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Zdravím našich
ctených čitateľov (Lawíny)!
Naladení? Že vraj na čo? No, predsa na čítanie. Začína
sa marec – mesiac knihy. Kniha je vraj najlepším priateľom človeka. A dobrá kniha ešte aj povzbudením.
Ale prosím vás, popritom nezabudnite aj na našu
Lawínu. Aj v tomto čísle je veľa zaujímavého – z každého rožka troška :-)
A aby som nezabudla, chcem vám dať do pozornosti
novú redakčnú radu, ktorá vznikla vlani v decembri na
Pomedzi riadkoch ll. Práve ona sa bude starať o to, aby
Lawína naberala správne obrátky.
Len pred nedávnom začal pôst,
ktorého sa mnoho ľudí niekde
v kútiku duše boja. Ale vy sa
nebojte! Boh je s vami! :-)
Hlavne sa nepostite duchovne, lebo to škodí. Duchovným sa sýťte! Sýťte sa
každým dňom v živote,
ktorý by sa nemal iba
žiť, ale sláviť. Týmto povzbudením vám
prajem, nech sa vám
vždy@všade darí!
Aďa Feketeová :-)
BA – Kremnická

FESTA 2007
30–31
ŽiWHAT? Život!
Ftipy, ftípky
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32
Mierou, ako rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše.

Laura & Laura

P

re nás je to k veci. Veď kam
Laura vkročila, tam to ožilo.
Kamarátky ju rady vyhľadávali.
Vedela to aj s mladšími dievčatami. Doučko, hry, postarať sa o ne
v rámci internátu – spratanie postelí, príprava do školy...
Laura žije aj dnes. Žije? Má
tvoje oči, ruky, úsmev, fantáziu.
Tvoj čas. Nie je to len mimovládna organizácia. To by bolo
primálo. Laura – to si aj ty. A ty
žiješ, nie? Takže aj Laura žije.
Ak nemáš istotu, či naozaj žiješ, ponúkame tester života.
Prvá fáza: započúvaj sa do
svojho dychu. Ešte chvíľu vydrž,
treba trochu dlhšie. Čo to s tebou
robí? Vnímaš, že sa tvoj dych stal
pravidelný? Teraz by sa malo
dať počuť tvoje srdce. Počuješ?
Nie? Nieéééé! Rýchlo volaj 158.
Záchranka bude pri tebe do desiatich minút.
Ak si predsa nechceš míňať
kredit, počkaj, nájdi si na zápästí
miesto, kde cítiť pulz. Nahmataj
si ho ukazovákom a prostredníkom. Započúvaj sa do rytmu.
Dobrý, nie?
Si ten typ, čo si pri všetkom
rád pustí hudbu? Hovoríš, že
bez nej nič poriadne neurobíš?
Tak bez tohto pulzového rytmu
naozaj úplne nič. :-)
Prvá fáza testera života končí. S akým výsledkom? Dostávaš
potvrdenie, že existuješ. Len to?
Zdá sa ti to málo. Existuješ! To
je dobrá správa, nie? Veru nie
každý dostal túto šancu. Už ti to
dochádza? Ten pocit... Treba to

Žijeme životom
...lebo saleziánska rodina na celom svete sa
zase chytila na tohtoročné heslo hlavného
predstaveného saleziánov. Vyzval nás nechať sa
viesť Božou láskou k životu.
predýchať. Radovať sa, ďakovať
Pánovi života za tento dar.
Stačí ti však len existovať?
Veď to zvládne aj hocijaký šuter na ceste. Máš na viac. Spolu
s Laurou sa na to mrkneme na
budúce.

Zatiaľ ti však zostáva bojová
úloha: žasnúť nad... a tešiť sa
zo...
Vieš, na ktoré slovo myslím?
Aj Pôstne obdobie je príležitosťou dať menšiu šancu egoizmu
a väčšiu životu. Pre druhých.
Apa

Ruženec je každodenným stretnutím, na ktorom nikdy nechýbam ani ja, ani Panna Mária. (Ján Pavol II.)
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Megaekšn

J

e to veru tak. Máme za sebou
už druhý ročník tejto vydarenej mediálnej akcie. O tom, čo
všetko sme zažili a ako veselo
nám bolo, sa dočítate v článku,
ktorý písala na mieste jedna
skupinka odvážlivcov pod krycím názvom LIVE, a myslím,
že sa vám niečo podarí vyčítať
aj z fotiek, a ak nie, tak z týchto
výpovedí určite:

- Spolupráca bola, hádky
neboli, usmievať sa usmievalo,
takže jedným slovo v POHO.
- Podľa mojej mysle sme tu
boli jeden veľký úžasný zohratý
kolektív.
Nažhavení Lawiňáci, majte sa na pozore! „A je to“ na
bratislavskej Mamateyke rozprúdilo dobrodružstvo zvané
Pomedzi riadky II. Zišiel sa tu

behu si účastníci odniesli nielen do nasledujúceho dňa.
V sobotu sme privítali zaujímavých hostí, ktorí sa s nami
podelili o svoje skúsenosti z oblasti mediálnej práce. Budúci
žurnalisti si v praxi vyskúšali
aj fotografovanie v interiéri aj
v exteriéri. To vám bolo bleskov! Ani v najhoršej búrke sa
tak nesvieti. Tvorbu fotiek a vý-

- Všetci boli veselí, šírili dobrú náladu. Netvorili sa skupinky napr. strediskové , ale každý
bol otvorený pre spoznávanie
s ostatnými.
- Cítila som sa tu ako doma.
Vôbec som nepociťovala nadradenosť starších a skúsenejších.
- Konečne som si mohla po
dlhom čase dať reďkvičku.
- Pekná spolupráca ..... no
pekne bolo medzi nami.
- S veľkou chuťou sme sa
oddali masmédiám, kalčetu
a príjemným rozhovorom.
- Ani chvíľu som sa nenudila, čo považujem za najväčšie
plus.

guláš lawiňáckych žurnalistov
z celého Slovenska. Bashka
a Viki (odteraz Kviki) v montérkach vybehli na pódium za
skandovania búrlivého smiechu. Súčasťou scénky bolo
slávnostné vystrihnutie „enteru“ z papierovej klávesnice,
čím sa odštartoval celý mediálny víkend.
Galavečer
obsahoval
okrem iného aj zoznamovačku
prostredníctvom zrkadiel, ktorá roztopila prvotné rozpaky.
Dvojice sa museli pozerať do
jedného zrkadla a stručne o sebe porozprávať. Deň sa skončil
sledovaním animovanej bájky
o klinci. Posolstvo z tohto prí-

sledok pŕace stručne a výstižne
ohodnotil Andrej Lojana svojou odbornou kritikou.
Hlavným hosťom večera bol
Tomáš Straka, tvorca mnohých
klipov komerčnej aj gospelovej
hudby. Príjemné svetlo, čipsy
a veselá atmosféra dotvárali
spoločný rozhovor o novinkách v mediálnom svete.
Všetko, čo sa raz začne,
musí sa aj skončiť. A tak tu
máme koniec mediálneho víkendu. Z toho vyplýva ďalší
koniec. Aký? No predsa koniec
tohto článku.

Pomedzi riadky Pomedzi ri
adky Pomedzi riadky Pome
dzi riadky Pomedzi riad
Pomedzi riadky II.
ky Pomedzi riadky Pomed
zi riadky Pomedzi riadk
y Pomedzi riadky Pom
edzi riadky Pomedzi riadky
Ján Vajs
4

Do rozpísania, priatelia
>>LIVE<<

Momentálne pracujem ako referent pre CVČ Laura Humenné, kde mojou oblasťou
pôsobnosti je najmä propagácia centra. Som človekom plný cieľov a priorít, ktoré
boli posunuté kvôli netaktnosti životných podmienok, avšak verím v ich postupné plnenie. Veľmi inklinujem k literatúre, mám vzťah k moderným technológiám,
vo voľnom čase rád chodievam na prechádzky a čistím si myseľ, robím tiež túry,
baví ma veľa rozjímať. Svoje miesto v redaktorskom kresle Lawíny pociťujem ako
drobný prostriedok na realizáciu veľkých plánov, možno aj ako žurnalistu. Ťahám
sa nevšednou zásadou, že nikdy sa netreba vzdávať, ani za najkrutejších chvíľ.
Všetko do seba zapadá, i keď... ľudské veci treba najprv pochopiť, ak ich chceme milovať.
Božie veci treba najskôr milovať, aby sme ich mohli pochopiť.

i

Megaekšn

Marča

Som dievča s úsmevom na perách, teším sa z každého jedného dňa a snažím
sa ho prežiť naplno. Ak má človek v srdci Boha, má všetko a jeho život je potom
nádherný. Mám rada slnko, leto, prírodu, hudbu, šport, stretká. Som šťastná
ak môžem pomôcť tam, kde vidím, že
je to potrebné, a rada uvádzam ľudí do
pohybu. ,,Žijem, keď nestíham,“ toto
svedčí o mojej
aktívno-iniciatívnej povahe. Uvedomujem si, že moja cholerická povaha je veľmi zložitá, no snažím sa na nej neustále
pracovať s vierou, že keď budem z tohto
sveta odchádzať a obzriem sa späť, uvidím, že žiť sa oplatí.

Zuzana Gerčicová
(ZetGe)

Dlho som rozmýšľala, ako by som sa charakterizovala piatimi vetami. Jeden deväťročný chlapec mi povedal: „Si pekná
(je ešte malý :O)), staráš sa o svojho psa,
o moju sestru(15) a dobre
sa učíš (údajne).“ Smejete sa? Aj ja som sa dobre
pobavila. Inak som veselý
človek, ktorý rád rozdáva
úsmev a dobrú náladu.
Hrám na klavíri, rada
si zaskatujem a vyjdem
s kamarátmi von. Študujem na SZSŠ v Dolnom Kubíne – odbor
škola podnikania. A čo
dodať? Že moje kruhy
pod očami zapríčiňuje
LAWÍNA ;)

K
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Barborka

Som bláznivá, celkom
obyčajná 19-ročná babenka. Už ako malá som
tvrdila, že sa so mňa stane herečka. Môj sen sa mi
vyplnil, hoci hrávam len
v amatérskom divadle,
plánujem svoju kariéru
vybaliť vo veľkom. Tak
mi, prosím, držte palce.
A preto by som sa s vami
chcela podeliť s mojím
vlastným heslom: Keď
niečo chceš, a veľmi silno
veríš že sa to môže stať,
tak potom sa môžeš aj dotknúť hviezd. ﺙ

eď chceš byť so mnou kamarátka,
eselý úsmev poteší ma a malá margarétka.
ste by sa moje srdce poriadne rozbúchalo,

 	 eby som sa pozrela na svoj plagátik
túžob a tajných prianí
povzdychla si, jej, Kviki,
tebe sa to podarilo (splniť :o))

Modlitba môže naozaj zmeniť život, pretože odvracia našu pozornosť od seba
a zameriava myseľ a srdce k Pánovi.
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Lajfin
Viem, že už máme za sebou sviatky pokoja a lásky plné usmievavých tvárí a darčekov. Tak isto
sa nám končí aj zimné obdobie,
hoci Perinbabka bola tento rok
trošku lenivá. Pomaličky nám na
dvere klope jar, s novými zážitkami, radosťami i povinnosťami.
Napriek tomu by som sa s vami
chcela podeliť o to, čo sa udialo
v našom saleziánskom stredisku
na Prvý sviatok vianočný.

Neverili by ste, akú úžasnú
hru si nacvičili veľmi talentované
deti z literárno – dramatického
krúžku. Skúste si predstaviť, že
práve teraz pred vami stojí anjel, ktorý blúdi po zemi už 2007
rokov. A jeho jedinou túžbou je
vrátiť sa do neba. No povedzte
si úprimne, verili by ste nejakému otrhanému chlapcovi? Máte
pravdu, v dnešnej uponáhľanej
dobe je to asi trochu ťažké. Na-

Vráťte
anjela!

priek všetkému jedno dievča
sa našlo. Nielenže mu uverila,
ale dokonca aj presvedčila ľudí
okolo seba, aby mu pomohli
vrátiť sa domov. Ale ako? Nevymýšľala žiadne raketoplány či
lietadlá, jednoducho pochopila,
že sa medzi ľuďmi musí narodiť
láska. Možno vám práve teraz
vŕta v hlave, či mal anjel polámané krídla, keď nemohol odletieť?! Asi vás sklamem, lebo on
žiadne krídla nemal. Tvrdil, že
takých anjelov sme si vymysleli
my. A preto sa nám stali vzdialení a cudzí. Vraj každý človek
je anjel, len o tom nevie. Musíme však nájsť vo svojom srdci
úprimnú lásku. To je kľúčom
k šťastiu.
Som si istá, že sa nám to
všetkým podarí, že nájdeme
to najkrajšie, čo sa v nás môže
skrývať, a nenecháme si to len
pre seba, ale podelíme sa o to
i s druhými. Viem, že raz si každý z nás určite povie: AJ JA SOM
ANJEL.
Barborka
Banská Bystrica

Animátorský vianočný večer
U nás na Mamateyke máme
taký zvyk. Každý rok tesne pred
Vianocami sa zídeme a spoločne oslávime nadchádzajúci čas.
Toho roku to nebolo inak.
V stredisku sa preto jedného krásneho večera zišlo zopár
dievčat a spolu so sestrami si
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pripravilo štedrovečernú večeru (pozn.: Marti, vďaka za skvelú rybu).
Všetko pripravené poukladali na stôl a oduševnene a z plného hrdla si zaspievali koledy.
Vzápätí poprosili o požehnanie,
posilnili sa oplátkami s medom,

a pustili sa do toho. Machi ešte
prečítala pasáž z Písma ako
úvodné slovko, načo im už nič
nebránilo v poriadnej hostine.
Nad všetkým tým bdel práve
narodený Ježiško, takže k úrazu
neprišiel nik.
A zrazu, kde sa vzali, tu sa

My sme jedinou Bibliou, ktorú ľudia ešte čítajú,
sme posledným Božím posolstvom napísaným v dielach i v slovách.

Lajfin

Keď sa stretne

Mikuláš
Jedli ste už niekedy čínskymi
paličkami? Ja som už niečo
podobné vyskúšala. No neboli
to len paličky, ale veľké palice,
ktorými som vyťahovala štipce
ležiace na dne lavóra. Lavór bol
naplnený vodou, takže štipce
sa len tak šmýkali po klĺzkých
paliciach. Ale štipcov som vytiahla veľa.
Zakrátko sa vystriedala celá
skupina. Po splnení tejto úlohy
nasledovali ďalšie, rovnako zaujímavé. Hneď ako sme splnili
všetky úlohy, prišiel Mikuláš.
Keď sme mu zaspievali koledy,
rozdal nám balíčky a presunuli
sme sa do kaplnky.
Lenže tam na nás čakal Mi-

vzali, pod stromčekom sa objavili darčeky. Bez poriadnej prosby
by to však nebolo ono, a tak bol
Pán svedkom, ako animátorky
i sestry kľačia pred stromčekom
a úpenlivo prosia. Keď vravím
úpenlivo, myslím tým naozaj
úpenlivo, preto sa zmiloval,
a darčeky našli svoje nové majiteľky.
Po nádhernej prezentácii o už

s Mikulášom
kuláš číslo dva. Viete, aký bol
medzi nimi rozdiel? Ten prvý
bol preoblečený kostolník, ktorý si nechal narásť bradu a ten
druhý bol mladý kaplán, čo mal

mikulášovské priezvisko – Fero
Mikuláš.

minuloročnom dianí v stredisku
sa išlo fotografovať. Niektorým
sa síce nechcelo, ale napokon sa
podarilo aj to. Výsledky boli viac
než pozitívne.
Chvíle plné lásky, pohody,
priateľstiev a predovšetkým spoločenstva trvali dlho. Všetky sa
cítili super a prerušiť atmosféru sa veru nechcelo ani jednej.
Avšak aj to najlepšie raz musí

Keď človek prestane byť dieťaťom, preruší sa jeho proces dozrievania.
Len u niekoľkých ľudí nemá detstvo konca – sú to svätí, hrdinovia a básnici. (Estang)

Katarína Porubanová
Dubnica nad Váhom

skončiť. Prítomné láskyplné
chvíľky sa však podarilo preniesť
aj do domovov, takže obohacujúce momenty, čo zažili, mali svoje
pokračovanie aj naďalej...
Bolo, skrátka, nádherne, tak
by sa tento predvianočný večer
dal charakterizovať do jedinej
vety. A to niekedy celkom stačí.
Lucia Kroneislová, Bratislava – Mamateyova
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Lajfin
roky prežili dve takmer rovnaké dievčatá. Spravili sme si
malú aktivitku, pri ktorej sme
sa zamysleli, čo by sme chceli
vyhodiť a čo si ponechať zo
starého roka, pomodlili sme
sa a už sme utekali do oratka,
kde nás čakal nabitý program
plný zábavy. Odpeckovala to
scénka ROCKY 5, v ktorej sa
predstavilo päť rokov v podobe akcií, kníh, spánku, tanca
a nového mix roku. Ibaže deciek bola celá kopa, a tak nám
nezostávalo nič iné, ako ich
podeliť do skupiniek. Týmto
sa rozpútala megatanečná
GOMBIČKOVICA. Gombíky
sa menili, menili, menili, až
boli decká razom rozdelené,

Zbohom
2006

Okolo 13. hodiny +/– pár minút sa
do domčeka nasáčkovali animátori
a animátorky, aby čo-to ešte podoťahovali
do toho správneho konca.

P

osledné pokyny a úpravy
a ani sme sa nenazdali,
prišli, ba priam vrútili sa dnu
naše milé deťúrence. No tie
deťúrence boli akési čudné,
a čo viac, aj sestry, animátori
a animátorky boli zmenení.
Všetci sme mali iné účesy, také
kreatívne, ktoré boli základom
toho, aby sme mohli vôbec
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vstúpiť. Celú action moderoval Ondrík a moja maličkosť.
Obaja vyzbrojení zvláštnymi
účesmi a ešte zaujímavejším
oblečením sme to odštartovali
vzadu na dvore slávnostným
prestrihnutím stuhy Silvestra 2006. A potom hajde do
kostola, kde sme na vlastné
oči mohli vidieť, aké rozdielne

animátori pridelení a mohlo sa
začať súťažiť. Hneď prvá súťaž
bola náročná lebo každá skupinka musela ísť osobitne. No
my sme za ten čas nesedeli len
tak. Ako správneakčné saleziánske deťuchy sme sa za ten
čas naučili nové tance a zahrali
rôzne hry. Keď víťazne dorazila posledná skupina, mohli sa
začať ďalšie zaujímavé súťaže.
Veď posúďte sami, už len tie

Veľké úspechy dosiahli často tí, ktorí sa pozreli na svoje zlé vlastnosti a obrátili ich hore nohami.

Lajfin
názvy boli fascinujúce: Namotávaná blbáreň, mor dobytka,
závody zdravej výživy či vylúštenie záhadnej mince. Lenže čo
by to boli za súťaže ak by nemali
vyhodnotenie. A také vyhodnotenie si žiada aj svojich ľudí,
jedným slovom skvelú porotu,
ktorú sme my mali. A boli ňou
sestra Janka, Lenka Fe a Marek
Č. Ich úloha nebola vôbec ľahká.
Mali hodnotiť nielen súťaže, ale
ja účesy, z ktorých mali vybrať tie

najoriginálnejšie. A prišiel čas,
áno, ten pravý čas na tanec. A tak
sa tancovalo, tancovalo a tancovalo na super muzičku v podaní
nášho bezkonkurenčného DJ-a
Lenona alias našej sestry Lívie.
Keď sme boli všetci pekne vytancovaní, zišli sme dole do nádhernej čajovne na občerstvenie,
pripili sme si chutným punčom
a nasledovala naša obľúbená
pyrotechnika, na ktorú decká s
údivom vyvaľovali okále :) Takto

pekne sme ukončili rok 2006 a
plnou parou sa pustili v ústrety
novému roku 2007. Veľká vďaka
patrí Pánu Bohu, sestrám FMA,
animátorkám a animátorom,
ktorí priložili ruku k dielu, aby
mohlo vzniknúť niečo také úžasne, ako bolo toto, lebo ako dobre
vieme: ,,Spoločná práca v ľuďoch
podnecuje taký elán, k akému sa
v samote človek dopracuje len
zriedka.“
Marča Moravčíková

SILWESTROWINY
Ako ste si už iste všimli (ak už nie
podľa kalendára, tak aspoň podľa
výbuchov na ulici), aj tento kalendárny
rok skončil prechodom na d‘alší,
čo nazývame tiež Silvestrom.
A ako to už pomaly aj zvykom býva, mladí našej
farnosti namiesto vyplašeného pobehovania po
ulici dali hlavy dokopy a rozhodli sa vzájomne sa
obohatiť a zároveň spoločne osláviť príchod nového roka. No a to všetko sa dialo za prítomnosti
toho, ktorý si to najviac zaslúžil, totiž Pána Boha.
A tak sme začali svätou omšou, ktorá bola tiež poďakovaním za všetky nádielky uplynulého roku.
Poďakovanie za tie najpodstatnejšie udalosti bolo
vyjadrené obetnými darmi a za to všetko ostatné
medzi iným aj krásnym spevom.
Po svätej omši sme pokračovali zábavno-zábavným programom (zábava nám teda nechýbala),
ktorý rozbehol svojím zvonivým hlasom v jazyku
inej národnosti nik iný ako Mário. Nasledoval menší
vstupný ceremoniál, pripravený rodinným klanom
Takáčovcov, a vzápatí sa užvíril parket všetkými prítomnými.

O menšiu pauzu v tancovaní sa
postaral
pripraveno-improvizovaný
program, v ktorom sme zhliadli Tancujúce devy v pestrých oblekoch s kravatami, Lienku
ako vystrihnutú z rozprávky, veľavravných Mojsejowcow so zaujímavým obsadením a poriadnou
dávkou smiechotvorného humoru.Videli sme aj
tancujúce tučniaky, čo je myslím dosť zriedkavé
v tejto oblasti.
Zopár chvíľ pred polnocou zábava utíchla a tam,
kde okolitý svet oslavoval Silvestra hlukom, mladí
Pokračovanie na strane 12

Mnohé drobnosti sú vzácnejšie ako veľké veci. Môže jestvovať pohár bez každej jednotlivej kvapky?
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Lajfin

Pevnosť Boyard alebo

Tri hodiny
makačky
...hmm..tak to teda rozhodne boli. Ako pre
decká, tak aj pre animátorov. Totiž u našich
michalovských FMA-čiek oslavujeme Lauru
každoročne pevnosťou Boyard, ktorá
sa postará o zábavu celému stredisku
od súťaženiachtivých drobčekov až po
ulietaných animátorov.
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Putovná socha Panny Márie
si putuje po strediskách na
východe a v každom sa zdrží
len rok ( ibažeby aj viac, podľa šťastia). Akciu pripravuje
skupina, ktorá sa v súťaži
umiestni na prvom mieste
a pozýva do svojho strediska
ostatné družstvá, ktoré majú
chuť a odvahu bojovať o túto
trofej.
V prvý decembrový víkend
1.–2. 12. 2006 sa v Poprade
roztočila megaakcia pod vedením domácich popradských
animátoriek a nimi zaangažovaných osôb zo saleziánskej
rodiny. Do objektu cirkevnej
školy sa zbehlo z rôznych 8
stredísk 17 trojčlenných dievčenských skupín so svojimi
sprievodkyňami a povzbudzovačkami.
Hlavnou témou
súťaže bol život
mamy Margi-

S

radosťou podotýkam, že
rok čo rok táto akcia
plná dobrodružných súťaží,
kvízov, veselého tancovania a všakovakej zábavy
vôbec rastie na kvalite.
Tentokrát, napríklad, sme
sa opreli o tematiku vysokoškolského štúdia, a tak
keď sa vám zazdalo, že
v oratku sa mihol akýsi
talár či typická hranatá
čapica dekanov, môžem

Nenechajme skúšku, ktorú nám Ježiš posiela, nevyužitú. Je to zlatá baňa, ktorú treba dobyť.
Takúto príležitosť by sme si dali ujsť?

Lajfin

Putovná socha pod Tatrami
Vieš, že Panna Mária – pútnička a patrónka cestujúcich – sa venuje
putovaniu i na Slovensku?
ty (v saleziánskej rodine bola
v tomto roku naozaj centrom
pozornosti). Domáci prípravný
tím nám pripravil pestrú spleť
aktivít. V prvý piatkový večer
sme odštartovali svätou omšou
(kvalitne hudobne animovanou
s celebrantom žhavičom donom
Vincom Macejkom ) a večerným
spoznávaco – zábavno – putujúcim programom. Putovali sme
po popradských mrazivých uliciach s pokusom rozmeniť 50
Sk na 50 halierniky. Všetkým
skupinám sa to podarilo (v rôznom čase, s rôznymi zážitkami
:) ), až sme takto doputovali do
miestneho mládežníckeho stre-

diska, kde sa nám všetkým hneď
zapáčilo. Po spoločnej adorácii
sme sa už pobrali na zaslúžený
oddych. V sobotu sme po dobrej rozcvičke a po duchovných
i telesných dopingoch roztočili
mozgové závity. Sprevádzal nás
pohľad mamy Margity, tatranských zasnežených štítov a pohľad na putovnú trofej ( ktorá
pred vyhodnotením záhadne
zmizla). Súčasťou prípravy bolo
aj zhotovenie plagátu: „Čo nás
oslovilo na živote mamy Margity“. Nemohla chýbať ani návšteva z Talianska, pra- pra-pra-pravnučka mamy Margity – so
živou prezentáciou možných vý-

chovných štýlov tejto svätice.
Superobed sme zaslúžene po
3-hodinovom boji zjedli a čakali na vyhodnotenie. Na prvom
mieste skončili dievčatá z Uzovského Šalgova, kde budeme
putovať o rok na ďalší ročník.
Už teraz sme zvedavé, ako sa ho
zhostia.
Po slávnostnej sv. omši sme
sa s typickým „exodus salezianikus“ rozbehli do svojich domovov. Táto púť bola naozaj bohatá
aj na spoznanie nových tvárí
a života popradského strediska.
Ďakujeme im za prijatie
Elen a dievčatá
z Humenného

vás ubezpečiť, že to nebolo len
blúznenie z preťaženia pri štúdiu, pretože naša univerzita.
Škola života mala kompletný
akademický senát so všetkým,
čo k tomu patrí...
Decká sme zadelili do skupiniek, ktoré sa striedali v jednotlivých fakultách – lekárskej, teologickej, prírodovednej a mnohých
iných, kde sa aktívne zapájali do
súťaží, ktoré ich nielen pobavili,
ale aj obohatili o niečo, čo sa im
v živote naozaj môže zísť. Na-

príklad také kŕmenie kamaráta
pudingom s rukami za chrbtomalebo poriadna drina v rámci
obnovy vlastnej kondičky na
FTVŠ (Fakulta telesnej výchovy
a športu)....
Slávnostnou bodkou na záver boli promócie, pri ktorých
každý študent získal diplom,
najlepšia skupinka, povedzme
si to na rovinu – bifľoši jedni, dostali vynikajúcu tortičku a výnimočne poctivý študent si domov
odniesol povestnú fialovú kravu

(nie, žiadna Milka, my sme mali
niečo originálnejšie....), keďže
vravím odniesol, tak ste sa iste
dovtípili, že nebola živá....
Takže ak akciu ohodnotím
ako vydarenú, určite neklamem, pretože nám všetkým
dala skutočne veľa, ako inak,
keď bola pod záštitou nášho
najvyššieho Rektora...a keď sa
k tomu pridá aj bl. Laura, tak
už fakt nie je o čom....
Zika :-)
Michalovce

Kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?
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Lajfin
Dokončenie zo strany 9
pod vedením kaplána, sa stíšení poklonili Najvyššiemu. Tak
sme s vďakou na perách ukončili starý rok, a do nového vošli
prosbami za nás a našich blízkych. Poviem vám teda... stálo
to zato.
A aby sa nepovedalo, tak sme potom buchli aj nejaké to
šampanské (samozrejme detské, veď kto by otváral normálne, keď to aj tak nikomu nechutí). No a po originálnych novoročných prianiach, ktorých bolo neúrekom,pokračovalo
sa zasa tancovaním až do chvíle, keď už mal asi každý dosť.
Po záverečnej naše šikovné devy karmelské dali všetko do
poriadku tak dokonale, akoby sa tu nič neodohralo, a všetci
sme sa pobrali domov s prekrásnym zážitkom a túžobnou
myšlienkou na svoju posteľ. Finálny čas zatvorenia očí:
05.00.

GHUMIČKOVAČKA

Jedny na polovicu zlomene okuliare, jedny
ústa páchnuce od cibule, kopa unavených a
vyčerpaných mládežníkov, ale našťastie žiadne
zranenie, teda žiadne vážne zranenie. Tak
takto som polemizoval na konci ghumičkovej
vojny.
Začalo sa to stretnutím na parkovisku pri Klimkovičovej.
Keď sa nás tam už zišlo dosť a nádej, že ešte niekto príde,
sa rozplynula, mierne mokrí od guľovačky sme sa vydali na
Hrabinu, tam sme sa rozdelili na dve armádičky a obštipcovaní a ogumičkovaní sa vrhli do boja o životy (štipce) a
hľadanie protivníkovej vlajky. Cieľom hry bolo nájsť vlajku
protivníka a zviazať ju s vlajkou svojho tímu. Hráči v tíme
sa snažili rozdeliť úlohy strategicky. Niekto išiel hľadať vlajku a zbierať životy a niekto zostal strážiť vlajku a zabával sa
na tom, ako sa mu darí odvádzať protivníkov od miesta, kde
bola vlajka zavesená (však Beátka? :-) Či ste už boli v pozícii
jednej alebo druhej, o zábavu nebolo núdze. Pochopiteľne
vyhrali šikovnejší, či už vďaka Matejovým rýchlym nohám,
alebo inteligencii a prešibanosti strážcov vlajky. Zlatým klincom programu bolo Evkine nanútené jedenie cibule, ktorú
tak neznáša ... (vyplynulo to zo stávky, ktorú prehrala). A tak
maximálne zmočený a unavený, pokochaní zimnou prírodou sme sa pobrali domov. Tešíme sa nabudúce na ďalšiu
ghumičkovačku, kde sa nás už, dúfam, zíde viac :-)
NTS (Nezávislá tvorivá skupina), Košice
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Zažívať Vianoce
neznamená čakať na
radosť, ale rozdávať ju.

Dňa 22.decembra sa uskutočnil
v našom stredisku Laura večierok
s názvom Vianočné prekvapenie.
Detí prišlo hodne – asi 40, čo sme
nečakali, pretože:
1. Šamorín sú skoro misie,
2. v škole sa dalo na poslednú chvíľu
riaditeľské voľno – to znamená, že deti
neprídu.
Začali sme scénkou s tromi kráľmi,
ktorí už niekoľko dní kráčajú za hviezdou.
Deti zaujali nielen kostýmy mudrcov, ďalekohľad, učené knihy, z ktorých čerpali
vedomosti o predpovediach prorokov,
ale i hviezdna mapa, ktorú si jedna animátorka vyrobila v poloreálne-fiktívnej
podobe. Počas ich putovania sa stretli so
šamorínskymi deťmi, ktoré sa im predstavili scénkou, tancami a pásmom kolied. Práve ony pomohli Gašparovi, Baltazárovi a Melicharovi
( ktorý mal v scénke sem-tam
pomenovanie i Melchize-

l Bratislava – Kremnická
V Bohu je riešenie tvojho života.

Lajfin
dech :-) objaviť, kde hviezda zastala a... Bolo to
v našej kaplnke a pod ňou ležal Ježiško. Priniesli sme mu dary a deti predniesli svoje úprimné
a jednoduché prosbičky za svoje rodiny a pokoj
v nich, hlavne počas sviatkov.
A prečo Vianočné prekvapenie?
l Prekvapenie zažili G-M-B, ktorí si mysleli, že
kráľ bude žiť v paláci a nie v chudobnej maštali.
l Prekvapenie zažili i deti, ktoré si pod vianočným stromčekom našli špeciálny darček.
l Prekvapenie pokračovalo i pohostením
v podobe slávnostnej torty a vyzdobenými medovníčkami, o ktoré sa postarali deti z krúžku
varenia.
Večierok zakončila sr. Helenka slovkom,
spolu sme si zaspievali Tichú noc, svätú noc v atmosfére zažatých prskaviek a spoločnou fotkou.
Viera Antalíková, Šamorín

Choré
rádio
Ó, áno, je to on – tanec bez ktorého si
my baby nevieme predstaviť žiadny tábor
ani inú “ekšn“, a tak sme sa rozhodli, že
jedno naše oratko sa bude niesť v duchu
príprav na maškarný bál.
Zapnuté rádio nás rozdelilo na dve skupiny
a tak sa stalo, že našou láskou k našej naj ekšn
trošičku ochorelo a zaseklo sa, pretože nám hralo
stále tú istú pesničku (asi sa mu páčil náš
tanec).
Každému by som dopriala, aby videl,
čo všetko dokáže človek nájsť v tých
malých deťoch, a čo všetko ony dokážu dať zo seba. Je to niekedy až neuveriteľné. Zjednodušene povedané ,
toľko energie a radosti sa naraz dovalí, až sa to nedá uniesť, a preto je nevyhnutné zastať, uvoľniť ruky, nabrať
desiaty dych a ísť nanovo.
Všetko má svoj koniec, aj naše rádio zrazu akoby zakašľalo, vydýchlo

Mesiac a láska, keď nerastú, ubúdajú.

a potom vypľulo kazetu. Čo iné nám zostávalo, ako
sa zbaliť a s veľkou nechuťou ísť von, kde nás čakalo podnebie, ktoré nemalo zľutovanie s ničím.To, čo
sme mali v srdci, by však nezmyl ani dážď, neodfúkol najsilnejší vietor, bolo to to najpríjemnješie
závažie, aké si len viete predstaviť.
Pevne veríme, že keď niekoho z nás stretnete, aj
vám sa naše závažíčko priviaže na nohu a bude obšťastňovať ďalších a ďalších ľudí tak ako nás.
Hoptaska, Námestovo

Laura oslavovala
na Kremnickej

Počas oslavy sviatku bl. Laury
19. januára bolo v našom stredisku
rušno. Na spoločnom slovku, ktoré je
už tradične akýmsi otvorením stretiek,
nám animátorky odeté v dobových
kostýmoch zahrali štyri scénky.
Prvá bola o Laurinej štedrosti, ako rozdala svojim spolužiačkam darčeky, ktoré dostala
na prvé sväté prijímanie. Druhá scénka bola tiež
z jej života, o poslušnosti. Laura s kamarátkami
a so sestrami boli zbierať suché raždie. Sestry
povedali, že ak niektorá z nich z poslušnosti
zasadí do zeme suchý konár, určite zakvitne.
Jediná Laura zasadila svoju vetvičku, ktorá naozaj nádherne (načerveno :-) zakvitla. Ďalšie dve
scénky boli zo života našich dievčat. Animátorky
zahrali rôzne situácie a dievčatá mali uhádnuť,
kto sa zachoval ako Laura (čo sa im aj podarilo :) Po scénkach a príhovore mali dievčatá možnosť vyspovedať sa, zatiaľ čo ostatné nacvičovali
v kaplnke piesne. No a po svätej omši, ktorú
nám odslúžil náš salezián don Urbančok, sme sa
zišli do sesterskej kuchyne, kde nás čakalo slávnostné občerstvenie – punč! Ale žiaden strach,
všetky dievčatá odišli domov po vlastných, naša
novicka Katka do neho totiž (úmyselne) zabudla
dať alkohol. :-)
Zka, Bratislava – Kremnická
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Megaekšn

Všetko to vypuklo v piatok večer
9. februára 2007, keď sme do
pokojného hniezda sestier FMA
v Dubnici nad Váhom prileteli my
– kŕdeľ 21 mladých animátorov
zapálených pre Pána, aby sme sa
po absolvovaní všetkých príprav
mohli cez prázdniny rozpŕchnuť po
Ukrajine ako misijní dobrovoľníci.

V žilách nám prúdil VIDES
V

íkend plný smiechu sme začali zoznamovačkami a tvorivými aktivitami, pri ktorých
sme museli dať priestor našej fantázii a kreativite. Samozrejme, že by sme sa nezaobišli bez
našich tradičných i netradičných tancov, ktoré
nám hneď rozprúdili krv v žilách.
Sobotu ráno sme začali najlepšie ako sme
mohli – modlitbou. (Rannú hygienu nerátam :
oP) Spoločne sme sa zamýšľali nad poslednou
večerou a nad tým, čo pre nás znamená Eucharistia. Po duchovnom obohatení prišli na rad
aj naše hladné brušká. Nasledovali prednášky
o kultúre, komunikácii a dostali sme varovanie
aj pred kultúrnym šokom. Pomedzi tieto bloky
sme mali rôzne aktivitky a hry, v ktorých nás
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hravou formou nenápadne preskúšali z našej
domácej úlohy naštudovať si Skutky apoštolov.
Jednou z tém nášho stretnutia bol aj preventívny
systém dona Bosca, ktorý sme si trošku viac priblížili scénkami priamo z jeho života. Popoludní
sme sa šli spoločne prejsť po Dubnici, prešli sme
aj okolo krížovej cesty a zakotvili sme na lesnej
čistinke, kde sme sa hrali na antilopy a iné zvieratá, no úspešná bola aj hra „stromy vymeňte
sa!“
Po svätej omši nás čakala pre niektorých vysnívaná, pre niektorých obávaná ukrajinčina.
Prežili sme to nakoniec všetci. Naučili sme sa aj
nové ukrajinské pesničky a rozobrali sme si aj
desatoro – tému nášho misijného letného tábo-

Boh ti plne dôveruje, keď ťa postavil tam, kde si.

Megaekšn

ra (v ukrajinčine). Po vyrabovaní skrine v jednej
z izieb FMA sme večer roztočili na veľkolepej
Ocean [čítaj – Oušn] party – uväznená morská
rybička, stratená perla, vlnky, iste dobrá duša
s amnéziou, Nemo či jeho ocko – to všetko sa
stretlo v našej telocvični. Tvory i netvory svorne držali spolu a to nie len pri hrách, súťažiach
a tancoch. Oušn šaškoviny sme zakončili naozaj
poriadne mokrí (česť sestre Elen, ktorá sa nedala nachytať na malý žartík chlapcov z Dolného
Kubína). Na záver sme sa stíšili pri modlitbe.
Ráno – po sv. omši – sme vymýšľali scénky
a hry na letné tábory a posledný bod programu
bol úžasný obed, po ktorom sme sa (niektorí aj
so slzami v očiach) opäť rozleteli do našich sladkých domovov.
Maťa Vrbanová
Banská Bystrica

Ak sa staráme o šťastie druhých, nachádzame svoje vlastné.

Čo slovenský
VIDES stihol
17.–19. novembra
stretnutie misijných dobrovoľníkov
v Dolnom Kubíne;
16.–17. decembra
príprava letného ukrajinského tábora
v Užhorode;
4.–5. januára
účasť slovenskej delegátky
na stretnutí formačnej komisie v Ríme;
9.–11. februára
stretnutie misijných dobrovoľníkov
v Dubnici nad Váhom.
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Lawíniatko

Ahojte, kamaráti!
s
m
e
r
o
v
k
a

Aké boli Vianoce? Že super?! Tak to sme naozaj veľmi radi!
Aj keď sme túto zimu toho veľa nenasánkovali a nenalyžovali
istotne ste do nového roka vstúpili tou správnou nohou. Aj
teraz si vyberte tú pravú cestu, aby ste došli do cieľa bludiska.
Pripravili: ZetGe a Tery

8


Po vylúštení osemsmerovky zistíte odpoveď na otázku –
Po akom jazere sa plavil Pán Ježiš so svojimi učeníkmi? Po ...?... jazere.:-)

Slová: Aténa, evanielium,
jamka, kladka, koktali,
koraly, kostra, kroky,
latka, láska, lotos,
maslo, mamut,
�
milénium, moment,
�
mozaika,
�
�
nadšenie, oblátka,
�
�
obluda, obeta,
�
opica, obrat, okraj,
�
palma, pamäť,
�
pokus, popkorn,
pozdrav, pozlátka,
prasa, pravica, Riman,
stánok silák, strana, super,
tukan, tušenie, únava, zliať
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Je len jeden spôsob, ako urobiť osobu alebo vec peknou: milovať ju.

Hlavička vpravo

Pre dušu
Stále v spojení
•
Nebojte sa
KLMÁCI
•
Sme vzory
•
Na stretko
Je to láska?
•
Medi@
KLAM v reKLAMe
•
Animátori pod
lupou
Danka a Paľo
z Humenného
•
Tvorivá dielňa
Peratchnick
FOTO: KVIKI
Citát vpravo

aB
animátorský

BONUS

17

aB Pre dušu

Stále v spojení
Večne na príjme. Nevyliečiteľne. On tak prosto funguje. Náš Boh. A my?
Dá sa žiť v stálom spojení s ním?

N

aštartovať dušu i telo
ráno dobrou meditkou,
to je jedna vec – veľmi dôležitá.
Ale ako si uchovať v srdci oheň
lásky a nadšenia po celý deň?
Mária Dominika Mazzarellová
radila: „Žite stále v Božej prítomnosti.“ Niekoľko podnetov
pre stále spojenie s Bohom
počas dňa nájdete v týchto
riadkoch.
Iste viete aj z vlastnej
skúsenosti, že osvedčeným
prostriedkom, ktorý živí
vzťah lásky k Bohu a k ľuďom, sú krátke, tzv. strelné
modlitby: „Bože, milujem
Ťa!“ „Prosím, pomôž mi.“
„Daj silu mojej spolužiačke.“ „Odpusť mi.“ „Obnov
ma.“ „Túžim po tebe.“ „Čo
odo mňa očakávaš v tejto situácii?“ Takýchto a podobných zvolaní srdca počas dňa
môže byť na tisíce. Vôbec nič
mi nebráni neustále vo svojom
vnútri viesť dialóg s Bohom,
opierať sa o neho, vyprosovať
Božie vedenie a požehnanie
pre seba, pre ľudí okolo seba a
pre celý svet. Takto modlitbou
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a stálym spojením s Bohom,
ktorý je láska, dvíham k Bohu
všetko a všetkých.

a predsavzatie z rána, aby
som nezabudla splniť to, k čomu ma ráno Pán pozval.

Je poludnie. Počujem hlas
zvonov, ktoré ma pozývajú
k modlitbe Anjel Pána. Obľúbená modlitba malého Janka

Idem domov zo školy, z práce – možno cez mesto, možno
okolo kostola. Pozdravím Ježiša aspoň z diaľky, alebo – lepšie: vojdem do kostola
Je veľa možností,
aspoň na chvíľočku, na
krátku návštevu Oltárako popretkávať deň
nej sviatosti. Niekedy
modlitbou,
to môže byť len jedna
vrúcna veta, jedno sloako pozdvihnúť
vo, odovzdanie sa Bohu
svoju dušu k Bohu.
v mlčaní. Podstatné je
Závisí len od našej tvorivosti dať mu svoju lásku a nastaviť svoje srdce pre pria vynaliezavosti v láske.
jatie jeho lásky.

O každý vzťah,
na ktorom nám záleží,
sa treba starať.
Bosca. Spolu s Máriou sa odovzdávam Bohu a obnovujem
svoju túžbu plniť vo svojom
živote Božiu vôľu tak ako Mária. Je veľmi osvedčená prax
pri poludňajšom „Anjel Pána“
spomenúť si na meditáciu

Keď prídem domov,
mojím relaxom nemusí
byť len telka, počítač či
bulvár. Čo tak dopriať
si trochu duchovného
čítania? Mať rozčítanú nejakú
dobrú duchovnú knižku či životopis, niečo, čo by mi pookrialo
dušu a povzbudilo ju k dobrému. Stačí štvrťhodinka.

Len tá láska je pravá, ktorá sa vie zriekať – všetko ostatné je slepé sebectvo.

Pre dušu aB
Idem sa učiť. Môžem to robiť
ako krajnú nepríjemnosť a ťarchu alebo s láskou: môže to byť
moja modlitba. Na začiatku sa
na neho obrátim: „Pane, s tebou, v tebe a pre teba aj táto
námaha. Pomáhaj mi, prosím.
Chcem ťa poznávať a priblížiť
sa k tebe aj cez toto štúdium.“
Je chvályhodné nájsť si vo
svojich dňoch aj čas na štúdium náboženskej literatúry.
Čítať si napr. z Katechizmu Katolíckej cirkvi, alebo zo Svätého
Písma, alebo cirkevných dokumentov, aby som nachádzala
uspokojivé odpovede na otázky
viery, ktoré sa vynoria v mojej
duši alebo v srdciach a hlavách
mojich spolužiakov či detí, ktorým sa venujem.
Vrcholom dňa je účasť na
svätej omši. Je to tá najúčinnejšia modlitba, lebo sám Kristus
sa prihovára za nás a obetuje za
nás svoj život. Vždy, keď môžeme, zúčastnime sa s láskou na
tejto obeti.
Ak sme deň dobre začali modlitbou a Božím slovom,
ak sme počas dňa udržovali
vzťah lásky k Bohu, veľmi dôležité pre náš duchovný rast je aj
deň dobre zakončiť spytovaním
svedomia a večernou modlitbou. Nemusí to byť dlhé, dôležitá je úprimnosť srdca a vernosť.
Láska rastie vernosťou.
sr. Anna Chrkavá FMA
Foto: Michal
Boh vidí jasnejšie zajtrajšok ako my včerajšok.
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Hlavička
aB
Nebojte
vľavo
sa

KLMÁCI

Animátor
je človek ochotný darovať sa v službe;
pozitívne ovplyvňuje život okolo seba
(alebo sa o to aspoň snaží :-); žije
s Cirkvou; nechá sa usmerňovať vo svojej práci; nekoná na vlastnú päsť... Je to človek, ktorý
sa osobne stretáva s Kristom; zodpovedne sa pripravuje na apoštolát, má
plno chuti do života a je stáále veselý :-)

alebo ako sme sa stali animátormi

My Klmáci, dovoľujeme si vám oznámiť, že
28. októbra 2006 sme úspešne absolvovali
4. ročník kurzu pre animátorov Laury.
O čom je reč? Určite mnohí z vás
chodili alebo chodia na celoslovenskú školu animácie. A keďže
stať sa animátorom, to nie je len
tak, vznikla u nás v Dolnom Kubíne stredisková animátorská
škola – trojhodinové stretká raz
za mesiac počas štyroch rokov,
na ktorých sa človek naučí všetko, čo by mal správny animátor
vedieť. A máme to už aj na papieri :-)
Naše animko (animátorské
stretko Klmáci ) oficiálne vzniklo 17. februára 2002 na našej
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prvej spoločnej chatovačke na
Slanej Vode. Ešte oficiálnejšie
vzniklo až o tri mesiace neskôr,
keď sme sa demokratickým hlasovaním rozhodli pre naše nové
meno – Klmáci :-) Tipnite si, čo
to asi tak môže znamenať. Kým
Lúskali Makovice? Nie! KLon
Malých Autsajdrov? Nie! Klub
Mladých Animátorov? Áno! Jasné! To je správna odpoveď.
Nultý ročník sme začali so sestrou Martou Peťkovou a Gitkou
Dubinovou. Spolu nás bolo
asi 21. Preberali sme témy ako

vzťahy, kto je animátor, Sväté písmo ... Medzi jednotlivými sústredeniami (čiže chatami :-) sme
mávali raz do mesiaca animko,
kde sme sa postupne stále viac a
viac spoznávali, až sa z nás nakoniec stala nerozlučná kôpka dobrých, súdržných, spoľahlivých,
obetavých, ochotných, milých,
láskavých, dobrosrdečných animátorov. Len občas nám jedno
chýbalo. Presnosť. Ako vravievala jedna sestra: “Presnosť
je výsada kráľov a animátorov.”
Ale človek sa s časom učí a my
sme sa naučili toho veľa. Aj to, že
žiaden človek nie je bez chyby, že
neexistujú ideálni ľudia ... A tak,
keď si tie vyššie uvedené ideálne
vlastnosti spriemerujete, tak
dostanete niečo ako charakteristiku Klmákov. Koniec koncov,
ani my nie sme dokonalí.
Ako tak plynul čas, stretká
a sústredenia pribúdali, animátori ubúdali a sestry sa menili.
Ale o tom už na budúce.
foto: archív Klmákov

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom v tvojom živote.

Nebojte sa aB

Sme vzory
Váš vplyv na deti
a mladých ľudí
sa s najväčšou
pravdepodobnosťou
nebude prejavovať
len tým, čo hovoríte.
Ešte viac sa prejaví
prostredníctvom
vašich činov, reakcií
a životného štýlu.
Najkvalitnejšia výchova zvyčajne neprebieha počas formálneho vyučovania, ale skôr v chvíľach, keď sa mladí ľudia bližšie
spoznávajú s animátormi a napodobňujú ich správanie. Keď
zbadáte, že vás napodobňujú, je
to snáď najväčší dar, ktorý vám
môžu dať. Apoštol Pavol ide
dokonca tak ďaleko, že hovorí:
Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký
máte v nás!“ (Flp 3,17)
Raz som prišiel na stretnutie mládeže v pestrofarebných trakoch. V ten deň som si ich všimol
v obchodnom dome. Ešte som nevidel nikoho,
kto by nosil také bláznivé traky, tak som sa rozhodol kúpiť si ich a vziať si ich na stretnutie mládeže. Keď som večer dorazil na stretnutie, všetci
do mňa dobiedzali a pýtali sa ma na nové traky.
Povedali mi tiež, čo si o mne myslia. Ďalší týždeň
prišlo na stretnutie päť ľudí s podobnými trakmi.
Nabudúce malo na sebe traky dvanásť ľudí. Napodobňovanie je nákazlivé a dobrý pracovník
s mládežou si to musí uvedomovať. Keď som
začal pracovať s mládežou, zistil som, že moje

Nie všetci svätci dobre začali, ale všetci dobre skončili.

foto: internet
biblické hodiny, akcie, ktoré som usporadúval, a dokonca spôsob, akým som zaobchádzal
s mladými ľuďmi, akosi napodobňoval štýl vedúceho mojej skupiny mládeže zo strednej školy. Natoľko som si ho vážil, že som nevedomky
kopíroval jeho správanie.
Môžete porozmýšľať o tom, koho si vážite
a napodobňujete vy. A nezbadali ste, že niekto
napodobňuje vás?
Nabudúce sa môžete tešiť na tému Láska bez
podmienok.
Podľa knihy Jima Burnsa
Nebojte sa venovať mladým spracovali
sr. Monika Skalová FMA
a Zuzana Brestovanská
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Hlavička
aB
Na stretko
vľavo

Je to láska?
Cieľ: Viesť násťročných k nadväzovaniu zdravých vzťahov s druhým pohlavím – založených
na skutočnom priateľstve a bez rizika izolácie od
okolitého sveta.

Úvod: Sen (scénka)

(O mnohých krátkodobých vzťahoch, ktoré mal
tento chlapec, a o tom, že každému dievčaťu dal
„kúsok“ zo svojho srdca. Čo mu ostalo pre tú,
ktorú si berie za manželku?)
Postavy: Rozprávač, Dávid, 3–4 dievčatá – ktoré sa postavia postupne z jednej aj z druhej strany
vedľa Dávida, Anička
Rozprávač: Konečne je to tu – Annin svadobný deň.
Deň, o ktorom toľko snívala a ktorý plánovala celé me-
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Láska je
téma, ktorú
na stretku
nemôžeme
vynechať.
Násťročných
väčšinou
trápi otázka
zaľúbenosti,
ktorá má
často
s láskou
len málo
spoločné. Aj
toto stretko
im môže
pomôcť
niečo
objasniť.

siace. Malebný kostolík plný priateľov a príbuzných.
Anna kráča uličkou v ústrety Dávidovi a jej srdce
preteká radosťou. To je chvíľa, na ktorú dlho čakala.
Keď však kňaz začal predriekať svadobný sľub, stalo sa čosi neuveriteľné. Uprostred hostí sa postavilo
dievča, ticho prišlo k oltáru a uchopilo Dávidovu
druhú ruku. Potom prišla ďalšia dievčina, postavila
sa vedľa tej prvej a za ňou nasledovali ďalšie. Nakoniec vedľa Dávida vo chvíli, keď sľuboval Anne vernosť, stál zástup štyroch dievčat. Anna cítila, ako sa
jej chvejú pery a z očí jej vytryskli slzy.
Dávid: „Prepáč, Anička.“
Anička: „Čo sú za dievčatá? Čo to má znamenať?“
Dávid: „To sú moje dievčatá z minulosti, teraz už
nič pre mňa neznamenajú, ale každej som dal
Pracuj pre Ježiša a Ježiš bude pracovať s tebou.

Na stretko aB
kúsok svojho srdca.“
Anička: „A ja som si myslela, že tvoje srdce patrí
mne.“
Dávid: „Patrí, naozaj, všetko, čo mi z neho ostalo, patrí tebe.“
Anne skĺzla po tvári slza. Potom sa prebudila.
Koľko chlapcov/dievčat bude stáť na svadbe
vedľa mňa? Chcem len tak ľahkovážne vkladať
svoje srdce do krátkodobých vzťahov? Zostane
vôbec ešte niečo pre môjho budúceho manžela/
manželku?

Chyby zaľúbených

Stretko rozdelíme na dve skupiny. Každá skupina dostane jeden príbeh. Majú si ho prečítať,
odpovedať na otázku a potom hľadať Radu skúsených, ktorú vopred niekde ukryjeme a dáme
im indície na hľadanie.
Skupina č.1: Kubo a Ľuba sa
spoznali na oratku. Ľuba bola
priateľská a známa tým, že
svoj vzťah k Bohu berie naozaj
vážne. Pri volejbale sa dali do
reči a ukázalo sa, že si naozaj porozumeli. Kubo však
nemal v úmysle nadviazať
vážnu známosť. Chcel len
Ľubu lepšie spoznať. O dva
dni jej zavolal a spýtal sa,
či by s ním nešla do kina.
Súhlasila.
Počínal si Kubo správne?

nie svojich dobrých aj zlých vlastností, pomoc,
odpustenie... Kubo preskočil toto obdobie spoločných záujmov tým, že pozval Ľubu na klasické bezhlavé rande s návštevou kina a s večerou,
kde šlo hlavne o to, aby začali spolu chodiť, a
o romantický zážitok.
Vzťah založený len na fyzickej príťažlivosti, romantických pocitoch a zážitkoch bude trvať
len tak dlho ako tieto pocity. Tí dvaja sa v skutočnosti nespoznajú.
Skupina č. 2: Keď spolu Gabo a Jana chodili, nepotrebovali nikoho ďalšieho. Gabo bez problémov
vynechal svoje stretko v stredu večer, pretože to
znamenalo tráviť čas s Jankou. Janku ani nenapadlo zamyslieť sa nad tým, ako málo času trávi
so svojou sestrou a mamou, odkedy chodí s Gabom. Neuvedomila si ani to, že keď sa s nimi vôbec začne rozprávať, vždy začne slovami: „Gabo
urobil...“ a „Gabo povedal...“ Robili v niečom
chybu?

Modlitba za lásku

Rada skúsených
Nevedomky sa obaja hlúHrubo vytlačen
é časti sa modlím
e
po a sebecky odrezali od
spoločne.
Pane, láska je kr
všetkých ostatných vzťaásna.
Ďakujeme ti za
hov.
ňu.
Ešte jej úplne ne
Chodiť s niekým neznarozumieme.
Nauč nás ju ch
mená, že sa dvaja ľudia upnú
ápať.
Nevieme, kto bu
jeden na druhého. Nanede náš „budúci“
.
Staraj sa oňho
šťastie sa im potom vo väčšia ochraňuj ho
.
Chceme byť pr
ne prípadov okolitý svet stráe neho krásny
m
darom.
ca kdesi v pozadí. Ak ste sa
Pomôž nám pr
v spoločnosti nejakého páru
ipraviť sa na to
.
cítil ako piate koleso na voze,
viete presne, o čom hovorím.
Rada skúsených
Myslíme len na nás dvoch
Ak chcel začať s Ľubou chodiť, tak
áno. Ale ak mu šlo o nadviazanie priateľstva, a odsunieme mimo hry také dôležité veci, ako je
trafil vedľa. Stretnutie vo dvojici rýchlo posunie viera, rodina či priatelia. Mnohí sa až po rozchovzťah za hranice priateľstva smerom k ľúbostné- de zbadajú, že zostali sami.
mu vzťahu. Priateľstvo je vzťah dvoch ľudí, ktorí
Na záver si dve skupiny zahrajú, ako by vyzebok po boku kráčajú k spoločnému cieľu. Spája ralo, keby tieto zaľúbené páry navštívili Poradňu
ich spoločný záujem, pravda, vzájomné pozna- pre zaľúbených.
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aB Medi@

KLAM v reKLAMe
Nejde o výslovné klamstvo. Je to len spojenie
vecí, ktoré nemusia súvisieť, ale keď sa zobrazia
spolu, vznikne dojem, že súvisia. Napríklad
vlastnosti určitej osoby a vlastnosti tovaru. Alebo
úsmev a kvalita tovaru. Alebo aj kvalita reklamy
a kvalita tovaru.
ZOBRAZENIE:
PRODUKT ALEBO
REPREZENTANT
Cieľ: deti si uvedomia, aký je
súvis medzi vlastnosťami produktu a osobou, ktorá ho reprezentuje.
Pomôcky: výstrižky reklám
z časopisov
Deťom zadáme úlohu v skupinách triediť reklamy podľa
toho, či je na nej zobrazený
samotný produkt, alebo ho reprezentuje nejaká osoba alebo
rozprávková postavička (Azuritko, zajačik Nesquik).
Vysvetlíme im, že často sa stáva, že produkt alebo značku
zastupuje osoba alebo figúrka. Ide o personifikáciu alebo
personalizáciu. (Ale tým deti
nemusíme trápiť :-) Dôležité je, aby si uvedomili, že keď
produkt reprezentuje nejaká
osoba, divák jej vlastnosti na
základe podmienených reflexov priradí k vlastnostiam produktu alebo značky. Produkt
alebo značku potom vnímame
ako mladistvú, úspešnú, dy-
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namickú, atraktívnu alebo serióznu a dôveryhodnú. Takto
si s produktom kupujeme aj
zdanie určitých hodnôt a imaginárne miesto v spoločnosti
alebo v skupine. (Kto má mobil Nokia, je tiež taký čávo ako
ten v reklame.)

ÚSMEV V REKLAME

Cieľ: deti sa naučia vedome vnímať, ako na ne pôsobí úsmev
v reklame.
Pomôcky: výstrižky reklám
z časopisov s detailami tvárí.
Deti sa hrajú na vedcov –
úsmevológov a triedia úsmevy

Medi@ aB
v reklamách podľa intenzity,
napríklad úsmev číslo 1 až 3.
Na záver zhrniem, že v reklame nachádzame rôzne druhy
úsmevu. Od úsmevu, ktorý
odhaľuje celý chrup a je výrazom veľkej radosti až nadšenia,
cez úsmev ľahko pootvorených
úst najmä u mladých dievčat,
až po zdržanlivý úsmev privretých úst zrelých žien a úsmev
mužov len ľahko naznačený
kútikmi úst.
Druhy používaných úsmevov
súvisia s obsahom reklamy. Sexuálnu symboliku zdôrazňuje
otvorený úsmev s odhalenými
zubami. Je v ňom spontánnosť,
odovzdanie sa, mladistvý elán,
optimistické naladenie a očakávanie víťazstva. Zdržanlivý
úsmev sa spája s luxusom a eleganciou, sebaovládaním a vyššou životnou úrovňou. Mužský
ľahko naznačený úsmev vyjadruje sebakontrolu a prevahu,
ktorá je v spojení s reklamnou
ponukou dôveryhodnejšia ako
ľahkomyseľne pôsobiaca rozosmiata mužská tvár.

Deťom zadáme úlohu vybrať
tie reklamy, ktoré považujú
za presvedčivé – teda účinné,
efektívne. Čo ich presvedčilo,
dalo dôveru? Keď predstavia
svoje názory, položíme ich
nasledovné otázky: Stojí za
značkou nejaká osobnosť, celebrita, obľúbený športovec?
Sú to farby, ktoré pôsobia dôveryhodne? Alebo vtipná pointa reklamy? Oslovili vás para-

metre produktu? Hovoria tieto
prostriedky o kvalite produktu,
alebo o kvalite samotnej reklamy? Znamená kvalita reklamy
aj kvalitu produktu? V diskusii
sa snažíme využiť skúsenosti
žiakov a ich známych. Poukážeme na fakt, že kvalita reklamy nemusí znamenať kvalitu
produktu.
Pripravila Apa
foto: Nokia

KVALITA
A EFEKTÍVNOSŤ
Cieľ: deti vyjadria vlastné názory na kvalitu a efektívnosť
reklamy a získajú ďalšie podnety na zhodnotenie týchto
vlastností.
Pomôcky: výstrižky reklám z
časopisov
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Hlavička
aB
Animátori
vľavo pod lupou

Až z ďalekého Východu
Dana Čopanová (16)
Ako ťa volajú: Dana, Danka;
Kde funguješ, keď funguješ: u sestier FMA;
Kde bývaš: v Humennom, keby niekto nevedel, tak je to
na Slovensku, konkrétne na Východe;
Niečo o tvojej rodine: mám tri sestry (28, 27, 20 rokov)
a dokonca už aj neter :-);
Čo ťa baví: asi veľa vecí napr. práca s deťmi, bicyklovanie,
ping-pong, najnovšie aj korčuľovanie;
Škola, zamestnanie: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Zvláštny znak: aspoň jedno malé dieťa pri mne :-);
Stretko, krúžok, ktorý vedieš: tvorivý krúžok.

Len niekoľko kilometrov od ukrajinských hraníc, a ešte stále na
Slovensku sa nachádza krásne mesto – Humenné. Ako vidíte, Boh
pôsobí v srdciach ľudí všade. Dôkazom toho sú aj Danka a Paľo, ktorí
svojím životom svedčia o Božom pôsobení.
Ako si sa dostal/a
k animátorstvu?
D.Č.: Neuveríte, ale cez palacinky. Jedna sestra ma pozvala
robiť palacinky, a tak
sa mi
tam zapáčilo, že som prišla aj
druhýkrát, a už som bola jedna
z nich.
P.H.: Jedného dňa pred necelým rokom som raz v piatok
večer prišiel na taký
pokec
o vzťahoch – Farby vzťahov – a
potom ma pozvali na Animátorsku víkendovku (asi som
ich očaril), ktorú majú raz za
mesiac a odvtedy sám neviem,
ako je Paľo animátorom.
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Čo ti dáva animátorstvo
ako osobe?
D.Č.: Ta veľa, hlavne úžasný pocit, že robím niečo prospešné.
Keď skončí krúžok, tak už počítam dni kedy začne ďalší.
P.H.: Animátorstvo ma napĺňa
a dáva mi pocit, že som niečím
výnimočný, že viem kam patrím,
aj keď niekedy neviem, prečo to
robím, cítim, že viem, prečo žijem, prečo som na svete.

pripravovali prekvapenie – robili puding. Boli veľmie zlaté,
lebo takmer všetko spravili
samé. Ja som na nich dávala
iba pozor. Bolo to super. Ale
ten neporiadok, aký ostal! :-)
P.H.: Ťažko povedať, každý
zážitok je aj ťažký, ale zároveň
krásny. Stačí, ak sa na to pozrieme z toho správneho konca, niektoré zážitky si akurát
viac človek zapamätá.

Aký bol tvoj najkrajší/
najhorší zážitok s deťmi
a mladými?
D.Č.: Keď sme oslavovali narodeniny jednej sestry a deti jej

Odkiaľ čerpáš energiu?
D.Č.: Z nevyčerpanejšieho zdroja – od Boha. On mi dáva silu
ráno vstať, cez deň konať dobro
a večer ma ukladá do postele.

Animátori
Hlavička
pod lupou
vpravo
aB
P.H.: Ako kedy. Snažím sa nachádzať ju v Bohu, ale nie vždy mi to ide, tak ešte sa snažím žiť
z úplne na prvý pohľad maličkých vecí, ktorých
je za deň veľa.
Čo ťa dokáže povzbudiť?
D.Č.: Milé slovo, keď už nevládzem.
P.H.: Úplne obyčajný úsmev :-) alebo úprimný pohľad, rozhovor s priateľmi, stretnutie,
esemeska...
Ako sa na animátorstvo pozerá tvoja
rodina?
D.Č.: Myslím si, že sú radi, že robím niečo pre
iných a nemyslím pritom na seba. Ak mám toho
veľa, tak sa mi snažia čo najviac pomáhať.
P.H.: Nie vždy sú tým nadšení, hlavne keď odídem na nejakú akciu na pár dní, alebo ak chodím
neskoro domov preto, že som bol s deckami, ale
ja si myslím, že to ináč berú celkom dobre.
Kto je tvojím vzorom?
D.Č.: Jedna veľká-malá žena, Matka Tereza.
P.H.: Mojím vzorom sú ľudia, ktorí sa dokážu
obetovať pre iných, ktorí dokážu zabudnúť na
seba a pre Boha vzdať sa naozaj všetkého, a
ktorí žijú to, čo radia iným.
Čo si myslíš, čo vás dvoch spája?
D.Č.: Ani ja nechcem, aby to, čo robím, videli
iní, ale aby to videl Boh.
P.H.: Asi to, že sa snažíme mať radi deti, snažíme sa ich pochopiť a trochu ich nasmerovať tým
správnym smerom.
Tvoj odkaz pre čitateľov Lawíny:
D.Č.: Nezáleží na výsledkoch, ale na úmysle
a snahe, ktorú sme do toho vložili, to oceňuje
Boh. A preto sa nikdy nevzdávajme! P.H.: Nech
vás nezasype Lawína!
Za odpovedané otázky ďakuje Aďka Feketeová

Pavol Hačkulič (17)
Ako ťa volajú: volajú ma Paľo, Paľko, Pali alebo
Paľko modrooký :-);
Kde funguješ, keď funguješ: keď fungujem, tak
len na vysokú spotrebu, ale šľapem skoro bez
chyby na 120% hlavne u sestier FMA, sem-tam
aj v škole na gymku, prípadne doma, alebo na
nejakej akcii ako tábor, duchovné cviká a tak;
Kde bývaš: v Humennom, v takom celkom
peknom domčeku so záhradkou a plotom
okolo;
Niečo o tvojej rodine: mám troch mladších
bráchov, dvoch rodičov (mamu a otca),
9 sesterníc, žiadneho bratranca, 2 babky,
3 tety, 3 ujov...;
Čo ťa baví: veľmi ma baví gitara, šalenie s deckami, dívať sa v noci na hviezdami zaliatu oblohu alebo nejaký ten západ slnka, večerné (do
rána trvajúce) pokecy s kamošmi, stretkáčmi,
precházky po prázdnom meste, parku alebo
nejakej vode (i cintoríne), dobrá hudba, niekedy kniha, bike, futbal,
basket;
Škola, zamestnanie:
chodím na štátne gymnázium tu
v Humennom;
Zvláštny znak:
som proste
Paľo a to je
dosť zvláštne :-);
Stretko, krúžok, ktorý
vedieš: spolu
s jednou malou
sivou pojašenou
vediem gitarový krúžok.

Tvorivá dielňa

Peratchnick
Viem, že škola asi nie je tvojím
obľúbeným slovom. Predstav si
však, že ideš na výtvarnú alebo na
stretko či krúžok a nemáš si do
čoho zobrať najpotrebnejšie veci.
Šup šup, tomu sa dá rýchlo pomôcť. Materiál je
veľmi ľahko dostupný. Stačia ti dve rolky z toaletného papiera, ktoré sa do seba dajú zasunúť,
trochu kartónu alebo výkresu, z ktorého si vystrihneš dno, papierovú pásku na jeho upevnenie k rolke a už len fantáziu na vyzdobenie peračníka.
Možno pár inšpirácií: oblepenie tapetou – obyčajnou alebo samolepiacou, oblepenie ozdobným papierom z kvetov alebo mašľou, plátnom,
sisalovým špagátom, vlnou a na dotvorenie
mušle, kamienky, koreniny, flitre, korálky...
V škole ti ho nemusia závidieť. Keďže je to ľahké
a nenáročné na financie aj čas, môžeš ich to naučiť alebo darovať im ho ako darček k sviatku.
Veľa radosti želá Janula z Michaloviec
foto: Apa
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Lawinoviny

S BOSSom

život pre život
Tohtoročná saleziánska
biblická olympiáda sa
inšpiruje – ako mnoho iných
saleziánskych aktivít – témou
Nechajme sa viesť Božou
láskou k životu.
Súťažné kategórie:
II. stupeň ZŠ: Skutky apoštolov, vybrané časti Knihy Sirachovcov, Dominik Savio
Stredoškoláci: Skutky apoštolov, vybrané časti Knihy Sirachovcov, Matka
Terézia
Novinkou bude ČIN BOSSA. Táto
súťažná disciplína nie je povinná, ale
možno za ňu získať bonusové body,
ktoré sa budú zarátavať do celkového
súčtu. Ide tu o súťaž, ktorá sa bude
týkať až súťažiacich na regionálnych
kolách (samozrejme aj na celoslovenskom kole), a jej úlohou je okrem
mozgov rozhýbať aj srdce a ruky
účastníkov. Teda, bude sa hodnotiť
charitatívnyalebo sociálny, alebo iný
dobrý skutok urobený pre ostatných
ľudí (najlepšie pre ozaj chudobných).
Hodnotiť sa bude zaangažovanosť,
dlhodobosť, prospešnosť aktivity, ako
aj kvalita prezentácie (denník, foto,
audio, video a pod.).
Termíny súťažných kôl
Strediskové kolo: do 25. 3. 2007
Regionálne kolo: 14. 4. 2007
Celoslovenské kolo: 4.–6. 5. 2007
Ďalšie info: www.laura.mladez.sk

Náš deň D v Dubnici n. V.

26. januára nastal pravý „laurácky výbuch“ v stredisku
ZL v Dubnici nad Váhom. Pokoooooj, nikomu sa nič zlé
nestalo, aspoň veríme, že nikto neutŕžil vážnu ujmu na
zdraví :-) Dopoludnia sa stretlo predsedníctvo ZL a popoludní sa k nim pridali aj predsedníčky väčšiny lauráckych
stredísk, aby sa tu „valne zhromažďovali“ – hodnotili, čo
tu bolo, a uvažovali o tom, čo bude...
Na úvod všetkých srdečne privítala sr. Marta Peťková, predsedníčka ZL, a potom sme už pekne po poriadku
pracovali – správičku po správičke, tabulečku po tabulečke... Zaoberali sme sa predovšetkým zhodnotením
koncoročných prác na základe predložených materiálov
Združenia za rok 2006 ako napr.: správy o činnosti ZL,
finančného zúčtovania..., na prvý pohľad sa zdá, že sú to
iba „suché papiere“, ale dozvedeli sme sa z nich veľa krásnych vecí, napr. aj to, že našu laurácku rodinu v roku 2006
tvorí 1160 členov, pre dobro detí a mladých pracuje asi
300 dobrovoľníkov – animátorov a animátoriek, činnosť
uskutočňujeme v 110 základných kolektívoch (stretkách,
krúžkoch...), v ktorých sa deti a mladí nielen hrajú a zabávajú, čo je tiež iste dôležité, ale aj diskutujú o rôznych
radostiach a starostiach, majú priestor na zdravú sebarealizáciu a rozvoj svojich schopností a daností. Za to patrí
všetkým veľká vďaka!
V ďalšej časti stretnutia sme sa zaoberali našou budúcnosťou, jednoducho snívali sme. A čo sme vysnívali? O tom sa môžete viac dočítať na našej web stránke
www.laura.mladez.sk, v časti dokumenty Združenia.
jk
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Ži! What? No predsa ŽIVOT! A ži ho nie len tak, ale naplno. Touto témou
bude žiť tohtoročné obľúbené stretnutie saleziánskej mládeže FESTA 2007.
Záujemcom odporúčame už
teraz si zabukovať 29. september – deň aj noc – pre FESTU
a do prasiatka hádzať korunku
ku korunke na cestu do Popradu. Tam to všetko vyvrcholí.
Ale keby ste vedeli, čo bude
dovtedy!
Pôjde o život
To je už jasné. A nie život hocijaký. Plný. Nadupaný.Vypeckovaný. Sa vám možno niekedy
zdá, že je pes. Môže to mať dve
príčiny. Že sme sa sústredili na
seba samých, svoje vlastné záujmy , problémy, problémiky,
depky a depôčky. A tu stačí tak
málo – vyliezť z hradieb svojho
JA alebo z JA vášho strediska,
kde nám je už niekedy dusno
a tesno. Stačí vidieť, že tí druhí
za hradbami to majú ťažšie
ako my, podať im ruku... A tým
zmeniť a naplniť aj svoj život.
Druhá príčina otráveného
pocitu zo života sa týka aktivistov, ktorí len vychádzajú a vychádzajú zo svojich hradieb, až
sú na tom aktivizme závislí. Zakrátko sa im vybijú baterky. Pre
nich je tu pozvanie nájsť Pána
života. Prehĺbiť zmysel svojej
práce a objaviť Pána prítomného
v tých, pre ktorých sa namáhajú.
Čakajú na nás VÝZVY. Sociálne činy. Aktivity v prospech
tých, ktorí to skutočne potrebu-
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jú: chudobní, chorí, rodiny ...
Chceme prísť tam, kde je život
v ohrození a kde ho treba podporiť.
Naša ekšn
FESTA je naša. Každý sa do nej
môže cítiť zapojený a zodpovedný za to, aká bude. Všetky
strediská vyslali do prípravného tímu dvoch animátorov.
Úlohou jedného je prinášať
info a fesťácke nadšenie do
strediska. Teda sťaby žhavič/
ka. Oficiálne sa jeho funkcia
volá kontakt. No a ten druhý
sa bude realizovať v príprave programu ako – odborným
slangom povedané – kreatívec.
My ich nazývame animátormi
či animátorkami.
Festujete cez i-net
„Po novom, ale tak isto,“ povedali sme si v prípravnom
tíme FESTY. Treba využiť nové
možnosti, ale zároveň zachovať
to dobré, čo ponúkali minulé

FESTY. V marci by sa mala
spustiť fesťácka festnadupaná
web stránka s aktuálnymi informáciami, blogmi, downloadmi, fotosúťažami, témami na
stretká a samozrejme s fórom,
na ktorom vás radi uvidíme :-)
A pripravte sa, budeme súťažiť
medzi strediskami – ktoré sa
viac nasadí pre život.
Obľúbené písanie si nemôže
chýbať. Dvojice fesťákov spojené „rukou osudu“ budú môcť
mailovať, diskutovať – o čom
inom ako o živote (a zaiste aj
o všeličom inom :-)
Logo
Bude nás sprevádzať a hecovať žiť FESTOU až do konca
septembra. Farby modrá a žltá
nie sú náhodné. Keď sa povie
modrá, čo vám zíde na um?
Slovensko – je to farba našej
reprezentácie; Panna Mária
– matka Života; voda, ktorá je
život; obloha a vysoké ideály;

dobrodružstvo... A žltá? Slnko
– zdroj života na Zemi, Eucharistia – zdroj života v duši,
energia, optimizmus...
Sympaťák FESTA panáčik sa
tam nadrapuje s otvoreným
náručím. Schválne, či to vydrží
až do konca? Vyzýva nás: kto
vydrží viac – on, či my?
Ako? Idete do toho? Zdvíhate
sedacie svaly z gauča a idete
žiť? Zostáva vám už len sledo-

vať stopy fesťáckeho života:
oznamy, plagáty, infošky vo vašich strediskách.
Do videnia a do žitia.
Za FESTAtím (za saleziánov, saleziánky, saleziánov
– spolupracovníkov, DOMKU,
LAURU a animátorov)
Apa
foto: Archív FESTY
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Aké ľahké...
* Z čoho sa vyrá
bajú ponožky?
Z rýb, pretože po
troch dňoch ro
vnako smrdia.
* Viete, ako ľahk
o chytíte desať
vlkov?
Chytíte ich jede
násť a jedného
pustíte.
* Viete, prečo sm
rtka chodí s ko
sou?
Lebo nespravila
vodičák na kom
bajn!
* Viete, čo je m
aximálne sebave
domie?
Keď sa červík vy
berie na ryby.

„Oco, čo ti mám kúpiť na meniny?“
„Nekupuj nič! Teraz nemám peniaze.“
Čaká otecko svoju dcérku na školskej
chodbe. Ide okolo učiteľka a pýta sa ho:
„Vy čakáte dieťa?“ Otecko: „Nie, ja som
taký tučný stále.“
„Novák, to je už piaty krát, čo tento
týždeň meškáš! Vieš, čo to znamená?“
„Žeby už bol piatok?“
Myslím, že tu
máme špióna!

ftipy, ftípky...
Móricko donesie domov zo školy odkaz v slovníčku: 10 Sk
na Afganistan. Ocko si to
prečíta a odpisuje: Nikam
nepôjde, neposlúcha.
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