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čo som kvôli chorobe zmeškala:
- plaváreň
- deň na brigáde
- prednášku z analýzy reklamných
komunikátov (nudnú!)
- „pudingovicu“ s kamoššmi
čo som kvôli chorobe stihla:
- vyliečiť sa :-)
- nájsť si poriadny čas na rozhovor
s Ockom (konečne!)
- napísať úvodník :-)
- vyčistiť príbytok škrečkovi
(chúďa malé)
- naučiť sa na ťažkú písomku
+ spraviť referát
(ktorý má deadline zajtra!)
- napísať mail Mirke
(čo som sľubovala už mesiac)
- dosťahovať poslednú sériu Futuramy
- poriadne si oddýchnuť a dať si nové predsavzatia :-)

foto: Bashka
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Možno, že práve nie je večer a možno sme ani doteraz neboli priateľmi... ale to je už minulosťou, však? (Pokojne mi tykajte.) A s tým
večerom – hm, veď v zime je tma ¾ dňa...
Neviem či aj Vám sa z času na čas stáva, že v diári máte trilión
poznámok – čo všetko treba stihnúť – ale ony aj napriek postupujúcemu času nie a nie odbudnúť (lapajky!). A neviem, či Vás niekedy napadlo ďakovať aj za negatívne veci... teda, aspoň zdanlivo
negatívne...
Totiž, presne to sa stalo mne... mala som kopu plánov a rozrobených akcií... a zrazu tresk!! Chrípka
ako vyšitá. A tak som si spravila
bilanciu:

Gabka
Foto na obálke: Ján Tkáč
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Ničnerobením sa ľudia učia robiť zlé veci.

FESTOU sa žiWHAT nekončí
FESTA je ako smrť. Žiwhat sa po nej nekončí, iba mení.
To, čo bolo dobré, pokračuje a upgraduje sa.
Z FESTY sme sa vrátili vytrénovanejší, väčší
profíci v konaní dobra a niektorí možno pochopili, že práve takto sa môžeme reálne stretnúť
s Bohom a zažiť jeho blízkosť.
To bol aj Laurin štýl života. Typický život
toho, kto verí. Ona si to musela asi dobre prerozmýšľať – ako je to s tým životom a smrťou.
Iste sa tým zaoberala prv, ako prosila spovedníka o dovolenie obetovať sa za mamu a najmä
potom, keď prišla choroba. Ležať na posteli
v kŕčoch kašľa sa dá dvoma spôsobmi: trpne a z
lásky. Človek je človekom preto, že sa vždy môže
rozhodnúť, kým bude. Ako bude konať. To hovorí múdry pán psychológ Frankl, ktorý si sám
odskúšal, že to funguje aj v takých extrémnych
podmienkach, ako je koncentračný tábor. Naša
Laura povedala to isté svojím životom. Vybrala
cestu darovania sa.

foto: Oto Naď

Laura & Laura

Tak teda aj my končíme so životom – presnejšie – končí rok života, v ktorom nám náš obľúbený Chavezko – alias súčasný don Bosco – kládol
pred oči tému Božej lásky k životu.
Vo svojom novembrovom príhovore k mladým a saleziánskej rodine povedal: „Dávajme
svoj život s radosťou, aby sme ho mohli opäť dostať v plnosti.“
O tom bola FESTA, o tom bol Laurin život.
A môže byť aj ten náš.
Od nového roku štartujeme s novým heslom hlavného predstaveného „Vychovávame so
srdcom dona Bosca, pre integrálny rozvoj života mladých, predovšetkým najchudobnejších
a znevýhodnených...“ Podnety, ako ju priblížiť
našim deckám, nájdete v rubrike na stretko,
str. 21–22.
apa

Niekomu ide práca od ruky, niekomu idú ruky od práce.
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Lawínoviny
www.laura-mladez.sk
15. novembra sme spustili našu novú aktualizovanú webovú stránku, s čím sa spája aj zmena adresy na www.laura-mladez.sk. „Oproti tej
predošlej nová stránka funguje na kvalitnejšom
systéme správy obsahu, preto sa vyznačuje väčšou interaktívnosťou a vďaka tomu aj väčšou aktuálnosťou,“ uviedol webmaster Marián Staňo.
Zaškolenie strediskových webadminov sa
uskutoční počas mediálneho kurzu POMEDZI RIADKY, ktorý LAURA realizuje v spolupráci so žurnalistickou organizáciou NETWORK Slovakia a s DOMKOU, združením
saleziánskej mládeže, v dňoch 30. novembra

až 2.decembra v stredisku Bratislava - Mamateyova.
„Inováciou webu sme sledovali naše
priority: posilnenie identity a príslušnosti členov LAURY, zlepšenie komunikácie a
nadviazanie bližších vzájomných vzťahov,“
vysvetlila cieľ aktualizácie webovej stránky predsedníčka združenia Marta Peťková.
Aktualizácia prebehla práve v deň liturgickej
spomienky na bl. Magdalénu Moranovú, skvelú vychovávateľku a zakladateľku diela saleziánok na Sicílii. Táto sestra sa tak stala hlavnou
garantkou nového webu.

Stretli sa na ŠKONOPRE
ŠKONO... – čo? Školenie pre nové predsedníčky stredísk (Rožňava, Košice, BratislavaMamateyova, Bratislava-Kremnická, Banská
Bystrica) sa uskutočnilo v Rožňave 13.-14.
októbra. Cieľom školenia bolo poskytnúť novým predsedníčkam základné informácie v
troch oblastiach: informačno-apoštolskej,
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administratívnej a ekonomicko-účtovníckej
Zároveň ich povzbudiť do animácie svojich
stredísk, vysvetliť kompetencie a zodpovednosti predsedníčky strediska a strediskových rád.
Toto všetko sa dialo pod taktovkou zohratej
školiteľskej dvojice z ústredia: Marty Peťkovej
a Janky Kurkinovej.

Rodičia odpúšťajú svojim deťom veľmi neradi tie chyby,
ktoré im sami vštepili.

LAURA rozdáva
notebooky
Naša výročná správa má
tentoraz formu notebooku –
poznámkového bloku s inšpiratívnymi fotkami a animátorskými citátmi už spomínanej bl.
Magdalény Moranovej. Neplánovane, ale isto nie náhodne, aj
výročná správa – vyšla práve v deň
jej liturgickej spomienky. :-o

Týždeň Cirkvi pre mládež

Flash z Pomedzi riadkov III
Tretí ročník obľúbeného mediálneho
školenia sme tento rok realizovali v spolupráci so žurnalistickou organizáciou
NETWORK Slovakia a s DOMKOU,
združením saleziánskej mládeže, v dňoch
30. novembra až 2. decembra v stredisku
Bratislava – Mamateyova. Manažment
PR aktivít na strediskách, písanie riportov, fotenie, spolupráca so Štúdiom AHA
webredaktorovanie na www.laura-mladez.
sk – to všetko absolvovali účastníci kurzu,
a dúfame, že je to len začiatok ich mediálnej kariéry. Minimálne doma v stredisku.

Aká je dnes mládež, taká bude zajtra Cirkev. Preto je tu tento špeci „mladý“ týždeň.
Koná sa z iniciatívy Rady KBS pre rodinu a mládež už štvrtý rok v novembrovom týždni, do ktorého patrí dátum 17. november.
Aj v tomto roku v týždni od 11. do 18. novembra
predstavila Cirkev svoju ponuku mladým, vychádzajúc zo slov Jána Pavla II.: „Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať Cirkvi.
Tento vzájomný dialóg musí byť úprimný, zrozumiteľný a odvážny.“
V tomto roku bol Týždeň Cirkvi pre mládež venovaný príprave na XXIII. Svetové dni mládeže v
Sydney.
V saleziánskej rodine sa počas týchto dní uskutočnili tieto podujatia: LAURASONG, súťaž o putovnú sochu Panny Márie, POFESTA a pracovné
stretnutia saleziánskeho mládežníckeho hnutia.
Podľa tk kbs

Ak sa nemôžeme podeliť o šťastie s druhými,
je to len polovičné šťastie.

Spravodajskú dvojstránku pripravilo ústredie
foto: archív ústredia
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Megaekšn

Rozprávka
o našej albánskej misii
Už prvý dojem nás utvrdil v tom, že je to osoba s veľkou
charizmou. Sestra Magda Cerovská. 16 rokov žije v Albánsku.
Spoznali sme ju na európskom stretnutí dobrovoľníkov VIDES.
Pôsobí v osade Bregdeti, kde robí možné i nemožné na pomoc
tým, ktorí to naozaj potrebujú. Toto leto sme aj vďaka nej mali
jedinečnú možnosť stráviť dva týždne v „inom svete“.
V zložitej situácii sa rodinám v osade Bregdeti snažia pomôcť sestry saleziánky v spolupráci s bratmi rogacionistami. Sestra Magda
prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity
pracuje na projekte Adopcia na diaľku, vďaka
ktorému sa deťom zabezpečia školské pomôcky či oblečenie. Títo rehoľníci sa však venujú
aj duchovnému rozvoju ľudí, ktorí sa hlásia
ku kresťanstvu, ktoré má v Albánsku asi len
dvojpercentné zastúpenie, a mnohí nie sú ani
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pokrstení... Pre mimoriadne temperamentnú
balkánsku krv je pre nich veľmi ťažké odpustiť
a takisto mnohí nevidia nič zlé napríklad na
potratoch. Príčinou, že v rodine už nechcú ďalšie dieťa, môže byť napríklad aj to, že sa žena
dozvie, že čaká dievča, ktoré je pre niektorých
stále o čosi menej ako chlapec, alebo dokonca
aj to, že mladučké dievča „zarábalo“ a „následky“ nie sú práve žiaduce.

Keby sme vedeli, ako veľmi nás Boh miluje, umreli by sme šťastím.

Vytrvalá práca

Aj keď pokroky idú pomaly, úsilie rehoľníkov a misionárov začína byť viditeľné. Každú
sobotu podvečer je v dome sestier saleziánok,
ktorý je zároveň mládežníckym strediskom,
svätá omša a viacero rodín na ňu chodí pravidelne. Deti veľmi rady chodia na náboženstvo,
sú veľmi usilovné a rady sa učia a spoznávajú
nové veci, aj keď niektoré z nich sú svojím spôsobom pozadu. Zažila som napríklad jedného
asi sedemročného chlapčeka, ktorý nevedel
poriadne držať ceruzku... Je dosť možné, že ju
v ruke držal prvýkrát a nebol výnimkou.

Animátorčenie po albánsky

Jednou zo skvelých vecí, ktoré v Bregdeti
sestry saleziánky v spolupráci s bratmi rogacionistami každé leto organizujú, je letný tábor,
na ktorom sme sa zúčastnili ako animátorky.
Za pár rokov sa podarilo vychovať mladých a
schopných animátorov aj priamo v Bregdeti;
chodia im pomáhať starší animátori z hlavného mesta Tirany, kde sestry organizujú podobné tábory, ako aj dobrovoľníci z Talianska, ku
ktorým sa tento rok pripojila slovenská trojica
v zložení sestra Aďa, Evka a ja. Tábor trval necelé dva týždne, prebiehal len dopoludnia - čo
bola pre nás novinka - keďže cez obed sa v tých
horúčavách naozaj len ťažko dá niečo robiť.
Deťom sa veľmi páčili tance, ktorými sa
každý deň začínal a ktoré sa maximálne hodili
k ich živým povahám. Zvyšný čas bol venovaný
skupinovým aktivitám – hrám, výučbe taliančiny a angličtiny, divadlu či „šikovným rukám“.
Pri aktivitách bolo veľmi zaujímavé pozorovať,
aké tieto deti sú. Napriek tomu, že sú na jednej

strane dosť zamerané na seba a sebecké, dokážu byť aj neuveriteľne vďačné a „namotajú“ sa
aj pri úplne jednoduchých a obyčajných hrách,
pri ktorých by naše deti ohŕňali nosmi.

Stačí tak málo – lopta

Jeden z najsilnejších zážitkov pre mňa bol,
keď som sa hrala so skupinou menších detí
a niekto priniesol loptu. Rozmýšľala som, čo
by sa muselo dať našim deťom, aby sa tešili tak
ako albánske deti z tej najobyčajnejšej lopty.
Mimochodom, pri pozorovaní detí som mnohokrát nevedela, či sa tešia, alebo mlátia – balkánsky temperament sa jednoducho nezaprie.
Počas tých dvoch týždňov sme s Evkou
často mysleli na Kusturicove filmy – najmä pri
pohľade na pánov vysedávajúcich na priedomí
a len tak sledujúcich okolie alebo hrajúcich
šach či iné hry s kamarátmi, veď ponáhľať sa
nemajú kam; pri kriku, hluku a deťoch všade
naokolo, pri jazdách autom (jazdia štýlom, kto
sa prvý natlačí, prvý ide, a pri predbiehaní sa
predsa „patrí“ zatrúbiť a upozorniť tak vodiča
pred vami, že idete ); a opäť sme raz nemohli
inak, ako skonštatovať, že je veľmi obohacujúce aspoň na chvíľu zažiť kúsok úplne inej
mentality, iného sveta. Tá inakosť niekedy spôsobovala, že sme si pripadali ako v rozprávke.
Aj Albánsko nám potvrdilo, že naša mentalita
a životný štýl nie sú žiadnym „štandardom“, že
je množstvo iných, možno oveľa bohatších kultúr, a bola by škoda niečo si z nich „nezobrať“.
Lucia Zacharová, Trnava
Foto: archív VIDES-u

Len hlupáci potrebujú o sebe hovoriť, aby sami vo svojich očiach vyrástli.
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VIDES
znamená IDEŠ
Kto som? Čo som? Vlastne SOM? To nie len otázka, ale aj téma, ktorou sme odštartovali VIDES formačné stretká.
Tohtoročné prvé prípravné
stretnutie sme začali 12. –14.
októbra akčnými hrami. S veľkou radosťou vám oznamujem, že sme veľmi obohatení.
Okrem iného aj o nových členov. Nás humor nikdy neopúšťa: imatrikulácia sa niesla
v duchu mokrých, vysoko toaletných a hygienických zvykov bystrickej partie. Deň sme
zakončili myšlienkami Matky
Terezy a vybrali sa na hlboký
odpočinok.
Kto vlastne som?
Naša téma sa začína aktua-
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lizovať. Po nahliadnutí do povinností a vlastností dobrovoľníka, zdieľaní skúseností, nás
sestra Aňa uviedla do psychologického rozmeru. Zamerali
sme sa na problém sebaprijatia. Každý s tým máme čo robiť. Ako to prežiť? Sú tri veci,
ktoré je potrebné zachovať:
1. Najskôr sa spoznať.
2. Zostať sami sebou.
3. Nepopierať zlé, ale rozvíjať dobré.
Nahliadli sme tiež do prekážok prijatia seba, pasce
porovnávania, psychologického kvetu, osobného ľadovca

a obranných mechanizmov.
V konečnom dôsledku sme
prišli na to, že sebaprijatie je
celoživotný proces.
Prievan v hlave
Aby sme po náročnej téme
rozhýbali svoje zdrevenené
kostry, najskôr sme zaplnili svoje vyrabované žalúdky
a nadýchli sa studeného oravského vzduchu. Navštívili sme
opäť našu obľúbenú Skalku,
kde nám teda riadne prefučalo
mozgy, ale ako sa hovorí: Kto
má v hlave prievan, tomu aspoň neplesnejú myšlienky.

Ľudia častejšie lichotia, než chvália.

Foto: archív VIDES-u

Megaekšn

Po návrate sme sa zamýšľali nad neobyčajnou otázkou: Ako sa cítim ako muž/
žena? Odpovede sa hľadali naozaj ťažko.
No jednoznačne zabodoval chlapec, ktorý
vyhlásil, že: „Ťažko povedať, keď nemôžem
porovnať, keďže ženou som ešte nebol.“
Téma sa vyvíjala vo vývinových etapách
muža a ženy, a rozdieloch medzi nimi.
Tému sme zakončili hrou, pri ktorej nám
šlo skutočne o život a po nej sme zistili, že
nám celkom stačilo správať sa nenásilne
a celú situáciu vyriešiť dohodou a pokojnou komunikáciou.
Oslavujeme 20-tku
Po omši a večeri sobotňajšia párty, ktorá
sa tentoraz niesla v duchu spoločenského
večera, pričom sme oslávili VIDES už ako
dospelú dámu. Medzinárodný VIDES totiž má za sebou 20 rokov existencie.
V nedeľu sme zaspievali našim nováčikom obľúbené ukrajinské piesne. Po hodnotení a smačnom (ukr. chutnom) obede
sme sa všetci, niektorí aj s ťažkým srdcom,
rozpŕchli do svojich domovov a tešíme sa
na februárové stretnutie.
Kto teda sme
Možno sa nám nepodarilo zistiť, kto vlastne
sme, a možno nám to bude ešte dlho trvať,
pokiaľ si budeme stáť na kábli, ale jednu vec
viem o nás určite – sme dobrovoľníci túžiaci
nasýtiť srdcia hladné po láske.
Túžiš aj ty sýtiť? Tak sa pridaj! Matka
Tereza hovorí, že dnes už ľudia nezomierajú hladom po jedle, sú hladní po láske.
Tak dosabačenia priatelia, lúči sa s vami
dobrovoľníčka z Dubnice nad Váhom
Lenka

Foto: internet

Lajfin

Close Harmony Friends
Táto skupina nie je ako ostatné, hoci
pravidelne účinkuje na domácich aj zahraničných koncertných pódiách. V čom sú
iní? Hrajú rock, pop, džez, ale bez použitia
hudobných nástrojov.
Skupinu založil Mario Fančovič v roku 1990, ktorý je aj umeleckým vedúcim, lídrom. V roku 1993
vydali svoj prvý album Good News ( černošské
spirituály), pokračovalo to CD-čkami ako Happy
Day, Christmas, Evanjelium a ich najnovšie CD
Antistress je z roku 2004.
My sme mali možnosť vidieť a počuť ich naživo
vo štvrtok 11.októbra v podvečerných hodinách
u našich super SDB-ákov v Michalovciach.
Keď pri počúvaní ich skladieb zatvoríte oči,
ani nezbadáte, že sa ani raz nedotkli strún gitary
alebo blán bicích. Títo iluzionisti sú ôsmi, všetci
spievajú, ale i ústami napodobňujú nástroje. My,
čo sme sa zúčastnili štvrtkového koncertu, sme
počuli, ako vie Feri Vlasák špičkovo napodobniť
bicie. Poriadne to rozpeckoval aj „Radovan Tomeš“, ktorý má úžasný hlas a hrá ním na base,
nehovoriac o ostatných členoch. Mohli sme si
vypočuť známe skladby ako: Happy day, I feel
good, oh, I can´t sit down alebo I got shoes. Bol to
naozaj príjemne strávený večer. Snáď sa s touto
formáciiou ešte niekedy uvidíme alebo aspoň budeme mať možnosť opäť si ich vypočuť.
Vierka Hoľanová, Michalovce

Lichotenie je falošný peniaz, ktorý v obehu udržuje naša márnivosť.
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Spojení
piesňou
Je to už takmer tradícia, že s Laurasongom prichádza do mesta
konania sneh. Prezentácia speváckych zborov, ktoré sympatizujú so
združením LAURA sa presne po dvoch rokoch 16.-17. novembra
2007 konala v zasneženej Dubnici nad Váhom.
Zoznamovacia párty

Elvisovskou choreografiou moderátori
Jano a Alenka odpálili prvý spoločný večer.
Baby a chalani z Michaloviec, Bratislavy, Banskej Bystrice, Ludrovej, Spišského Podhradia,
ale aj domáci z Dubnice si podľa začiatočného
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písmenka svojho mena či obľúbeného speváka
našli svoj kút. Tu spoznali ostatné spriaznené
duše a čo-to sa o nich dozvedeli.
Zoznamovací večer uzavrela rozprávková
modlitba v prítmí sviečok.

Choroba, to je stav, keď nám nechutí ani to, čo nám lekár priamo zakázal.

Foto:
súrodenci
Sieklovci
Foto:
archív VIDES-u

LAURASONG 2007

Nikto učený z neba nespadol

Stará pravda. V sobotu dopoludnia strávili účastníci na tvorivých dielňach. To už sa
k ostatným pridali aj decká z Trnavy, ktoré pricestovali na Laurasong v sobotu ráno.
Dušu zo seba takmer vypľuli tanečníci na
hip-hope. Výsledok však stál za to. Choreografia bola naozaj pôsobivá. Speváci z dielne
ZBOR spríjemnili spevom svätú omšu na
poludnie. Bubnovanie sa ozývalo za dverami
perkusionistov. Veselá nálada a pohyb nechýbali ani na ukazovačkách. Účastníci dielne liturgický spev sa naučili správne spievať nápevy
žalmov.

Čas prejaviť sa

Stiahnuté hrdlo, rozklepané kolená? Ale
kdeže! Slávnostnú akadémiu zborov sprevádzala rodinná atmosféra. Hoci v obecenstve
sedela hodnotiaca komisia, nikto sa nemusel
báť. Nešlo predsa o súťaž. Spätnú väzbu dostal
každý zbor, tá však bola
v obálke. Nik iný okrem
zboru sa nedozvedel, čo
sa v nej skrýva.
Pískacie hračky detí
z Trnavy, ale i výkony
ostatných nenechali ruky
nečinné. Tlieskanie, výskanie a iné pokriky sa
ozývali sálou kaťáku –
teda katolíckeho domu.
Odmenou pre všetkých bol koncert Peťa Bažíka. I napriek menším
zdravotným problémom

na pódiu zo seba vydal maximum. Nebránil sa
ani bleskom z foťákov či mobilých telefónov.
Tie ho bombardovali počas celého vystúpenia.

Nech žije technika!

Podarilo sa. Dvadsaťminútové snaženie
spustiť projektor nevyšlo nadarmo. Posledné
spoločné chvíle strávila hŕstka vytrvalcov pri
filme Škola rocku. „Treba si veriť, len tak človek
niečo dokáže,“ usilovali sa divákov presvedčiť
tvorcovia filmu.
Vieru v seba, vo svoje talenty človek ľahko
stráca. Môže ju nadobudnúť práve na takýchto
stretnutiach, akým je Laurasong. Každý odišiel
do svojho strediska, no v srdciach všetci ostali
spojení piesňou.
Kviki

Foto: súrodenci Sieklovci

Foto:
súrodenci
Sieklovci
Foto:
archív VIDES-u

Megaekšn

Jedna z podmienok uzdravenia je chuť uzdraviť sa.
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Sošku si odniesli Bardejovčanky
Poznáte sestru Máriu Troncattiovú? Áno? Nie?
Pre tých, ktorí odpovedali záporne – je to misionárka FMA, ktorá pôsobila v ekvádorskom
pralese medzi domorodcami Šuarmi. Viac
informácii o tejto akčnej sestre môžete získať
v knihe Srdce pralesa s podtitulom Životopisná
črta Márie Troncattiovej FMA. A prečo sa pýtam práve na túto osobnosť?
Vysvetlenie je jednoduché. V dňoch 16. – 17.
novembra sa v malebnej dedinke Uzovský Šalgov
uskutočnila Súťaž o putovnú sochu Panny Márie,
a práve sestra Troncattiová bola tou celebritou,
okolo ktorej sa točila celá súťaž. Šesť družstiev
dievčat k nám prišlo z Banskej Bystrice, Bardejova
( Poštárka a Vinbarg ), Popradu, Sabinova, a dokonca sa súťaže zúčastnili aj tie, čo to mali „najďalej“, dievčatá z Uzovského Šalgova.
Všetky si lámali hlavy nad vedomostnými úlohami, prezentovali svoj herecký talent, ale aj rozhýbali svoje kosti pri úlohe, ktorá mala otestovať
ich rýchlosť a šikovnosť. Zase si nemyslite, že išlo
len o tvrdé boje. Mali sme na návšteve misionára
dobrovoľníka a ten nám fotkami a rozprávaním
priblížil svoj život počas jedného roka stráveného
v Aldane na Sibíri.
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Tiež sme si pozreli dokument Moja misia o otcovi Jánovi Šutkovi, Slovákovi, ktorý pôsobí už niekoľko rokov v Ekvádore a spolupracoval s Máriou
Troncattiovou. Celá súťaž sa niesla v rodinnom
duchu stiesnených, ale zato útulných priestorov
šalgovskej školy, klubu dôchodcov a v neposlednom rade kostola.
Keďže sa v našej dedinke kope kanalizácia, tak
to tu veľmi pripomínalo prales, hlavne to blato
v období dažďov. Dosť bolo omáčky. Určite chcete všetci vedieť, ako to skončilo, však? Tak pozor!
Na treťom mieste sa umiestnili dievčatá z Banskej
Bystrice, na druhom Uzovský Šalgov a putovnú sochu si do svojho strediska odniesli dievčatá
z Bardejova -Poštárky.
Práve v tomto stredisku sa stretneme o rok na
ďalšom boji o putovnú sochu. Na záver sa chcem
v mene celého organizačného tímu poďakovať
všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k tomu, aby táto akcia skončila tak ako
skončila. Veľké ďakujeme patrí aj našej nebeskej
Mamke, ktorej požehnanie sme cítili na každom
kroku.
Jarka Rokošná, Uzovský Šalgov
Jeden otec je viac než sto učiteľov.

Lajfin
Terka je už s ním
Kto vlastne bola Terézia „Terry“ Mydliarová?
26. júl je dátum, ktorý bude ešte dlho rezonovať v našej pamäti. V tento slnečný deň
navždy odišla Terezka z tohto pozemského
sveta za tým, koho najviac milovala.
Na pohľad obyčajné 16-ročné dievča, ktoré
si možno ani nevšimnete v dave. Ja som však
mala česť poznať túto skromnú a nezvyčajnú
osôbku. Mnohí ani netušíte, no spolu s Terkou
sme pripravovali rubriku lawíniatko. Krátko
pred jej odchodom na festival Verím Pane, mi
volala a s radosťou v hlase oznamovala, že prišla ďalšia Lawína. Obe sme sa tešili, ako si ju budeme spoločne listovať. Stihla mi povedať, že
mi ju prinesie hneď, ako príde z festivalu. Vtedy
mi vôbec nenapadlo, že som ju počula poslednýkrát, že naše stretnutie sa už neuskutoční, už
nikdy sa spolu neporozprávame, už nikdy sa na
mňa neusmeje, už nikdy... nikdy...
Po výlete pri Orave po tom, čo sa Terka skoro utopila, ležala v nemocnici niekoľko dní v kóme. Každý
veril, že sa z toho dostane. Bola som v práci, ale
v myšlienkach niekde na nemocničnej stoličke pri
Terke, a hovorila som jej, nech sa nerobí, že spí, lebo
sa s ňou chcem rozprávať. Akoby som si nacvičovala
všetko, čo jej ešte chcem povedať. Zrazu mi zazvonil
telefón. Na obrazovke blikalo meno „Terezka :O)“ –
tak som ju mala a aj doteraz mám uloženú. Hrozne
som sa potešila. Terka sa prebrala z kómy a volá mi!
Nie... Jej sestra mi trasľavým hlasom oznamuje, že
Terka práve odišla.. Nasledovali len nekonečné horúce pramene sĺz.
Teplý deň a každému sťažuje dýchanie ťažký, čierny vzduch. Obďaleč stojí dychovka. Hrá
smutnú pieseň a mnoho ľudí vzlyká, tíško stojí.
Hodím hrudku hliny. V hrudi mi zviera, pomaly

nevidím, tvár mám mokrú. Spoločne sme odprevádzali Terku na ceste za Pánom. Zrazu začal z neba padať dážď. Dážď jemný, slabý, krátky. Taký som ešte nikdy nezažila. Kvapky padali
a ja som ich pozorovala na svojej dlani. Cítila som
ako sa ma každá jedna dotýka. Mala som zvláštny
pocit a vedela som, aký je to dážď. Terka sa s nami
poslednýkrát lúčila. Naraz zo všetkými. Aké jednoduché, však? Kvapky dažďa padnú na každého. Terka vždy vymyslela niečo nové a kreatívne.
Vtedy bolo leto, teraz je zima. Stále si neviem
uvedomiť, že Terezka tu nie je. Jednoducho len
niekde je a ja ju neviem nájsť. Alebo viem? Každý
kto poznal Terku, si myslí, že Boh ju mal určite
rád, lebo aj ona ho naplno milovala a prežívala
s ním každý deň. Vždy som obdivovala jej obrovskú vieru. Neprejde ani jedna svätá omša v našom kostole, na ktorej na ňu nemyslím. Všetko
mi ju tam pripomína.
Každý z nás má na tomto pozemskom svete
svoju úlohu, ktorú musí splniť. Niekto nájde tú
správnu cestu skôr, niekomu to trvá dlhšie. Som
šťastná a hrdá, že som poznala človeka, ktorý si
tak správne a rýchlo splnil svoju úlohu pre Pána.
Terezka, navždy ostaneš v našich srdciach.To
moje si podpísala zvláštnym perom. Ešte teraz
viem, čo by si mi povedala v niektorých situáciách, lebo to pero stále píše tvojím atramentom.
Zuzana Gerčicová

Lawiniatko
Trikrát sudoku na dlhé zimné večery
Krásne a pokojné
Vianoce s Lawínou!
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Kým človek niekomu venuje dôveru,
má sa pozrieť na jeho spôsob života a na jeho charakter.

Foto: Marián Staňo

aB

Animátorský
bonus

Pre dušu
Boh sa nás dotýka
Nebojte sa
Nájazd do terénu
Animátorský lexikón
Na stretko
Fuj stretko
Médi@
Pokiaľ až
Animátori pod lupou
Axel a Majka z Rožňavy
Tvorivá dielňa
Vráť mi hviezdy

Sedeli sme stále v tej istej izbe,
ale chvíľami som mala pocit,
že vstupujeme do priestorov,
v ktorých som ešte nebola.
Rozhovor so sestrou Dášou
o spiritualite dotyku by som
dopriala každému zažiť LIVE.

Boh sa nás

dotýka
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Dôvera je ako veľmi jemná kvetinka –
dlho jej trvá, kým rozkvitne, a ľahko sa pošliape.

Foto: Kviki

aB Pre dušu

Niektorí mladí ľudia hovoria, že sa ich Boh
dotýka.
Možnože by bolo lepšie hovoriť o vnímaní Božej prítomnosti. Ale dobre,
beriem aj to slovo dotyk. Vyjadruje to niečo príjemné, nežnosť, po ktorej
človek túži. Pod slovom dotyk si mladý človek možno predstaví niečo
oblažujúce, čosi ako pocítenie
prítomnosti. Nežnej, božej.
Teda ide o akýkoľvek pohyb,
ktorý sa v nás môže spustiť
vďaka Božej milosti.

Boh sa dotýka veľkých i malých, nevinných
i hriešnych, vnímavých i hluchých všetkých
čias. Mužov i žien. Najplnšie sa dotkol mladej
Márie – až tak, že sa v nej zhmotnil. Jej život
je pre nás – najmä pre dievčatá a ženy – nevyčerpateľným katalógom Božích dotykov a ona
sa stala manažérkou Božích dotykov s celým

Boh sa dotýka veľkých i malých,
nevinných i hriešnych,
vnímavých i hluchých
všetkých čias. Mužov i žien.

Napríklad...
Túžba sa otvoriť, zmeniť smer,
čosi pekné urobiť, nezbabrať si
život, ísť proti prúdu – to sú dotyky, inšpirácie...
Jednoducho viem, že je to Boh, ktorý je za tým.
Práve mladý človek je citlivejší na veci srdca, je
vnímavejší na túto transcendentálnu rovinu,
kým dospelý je racionálne zakotvený, vytvára
si v sebe schémy a cez ne kontroluje život okolo
seba namiesto toho, aby ho prežíval.
Tak sa mi vidí, že potom mladý človek
žije plnšie...
( súhlasné ticho)

Ktorá biblická postava podľa teba zažila
Boží dotyk. Myslím taký, ktorý je tebe
sympatický, blízky.
Písmo je plné Božích dotykov. Dotýka sa s neuveriteľnou kreativitou, akú môže mať len on.
Od Jána Krstiteľa, ktorý zacítil jeho blízkosť
na diaľku ešte v materskom lone až po fyzický
dotyk „Teraz už prepustíš...“ Simeona, ktorý
držal dieťa Ježiša v náručí, nehovoriac o apoštolovi Jánovi, ktorí sa dotýkal Ježišovej hrude.

ľudstvom. Všetci sme povolaní dopĺňať tento
súbor Božích dotykov s našou existenciou.
Som presvedčená, že každého sa Boh dotýka a raz aj dotkne.
V čom alebo ako sa mladý človek môže stať
Božou rukou, ktorá sa dotýka druhých?
Tým, že je mladý, dotýka sa sveta svojou mladosťou – myslím si, že aj Boh je mladý.
Božou rukou sa mladý človek stáva vtedy,
keď sa nehrá ani na dieťa, ani na dospelého.
Vtedy, keď je krásne úprimný, čestný, sám
sebou a keď môže nechať zo seba kypieť život v
jeho sile a priebojnosti. A najmä, ak má v duši
posväcujúcu milosť.
Vtedy sa – predovšetkým neverbálne – dotýka v Božom mene spolužiakov, rodičov, známych i neznámych a aj tých neviditeľných na
mediálnych frontoch.
Aj nabudúce v rozhovore pokračuje apa

To, čo sa nám na prvý pohľad javí ako zrejmá pravda,
býva často len šikovne ukrytá lož.
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aB Nebojte sa
J

e dôležité stretávať sa so
študentmi v ich vlastnom
prostredí. Keď sa chceme
s mladými ľuďmi zblížiť, musíme ísť do škôl a na miesta,
kde sa schádzajú, a stretávať
sa s nimi na ich vlastnom „teritóriu“. Znamená to ísť na
školské stretnutie vo futbale
alebo pomôcť s dekoráciou
pre školské divadelné predstavenie a netráviť čas len za
pracovným stolom.
Keď animátor vstúpi do
sveta dospievajúcich, môže
ich lepšie spoznávať a začne
sa o nich zaujímať ako o ľudí,
nielen ako o členov skupinky.
Jedným z najdôležitejších aspektov tejto práce je dať mladým najavo, že o nich máte
záujem.
„Nájazd“ do ich sveta sa
môže stať vhodným prostried-

kom evanjelizácie. Mladí ľudia vás zoznámia so svojimi
priateľmi a nakoniec sa môže,
že budú chcieť vedieť, čo sú
vlastne tie „ stretká“.
Nadväzovanie kontaktov
( stretávanie sa s mladými na
ich vlastnom „území“) je tou
časťou služby, v ktorej dosiahnete najväčšie ocenenie. Keď
prídeme na školské športové stretnutie alebo podobnú
akciu, mladí budú nadšene
reagovať, lebo vidia, že sme
ochotní si pre nich aj v nabitom programe nájsť čas.
Pamätám sa, že v čase, keď
som pracoval v organizácii
Young Life, chodil som na
futbalové stretnutia a tréningy. Nakoniec ma tréner požiadal, aby som mu pomohol
s prípravou tímu na niekoľko
posledných stretnutí. Bol som

vlastne viac ako „pomocníkom“. Vtedy do nášho stretka
chodili dvaja chlapci z družstva. Ešte pred koncom sezóny bola väčšina tímu aspoň na
jednom stretku. Celý ten rok
nič nefungovalo lepšie, ako
čas strávený na futbalovom
ihrisku.
Keď vstúpite na „územie“
mladých ľudí, môžete sa mnoho dozvedieť o ich kultúre.
Keď skutočne chcete pochopiť
ich myslenie a názory na život,
prežite deň na miestnej strednej škole alebo učilišti, aby
ste poznali ten ich vzrušujúci
svet.
Podľa knihy Jima Burnsa
Nebojte sa venovať mladým
pripravili
Zuzana Brestovanská
Monika Skalová

Nájazd do terénu
Žijeme v uponáhľanom, nervóznom svete.
Pokiaľ bude Cirkev mlčky stáť a čakať, že do
nej prídu mladí ľudia sami, tak bude prežívať
dlhé, tiché, prázdne a deprimujúce čakanie.
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Nudný človek je ten,
kto sa zaujíma len o seba a o nič iné.

lexikón

ANIMÁTORSKÝ

Vychovávateľka či animátorka?

Animátorky už majú všade: v cestovkách,
detských kútikoch hypermarketov...Je saleziánska animátorka to isté? Urobme si poriadok
v pojmoch: animátorka, vychovávateľka a saleziánska animátorka.

Animátorka – tá, ktorá animuje (podrží,
podnecuje k životu, vedie, organizuje...) nejakú skupinu či hrou, tancom, hudbou, ale aj
vedie k modlitbe a uvažovaniu v dôležitých
chvíľach.
Vychovávateľka – robí to isté čo animátorka, ale s väčšou zodpovednosťou a zanietenosťou pomáha deťom, mladým rásť, vedie ich
k jasnému cieľu, pomáha objavovať zmysel života, ale aj sama napreduje v raste, vo svätosti.
Vychovávajúc vychováva aj seba.
Vychovávateľka je teda animátorka „in“,
nielen animuje, ale aj vychováva – a to je v saleziánskej animátorke veľmi hlboko zakorenené,

Ak máte v sebe prostú krásu a nič iné,
máte asi to najlepšie, čo Boh stvoril.

len sa k tomu niekedy ťažko dopracuje alebo
nesprávne chápe. Tak niekedy zostane iba pri
animátorstve – robení aktivít, hraní a pod. bez
toho, aby sa išlo hlbšie. A pritom je v tom zahrnuté všetko to, čo robí pre deti a čím žije –
robí všetko so srdcom, ktoré miluje, a preto sa
dáva, ktoré vidí a počúva v správnej chvíli a na
správnom mieste, uprednostňuje dobro iných,
pomáha, vedie dialóg, rešpektuje iných, vie sa
obetovať, povznáša k ľudskosti a k duchovnosti, teda k rastu.
Animátorka „in“ potrebuje rásť, a teda
myslieť aj na seba.

Čo k tomu potrebuje?

1.
Úprimné priateľstvo – všetky akcie
a podujatia, ktoré prebehnú počas roka, sú veľmi dobrou príležitosťou pre spoznanie nových
ľudí, ale aj pre rast priateľstiev už vytvorených.
Nejde však o „sektárstvo“, ktoré uzatvára do
sloganu „iba naša partia“, „my si vystačíme“.
2.
Vzájomnú úctu, rešpekt – všetci, aj tí,
čo majú viac či menej skúsenosti alebo menej
sú na tej istej úrovni, na tej iste lodi, aj keď sa
líšia schopnosťami, prípravou, výchovou, darmi.
3.
Otvorenosť pre spoluprácu - „spolu
je lepšie“ vždy! Ochota a schopnosť pracovať
spolu: každá bude mať nejakú časť na starosti,
bude za ňu zodpovedná, (nedá sa, aby všetci
robili všetko) no potrebuje iných pre dopĺňanie, obohatenie i zdravú konfrontáciu, pre
dobré fungovanie, pre účinné pôsobenie
Ďalšiu stránku animátorského lexikónu si
prečítame v ďalšom čísle Lawíny.
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aB Na stretko
Názov stretka: Fuj !
Cieľ: v duchu strenny 2008 –
Boh sa za mňa zasadzuje a aj
ja nevylučujem nikoho na
okraj srdca alebo partie.
Vek: prudko pubertálny
Pomôcky: na predchádzajúcom stretku vyzveme účastníkov, aby si doniesli staršie
jednofarebné tričká, na ktoré sa
bude dať písať fixami na textil.
Úvodná aktivita: rozdelíme
účastníkov na skupiny. Za určitý časový limit majú napísať,
kedy - keď niečo vidia, počujú,
ovoňajú, ochutnajú, ohmatajú, povedia obvykle „Fúj!“.
Píšu príklady na každý zmysel
Alternatíva aktivity
Účastníkom rozdeleným do
skupín dáme pokyn, aby si vybrali jedného reprezentanta,
ktorému zaviažu oči. Do každej
skupiny dáme zaváraninový
pohár so širokým otovorom,
v ktorom je želatina, mazľavá,
trasľavá a v nej sú rôzne predmety, ktoré majú identifikovať,
napr. zubná kefka, pingpongová
loptička, šiška, štipce na prádlo,
prázdna plechovka, mrkva, zátka
z korku, fľaštičku z liekov a pod.
Vyhodnotíme reakcie, pocity,
kedy, prečo je niečo odporné.
Musí byť niečo odporné, keď
odporne vyzerá na prvý pohľad,
hmat, chuť, čuch...? Sú situácie, keď pri pohľade na človeka
povieme: fuj! (keď páchne, keď
má špinavé šaty, keď má hroznú
ranu..- hovorím to na neho ako
bytosť alebo na to, čo nie je na
ňom OK).
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Tohtoročná strenna hlavného predstaveného: Vychovávame so srdcom dona Bosca, pre integrálny rozvoj
života mladých, predovšetkým najchudobnejších a znevýhodnených... inšpirovala aj návrh na toto stretko.
Nahadzovačka
(hrať veľmi rýchlo)
Pomôcky: magnetofón, čierne igelitové vrece naplnené
mnohými rozličnými druhmi
odevov. (Vrece nesmie byť
príliš ťažké ne posielanie dookola!) Rôzne čiapky, šiltovky,
kúpacie čiapky, šatky, šály,
zástery, rukavice, ponožky,
dresy. (Všetko, čo je ľahké a dá
sa ľahko obliecť.)
Sedíme v kruhu. Pri spustení hudby balík putuje z ruky
do ruky. Keď hudba stíchne,
ten, kto drží vrece, musí strčiť
ruku do vreca (žiadne prehrabávanie a vyberanie - dokonca
ani pozrieť sa dnu nie je dovolené!) a vybrať odev, ktorý si
potom musí obliecť a mať ho
oblečený počas celej hry.
Hra pokračuje, kým vrece nie
je prázdne a každý nevyzerá
primerane hlúpo.Každý by mal
mať na sebe aspoň jednu vec.
Zdôraznime, že na konci pôsobíme poriadne hlúpo. Prečo?
Pretože nám záleží na tom,
ako vyzeráme. Niektorým viac,
niektorým menej. Chceme vyzerať „dobre“ a často si myslíme, že iní nás posudzujú podľa
vzhľadu. Vieme však dostatoč-

ne posúdiť vnútro, bezvýhradne sa navzájom prijímať?
Jadro: Čo všetko dnes urobí
človek, aby ”bol in”?! Aby nebol fuj? Čo to znamená “byť
in”? Ísť s dobou? napr. obliekať sa určitým spôsobom, ísť
s módou? Mať niečo, čo ľudia
obdivujú? Byť svojím spôsobom naozaj originálny?
V nedeľu na Markíze dávajú
reláciu Smotánka. Redaktorka v nej spomína ľudí, ktorí sú
„in”, čiže patria do určitého
okruhu spoločnosti. Patrím
do „in“ spoločnosti? Ako je to
byť mimo? Vedieť, že niekam
nezapadám?
Sv. písmo: Mt 22, 1–13. Podobenstvo o svadbe kráľovho syna
- Máme tu určité skupiny
ľudí: je tu kráľ, jeho syn, sú tu
pozvaní hostia. Sú tu aj ďalší
hostia a ten bez správneho
oblečenia.
- Kráľ žení princa. Poddaní
sa nemali zle, keď sa vyhovárali na všeličo - na biznis. Poslal
poslov ešte raz s vysvetlením:
„Všetko mám pripravené, zavolal som fotografov, mám
kameru, je tam hudba... Boh
posiela pozvánku na svadbu
a nie na pohreb!

Zbabelec nazýva sám seba opatrným a lakomec sporivým.

- Je tu aj iná skupina ľudí.
Tí sú všelijakí. Dokonca nemajú asi ani zamestnanie, ani
nepracujú, pretože postávajú
na cestách a križovatkách. Sú
medzi nimi dobrí i zlí.
- Ako je možné, že na
svadbu sa dostali dobrí aj zlí?
Predstavte si, ako sa tí dobrí
pozerali na tých zlých. “Ako je
možné, že aj oni sú tu s nami?
Nie sme my lepší ako oni?” Je
OK cítiť sa lepší ako tí druhí?
Je pravda, že som lepší ako
druhí? V čom? A som v niečom horší?
-Ak by si bol ty ten zlý, budeš sa z takého pozvania tešiť
ako blcha.
- Kráľ vstupuje na svadbu, obzerá sa a teší sa, kochá
sa pohľadom na ľudí. Zrazu
: čosi tam nesedí. Ktosi tam
nemá byť: človek, ktorý si neobliekol svadobné rúcho. Bol
tam zrazu nejaký “nezávislák“, človek, ktorý si povedal:
„Ja to rúcho nepotrebujem, ja
sa tam dostanem!“ Bol však
taký sám, takže vyznel ako
trapko...
- Všetci svadobní hostia si
boli rovní svojím oblečením,
svadobným rúchom sa stiera
rozdiel medzi bohatými a chudobnými. – Čím Boh stiera
medzi nami rozdiely? Krstom
- Ľudia ťa možno hodnotia
všelijako, ale Boh jednoznačne pozýva na svadobnú hostinu dobrých aj zlých. Dôležité
však je, či si počas pochodu
na svadobnú hostinu, počas
života opral svoje rúcho.

Každý má šancu oprať si
rúcho. Aký prací prostriedok
použiť aby som nebol „Fuj?“
- Krst, spoveď, lásku...vtedy
môžeš zakúsiť, aké je tvoje
rúcho biele, ako začína žiariť.
V Kristovej krvi je vyprané tak,
ako to nijaký „prací prostriedok“ na svete nedokáže. Pre
život mám jedinečný „prací
prostriedok“ – sviatosti.
Aktivita: Rozdelíme celú skupinu na dva rovnaké tímy, do
dvoch radov, aby stáli tvárou
tvár. Potom im povieme, aby sa
k sebe obrátili chrbtom a cúvali
tak, aby sa dvojice z opačných
tímov k sebe čo najviac priblížili chrbtami. Medzi dvojicami
musí zostať taká medzera, aby
sa vedúci mohol prejsť a rad radom klásť každej dvojici otázku.
Nesmú sa obrátiť, alebo otočiť
hlavu - ak to spravia, sú vylúčení! Celý čas musia pozerať len
rovno pred seba!
Každá správne zodpovedaná
otázka získava jeden bod pre
tím. Otázky sa môžu opakovať, dôležité je len to, aby nikto
nevedel, akú otázku dostane.
(Akej farby má oči tvoj partner
(súper)? Akej farby má vlasy?
Má oblečené niečo modrej
farby? Má na sebe šperk? Má
obuté tenisky? Má na sebe tričko s krátkymi rukávmi na sebe?
Má vlnité vlasy? Ak má partnerna tričku nápis, spýtame sa
aký. Nekladieme veľmi osobné
otázky, napríklad o tučnote, vychudnutosti, vyrážkach.
Nakoľko si skutočne všímame, alebo sa staráme o ľudí

okolo nás? Zodpovedá stupeň
nášho hodnotenia ich výzoru
tomu, ako veľa alebo málo pozornosti venujeme tomu, akí
sú vo vnútri, v čo dúfajú, čoho
sa obávajú, čo ich znepokojuje
a čo potrebujú? Nehodnotíme
príliš rýchlo? Ako by to bolo,
keby nás niekto takto posudzoval a odpisoval? Kedy posudzujem a odsudzujem ja?
Záverečná hra: Triangel
Rozdelíme skupinu do štvorčlenných tímov. Traja hráči sa
chytia za ruky a vytvoria trojuholník, štvrtý hráč ostane
mimo neho.
Jeden hráč z tých, ktorí tvoria trojuholník, sa určí ako
„terč“. Hráč vonku sa musí
pokúsiť dotknúť sa ho, ostatní
dvaja z trojuholníka terč chránia a pohybujú sa tak, a by sa
ho štvrtý hráč nemohol dotknúť. Musia sa celý čas držať
za ruky. Ak sa štvrtému podarí
dotknúť terča, bývalý terč sa
postaví von z trojuholníka,
a hráči si vyberú nový terč.
Trojuholník mal za cieľ chrániť
hráča - „terč“. Aj my sa máme
venovať práve tým, ktorým
hrozí „fuj“ miesto - sami, depresívni, chorí, nie pekní, nie
veľmi šikovní....užívam JČPR
– Ježišov čistiaci prostriedok.
Kto chce používať JČPR,
môže si dať napísať na chrbát
svojho trička:
„PERIEM V JČPR!“ To znamená: snažím sa pomôcť,
zmeniť sa, odpúšťať, nedať sa
znechutiť, začínať odznovu.

Vernosť je dielom charakteru - nerastie na lúke ani nepadá z neba.
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Pokiaľ až
„Tak málo kreativity,“
rozčuľuje sa vždy moja
známa z reklamnej
agentúry, keď vidí na
bilboardoch sporo
oblečené ženy.
„Reklama má byť
o vtipe, inteligencii,
majú sa tam vyblázniť.
Keď už naozaj nemajú
nápady, siahnu po
erotike.“
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Krásu
Krásu ľudských
ľudských očí
očí nesmieme
nesmieme hľadať
hľadať vv ich
ich farbe,
farbe, ale
ale vv tom,
tom, čie
čie sú.
sú.

Foto: Apa

aB Media@

Upútať pozornosť sa dá všelijako. Ženská krása
priťahuje. Nakoľko sa však má stať prostriedkom na získanie peňazí? Pokiaľ až sa dá ísť? Je
to vždy vpoho? Je to zábava, zneužitie, manipulácia s divákom? Poskrúcajme si mozgové
závity spolu s našimi deckami na stretku.

Osoba a prostriedok
Cieľ
Deti si uvedomia zneužitie ľudskej osoby v
reklame, ktorá robí zo zobrazenia človeka
prostriedok na dosiahnutie ekonomického
cieľa.
Pomôcky
Magazínové reklamy, fixy, veľký hárok papiera.
Priebeh
Na základe porovnávania magazínových
reklám privedieme deti k zisteniu, že reklama
propaguje tovar nielen prostredníctvom znázornenia samotného produktu, ale často aj zobrazením človeka. Vyzveme ich, aby si vybrali
tie inzeráty, v ktorých výrobok reprezentuje
osoba. Napíšeme slová OSOBA a PROSTRIEDOK. Formou brainstormingu načrtneme, kto
je osoba (napr. niekto neopakovateľný, má neoceniteľnú hodnotu, jedinečnú identitu...) a čo
je prostriedok (napr. niečo, čo použijem na dosiahnutie cieľa).
Opýtame sa
Stáva sa niekedy osoba prostriedkom? Ako
chápete vetu istého filozofa: „Žiadna osoba, ani

osoba ženy, nikdy nemôže byť prostriedkom na
dosiahnutie cieľa.“ Položíme otázku, prečo asi
tvorcovia reklám využívajú najmä osobu ženy
a redukujú ju na eroticky pôsobiaci objekt.
Odpovede detí doplníme tým, že ide o urči-

„Žiadna osoba,
ani osoba ženy,
nikdy nemôže byť
prostriedkom na
dosiahnutie cieľa.“
tý spôsob zneužitia pohlavného pudu, pretože
reklama využíva sexuálnu energiu, ktorá v nás
existuje, na vyvolanie záujmu o svoj produkt.
Skutočný dôvod existencie sexuality v nás je
však úplne iný – prejavenie lásky a zachovanie
rodu. Sexuálnej energia sa v nás prebúdza bez
vynaloženia vôle a výrazne ovplyvňuje naše
správanie. Tento poznatok niektorí tvorcovia
reklám využívajú pre svoje ekonomické ciele.
Dáme deťom priestor na vyslovenie ich názorov. Napokon spomenieme, že autorom citátu,
ktorý sme použili, je Karol Wojtyla, neskôr
pápež Ján Pavol II.

Krása bez dobrého srdca je ako dom bez dvier,
loď bez vetra, prameň bez vody.

pripravila: apa
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aB Animátori pod lupou
Axel a Majka z Rožňavy
foto: archív R. P.

V údolí rieky Slanej, medzi svahmi Slovenského rudohoria a planinami Slovenského krasu leží Rožňava – mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, biskupské sídlo, administratívne a kultúrne
centrum horného Gemera. A práve z Rožňavy pochádzajú animátori
Majka a Roman, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich rovesníkov
i mladších kamarátov.
Ako si sa dostal/a k animátorstvu?
M.B.: Ja cez sestru Moniku Méryovú,
s ktorou som sa stretla, keď bola u nás
zastupovať na náboženstvo. Bolo to pred
dvomi rokmi.
R.P.: Pred 9-timi rokmi ma k SDB pozval
jeden chlapec, ktorý tam už dnes nechodí.
Veľmi ma oslovila práca s chlapcami a pred
rokom som sa aj ja sám začal venovať iným
mladým. K sestrám chodím dva roky a do
čajovne tento rok.
Čo ti dáva animátorstvo?
M.B.: Šťastie z toho, že tie deti sú šťastné, a radosť, že tak dobre strávim môj voľný čas.
R.P.: Pokoj v duši, radosť, že môžem

Roman Padlák (18)
Ako ťa volajú: Axel;
Kde funguješ, keď funguješ:
v škole, na internáte, v stredisku FMA a v stredisku SDB;
Kde bývaš: cez týždeň som v Košiciach a cez
víkendy v Rožňave;
Niečo o tvojej rodine: môjho otca si Pán Boh
pred časom povolal do večnosti, mama sa odsťahovala za prácou na západné Slovensko
a brat so sestrou sú v Čechách;
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Čo ťa baví: práca s deťmi, hra na gitare, turistika, obsluha v čajovni u sestier, práca s drevom,
preteky áut...
Škola, zamestnanie: SOU stavebné v Košiciach, 3. ročník ;
Zvláštny znak:
stále veselý optimista, vnášajúci druhým chuť
do života;
Stretko, krúžok, ktorý vedieš: stretko chlapcov
vo veku 11 –13 rokov u SDB, obsluha v čajovni
u FMA.
Statočný je ten, kto koná bez svedkov,
čo je schopný vykonať pred celým svetom.

Mária Bendžuchová, (17)

druhým pomáhať, vnútorné
uspokojenie a naplnenie zo
služby pre druhých.
Aký bol tvoj najkrajší/
najhorší zážitok s deťmi
a mladými?
M.B.: Asi prvý tábor, čo som
strávila s nimi, mala som ich
rada a oni mňa a to bol fantastický pocit.
R.P.: Môj najkrajší zážitok bol
počas tohtoročného stanového tábora, kde bol jeden deväťročný chlapec po prvýkrát
preč od rodičov. Plakal, bol
smutný, tak som sa s ním zblížil a po nejakom čase som bol
preňho ako brat. Naše priateľstvo trvá stále. Mal som dobrý
pocit, že som niekoho urobil
šťastným.
Odkiaľ čerpáš energiu?
M.B.: Z vedomia že to, čo ro-

šport, tábory a rada čítam;
Škola, zamestnanie: Gymnázium
P. J. Šafárika v Rožňave;
Zvláštny znak:
som stále usmiata, som maďarskej národnosti;
Stretko, krúžok, ktorý vedieš:
trochu zo všetkého, niekedy
mám športový krúžok, niekedy sa len tak bavíme s dievčatami o rôznych veciach alebo sa

bím, je správne, a deti ma majú
rady, ako aj duchovný život.
Čo ťa dokáže povzbudiť?
M.B.: Jedno ĎAKUJEM, ale aj
to, keď ich vidím šťastných.
R.P.: ... keď niekomu pomôžem.
Ako sa na animátorstvo
pozerá tvoja rodina?
M.B.: Môžem povedať, že pozitívne, veď aj oni sú veriaci.
Ale niekedy, keď už niekoľkokrát nie som doma cez víkend,
pripomenú mi to, ale myslím
si, že majú pravdu.
R.P.: Otec ma vždy povzbudzoval, aby som chodil k saleziánom, lebo tam sa mi nič zlé
stať nemôže, a moja mama je
spokojná, ba priam nadšená z
mojej služby v stredisku.
Kto je tvojím vzorom?
M.B.: Mojím prvoradým vzorom je sestra Monika Méryo-

foto: archív M.B.

Ako ťa volajú: Majka, Marika;
Kde funguješ, keď funguješ:
v Rožňave;
Kde bývaš: v Lúčke;
Niečo o tvojej rodine:
mama Marianna pracuje v školskej jedálni, otec Ján je rušňovodič, brat Ján študuje na gymnáziu,
sestra Karolína je na základnej
škole, býva s nami aj ockova mama
- moja starká;
Čo ťa baví: najviac deti, potom

vá, ktorá ma priviedla k saleziánkam a ponúkla mi novú
formu života - tú duchovnú.
R.P.: Direktor komunity saleziánov Ivan Žitňanský.
Čo si myslíš, čo vás dvoch
spája?
M.B + R.P.: Láska k deťom.
Tvoj odkaz pre čitateľov
Lawíny:
M.B.: Pozdravujem vás a buďte stále veselí!
R.P.: Všetci ste super, Boh
vám žehnaj!
Za rozhovor ďakuje
Aďa Feketeová

OSPRAVEDLNENIE Autorka sa ospravedlňuje animátorkám z Námestova, s ktorými
robila rozhovor v minulom čísle, že uviedla ich mená a fotky naopak.
Láska ukazuje človeku cieľ jeho života.
Rozum ukazuje prostriedky, ako ho uskutočniť.
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aB Tvorivá dielňa
Nechcem,
aby ste
plakali
vy alebo
niekto iný.
To mi len
napadlo,
keď píšem
o hviezdach.

Foto: sr. Janula

Je to klasický symbol
vianočného obdobia.
Chcem vám ponúknuť
priestorové hviezdy ako
dekoráciu stromčeka
alebo okien počas najkrajších sviatkov roka.

...vráť mi tie
hviezdy,
nebo si rozplakal.
26

Pomôcky: výkres,
„kopirák“, pravítko,
nožnice, ceruzku, tvrdú
podložku, orezávač alebo skalpel na vyrezávanie, hodvábny farebný
papier a lepidlo.
Postup práce: je
veľmi jednoduchý.

Fanatik je ten, kto zdvojnásobí svoje úsilie, keď zabudol na svoje ciele.

Maketku si prekreslíte na
výkres, vystrihnete podľa plných čiar, pomocou
pravítka si ohnete jednotlivé
čiary – čiarkované smerom
von a bodkované dovnútra.
Tak sa vytvorí priestorová
hviezda, ale len polovička.
Tú potom povykrajujete po-

mocou nožíka alebo skalpelu
(pozor na miesta ohybu,
nechajte si okolo zopár
milimetrov), z hodvábneho
papiera si vystrihnete o čosi
menšiu hviezdu a vykrojenú
podlepíte.
Potom zlepíte obidve
takto urobené hviezdy. Nako-

Tí najskvelejší ľudia sú najskromnejší.

niec stačí kúsok silonu alebo
nite a môže veselo visieť celé
vianočné obdobie. Ak nemáte
hodvábny papier, dobre vyzerá aj vykrajovaná a nepodlepená. Stačí to vyskúšať.
Veľa radosti z krásnej vlastnoručnej výzdoby vám želá
sr. Janula z Michaloviec
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Ftipy, ftípky



Malý prváčik ide po prvý raz do
školy. Mama sa ho pýta:
- Máš všetko? Peniaze, mobil,
kreditku?









  
Rozprávajú sa dve ženy:
- A čo vaša dcéra?
- Moja dcérenka! Aká je šťastná!
Má takého úžasného manžela! Dal
jej auto, šperky, na aké si spomenula, množstvo služobníctva. Raňajky jej nosí do postele a ona si potom
leží až do obeda. Aký vzácny muž!
- A váš syn?
- Ach, chudák chlapec! Zobral
si peknú fúriu! Dal jej auto, šperky,
na aké si zmyslela a armádu služobníctva. Nevstáva skôr ako pred
obedom! Nevstane ani preto, aby
mu urobila raňajky!
Matka kričí na svoju desaťročnú
dcéru:
- Fajčila si moje cigarety?
- Áno ale iba dve.
- Tak za trest pôjdeš dnes spať
bez koňaku!
- Jožko, už som ti vravela, že sa
nemáš hrať so zápalkami.
- Mami, ja som sa nehral, ja som
si chcel zapáliť cigaretu.

Turista ide po Bratislave a
pýta sa malého Bratislavčana:
- Prosím ťa, ako sa dostanem do
múzea?
- Dajte sa vypchať.

