEKOM
Po stopách sv. otca Jána Pavla II.

Z CENTRA DIANIA
Ja som sa pýtala:

Čo si odnášaš z tejto púte?
Oni odpovedali:
Pre mňa bolo dosť silné, že sme mohli byť v posledný deň Roka
Eucharistie práve tu na týchto miestach. Tiež ďakujem Janke
a spol., že to vybavili. (Lenka, 29)
Veľa milostí, duchovných zážitkov, prežívanie tajomstva
Eucharistie v spoločnosti. (Dašena, 22)
Odnášam si duchovnú plnosť. Nikdy som nemala čas sa takto
dlhšie venovať svojej duši. No dnes pri vyloženej Sviatosti sa to
dalo. Veľmi sa mi páčilo vo Wadoviciach, kde som videla malého
chlapca ako sa modlí ruženec. To ma zasiahlo. (Zuzka, 17)
Poľský prízvuk... :) Ešte sa mi páčilo množstvo ľudí v dobových kostýmoch. (Júlia, 17)
Svalovicu zo smiechu :) Vážne! A ešte veľký pokoj v srdci doplnený skvelým pocitom vďačnosti za všetko, čo mi Boh dáva – aj
za maličkosti, ktoré som si doteraz veľmi nevšímala... vďačnosť za
to, že sa mi dal... a tak... bolo super...:). (Radka, 18)
Spomienku na milého sprievodcu v soľnej bani. (Pauli, 17)
Prvé, čo mi napadlo, je radosť, spoločenstvo a veľa-veľa zvyšného neviem slovami vyjadriť. Silno som cítila pokoj v kostole
Božieho milosrdenstva. (Maťa, 22)
Ja neviem, mám preplnenú disketu. (Janka, 21)
Kruhy pod očami...haha... a krásne zážitky so všetkými čo tu
boli. (Mirka, 22)
Presvedčenie, že rozdať život v láske je to jeho najkrajšie
naplnenie. (Helenka, 52)
Vnútorný pokoj, že som Bohu zverila svoje potreby a potreby
druhých. A že som tak urobila práve na tých miestach, kde bol aj
Ján Pavol II., sv. Faustína a iní. (Erika, 25)
Milosti a radosť. (Ferko, 10)
Ján Pavol II. bol pre mňa vždy úžasným človekom, ale teraz,
keď som bola miestach jeho pôsobnosti, mám ho ešte radšej. Som
veľmi rada, že som tu mohla stretnúť tak veľa perfektných dievčat.
Ostaňte také, aké ste! (Ferkova mamka)
Pokoj, prekvapenia od rána do večera, odovzdanosť a dôveru. (Machuľa, 22)
„Život pozostáva z mnohých malých mincí, kto ich vie zbierať, má bohatstvo.“ (Jean Anouilh)
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Megaekšn
Čím dlhšie ľudia čakali na otvorenie
prezentácie, tým viac v ich srdciach rástla
túžba byť tam, neskôr sa táto túžba aj
patrične prejavila. Kedy? No predsa počas
koncertu. Tak sa tam rýchlo poďme spolu
pozrieť.

Hudba v srdci,
P

o nazvučení najvzácnejších hostí – Heaven´s
Shore, sa do „kulturáku“ v Námestove „navalili“ účinkujúci
a s nimi všetci, čo ich prišli
povzbudzovať. Najprv na pódium vybehla spevácka tvorivá
dielňa. Rýchlo sa rozostavili
a nedočkavému obecenstvu
predstavili hymnu Laurasongu. Zvládli to naozaj bravúrne,
a to vďaka svojej šikovnosti,
sestre fma a samozrejme aj
vďaka Tomu hore.
Začalo sa to trochu nesmelo, ale keďže melódiu hymny
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poznal hádam každý (zo známej piesne Teraz je ten správny
čas), hneď sa všetci zbavili počiatočného ostychu a spievali
jedna radosť.
„Blaváci“ šli ako prví, mali
veľa členov – väčšinou dievčatá,
a jedného anjelika – dcérku dirigentky. Boli tam veľké aj menšie
deti, ale jednu vec mali určite
spoločnú. A to tričká, ktoré na
chrbte niesli ich názov. Poznáte
ich? Sú to Kamaráti M.
Spev a rôzne iné veci, ktorým rozumejú ľudia, ktorí majú
aspoň trošku hudobný sluch,

počas vystúpenia hodnotila
porota. Pozostávala z členov
skupiny Heaven´s Shore, saleziána, ktorý už od svojho narodenia používa meno Emil Šafár
a sestry saleziánky Daniely.

rytmus v

Ako druhí sa pripravili Trnavčania, ich výkon sa dá hodnotiť na veľa véééľa riadkov, ale
azda za všetko hovorilo publikum, ktoré skákalo, spievalo
a tlieskalo.
Tretí list začali písať Košičania, ktorí priniesli aj trochu
vážnej hudby, ale aj tá prišla
vhod a ľudia žijúci v obecenstve si mohli naozaj, ale iba na
malú chvíľu, oddýchnuť. To, že
ich zbor je na vysokej úrovni
trošku našepkalo aj oblečenie
v štýle bielej košele a oranžovej
kravaty a texty v hnedých doskách. Po oddychu a doručení

„Väčšina ľudí sa domnieva, že láska znamená byť milovaným. Avšak opak je pravdou: láska znamená milovať.“ (Erich Fromm)

A ako to býva zvykom,
všetko sa raz končí... a hlavne
koncerty. Väčšinou spomalením a stíšením. Tu to tak však
vôbec nevyzeralo. Keď zrazu
chalani prestali hrať, diváci od
prekvapenia zostali stáť v údive a skandovať: „Ešte, ešte!“.
Na takúto výzvu chalani nemohli odpovedať ináč, iba tak,
že zaspievali ešte jednu pieseň
v angličtine. To už bol však
skutočný koniec.
Keďže všetci boli hladní ako
vlci, rýchlo zbehli do „kaťáku“
obálky od poroty sa na pódiu
konečne objavili aj Oraváci,
a to priamo z Oravského Veselého. Bolo ich síce menej ako
Košičanov, ale zato predviedli
poriadne rezkú hudbu, ktorá
rozvírila hladinu v hľadisku až

nohách,

tak, že bolo možné zbadať tancujúce dievčatá s rozžiarenými
očami a vejúcimi vlasmi v rytme hudby.
Oči na stopkách, nervózne
pohybujúce sa prsty, vrtenie
na stoličkách a kopec iných
neduhov bolo možné zachytiť
v hľadisku pred koncertom už
spomínanej skupiny Heaven´s
Shore.
Počas koncertu sa ozývali
ovácie a nekonečné potlesky.
Temperamentní mladí muži sa
poriadne odviazali a do hrania
vložili celú dušu, telo aj hlasivky.

boli unavení a tak sa rozbehli do mäkučkých spacáčikov
a spinkali až do nedele, ktorá
v tomto ponímaní znamenala cestu späť alebo ak chcete
koniec ďalšej super action.
Všetci si spomínali, ako im tu
bolo dobre, vymieňali si adresy a čísla. Odchod sprevádzali
zvláštne pocity v žalúdku, ktoré by dobrý psychológ nazval
nostalgiou. Áno, trošku smutní, ale zároveň aj plní elánu
a novej energie na prípravu nasledujúceho Laurasongu sme

spev na LauraSongu

na večeru. Po nej bol večer plný
zábavy a trochu aj snehovania.
Prečo? Lebo. Lebo už napadol
sneh. Všetci po absolvovaní
dielní, ktoré bežali počas dňa

zamávali a posielali nenápadné božteky odchádzajúcemu
busu, s túžbou v srdci stretnúť
sa ešte raz.
Janka Vojtasová

 „Dovi o rok,“ lúčila sa s nami štatutárka miestneho strediska.

„Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým.“ (Charles Chaplin)
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Megaekšn

„Naučili sme sa
lietať...“
( 29. 10.–2. 11. 2005
Sassone pri Ríme)

„

„Naučili sme sa lietať ako vtáci,
plávať ako ryby,
ale nenaučili sme sa
byť si navzájom bratmi.“
Martin Luther King

L

ietadlo sa odrazilo od plochy letiska M. R. Štefánika
s malým meškaním. Naplno
sme si vychutnali krásu krajiny
pod nami s úžasnou viditeľnosťou z výšky cca 11 km. Po jeden
a pol hodine sme z rímskeho letiska tralalákaním rôznymi rímskymi dopravnými prostriedka-
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“

mi zakotvili v komplexe budov
karmelitánskeho kláštora, ktorý
nás – 230 účastníkov z 35 krajín
prijal na 5 dní. Tu v blízkosti
večného mesta sme spoločne
zdieľali silu skúsenosti a života
medzi nami „dobrovoľníkmi“,
zjednotenými pod hlavičkou
VIDES.

„Buďme tvorcami
pokoja“
– toto motto medzinárodného kongresu nás sprevádzalo počas prednášok, workshopov a zdieľania sa v skupinách.
V štyroch svetových jazykoch
sme si vypočuli zhodnotenie na
tému – ktoré sú ohrozené skupiny alebo jednotlivci v krajine
a prečo. Potvrdilo sa nám už
známe, že my sa na Slovensku
máme veľmi dobre.
Zamýšľali sme sa nad tým,
čo môžeme pre chudobnejších
od nás urobiť; ako prejaviť
spolupatričnosť, šíriť pokoj v
prvom rade vo vlastnej rodine
a potom...
Vychutnali sme si Festa dei
popoli – Sviatok národov, na
ktorom mala možnosť každá
krajina predstaviť svoju kultúru prezentáciami o živote
a práci, tancom, spevom, špeciálnymi krojmi... teda pestrosť na štvrtú. Hoc je všetko
na webe, tak toto teda nie. Naživo je to naozaj zážitok.
Dozvedeli sme sa závery
Mariánskeho kongresu, ktoré
nám oživili výchovný mariánsky štýl, z ktorého čerpal don
Bosko. Možnosť prispieť na
misie sme mali aj prostredníctvom zakúpenia si nejakého
priliehavého
symbolického
predmetu z rôznych krajín na
trhu zvanom Tavolo della solidarita – stôl solidarity. Zúčastnili sme sa aj na voľbách do
rady VIDESU, ktoré sa konajú
každých šesť rokov.

„Muž je stĺp stanu, žena je jeho plachta a deti sú špagátiky.“ (Arabské príslovie)

Čas na kongrese letel a tak sme si ani nevšimli, že „priletel“ posledný deň – streda. S túžbou
navštíviť baziliku sv. Petra a pomodliť sa na hrobe Svätého Otca Jána Pavla II., sme sa vybrali
na spiatočnú cestu. Keď sme prišli na námestie
a zbadali davy veriacich, skrsla v nás otázka:
„Čo sa to deje?“
V priebehu piatich minút sme dostali odpoveď od samého Svätého Otca, ktorý sa v papamobile viezol po námestí a žehnal davy. Všeobecná
audiencia! Tak sme sa namiesto modlitby pri
hrobe pápeža stretli so živým Benediktom XVI.
Na tomto, pre nás posvätnom mieste, sme sa
modlili aj za slovenských mladých, aby mali
ochotu ponúknuť svoj čas, chuť a sily do „adrenalínového apoštolátu“- práce v chudobných
domácich a zahraničných prostrediach.
„Šťavu“ pri „lietaní“ nechce stratiť
sr. Elen :)

– medzinárodná organizácia dobrovoľníkov, ktorá kladie dôraz na formáciu
a zapojenie mladých ľudí
– názov tvorí skratka, ktorá pozostáva
z talianskych slov: medzinárodné dobrovoľníctvo, rozvoj ženy a výchova

Anketa pre účastníkov
kongresu

Čo pre mňa znamená VIDES?
–
–
–
–

celkový rozvoj mladého človeka
angažovanie sa pre dobro chudobných
protagonizmus mladých
prekonanie vlastných hraníc ( ...„dokážem i to,
čo som si myslela, že na to nemám“)
– hľadanie odpovedí na naliehavé životné otázky
a napĺňanie zmyslu života
– rozšírenie svojich horizontov (...aj za hranice
svojho osobného „krtinca“)
– možnosť sebarealizácie doma i za hranicami

„Schopnosť byť ostatným príkladom je nielen najlepší spôsob, ako niečo naučiť, ale zrejme aj jediný.“ (Albert Schweizer)
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Megaekšn
Žeby ,,DVOJKA“? Áno, presne tak.

Žijem, čo s tým?
Ak si myslíte, že by som si nechala len tak ujsť
druhé pokračovanie víkendu o povolaní – tak
ste na omyle. Ako prítomná účastníčka tohto
perfektného víkendu, z ktorého som odišla
naplnená mnohými super zrealizovateľnými
nápadmi.
ČO
„Žijem, čo s tým“ 2.
KDE
TU (Belušské Slatiny)
KEDY
TERAZ (11.–13. 11. 2005)
PREČO
Odhaliť svoje poslanie
O ČOM
Prehliadka Tokia a Šalamúnových ostrovov, kde sú
banánové listy,
tým si buď istý.
Hostia rôznych poslaní,
k nám boli pozvaní.
V skupinách sme pracovali,
svoje mozgy rozhýbali.
Aké bolo druhé
pokračovanie?
íkend pod názvom Žijem,
čo s tým – jednotka mal
voľné pokračovanie Žijem, čo
s tým – dvojka s témou ,,Charizma ako poslanie“. Neďaleko Púchova, v Belušských
Slatinách obsadilo ubytovňu
mnoho milých dievčenských
úsmevov, ktoré boli pripravené
spoznať svoje poslanie. Bolo
to 11.-13.novembra. Spolu

V
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s nami tam boli aj tri sestry
saleziánky Mirka, Heňa a Elvi.
Pozvaní hostia ukázali svoju
výnimočnosť. Salezián Peťo
Kuchár, nás navštívil z Námestova, obohatil nás svojou
prezentáciou, ktorá predstavila jeho pobyt v Japonsku. Bližšie sme spoznali jeho hlavné
mesto Tokio, plné svetla a biznisu, ale čo z toho, keď tam
chýba to najdôležitejšie – duchovnosť. Prezentácia exotic-

kých Šalamúnových ostrovov
nás preniesla za oceán. Zistili
sme, že najväčšia chudoba je
pre nich chudoba ducha. Manželia Janka a Vladko Barokovci
z Dunajskej Lužnej nás zaujali
svojou láskou k svojim trom
adoptovaným
deťúrencom.
Naše rovesníčky Pauli a Julka nás oboznámili o ich spolupráci s detským domovom
v Dolnom Kubíne. Sestra Elvi
sa k nám prihovorila povzbu-

„Povolanie je bez pochýb zasiate do sŕdc mnohých mladých, len čaká na vhodnú príležitosť, aby mohlo vyklíčiť.“ (JP II.)

dzujúcimi myšlienkami: ,,Pre
toho, kto miluje, neexistujú
prekážky, ale možnosti“ alebo:
,,Vždy a všade musíme ohlasovať evanjelium, a ak treba,
môžeme použiť aj slová.“ Na
otázku, čo je hnacou silou pre
kresťana sme mnohé odpovedali, že Božie kráľovstvo, svätosť a silná viera v Boha. Medzi
sebou sme si vymenili aj svoje
osobné svedectvá: apoštolát
modlitby ruženca za neznámych ľudí, duchovné obrátenie
mladých, dar bezdomovcovi,
darovanie sa v službe z lásky,
apoštolát skutkov so skúsenosťou, že prvý krok je najťažší,

práca v časopise, evanjelizácia
vo svete a spolupráca s misionármi. Scénkou sme vyjadrili
odhodlanosť animátorky venovať sa mladým na stretku,
postavu Boha, ktorý vedie
slepých. Kresba srdca, ktorá vyjadrovala lásku k deťom
z detského domova, ktoré potrebujú práve lásku a nakoniec
kresba zemegule ako poslanie
misií zavŕšili tento bod programu. Večer sme si pozreli druhé
pokračovanie ﬁlmu Matky
Terezy, ktorý nás veľmi dojal.
Táto charizmatická osôbka
má čo-to povedať každému
človeku dnešnej doby. Jedným
z hostí bola aj zainteresovaná
saleziánka Aňa z Trnavy, povedala nám bližšie info o organizácii VIDES – Medzinárodné
dobrovoľníctvo, žena, výchova,
rozvoj, ktoré u nás organizuje
pre deti a mládež kontakt so
sídliskom v mestách a tábory
na Ukrajine.
Pozvanie pre teba...
Na základe tohto stretnutia
sme mnohé spoznali svoje po-

volanie. Už vieme kadiaľ sa má
náš život uberať, preto pozývame všetky dievčatá, ktoré majú
záujem spoznať cestu a povolanie, aby sa k nám s radosťou
pridali a spoznali tú pravú hodnotu svojho života.
Čo oslovilo mňa, s tým sa
podelím aj s vami: ,,Nebojme
sa mladým ponúkať duchovné
hodnoty“.
Andrea Feketeová
Foto: Peter Baštrnák
Aby ste si nemysleli,
že sme celý víkend len
dostávali, tak tu je plod
našej práce:
Na Martinove meniny,
navštívili sme Belušské Slatiny.
Ubytovala nás chata Alžbetín,
neďaleko chaty Jozefín.
Večera nám chutila,
Elvi, Mirka, Heňa nás bavila.
Šalamúnove ostrovy, Tokio,
skoro nás to zabilo.
Počuli sme aj manželov a dve devy,
prezentovali nám detské domovy.
Večer k nám prišla Matka Tereza
a ukázala ako modliť sa treba.
A už je tu nedeľa,
sestra Aňa k nám priletela.
A čo z toho vyplýva,
všetci sme jedna rodina,
a charizma je naša vidina.
Či si manžel, či si sestra,
či si misionár
s Bohom tvoríš jeden pár.
Je to jedno, jak sa cítiš
a jak vyzeráš
BOH ŤA MA RÁD !!!

„Činnosť pre Pána nikdy nesmie viesť k tomu, aby sme zabúdali na toho, ktorý je Pánom činnosti.“ (JP II.)
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Animátori pod lupou
Košice, prvé európske mesto, ktoré
získalo vlastnú erbovú listinu.
Práve tam sa nachádzajú ďalší
ľudkovia, ktorí sa snažia pozitívne
ovplyvňovať život okolo seba a dá
sa na nich spoľahnúť.

Monika
Wassermannová (18)
Ako ťa volajú? Moňa, Monča
Kde funguješ, keď funguješ? na KVP
Kde bývaš? v Košiciach
Niečo o rodine: mám staršieho brata (20)
a sestru (13) – aspoň dúfam, že toľko majú
:)
Čo ťa baví? práca s deťmi, šport, dobrá nálada, gitara, klavír, divadlo
Škola, zamestnanie: obchodná akadémia
Zvláštny znak: stále vysmiata
Stretko, krúžok, ktorý vedieš: taký mix
veselých Bambuliek

Ako si sa dostal/a k animátorstvu?
M.W.: Cez svoju animátorku na birmovke.
J.K.: To je na dlho. Ja som ako malý chodil na
stretká k saleziánom a zapáčilo sa mi to, no nemal som ešte odvahu. Neskôr ma moja animátorka z birmovky poslala na jedno stretko. Tam
sa to začalo. Potom som sa zoznámil so sestrami
saleziánkami a už to bolo.

Charakterizuj pojem slova animátor/ka.
M.W.: Je to človek s dušou,, anima“ a vie sa rozdať pre druhých, snaží sa ich viesť na správnu
cestu a nasmerovať ich.
J.K.: Je to osoba, ktorá má istú zodpovednosť.
Mal by byť svojim deťom priateľom ale takým,
ktorý im ukáže Boha vo všedných veciach, povedie ich tou správnou cestou.

Čo ti dáva animátorstvo ako osobe?
M.W.: Obohacuje ma to po všetkých stránkach.
Dáva mi to ohromnú radosť zo života, naučím sa
nové veci. Zabavím sa a spoznám nových ľudí.
J.K.: Začal som sa nad sebou viac zamýšľať. Viac
chodiť do kostola.

Aký bol tvoj najkrajší/najhorší zážitok
s deťmi a mladými?
M.W.: Najhoršie bolo keď ma dotiahli za chlapcom ktorý sa im páči a núkali ma mu. Bolo to
dosť trápne. No aj tak všetky chvíle strávené
s deťmi sú pre mňa veľmi krásne.
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„Vychovávať deti znamená vychovávať seba.“ (Anglické príslovie)

J.K.: Nemám s deťmi zlé zážitky. No ale najkrajší
bol na MDD. Boli sme prezlečení za klaunov a tá
neskutočná radosť detí bola nádherná. To ma asi
najviac teší.
Odkiaľ čerpáš energiu?
M.W.: Od svojich spolu animátorov, ktorý ma
vždy podržia, povzbudia a od všetkých, ktorý ma
obohacujú úsmevmi a radami.
J.K.: Od priateľov a rodiny, no najmä od Boha
Ako sa na animátorstvo pozerá tvoja
rodina?
M.W.: Sú radi, že robím niečo aj pre druhých
a nesedím zbytočne doma.
J.K.: Podporujú ma v tom. Sú radi, že sa neﬂákam po vonku , ale robím niečo užitočné

Kto je tvojím vzorom?
M.W.: Naše sestry saleziánky, inšpirujúce svojou stálou radosťou zo života :-)
J.K.: Nemám vzor, snažím sa byť najlepší, ako
viem a to mi stačí. Nepotrebujem sa na niekoho
podobať, veď som originál.
Čo si myslíš, čo vás dvoch spája?
M.W.: Nápady, veselosť a „crazy“ povaha.
J.K.: Animátorstvo, no najmä večne dobrá nálada a úsmev na perách.
Tvoj odkaz pre Laurákov:
M.W.: Tešte sa z každej maličkosti, buďte veselí
a trpezliví a majte veľa odvahy. Go, Lawiňáci,
Go!
J.K.: Buďte sami sebou, a čítajte Lawínu =o)

Čo ťa dokáže povzbudiť?
M.W.: Všetci ľudia okolo mňa a úsmev na tvárach ostatných ľudí
J.K.: Úsmev, radosť z dobre vykonanej práce...

Aďka

Juraj Kráľ (18)
Ako ťa volajú? Juro alebo Ďuri
Kde funguješ, keď funguješ? Na KáVePečku
Kde bývaš? v Košiciach
Niečo o rodine: Som z dosť početnej rodiny.
Mám troch bratov (15,13,11) a 6-ročnú
sestru. Od malička som vychovávaný v katolíckej viere.
Čo ťa baví: baví ma basketbal, informatika,
matematika, fyzika, animátorstvo...
Škola, zamestnanie: Gymnázium sv. Košických mučeníkov
Zvláštny znak: večne dobrá nálada
Stretko, krúžok, ktorý vedieš: stretko
s chlapcami, voláme sa Križiaci

„Bol som od začiatku zázračným dieťaťom. Všetci o mne už od detstva hovorili, že to bude zázrak, keď zo mňa niečo bude.“ (Cézanne)
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Lawinoviny

Ako Laura strategicky lánovala
Tá Laura nesedí len na
zadku!
Zvolala v prekvapení na našom
strategickom členka správnej
rady, Veronika. O niečom to
hovorí. Jednak o našej akčnosti. Avšak na druhej strane
o nedostatočnej komunikácii

a informovanosti o tom, čo
a ako robíme. A tak sme si na
to sadli, že to poriešime. Strategicky.
Niektorí potrebujú, aby
články mali hlavu a pätu a hovoria, že sa patrí najprv odpovedať na šesť otázok: kto, čo,

kde, kedy, ako a prečo. Ja teda
odpovedám: predsedníctvo,
správna rada a i., strategické
plánovanie, pri seneckých Slnečných jazerách v centre Betánia, jeden slnečný víkend na
prelome septembra a októbra,
v pohode, lebo naše združenie
vsadilo na projektové myslenie. Už je, dúfam, všetko jasné
a môžme prejsť k veci.
Naša identita
Spolu sme si povedali, že Laura, to nie sú len ﬁnančné výhody
pre členov na našich aktivitách.
Laura, to sme predovšetkým
MY. A sme špeci pre dievčatá,
pre to, čo potrebujú. A vtom
sme, tak originálne, zdá sa, že
až celoštátne.
Našu identitu sme lepšie
pochopili, keď sme si nakreslili ako ﬁlm našu dĺĺĺĺĺĺhočiznú
dvanásťročnú históriu. Poviem
vám, že sme len otvárali oči,

26

„Keď prídu deti, ospravedlňujeme všetku svoju slabosť, kompromisy a snobstvo, hovoriac: veď je to kvôli deťom.“ (A. P. Čechov)

keď sme počuli, ako sa v prvých
rokoch robili celoslovenské stanovačky pre animátorky – akože za odmenu, súťaž o správne
dievča, ktoré sa potom takmer
utopilo v mori počas výletu ﬁnalistiek. Povedali sme si, že to
treba spísať a dať vedieť. To sa
už ale dostávame do ďalšej kolonky s titulom:
Komunikácia
Toto našej tínejdžerke Laure
– pravdepodobne vzhľadom
na jej vek – veľmi nejde. Museli
sme jej to rozdeliť na oblasti,
aby to lepšie pochopila: komunikácia s verejnosťou, medzistredisková a celolaurácka.
Mali sme aj všelijaké nápady,
ako ju zlepšiť. Napríklad bicyklové výlety správnej rady
po strediskách. Nebudem menovať, že Marta s Veronikou

sa do toho pustia, hneď ako sa
im podarí napísať projekt na
tandem :-) Ale boli aj mnohé
reálne návrhy. Nemyslite si, že
sme sa len smiali.
Legislatíva
Oblasť pre niektorých nezáživná, ale iným zase až pri nej
zažiarili očičká. „Chcelo by to
manuál, alebo nejaké zakladače,“ navrhovali tie so žiarivými očičkami a pinkali si medzi
sebou témy ako sfunkčnenie
orgánov, spracovanie ekonomických podkladov a úpravy
stanov.
Popri tom
Stihli sme nielen diskusno-reﬂexno-umelecké aktivity, pri
ktorých vyšli na povrch spomínané výzvy a možnosti. Zostal
čas aj na narodeninové a meni-

Ústredie ďakuje
V spolupráci so strediskami a zvlášť so štatutárkami a tými, čo im pomáhajú, sme dokončili materiály pre MŠ SR. Nezaobišlo sa to bez
horúcich liniek, zrýchleného tempa nabiehania e-mailov, ale napokon sme všetko – ešte aj
s malým predstihom – odovzdali. Potom sa
zasa rozpútala akcia Koncoročné radosti. Kto
chce vedieť, o čo ide, nech sa spýta svojej strediskovej štatutárky. Mnohým z nich to pekne
osladilo predvianočnú atmosféru. Ale už je za
tým a my chceme strediskám poďakovať za
všetku ochotu, hodiny presedené nad papiermi a lásku k deťom a mladým, ktorú do toho
vložili.

nové oslávenkyne, prechádzky
pri jazere, tvorivé modlitby a to
všetko v čarovnej atmosfére rodiny, ktorú vytvárali vychovávatelia a klienti (telesne a mentálne postihnutí mladí ľudia)
v centre Betánia. Ich vzťahy
boli pre nás ukážkou, ako sa
vzájomne prijímať, so všetkým
čím sme a čo máme.
Apa

Valné zhromaždenie
RMS
V dňoch 2. – 3. decembra 2005 sa v Bratislave konalo XXX. Valné zhromaždenie Rady
mládeže Slovenska. Keďže Združenie Laura
je riadnym členom Rady mládeže Slovenska,
nechýbali tam ani naše dve delegátky. Na
programe bolo hodnotenie činnosti RMS za
rok 2005, plán činnosti na rok 2006 a schvaľovanie rôznych dokumentov (stanovy, rokovací
a volebný poriadok). Záver valného zhromaždenia patril voľbám nového predsedu RMS.
Na najbližší rok sa ním stal Ján Gombala zo
Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Ak sa chcete dozvedieť viac o dianí v mládežníckej politike, kliknite si pre ďalšie info na
www.mladez.sk.

„Aby ste pochopili lásku svojich rodičov, musíte sami vychovávať deti.“ (Čínske príslovie)
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Médi@
Prečo
nesleduješ
reality šou?
Lebo vznikajú nové testy
IQ. Najprv sa vyhodnotí
klasický IQ test, potom sa
z výsledku tohto testu odpočíta počet sledovaných
častí reality šou a tak dostaneme výslednú hodnotu nášho IQ.A ja svoje
IQ predsa nebudem znižovať.
Reality šou si priemerný
obyvateľ pozrie preto, aby
sa dobre zasmial, lebo sa
tam rozprávajú halušky, jej
predstavitelia sa správajú
neprirodzene – afektovane, vulgárne, grobiansky...
A divák to sleduje, aby si
zvýšil sebavedomie, nakoľko sa tam dejú veci, ktoré by
on určite neurobil. A teda
ja preto nesledujem reality
šou, lebo mam dostatočne vysoké sebavedomie,
necítim potrebu mentálne
vzlietnuť pri pohľade na indivíduá, ktoré sa považujú
za vrcholne zábavné, obľúbené a inteligentné.
Lebo viem nájsť lepšiu
možnosť zabíjania neurónov
Kristína Szaboová
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PoMýlení.

Ide o dušu!

Reality šou v našich televíziách. Super
program? Prepadák? Každý si myslí svoje.
V minulom čísle Lawíny sme vyhlásili súťaž
o najvtipnejšie odpovede na otázku: Prečo
nesleduješ reality šou? K našej akcii sa pripojili
aj Katolícke noviny a nazbierali peknú kôpku
nápadov. V Laure sa súťaž neujala, a tak
čerpáme zo zásob nášho veľkého partnera.
V luxusnom Titanicu išlo o život, nie o peniaze. V luxusnej vile je
to naopak.
Katarína Smitková (17)
Aby sa zo mňa nestal bezdomovec.
Každá rodina ma vyvolených, ktorých si vyvolil Boh a je to taktiež reality šou naša každodenná. Keby sme sa začali navzájom
vylučovať z našej „panelákovej vily“, neviem – neviem, kto by bol
vyvolený... :) Preto to radšej ani nepozeráme.
Paulina Kohutova

„Trestáme deti, keď klamú, ale hrozne ich mlátime, keď povedia pravdu v nepravý čas.“ (O.F.)

Vážená redakcia.
Možno sa Vám to bude zdať zvláštne, ale mi by sme chceli práve touto cestou čo najsrdečnejšie
poďakovať televízii Markíza a JOJ za vysielanie reality šou. Tento program fantasticky pomohol
našej rodine s problémom ktorý sa volá televízor. Aj pri najlepšej vôli a pracovnom vyťažení, sa
človeku ťažko odoláva širokej ponuke televíznych programov v rodnej reči. A tu hľa prišli – Big
Brother a Vyvolení. Konečne niečo úžasné. Kamera vo WC – to tu ešte nebolo. Plytkosť dialógov
predčí už len objem svalov a hrudníka hlavných protagonistov. Vysielanie v najsledovanejšom
čase. A odrazu už pre nás nie je problém vypnúť televízor.
Obzvlášť oceňujeme, že toto vysielanie kulminuje v období adventu, keď začínajú dovolenky.
Je trochu viac času a človek by s väčšou pravdepodobnosťou „skysol“ pri televízore, ale aj keď
uvedené stanice náhodou nevysielajú svoj hlavný program, tak medzi reklamou v upútavkách
pravidelne zaznie zamatový hlas hlavného protagonistu Lenina s údajom, že veľký brat ťa vidí.
Po tejto pre nás upokojujúcej informácii v momente siahame po diaľkovom ovládaní a vypíname
televízor Až je nám ľúto, že sme prišli o náš klasický celo rodinný adventný záväzok.
Preto ešte raz so srdca ďakujeme televízii Markíza a JOJ. Dúfame, že aj v budúcom roku nám
pripravia ďalšie kultúrne perly, ktorých hodnota odpovedá vkusu ich manažmentu a majiteľov.
Kamil (37), Monika (35), Riško (9) a Karolínka (7)
Lebo realita je všade okolo mňa. Nie v tej
skrinke s jednou sklenou stenou.
Pozerám. Napríklad futbal, hokej, tenis... To nie
je také nudné ako VyVolení alebo Big Brother.
Nuž preto, že síce je to realita, ktorá sa tam
ukazuje, ale je to realita, ktorá ukazuje nudiacich sa ľudí. A ja a nuda to predsa nejde
k sebe!
Ondrej Chren
Poviem vám čo by sa tam mohlo stať: Bola jedna
reality šou a v nej zostali štyria súťažiaci, ktorí sa
volali: Každý, Niekto, Hocikto a Nikto. Jedného
dňa sa stalo, že dostali úlohu. Každý si bol istý,
že Niekto to urobí. Mohol to urobiť Hocikto, ale

Nikto to neurobil. Niekto sa nahneval, pretože to
predsa bola práca pre Každého. Každý si myslel,
že by to mohol urobiť Hocikto, ale Nikto si neuvedomil, že to Každý neurobí. Nakoniec Každý
obviňoval Nikoho, že Nikto neurobil to, čo mohol urobiť Ktokoľvek. Myslím si že to takto tam
aj funguje, už aj s reality šou by som so vzťahmi s
ľuďmi asi vyzerala podobne, no nie?
Monika Kulášová
Ak chcem vidieť papagáje za mrežami a slamou pod nohami, pozriem sa do klietky, čo
mám na dvore. Tie moje vedia aj spievať.
Pavol Iring (18)
Spracovala Apa

„Dospelý človek, ktorý je spoľahlivý a stabilný, majúci v srdci lásku a toleranciu, je najlepšou terapiou, akú môže dieťa mať.“ (Hubbard)
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Info

Princezná

a ježibaba

Princezná a ježibaba určenú pre deti od štyroch
rokov. Ponúka farebnosť, hravosť – jednoducho
typickú atmosféru rozprávky. Chce reagovať
na nekonečnú propagáciu ezoteriky v detských
rozprávkach všetkých možných televízií a ﬁlmových spoločností. Des Jano však reaguje pozitívne a tvorivo, preto dej prináša správu o veľkom bratovi – Ježišovi, ktorý pomáha človeku.
Rozprávka trvá 51 minút a prináša veselý
a dramatický príbeh o pyšnej princeznej, ktorá si nájde podivuhodnú kamarátku ježibabu
a odmietne Janka, ktorý jej ponúka pomocnú
ruku. No bude to práve on, ktorý celý príbeh
rozpletie.
CD obsahuje aj animovanú hru s možnosťou znova si prejsť dôležité momenty deja
a reagovať na podnety, ktoré nastoľuje. Graﬁka
je pomerne dynamická, sprevádzaná zvukmi.
K ďalším bonusom patrí literárny text príbehu
a zvuková stopa, ktorá sa dá prehrať aj na klasickom CD prehrávači. Tvorcovia tohto projektu mysleli aj na rodičov. Pripravili pre nich malú
správu o potrebe domácej mediálnej politiky.

D

ivadelné evanjelizačné spoločenstvo (des)
Jano prináša niečo, čo na Slovensku chýba. Vydalo multimediálny nosič, ktorým vypĺňa
voľný priestor na našom trhu. Ide o rozprávku

cena: 179,– Sk
www.desjano.host.sk
desjano@host.sk

Nezvestní redaktori Lawíny!

M

ilí naši Lawíňacki priatelia, redakcia Lawíny
vyhlasuje pátranie po nezvestných redaktoroch zo stredísk.
Meno, vek ani iná ich totožnosť
doteraz nie je známa. Ako ich
spoznáte? Určite im nebude
chýbať zápal pre písanie správičiek z akcií organizovaných
v jeho stredisku, zmysel pre
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zodpovednosť a schopnosť
komunikovať s ľuďmi. Ak ste
si v tejto chvíli povedali: ,,No
veď tento popis sedí presne na
mňa!“, neváhajte a ozvite sa na
e-mailovú adresu laura@laura.mladez.sk , predmet správy
– Nový redaktor Lawíny. Po
tejto zemi však behajú aj ľudkovia, ktorí kým nemajú vy-

svetlené všetko do bodky, tak
sa nedokážu rozhodnúť pre
nič. Preto je lepšie napísať všetky povinnosti a výhody, ktoré
bude práca redaktora zahŕňať.
Tak najväčšou povinnosťou je
zabezpečiť, aby v každom čísle
Lawíny bola napísaná krátka,
pútavá správa z nejakej akcie
vo vašom stredisku, a k nej

„Je zaujímavé, že z generácie na generáciu sú deti stále horšie a rodičia stále lepší;
naviac zo stále horších detí vyrastajú stále lepší rodičia. „ (Wieslaw Leon Brudziński)

Milé osadenstvo stredísk a všetci priaznivci nášho Združenia!

Prajeme vám všetko najlepšie

22. 1.

k sviatku našej menovkyne –
blahoslavenej Laury.

Pri tejto príležitosti vám ponúkame modlitbu,
ktorú sa Laura modlila po prvom svätom
prijímaní. Vaša tvorivosť v jej využití môže
byť bezhraničná – na stretku, doma, na svätej
omši na jej sviatok ako poďakovanie po
svätom prijímaní...
Laura sa modlila takto:
Bože môj, chcem ťa milovať a slúžiť ti po celý
život. Dávam ti svoje srdce, svoju dušu a celý svoj
život. Radšej chcem zomrieť, ako by som ťa
urazila hriechom.
Od dnes sa chcem snažiť, aby som zabránila
všetkému, čo by ma mohlo vzdialiť od teba.
Chcem urobiť všetko, čo budem vedieť a môcť,
aby ťa ľudia poznali a milovali, a aby som odčinila všetky urážky, ktorých sa ti dostáva od ľudí,
zvlášť od mojej rodiny. Bože môj, daj mi život
lásky, obety a silu zabúdať na seba.

jedna-dve kvalitné fotograﬁe.
Potom už len zájsť na internet
a všetko pekne poslať Bashke
už na spomínanú adresu. To
však neznamená, že práve on
– redaktor musí písať a fotiť,
stačí, ak to všetko vie zabezpečiť od ľudí, ktorí sa možno
hanbia. Teraz má príležitosť
pomôcť im odhaliť, čo sa v nich
skrýva. Tu by sa mali prejaviť
jeho komunikačné schopnosti

Dnešný Laurák by na to mohol
reagovať napríklad aj takto:
Pane, ty si ten istý živý Boh, ktorého prijímala aj Laura a teraz si aj vo mne. Môžeš vo mne
pôsobiť, ako si pôsobil v nej, ak ti dám priestor.
Pane, dávam ti ho, pomáhaj mi žiť radikálne môj
kresťanský život a neľakať sa, ak to aj niečo bude
stáť. Amen.

a spolupráca s mladými v stredisku. Možno sa teraz opýtate:
,,A čo z toho budem mať ja?“...
Aj keď verím, že v lauráckych
kruhoch sú sami dobrosrdeční ľudia, vašou odmenou bude
profesionálny preukaz. Presne
taký, aký je tu na tejto strane.
Ďalej vaše meno bude zverejnené v každom čísle tohto super lauráckeho časopisu a samozrejme najväčšou odmenou

„Dieťa, na ktorého natiahnuté ruky sa často odpovie odmietnutím, môže navždy stratiť schopnosť
prejavovať svoju nežnosť a vychádzať v ústrety.“ (Stefan Garczyński)

pre vás bude, že budete ľuďom
prácou rozdávať radosť a info
práve o vašom stredisku. Tak
neváhajte a čím skôr napíšte!
Už teraz sa tešíme na všetky
vaše odozvy.
Viki
PS: Schopnosť pracovať s internetom NUTNÁ:-) Alebo
aspoň schopnosť rýchleho zaučenia :-)
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Ftipy, ftípky
Odchádza
zamestnanec
o siedmej večer z ﬁrmy a šéf sa
ho pýta:
– Čo je? Berieš si pol dňa
dovolenku?
– Nie, odchádzam na obed.
Pýta sa farmár pomocníka:
– John, označil si včera všetky
zvieratá, ako som ti prikázal?
– Označil.
– A mal si s tým veľa roboty?
– S dobytkom ani nie, ale
s tými včelami to bolo strašné!
Robotníci na stavbe stavajú veľmi vysoký komín. Už ho
majú skoro hotový, keď k nim
zrazu pribehne zadýchaný
majster a hovorí:
– Chlapi, zle je! Niekto mi
otočil stavebný plán – my sme
mali stavať studňu!
Rozčuľuje sa starý pán v autobuse:
– Tá dnešná mládež! To je
strašné, ako sa obliekajú, napríklad tam ten mladík.
– Ten mladík, to je moja
dcéra.
– Ach, prepáčte! Nevedel
som, že ste jej matka.
– Ja som jej otec!

Otec karhá syna, že je lenivý
a nepíše si úlohy.
– A či vieš, čo v tvojom veku
robil Abraham Lincoln? – pýta
sa rozhorčene.
– To neviem, ale v tvojom
veku, otec, už bol prezidentom
Spojených štátov.

– Môj bude doktorom. Stále
sa hrá s ampulkami a striekačkami a niečo si pichá.
– Môj bude asi agronóm.
Sadí na záhrade konope a mak
a čaká na úrodu.

Stretnú sa dvaja úradníci
na chodbe v práci a jeden sa
pýta toho druhého:
– Ani ty nemôžeš spať?

Malý Jurko sa pozerá večer
na oblohu a pýta sa otecka:
– Oci, čo myslíš, je na tej
hviezde život?
– Čo sa tak hlúpo pýtaš, čo
nevidíš, že sa tam svieti?

– Chcel by som zarábať tridsaťtisíc korún mesačne ako
môj otec.
– Tvoj otec zarába tridsaťtisíc mesačne?
– Nie, ale tiež by chcel.

Syn pýta od otca 5 korún.
Otec hovorí:
– Čo? Štyri koruny? Načo
sú ti 3 koruny, veď za dve si
nič nekúpiš!? Tu máš korunu
a rozdeľ sa so svojím bratom!

Stretnú sa dve babičky
a chvália sa svojimi
vnukmi:
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Združenie LAURA je mimovládna nezisková organizácia ktorej cieľom je mladým ľuďom poskytovať plnohodnotné
využitie voľného času a učiť ich zodpovednosti v živote „dospeláka“. Pre viac aktuálnych informácií navštívte našu webstránku www.laura.mladez.sk.
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