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Knock, knock
... knocking on Heaven´s door... Zdá sa mi, že už pomaly začnete aj
vy klopať na bránu vašich spomienok. Nové počasie, nový školský rok, nové
odhodlania, nová poštová schránka, noví spolužiaci... Verím, že každý z vás
má kopec nových vecí, jednu máme však spoločnú... spolu s novým číslom
Lawíny sa chystáme osláviť 15. výročie našej Laury na Laurafeste.
„Radosť Božia, iskra krásna, elyzejskej dcéry hlas, teraz s láskou nevýslovnou, ku svätyni vedieš nás.“ Toť pár veršov z Ódy na radosť.
Nepochybujem, že každý z nás by zostrojil niekoľko veršovú ódu na
našu ľúbeznú Lauru. Ale to od vás nežiadam, len chcem, aby ste tú radosť
a iskru, ktorú spomína už Schiller doniesli so sebou do Banskej Bystrice,
aby sme spolu mohli zapáliť dosky Laurafestu. Máte ešte chvíľu čas, tak
zbierajte radosť, zapaľujte iskru, aby bolo na Laf-e fenomenálne, famózne... a tak ako budete chcieť.
Zoberte si so sebou spokojne všetky tie vaše „nové veci“ a potom môžete u nás zaklopať, radi vám otvoríme.

Knock, knock...
Dani, Banská Bystrica
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Radosť je akt i účinok lásky. (Sv. Tomáš Akvinský)

laura & laura

Laura-fesTory
Story Laurafestov nie je ani taká dlhá
ako akčná. Počas naše 15-ročnej
story sme festovali dvakrát: v Dubnici
nad Váhom a v Banskej Bystrici.
Vyberáme perličky z článkov, ktoré
o Laurafestoch odzneli v médiách:

... v sobotu dopoludnia nikto netušil, že príde nečakaná výzva organizátoriek: „ Ak stihnete za dve
hodiny splniť 50 úloh, čaká vás odmena. Ale vy to
asi nezvládnete!“ Reakcia bola adekvátna vekovému zloženiu účastníkov. Tínedžerky a tinedžeri sa
s explozívnym nasadením pustili do úloh. V najväčšom virvare vstúpil do sály pán Jendruch – áno, ide
o otca zázračne nadaných súrodencov. S údivom
hľadel, ako tri dievčatá podliezajú rad desiatich
stoličiek, ďalšie prevliekajú motúz cez rukávy
dvadsiatich pulóvrov, dve si striekajú na hlavu
šľahačku, iné počítajú písmenká v knihe, niektoré
hľadajú v telefónnom zozname osoby s menom
Laura, aby im zavolali a pozdravili ich pri príležitosti Laurafestu ...

Laurafest 2006 – pohol ruky i srdcia
animátorov
... terénne animátorské práce nenechali ruky,
nohy ani srdcia zaháľať. Vyše sto účastníkov
strávilo sobotné popoludnie nezištnou aktivitou v prospech tých, ktorí potrebujú pomoc:
v nemocnici, v detskom domove, v krízovom
centre, na fare, na brigáde v okolí krížovej
cesty, s deťmi na sídliskách alebo v rodinách.
„V nemocnici nám pán kaplán rozdal biele
plášte s nápisom duchovná služba. Vyzeralo
to tak oficiálne, že sme sa najprv zľakli. Aspoň

Foto: baštr

Laurafest 2003 – oslavovali sme desiatku

Spomienka na Laurafest 2003
ocenenie pre predsedníčku Efku Ruši
sme si boli viac vedomí toho, na čo sme tam.
Na JIS-ke sme našli mladého pacienta vo
vážnom stave. Chceli sme ho povzbudiť, ale
on sám bol taký plný optimizmu, že sme odtiaľ
odchádzali povzbudené my,“ rozprávali Aďka so
sestrou Jankou z Bratislavy.
„Prídete aj zajtra?“ pýtali sa deti na sídlisku,
ktorým sa animátori venovali. „Videla som toľko
milých detí, z ktorých ani jedno nemá to, čo ja
– rodinu,“ uvedomila si svoj veľký dar Janka, keď
sa vrátila z detského domova. To je len zopár flešov z tejto „terénnej aktivity“. Ostatné zostane
ako tajomstvo v pamäti a možno aj v denníčkoch
priamych účastníkov.

Veselosť je prejav kresťanskej nádeje. (Don Bosco)

Čo sa bude písať o Laurafeste 2008,
je na nás. :-)
apa
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lawínoviny

Nová tvár na ústredí
Novou tvárou, ktorá vás na ústredí
privíta vždy s úsmevom, je sestra
Zuzka Šmotláková. Čo sa skrýva
za jej dobrou náladou, prezradila
v odpovediach na naše otázky.
Aklimatizovala si sa tu? Čo ti pomohlo?
Už skoro po troch mesiacoch sa začínam aklimatizovať :-). Aj vďaka sestrám, bratom a mladým. Je
tu všade saleziánsky ruch a radosť.
Do všetkých kútov a tajov ústredia Laury mi
trpezlivo robí exkurzie Janka Kurki a na diaľku, ako
priateľ na telefóne, ochotne radí Marta.

Čo ťa tu zaujalo?
Na prvý pohľad ma zaujala miestnosť, ktorej sa hovorí ústredie Laury. Tu nájdete všetko v jednom – kanceláriu, propagačné oddelenie, strediskové a ekonomické oddelenie, rodinný kútik, kuchyňu, kaplnku, ale
všetko má svoje sympatické miesto, vyzerá to ... veď príďte, uvidíte a budete chcieť zostať!

Aký svoj osobný vklad by si chcela priniesť do svojej práce?
Asi až postupne zistím, čím môžem osobne prispieť. Zatiaľ je to komunikácia so strediskami pri kontrolovaní ich projektov a akcií – spolu s Monikou, pomoc s celoslovenskými projektmi ... Nechám sa ešte
prekvapiť, čo mi Pán pošle. S takou podporou, ktorá tu je, ústredie Laury je priamo nad kaplnkou na
Mamateyke, máme zabezpečenú pomoc zhora aj zdola! A s tímom na ústredí bude radosť pracovať! :-)

Kalendár
saleziánskej mládeže
Osvedčený posterový kalendár vychádza aj
tento rok. Visí už vo vašom stredisku? Je na nezaplatenie, lebo vďaka nemu máme prehľad o celoslovenských aj regionálnych podujatiach saleziánskej
rodiny. Stačí už len dodať si tam tie svoje vlastné
lokálne akcie v takých termínoch, aby nás neohrozovali žiadne konflikty záujmov :-).
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Nenazývajte zábavou to, čo necháva výčitky svedomia. (Don Bosco)

Na Pomedzi riadky IV príde možno aj Mikuláš
Obľúbené mediálne školenie sa bude konať opäť na Mamateyke 5 -7. decembra 2008. Pozvánku okrem
vás – našich Laurákov – dostal aj Mikuláš, preto tohtoročné PR dostali podtitul Možno príde aj Mikuláš.
Ale hlavne príďte vy. :-)

Vyšiel nový Lauradiár
„Keď minulý rok nevyšiel LAURA diár ale
Notebook, viacerým z vás srdce zapišťalo za
diárom. A keďže ten piskot doľahol až do našich uší, v tomto jubilejnom roku, keď slávime
15. výročie, opäť vychádza váš obľúbený diárik so
všetkým možným užitočným,“ týmito slovami uvíta svojich čitateľov nový Lauradiár, ktorý ponúka:
kalendár s liturgickými čítaniami, animátorské podnety, 15-ročnú LAUstoRY, informácie o všetkých
našich strediskách, hry, zoznamovačky, tvorivé
modlitby, vtipy a zábavu.

Na Laurefeste počítaj so mnou
Posledný októbrový víkend sa chystá v Banskej Bystrici
Laurafest. Bude sa oslavovať 15. výročie založenia
Združenia Laura. Pripravuje sa opäť bohatý program
s hlavnou témou Počítaj so mnou. Pýtame sa Daniely
Oremovej, ktorá je členkou organizačného tímu.
Čo máš ty v tíme na starosti?
Komunikáciu so strediskami, vybavovačky cez maily a potom nejaké článočky... a čo sa pritrafí do programu.
Ako prebiehali prípravy?
Program bol hotový už v septembri, už len stačilo prebrať zodpovednosť... teda kto, čo a ako... pridať
osobnú tvorivosť a zapálenosť a všetko išlo OK.
V čom bude tento Laurafest lepší ako ten minulý?
Vo všetkom, v čom ho budete chcieť vidieť lepším .
af:)
dvojstránku pripravilo ústredie

Najväčšie potešenie je urobiť potešenie druhému. (J. Bruyére)
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VIDES-ákom

bijú srdcia pre misie ešte viac

Ukrajinské kanikuly

Tak sme tu opäť s naplnenou dušou,
nasýtenou Ukrajinou! A ako sa to
všetko začalo? V Užhorode sme
zalyšili (ukr. nechali) užhorodskú
partiu a pokračovali v ceste do Ľvova.
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Napriek tomu čo sa o ukrajinských vlakoch
hovorí, nám sa zdal byť so všetkými vyklápacími,
tvrdými, ale napriek tomu pohodlnými červenými
ležadlami úplne skvelý. Víkend sa niesol v znamení príprav na tábor, triedení hračiek, výrobe kulís,
a popri tom sme si smiechom vytvárali tehličky
na bruchu.

Keď sa Boh usmieva na dušu a duša sa usmieva na Boha, vzniká trojica. (Eckhart)

Ľudia z Pustomýt (dedinka neďaleko Ľvova),
deti, animátori a pani zlatá, u ktorej sme bývali,
nás prijali s otvorenou náručou. Obľúbili sme si
ich a myslím si, že aj oni nás. Veselo i vážne sme
nacvičovali spolu s Ukrajincami scénky, v skupinkách občas robil niekto jazykovo zdatnejší translátora, asistovali sme pri hrách, proste sme žili!
Druhý týždeň nás privítalo mesto Fastiv (asi 50
km od Kyjeva). Po niekoľkodňovej snahe objaviť
centrum mesta sme prišli na to, že centrum tvorí

päťmetrová socha Lenina a jej okolie. Na tábor
nám chodili aj deti zo sirotinca, ktoré boli veľmi
otvorené, ale bolo vidieť, že im chýba láska. Zamilovali sme si tieto jednoduché deti, ktorým stačila
naša prítomnosť.
Po 20 kilometroch nachodených po Kyjeve
sme sa plní zážitkov, nesmierne obohatení, ale aj
unavení vrátili domov. Po týchto dvoch týždňoch
nám srdcia ešte viac bijú pre misie.
Za ľvovskú partiu dobrovoľníčka Nika

V Albánsku
medzi morom
a horami
Krajina orlov – Sqiperia –
očarila hneď našu slovenskú
VIDES-ácku dušu. Hory
bez turistických chodníkov,
more s rybami, ktoré u nás
nemáme, veľa detí a mladých,
na pohľad chudobných, v srdci
však veľmi veľkodušných.
S optimistickým nasadením sme prekonávali jazykovú bariéru na prímestskom tábore
v Tale, vidieckej osade pri mori. Sestry saleziánky tu
už štvrtý rok pracujú s chudobnými rodinami, ktoré
sa sem prisťahovali z hôr. Témou tábora bol príbeh
indiánskeho chlapca Hašaleho. Každý deň sme prežívali časť jeho života a uvádzali do života niektorú
ľudskú alebo kresťanskú hodnotu.
Matka Terézia - patrónka Albánska – nás učila
robiť malé veci s veľkou láskou. Zážitky prijímania

odlišností v kultúre, jazyku, mentalite, strave sme
prežívali každý deň. Horúce dni nám dávali možnosť prinášať obety aj za tých, ktorí nás sprevádzali
modlitbou a prispeli materiálnym alebo finančným
darom pre túto chudobnú krajinu poznačenú totalitou, strachom a veľkým hrdinstvom v boji s akýmkoľvek nepriateľom.
Elen, slovenská koordinátorka VIDES-u

Najväčšiu radosť zažijeme vždy tam, kde to najmenej čakáme. (Exupéry)
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Misia VIDES-u sa zavŕšila
na Slovensku
Partia mladých VIDESákov z rôznych miest Slovenska začína 12. júla svoju –
pre niektorých prvú – misiu. Stretli sme sa v krásnom kúte slovenského kraja,
v Hriňovej pri Detve. Všade naokolo boli krásne kopce, lúky, polia a lesy. Na
lazoch nás čakal veľký dom plný zvierat, ktorý sa mal
stať na týždeň aj naším domovom.
Narnia chytila hriňovské decká

Po ubytovaní a menších úpravách domu sme sa
rozhodli stráviť nedeľu na detvianskych slávnostiach a načerpať sily v prírode. Na druhý deň ráno
sme privítali deti a spoločne sa pustili do objavovania tajomstiev krajiny Narnia. Deň sa začínal
rannou modlitbou a úryvkom z filmu Narnia Lev,
šatník a čarodejnica. Každý deň sa deti snažili
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získať jednu vlastnosť prezentovanú v konkrétnom dni – úprimnosť, súdržnosť, odvahu... Deti sa
vybláznili pri Narniáde, workshopoch, teamworku, maškarnom plese, večerných diskotékach a
rôznych hrách. Úžasným zážitkom bol aj celodenný výlet do prírodnej rezervácie Poľana, kde
decká videli krásne prírodné úkazy, vyjašili sa pri
hrách a v rodinnej atmoške si kadečo poopekali.

Tu bude nejaká svetoborná myšlienka. Tu bude nejaká svetoborná myšlienka. Tu
bude nejaká svetoborná myšlienka. Tu bude nejaká svetoborná myšlienka. (Autor)

Za každý zaujímavý a na zážitky bohatý deň sme
Pánovi poďakovali svätou omšou a večernou
modlitbou. Pri objavovaní tajomstiev Narnie
nám nikdy nechýbala odvaha, radosť, súdržnosť,
sila a dobré jedlo.
Celý týždeň sme zakončili slávnostnou svätou
omšou, na ktorej bol každý člen tábora pasovaný za Rytiera armády bojujúcej za víťazstvo
Dobra. Potom sa decká rozpŕchli na všetky
svetové strany.

Misia pokračuje v Boľkovciach
Po voľnom víkende strávenom hubárčením a
opekaním sme sa museli rozlúčiť s múkaním
kráv, kíkiríkaním kohútov a arómou hnoja.
Druhý týždeň nás privítala dedinka Boľkovce
s tými istými deťmi ako v Hriňovej, pretože
náš prídedinský tábor sa zmenil na pobytový.
Deti s animátormi spali na fare s rozprávkovou
kúpeľňou (prvý deň „vybuchla“) a v budove

bývalej materskej školy, ktorá teraz slúži ako
obecný úrad.
Veľkým zážitkom bol aj výlet na hrad
Šomoška. S deckami sme pripravili kultúrny
program, ktorý si mohli prísť pozrieť rodičia a
obyvatelia okolitých dedín do kostola.

Akcia v dedine
Týždeň plný rozprávok sme skončili aktivitou s
názvom Akcia v dedine. Deti sa snažili pomôcť
ľuďom v dedine, zametali sme dvory, vytrhávali
burinu v záhrade, nosili nákupy, šmirgľovali
bránky...
Po odchode detí sme sa vybrali do Lučenca
na pizzu a definitívne zakončiť našu misiu. V sobotu po obede sme sa plný zážitkov a skúseností
rozlúčili, poslednýkrát si zamávali a pobrali každý
svojím smerom.
Pietro, dobrovoľník z Košíc

Letné aktivity VIDES-u
pre slovenské deti podporila:

Len Duch Svätý nás môže otvoriť pre vieru a umožniť nám žiť každý deň v plnosti.
(Benedikt XVI.)
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nosti. Aj keď ticho bolo občas prerušené hlasitým
chrápaním unaveného pútnika, ktorý spal niekde
vzadu, bazilike to dodalo čaro skutočného domova. (A nám myšlienku pridať sa.) Veď čo môže byť
krajšie, než noc strávená pri našej Mamke? Tak ako
hovorila hlavná myšlienka púte: „Pozri, mama!“
Mária sa na nás pozerala v bazilike celú noc.
„Cirkev na Slovensku začína postupne rozširovať svoju mediálnu sieť a zapĺňa ju kvalitnými mladými ľuďmi,“ poznamenala jedna z prítomných. To,
že mala tohtoročná národná
púť mediálny podtón bolo
všetkým jasné už od začiatku, a to nielen z plagátov.
Nedeľné workshopy, kde sa
„BANG! Na Marci!“ „Ale prečo zasa na mňa?“ Alebo: účastníci mohli naučiť, ako
„Mestečko Palermo zaspáva a zobúdza sa prvý mafián si vytvoriť webovú stránku
za jednu hodinu, alebo ako
a strieľa.“ To boli asi najčastejšie opakované vety
si zo správ vybrať tie najlep13. septembra 2008 cestou z Kubína do Šaštína.
šie... V programe nechýbaďakovali Mamke za celý deň. Okolo prúdilo ticho, li ani diskusie. Jedna so športovými novinármi o
pokoj a láska. Všetky naše olympiáde v Pekingu a druhá na tému médií s braprosby sa v tichu tislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.
O zahriatie zamrznutých kostí sa postaral Festabang
rozplývali
a naberali a príjemnú atmosféru vytvorili aj stánky ziwhaťákov
na ta- s animovanou rozprávkou Shaun the Sheep a Laujom- rastánok s fotosúťažou.
Po polnočnej omši, ktorú celebroval hovorca
KBS Jozef Kováčik nasledoval film Truman Show
s diskusiou. Vyvrcholením púte bola pontifikálna sv.
omša, ktorú celebroval Mons. Stanislav Zvolenský.
Bolo síce daždivé počasie, no nás to neodradilo.
Sviatočné oblečenie nahradili pršiplášte a spoločne
s ostatnými pútnikmi z celého Slovenska sme si vychutnali oslavu našej Mamy.
„Som veľmi hrdý na to, že patrónkou Slovenska je práve Sedembolestná. Som presvedčený, že
mne aj ostatným pútnikom sprostredkuje všetky
milosti potrebné na to, aby som mohol niesť svoj
každodenný kríž, “ dodal na záver Andrej, jeden
z účastníkov.
julja, Dolný Kubín
ie, neboli sme negatívne naladení, ba práve
naopak. V kupéčku vládla super atmosféra,
ktorá sa príchodom do Šaštína len a len
zlepšovala.
Sobotu sme odštartovali duchovnou obnovou,
ktorá nám pomohla k tomu, aby sme si mohli odniesť z púte čo najviac milostí. Pokračovali sme prehliadkou šaštínskej baziliky, zvonice a najväčšieho
slovenského organu. Zvony odbíjali polnoc, keď
sme pod nohami Sedembolestnej v tmavej bazilike
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Foto: Archív strediska

Bang! Do Šaštína

Majte sa na pozore pred smútkom. Je to neresť. (G. Flaubert)

POZOR! Stratila sa
Laura z neba!

S takýmito slovami na úvod
pobehovali anjeli pomedzi
dievčatá, účastníčky dievčenského tábora, z takmer
celej Oravy. Tvárili sa, že
niekoho hľadajú, urobili poriadny chaos. Moderátorky dali
všetko do poriadku s vysvetlením,
že ak to je naozaj také dôležité, tak
tým agentom dievčatá ochotne pomôžu.
Aj ony sa stali agentkami. Božími agentkami. Nasledovali talentové skúšky, ktoré im pomohli pri
rozdeľovaní do skupín. Každá skupina musela mať
všetky funkcie /napr. pyrotechnik, kecadlo, spojovateľ, umelec, tanečník, spevák, záchranár.../.
Pátranie bolo naozaj náročné, pretože všetky informácie sa mohli agentky dozvedieť len od ľudí
zvonku. Počas programu veľa príležitosti nebolo.
Aj napriek náročnosti to zvládli, každej skupinke
sa podarilo nájsť niekoho, kto o Laure niečo vedel, takže záverečný vedomostný kvíz im nerobil
veľké problémy. Večer pred odchodom si pozreli aj film o Laure, takže ak náhodou niekto ešte
niečo nerozumel, pri filme pochopil, ak od únavy
nezaspal.
Celým týmto pátraním sprevádzala agentky
maskotka húsenička, ktorá predstavovala bezstarostné detstvo. Keď sa zakuklila, účastníčky prežili

deň muža, jeho vlastnosti a úlohy, a čosi tajomné,
čím nikdy ženy nebudú. Ďalší deň z kukly vyšiel
nádherný motýľ. Dievčatá prežili deň ženy, jej vlastnosti a úlohy, a tiež čosi tajomné, čím by sa mali
stať. Organizátorky sa nenápadne snažili vložiť do
sŕdc dievčat myšlienku: Raz sa zo mňa stane žena.
Chceli, aby sa už teraz na to pripravovali. Ako sa z
hravej húseničky stal motýľ, z každého dievčaťa sa
stane žena. Veľký dôraz kládli na premenu srdca.
Teda išlo o premenu motýľa - premenu ženy - premenu srdca. Laura ich pri tom sprevádzala a stala
sa im veľkým príkladom v boji o čisté srdce. Tajná
misia sa v tábore neskončila, agentky sa rozhodli,
že Lauru budú hľadať aj naďalej v srdci, aby sme tak
premieňali seba a tým aj naše okolie. K tomu nám
bude pomáhať spojenie s centrálou – s nebom, čiže
modlitba.
Janka Pantoková, Námestovo

Obleč si veselosť, ktorá sa vždy páči Bohu. Smútok ničí človeka a vyháňa
Ducha Svätého. (Hermas)

11

Foto: Archív strediska

„Stratilo sa nám dievča. Volala sa
Laura. Nevideli ste ju? Keby ste
náhodou niečo vedeli, dajte nám
vedieť. My sme tajní
nebeskí agenti.“

lajfin

Nedovoľ, aby ťa strach
z prehry, vyradil z hry.
A je to tu, presnejšie už bolo. 13.september 2008 – pamätný deň v srdciach
dievčat, trénerov a všetkých ľudí, ktorí prišli podporiť svoje družstvá, lepšie
napísané ženstvá do Sabinova na TRAMKU – Turnaj Radosti Alebo Malú
Kamarátsku Action.
a 6 povzbudzovania chtivých ľudkovcov sa stretlo v sobotu o piatej hodine rannej na autobusovej
stanici, aby sa vydali zdolať a prekonať aj tie najťažšie prekážky.
Dorazili sme do strediska Sales
v Sabinove, kde sme celú akciu
začali tak, ako sa patrí, svätou
omšou. Nasledovali organizačné
pokyny, prezliekanie a mohlo sa

Foto: Archív strediska

Na tejto skvelej a jedinečnej
akcii mali možnosť ukázať dievčence svoje futbalové nadanie po
prvýkrát v histórii saleziánskeho
športu. Zúčastnilo sa 7 družstiev:
Sabinov (2x), Bardejov(2x),Banská Bystrica, Humenné. Samozrejme, aj naše stredisko mal kto
reprezentovať. 1 skvelý tréner,
10 zapálených dievčat pre futbal
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začať hrať. S modlitbou na perách, odhodlaním, chuťou a radosťou v srdci sme si vypočuli
posledné pokyny od nášho skvelého trénera Pištu a FC ženy
MASY vyšli na ihrisko s parádnym pokrikom a mottom.
Toto motto nás hnalo čoraz
viac a viac dopredu. Píšťalka odpískala a my sme začali hrať ani
nevieme ako, a prvý zápas bol za
nami s výhrou na našom konte.
Takto rýchlo ubehli aj ostatné zápasy. No srdiečka nám podskočili, keď išlo do tuhého. Posledný
zápas so Sabinovom sa skončil
1:1 a pokračovalo sa penaltami.
Vtedy sa ukázala sila modlitby
a jednota Michalovčanov. Rozhodujúci gól, ktorý nás posunul do
finále, dala naša skvelá Eugenika.
Poviem vám, asi ste ešte nevideli
toľko radosti pokope. A tak sme
čakali na finálový zápas s Bardejovom. No a nastal ten čas...
začala sa hra, v druhom polčase,
2 minútky pred koncom dávame
rozhodujúci gól do brány súperiek. Teraz stačilo už len ubrániť
našu bránku... 45 sekúnd dokon-

Keď nebudeš mať radosť sám zo seba, svet ti radosť neurobí. (P. Heyse)

ca...30...15...10... ááááá koniec.
Vyhrali smeeee.... No tak to bolo
radosti! Putovná tramka je u nás
doma a sme na ňu hrdé. Sme
hrdé na našu skvelú brankárku
FeFe, ktorá pustila len jeden jediný gól, a tak sa zapísala do histórie dievčenského futbalu. Hrdé

sme aj na našich povzbudzujúcich. No vďaka patrí hlavne celému tímu, pretože počas zápasov
medzi nami panovala pohoda,
zábava, láska a jednota, a to bolo
viditeľné aj v hre. Neskutočne
obrovská vďaka patrí nášmu jedinečnému trénerovi Pištovi, ktorý

mal s nami veľa trpezlivosti a veril nám. Samozrejme, najlepšie
nakoniec...Vďaka Pánu Bohu za
ochrannú ruku, ktorú nad nami
držal po celý čas. Tešíme sa o rok
zas .
                                        mm-

Foto: Archív strediska

Chceme
prázdniny!
Nielenže bola podpísaná ppp = petícia na predĺženie prádnin alias prezenčka, ale dokonca k nám
prišli moderátorky zo vzdialených krajín, dvojičky Júlia a Augusta, aby nám dali na vedomie,
aké krásne sú letné mesiace. Dokonca o tom
vznikla hádka, až sa celá spoločnosť rozdelila
na dva tábory: júlovský a augustovský.
Dvojičky v nás oživovali spomienky
na krásne zážitky z prázdnin pozeraním fotiek a kladením otázok na
tému „Čo si robila cez prázdniny?“
Odpovede boli veľmi kuriózne: návšteva vidieka,
plavba na lodi, ba dokonca lietali! Dievčatá to tak
naštartovalo, že sa nakoniec poschovávali do skríň
a kufrov, aby ich skrytá hrozba – škola – nenašla!
V konečnom dôsledku však ani skrine, kufor alebo hŕba pulóvrov nepomohli, keď ich vždy a všade
všetečné animky našli. Ale po bohatom odškodnení

Foto: Moška

V tomto duchu sa nieslo slávnostné
otvorenie klubu na Kremnickej 19.

– vo forme lízaniek a keksíkov – sa všetci zhodli
na tom, že aj ostatné mesiace sú krásne: dozvieme
sa nové veci, uvidíme našich kamarátov a na konci
týždňa (akože piatok) dostaneme malinku, keď sa
všetci zídeme v našom stredisku. Čiže ešte stále
platí: „Hurá, stretká!“
Moška, Bratislava – Kremnická 19

Najviac premárnený je deň, keď sme sa nezasmiali. (S. Chamfort)
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lajfin

Tam, kde sa muchy obracajú naspäť, kam autobus
chodí prázdny, je koniec sveta. A na konci
sveta leží malá dedinka Petríkovce. V nej malo
humenské stretko Kľučiek nocovačku.
Naša Mirka sa ponúkla, že by
sme mohli mať, trochu netradične, nocovačku v ich starom
dome v Petríkovciach. Pospomínala výhody – dom s elektrinou
a plynom len pre nás a čerstvý
dedinský vzduch, aj nevýhody –
latrína, voda zo studne a lokalitka
na konci sveta.
Nakoniec sme šli – a vybrali
sme si najchladnejšie dva dni týždňa. Celé zababušené sme prišli
vlakom do Michaloviec a odtiaľ autobusom do Petríkoviec. Autobus
sme mali posledné zastávky len

pre seba, ale keďže nás bolo desať,
tak to až tak nebilo do očí.
Cesta od zastávky k domu bola
vďaka sviežemu vzduchu rýchla a vďaka takmer lietajúcim „tuningovaným“
embéčkám aj veselá. Nuž a vďaka
dažďu sme neopekali špekáčiky nad
ohniskom, ale na panvici, čo však nezanechalo na ich chuti žiadne stopy.
Program prvého a jediného večera bol veľmi jednoduchý – hrali
sme „mafiu“, až kým nás neboleli
jazyky od falošných obvinení, a prešli sme sa po petríkovskej poľnej
ceste, ktorá zrejme viedla úplne na

koniec sveta. Najviac adrenalínu pre
nás znamenala latrína: len ty, tma
a zvláštne zvuky zo záhrady. Celý
deň sme zakončili filmom, ktorý bol
účinnejší ako uspávanka.
Druhý deň sa začal rannými
chválami a umývaním zubov studničnou vodou pri viniči. Potom už
deň s prípravou obeda, hraním
senátu, upratovaním a balením
rýchlo ubehol. Ešte pre tým, ako
sme odišli, bolo nutných zopár
opráv – 50-ročná posteľ nevydržala naše nadšenie, a tak sme museli
tie neposlušné šrúbky pribiť :D. Po
špeciálnej súkromnej omši u Saleziánov sme sa pobrali domov, aby
sme mohli povedať, ako to zhrnula
Sisa: „No, proste bolo peckovo,
vôbec nám nevadil zastaraný spôsob žitia, pretože prežiť sa dá všetko, ak máš pri sebe skvelých ľudí.“

Foto: ZuzBrest

Kľučkovská nocovačka
na konci sveta

Juliška, Humenné

Šamorín prežil týždeň v Narnii
Narnia. To nie je iba faun, hovoriace bobry, kentauri, tancujúce stromy, ale aj
Nadšenie, Atmosféra, Radosť, Nálada, Iniciatíva, Akčnosť. To všetko obsahoval náš
prímestký tábor, vďaka ktorému to druhý júlový týždeň v Šamoríne žilo.
Bránou do fantastického sveta bol
šatník, za ktorým bola zamrznutá
Narnia. Počas celého týždňa sme
sa ju snažili postupne roztápať našimi dobrými skutkami, aktivitou
a bojom za dobro. Ale nebolo to
také ľahké, pretože v Narnii kra-
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ľovala zlá čarodejnica Jadis, ktorá
v kúzelnom svete udržiavala stálu
zimu. Pri záchrane nám pomáhali
štyria súrodenci – Lucy, Edmund, Peter a Susan, ako aj pravý kráľ Narnie
- Aslan. Spolu sme dokázali premôcť
zlo a do Narnie navrátiť jar.

Tábor skončil svätou omšou a slávnostnou korunováciou
všetkých, ktorí dopomohli k lepšej Narnii. Pripájame sa týmto ku
všetkým, ktorí už bojovali a bojujú
za Aslana.
Lucia Chmelová

Nálada je v ľudskom živote všetkým.
Urobí z kameňov zlato a zo zlata kamene. (H. Laube)

aB
Animátorský
bonus

Pre dušu
Radosť je pre mňa
z naj - tém

Nebojte sa
Vaše desatoro animátorky

Na stretko
McLaura 15

Medi@

Foto:

Foto: Denisa Graňáková

Akcia sa končí, keď je medializovaná

Zoom
Viktória Kolčáková, šéfredaktorka

Tvorivá dielňa
Bandana na 15 spôsobov

ab pre dušu

Radosť

je pre mňa
jedna z naj – tém

Foto: Mária Melicharčíková

„Samá švanda – žádné náboženství,“ ukazujú si na nás
niekedy prstom. Ale ktovie, či druhá extrémna verzia –
samé náboženství, žádná švanda – tiež nie je tragická. Veď
Boh je tvorcom každej radosti, ale náboženstvo bez radosti
je náboženstvom bez Boha. Ako to vidí sr. Dáša?
Radosť je pre mňa jedna z najťažších tém . Ale dobre. Život
i osudy v saleziánskej rodine ma
ponárajú do stále nových a väčších hĺbok a zistila som jednu
vec, ktorá ma stále viac fascinuje.
Saleziánska charizma je schopná
obliecť i tie najnáročnejšie veci
do úsmevného, nadľahčeného
štýlu – v tomto je medzi charizmatickými darmi pre Cirkev
skutočne jednotkou. Ak by som
sa mala odvolať na sv. Pavla, tak
saleziáni/ky v širšom poňatí podávajú aj tú najtuhšiu duchovnú
stravu ako mliečny výrobok. Vedia vás namotať aj na tie najťažšie veci, takže pozor na nich. ;)
Možno preto aj niekedy zožíname okrem fandenia aj trochu kritiky, že sa v nej javíme lacní. Ale
ak sa aspoň na rok prezlečiete za
saleziána/ku a budete to chcieť
úprimne a statočne nacvičovať,
otvoria sa vám oči...
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Všetci kresťania by mali byť radostní. V čom spočíva bonus
saleziánskej radosti?
Zdá sa mi, že saleziánska radosť by si mala – ak vládze – zachovať mládežnícku sviežosť, ale
zároveň aj čírosť, ktorú kultúra
smrti neprináša. Bonus je práve
v tom, že salezián či animátor
(rozumej všetkých rodov a stavov) žije príkladným kresťanským či rehoľným životom a ešte
k tomu je nielen radostný, ale aj
veselý – teda viditeľne radostný,
nielen v srdci. A to preto, aby náročnosť jeho štýlu života neodradila maličkých ani slabých, ale aby
priťahovala k Ježišovi všetkých
ľudí dobrej vôle. A kto by dnes
nebol vnímavý na radosť?
„U nás svätosť spočíva v tom,
že sme veselí,“ hovoril Dominik
Savio. Veselosť je zaiste dôležitá.
Ale až tak, že ju môžeme stotožňovať so svätosťou?

V saleziánskom štýle sa vlastne
nedá žiť veselo, ak si neplníme
dobre svoje povinnosti, ak nie sme
čistí, zodpovední, pravdiví... či sa
mýlim? Riskovali by sme totiž, že
to bude iba maska, a maska pri takom nápore dlho nevydrží. Radosť
sa rodí spontánne, ako dôsledok
správne usporiadaného života.
Preto spokojne môžeme povedať,

Maj v srdci slnko, či je víchor, alebo sneh, či obloha plná mrakov,
či plný hádok náš svet. (C. Flaischlen)

že trvalá, autentická a pokojná veselosť je poznávacím znakom svätosti najmä u nás. A ešte k tomu
Dominikovi: možno by sme si
mohli zopakovať všetky predsavzatia, ako sa stať svätým. Táto
veta, jeho veta, je už finále.
Treba mať na radosť šťastnú povahu alebo sa dá z človeka vydolovať aj inak?

Šťastná povaha pomáha
k šťastnému životu, ktorého súčasťou je aj zodpovedný postoj
voči hodnotám ľudským i kresťanským. No môže aj zviesť na
pohodlnejšiu cestu. Naopak, vytrvalé hľadanie šťastia „nešťastnej
povahy“ ju môže priviesť hlbšie
k Bohu a tým k prameňu autentického šťastia a radosti, ktoré jej

Sila ducha sa pozná podľa jeho veselosti. (N. de Lenclos)

Foto: Bara

Foto: Kviki

i nám nik nebude môcť vziať ani
tu, ani vo večnosti .

So sestrou Dášou,
koordinátorkou
projektu EMAUZY,
sa zhovárala Apa.
viac o EMAUZÁCH na
www.laura-mladez.sk
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ab nebojte sa

Vaše desatoro animátorky
V júni sme vás v strediskách vyzvali poslať nám pravidlá správnej animátorky.
Ďakujeme strediskám, ktoré sa do nej zapojili. Mamateyka, Humenné a Košice
sa prejavili najaktívnejšie. Z toho, čo ste poslali, sme zostavili malé desatoro.
Takže, nech sa páči od vás pre vás.

1. Pozná zverené dievčatá

a dá sa im poznať.

ktorí sú obľúbení a ktorých si každý všíma. Učiť sa
prežívať naplno danú chvíľu, žiť a neživoriť, a to
bude tá skutočná animácia.

Túžime po poznaní. Objavovať nielen tajomstvá
priateľstva, ktoré si píšete do denníkov, ale objaviť
v tom druhom poklad, ktorý je práve v jeho jedinečnosti a originalite a to platí aj o tebe, že si jedinečná!

Trpezlivo a v spolupráci s ostatnými
vkladá svoje talenty pre spásu duší.

2.

Rozvíja svoj duchovný
život – modlitbou, prijímaním sviatostí, duchovnými
obnovami, pravidelným
štúdiom náboženskej literatúry...

Kto sám nemá, nemôže nič dať.
Mať iskru, ktorou sa zapália druhí.
Aj tú iskru však musíš od niekoho
stále roznecovať, inak ti nadšenie
veľmi rýchlo zhasne.

Nevstupujem k deťom
sama, ale je so mnou On,
ktorému môžem zveriť
všetky ťažkosti, trápenie
duše.

3.

Vie sa rozdávať: dáva
seba a nielen seba, dáva Boha, a to je jej
radosť.
Na jednej studni je napísané: „Dávať, dávať, dávať
– to je môj cieľ. Dávať sa, ale v správnej miere, aby
si vedela nájsť správny čas a správne miesto pre
Boha, pre seba – oddych aj povinnosti – ale aj pre
druhých.

4.

Animuje všade tam, kde je – nevidí
len svoje, ale aj ostatné deti a mladých.
Mať srdce pre všetkých, nielen pre tých čo „letia“,
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5.

Stratégia, ako zachrániť druhých: 1. Spoznanie –
aké mám dary a čo s nimi? 2. Spoločenstvo, ktoré
rastie so mnou, v ktorom hľadáme a objavujeme.
3. Sprevádzanie – niekto, kto už má skúsenosti
v duchovnej oblasti a pozná, čím mladí žijú, kráča
so mnou, dôverujem mu a viem mi hovoriť o sebe,
aby ti pomohol urobiť zo života krásnu symfóniu.
4. Neznechutiť sa pri prvej prekážke – treba s nimi
rátať, ale bod 2 a 3 ti pomôže.

6. Je láskavá a zároveň náročná.

Vedieť spojiť láskavosť a náročnosť nie je ľahké, ale

Extrémna bolesť rovnako ako extrémna radosť je taký nesmierny cit, že nemôže dlho
trvať. Ľudské srdce nemôže žiť v extrémoch. (V. Hugo)

Foto: Archív strediska Námestovo

nebojte sa ab

treba si vyprosovať od Ducha Svätého múdrosť,
aby ťa učil, kedy je na mieste byť láskavou a kedy
náročnou.

7. Dotiahne veci do konca.

Ľahké je začať, umenie je dokončiť. Tak buď umelkyňou – máš nato! Len treba chcieť!

8

. Zlú náladu a problémy necháva pred
dverami stretka.

Na jedných dverách bolo napísané: „Neotravuj!“
Nemusí to byť v zmysle „daj mi pokoj“, ale pre
nás pri každom vstupe na stretko to má byť výzva,
aby sme „neotravovali“ svojou znechutenosťou,
zlou náladou, ale aby sme vedeli, že s nami je Boh.
Nevstupujem k deťom sama, ale je so mnou On,

ktorému môžem zveriť všetky ťažkosti, trápenie
duše. On sa už postará.

9.

Lieči rany aj úsmevom a dobrým
slovom do uška.

Každá potrebujeme povzbudenie. Aj tak sa
vytvára pekný vzťah, ktorý hovorí o tom, ako ti
na druhom záleží a že chceš jeho dobro, a preto
vieš vystihnúť správnu chvíľu, kedy dieťa v niečom
povzbudiť alebo mu s láskou aj dohovoriť.

10. Ona sama je príkladom.

Už si počula, že príklady nielen priťahujú, ale tých
druhých aj menia, motivujú a zostávajú v srdci na
celý život.

Veľká radosť, práve tak ako veľký smútok, je nemá. (S. Marmion)

pripravila sr. Monika Skalová
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ab na stretko

McLaura 15
Cieľ: oslava 15 rokov Laury na stretku „vo veľkom štýle“
Vek: druhostupniarsky, prudko dynamický
Úprava miestnosti:
1. rozvešiame po miestnosti veľké farebné mašle
nalepíme tváre dievčat jednotlivej vývinovej kategórie nalepíme logo Laury
2. postupne lepíme čísla podľa vývinovej kategórie
až po 15, ktorá musí byť najväčšia, najdominantnejšia...

Úvodný komentár: kým sa dievča stane pätnásťročnou kráskou, prejde rôznymi obdobiami, ktoré
nie sú vždy ľahké. Aj združenie Laura prešlo istým
vývojom (tu môžeme voľne porozprávať o ceste
združenia (inšpiruj sa na webke združenia www.
laura-mladez.sk).
My si prejdeme rôzne fázy takéhoto dievčaťa.

Foto: Stredisko Banská Bystrica

Pripravila: eFKa
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Niektorým ľuďom cinkajú v srdci veselé drobné. (K. Peteraj)

Dojča

Prvostupniarka

Črta: dôvera
Aktivita: vyžrebuejeme dve - tri dobrovoľníčky pijú
z dojčenských fliaš (možno tam dať nejakú jedlú
brblaninu), prípadne dať cumľať cumlíky v trvaní
dvoch minút
(namočíme ich do soli alebo do korenia....)
Pieseň: niektorá pieseň z CD Richard Čanaky a Mária Podhradská deťom
Pomôcky: dojčenské fľaše, cumlíky, detské čiapočky

Črta: snaživosť
Aktivita: vyzuť si ponožku a na papier napísať fixkou
medzi prstami nohy slovo Laura
Pieseň: Jeden pomaranč - Miška Paštéková
Pomôcky: fixky, papiere

Batoľa

Druhostupniarka

Črta: pocit neistoty
Aktivita: fikcia prechodu nad priepasťou: vyžrebujeme ďalšie dobrovoľníčky , odvedieme ich von,
zaviažeme im oči, prevedieme ich po nejakom
priestore tak, aby stratili orientáciu, potom im povieme, že musia prejsť po doske tak, aby nestúpili
mimo, lebo by mohli padnúť do priepasti – môžu sa
chytiť ľavého malíčka animátorky
Pieseň: niektorá pieseň z CD Richard Čanaky a Mária Podhradská deťom
Pomôcky: šatka na oči, doska

Črta: identita
Aktivita: na prádlové štipce nalepíme názvy rôznych vlastností, každé dievča si vytiahne 3, pripevní
si ich na tričko. Pohybujú sa pri hudbe a snažia sa
uchmatnúť si štipce od iných, pričom si chránia svoje. Vyhráva tá, ktorá ich má najviac. Potom môže
nasledovať krátky rozhovor o tomto veku
Pieseň: Sme také, aké sme - Beáta Dubasová
Pomôcky: štipce s nápismi

Škôlárka

Pätnásťročná

Črta: iniciatíva
Aktivita: uviazať čo najviac mašličiek na topánkach
alebo len šnúrok z topánok, alebo z rôznych stúh
Pieseň: Holky z naší školky - Petr Kotvald, Stanislav
Hložek
Pomôcky: Topánky, šnúrky alebo stuhy

Črta: narodky
Aktivita: Jašíme sa – výbuch radosti, minidisco
návrh: vyhotoviť blahoželanie a zaslať na ústredie alebo odfotiť sa a poslať s krátkym oznamom
o oslave do miestnej tlače...
Pieseň: riadna odväzovačka
Pomôcky: torta alebo koláč, izbové petardy alebo
prskavky, 15 sviečok, squellá hudba

Nechaj svetlo radosti a veselosti horieť a chráň ho vo svojej duši. (F. Pfarner)
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ab médi@

Foto: Účastníci Pomedzi riadkov

Akcia sa skončí, keď je
medializovaná
Po akcii nestačí poupratovať, urobiť vyúčtovanie a modliť sa za jej ovocie. Chýba
ešte medializácia. Don Bosco hovorieval: „Treba robiť dobro. Ale treba dať o tom
aj vedieť.“ Čo k tomu dodať? Naše osvedčené heslo: Nebojme sa médií.
Stačí len vedieť ako na to. Vôbec to nie je zložité.
Treba sa držať troch bodov: analýza, nadviazanie
kontaktu a udržiavanie kontaktov. Ešte predtým je
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dobré určiť, komu v stredisku túto úlohu zveríme.
Najlepšie, ak sa do toho pustíme tímovo alebo aspoň vo dvojici.

Keď vyskočíš od radosti do výšky, daj si pozor,
aby ti niekto neodsunul spod nôh zem! (S. J. Lec)

Začneme analýzou

Medializácia a vzťahy s verejnosťou:

Toto cudzie slovo za sebou skrýva akčnú pátračku: Aké médiá pôsobia v našej obci? Noviny,
weby, lokálne či regionálne rádiá a televízie...kto
na mestskom úrade má na starosti úsek mládeže, športu, kultúry? Ktoré ďalšie organizácie sa
zaoberajú mládežou? Ktoré z nich sú pre nás
kľúčové? Ovplyvňujú nás a môžu nás aj podporiť?
Napíšme si ich na lístky a zoraďme na osi dôležitosti. Vyberme si to NAJ a dohodnime sa, ako ich
môžeme osloviť.

Analýza:
- komu o sebe máme dať vedieť
Nadviazanie kontaktov:
- hľadáme a získavame
Udržiavanie kontaktov:
- priebežne informujeme, posielame
- propagačné materiály
- Publikujeme na www.laura-mladez.sk

Nadviažeme kontakty
Na nete, v tiráži novín často nájdeme kontaktné
osoby. Je dobré, ak tam máme niekoho známeho. V malých mestách sa predsa pozná každý
s každým. Odvážne do toho! Veď toľkí ľudia robia
hlúposti a medializuje sa to. Nenastal už konečne
čas zverejniť aj niečo zmysluplné? Napríklad našu
činnosť, ktorá pomáha mladým ľuďom využívať
voľný čas, dáva im zmysel života a chráni ich pred
skratovými rozhodnutiami. S týmto sebavedomím
sa predstavíme kontaktom, ktoré sme si vybrali.
Samozrejme so saleziánskou srdečnosťou a donboskovskou beťárskou skromnosťou.

v pamäti verejných činiteľov, dobrodincov a médií.
Spomeňte si na sympatickú Doris z hľadaného
Nema . Pamäť verejnosti je tiež krátkodobá.

Bližšia košeľa LAURY ako kabát médií
Nezabúdajte teda na našu LAWÍNU a www.lauramladez.sk. Vaše príspevky tiež pomôžu utvárať
akčný obraz o našej činnosti. Niektoré strediská sa
toho už parádne zhostili. Go on!
apa

Čo sme nadviazali,
udržujeme
Akonáhle sa deje niečo
zaujímavé, informujeme.
Pošleme pozvánky, fotky, dynamickú správu.
Dodáme propagačné
materiály: Laura diár, výročnú správu, kalendár
mládežníckeho hnutia...
Priebežne počas roka
servírujeme chrumkavé
kúsky o našej organizácii a podujatiach,
a udržiavame sa tak
Foto: Účastníci Pomedzi riadkov

Tak budeš stále opravdivo veselý, nemáš kedy zhrešiť. (P. Rosso)
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ab zoom

Členka predsedníctva
združenia Laura, má na
starosti komunikáciu so
strediskovými radami
po celom Slovensku. Na
valnom zhromaždení nášho
združenia sa strediskové
rady ustanovili ako jedna
z priorít do ďalšieho
obdobia. Toto všetko
a omnoho viac „ľavou
zadnou“ zvláda naša
fotografka a šéfredaktorka
Viktória Kolčáková.

Prečo je teraz taký zoom
na strediskové rady?
Uvedomujeme si, že práve
strediskové rady môžu byť veľmi nápomocné predsedníčkam
strediska pri koordinovaní Laury. Členovia okrem toho, že
pričuchnú trošku viac k zodpovednosti, môžu lepšie pochopiť, že Laura nie je iba nejaké
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„Stredisková rada je
príležitosť, ako dať
druhým pocítiť, že sú
na tomto svete potrební.“

Veselosť vytvára pružnosť ducha. Prízraky pred ňou utekajú. (S. Smiles)

Foto: Archív V. K.

Strediskové rady
mi prirástli
k srdcu

združenie, ktoré nám dáva peniažky na akcie.
V čom vidíš ich najväčší prínos?
V prerozdelení úloh. Stredisko už neťahá len jedna osoba, ale viac ľudí, ktorí sa môžu vzájomne motivovať.
Prečo sa táto zodpovednosť ušla práve tebe?
Námestovo, kde sa moja laurácka púť začala, bolo
prvé stredisko, ktoré malo strediskovú radu. Keď
som sa stala členkou predsedníctva združenia a
debatovalo sa o strediskových radách, sama som
sa k nim prihlásila. Prirástli mi k srdcu. Práve vďaka tejto úlohe som spoznala mnoho zaujímavých
ľudí.

munikácie
v
Trnave,
šéfredaktorkou
Lawíny, členkou predsedníctva v Laure, praxuješ
v celoslovenskom denníku, píšeš flešovky na
ziwhat.sk ... a k tomu ešte strediskové rady?
Fíha, ešte som si to nikdy takto nevymenovala.
Stredisková rada je príležitosť, ako dať druhým
pocítiť, že sú na tomto svete potrební. V prvej
strediskovej rade som pochopila, čo je Laura, aký
je jej zmysel. V tomto malom združení som našla
ľudí, ktorí ma chápu, našla som tu priateľov. Verím,
že moja práca pre strediskové rady to pomôže
pochopiť ďalším ľuďom, a preto sa oplatí makať, aj
keby som mala ďalších milión aktivít .
Za rozhovor a vzácny čas ďakuje af :)

Aký pokrok zatiaľ vidieť v strediskách, ktoré majú strediskové
rady?
Hoci sa celý tento kolotoč ešte len rozbieha, v niektorých strediskách naozaj
vidieť snahu a vzájomnú komunikáciu,
zapájajú sa do aktivít. Najviac ma teší,
keď komunikujem nie z predsedníčkami, ale práve s ostatnými členkami.
Ktoré strediskové rady sa najlepšie
rozbehli?
Myslím si, že najväčší pokrok vidím
asi v Humennom. Od Humenčaniek
mi prichádzajú odpovede pravidelne
„kozmickou rýchlosťou“ a komunikujú
so mnou najmä dievčatá. Musím však
povedať, že sa naozaj snažia aj ostatné
strediská. Každý mail, ktorí mi príde, je
pre mňa veľkým povzbudením.
Ozaj Viki, nemáš toho nejako „málo“? Si dennou študentkou
masmediálnej
koFoto: Archív V. K.

Radosť je ovocím lásky. (Chautard)
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ab tvorivá dielňa

Typický člen LAURY je človek akčný.
Bandana – univerzálne použiteľná
čiapka-šatka-šál – je teda pre neho
milým darčekom. Dúfame, že to
ocenia všetci účastníci LAURAFESTU.

Bandana
na 15 spôsobov
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Ak chcete, aby sa na vás život usmieval, najprv mu prineste
dobrú náladu. (B. Spinoza)
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 Stratila sa Laura!
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Bandana je vynálezom outdoorových módnych návrhárov. Spratne sa zloží do vrecka.
V čase núdze poslúži ako čokoľvek – podľa tvorivosti jej nositeľa.
A hlavne – hreje i saje pot.
Tvorivá dielňa teda tentokrát
spočíva v objavení 15 spôsobov
využitia bandany. Súvislosť čísla
15 s výročím LAURY je čisto nenáhodná. ;)
Nech sa páči, môžete začať:
šál, čelenka, čiapka, šatka, pirátka, kukla, slepá baba...
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Tešte sa v pokoji z radosti, ktorú vám Boh daruje a neznepokojujte sa pre budúcnosť.
(sv. Terezka)

27

ftipy, ftípky
Dvaja starí priatelia sa hádajú.
Jeden hovorí: „Ja si stále myslím, že
lekári by mali písať recepty čitateľnejšie. Veď sa môžeme zmýliť...“
„Ale nie,“ hovorí druhý, „to je
dobre. Mne dal doktor recept, a
po tom, ako som vybral lieky, používal som ho ako permanentku
do kina celý rok, ako letný pas na
cestovanie vlakom a teraz z neho
moja dcéra hrá na husliach...“

Na májovej porade u sv. Petra
sa rozhorčujú Pankrác, Servác a
Bonifác: „Počúvaj, Peter, ten Ignác nám kazí povesť, čo si mu to
dal za meno? Podľa ľudovej pranostiky má teraz mrznúť, a praží
slnko!“ Sv. Peter pozrie do kalendára a hovorí: „Máte pravdu,
presuniem ho na koniec júla.“
Na hodine náboženstva u tretiakov hovorí učiteľka žiakom:
„Pomodlíme sa jeden desiatok
ruženca.“ Prihlási sa Monika a začína sa modliť: „Zdrava´s, Mária
milostiplná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš,
ktorý schválne zmŕtvych vstal...“
Manžel s manželkou a svokrou
išiel na dovolenku do Izraela. Tam
však svokra náhle zomrela. Manželia zašli do pohrebného ústavu,
kde im vysvetlili, že prevezenie
tela by stálo 5.000 dolárov, ale ak
svokru pochovajú vo Svätej zemi,
bude to stáť iba 150 dolárov.
Manžel hovorí:
„Pošleme ju domov.“

V Krakove zhaslo svetlo počas
modlitby breviára: benediktíni si to ani nevšimli, lebo sa
ho modlia spamäti. Františkáni začali chváliť Boha za sestru
tmu. Saleziáni okamžite zaspali.
Jezuiti išli nahodiť poistky. Premonštráti vytiahli z vrecka mobil a zavolali renomovanú firmu.
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tu mohli mať krásny pohreb...“
Manžel odpovedá: „Pozrite sa,
pred 2.000 rokmi ste tu pochovali jedného chlapíka a on vám za
tri dni vstal z mŕtvych. Tak to ja
nebudem riskovať!“
Policajt bežal k rybníku a kričal:
„Pripravte si peniaze na pokutu, v rybníku je zákaz kúpania!“
Nad hladinou sa objaví hlava a
vykríkne:
„Ja sa nekúpem, ale topím!“
„Tak prepáčte, to nie je zakázané...“ povedal policajt a pobral
sa preč.

Zamestnanec
pohrebného
ústavu sa pýta:
„Ste si istí, že to
naozaj
chcete?
Prevoz je veľmi
drahý. Za 150
dolárov by ste

Najlepšia metóda na to, aby sme sa rozveselili, je rozveseliť niekoho iného.
(M. Twain)

