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Trpezlivosť je umenie dúfať. (L. Clapiers)

Úvodné slovko

Milujem bublinky!
Ale nie tie čokoládové, zbožňujem bublinky z bublifuku. Krehké, 
jednoduché a nádherne farebné. Pri fúkaní do paličky bublifuku 
sa i ten najväčší „drsňák“ premení na opatrné a neisté dieťa. Po-
darí sa? Nepodarí?
Pocit, keď vám bublina pristane na dlani, je neopísateľný. Stačí 
však jeden neopatrný dotyk a „prásk!“ Je po nej. Rozpŕchne sa na 
tisíc malých kvapôčok.
Aj duše sú ako pestrofarebné a jemné bublinky. Neprasknú, ale 
ich farba už nebude taká krásna. 
Blížia sa prázdniny. Čas plný radosti, priateľstiev, zábavy a oddy-
chu. Na druhej strane čas ponúk, ktoré môžu naše bubliny  ohro-
ziť. Chráňme si ich! A ako na to? Načúvajte svojmu srdcu, pretože 
láska vráti farbu všade tam, kde ju predtým pýcha zmazala.

Pekné prázdniny!  
Kviki :o)

foto: Bara



3Ráno zasadil stromček, a večer už z neho chcel píliť dosky. (Čínske príslovie)

Laura & Laura

Nie je len milým 
neškodným 
dievčatkom. 
Má v sebe čosi 
z Johanky z Arku, 
Mulan alebo Matky 
Terezy. 

Hoci boli také rôzne, majú spo-
ločné, že to boli ženy bojovníč-
ky. A Laura tiež. Zápasí o spá-
su svojej mamy. Bojuje silnými 
zbraňami. Laura, pozor! Kaž-
dá zbraň môže byť užitočná 

aj nebezpečná. A láska, dámy 
a páni, to je vysoko explozívna 
zbraň, je hrozbou pre toho, kto 
ňou bojuje. Božieho Syna to 
stálo život. A po ňom mnohých 
ďalších. Naša Laura patrí tiež 
k týmto hrdinom. Nemáme sa 
za koho hanbiť.

Nebojuje agresívne. Bojuje 
však so všetkou silou a ener-
giou, ktorej je schopná.

LAURA dnes. Tiež bojuje 
o život ostošesť. Spolu s FES-
TOU. Cítite to vo vašich stre-
diskách. Zabojovali ste si so 
svojimi predsudkami, keď ste 

pozývali nejakého pána bezdo-
movca na večeru? Zabojovali 
ste si so svojou pohodlnosťou, 
keď ste pripravovali stopovač-
ku, pokladovku pre decká ale-
bo ste sa s nimi hrali na sídlis-
ku? Ďalšia fesťácka výzva nám 
dá priamo zacítiť pulz života. 
A možno aj život zachrániť. 
Darovať krv. To nie je len hraj-
kanie – to je dať kus seba.

Boj o život má rôzne for-
my. Vyberme si tú našu spolu 
s FESTOU.

Apa
Foto: archív Rimmy

Laura bojuje o život



Vôľa je silný slepec, ktorý nesie na ramenách chromého vidiaceho. (A. Schopenhauer)4

Lawinoviny

Va, čo?
Aj tak možno reagovali niektorí z vás, keď sestra 
FMA, animátorka alebo iná osoba vo vašom oko-
lí  zahlásila, že  víkend od 27. do 29. apríla strávi 
v Belušských Slatinách na valnom zhromaždení 
Združenia Laura. Valné zhromaždenie teda je, 
podľa novoschválených stanov, najvyšším orgá-
nom Laury. 
Okrem tých „vašich“ sa tu zišli takmer všetky 
predsedníčky jednotlivých stredísk, členky or-
gánov združenia, animátorky a pozvaní hostia. 
Zuzka? Zuzka? Zuzka! Zuzka! 
Takto podobne to vyzeralo v piatok večer vo veľ-
kej spoločenskej miestnosti na zoznamovačke, 
ktorá spolu s ostatnými zábavnými aktivitami 
navodila príjemnú atmosféru pred pracovnou 
sobotou.
Pršali projekty
Keďže meteorológovia  na ministerstve „predpo-
vedajú“ obdobie projektov, musíme sa naň dob-
re pripraviť. Základné info o projektoch a finty 
ako na to  prezradila „hosťka“ Mirka. Teória nie 
je všetko, a preto si päť skupiniek, v zložení od 

tých najskúsenejších až po úplných začiatoční-
kov, vyskúšali napísať svoj vlastný projekt. 
Pohreb
Po dlhom pracovnom dni je potrebné si aj od-
dýchnuť. Najskôr však účastníkov čakala ešte 
jedna smutná povinnosť – pohreb správnej rady. 
So smútočným zhromaždením sa so správnou 
radou rozlúčili jej dnes už bývalé členky. Po poh-
rebe, tak ako už býva zvykom, nasledoval kar. Aj 
keď z overených zdrojov viem, že skleslá atmo-
sféra tam nepanovala.
Deň posledný
Nastala nedeľa, deň tretí. Valné zhromaždenie 
zasadlo a sedelo, hlasovalo a sedelo, schvaľovalo 
a sedelo, volilo a sedelo... Čo z toho vzniklo? Po-
zmenené stanovy, ktoré okrem iného zahŕňajú 
nový orgán – strediskové rady, nové a staronové 
členky predsedníctva, regrantingovej a kontrol-
nej komisie, staronová predsedníčka Združenia 
Laura, no a v konečnom dôsledku plány a vízie 
do budúcna, o ktorých sa dozviete od svojich 
predsedníčok strediska. Tak neváhajte a bežte 
sa informovať!          Kviki :o)

Na hore Tábor 
takmer padla Lawína
Lawínové nebezpečenstvo zaznamenali meteoro-
lógovia na biblickom vrchu Tábor vo Svätej zemi. 
Ide o tzv. Horu premenenia, o ktorej sa hovorí 
v Novom zákone v súvislosti s udalosťou preme-
nenia Pána. Dve z aktérok tímu časopisu LAWÍ-
NA sa na týchto posvätným miestach modlili za 
spomínané periodikum a v tom zápale im  LAWÍ-
NA, ktorú tam predtým pešo vyniesli, takmer 
spadla. „Dúfame, že  pobyt LAWÍNY na takých 
premodlených miestach bude mať pozitívny vplyv 
aj na jej budúcnosť,“ vyjadrila nádej celej redakcie 
jej manažérka Andrea Miklovičová.Fo

to
: S

r 
Ti

ld
a

Valné zhromaždenie



Život je jednosmerná premávka, ani minútu nevrátiš späť. (A. Dermek) 5

Lawinoviny
Život pre život  bol hlavnou témou vedomostno-súťažného podujatia BOSS 
(biblická olympiáda a saleziánski svätí), ktorú každoročne organizuje saleziánska 
rodina na Slovensku pre deti a mladých. Tento ročník súťaže  sa od lokálnej cez 
regionálnu až po celoslovenskú úroveň inšpiroval myšlienkou tohtoročnej Strenny: 
Nechajme sa viesť Božou láskou k životu.  

Súťaž plná života 
Súťažné skupiny mali za úlohu preštudovať 
vybrané pasáže Svätého písma a životopisy 
svätcov – v kategórii základná škola životopis 
Dominika Savia a v kategórii stredná 
škola biografiu Matky Terezy. Okrem toho 
sa mali zapojiť do sociálno-charitatívnej 
aktivity s názvom Čin BOSSa, ktorú potom 
prezentovali pred ostatnými súťažiacimi 
a komisiou.  Chlapci a dievčatá tak získali 
nielen teoretické vedomosti, ale sa aj prakticky 
angažovali v službe pre život, vyšli z prostredí 
svojich oratórií a videli situáciu iných ľudí.  
 
Finále na celoslovenskej úrovni sa konalo 4.–6. 
mája v Bratislave. Okrem vedomostnej súťaže 
účastníci navštívili nemocnice, zariadenia 
pre liečenie závislostí a domov sociálnych 
služieb pre telesne a mentálne postihnuté deti. 
Tu sa dve hodiny venovali dobrovoľníckym 

aktivitám: konkrétnym službám a rozhovorom 
s pacientmi. Záver programu patril zábavnému 
galavečeru a vyhláseniu výsledkov. V 2. 
kategórii  prvé tri miesta obsadili družstvá 
z Humenného, v ktorých boli aj dievčatá 
z nášho strediska.

A tu máme víťazné skupiny:

1.kategória
1. miesto – Hanušovce: Dominika Ivanecká, Denisa Gdovinová, Ema Sukovská; 
2. miesto – Humenné:  Juraj Karpiel, Marek Šuľak, Michal Ivančák; 
3. miesto – Udavské: Katarína Haľková, Denisa Penksová, Daniela Sakálová;
      Brezno – Michalová: Štefan Uhrín, Šimon Dekrét, František Adámek;

2.kategória
1. miesto – Humenné: Mária Petríková, Mária Gamrátová, Michaela Franková; 
2. miesto – Humenné: Marta Kulanová, Mária Bilá, Mária Bezegová; 
3. miesto – Humenné: Monika Kulanová, Mária Mikulová, Diana Hojdanová;

Apa
foto: Maroš Leškovský



Tí, čo plávajú proti prúdu, nesmú očakávať, že zmení svoj smer. (S. J. Lec)6

Megaekšn

Hurá na Ukrajinu!
S týmto pokrikom sme začali naše tretie  VIDESácke stretko alebo víkend plný 
vážnej práce zabalenej v smiechu a priateľskej radosti. 

Miesto činu: krásna Orava – Dolný Kubín, termín: 
27. až 29. apríl roku Pána 2007 (ale ten rok vám 
asi došiel :) Ako medzi nami býva zvykom, ani v 
Kubíne nás neopustil humor (teraz ten  aprílový). 
V plnej kráse sa prejavil, keď  meškajúce sestry 
saleziánky (kvôli ŽSR) a partia zo západu zostali 
stáť pred (akože) prázdnym, tmavým, zamknutým 
domom. Všetok údiv, prekvapenie a stres však pa-
dol, keď nás po malých peripetiách s kľúčami našli 
sedieť ticho ako myšky (10 ľudí) schovaných v kúte 
jednej izby. A keďže sme sa pekne privítali, mohli 
sme začať náš víkend ako inak: výbornou, ale hlav-
ne sýtou večerou. Načatý večer sme dokončili na-
šimi už tradičnými tancami, pokecmi so zubnou 
pastou, rozhovormi a modlitbou. 

Druhý deň sestra Elen predstavila program a 

stručne zopakovala, čo sme už na ceste pod hlavič-
kou VIDES na našich prípravných stretkách zažili. 
Po raňajkách pre dušu i pre telo sme vhupli do pra-
covných blokov zdravo preplnenými dynamikami, 
aktivitami, skupinovou prácou zo psychológie vý-
vinu. Špeciálne sme sa zamerali na mladší školský 
vek detí. A nastal čas na našu mnohými obávanú 
ukrajinskú movu. Skončilo to nad očakávanie dob-
re. Nijaké skúšanie a známkovanie nebolo, a pred-
sa sme sa naučili mnoho nových slov a fráz. Na-
sledovalo stretnutie  s naším hosťom saleziánom 
donom  Danielom Pravdom. Prednáška o islame 
nás veľmi obohatila a otvorila nám nové horizonty. 
Predstavil nám  ucelený a pravdivý obraz o živote  
spojenom s islamským náboženstvom. Trpezlivo 
nám odpovedal na naše chtivé otázky. To viete, 



Keď si sa pomýlil, tak sa nehanbi urobiť to lepšie. (Periander) 7

Megaekšn
keď pred vami stojí skúsený misionár s veľkým M, 
nedalo sa zostať ticho. Misionársky nás naladi-
li aj fotografie z jeho činnosti v Afrike, na Sibíri a 
v Azerbajdžane. 

Aby sme rozcvičili aj naše telá, rozhodli sme sa 
po obede  rozhýbať si stuhnuté kosti prechádzkou 
po nádhernej oravskej prírode. (Ak máte chuť vi-
dieť kubínske „útesy“ alebo „bralá“ ako ich nazvali 
domáci dobrovoľníci, hláste sa u nich). Cestu na 
kubínsku Skalku sme využili  na rozhovory a lepšie 
osobné spoznávanie a tiež dotiahnutie dialógov s 
donom Danielom.

Po návrate sme sa stretli s Ježišom pri svätej 
omši a nasýtili naše duše Chlebom každodenným. 

Takto duchovne naplnení sme sa pustili do prá-
ce a spoločne sme tvorili program na letný prímest-
ský tábor v Užhorode, na ktorý niektorí z nás pôjdu. 
Dali sme hlavy dokopy a mnohé veci sme zlepšili, 
dopracovali a ucelili. Po večeri nasledoval info blok 
o Ukrajine a Albánsku – našich tohoročných  let-
ných cieľových krajinách. Sobotný bohatý deň sme 
zakončili OLDIES party (tie roky 60-te,70-te, ...). 

Preniesli sme sa v čase o pár rokov dozadu, o čom 
svedčilo naše cool oblečenie aj správanie. Mohli by 
sme robiť komparz (křoví) vo filmoch, tak sme sa 
posnažili. Nezabudli sme ani na našich oslávencov 
a vytancovali sme seba aj ich, ako sa patrí. Všetko 
sme na záver odovzdali nášmu Bohu v modlitbe a 
tešili sa na zaslúžený oddych. 

Nedeľu sme začali svätou omšou v kostole na 
Brezovci a dopoludnie sme venovali rozvoju na-
šich manuálnych zručností. Navzájom sme sa  na-
učli vyrábať mnohé krásne veci, a tak obohatili svo-
je animátorské zručnosti, z ktorých budeme čerpať 
na letných aktivitách.  

Takto naštartovaní očakávame záverečné júno-
vé stretnutie VIDES dobrovoľníkov  v Michalov-
ciach a medzitým májové plánovanie s domácimi 
ukrajinskými animátormi v Užhorode. 

Veríme, že nás podporujete a sprevádzate 
v modlitbe. 

Martin Farbák 
dobrovoľník z Dolného Kubína



Ak nebudem schopný slúžiť a prijať Božiu vôľu dnes, 
ťažko budem mať silu v budúcnosti. Nie sny, ale skutky. (P. Rosso)

8

Megaekšn

Prišli sme, videli sme...  

a chceme tam ísť znova!
Cesta vlakom ubehla pomerne rýchlo. Ani sme sa nenazdali, a už sme aj 
vystupovali v Púchove. Tu sme stretli dve baby z Ružomberka, ktoré mali rovnaký 
cieľ cesty - Belušské Slatiny – a podľa ich zmätených výrazov sme usúdili, že 
rovnako ako my ani ony netušia, kde sa tento kúsok sveta nachádza. Písal sa 
piatok 2. marca.

Nakoniec sme bez ujmy na zdraví, dorazili. Prišli 
sme pomerne skoro, dokonca ani hlavní organizáto-
ri (však, Apa :-) tam ešte neboli. Veru, mali čo robiť, 
aby nás predbehli. Čo už narobíme, auto je predsa len 
rýchlejší  spôsob dopravy ako „pešibus“. 

Nasledovalo rýchle zoznámenie, čiastočné vyba-
lenie a netrpezlivé očakávanie ostatných účastníčok. 

Čas bežal závratnou rýchlosťou. Každú chvíľu pri-
chádzali nové a nové dievčatá. Okolo šiestej sme sa 
všetci pekne zišli pri stoloch a pustili sme sa do chut-
nej večere. 

Vôňa jedla asi prilákala ďalšie baby, pretože nás 
stále pribúdalo. Dokonca aj ďalšie FMA-čky, Bea 

a Heňa, nás poctili svojou prítomnosťou. Aj na-
priek pomerne veľkému počtu hladných krkov je-
dla neubúdalo. (Asi sme na tety kuchárky spravili 
dobrý dojem...hmm, alebo si chceli trošku šplhnúť 
u Šéfa ??? ;-)

Žalúdky sme si síce naplnili, no stále sme sa 
všetky navzájom nepoznali. Prvý večerný program 
sa preto niesol v znamení saleziánskych zoznamo-
vačiek. O zábavu teda  nebola núdza. Po hrách sme 
prešli trošku na vážne-nevážnu tému. Ika s Peťom 
(jediný zástupca silnejšieho pohlavia) nám dovolili 
čiastočne načrieť do ich vzťahu. 

Potom už len večerná modlitba a šup, šup do 

„Žijem,  
čo s tým?“



Nezáleží na tom, či sa nám Boh prihovára v tŕňoch 
alebo vo voňajúcich kvetoch. (Sv. Fr. Saleský)

Megaekšn

9

postelí... no, alebo aj nie...
Po drastickom budíčku o siedmej ráno nám 

však nebolo veľmi do smiechu. Aj napriek tomu 
sme poslušne, aj keď podaktoré z nás s menším 
oneskorením, prišli na rannú modlitbu poďakovať 
sa za nový deň. 

Takmer na minútu presne prišli prví hostia – 
manželia Havlíkovci so svojimi tromi deťmi (ktoré 
dostala Apa do opatery). „Fičali“ sme ako na be-
žiacom páse, jedni hostia striedali druhých.  Jasné, 
že sme nezabudli nasýtiť telo výborným obedom 
a dušu svätou omšou. 

Sestry vykupiteľky a karmelitánky  nás svojím 
rozprávaním presvedčili o tom, že nie sú žiadne 
béčka. Aj napriek prvotnému otáľaniu ani sestry 
saleziánky sa nenechali zahanbiť a porozprávali 
nám svedectvá o tom, ako si ich Pán povolal a pre-
čo sú teda teraz tam, kde sú. 

Chvíľku „teórie“ o hľadaní a nájdení si toho 
svojho na mieru šitého povolania prerušilo nepre-
stávajúce vyhrávanie muzikantov v našich bruš-
kách. Počas večere sme  sa spolu podelili dojmy zo 
všetkých svedectiev a zároveň sme sa už nevedeli 
dočkať tajného hosťa. A keďže to bol hosť tajný, tak 
vám o ňom nič viac nepoviem. Len toľko, že išlo 

o členku sekulárneho inštitútu a že rozprávanie 
bolo krásne, úsmevné a zároveň dojímavé...

Deň to bol síce náročný, ale bohatý na nové po-
znania. Úplnou bodkou za ním boli večerné rozho-
vory, adorka a pre vytrvalcov dvojdielny film o Matke 
Tereze. Niektorí bojovali s únavou až do konca, iní to 
vzdali po prvej časti, ďalším sa počas druhej časti sa-
movoľne zavreli viečka a zobudili sa pri titulkoch...

Dve, maximálne tri hodinky spánku nám vykúz-
lili kvalitné kruhy pod očami a ospalé úsmevy na tvá-
rach. Po modlitbe a raňajkách sme sa s chuťou pustili 
do upratovania, balenia a chystania svätej omše. 

Pomaly sa blížil čas lúčenia. Rýchlo sme dojedli 
starostlivo pripravený obed, sprevádzaný odchodom 
prvých dievčat. Nekonečné objatia, výmena kontak-
tov, sľuby, že sa stretneme na Lumene a Feste... Je jas-
né, že pri tak plnom programe sme sa nestihli všetky 
bližšie spoznať. Ale myslím si, že každá sme tú druhú 
nejako obohatili, či už viac, alebo menej, milým slo-
vom, úsmevom, skutkom alebo aj svojím vlastným 
svedectvom. Bol to skutočne veľmi prospešne stráve-
ný víkend, po ktorom sa odvažujem povedať: „Žijem 
a už viem, čo s tým...!“

 Peťa Bošanská z Mamateyky a Miletičky 

„Máš práve čas  
sa nad tým zamyslieť!“



Lajfin

Skúškou dobrého správanie je trpezlivosť voči zlému chovaniu. (I. Šelomo)10

Najväčší billboard  
na FESTU v Kubíne 

K nám prišla inšpirácia priamo 
z webu, kde pomaly pribúdali 
nielen fóra, blogy a fotky, ale 
hlavne Festavidejká. „A čo sme 
my horší?“ Tak sme sa dali do 
toho. Jedno poobedie sme sa 
stretli v stredisku a začali sme 
umelecky tvoriť. Poriadne sme 
sa zapotili. No náš pot nevyšiel 
navnivoč a po dlhšej chvíli sme 
prišli na geniálny nápad. Uro-

bili sme si menší plánik. Roz-
vrhli sme si, že čo a ako, kde 
bude čo napísané, kde čo na-
kreslené. Pozháňali sme veeeľa 
farebných kried a pripravili si 
basketbalové ihrisko.  Roz-
hodli sme sa urobiť najväčší 
billboard na FESTU. Pokreslili 
sme basketbalové ihrisko u nás 
v stredisku. Kriedy sa míňali 
tak rýchlo, až sme sa začínali 

báť, že nebudeme môcť vyjad-
riť všetky naše myšlienky a túž-
by spojené s FESTOU. Poviem 
vám, to by bola teda kríza. Kre-
ativite sa medze nekládli  a tak 
niektorí v sebe objavili skrytý 
talent a umelecké nadanie. 
Tí, čo ho nenašli, budú môcť 
hľadať pri nakrúcaní ďalšieho 
videa. Zdola to nevyzeralo že 
veľmi cool. Ale Lukášove zá-
bery z kamery boli už o niečom 
inom. Tu sa už končia všetky 
naše úsilia a snahy a na rad pri-
chádza ruka odborníka, aby to 
správne postrihal, doplnil hud-
bou a výstižnou myšlienkou. 

Akože vážne, človek by ne-
povedal, že aj takáto malá crazy 
aktivitka môže ľudí zo strediska 
ešte viac zblížiť. Nasmiali sme 
sa pritom, že dosť, „nažhavili“ 
sa navzájom na Festu a spestri-
li si naše stredisko. A poviem 
vám, niečo také ako špinavé 
nohavice, poprípade tričko 
nám tú skvelú náladu a poho-
dičku nemohlo nijako pokaziť. 
Škoda len, že naše veľdielo ne-
vydržalo trochu dlhšie. Pretože 
lejak, ktorý prišiel o pár dní na 
to, nám to odplavil. Som si istá, 
že žiadny dážď, ba ani hurikán 
nemôže zmyť našu túžbu ísť na 
FESTU. Akákoľvek akcia, aký-
koľvek výlet, jednoducho čo-
koľvek... stojí za to, ak sa ľudia 
pri tom zasmejú, zabavia a ak 
to robia pre vyšší cieľ.      

Erika a julja 
Dolný Kubín

FESTA sa blíži, výzvy sa plnia, na webe  
(www.festa2007.sk) sa píše a v stredisku to žije. Nie 
je to super? A keď sa to všetko spojí s trochou snahy, 
námahy a úsilia mladých – vznikne Festavidejko.
Samozrejme, že najprv treba dobrú, priam geniálnu 
inšpiráciu a ideu, ale potom to ide „skoro“ samo.

 



Pesimizmus je z nálady, optimizmus je z vôle. (Alain)

Lajfin
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„Chlapci“ prišli na dodávke (čo 
však nie je podstatné), v kto-
rej si priviezli komplet všetko 
vybavenie. Od rôznych kulís, 
stolov, cez drevený vešiak až po  
vodnú nádrž. Boli geniálne pri-
pravení, veď to nebolo ich prvé 
vystúpenie. Dokonca hrali už 
aj bezdomovcom.

„Prečo len idú za saleziá-
nov? Myslíš, že už majú zlo-
žené večné sľuby?“ Aj takéto 
otázky odzneli počas posled-
ných príprav a úprav „pľacu“. 
Ale vráťme sa späť.

Nevinný! Tak znelo posled-
né a úplne rozhodnutie desať-
člennej poroty (zloženej zo 
žilinských saleziánov), ktorá 
mala rozhodnúť o vine, prípad-
ne o nevine 18-ročného chlap-
ca, ktorý podľa očitých svedkov 
zabil svojho otca. 

Práve oni mali rozhodnúť 
o jeho ďalšom osude. Život...?! 
Alebo smrť na elektrickom 
kresle...?!

Verdikt musel byť jasný. Buď 
všetci desiati za, alebo proti. 
Hlasovanie však skončilo 9:1. 
Deviati hlasovali za vinný! De-
viati, aby mali pokoj a mohli ísť 
svojou cestou, aby „netrčali“ 
na súde, spisy si dôslednejšie 
neprezreli a  dôkladne nepre-
študovali fakty a okolnosti, od-
súdili mladíka  rovno na smrť. 

A čo ten jeden? Našiel sa 
len jeden svedomitý spomedzi 
desiatich, ktorý bez predsud-
kov chcel naozaj zistiť, kde je 
pravda. Jeden odvážny, ktorý 
sa nebál vystúpiť proti všetkým 
a neodsúdiť ho. Jediný sa im 
postavil a hľadal pravdu. Sa-
mozrejme, všetci sa na neho 

oborili,  ako to je možné a čo si 
o sebe myslí, že dôkazy vravia 
jasne.

No postupne sa začali obja-
vovať rôzne pochybnosti, ktoré 
odkrývali nové dôkazy, ktoré 
pomaličky vyvracali chlapcovu 
vinu. Tak sa k „jedinému“ za-
čali prikláňať postupne ostatní 
porotcovia, až kým aj ten po-
sledný nepovedal: „Nevinný!“

Aj dnes je vo svete plno po-
dobných prípadov. Aj keď v nich 
nejde celkom o život. Denne sa 
stretávame s predsudkami. Či 
už z našej strany alebo s pred-
sudkami o nás. Tie o nás tak 
rýchlo nezmeníme. Ale čo viem 
určite, môžeme odstrániť pred-
sudky z našej strany. Skúsiť 
neposudzovať podľa oblečenia 
a výzoru, podľa toho, čo kto 
povedal, podľa reakcie, podľa 
priateľov... Brať ľudí takých, 
akí sú. Lepšie ich spoznať. Aj 
s ich chybami a nedostatkami. 
Veď všetci sme len hriešni ľudia 
túžiaci po LÁSKE!

Monika

„24“
Stredisko Michalovce rozbehlo už tretí projekt zameraný na nízkoprahovosť 
s neobvyklým názvom „24“.

Tento projekt  má ambíciu 
zabezpečiť rozvoj a určitú sta-
bilitu ponúkaných aktivít v už 
jestvujúcom nízkoprahovom 
zariadení, ale zároveň praco-
vať naďalej na kvalitnom PR, 

streetworku a vzdelávaní dob-
rovoľníkov.  Jeden z hlavných 
nástrojov dosiahnutia tejto 
ambície je zamestnanie pra-
covníka na plný úväzok, ktorý 
je k dispozícii deťom a mladým 

prakticky celých 24 hodín, 
podľa potreby. 

 
Rushi, Michalovce

Projekt podporila  
nadácia Intenda

(Ne)vinný?
Nedávno sme mali tú česť, že k nám zavítali žilinskí 
ponovici so svojim divadlom „(Ne)vinný?“ Aby sme 
boli presní, išlo o drámu. 



Je to vôľa, ktorou sa hreší, i ktorou sa dobre žije. (sv. Augustín)12

Volejbalový turnaj
    o putovný pohár Márie Dominiky Mazzarellovej

Lajfin

Volejbalový turnaj
    o putovný pohár Márie Dominiky Mazzarellovej

 
Registrácia, svätá omša, šatne...V sobotu  12. mája ráno sa to všetko spus-

tilo.  Nakoniec sa v telocvični na hracej ploche stretlo osem dievčenských 
družstiev z Bratislavy a okolia, aby sa rozohrali pred samotným zápasom. 

A čo bolo ďalej? Veď viete ako to chodí. Zápasy skupín, hudba, pokriky, 
šťastie, sklamanie, nové zoznámenia, odovzdávanie medailí... 

Mamateyka mala dve súťažné družstvá: Jahody a Ani 
srnka netuší:-). Prvá skupina získala diplom za naj-

bojovnejšie družstvo a druhá za tretie miesto. 
Bolo to fakt zaslúžené a vybojované. Diev-

čatá, podali ste skvelý výkon! Určite aj 
vďaka perfektným fanúšikom.

No a kto bol víťaz? 
1. miesto – Bernolákovo, 

2. miesto – Pezinok, 
3. miesto – Ani srnka 
netuší...

Mamateyka



Lajfin

Nezostaneme dobrými, ak sa nebudeme snažiť zlepšiť sa. (G. Keller) 13

Ako sme boli vo veľkom svete

Chytáš príjem?
Kikirikíí – 5.00 h. Spachtoši si „prišli 
na svoje“! Predstavte si desiatku 
„detičiek“ veľkých ako antilopy, 
ktoré sa po strastiplnej ceste našli 
u saleziánov v Žiline. O čo išlo? Predsa 
o regionálne kolo BOSSa.

Volejbalový turnaj
    o putovný pohár Márie Dominiky Mazzarellovej

Volejbalový turnaj
    o putovný pohár Márie Dominiky Mazzarellovej

Naozaj nešťastie?
Ste poverčivý? Mnohí ľudia áno. My kresťa-

nia na povery neveríme. Ale priznajme si, že nie-
kedy sa niečo nešťastné prihodí aj nám. Stalo sa 
to v piatok trinásteho.

Vybrali sme sa na zborovú chatu do Sloven-
skej Ľupče. Vyrazili sme okolo tretej z autobu-
sovej stanice v Banskej Bystrici. Autobus nebol 
celkom plný, každý mal svoje miesto. Cesta bola 
krátka, veselá, plná očakávaní a túžob. Nevedeli 
sme sa dočkať príchodu. Chata bola trošku men-
šia, mala dve oddelené časti,  no iba v jednej sme 
bývali. Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Opa-
dávala síce omietka, ale nám to vôbec nevadilo. 
Predsa  sa vieme uskromniť. Ani na chvíľočku 
nám to neprekážalo v zábave. Omietka nám ne-
môže pokaziť krásny víkend.

My, talentovaný detský zbor, sme zažili prí-
jemné chvíle až kým... Kým sa neprihodilo ne-
šťastie. Moja „šikovná“ kamarátka si vyvrtla 
členok. Neviem vám povedať presne, ako sa to 
stalo. Tvrdili mi, že na nohu zle stúpila. Veľmi 
som sa o ňu bála, pretože farbu v tvári menila 
ako chameleón. Len poskakovala a podopierala  
sa o mňa, pretože sme práve išli na dlho očaká-
vanú omšu. Keď nás decká zbadali, hneď a zaraz 
jej uvoľnili stoličku.

Ako omša plynula, zdalo sa mi, že ju noha 
bolí čoraz menej. Celý čas som sa za ňu prosebne 
modlila. Keď išla na prijímanie, už vôbec nekrí-
vala. Myslela som si, že je to zázrak.

Na moje veľké sklamanie to však nebola prav-
da, iba si z nás robila žarty za to, že bol piatok 
trinásteho. Moja kamarátka je totiž veľmi dobrá 
herečka.     

Mária Vojtechová s Baškou 
Banská Bystrica

Na začiatku fest good omša. Potom teplučké párky. 
Vyplnili sme prihlášky a nalepili sme si načačkané 
menovky na tričká. Veď nás treba vidieť!

Napätie v ovzduší. Písomná časť bola makač-
ka. No nejako sa to zomlelo... Praktická časť už 
bola o inom. Videli sme rôzne prezentácie o „či-
noch BOSSa“, ktoré urobili naši kolegovia z iných 
miest.

Čakám, čakáme... Tabuľa sa otvára a my sme... 
PIATE! Super! A naše staršie kolegyne štvrté.

Cestou domov sme zavítali na gospelový festi-
val do Trenčianskej Teplej. Postavili sme sa rovno 
pred pódium a začali sme hopkať do rytmu ako za-
jace... Dobre, dobre – ako kengury. 

Stretli sme jedného šikovného zmrzlinára. 
S kornútikom a kopčekom zmrzliny tvoril maj-
strovské kúsky. A tá zmrzka... Mňam!

Bežíme po námestí, bežíme rýchlejšie, aby sme 
stihli vlak. A nastupujeme... To sme si vydýchli! Ale 
čo to vidím?  Mali sme tú česť viesť sa vlakom, ktorý 
sa nápadne podobal na rokfordský expres.

Katarína Porubanová, Dubnica nad Váhom



Neznalosť života je neznalosťou bolesti. (V. Holan)

Lawíniatko
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Ahoooj!
Tak, aká bola 
jar? Dúfam, že 
ste si ju užili 
plnými dúškami 
a poriadne ste 
sa vyšantili. 
Nie? Aha! Vy 
čakáte na leto... 
to aj ja, a viete, 
že...(koniec 
sa dozviete, 
keď vylúštite 
tajničku). Prajeme 
vám to najkrajšie 
leto na svete!!!

1. Pri zvestovaní anjel povedal Márii, že jej syn sa bude volať... 
2. Ktorý učeník zradil Pána Ježiša?
3. Autorom jedného z evanjelií je...
4. Ako sa volá muž, ktorého si Pán povolal na ceste do Damasku?
5. Kto trikrát zaprel  Ježiša?
6. Ktorého učeníka  Ježiš najviac miloval?
7. Ako sa volal Ježišov pestún?
8. Ako sa volá súčasný pápež?
9. V ktorom meste prežil Ježiš väčšinu svojho života?
10. Ako sa volala matka Pána Ježiša?
11. Kto pomáhal  Ježišovi niesť kríž?
12.  Ježiš je Boží ...

Nájdeš päť 
rozdielov?

1..........

2...............

3..........

4.........................

5.....

6....................

7...............

8.....

9.........................

10........

11...

12..................

Pripravili Zetge a tera 
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Citát vpravo

Hlavička vpravo

15
aBanimátorský

     BONUS

Pre dušu  
Päť tajomných siení 

  
Nebojte sa

Bez podmienok
  

KLMÁCI II.  
  

Na stretko  
Pred prázdninami 

  
Festa 2007

Štvrtá výzva

 

Medi@  
Reklama  

ako rozpávka 
 

Animátori  
pod lupou 

Dede a Miška  
z Námestova  

  
Tvorivá dielňa 

Iná v rovnakom
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Ak žijeme sami pre tento život, tak sme najúbohejší zo všetkých bytostí. (Humboldt)16

aB Pre dušu
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tajomných siení

 

Možno chodíš na svätú omšu často. Hľadáš, ako 
prežiť tieto silné chvíle s Ježišom Kristom čo najlepšie. 
Ponúkam ti niekoľko myšlienok na inšpiráciu.

Omša pozostáva z piatich čas-
tí, obrazne povedané, z piatich 
„siení“, do ktorýchpostupne 
vstupujeme. V ruke držíš kľúč, 
ktorý ti ich pomôže otvoriť a pre-
niknúť hlbšie do ich tajomstva.

Prvá sieň. Zameriame svoju 
pozornosť na Boha a začíname: 
„V mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého.“ Vyznávame si svoje 
hriechy. Potom sa máme mod-

liť jeden za druhého, lebo svätý 
Jakub hovorí: „Vyznajte si na-
vzájom svoje hriechy a modlite sa 
jeden za druhého, aby ste ozdra-
veli“ (Jak 5,16). Tieto Jakubove 
„tabletky“ prijmime ako mod-
litbu uzdravenia. Prosíme za od-
pustenie a oslobodenie, a kňaz 
hovorí modlitbu oslobodenia. 
Takto sa oslobodzujeme na za-
čiatku Eucharistie od hriechov 

a chorôb, a liečime si svoje rany. 
Potom sme uzdravení a slobod-
ní, aby sme ho mohli chváliť 
a vzdávať mu česť.

Potom sme pripravení vstú-
piť do druhej siene. Tu lektor 
požičiava hlas Ježišovi. Žijeme 
eštev pokušeniach pod jarmom 
zákona, ale zároveň sme už v no-
vom svete. V čítaní Starého zá-
kona nám Boh hovorí, čo v nás 

5



Kresťania majú byť pre svet tým, čím je duša pre telo. (sv. Ján Zlatoústy) 1717

Pre dušu aB

ešte je, ale potom nasleduje Nový 
zákon, radostné posolstvo,čím 
môžeme byť. Ak sme neprijali 
slovo Božie, nemôžeme prijať 
ani eucharistický chlieb. Viera 
prichádza cez slovo. Až keď sa 
ťa dotkne Božie slovo, môžeš 
prosiť za druhých. Medzi káz-
ňou a modlitbou veriacich ho-
voríš Vyznanie viery, práve toto 
„áno“ Božiemu slovu. V Kréde 
je obsiahnuté celé evanjelium. 

Druhá sieň končí teda prosbami 
za druhých.

 V tretej sieni ti ukazuje Ježiš 
stôl a hovorí ti: „Prosím, prines 
mi teraz všetko, čo máš, všetko, 
čo utvára tvoj život. To všetko te-
raz premením. Teba samotného 
a všetko, čo mi obetuješ a čoho 
sa zriekaš, od čoho sa oslobo-
dzuješ.“ To všetko prijíma Boh 
na oltári. Ak ti je niečo dôležitej-
šie ako Boh, keď máš nejakého 
bôžika či modlu a nechceš mu to 
odovzdať, nemôže to premeniť. 
Zostáva to na zemi a nevchádza 
do večného života. Tretia sieň sa 
končí modlitbou nad obetnými 
darmi.

Vstúpime do štvrtej siene. 
„Pán s vami... Hore srdcia... Je 
dobré a správne ďakovať Páno-
vi.“ Na začiatku nás Boh oslo-
bodil od hriechov a liečil naše 
rany, aby sme mu mohli ďakovať 
a mohli prijať jeho dary. Po odo-
vzdaní života v tretej sieni pro-
síme Svätého Ducha, aby teraz 
premenil naše dary, náš život. 
Sme v najdôležitejšej a najta-
jomnejšej sieni. Tu už nemôže-
me sami nič robiť, všetko robí 
Boh sám. Kňaz vystiera ruky 
nad darmi a zvoláva na ne Du-
cha Svätého, aby sa premenili na 
telo a krv Kristovu... Ale aj v tých, 
čo sú účastní, sa koná to, čo sa 
deje na oltári. Uskutočňuje sa to 
v každom človeku a pre všetkých 
ľudí, aby všetci boli uzdravení, 
spasení. Štvrtá sieň sa končí zá-

verom z eucharistickej modlitby: 
„Skrze neho, s ním a v ňom...“

 Piata sieň. Teraz sme už teda 
znovuzrodené Božie deti, preto 
sa môžeme modliť „Otče náš“. 

Potom, čo sme mu odovzdali 
náš život, on nám môže dať svoj 
život. Prosíme Božieho Baránka, 
aby nám daroval zo svojej poko-
ry. Prosíme Ježiša o jeho pokoj, 
aby sme boli schopní prijať jeho 
dary. „Baránok Boží sníma hrie-
chy sveta...“ To znamená, že čo 
sa deje vo svätej omši, slávime 
pre celé ľudstvo a spoločen-
stvo anjelov a archanjelov slávi 
s nami.

„Pane, povedz iba slovo 
a duša mi ozdravie,“ modlíme 
sa. Teda naša duša sa stane nie-
len čistou, ale aj ozdravie. Nie 
sme zdraví, ak neveríme Bohu, 
že nás miluje, ak od neho uteká-
me a máme strach. Ukážme mu 
našu neveru, naše rany a prijmi-
me v prijímaní od neho všetko. 
Sme s ním celkom spojení. Mô-
žeme mu povedať všetko a ďa-
kovať mu. Teraz sme svätostán-
kom. Nesieme Ježiša do celého 
sveta, aby sme svet liečili.

Môžeme ísť „v mene Bo-
žom“! V jeho svetle, láske a po-
koji.

Podľa knihy Uzdravovanie 
v modlitbe pripravila 

sr. Gabika Bauerová FMA

Foto: Mamateyka



Najmä tým si mi, Bože, preukázal svoju lásku, že keď som nebol, stvoril si ma. (Kempenský)18

aB Nebojte sa
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Evanjelium hovorí túto pravdu: „Boh ťa miluje 
nie pre to, čo robíš, ale pre to, kým si.“ Boh nás 
miluje bez podmienok. Jeho láska je obetavá 
a hlboká. Plná milosrdenstva. Je to jeho milosť, 
nie naša zásluha. Aj my musíme milovať našich 
mladých a deti bezpodmienečnou láskou, ktorá 
sa na nič neviaže. Musíme prijímať skutočnosť, 
že mladí ľudia robia chyby. Keď dostanú zlú 
známku, potrebujú našu lásku a povzbudenie, 
aby to nevzdali a neprestali sa usilovať.

Naše skutky, ktoré dávajú najavo lásku bez 
podmienok, môžu často upevniť vieru našich 
detí a mladých. Ako môžu spoznať Božiu milosť 
a lásku, keď ju nevidia v prvom rade u ľudí, ktorí 
majú veľký vplyv na ich život? Pre prácu s mláde-
žou majú zvláštny význam múdre slová apoštola 
Jána: „Deti moje, nemilujte len slovom a jazykom, 
ale skutkom a pravdou,“ (1Jn 3, 18). Inými slo-
vami – skutky hovoria hlasnejšie ako slová.

Pred niekoľkými rokmi som na jednom stre-

doškolskom večierku pozoroval istého chlapca. 
Nakoniec ho museli doslova odniesť, pretože sa 
napil viac, než dokázal zniesť. Mne to spôsobi-
lo bolesť. Jemu rozpaky. V nedeľu samozrejme 
neprišiel na stretnutie našej skupiny. Rozhodol 
som sa, že za ním zájdem a poviem mu, že ho 
mám stále rád a chcem, aby ďalej chodil na naše 
stretnutia. 

Nemusíte súhlasiť s tým, čo robia vaši štu-
denti, a napriek tomu ich môžete stále milovať. 
Ten chlapec musel počuť, že  hoci urobil chybu, 
spoločenstvo aj animátori ho stále prijímajú. 
Vďaka tejto negatívnej skúsenosti mohol pocho-
piť Božiu milosť.

Podľa knihy Jima Burnsa  
Nebojte sa venovať mladým spracovali

sr. Monika Skalová, FMA 
Zuzana Brestovanská

Nabudúce pripravujeme tému 
Duchovná výživa.

Bez podmienok
Aká má byť naša láska k mladým ľudom?  
„V prvom rade bez podmienok,“ radí nám opäť Jim Burns.



V knihách čítame dychtivo o tom, čo si v živote nevšímame. (E. Krotkij) 19
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Martu vystriedala  sestra Johy a Gitku sestra Anka, 
ktorá nám ostala verná až – nie do smrti, ale do po-
sledných skúšok, a slávnostne nám odovzdala aj 
záverečný diplom. Diky, Anka! S tým, že animátori 
ubúdali, to nie je až taká  pravda :-) Niektorí aj pri-
budli. Ale veď vy to určite poznáte. Ten tam, henten 
hentam, tá na výšku, hentá sa presťahovala, tomu 
sa už nechcelo, tá nestíhala, lebo... a ostali sme len 
my, skalní členovia z rodiny klmákov. 

Štvrtý a posledný ročník absolvovalo až 10 kl-
mákov. To je dosť. Veď 4 roky tvrdo „denno-denne“ 
študovať – to dá zabrať. 
Z toho všetkého, čo sa tu 
popísalo, vyznieva naše 
animko ako druhá škola. 
Ale to určite nie je pravda! 
Sústredenia vždy bývali 
akčné, plné hier, scho-
vávačiek, odkazovačiek 
a guľovačiek. Spoznali sme 
množstvo chát. Napríklad 
na Slanej Vode  – naša prvá 
a odvtedy často navšte-
vovaná chata s pieckou 
Cilkou a ohrievačom Ger-
trúdou. Keďže v zime bola 
chata riadne premrznutá, 
chalani (správni animá-
tori) asertívne prehovorili 
Cilku, aby hriala a baby 
(správne animátorky) 
asertívne prehovorili spo-
rák, aby konečne zohrial 
platničky a uvaril aspoň 
trošku vody na čaj, ktorý 
nám vtedy dobre padol. 
V noci, keď sme už pomaly 
všetci spali, radiátory za-
čali vydávať čudné zvuky. 
Voda začala vrieť a všetci 
mali strach, že to buchne. 

Prvá pomoc padla vhod, keď naši šikovní, spoľah-
liví, múdri (koniec ideálov :-) chlapci zguľovali Cil-
ku. Tá hneď prestala nadmerne kúriť, radiátory sa 
upokojili a my sme mohli ďalej pokračovať v spaní. 
Až do rána. A že prečo iba do rána? Veď to bolo sú-
stredenie! Neprišli sme tam vyspávať, ale regene-
rovať sa, premeniť sa na skvelých animátorov, kto-
rí budú ochotní slúžiť a pomáhať iným, ktorí budú 
vzorom pre ľudí naokolo, ktorí budú pracovať na 
svojom vzťahu s Bohom.

Strediskovú školu animácie máme za sebou! 
A všetko, čo sme dostali 
rôznymi spôsobmi do 
hláv, sa teraz snažíme 
odovzdávať ďalej a uplat-
ňovať v praxi. Na naše 
miesto  nastupujú ďalšie 
dve stretká nádejných 
animátorov „Nulťákov“ 
a „Prvákov,“ ktorí sa už 
teraz horlivo pripravu-
jú a zohrávajú, aby boli 
schopní vyraziť aj na kraj 
sveta, len aby zachránili 
aspoň jednu dušu. A ver-
te mi, sú nám veľkým po-
vzbudením v tom, s akou 
radosťou a láskou k Ježi-
šovi sa dávajú do služby.

Určite je vo všetkých 
strediskách mnoho skve-
lých animátorov,  ktorí by 
si zaslúžili byť na týchto 
stránkach. Ale nezabú-
dajme: Odmena nás čaká 
v nebi. A keď nám niekedy 
bude ťažko, spomeňme si, 
že pravá služba pre Pána 
sa začína vtedy, keď sa 
nám nechce!

Za klmákov julja 

KLMÁCI II. 
alebo

ako sme sa stali 
animátormi.
Strediskovú školu animácie 

máme za sebou!  
Spomienky na Klub Mladých 

Animátorov sú ešte stále živé.



Zmysel života nemôže byť vynájdený, musí byť odkrytý. (V. E. Frankl)20

5. jún – 14. júl
Partnerská organizácia: 
Slovenský Červený kríž

Merateľná aktivita:
darovanie krvi 

(merajú sa litre darovanej krvi)
Strediská budú spoločne hľadať 
a pozývať mladých, svoje rodiny 
a známych na darovanie krvi.

Nemerateľná aktivita: 
starostlivosť o chorých

Mladí ľudia budú mať príležitosť aj vďa-
ka ústavom SČK ísť aktívne pomôcť 
chorým a bezvládnym. Môžu zorgani-
zovať návštevy u dlhodobo hospitalizo-
vaných, prípadne po dohode s domo-
vom dôchodcov pripraviť program pre 
jeho obyvateľov ...

Viac na www.festa2007.sk

Žiwhat pre starých a chorých: 

štvrtá výzva FESTY 2007



Infošky a pikošky 
zo zákulisia festy

Predstav si svoj život ako film, ktorý je nakrútený, ale ktorý nemôže byť strihaný. (V. E. Frankl) 2121

Niečo o kórky
Kórky je milé familiárne oslovenie pre core 
team, ktorý pôsobí v podhubí FESTY. Keď nie-
čo perfektne vychádza alebo zúfalo zlyháva – je 
za tým. Čo o ňom asi neviete: polovica z tímu 
tento rok robí štátnice a píše diplomku či ba-
kalárku. Teda Marfuška, Pešo, Apa aj Bash-
ka. Vilo, provinciálny radca pre pastoráciu 
mládeže, nepíše. On má LUMEN, BOSSa a i. 
Zda sá, že to zvlá zvlá zvlá zvlá dddame dob-
re. Žiadne príznaky a kontraindikácie zatiaľ 
neba neba nebadddať. Stretáme sa radi a často 
a najúspešnejšou akciou bola DONOC, počas 
ktorej sme makali od 19.00 do 7.00 s malou 
prestávkou o polnoci. Vtedy sme spúšťali prvý 
krát ruku osudu na vytvorenie fesťáckych dvo-
jíc. Bol to historický okamih. Niektorým zvlhli 

Prípravné stretnutie 
FESTY 2007
Animátori zo  saleziánskych stredísk 
DOMKY a LAURY sa  druhýkrát stretli na 
prípravnom stretnutí FESTY – sviatku sale-
ziánskej mládeže. PredFESTA II sa konala  
27.–29. apríla v Poprade. Dôležitou súčas-
ťou programu bolo stretnutie s miestnym 
organizačným tímom, prehliadka haly 
Poprad – Aréna a priestorov, v ktorých 
bude FESTA prebiehať. Animátori 
zhodnotili doterajší priebeh príprav-
ných aktivít a výziev, fungovanie webu 
www.festa2007.sk a podieľali sa na 
tvorbe podnetov programu samotného 
sviatku, ktorý sa uskutoční 29. septembra. 

apa
oči od emócií, iným od nervov dlane, keď sme 
ich pol minúty držali spolu na jednej myši.

Prázdniny s FESTOU
FESTA nepozná prázdniny. Žiwhat sa predsa 
nedá zastaviť. Ale zase trošku relaxovať treba. 
Letné fesťácke aktivity sú aj o tom. Veď sa len 
opýtajte vašich kontaktov. A im aj môžete po-
vedať, že fakt že díki, že sa o nás tak staráte. 
Investujú svoj čas do namotávacích stretnutí 
s členmi core teamu, komunikujú s ním neees-
početnými mailami a všeličo vybavujú... Tak už 
bežte a vaša LAWÍNA zatiaľ tiež zrelaxuje, aby 
sa k vám čo najskôr dovalila – v netradičnom 
FESTA prevedení. Keď sa dá dokopy FESTA, 
HOLUB A LAWÍNA, čo le n z toho bude? 

Akokoľvek, uvidíme 
(sa) na FESTE.



Máme ťažší život ako naši predkovia - musíme si zaobstarávať viac vecí, ktoré uľahčujú život. (G. Lub)22

aB Na stretko
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Posledné stretko s našimi deckami pred prázdninami – „to musí byť 
cool, namakané“! Tak to asi cítime všetci. Ponúkame vám k tomu zopár 
návrhov a nechávame veeeľký priestor aj vašej animátorskej kreativite.

Cieľ: povzbudenie na prázdniny, zhodnotenie stretaní, vzťahov a inšpirácia na dobré prežitie prázdnin.

            Návrh č. 1:

Fľaša
Pomôcky:
Fľaša, zátka, sviečka, zápalky, vosk, papiere a písacie potreby, 
motyka alebo aspoň väčší nožík na vyhrabanie jamy.

Stretneme sa na určitom mieste, kde by sa dalo zakopať fľašu 
s vloženými papierikmi.
Tam v prírode, si stretkáčky napíšu svoje tajné i verejné túžby na 
prázdniny vo vzťahu k sebe, blížnym a Bohu. Kto by chcel, môže svo-
je verejné túžby prečítať pred všetkými.
Potom všetci vložíme papieriky do fľaše, ktorú uzatvoríme zát-
kou a zavoskujeme. Podávajúc si fľašu, môže – kto chce – po-
ďakovať, za čo chce z toho, čo sme doteraz spolu zažili počas 
stretaní v tomto školskom roku.
Vyhrabeme jamu a fľašu dobre schováme. Miesto si všetci za-
pamätáme.:)
Ak je to možné – odfotíme si ho, aby sme ho po prázdninách 
našli.
Po prázdninách sa na to miesto vyberieme a  poroz-
právame sa o týchto túžbach a želaniach, ako 
sa nám ich podarilo naplniť, a čo sme 
zažili.

        Návrh č. 2:

Kufor (ruksak)
Pomôcky:

Kufor alebo ruksak, kan-
celárske papiere, fixky, 

príjemná hudba.

Pustíme príjemnú hudbu a pred skupinku vyložíme kufor (alebo 
ruksak či cestovnú tašku). Každá členka stretka si zoberie kancelár-

sky papier, fixku a napíše alebo nakreslí, čo všetko si „nabalila“ počas 
tohto školského roku na svoju životnú cestu. Keď všetky dopíšu, kto 

bude chcieť, môže to aj prečítať a potom vložiť do kufra (ruksaku, ces-
tovnej tašky).

Záver: Spolu sa pomodlíme Zdravas´ Mária a zveríme sa 
pod ochranu Panny Márie počas prázdnin.

 Návrh č. 3: 

Kalendár
Pomôcky:

Na papieri vopred pripravený kalendár na júl a au-
gust (každý dostane toľko kusov, koľko je členiek v stretku), perá.

Každá zo stretka sa pokúsi napísať do jednotlivých dní prázdninových mesiacov, kde asi bude a čo 
bude robiť. Potom kalendáre rozdá ostatným tak, aby každá mala prehľad o každej. Môžeme tak na 
seba myslieť, modliť sa, lepšie sa vžiť do situácie tej druhej, ako sa cíti, čo asi robí, kde je, s kým...
Záver: Spolu sa pomodlíme Zdravas´ Mária a zveríme sa pod ochranu Panny Márie počas prázdnin.



Možno smútiť za lepšími časmi, ale nemožno utiecť z terajších. (M. de Montaigne) 23
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        Návrh č. 2:

Kufor (ruksak)
Pomôcky:

Kufor alebo ruksak, kan-
celárske papiere, fixky, 

príjemná hudba.

Pustíme príjemnú hudbu a pred skupinku vyložíme kufor (alebo 
ruksak či cestovnú tašku). Každá členka stretka si zoberie kancelár-

sky papier, fixku a napíše alebo nakreslí, čo všetko si „nabalila“ počas 
tohto školského roku na svoju životnú cestu. Keď všetky dopíšu, kto 

bude chcieť, môže to aj prečítať a potom vložiť do kufra (ruksaku, ces-
tovnej tašky).

Záver: Spolu sa pomodlíme Zdravas´ Mária a zveríme sa 
pod ochranu Panny Márie počas prázdnin.

   Návrh č.4: 

Projekt na „brutálne“ 
najhoršie prežité prázdniny

Pomôcky: Papiere, perá.
Dvojice dostanú za úlohu napísať: Projekt na brutálne naj-
horšie prežité prázdniny. Po skončení si to prečítajú pred 

všetkými – kto chce. 
Záver: Spolu sa pomodlíme Zdravas´ Mária a zveríme sa 

pod ochranu Panny Márie počas prázdnin.

Návrh č. 5: 

Filmový pás

Pomôcky: Papiere, perá, pastelky, 
vodovky, fixy, uhlíky...

Nakresliť vo dvojiciach alebo všetci 
spolu filmový pás významnejších 

udalostí, ktoré sme spolu ako 
stretko zažili počas školského 
roka.
Záver: Spolu sa pomodlíme 
Zdravas´ Mária a zveríme sa 
pod ochranu Panny Márie 
počas prázdnin.

Pripravila sr. Mariet

Pred prázdninamiPred prázdninami



Učiť žiť sa musíme po celý život, povedal Seneca pred dvetisíc rokmi,  
a čo vás udiví ešte viac, po celý život sa musíme učiť zomierať. (M. S. Peck)

aB Medi@

Reklama ako rozprávka
Má vždy šťastný koniec. Aj rozprávka, aj reklama. Šťastie 
v reklame spočíva v tom, že máte práve ten správny 
produkt. „Kúpa, vlastnenie a konzum nášho výrobku 
ti zaručia šťastie,“ presviedča každá reklama. Čo si 
však pri tom „myslí“ sama pre seba: „Kúpa, vlastnenie 
a konzum mi zaručia ekonomickú prosperitu.“ Ide jej 
teda o šťastie zákazníka alebo...?

       
ŠŤASTIE, ČO JE ŠŤASTIE?

Cieľ: 
Deti pochopia falošnosť idey, že nákupné správa-
nie navrhované reklamou im zaručí spokojnosť 
a šťastie.

Pomôcky:
Magazínové reklamy

Priebeh:
Deti dostanú za úlohu nájsť reklamy, ktoré ponú-
kajú spokojnosť, dobrý pocit, istotu. Ako sú tieto 
hodnoty vyjadrené – úsmev, 
pohoda  

 
 
 

 
 
 
atď. Ako človek môže dosiahnuť tieto hodno-
ty podľa reklamy? Ako sa dosahujú v realite?  
Psychológovia hovoria, že spokojný je človek, 
ktorý koná podľa toho, čo považuje vo svojom 
vnútri za správne. Je príjemné vedieť, že sme 
konali v súhlase s vlastnými postojmi, presved-
čeniami a hodnotami. Opačné správanie vyvo-
láva nepríjemné pocity, rozpaky, človek sa za 
seba hanbí. Dosiahnutie príjemného pocitu 
zo správania v súlade s na-
šimi hodnotami však 
vyžaduje, aby sme si 
uvedomovali, čo je pre 
nás hodnota. Vyrovnaní 
a šťastní ľudia sú zväčša 
tí, ktorí sa nestarajú len 
o seba, ale myslia aj na 
šťastie druhých. Tí „druhí“ 
potom zase myslia na nich 
a tým sa vytvára kruh šťastia 
a spokojnosti. Detí sa spýta-
me na ich skúsenosti.

Budeš pre mňa pracovať ako dobrovoľník?

Ukážka sociálnej reklamy, Vyzýva právnikov k nezištnej 

práci v prospech tých, ktorí si ich nemôžu zaplatiť.



Človek, ak chce naplno prežiť život, musí bezodnú priepasť svojho srdca naplniť nekonečným Bohom,  
aby mohol potom z tohto nevyčerpateľného zdroja čerpať lásku, ktorá sa rozdáva. (P. Rosso)
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Cieľ: 
Deti si uvedomia, že reklama zväčša upozorňuje 
na individuálne potreby človeka a zoznámia sa 
so sociálnou reklamou, ktorá upriamuje pozor-
nosť na spoločenské vzťahy a dôstojnosť každé-
ho človeka.

Pomôcky: 
Magazínové reklamy, ukážky sociálnej reklamy.

Priebeh:
Deti v skupinách vyberajú inzeráty, ktoré upriamu-
jú pozornosť človeka na seba samého. Potom sa 
pokúsia nájsť aj také, ktoré upozorňujú na potreby 
druhých – napr. na členov rodiny. Vysvetlíme žia-
kom, že je prirodzené, že reklama stavia na indivi-
dualizme človeka, a keď chce výrobok predať, musí 
vzbudiť s dojem, že ho potrebujeme. Musíme si však 
uvedomiť rozdiel medzi svetom reklamy a naším ži-
votom. Tam, kde prevažujú egoistické potreby, ne-
môže vzniknúť priateľstvo, ktoré sme počas týchto 
aktivít objavili ako vzácnu hodnotu, na ktorej nám 
záleží. Opýtame sa detí, či sa už stretli s reklamou 
na pomoc ľuďom, alebo s reklamou, ktorá upozor-
ňuje na to, že nie každý sa má tak dobre ako my 
a chce v nás vzbudiť súcit. V krátkosti vysvetlíme 
pojem sociálna reklama. Môžeme ju predstaviť ako 
sestru komerčnej reklamy, ktorou sme sa zaoberali 
doteraz. Vysvetlenie doplníme  ukážkami. Zopár 
vám ich ponúkame aj na tejto dvojstrane.

Pripravila Apa

Niektoré deti sa stávajú anjelmi  príliš skoro. Reklama proti fajčeniu.

JA A OSTATNÍ

Pre niekoho  je toto indoor reklama.Billboardy sa považujú za typ outdoor reklamy. Ale čím sú pre tých, ktorí sú out a bývajú na ulici? Indoor reklamou?

Nápis na tričku: Ži rýchlo/tučne.  

Zomri mladý. Reklama na zdravú stravu.



Život je preto taký krásny, že je všetko možné. I to, čo ani netušíme. (P. Strauss)2626

aB  Animátori pod lupou

D  & M

Čo ti dáva animátorstvo? 
D.G.: Véééľmi krásne veci, zážitky, 
pocity... Ja som taký oduševnený 
človek. Podľa mňa animátor je člo-
vek, ktorý svoje poslanie žije stále. 
Chápete? Byť oduševnený v kaž-
dej chvíli a vo všetkom, čo robíte. 
Umyť riad s radosťou alebo ísť na 
nákup s úsmevom. Aj to je niečo. 
Vyšantiť sa so svojimi sesternica-
mi alebo a zabudnúť na to, že sú 
tvoja rodina a dať sa im celý. Takže 
prežívať všetko dobré naplno – 
úžasné osobné posolstvo :-)
M.S.: „Ten, kto myslí na druhých, 
nemá čas zostarnúť“, tak dúfam 
nezostarnem.

Aký bol tvoj najkrajší/
najhorší zážitok s deťmi 
a mladými?
D.G.: Najkrajšie sú všetky, kto-
ré zanechajú v ľuďoch pozitívnu 
stopu. Keď bolo výročie smrti 
Dominika Savia, vymyslela som 
pre moje malé „herečky“ na orat-
ku (veľmi rady hrajú, budú z nich 
hviezdy) divadielko o udalosti 
z jeho života. Cvičili sme to celé 
stretko a potom sme to ukázali 
starším babám. Celkom ich to 
nadchlo. A neuveríte, čo sa mi 
dostalo do uší. Na druhý deň cho-
dili naše dievky po škole a hrali tú 
scénku :-) Krásne, nie? A najhor-

ší? Asi nemám, lebo na také rýchlo 
zabudnem.
M.S.: Veľmi veľa zážitkov je z tábo-
rov. Ale mám jeden z mnohých: 
v jeden krásny deň som išla celá 
zamračená po škole, lebo  som 
rozmýšľala nad dosť vážnym pro-
blémom, keď ma stretol chlapček 
z prímy, či sekundy a opýtal sa 
ma, prečo má jeden študent, ktorý 
išiel oproti nám, dlhé vlasy :-) No 
a z jednej takejto otázky môžete 
mať pekný deň, nie?

Odkiaľ čerpáš energiu?
D.G.: Zo svätej omše. Jednoznač-
ne. Je to super, že Boh na nás mys-

„Animátor je človek, ktorý svoje poslanie 
žije stále. Je oduševnený v každej chvíli a vo 
všetkom, čo robí. Je to človek, ktorý myslí na 
druhých a popritom umýva riad s radosťou 
a chodí nakupovať s úsmevom“, tak takúto 
charakteristiku uviedli Deniska a Miška, nie 

z Bambuľkova, ale z Námestova.

Denisa Granáková, 17 

Ako ťa volajú: 
Väčšinou Denisa, inak aj Deni 
alebo Deniska, familiárne Dede.

Kde funguješ, 
keď funguješ: 
Fungujem stále doma, kým ne-
vypovedajú batérie :-) Ale ak 
myslíte moje milé stredisko, kde 
žijem, tak Námestovo :-)

Kde bývaš: 
Že by opäť Námestovo? :)

Niečo o tvojej rodine: 
Joj, no tak v obšírnom zmysle 
sme dooosť veľká rodina - mali 
by ste vidieť rodinné oslavy :-) 
Inak mám maturujúcu sestru 
a bráška, ktorý to skúša prvý rok 
na výške. Môj ocko prebrázdil už 
všetky oravské hory, kopce, vŕšky 

- pracuje ako pilčík, no a mamka 
je referentka skladu, tak sedí za 
PC a ťuká číselká a také veci. 

Čo ťa baví: 
Milujem deti, aj keď niekedy už 
nemám na ne síl :-) Rada roz-
právam – čo napokon aj vidno  
a baví ma spev. Aj keď neviem, či 
je to spev alebo len vyludzovanie 
zvukov. Som dosť akčná, takže 
ma baví moje povolanie agenta 
007. Ale to som asi nemala pre-
zradiť, však?

Škola, zamestnanie:
Gymnázium v Námestove. 

Zvláštny znak: 
Ja. Celá som zvláštna :-)

Stretko, krúžok, ktorý vedieš: 

Stretko v rámci oratiek. U nás 
sa to strieda – jeden týždeň orat-
ko, druhý stretko a tak. A tento 
rok mám i stretko detí, ktoré sa 
pripravujú na prvé sväté prijí-
manie spolu s mojím kolegom 
Grebym.



Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života. (M. Twain)

Hlavička vpravo
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 Animátori pod lupou aB
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D  & M„Animátor je človek, ktorý svoje poslanie 
žije stále. Je oduševnený v každej chvíli a vo 
všetkom, čo robí. Je to človek, ktorý myslí na 
druhých a popritom umýva riad s radosťou 
a chodí nakupovať s úsmevom“, tak takúto 
charakteristiku uviedli Deniska a Miška, nie 

z Bambuľkova, ale z Námestova.

Ako ťa volajú: 
Miška je moje najčastejšie oslove-
nie.

Kde funguješ,  
keď funguješ: 

Ak sa mi podarí fungovať, tak sa 
troška ukážem v Námestove na 
nejakom tom stretku či duchovnej 
obnove a utorky mám rezervova-
né pre mladých (5.–8. ročník ZŠ) 
u nás v dedine.

Kde bývaš: 
Tak prezradila som už, že bývam 
v dedine, v Bobrove - nachádza sa 
na severe nášho maličkého Slo-
venska, neďaleko Námestova.

Niečo o tvojej rodine: 
Bývam spolu s mojimi rodičmi, 
mladšou sestrou a najmladším 
bratom.

Čo ťa baví: 
Rada som s deťmi a mladými, 
ktorí ešte nestratili, prípadne zno-

va našli zmysel života a veľmi rada 
sa pozerám na svet z výšky (z kop-
cov, ktoré na Slovensku máme, je 
celkom dobrý výhľad :-)
Škola, zamestnanie: 
Ako aj väčšina mojich „spoluani-
mátoriek“, aj ja navštevujem 
Gymnázium Antona Bernoláka 
v Námestove.

Zvláštny znak: 
Veľmi mám rada zelenú farbu.

Stretko, krúžok, ktorý vedieš: 
Od septembra sa konečne začalo 
čosi aj u nás v Bobrove. Na stretká 
sme si pozvali žiakov 5.,6. a 7. roč-
níka ZŠ, a keďže to vyzerá celkom 
dobre, chceme osloviť s ponukou 
aj ôsmakov a deviatakov.

Michaela Sobkovčíková, 18

lel a poslal nám nebeský pokrm, 
aby sme mali stále silu a odvahu. 
A veľa čerpám aj z tých detských 
úsmevov :-)
M.S.: Samozrejme že energia sa 
dá najlepšie čerpať zo sviatostí, 
z rozhovorov s ľuďmi, s ktorými sa 
mám o čom porozprávať.

Ako sa na animátorstvo 
pozerá tvoja rodina?
D.G.: Neviem, či by vedeli pove-
dať, čo je animátorstvo. Ale mam-
ka chápe, že mám istú     potrebu 
robiť niečo pre iných.
M.S.: Ako každý iný  animátor, 
aj ja poznám otázky typu: „Kam 

zasa ideš, kedy prídeš?“, ale to asi 
musí byť.

Kto je tvojím vzorom?
D.G.: Každý človek, ktorý kráča 
v ústrety nebu aj napriek prekáž-
kam. 
M.S.:  Jednoznačne Ježiš, lebo si  
povolal 12 „spoluanimátorov“ 
a takto hovorili ľuďom o veľkej lás-
ke Boha k nám a tiež don Bosco, 
ktorý – aj keď ho veľa ľudí nechá-
palo –  išiel proti prúdu a zvíťazil.

Čo si myslíš, čo vás dve spája? 
D.G + M.S.: Spoločná chodba 
v škole. Inak máme spoločné ta-

jomstvá, úsmev a radosť, ktorú na 
nás často vidno, spoločnú fotku  (v 
Lawíne :-) A, samozrejme, spoloč-
ného máme nebeského Otca. 

Tvoj odkaz pre čitateľov 
Lawíny:
D.G.: Nedajte sa strhnúť lavínou 
davu, stojte si za svojim názorom, 
ak je v rámci vášho svedomia a 
vnútorného presvedčenia. A ešte 
niečo – usmievajte sa a mávajte :-)
M.S.: Nech sa snažia žiť podľa 
svojho vzoru a nech urobia svet 
krajším.

Zhovárala sa Aďa Feketeová



Niektorí ľudia sa tak boja smrti, že ani nezačnú žiť. (D. Van)

Tvorivá dielňa
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Iná 
v rovnakom

Je to jednoduchá technika na farebné odevy, kto-
ré obsahujú aspoň 85% bavlny. Použijeme SAVO 
PEREX a rozprašovač z voňavky alebo Okeny 
(najideálnejšie by bolo kúpiť si špeciálnu pum-
pičku na farby na hodváb – tá je jemná a nekvap-
ne na látku viac ako treba), pričom treba dávať 
pozor na nechcené machuľky. Aby sa vzor, ktorý 
chceme dosiahnuť, neodtlačil na obe strany trič-
ka alebo iného oblečenia, dáme dovnútra igelit 
a novinový papier  - SAVO je potvora. Vystrih-
nite si šablónku obrazu, ktorý chcete dosiahnuť, 
môžu sa použiť kúsky lepiacej tapety, papierová 
páska, látka sa dá krčiť, prekladať – podľa po-

trieb. A môže sa začať so strieka-
ním. Na prvý krát treba skúsiť niečo jed-

noduchšie, aby ste získali prax v rozpíjaní SAVA 
na látke a intenzitu striekania. Ak chcete, tvary 
sa dajú dokresliť pomocou štetca, špendlíka, 
paličky... Celé dielo nadobudne „šmrnc“, keď 
kontúry zvýraznite farbou na textil – Blow 
up. Predáva sa vo fľaštičkách podobným 
farbám na sklo a po nanášaní vytvorí trojroz-
merný efekt – farba vystúpi. Ak máte, môžete 
použiť aj kontúry na hodváb. Tvorivosti sa me-
dze nekladú.

Mám aj tip pre biele a svetlé odevy. Sy-
paná batika je trochu menej známa, ale 
dajú sa urobiť veľmi zaujímavé veci. Po-
trebujete práškové farby – Dúha je asi 
najlacnejšia – v rôznych farbách, igelit, 
mikroténové vrecko. Znovu si igeli-
tom oddelíte dve vrstvy, ak nechcete, 
aby boli oba diely rovnaké, odev na-
močíte do horúcej vody, lebo na nej 
pekne uvidíte, ako sa jednotlivé zrnká 

alebo 
trochu 
zmeny 
v šatníku
Čaute, čaute! Leto je 
tu a s ním niečo nové 
v skrini. Len keby ešte bolo aj niečo 
v peňaženke. Nasledujúce ponuky  
sú lacné. Ide o batiku  
– známu i menej známu.  
Čo tak skúsiť to so Savom? 



Nie som to, čo som bola. Som to, čo budem. (L. Baccallová)

Tvorivá dielňa
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rozpíjajú (platí zásada: čím viac mokré, 
tým sa viac rozpijú). Sypať farbu môžete 
rovno z vrecúška podľa vlastnej fantá-
zie a rovnako aj kombinovať farby. Keď 
bude dielo dosypané, prekryte ho igeli-
tom alebo potravinovou fóliou, odev zrolujte, 
dajte do mikroténového vrecka a dobre za-
gumičkujte. Potom ho naparujte v paráku 

(ako knedľu – aj s pokrievkou) pol hodi-
ny. Ak nemáte čas, tak v mikrovlnke 

na 3 - 5 minút. Parou sa farby tro-
chu viac rozpijú, preto treba 

s tým rátať už pri sypaní. 
Potom farbu ešte klasicky 
zafixujte v octovej vode.

Vyskúšajte a uvidíte tie zmeny. 
Kreatívny letný šatník vlastnej výroby a veľa ra-
dosti z tvorenia vám praje 

sr. Janula z Michaloviec



Hoď svoje srdce pred seba a bež dopredu, aby si ho zachytil. (Arabské príslovie)30
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Dnes je prvý deň zvyšku tvojho života. (D. Carnegie) 31

Leto 2007 v strediskách
Stredisko Dátum Názov akcie Miesto konania

B. Bystrica  1–8.7. Detský a mládežnícky tábor Čaradice
 16.7.–20.7. Narnia – prímestský tábor SMS, Tatranská 38
 24.–27.7. Animátorský výlet Belušské Slatiny
 27.–30.8. Duchovné cvičenia Kopernica
BA, Mamat.  2.–6.7. Duchovný pobyt pre dievčatá Plavecký Mikuláš
 23.–27.7. Letný tábor pre dievčatá Lazy pod Makytou
BA, Krem.  2.7.–6.7. Tábor pre dievčatá Lazy pod Makytou
 9.7.–13.7. Prímestský tábor  
 23.7.–27.7. DC – pokročilé Naštice
D. Kubín 4.7.–8.7. Chatovačka starší Hrabušice
 6.7.–10.7. Chatovačka mladší Batizovce
 13.7.–16.7. Zborová chata Oravské Veselé
 14.8.–19.8. DC – začiatočníci Slaná voda
 22.8.–26.8. DC – pokročilí Slaná voda
Dubnica 2.–6.7. Narnia – prímestský tábor Dubnica n. V. a okolie
Humenné 2.–8.7. Duchovné cvičenia Jasenovce
 8.–11.7. Stretkovský výlet Jasenovce
 11.–14.7. Stretkovský výlet Jasenovce
 14.–17.7. Stretkovský výlet Jasenovce
 17.7.–19.7. Stretkovský výlet Jasenovce
 19.7.–22.7. Stretkovský výlet Jasenovce
Košice 9.–13. 7. DC Levoča
 22.–30. 8. Prímesťák sídlisko
Michalovce 2.–6.7. DC - začiatočnícke Dolný Kubín
 9.–13.7. Duchovný pobyt Vysoká nad Uhom
 27.–31.8. Denný klub 
Námestovo 10.–15.7. Tábor – mladší turnus Oravské veselé 
 15.–20.7. Tábor – starší turnus Oravské veselé
 zač. augusta Komín nad ryňou Oravská polhora
  Mariánske hry ešte nie je isté 
Prešov 15.7.–19.7. Sila priateľstva Lúčka – Potoky
Rožňava 9.7.–13.7. Prímestský tábor Námestie baníkov 29–30
 23.7.–28.7. Pobytový tábor Kopytovská dolina
Šamorín 9.–13.7. Prímestský tábor Šamorín, Záhradnícka 21
 16.–19.7. Chatovačka Zázrak života Plavecký Mikuláš
  Prvé sľuby ;-))) Šamorín, farský kostol
Trnava 8.–11.7 Tábor pre dievčatá Plavecký Mikuláš
 14.–21.7. Prímestský tábor pre deti Boľkovce
 14.–21.7. Tábor pre deti Osušie
Žarnovica august  Tábor pre deti 
ZL – Ústredie 30.6–17.7. V nasadení život a – leto I. Ukrajina – Užhorod
 30.6–17.7. V nasadení života – leto II. Ukrajina – Ľvov
 13.–29.7. V nasadení života – leto III. Albánsko – Tirana
 21.–26.8. Orientácie – DC Kopernica / Látky
 11.–15.7. Hĺbka  pre začiatočníkov  Plavecký Mikuláš
 17.–21.7. Hĺbka  pre pokročilých Naštice
 17.6.–16.7. Animakurz Estate Taliansko – Piemont



Poďme stále vpred so srdcom odvážnym a veľkodušným. (Sv. M. Dominika Mazzarellová)32

„Hlavný, to má byť čo?! To nie je 
polievka, to je len akási voda!“
„Nie akási! Je prevarená!“

„Keď mi dáš peniaze na 
dovolenku pri mori, 
budem tam mys-
lieť len a len na 
teba!“ 
„Počuj, a nemoh-
la by si myslieť 
len a len na to 
more doma?“

Slepý bubeník sa 
pýta hluchého 
gitaristu. 
„Už tancujú?“ 
„A čo, už hrá-
me?“

Z prázdninovej 
cesty:
„Nemáš pocit, 
že sme zablúdi-
li?“ pýta sa žena 
manžela, ktorý šoféruje. 
„Prečo si to myslíš?“
„Mám dojem, že toho psa sme 
prešli už pred polhodinou.“

Hosť: „Čo by ste mi odporučili, 
pán hlavný?“
Hlavný: „Tú reštauráciu 
oproti.“ 

„Prečo sa lienka nedostala na 
vysokú?“ 
„???“ 
„Lebo mala iba sedem bodov.“

„Oco, daj desať korún.“ 
„ Nedám.“ 
„Tak idem cvičiť na husliach.“

Tučniak a zebra prišli do fotoa-
teliéru. Fotograf sa pýta:
„Fotočky chcete farebné?“

Zomrel boháč a notár číta jeho 
poslednú vôľu: „A Karolovi, 
ktorému som sľúbil, že si 
naňho v závete spomeniem, 
posielam srdečný pozdrav!“
„Miláčik, tak mi  napadlo, že 

až raz jeden z nás zomrie, tak 
sa asi odsťahujem do Prahy.“

Manžel sa neskoro vracia 
domov.

„Kde si bol tak dlho?! A hlav-
ne netvrď, že si bol v práci!“

„Prepáč, bol som 
skutočne v práci. Všetci 
odišli skôr a zabudli ma 
zobudiť.“

„Prečo ste prišli do 
práce o dve hodiny 
neskôr?“
„Lebo včera ste mi 
povedali, aby som si 
noviny čítal doma.“

Bavia sa dve duše 
v nebi: „Aká bola po-
sledná veta, čo si počul 
na zemi?“
„Bol to hlas mojej 
ženy.“
„A čo vravela?“
„Keď ma pustíš aspoň 

na chvíľku za volant, bude 
z teba hotový anjel!“

Janek sa pýta Deža. 
„Dežo, proč si posuau po-
hlednicu své žene a nic sjí tam 
nenapsau?“ 
„Já sa snu nebavím!“

„Moja sekretárka je ako lasto-
vička!“ 
„Taká usilovná?“ 
„To nie, ale stále sedí  
na telefónnom drôte.“

Ftipy, ftíp
ky


