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Zdravím, Lawiňáci!
Tak čo, darí sa? Verím, že hej, veď to je základ zdravého bytia,
nie?... :-)
Jar už prevzala úplnú vládu nad všetkým. Aj vy sa z nej tak tešíte? A potom sa snáď – ako je už dobrým zvykom – dovalí aj leto.
Hans Christian Andersen tvrdí: „Všetky knihy zožltnú, ale kniha
prírody má každý rok nové nádherné vydanie.“ A ja sa už tak teším
na nové vydanie leta. (Pozdravujem Vydavateľa :-))
Máme za sebou pôst a s ním aj naše úsilie stíšiť sa, obrátiť sa
a niečoho sa zriecť. Verím, že sa vám vďaka tomu všetkému podarilo načerpať energie lásky pre vás aj ostatných vo vašom okolí.
A keď už sme pri tom zriekaní, dúfam, že ste sa nerozhodli zriecť
sa Lawíny! To by bola škoda. Pretože sme si v našej redakcii trochu
začarovali – tak po novinársky: ABRAKA – RUBRIKA! A z lawiňáckeho kúzelného klobúka sme vytiahli novú sériu praktických i teoretických článkov, ktoré sme zhrnuli do sekcie Animátorský bonus.
Nech sa páči, je tu pre vás, aby vás sprevádzal vo vašej animátorskej
práci.
Ako bonus plus mám však pre vás ešte jednu dobrú radu. Všetko robte s láskou, lebo láska je ako voda: keď do nej vložíš bremeno,
je nadľahčované.
Prajem vám nadľahčené skúšky, testy a všetky ostatné prípravy
na leto!
Nezabudnite, bude to to najkrajšie leto roku 2006.
Magdaléna Palčová,
stredisko Torysa
Rodina je z pohľadu medziľudských vzťahov najplnším spoločenstvom.

Laura&Laura

Čo len z nich bude?
No, to sa niekomu dobre hovorí
o rodine. Začal s tým don Chavez
a šíri sa to všade v saleziánskych
undergroundoch. Čo však s tými,
ktorí si ani nevedia predstaviť,
čo je to normálna rodina?

P

oznám jedno dievča. Keď bola malá, zomrel
jej otec. Mama sa pretĺkala životom s dvoma
dcérami, ako vedela. Rozhodla sa pre totálnu
zmenu, presťahovali sa do zahraničia. Stali sa
vysťahovalcami ako dnes toľké rodiny. Mama
sa dala dokopy s mužom, ktorý im zabezpečil
všetko, len nie istotu a pokoj. Jeho agresívna
a nespútaná povaha im zo života urobila peklo.
Krehká a citlivá hrdinka tohto príbehu všetko
vníma a hlboko sa jej to dotýka. Je práve v tom
kritickom tínedžerskom veku. Čo len bude z takého dievčaťa?
Poznám aj jedného chlapca, ktorému v ranom detstve zomrel otec. Všetku starostlivosť
v rodine prevzala matka, ale napriek jej úsiliu
tam vládlo napätie – zlé súrodenecké vzťahy.
Nevlastní súrodenci sa nevedeli zniesť. Chlapec,
o ktorom hovorím, bol síce veľmi bystrý, ale mal
aj uzavretú, tvrdohlavú, hrdú povahu. Keď sa
jeho hádky so starším nevlastným bratom vyos-

trovali, pre pokoj v rodine musel odísť z domu.
Obdobie puberty a dospievania strávil mimo
rodiny – chodil do školy v inom meste, striedal
priváty, po večeroch si privyrábal v kaviarni.
Aké mal predpoklady na zdravé dozrievanie?
Aké šance na uplatnenie v živote by ste dali
tomu dievčaťu a chalanovi, keby ste nevedeli, že
ide o Lauru a dona Bosca? Čo im asi pomohlo
stať sa tým, kým boli, aj napriek tvrdému a ťažkému detstvu?
Zaiste nikto z nás nemá ideálnu rodinu a naše decká na stretkách to tiež majú doma pestré.
Ale máme šancu. Tak ako Laura, aj ako Janko
Bosco. Obom im Pán poslal do cesty ľudí, ktorí
ich podržali. Máme ich aj my? A majú ich naši
zo stretiek? (No predsa nás, nie? :-)) Čo sa s tým
teda dá robiť? Prijať našu rodinu – takú, aká
bola, aká je. A pomôžme aj našim deťom nerobiť
zo seba obeť, ale vidieť realitu reálne a odraziť sa
od nej do svojej budúcnosti. Toto je prvé dôležité rozhodnutie, ktoré musí urobiť každý sám za
seba. Pán bude s nami, ako bol s Laurou aj s Jankom.
Apa
Foto: Oto Naď

Neexistuje puto, ktoré by tesnejšie spojovalo osoby, než puto manželské a rodinné.
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Lawinoviny

Ideme na to!
S

týmto sloganom sme v dňoch 25.–26.2.2006
odštartovali účtovnícko-štatutárske stretnutie na Mamateyovej v Bratislave. Zastúpené
boli takmer všetky strediská ZL. Chýbala nám
už iba Gelnica - štatutárka Aďa si poctivo plní
„mamičkovské“ povinnosti a ďalšie dve strediská ospravedlnili. Bola nás teda pekná kôpka od
západu až po východ (či opačne? - no to už nechám na vás), proste bola nás rovná tridsiatka.
Podaktorí poprichádzali už v piatok večer, ale
oﬁciálne sme začali až v sobotu štyrmi pracovnými blokmi. Dopoludnia sme sa stretli v dvoch
skupinách – účtovníci - začiatočníci zbierali
vedomosti o základných účtovných dokladoch
a operáciách, o vyúčtovaní podujatí v Združení
pod taktovkou Veroniky a sestry Janky z ústredia. Skupinu pokročilých školila Ľubica Májeková, ktorá si s nimi „utriasla“ vedomosti pri
vypĺňaní daňových priznaní a ekonomických
výkazov, zaoberali sa tiež mzdovým systémom,
dohodami a im prislúchajúcimi odvodmi. A to
sme sa už „prehupli“ do sobotňajšieho odpoludnia, kde okrem výborného obedu a popoludňajšej siesty boli na programe aj ďalšie dva bloky.
Zaoberali sme sa novou internou smernicou
o vedení účtovníctva v Združení Laura aj kon-

cepciou stredísk bez právnej subjektivity. Obohatením bolo aj mediálne okienko sestry Apy
a vstup šamorínskej štatutárky sestry Barunky
o nízkoprahových zariadeniach.
V nedeľu stretnutie pokračovalo predstavením návrhu regrantingového systému Združenia. Predsedníčka Združenia, sestra Marta P.

predstavila motiváciu na zvýhodňovanie stredísk v roku 2006, diskutovali sme aj o pripravovaných celoslovenských podujatiach (Žijem,
čo s tým, Laurasong, Animafest...) a koncepcii
Združenia pri vytváraní strediskových rád, ktorú predstavila predsedníčka správnej rady sestra Marta, ale tento krát nie P ale B. :-)
Sr. Jana Kurkinová
Informácie o letných akciách Združenia Laura
nájdete na www.laura.mladez.sk.

O čom bolo predsedníctvo?

N

estranný
pozorovateľ
by sa mohol spýtať: „Čo
vlastne robí predsedníctvo
nášho Združenia Laura?“
V skratke by sa dalo povedať,
že si plní záväzky zo strategického plánovaniaJ. Stretáva
sa poctivo každý druhý mesiac. A nielen sa stretáva, ale
aj pracuje. Tak sa pozrime, čo
sa udialo na prvom stretnutí

4

predsedníctva v tomto roku.
Ako inak, predsedníctvo sa
prvýkrát stretlo pred sviatkom
našej bl. Laury, teda presnejšie
20. januára v Trnave. Program
bol bohatý: začalo sa novinkami z mediálneho tímu, rozvrhli sa vydania jednotlivých
čísiel Lawíny, zhodnotili sme
uplynulý rok 2005 – všetky celoslovenské akcie, čo sa udia-

lo na strediskách počas roka
a aj to, koľko peňazí sa na aké
akcie minulo. Poobede sme
vhupli rovnými nohami do
nového roka a všetko sa točilo
okolo nových, ale aj staronových akcií a okolo odpovedí na
známe otázky: „Kto? Kedy?
Kde?“. Na záver sa ešte hovorilo o regrantigovom systéme
(pre tých, ktorí nemajú potu-

Pre život sa rozhodujeme, ak sa rozhodujeme pre to, čo chce Boh.

Lawinoviny
Rada mládeže Slovenska

V premávke
bez chaosu

O

d 14. apríla do 8. júna bude Rada mládeže
Slovenska realizovať celoslovenskú informačno-súťažnú kampaň, ktorá je orientovaná
na zvyšovanie bezpečnosti detí a mladých ľudí
v cestnej premávke. Jej cieľom je pútavou a interaktívnou formou sprostredkovať deťom infor-

mácie o pravidlách cestnej premávky z pohľadu
chodcov, cyklistov a korčuliarov a zvýšiť tak ich
bezpečnosť na cestách a znížiť počet dopravných nehôd spôsobených deťmi a mládežou. Zároveň sa prostredníctvom našej brožúrky môžu
dozvedieť viac o tom, v akých prípadoch a akým
spôsobom poskytnúť prvú pomoc. Súčasťou
kampane je aj súťaž pre deti a mladých ľudí, ktorá ich má motivovať vzdelávať sa v tejto oblasti.
Okrem dôležitých informácií budú mať možnosť
získať aj viac ako 30 hodnotných cien!!
Bližšie informácie o možnostiach zapojiť sa
do kampane „Poď s nami do toho ALEBO v premávke bez chaosu“ získate na webovej stránke
www.mladez.sk alebo prostredníctvom e-mailu
bezpecnost@rms.mladez.sk.

Letný tábor o rodine

A

k ste ešte nezačali bezprostrednú prípravu programu letného tábora a podľa tohtoročného
saleziánskeho tiku všetko ladiť o rodine ste si aj vo vašom stredisku vybrali tému RODINA, vyhrali
ste! Práve pre vás sa pripravuje manuál táborového programu s touto témou. Informujte sa u vašich
štatutárok alebo podobných iných. :-)
jk
chy, čo znamená toto slovo, ide
vlastne o rozdeľovanie peňazí)
a na programe bolo aj odovzdanie dvoch menovacích dekrétov.
Jeden bol pre Bashku Bendzákovú – menovanie za šéfredaktorku Lawíny a druhý dekrét bol
pre sr. Janku Kurkinovú, ktorá
sa týmto oﬁciálne stala riaditeľkou ústredia nášho Združenia.
Takto to vyzeralo v januári.

Ale keďže predsedníctvo
je pracovitejšie, ako by ste si
mysleli, stihli sme sa stretnúť aj druhýkrát v tomto roku
a to 24.marca v Bratislave.
Veľa sa hovorilo o peniazoch
z Ministerstva školstva, ale
aj o rôznych celoslovenských
podujatiach napr. „Žijem, čo
s tým.“ Nechýbal ani vstup
mediálneho teamu s pripra-

Skutočná láska je vynaliezavá a podnikavá.

vovanými novinkami. Na záver sme plánovali jednu veľkú
okružnú cestu po strediskách
východného Slovenska. Takže,
východniari, tešte sa! V máji
snáď uvidíte predsedníctvo naživo. :-)
A dovtedy DOVIDENIA,
PRIATELIA.
Zuzka
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Laiﬁn

Tajomstvo animátorstva
Všetko to začalo 13. januára, keď sme sa začali schádzať na
železničnej stanici v Trnave a netrpezlivo sme čakali na vlak,
ktorý nás odviezol až do Prievidze.

T

am naša cesta neskončila,
ale prestúpili sme na autobus a vystúpili až na mieste
činu – v Nitrianskom Pravne.
Prešli sme na faru, kde sme sa
zoznámili s miestnym farárom
a hneď sme dostali aj prvú úlohu – na miestnom cintoríne
nájsť najstaršieho obyvateľa
tejto obce. Keď jedna z nás skoro spadla do novovykopanej
jamy, nastal čas ísť naspäť.
A to nás už čakal Vénan.
Mali sme nájsť papierik s jeho
menom a až tak nás pustil do
fary, kde on predtým sídlil. Tá
fara má totiž veľmi zaujímavú
históriu a vraj tam teraz bývalý biskup Vénan Cajzel straší.
Po spoločnej večeri, rozdelení
služieb a modlitbe nasledovala spoločná besiedka s miest-
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nym farárom, ktorý nám porozprával celú históriu tejto
tajomnej fary.
Sobotné dopoludnie patrilo animátorstvu. Hovorili sme
o povahách, ktoré sme si aj
prakticky zahrali. Nasledovala
návšteva mimozemského stvorenia, ktoré bolo naozaj mimozemské a z neho sme mali
vytvoriť pravú animátorku aj
s vlastnosťami, ktoré k nej patria. Poobede sme venovali čas
tichu a duchovnej obnove na
blízkej kalvárii.
Po večernej omši sa začala
príprava na stredoveký bál.
Pustili sme sa do výroby torty, krémešov, jednohubiek, ale
nebolo to také jednoduché, ako
to vyzerá. Museli sme si najprv
nájsť recepty a potom aj suro-

viny skryté po celej fare. A to
nám ešte vypadli poistky. Po
tomto všetkom nás čakalo pokračovanie besiedky s pánom
farárom, aby nám niečo neušlo
o tomto zaujímavom mieste.
Tretí a posledný deň sme
sa pustili do úpravy fary, navarili sme obed, vybláznili sa
na klzisku, poďakovali sa pánovi farárovi. Odchádzali sme
s nevôľou a s pocitom úzkosti
hlavne pri myšlienke, že na
ďalší deň ideme do školy. Keď
sme vystúpili v Trnave mnohé
si mysleli, že to všetko končí.
Práve naopak. Všetko to práve
začalo. Od toho dňa sú k dispozícii stále sa formujúce animátorky.
Vera P., Trnava

Niet iného puta, kde by vzájomné záväzky boli rovnako hlboké a komplexné
a ich porušenie by bolestnejšie ranilo ľudskú citlivosť: ženy, muža, detí i rodičov.

Lajﬁn
Košická animátorská skorovíkendovka

Kto som?
Predstavte si, že idete po ulici a zrazu
vás niekto prepadne, teda nie doslovne,
iba sa vás opýta: „Čo je pre vás šťastie?“
Veru, aj to sa stáva, konkrétne v piatok
27. janára 2006. Prečo?

L

ebo odpoveď na túto otázku je pre každého veľmi dôležitá, no a aj preto, že sa práve
začínala „animátorská skorovíkendovka“ a táto anketa bola
prvou úlohou. A tak usilovní
animátori o 16.15 (skoro presne :) klopali na dvere sestrám
saleziánkam.
Tento večer pokračoval
ﬁlmom KID. Bol to veselý príbeh, ktorý okrem novej slovnej
zásoby (singulár), poskytol
animátorom aj hlbšiu myšlienku o (ne)prijatí vlastnej osobnosti/minulosti. Po mládežníckej svätej omši animátorský
program pokračoval debatou
o nejednom ﬁlme. Je skutočne

obdivuhodné, koľko ﬁlmov je
možné rozobrať (aj bez skrutkovača) za taký krátky čas. Veď
aj preto nás čakal neobvykle
„dlhý“ spánok.
V sobotu program pokračoval sebapoznávaním. No len si
skúste dvadsaťkrát odpovedať
na otázku: Kto som? Podotýkam, že odpovede nemajú byť
rovnaké. Neverili by ste, aké je
to ťažké! Aby sa vám však tento
enormný výkon mysle podaril,
musíte sa najprv pokúsiť o podobne ťažký telesný výkon. Vyskúšajte 329 drepov, 97 klikov,
100 skokov na pravej aj na ľavej
nohe, 60 otočení okolo vlastnej
osi... a potom sa na seba ešte

päť minút pozerajte do zrkadla ! :o) Nebojte sa, cez tento
víkend sme získali viac než len
svalovku, napr.: aj užitočné
vedomosti o tom, čo všetko je
možné na sídlisku nájsť a čo
všetko patrí medzi organické
hmoty... ale o tom radšej pomlčím. Deň pokračoval ďalšími aktivitami o sebapoznaní
(viete, čo všetko majú niektorí
ľudia spoločné s odkvapovou
rúrou?) a tiež sme si boli pozrieť Don Bosco show. No a
potom sme si takú malú show
pripravili aj sami. Mnohí z nás
ani len netušili, aká zaujímavá dokáže byť história, hlavne
grécka mytológia – ehm, veď
fotky povedia viac, však? :)
Túto skorovíkendovku sme
ukončili v nedeľu po sv. omši
dokumentárnym ﬁlmom o
anjeloch z Afriky (o deťoch
umierajúcich na AIDS) s povzbudením, že sebapoznanie
otvára cestu aj k druhým ľuďom a umožňuje pomáhať aj
v ťažkých chvíľach.
Fany, Košice

Základom pravej lásky k dieťaťu je autentická láska medzi manželmi
a základom lásky manželskej i rodičovskej je opora v Bohu.
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Lajﬁn
22. januára má sviatok blahoslavená Laura Vicuňová. Pri tejto
príležitosti si ani naše stredisko nemohlo nezaoslavovať.

Vško najlepšie, Laura!
A

preto sme sa všetci zišli o deň na to 23. januára 2006.
Všetko to vypuklo o 16.30 miestneho času, a
to prezentáciou o Laure, v ktorej sme sa dozvedeli zase o niečo viac, než sme vedeli predtým.
Veľký „vďak“ za to patrí našim drahým sestrám
saleziánkam a animátorkám, ktoré to super vymysleli aj pripravili.
Po prezentácii nasledovala svätá omša a po
nej – zábava. A to nie hocaká. Hral sa totiž päťboj mamy proti dcéram. Súťažilo proti sebe päť
družstiev, od seba rozoznateľných farebnými názvami.
Prvé kolo, takzvané zahrievacie, spočívalo v tom, že


P

očas celého roku sú to obyčajné deti. Existuje však
jeden deň, keď sa dubnické deti
premenia na úplne iné bytosti.
Stávajú sa z nich víly,
kovboji alebo princezné. V ten
výnimočný deň si usporiada-
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súťažiaci mali vymyslieť básničku na tému mamička/dcéra, ktorá mala obsahovať slová ako
letenka, kladivo, úsmev, ruža či včielka. Decká
i mamy sa zapotili, ale ich výtvory boli skvelé

Záhadný karneval
Kde bolo, tam bolo, v mestečku za Váhom
diali sa 26. februára 2006 podivné veci.
Všetci vedia, že v ňom žijú záhadné
bytosti.
li utajené stretnutie. Ten, kto
vedel, že svoj tajný zraz budú
mať v dubnickom Katolíckom
dome, snažil sa tam dostať. To
vôbec nebolo ľahké, pretože
medzi seba nepustili žiadneho
bežného smrteľníka. A preto
sme ich len z diaľky pozorovali. Prišli samé nezvyčajné
bytosti. Doteraz boli Rum-

burak, Červená čiapočka či
Loktibrada pokladaní len za
výmysly z rozprávok. Tu ste ich
mohli stretnúť naživo. Ani tvory zo zvieracej ríše si nenechali
túto skvelú akciu ujsť. Lienka,
včielka alebo žabka sa zabávali
s ostatnými. Spoločne sa naučili jeden veľmi tajomný tanec.
Nakoniec boli tie najlepšie, naj-

Každý život je povolaním a každý veriaci je vyzývaný, aby spolupracoval na budovaní Cirkvi.

Lajﬁn
a vyvolali nejeden úsmev
v hľadisku.
Porota mala
čo hodnotiť.
Dlhé porady
a dohadovania
deťom
krátili rôzne
hry. Druhé
kolo bolo o odhade, mali odhadnúť koľko strán
má Sväté písmo, kniha Svedok nádeje a koľko
chrumiek obsahuje sklenená nádoba. 925, 943
a 547. Také boli správne odpovede. Kolo tretie
bolo športové. Každý súťažiaci mal o ľavý členok
priviazaný balón, ktorý musel chrániť a popritom ničiť tie súperove. Táto disciplína sa páčila
najviac, aj keď autorka tohto článku pri tom skoro ohluchla. Po tejto „vražednej“ disciplíne nasledovala na upokojenie tombola. Posledná disciplína sa niesla v znamení kreativity. Družstvá
„vyrábali“ chlebíčky z ingrediencií, ktoré mali

na stoloch. Časový limit desať minút rozvibroval ruky aj hlavy. Tvorivosť nemala konca. Ktože
napokon zvíťazil? Na tom predsa nezáleží (aj
keď porota bola v tomto smere perfektná), hlavne, že sa všetci super bavili. Úsmevy na tvárach
toho boli dôkazom. Ďalší superne strávený deň,
všetci sa už tešíme na budúci rok, keď si túto akciu opäť zopakujeme. A možnože aj s vami.
Lucia Kroneislová
Petržalka-Mamateyka

supermanov či bosoriek začali
stávať normálne deti. Ale im to
vôbec neprekážalo.Veď predsa vedia, že keď sa o rok opäť

premenia, znova sa na tomto
super mieste stretnú.
Kika Babišová
Dubnica nad Váhom

smiešnejšie, najtmavšie a všetky naj tvory odmenené. Potom
museli toto prísne strážené
miesto opustiť. Že by sa im tam
nepáčilo? Vôbec nie. Len sa zo
Spoločnosť bez otca, spoločnosť bez smerovania.
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Lajﬁn

Záhada

preplneného pralesa
Vy neviete čo to je??? No predsa
prímestský tábor, ktorý sa konal u sestier
FMA cez jarné prázdniny. Kto nebol, môže
ľutovať, pretože bolo fakt super.

V

pondelok sa to všetko začalo, všetci animátori, ale
aj decká boli plní očakávania,
čo nám tento deň prinesie.
Každý deň sme začali svätou
omšou. Dopoludnia sme vyzdobovali miestnosti – pralesovne, vymýšľali pokriky
a názvy skupiniek. Po fajnom
obedíku, za ktorý vďačíme
zlatým tetám kuchárkam, sme
pozerali ﬁlmík Madagaskar.
Utorok sa niesol v znamení
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karnevalu a pralesových hodov. Ďalší deň bol akčný. Veľmi
akčný, pretože sme mali celodenný výlet. Išlo sa na Bielu
Horu a na Šíravu, tam sa plnili
rôzne úlohy a čakali na nás aj
nástrahy v podobe banditov
a mudrca, ktorý nám dal určité
šifry, na základe ktorých sme
mali vyriešiť záhadu premnožených zverov. Posledný deň
nášho tábora čakala na decká
vyzývačka, v ktorej súťažili
o super ceny a mali sme aj tom-

bolu. Vyvrcholením bola návšteva sestry Aničky Ulčákovej,
ktorá pôsobila ako misionárka
na ostrove Madagaskar. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci
a videli sme aj typický tanec.
A keď som už pri tom tanci,
všetko sme to ukončili táborovým tancom, spoločným fotom
a rozlúčkou s deckami. Bol to
super tábor, ktorý sa, dúfam,
zopakuje aj o rok.
Marika Moravčíková,
Michalovce

Neprítomnosť alebo znehodnotenie obrazu otca v našej spoločnosti je prameňom násilia.

Lajﬁn

BotasCup
Dlho očakávaný deň – 23.február
– sa stal dňom, akým sme si ho ani
nepredstavovali. Na Mamateyke sme sa
stretli okolo desiatej ráno, keď začala
svätá omša. Dievčatá z petržalských
lauráckych stredísk sa tu zišli, aby sme
spoznali nových ľudí, zhodnotili si
vlastné schopností, alebo sa zúčastnili
na dievčenskpm medzistrediskovom
turnaji BOTASCUP.

Č

akali nás v ňom zápasy medzi rôznymi tímami v kategórii mladších žiakov vo vybíjanej a mladších aj starších žiakov vo volejbale.
Zápas sa aj víťazne skončil. Prvé miesta obsadil
tím dievčat zo Základnej školy na Nobelovom
námestí a Čierne vdovy. Atmosféra počas celého dňa bola vynikajúca, prispeli k nej aj chalani,

LauraCup

ktorí pomáhali s technickou organizáciou zápasov. Príjemne sme sa porozprávali a zoznámili
sme sa s novými ľuďmi. Prvý ročník tejto akcie
sa nielen medzi účastníkmi, ale aj medzi divákmi osvedčil, preto plánujeme aj pokračovanie.
Tešíme sa na nové tváre, na ďalšie skvelé zápasy
a množstvo výborných gólov. Veď BotasCup bol
určite jednou z tých akcií, na ktoré sa nezabúda.
Barbora Středová
Petržalka – Kremnická

Všetko čo malo dve ruky, dve nohy a mladého ducha
sa na tejto veľkolepej udalosti zúčastnilo.

V

jednommalebnommestečku na východnom
Slovensku, pod úpätím Vihorlatu, teda v Humennom,
sa dňa 21. januára 2006 na
počesť našej i vašej bl. Laury, patrónky dievčat a mladých, uskutočnil pinpongovo-kalčetový turnaj.
Účastníci boli povinní
zaplatiť poplatok tri kusy
zemiakov, no o tom potom.
Po zaplatení (ne)drahého
štartovného sa súťažiaci
rozdelili do dvoch skupín
podľa vôle svojej: pingpong
„group“ a kalčeto „group“.
Každá skupina ešte do dvoch

kategórií podľa vôle Božej (keď
sa rozhodol poslať ich na svet,
čiže veku :-), mladší a starší.

Po vysvetlení pravidiel, ktoré sa aj tak nedodržiavali, sa
začalo hrať.
Niekto vyhral, niekto
prehral, no každý sa výborne bavil. A ako hovorí jedno
pozmenené príslovie: „Čo
si si doniesol, to si aj zjedz“,
odmenou každému bol Laura šalát, ktorý bol hradený
zo štartovného poplatku.
Oslava sa zakončila spoločnou svätou omšou v kaplnke u saleziánov.
Dospinpongovoskalčetovania opäť o rok.
Myška Šuľová,
Humenné

Základná úloha, ktorú otec zohráva vo výchove, spočíva, podľa mňa, v ochrane a v učení zodpovednosti.
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Megaekšn

Žijem,
čo s tým?

/:Život je dar, tak ho nezmar:/
Každý dostal svoje dary, či v tom nie sú dáke čary.
Ako nájsť to povolanie, či to nie je iba zdanie.
Že Boh volá počuť hlas, k povolaniu on zve nás.
Tak využi tento čas, keď počuješ Boží hlas.
Už pre druhých začni žiť, len tak môžeš svätým byť... jé jé.

T

ieto slová sprevádzané
búchaním na gitaru, klepkaním pier na pohár, šušťaním
obalu z perníka, štrnganím
kľúčov... I takto zábavne a moderne sa dá povedať, že Boh
nás obdaroval životom, ktorý
môže byť úžasným dobrodružstvom. Samozrejme, pokiaľ ho
vieme naplno prežiť v spojení
s Bohom a plnením jeho vôle.
Témou celého stretnutia,
ktoré sa konalo 17.–19. marca
v Liptovskej Osade, bolo povolanie, obrovský dar od Boha,
ktorý nie všetci vedia naplno
a správne využiť. Už hneď na
začiatku nás sr. Elvi obozná-
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mila, či skôr upozornila, že
toto stretnutie nie je lanárením do rehole alebo niečím
podobným, ale že by nám malo
pomôcť rozhodnúť sa a rozšíriť si rozhľad o možných druhoch povolania: kňazskom,
manželskom, rehoľnom alebo
laickom. Základné povolanie
k láske, ktoré dostal každý jeden z nás, sme vyjadrili v nápaditých scénkach, ktoré boli
obohatené mnohými vtipnými
momentmi, ako napr. šofér autobusu medituje a autobus riadi Duch Svätý a podobne.
Najväčšou atrakciou alebo
skôr očakávaním boli hostia,

ktorí sa s nami prišli podeliť
o svoje zážitky z mládí a o ceste, ktorú museli prejsť, aby objavili svoje povolanie. Hneď na
úvod Peťo s Ikou porozprávali
niečo o sebe. Ako sa spoznali,
ako spolu trávia čas (najčastejšie v spoločnosti iných ľudí).
Boli jedinými hosťami, ktorí
nám zahrali scénku :-) Svedectvom o svojom spoločnom
živote sa s nami podelili manželia Havlíkovci so svojimi troma malými deťmi. Rozprávali
o tom, ako sa spoznali a spoznávali, ako spolu chodili, ako
sa zobrali a ako žijú. Povedali
nám tiež, že ideálny pár nee-

Veľa rokov som si myslel, že v rodine má byť matka láskavá a otec prísny a autoritatívny.
Teraz viem, že aj u otca a manžela je prvoradá láska.

Megaekšn
xistuje a každý má svoje chyby,
ale týmto vzájomným dopĺňaním sa navzájom posväcujú.
Veľmi zaujímavým hosťom
bola aj mladá lekárka Zuzana Havlíková, ktorá pôsobila
v Keni, Sudáne a v Kambodži.
Svojou prítomnosťou nás
obohatil aj Maroš SDB zo Žiliny, ktorý pre nás slúžil sväté
omše. Porozprával nám o Anči,
ktorú mu Pán poslal pred sľubmi. Ale aj to, že nemáme čakať,
kým nám Boh pošle anjela,
ktorý nám povie, čo máme robiť. Ale máme hľadať jeho vôľu
v každodenných a jednoduchých veciach života.
Večer sme sa preobliekli za
rozprávkové bytosti a po skupinkách zahrali večerníčky.
V nočných hodinách sa konala
adorácia, kde sa každá z nás
mohla osobne s Ježišom porozprávať o svojej ceste.

V nedeľu náš čakali ďalší
dvaja hostia. Sestra Regina – alžbetínka z Bratislavy
– mala veľmi zaujímavú cestu
k povolaniu. Cez modeling.
Ale rozhodla sa zasvätiť svoj
život službe Kristovi v chorých a opustených. Keď nám
dorozprávala to najhlavnejšie,
spýtala sa, či máme nejaké
otázky. A z ľudu zaznel hlas:
„Rozopnete si sveter a ukážete
sa nám v habite?“ A tak sme
mali aj módnu prehliadku.
I s komentárom.
Sestra Adrika – saleziánka
– nám zasa porozprávala, ako
spoznala Boha prostredníctvom náboženstva, na ktoré
chodila naozaj len raz za čas.
Ale Boh si ju k sebe aj tak krásne pritiahol, až kým mu nepovedala svoje áno.
Našu multilingvistiku sme
veľmi krásne využili pri mod-

litbe ruženca, ktorý sme sa
modlili nielen po slovensky,
česky, anglicky a nemecky, ale
aj po francúzsky, chorvátsky,
taliansky a hebrejsky.
Mali sme možnosť nadviazať nové kamarátstva a kontakty z iných stredísk, vzájomne
sa podeliť a lepšie sa spoznať.
Taktiež sme si objasnili niektoré veci, týkajúce sa povolania.
Povolania – takého Božieho.
Nie pozemského, ako sa v súčasnosti vo väčšine prípadov
myslí. Bol to naozaj krásny
víkend, po ktorom sme sa už
len lúčili slovami: „Tak čauko,
uvidíme sa na dvojke.“ A na záver už len jedna rada od Matky
Terezy: „Svoje povolanie hľadaj tam, kde nachádzaš svoju
najhlbšiu radosť.“ :-)

Láska prevyšuje cit: neznáša obmedzenia, chce žiariť, osvecovať, zjednocovať, tvoriť, dávať...
Nie je väčšej lásky, ako dať svoj život za tých, ktorých ľúbime. V tom je naše šťastie!

julja
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Megaekšn

Adrenalínový
apoštolát 2. ča s ť
Začala sa to dosť komplikovaným
príchodom. Istá skupinka cestovateľov z východného Slovenska mala
menší problém s vlakom. Nepodarilo
sa im stihnúť vlak, aj keď boli na stanici
už 20 minút pred jeho odchodom.

A

ko je to možné? Težko
říci. A ešte k tomu aj skôr
vystúpili, ako mali. Nevadí!
Hlavne, že sme zdraví. Nejakým zázrakom sa tam dostali.
Poslední cestovatelia prišli
okolo tej... no, bola už tma. Ešte
v ten večer začal program. Celý
víkend sa títo odvážlivci pokúšali preniknúť do tajov Ukrajiny. Viete, čo je to inkulturácia?
Toto slovo a jeho význam boli
témou víkendu. Začalo sa aj
vyučovanie písma a jazyka,
ktorý sa používa v našej susednej krajine. Medzi také zá-
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klady, ktoré potrebuje človek
na Ukrajine sú pesničky, modlitby a nejaké tie slovíčka v ich
jazyku a aj písme. Presne toto
sa dobrovoľníci snažili natĺcť
do makovíc. Základom bolo
naučiť sa azbuku.
Príkladom na inkulturáciu
bol fašiangový ples. Samozrejme, len v kruhu zúčastnených.
Každý sa prezliekol za nejakú
postavu z akejkoľvek krajiny
a neskôr sa aj predstavil (z
akej krajiny pochádza, koho
predstavuje...) Zavítali k nám
z ďalekej Číny, Afriky, prišiel aj

nejaký Inuit a skupinka našich
čokoládových spoluobčanov.
V týchto kostýmoch pokračoval večer.
Po takomto náročnom
programe sa treba aj odreagovať. Odreagovanie prebiehalo
na svahu. Bolo to naozaj veľmi
zaujímavé. Jediné, čo sa používalo na sánkovanie, boli igelitové vrecia a vlastné oblečenie.
Najlepšie to asi išlo na šuštiakových bundách a ešte k tomu
aj dole hlavou. Samozrejme takéto kúsky nemôžu existovať
bez odrenín. Našťastie neboli
žiadne zlomeniny a ani veľmi
škaredé odreniny.
Pri odchode boli tiež drobné
problémy. Jedným z nich bola
zasnežená železnica. Museli
sa zabezpečiť autobusy, ale
tiež mali problémy. Skončili
v zápche. Mnohí začali uvažovať, či stihnú alebo nie. Vďaka
Bohu, všetci stihli, čo chceli.
Takto sa končí druhá časť adrenalínového apoštolátu.
Skorpikon, Košice

Ak dieťa vyrastá v tolerancii, učí sa trpezlivosti.

aB
animátorský

BONUS

Pre dušu Májové M2  Nebojte sa Vzťahy sú No. 1
Tvorivá dielňa Klenoty z vlastnej výroby
Na stretko Medzi nami dievčatami
Medi@ Na stope časopisom pre mládež
Animátori pod lupou Dubnica nad Váhom
„Máš zelenú“  Príbeh o anjeloch

aB Pre dušu

O

dštartuje to hneď 6. mája
sv. Dominik Savio svojím „Môžem, chcem a musím sa bezpodmienečne
stať svätým“. Štafetu preberie Mária Dominika Mazzarellová a nastaví zrkadlo
najmä sestrám, či sa na
ňu po tom roku zase viac
podobajú. A do cieľovej rovinky mája víťazne vtiahne
Mária Pomocnica a rozhýbe
svojich fanúšikov po celom
svete – od Turína cez Tokio
až po Buenos Aires. Pozrime sa zvlášť na dve Márie
– Máriu Dominiku a Máriu
Pomocnicu.

2

Májové M

Máj je mesiac... no doplňte čoho? Lásky?
Áno aj. V našom saleziánskom svete je
to aj mesiac dôležitých sviatkov. Sú to
také významné dni, že až vyzvali lásku na
súboj: Je teda máj viac zaláskovaný alebo
saleziánsko-oslavný?
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Prvé M ako Mária
Dominika – 13. máj
Dcéra roľníckej rodiny. Ambiciózna a šikovná. Prácu
na poli zvláda tak, že muži
s ňou nevedia udržať krok.
Zamilovaná do Ježiša Krista. Každé ráno neľutuje námahu, len aby stihla rannú
omšu v kostole vzdialenom
trištvrte hodiny cesty. Ako
23-ročnú ju týfus oberá o
všetky sily. Niekoho by to
zložilo. Pre ňu však je to
výzva hľadať nové cesty.
Spolu s priateľkami sa začne
starať o opustené dievčatá.
V 27 rokoch spoznáva dona
Bosca, ktorý práve rozmýšľa
o založení diela aj pre dievčatá. Zároveň hľadá, ako poďakovať Márii Pomocnici za všetko, čo urobila pre saleziánov

Matka Mária môže byť pre človeka dnešných čias tým dôležitým kľúčom od brány,
ktorou Otec darúva svetu svetlo svojej milosti a rozmetáva tmu nečistoty a hriechu.

Pre dušu aB
a chlapcov. Jeho živou vďakou,
ktorá pretrvá aj stovky rokov,
má byť nová rehoľná rodina
– Dcéry Márie Pomocnice.
Za predstavenú prvej komunity zvolia Máriu Dominiku.
Spolu so sestrami hrdinsky
prekonáva nepredstaviteľné
počiatočné ťažkosti a nikdy
nestráca nadšenie. Dielo
sa sľubne rozvíja a rozšíri sa po Európe aj do misií v Južnej Amerike a potom na všetky kontinenty.
Odvážna,
sympatická
a
skromná Mária Dominika je
vynikajúcou radkyňou, matkou sestier a magnetom pre
dievčatá. 44-ročná ponúka
svoj život ako obetu za rozvíjajúce sa dielo. Nás môže
inšpirovať svojím priamym,
otvoreným,
priezračným
charakterom. Ak sa chcete
dozvedieť viac, kliknite si na
www.saleziánky.sk.

 Z tejto studne naberala vodu sv. Mária Dominika.
Aj my :)
Druhé M ako Mária
Pomocnica – 24. máj
Pamätný deň Márie Pomocnice kresťanov – 24. máj
– ustanovil v Cirkvi pápež
Pius VII. ako poďakovanie
za oslobodenie z Napoleo-

 Hľadá sa nová dnešná tvár sv. Márie Dominiky.
Ak dieťa vyrastá v čestnosti, učí sa spravodlivosti.

novho zajatia, z ktorého sa
vrátil práve 24. mája roku
1814. Už predtým vzývali
kresťania Pannu Máriu ako
pomocníčku – najmä počas
tureckého nebezpečenstva.
Dňa 7. októbra 1571, keď
kresťanské vojská zvíťazili
v námornej bitke pri Lepante nad presilou Turkov, víťazstvo pripísali pomoci
Panny Márie. Don Bosco si
veľmi uctieval a vzýval Máriu Pomocnicu. Pomáhala vo
všetkých jeho podujatiach
a dielach, o čom svedčia aj
jeho slová: „Dôverujte Márii
Pomocnici a uvidíte, čo sú
zázraky.“ A na konci života
vyznáva: „Mohol som urobiť
viac dobra, keby som mal
ešte väčšiu vieru a dôveroval
viac Panne Márii.“
Sr. Anna Chrkavá
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aB Nebojte sa
Študenti strednej školy raz dostali
anketovú otázku: „Na koho by si sa
obrátil s prosbou o pomoc, keby si
mal ťažkosti alebo by si stál pred
rozhodnutím, ktoré ovplyvní tvoj
život?“ Na prvom mieste „rebríčka“ sa
umiestnili rodičia, ale hneď na druhom
mieste boli pracovníci s mládežou. Je
to teda parádna zodpovednosť a výzva
venovať sa mladým naozaj kvalitne.
A kompetentne. Až by človeka chytil
strach, ale Ktosi nás chce odstresovať
a hovorí: Nebojte sa!

Vzťahy sú No.1
A

ko však má vyzerať účinná práca s mladými ľuďmi? V minulosti bola dobrá
mládežnícka práca orientovaná programovo – stretnutie, evanjelizácia a ďalšie
starostlivo prepracované a naplánované
akcie. Dnes si však uvedomujeme, že dlhodobý vplyv, ktorý prináša trvalé výsledky,
vychádza zo vzorov vzťahov a rolí. Plánovanie hrá v práci s mladými ľuďmi nepochybne svoju úlohu, ale dlhodobý kladný
vplyv na život našich mladých majú ľudia,
nie programy.
Nedávno som na konferencii požiadal
asi tisícku mládežníckych pracovníkov, aby
vymenovali päť aktivít alebo programov,
ktoré najviac ovplyvnili ich život. Dal som
im na to jednu minútu. Prevažná väčšina
pracovníkov si spomenula na jednu, maximálne dve aktivity alebo programy. Potom som ich požiadal, aby vymenovali päť
ľudí, ktorí ich najviac v živote ovplyvnili. Po
uplynutí jednej minúty už väčšina účastníkov konferencie vymenovala štyroch či
piatich ľudí, ktorí významným spôsobom
zasiahli do ich života. Rozdiel bol evident-

18

a

B

Aby sme mohli ovplyvniť život mladých ľudí,
nemusíme byť talentovanými rníkmi,
ani sa nemusíme obliekať podľa poslednej módy.

ný. Samotná osoba vychovávateľa je neporovnateľne dôležitejšia ako program,
ktorý pripravuje. Myslím si, že dnes sme
tam, kde sme, práve vďaka tým niekoľkým
dôležitým ľuďom, ktorí sa o nás osobne
starali.
Aby sme mohli významným spôsobom
ovplyvniť život mladých ľudí, nemusíme
byť talentovanými rečníkmi, nemusíme
poznať všetky rockové hviezdy, ani sa nemusíme obliekať podľa poslednej módy.
Musíme však mladých ľudí milovať a byť
ochotní tráviť s nimi čas.
A na tom je vlastne založená celá služba mládeži. Dobrí pracovníci s mládežou
nemusia byť uhladenými rozprávačmi, ale
zato musia mať uši ochotné skutočne počúvať a chuť poznávať deti alebo mládež
vo svojej skupine. Osobná starostlivosť
je prvotným predpokladom pre prácu
s nimi.
Podľa knihy Jima Bursna spracovali
Zuzka Brestovanská
sr. Monika Skalová
Ak dieťa vyrastá s pochvalou, učí sa oceniť druhých.

Tvorivá dielňa aB

Klenoty z vlastnej
výroby

Byť krásnou môže byť nielen snom, ale aj realitou.
Práve my môžeme pomôcť dievčatám objaviť, v čom
spočíva ich krása, jedinečnosť a originalita. Navonok
i vnútri.

D

á sa o tom pripraviť pekné stretko a ako motiváciu použiť
klenot – misskovskú korunku. Máme overené, že na ňu dievčatá zaberajú. A nielen tie najmladšie! Záleží na vás, či pripravíte súťažné aktivity, ktorých víťazka si odnesie korunku domov
– a ostatné... alebo či nájdete pre každú dôvod stať sa víťazkou.
Odmenou môže byť fotka s tou nádhernou korunkou.
Pomôcky
Hliníkový drôt hrubý 2 mm – dá sa zohnať v predajni ÚĽUV,
kliešte, tenký medený drôt, korálky...

Námet:
sr. Marianna Saloňová
Realizácia:
mládežnícke stretká Termix,
Jedineční, CCCP
pod vedením
Janky Thomkovej

Postup
Podľa vlastnej alebo od nás požičanej fantázie vytvarujeme
pomocou kliešťov krásnu korunku. Autori výtvorov na fotograﬁách sa vyjadrili, že výroba koruniek bola skúsenosťou,
ktorá sa približovala až k arteterapii. Otázniky vo vašich
očiach ma povzbudzujú pridať ešte jednu vetu: To akože, keď
to tvorili, vydali kus zo seba, mali možnosť sebavyjadrenia
prostredníctvom umenia, čo im prinieslo aj úľavu na ich vydrancovanej psychike :-) Keďže sa pri tejto činnosti stretli na
chate v peknej prírode práve v predvečer duchovnej obnovy,
bol to jav nanajvýš želateľný.

Dary, ktoré sme dostali od Pána Boha, sa rozrastajú a zväčšujú tým viac,
čím viac sme ochotní ich rozdávať iným.
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aB Na stretko

Medzi nami

dievčatami

ky
Freraiday
F

Ďalší z radu tínejdžerských filmov typu Denník princeznej alebo Škola pocitov.
Tentokrát sú v hlavných úlohách tvrdohlavá pankerka Anna a jej workoholická
matka, ktoré si spolu vychádzajú asi ako ryba a bicykel. Všetko naberie obrátky,
keď sa v jeden bláznivý piatok navzájom prevtelia a každá musí žiť život tej druhej.

S

tačí to domyslieť do detailov a máte na hodinu a pol o zábavu postarané. Popri záchvatoch smiechu sa však dá sledovať, ako sa Anna s mamou naučia pozerať na svet
očami tej druhej a to im pomôže viac sa chápať a mať k sebe navzájom väčšiu úctu.
Film realisticky zobrazuje život súčasnej rodiny na západe s tredmi a hodnotami, ktoré
ho ovplyvňujú. Máj je lásky čas i mesiac, kedy viac myslíme na naše mamy, takže tento
film tematicky zapadne do celkovej atmosféry.

Info o filme
Trvanie: 97 minút
Réžia: Mark Waters
Krajina pôvodu: USA, 2003
Žáner: niečo medzi komédiou, drámou,
rodinným filmom a fantasy
V hlavných úlohách: Jamie Lee Curtis,
Lindsay Lohan, Chad Michael Murray

20

Ako sa k filmu dostať: mal by byť dostupný v DVD požičovniach
Odporúčanie: pre dievčatá od 13 rokov
Využitie:
 na stretku
 na nocovačke, aby bolo dosť času
aj film rozobrať
 ako program na Deň matiek
– pre mamy tínejdžeriek

Ak dieťa vyrastá v radosti a priateľstve, učí sa hľadať v svete lásku.

Na stretko aB
Pred filmom

? Na ktorý predmet by som poslala moju
mamu do školy namiesto mňa?

?

Prečo? Aby mi tam opravila známky,
alebo aby videla, aké je to náročné?

? Čo robí moja mama v práci?
? Čo z toho by som dokázala aj ja?
Po filme
Dá sa zamerať na rôzne pohľady:

„starej ženy – Aninej matky“. Škoda o tom
písať. Treba si to pozrieť a pochopíte :-)
Zvlášť to vyznieva v scénach – Jake a Annina mama v reštaurácii a potom v scéne,
ktorá začína Jakeovým spevom pod oknom Anninej mamy.

Téma: Mama a ja

?

Čo by moja mama asi povedala, keby
videla ten film

?

Téma: Rodina

?

Dievčatá majú na otázky odpovedať
číslom zo škály 1–10

Zažila som s mojou mamou niečo, čo
zmenilo naše porozumenie, rozhovory...?

?

Téma: Chalani

? A môj vzťah so súrodencami?
? Nakoľko má mama rešpekt pre moje

?

Čo myslela mama (v tele Anny) tým,
keď povedala svojej dcére: „Jakeovi nejde
o tvoje telo.“ Z čoho to pochopila?
Tvorcovia filmu chceli naznačiť, že Jakeovi sa páčila Anna najmä kvôli spoločným
záľubám, vzájomnému porozumeniu teda
tomu, čo je v nej, kým je a nielen ako vyzerá. Humorne to vyznieva v situáciách,
v ktorých mu neprekáža, že sa zaľúbil do

Nakoľko sa môj vzťah s mamou podobá na ten vo filme – na začiatku?

koníčky?

?

Nakoľko ja doprajem jej právo na jej
život?
Modlitba
Príbeh: Kde je môj bozk? (Bruno Ferrero:
Ale veď máme krídla, str. 50)
Každá môže zopár slovami poďakovať
– buď za niečo, čo sa jej páčilo vo filme,
alebo v ich rodine.
pripravila Apa

Skutočne milovať znamená milovať toho druhého pre neho samého, pre jeho šťastie.

21

aB Medi@

Na stope

časopisom pre mládež
Všimli ste si, čo čítajú vaše dievčatá zo stretka? AHA, to je otázka!
AHA! to nie vždy vyhráva. Skôr chcú byť IN alebo si čítať len
tak 4FUN. O podobných časopisoch napísala diplomovku jedna
naša kolegyňa K. Talašová, tak škoda z toho niečo nevybrať.
Trocha backgroundu pre animátorky
Časopisy Bravo Girl!, Dívka a Top dívky
možno charakterizovať ako „komercionalizované mediálne produkty“ určené špecifickej subkultúre mládeže – tinedžerkám.
Z týchto periodík je pôvodne český
len časopis Dívka. Bravo Girl! a Top dívky sú českou verziou nemeckých predlôh.
Sú to časopisy pre dievčatá, ktoré nemajú
úzko vyhranené záujmy a nie sú členkami
žiadnej špecifickej spoločenskej skupiny,
ako je kresťanská mládež alebo Skaut.
Tieto časopisy sú si navzájom veľmi podobné – obsahom, štýlom aj grafikou. Pri
zbežnom listovaní, bez pohľadu na názov
na titulnej stránke, sa dá len ťažko odlíšiť, o ktorý z časopisov ide. Tým vytvárajú
predstavu, že dievčenské časopisy sú vždy
takéto a že životný štýl, ktorý predstavujú,
je štandardný pre väčšinu dievčat.
Tematický repertoár týchto časopisov je značne obmedzený. Obsahovú
stránku možno rozdeliť do ôsmich
kategórií – život slávnych, oblečenie a doplnky, starostlivosť o zovňajšok,
partnerské vzťahy,
sexuálny život, zábava, sebapozna-
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nie, problémy a ich riešenie. Jazykový štýl
týchto periodík sa vyznačuje typickými
znakmi, ako je napríklad používanie slangu, anglicizmov, zdrobnenín, hovorového
jazyka a nadužívanie imperatívu.
Približne tretina každého čísla je venovaná kategóriám – oblečenie, doplnky
a starostlivosť o zovňajšok – teda fyzickému vzhľadu. Články s touto tematikou
zaujímajú v Bravo Girl! 33%, v Dívke 31%
a v Top Dívky 29% zo všetkých uverejnených materiálov. Na druhom mieste by sa
v pomyselnom rebríčku ocitli kategórie
partnerské vzťahy a sexualita, ktorým je
venovaná približne štvrtina každého čísla:
Top Dívky! 28%, Dívka 25%, Bravo Girl!
24%. Tieto dve tematické kategórie tvoria
prevažujúcu náplň časopisov pre dospievajúce dievčatá.
Je viac-menej jasné, že ide o komerčné
časopisy, teda ich hlavným cieľom je zisk.
Preto volia témy, prístup, grafiku, ktorá by
pritiahla mnohých čitateľov – aby neboli
stratoví. Navyše platí tu vzťah: čím väčšie
čitateľské publikum, tým väčší záujem reklamných inzerentov, ktorí radi za svoje
reklamy zaplatia mastné taxy, ak vedia, že
sa to oplatí.
pripravila Apa

Deti poznajú a zdieľajú radosti a bolesti rodičov a rodičia zase detí.

Medi@ aB
Aktivity na stretku
Úvod
Pokec o mládežníckych časopisoch
u nás – čo sa číta, aké sú témy. Samozrejme nezabudneme ani na AHA! – priniesť
na ukážku aj viac kusov a viac čísel. Spravíme brainstorming na tému, o čo ide tvorcom týchto časopisov. Komerčným samozrejme o zisk, kresťanským – priniesť do
života mladého človeka hodnoty.
Simulačná hra
Budeme simulovať situáciu vzniku nového časopisu pre mládež. Rozdelíme
stretko na dve skupiny a oddelene od seba
im zadáme ich úlohy. Hru môžeme spestriť
rekvizitami – pre majiteľov a vydavateľov
zabezpečíme kravaty, pre šéfredaktora
a jeho radu slnečné okuliare alebo niečo
imidžové. My sme skupiny vytvorili tak,
že sme na ihrisku porozvešiavali vrecúška s rekvizitou a pokynmi. Vypustili sme
dievčatá z klubovne, aby sa bez vrecúška
nevracali. Keď si každá našla jedno, podľa

Pokyny pre tímy
1. skupina:
MAJITEĽ A VYDAVATEĽ
Vaše kritériá sú:
– na časopise zarobiť,
– pritiahnuť zadávateľov reklamy dostatočne vysokým nákladom,
– dosiahnuť vysokú čítanosť periodika,
– zasiahnuť masy, nielen vybranú skupinu ľudí.

rekvizity a pokynov sa rozdelili do skupín,
ktorým sme potom – každému tímu v inej
miestnosti – vysvetlili pravidlá.
Prvá skupina si pripraví projekt, čo očakávajú od redakčnej rady za podmienok,
ktoré dostanú napísané na papieri. Druhá skupina si pripraví
projekt nového periodika podľa
daných pokynov. Po asi 10 minútach sa stretnú a budú svoje projekty konzultovať. Prvá
skupina nekompromisne ide
za ziskom a podľa toho sa
snaží upraviť aj projekt redakčnej rady. Animátori vo
vhodnej chvíli diskusiu (alebo strhujúcu hádku) ukončia, vyzdvihnú prácu
oboch tímov a na situáciách, ktoré počas
diskusie vznikli, poukážu na to, ako ťažko
v komerčných časopisoch nájdeme niečo,
čo by bolo pre naše dobro, lebo ide o zisk.
Komerčné vydavateľstvá nám nebudú
predsa predkladať niečo hodnotné, čo
však aj stojí námahu, lebo tým by riskovali
svoj zisk.
2. skupina:
ŠÉFREDAKTOR A JEHO RADA
Vašou úlohou je zúčastniť sa na konkurze
u majiteľa a vydavateľa a predstaviť mu
váš projekt nového periodika
– cieľová skupina – tínedžerky
– rubriky
– grafika
– názov
– titulná strana
Skúsenosť: Na našom stretku pre 15
až 16-ročné dievčatá to vypálilo úplne
skvele. Nie že by odvtedy prestali čítať
komerčné časáky, ale nadobudli kritickejší pohľad a odstup.

Boh skutočne dokonale miluje celú ľudskú rodinu.
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aB Animátori pod lupou

Dubnica nad Váhom
presne odtiaľto pochádzajú ďalšie dve osôbky, ktoré sa svojou
láskou k Ježišovi nezištne venujú deťom a mladým. Evka a Maťka
sú duše, ktoré potrebuje tento svet na budovanie Božieho
kráľovstva. Snáď vás o tom presvedčí aj tento rozhovor s nimi.

Martina Račková (18)
 Ako si sa dostala k animátorstvu? Cez sestry
saleziánky. Začala som k nim chodiť ako ôsmačka,
dostala som ponuku chodiť na stretká, ktorú som
neodmietla, a potom to už išlo.
 Čo ti dáva animátorstvo ako osobe? Dáva
mi veľmi veľa, obohacuje ma. Uvedomujem si,
kto vlastne som, a núti ma zamýšľať sa nad sebou.
Spoznávam veľmi veľa úžasných ľudí.
 Aký bol tvoj najkrajší/najhorší zážitok
s deťmi a mladými? Na žiadny zlý zážitok si nespomínam, ale tých krásnych je veľmi veľa. Každá
jedna chvíľa, ktorú trávim s deťmi je pre mňa veľmi
krásna a vzácna.
 Odkiaľ čerpáš energiu? Mojím najväčším
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Ako ťa volajú? Maťa.
Kde funguješ, keď funguješ?
V Dubnici v Laure.
Kde bývaš? v Dubnici nad Váhom
Niečo o rodine:
Mám dvoch bratov (16 a 21 rokov) a sestru
(19 rokov).
Čo ťa baví?
Práca s deťmi, volejbal, vybíjaná, tancovanie.
Škola, zamestnanie:
Obchodná akadémia.
Zvláštny znak: Nemám.
Stretko, krúžok, ktorý vedieš:
Isko (Termiti), oRaTkO.
a najlepším prameňom je Ježiš a Mária. Ale aj
od kamarátov a z každého jedného úsmevu,
ktorý mi deti darujú.
 Ako sa na animátorstvo pozerá tvoja rodina? Mama pozná moje túžby – pracovať s deťmi
a pomáhať im, takže ma v tejto práci podporuje.
Je šťastná, keď aj ja som šťastná. Sestra mi tiež
fandí. Aj ona je animátorkou.
 Čo ťa dokáže povzbudiť? Ľudia okolo mňa,
úsmev i to, že deti sa pri mne cítia dobre.
 Tvoj odkaz pre laurákov: Nezabúdajte sa radovať zo života, majte stále úsmev na tvári a dôveujte tomu, ktorému sa naozaj oplatí.

Stvoriteľ sa sám dobrovoľne rozhodol vysadiť kvetinovú záhradu veľkej ľudskej rodiny.

Animátori pod lupou aB
 Ako si sa dostala k animátorstvu? Je to dosť
zaujímavé a trocha dlhšie. Na jednom kresťanskom tábore som spoznala prvé animátorky
Danky (jedna z nich bola moja katechétka na
základnej škole). Po tábore som bola na svätej
omši a prisadla si ku mne nejaká „sivá“ sestra
a v nej som spoznala druhú animátorku. Bola
som z toho riadne v šoku. Pozvala ma k nim na
stretká a tu sa to všetko začalo.

 Odkiaľ čerpáš energiu? Najmä od Boha a zo
sviatostí, ale aj zo Svätého písma, z ticha a z rôznych pozitívnych rozhovorov.

 Čo ti dáva animátorstvo ako osobe? Animátorstvo ma veľmi napĺňa a obohacuje. Učí
ma zodpovednosti, objavujem nové talenty,
spoznávam nových ľudí a využívam zmysluplne
voľný čas. Toto všetko mi pomáha dávať zmysel
môjmu životu.

 Čo ťa dokáže povzbudiť? Keď sa prekonám
a urobím to, čo chce Ježiš – podľa evanjelia, bez
ohľadu na to, či mi niekto prejaví vďaku.

 Aký bol tvoj najkrajší/najhorší zážitok
s deťmi a mladými? Najkrajšie zážitky mám
z táborov, lebo deti sú tam veľmi úprimné a otvorené. Každé z nich je iné, a keď sú všetky spolu, je to
riadna „haluz“. Najhorší zážitok mám z prímestského tábora, keď mi deti tipovali 30 rokov :-)

 Ako sa na animátorstvo pozerá tvoja rodina? Moji rodičia ma v tom podporujú. Sú radi,
že robím niečo pre druhých a neﬂákam sa. Jedinou podmienkou je plniť si povinnosti v škole
a pomôcť aj doma.

 Tvoj odkaz pre laurákov: Želám vám, aby ste
boli slobodní, odvážni, otvorení, vytrvalí a nenechajte sa znechutiť pri plnení Božieho plánu.
R3 = Radosť Rozdávaním Rastie.
Zhovárala sa Andrea Feketeová

Eva Šatková (19)
Ako ťa volajú? Evča, Evica, Evina.
Kde funguješ, keď funguješ?
Fungujem u sestier saleziánok, ale aj u saleziánov v Dubnici.
Kde bývaš? V Dubnici nad Váhom.
Niečo o rodine:
Mám mladšiu sestru Kačenu (18), maminu a ocina.
Čo ťa baví: Animátorstvo, volejbal, turistika, knihy, kreslenie.
Škola, zamestnanie: Som maturantka na Strednej priemyselnej škole v Dubnici – TIS.
Zvláštny znak: Mám rada matematiku.
Stretko, krúžok, ktorý vedieš: Vediem skupinu deviatich prvákov na strednej škole a snažím sa ich pripravovať na prijatie
sviatosti birmovania. Donedávna som sa činila aj v Laure vo
veciach, ktoré súviseli s ekonomikou.

Kto sa učí byť užitočným pre druhých, najľahšie prekoná svoj vlastný zármutok.
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„Máš zelenú!“
Nie sme na semafóre.
Nehovoríme o peniazoch,
ani o pokazenej saláme.
Ide o ďalší projekt strediska
Michalovce, nadväzujúci
na projekt Patkaň klub.

 Nadšenie z rekonštruovaných priestorov

 Vyberajú farbu čajovne

P

redchádzajúci projekt riešil problém organizovaných mladých mesta Michalovce, ako
aj transformáciu ponúkaných aktivít v stredisku
na zariadenie nízkoprahového typu.
U projektu tohto typu nie je otázkou trvania
rozmedzie jedného roka, preto bolo žiadúce
spustiť ďalšiu etapu.
S iniciatívou prišli sami mladí a to s návrhom
prerobenia klubových priestorov a s hotovým
projektom zariadenia čajovne. Dostali zelenú.
Totiž, našou dlhodobou snahou je protagonizmus mladých – nechať ich realizovať sa spôsobom im vlastným a preto sme to prijali. Je tu
aj fakt nízkoprahovosti – mladí môžu prísť do
nášho strediska kedy chcú, môže prísť, kto chce
bez ohľadu na akékoľvek rozdiely a zotrvať v našich priestoroch podľa chuti a robiť to, čo je mu
blízke. Páči sa ti to? Nám tiež!
Eva Rušínová
projektová manažérka
PS: projekt funguje aj vďaka ﬁnančnej podpore
Nadácie Intenda.

www.laura.mladez.sk
26

Padáme všetci. Rozdiel je len v tom, či s Pánom dokážeme
znovu vstať a opäť vernejšie vykročiť.

Príbeh aB
mu pomohol, vyčítal mu. Druhá
rodina mala len tú kravu a tá im
zdochla. Prečo???
„Veci nie sú také, akými sa
zdajú,“ odpovedal starší anjel.
„Keď sme boli v pivničnej
izbe, všimol som si, že v tej diere
v stene bola zásoba zlata. Keďže
majiteľ bol posadnutý chamtivosťou a lakomosťou, opravil
som stenu, aby zlato nenašiel.“

Príbeh o anjeloch
Dvaja anjelskí pútnici sa zastavili, aby strávili noc
v dome bohatej rodiny. Rodina bola nepohostinná
a odmietla anjelov nechať v miestnosti pre hostí.

N

amiesto toho ich ubytovali
v studenej pivničnej izbe.
Akonáhle si ustlali na tvrdej podlahe, starší anjel uvidel dieru
v stene a opravil ju. Keď sa mladší anjel udivene spýtal prečo,
starší odpovedal...
„Veci nie sú také, akými sa
zdajú.“
Ďalšiu noc si šli odpočinúť
do domu chudobného, ale pohostinného farmára a jeho ženy.
Po tom, čo sa s nimi manželia
podelili o trochu jedla, čo mali,
povedali anjelom, aby spali v ich
posteli, kde si dobre odpočinú.
Ráno po svitaní našli anjeli farmára a jeho ženu v slzách. Ich
jediná krava, ktorej mlieko bolo
jediným príjmom rodiny, ležala
mŕtva v chlieve. Mladší anjel sa
pýtal staršieho, ako sa to mohlo
stať? Prvý muž mal všetko a ty si

„Keď sme ďalšiu noc spali vo
farmárovej posteli, prišiel si anjel smrti po jeho ženu. Dal som
mu namiesto nej kravu.“
„Veci nie sú také akými sa
zdajú, “ zakončil anjel.
Väčšinou nepoznáme všetky súvislosti. Aj keď máš vieru,
potrebuješ aj dôveru, že všetko,
čo prichádza, sa vždy deje v tvoj
prospech. A to sa ukáže až časom.
Zdroj: internet
P.S.: Tak čo, ako sa ti pozdával
príbeh o anjeloch? Prehovoril
ti do duše? Zamyslel si sa nad
ním aspoň trošku? Skús sa na
okamih zastaviť a premýšľať. A
pochopíš, že „veci nie sú také,
akými sa zdajú“.
Pevnú myseľ a otvorené srdce
želá
Vaša Lucia

Ak je cesta jednotvárna a ťažká, ak vedie do hrobu, vieme, že za hrobom
nás čakáš Ty vo svojej sláve.
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Ftipy, ftípky
Adam je nešťastný, príde k nemu Eva a pýta sa:
– Adam, prečo si taký smutný?
– Vieš Evka, nikdy by som
nepovedal, že z nášho syna Kaina vyrastie masový vrah. Veď
už vyzabíjal štvrtinu ľudstva.
Dvaja študenti na intráku fantazírujú:
– Čo keby sme začali chovať
prasa?
– Ti šibe? A čo ten smrad
a špina?
– Však si zvykne.

Rozprávajú sa dve kravy. Jedna hovorí druhej:
– Ach, čo s nami bude, veď
všetky vyhynieme?!
A tá druhá krava:
– Vrrrrrrrrr, ja som vrtuľník,
mne to nevadí. Vrrrrrr...

Máte 2
nové správy!

– Prečo sa sprchuješ s dáždnikom?
– Aby som sa nemusel utierať.
Ako zistí slepý parašutista, že
je už meter nad zemou?
Prestane ho ťahať šnúra s vodiacim psom.

Inzerát: Hľadáme analfabeta
na prácu s prísne tajnými dokumentmi.

MOJA BDKA

No, ako sa vám páčim,
milí moji? Héj, nepozerajte len na zovňajšok! Neučili vás, že vnútro je to podstatné? :-) Tentokrát som si na ňom dala poriadne záležať. Verím, že aj vy... Veď
odkedy ste ma naposledy držali v rukách, prešlo pár chvíľ, ktoré
vám to ponúkali (Pôstne obdobie, Veľká noc). Ja som si aj trošku
oddýchla a potom sa pustila do práce na tejto mojej dnešnej podobe. Pomáhal mi pri tom môj tím, ktorý som vám predstavila
v minulom čísle. Tentokrát som vám priniesla aj sľúbené nové
rubriky. Som zvedavá na vaše ohlasy, takže píšte-píšte na adresu
môjho trvalého bydliska: lawina.laura@gmail.com
Na záver mám pre vás prekvapenie

súťaž

Vyhrá ten, kto správne odpovie na nasledujúce tri otázky:
 Koľkokrát sa v myšlienkach naspodku strán píše slovo „dieťa“?
 Koľko ľudí napočítaš na fotkách pri článku Záhada preplneného pralesa?
 Ako sa volá hlavná hrdinka ﬁlmu Freaky Friday?

hurááá :-)

Odpovede posielajte e-mailom na vyššie spomínanú adresu. Do predmetu napíšte heslo SÚŤAŽ. Správne odpovede spolu s menami výhercov nájdete od 30. júna na webke:
www.laura.mladez.sk. Stretneme sa opäť po prázdninách, dovtedy vám prajem veľa
krásnych zážitkov – potom sa s nimi nezabudnite pochváliť aj na mojich stránkach.
Už teraz sa na vás teším.
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Vaša Lawína

Ten, čo kráča, dôjde, ten, čo hľadá, nájde, ten, čo túži, dostane.

