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Pätnásť prianí
pätnástok
Tí, čo ste boli na Laurafeste, si pamätáte, a tí, čo nie, si zase môžete
prečítať, ako to bolo, keď sme počas slávnostného galavečera blahoželali
našej Laure...
Na pódium som pozvala všetky účastníčky, ktoré v tomto roku – tak
ako naša Laura – oslavujú pätnástku. A boli sme všetci prekvapení, keď na
scénu nastúpilo práve pätnásť pätnástok.
Na otázku, čo by ony popriali Laure, pretože si vedia najlepšie predstaviť, čo taká pätnásťročná Laura prežíva a potrebuje, sme počuli: veľa
dobrých akcií, ako je aj táto, veľa členov, radosť, šťastie, svätosť...
Dobre sme sa zabavili, keď sa
ku gratulantom pridali aj Laurini
rovesníci prostredníctvom malých
videí z bystrickej mediálnej dielne a
Laure priali k narodeninám najmä
veľa peňazí a chalanov. :-) Ktovie,
či vedeli, akej Laure gratulujú?
Jubileum je vždy aj tak trochu o
spomínaní a o vďačnosti...
Keď sme na stretnutí predsedníčok stredísk začiatkom októbra
Foto: Zuzana Brestovanská
spomínali, čo nám Laura dala, začali sa popri zodpovedných a náročnejších veciach vynárať aj veľmi pekné a
hlboké životné objavy: priateľstvo, spoločenstvo, objavenie svojho povolania,
možnosť uplatniť a rozvinúť svoje dary, práca v nej ma naučila dôverovať
sebe i Bohu, veľa pekných akcií a zážitkov, radosť, že sa okolo mňa ľudia
menia k dobrému...
A tak by som sa aj ja rada na záver poďakovala všetkým tým, ktorí sa o malú
a dospievajúcu Lauru doteraz starali, fandili jej a podporovali ju, a chcela by
som Laure, lauráčkam a laurákom popriať, aby stále viac objavovali krásu,
radosť a dobrodružstvo života prežívaného s Bohom i s druhými, aby verili vo
svoje dobré možnosti a neľakali sa slabostí, ťažkostí a nepríjemností, ale s optimizmom a nadšením robili malé veci, ale s veľkou láskou, jednoducho, skromne a vytrvalo, ako to vo svojom živote pochopila a žila aj bl. Laura Vicuňová.
					
Marta,FMA
predsedníčka Laury, združenia mladých

Boh sa nenechá prevýšiť vo veľkodušnosti. (Don Bosco)

laura & laura

LAUstoRY sa reťazí

Pozrite si korálky. Nie tie Natálkine, ale Laurine. Naša story sa reťazí, korálky
pribúdajú a zväčšujú sa. Náhrdelník spestrujú nové farby – veríme, že čoskoro
navlečieme aj korálky športu, streetworku, mediálnej školy...

Korálkové perličky
Vierka Bašistová, ktorá stála pri zrode Laury, sa v nej činí už 22 rokov. Aj to sa dá,
hoci združenie má len 15. Naša šéfredaktorka Kviki dostala zase založenie Laury ako
darček k siedmym narodeninám. Deň a mesiac narodenia majú totiž s našou organizáciou spoločný – 4. december.
V Prešove vzniká prvé
miestne stredisko LAURA,
Sestry saleziánky nadväzujú
na svoje tajné totalitné pôsobenie, vo svojich komunitách zakladajú oficiálne diela, zamýšľajú
založiť celoslovenské združenie
DOMKA navrhuje založiť samostatnú organizáciu pre dievčatá.

1992

4.decembra bolo založené
1993 celoslovenské združenie
LAURA s ústredím v Prešove.Prvou predsedníčkou
sa stala Katka Straková, dnes už
Majirská.

1994

V časopise ČAJKA beží celoslovenská súťaž Správne
dievča.

1996

Celoslovenský projekt:
stanovačka pre dievčatá.

1997

Novou predsedníčkou sa
stala Marta Sendeková.

Novou predsedníčkou sa
stala sr. Eva Rušínopresťahovanie
1999 vá,
ústredia z Prešova do
Bratislavy.

2001

Časopis LAWÍNA,
webstránka

2002

Školenia VILKO
I – IV,
Dotyky múzy
literárna súťaž.

Novou predsedníčkou sa stala
sr. Marta Peťková,
projekt Eucharistiáda
2005 vyvrcholil púťou po
stopách Jána Pavla II.,
prvýkrát Laurasong –
festival našich zborov, prvýkrát
Pomedzi riadky – mediálne
školenie.

2006

VIDES v Albánsku
aj na Ukrajine

–
Lawína získala 1. miesto
v súťaži časopisov FAČA,
VIDES slávil 20. výročie,
Pomedzi riadky v spolupráci
s DOMKOU a Networkom Slovakia.

2007
Projekt R-mail,
začal sa projekt Ži2003 jem, čo s tým a trvá
až doteraz.

R-mail vyvrcholil púťou
do Mariazellu, sto2004 ročnica smrti bl.
Laury.

Zoom na strediskové rady,
nové CVČ,
oslava 15. výročia.

2008

Opravdivý život začína len vtedy, keď sa začína sebazaprenie. (T. Carlyle)
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lawínoviny

Na ústredí pracuje ďalšia
nová tvár – Kika
Ďalšou novou tvárou
na ústredí je Kristína
Kolčáková. Nie, jej
priezvisko a podoba
vôbec nie sú náhodné.
Nie je ani švagriná,
sesternica či prateta našej
Kviki Kolčákovej ale jej
najrodnejšia sestra. Žeby
rodinkárstvo kvitlo aj
v Laure? :-)
Kika študuje (čo to – účtovníctvo?)
na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v Laure od novembra má na
„radosti“ administráciu videsáckeho
projektu v Nasadení života. Okrem
toho pomáha aj s ďalším prácičkami
na ústredí.

Foto: Kviki

Projekt v Nasadení života podporuje

Konferencia o neformálnom
vzdelávaní a výchove
Rada mládeže Slovenska (RMS) organizovala 16. októbra 2008 konferenciu na
tému Neformálna výchova a vzdelávanie v práci s deťmi a mládežou. „Cieľom
bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúseností z oblasti realizácie
neformálnej výchovy a vzdelávania v detských a mládežníckych organizáciách.
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Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme nikomu užitoční. (Descartes)

Členky predsedníctva, ústredia i ostatných
orgánov združenia sa po troch rokoch stretli
opäť na strategickom plánovaní združenia
Laura. Upršaný novembrový víkend
ich neodradil od plného nasadenia pri
hľadaní, rozmýšľaní, dialógu v skupinách a
pomohlo snáď i to, že pili vodu z blízkeho
prameňa Panny Márie v Marianke.
Dva dni nie je veľa na také čosi, ako je nasmerovanie
mládežníckej organizácie. Predsa sa však podarilo
určiť hlavnú prioritu do ďalšieho obdobia: „Našou
voľbou bude návrat do stredísk a spojenie síl v rámci
saleziánskej rodiny,“ uviedla predsedníčka združenia
sr. Marta Peťková.
Zarezonovali aj slová, ktoré povedala najmladšia
účastníčka plánovania, nová zamestnankyňa ústredia
Kika Kolčáková: „Laura potrebuje zapálených ľudí,
ktorí veria v to, čo robia.“
O nezabudnuteľné príspevky sa zaslúžila sr. Monika
Skalová spolu s Jánom Sedlárom, autorom knihy o
rybárčení. Účastníčky plánovania sa mohli dozvedieť,
kedy ryby berú spoľahlivo a na aké ryby sa zamerať.
Vysvitlo, že sa nemáme vyhovárať len na vrtošivosť

rýb, ale pozrieť sa aj na seba; orientovať sa nielen na
veľké ryby, ale na každú osobne. „Veď aj malá ryba je
ryba. A jej kuchynská hodnota neprevyšuje jej hodnotu športovú,“ argumentoval skúsený rybár. :)
Okrem osvedčených celoslovenských projektov ako
mediálne školenia - Pomedzi riadky, príprava misijných dobrovoľníkov - V nasadení života, víkendovky
zamerané na posilnenie úcty k životu, k prijatiu života ako daru a orientáciu v hodnotách a v životnom
povolaní - Žijem, čo s tým, šport a stredísk a CVČ
sa chce preto Laura zamerať aj viac na jednotlivých
členov a ich identitu. K ďalším prioritným aktivitám
bude patriť terénna práca – streetwork a nízkoprahové zariadenia.

Zamyslieť sa nad súčasnými výzvami v oblasti neformálnej výchovy a vzdelávania
a zadefinovať základné východiská ako im čeliť a hľadať odpovede na otázky súvisiace
so zabezpečením kvality poskytovaných služieb, ich rozvoja a uznania“, uviedol Peter Lenčo, tajomník
RMS.
Hlavným programom konferencie bola výmena skúseností medzi organizáciami. Diskusie prebiehali v tematických okruhoch: neformálna výchova a vzdelávanie
v priamej práci s deťmi a mládežou; a príprava pracovníkov s deťmi a mládežou.
Lauru zastupovali Kviki Kolčáková a Apa Miklovičová. Z konferencie si priniesli nové kontakty s našimi
spriatelenými organizáciami a poznatok, že v trende je zamerať sa na supervíziu a evaluáciu dobrovoľníkov.
To v preklade znamená viac sa sústrediť na sprevádzanie našich animátorov a starať sa o ich stály rozvoj
a predchádzanie syndrómu vyhorenia.
Dvojstránku pripravilo ústredie.

Boh chce teba, nie tvoje dary. (A.Dermek)
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Foto: archív strediska

Laura strategicky zamieri
do stredísk

megaekšn

Laura mala dôvod na
poriadnu oslavu
„Počítaj so mnou!“ ozývalo
sa posledný októbrový
víkend námestím v Banskej
Bystrici. Konal sa tam už
tretí Laurafest – slávnostné
stretnutie laurákov od Dunaja
až po Laborec. Tentokrát
sa zišli s cieľom osláviť 15.
výročie založenia saleziánskej
mládežníckej organizácie
Laura. Úvodný večer sa
strediská predstavovali –
krátke i dlhé prezentácie
dobrovoľníckych aktivít
vniesli do misijného domu,
v ktorom sa prevažná časť
osláv odohrávala, atmosféru
16 stredísk plnú smiechu a
priateľstva.
Počítali do pätnásť
„Počítali sme spolu roky, ktoré má za sebou Laura,
združenie mladých. Chceli sme však aj vyjadriť, že
sme aktívni mladí ľudia, ktorí vedia povedať počítaj
so mnou, keď je potrebné postaviť sa na stranu tých
slabších alebo konať v prospech života,“ vysvetlila
heslo Laurafestu koordinátorka Monika Skalová.
Sobota sa niesla v znamení zábavy a osláv. Začala
sa mestskou hrou - 120 mladých ľudí sa vrhlo na
úlohy. Celé predpoludnie behali po meste, hľadajúc operu či skokanský mostík a zapájali ľudí
do hry s prosbou, aby im niečo nakreslili alebo
vysvetlili, ktoré autobusy ich vyvezú na Sásovú.
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Darčeková pätnástka
Po zaslúženom obede sa začala oslavná časť Laurafestu. Združenie Laura sa dožilo svojich pätnástych
narodenín, a to je dôvod nielen na poriadnu oslavu,
ale aj na poriadny darček. A ten teda Laura dostala. Účastníci vytvorili okolo námestia živú reťaz, v
ktorej výkrikmi dali vedieť svetu, že s nimi môže
počítať. Druhý darček bola živá pätnástka. Opäť
každý priložil k dielu nielen ruku, ale celého seba,
a zapózoval foťáku na hodinovej veži.
Po darčekoch nasledovali workshopy, kde si každý
mohol vybrať niečo blízke svojmu srdcu. Šikovné
ruky si vybrali vyrábanie náušníc z drôtu, pohybovo
zdatní netradičné športy alebo hip-hop. A rodení
žurnalisti sa rozhodli pre workshop mediálny, v ktorom sa mohli naučiť písať flešovky, pripraviť scenár
alebo moderovať.

Keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa všetkým (Eschenbachová)

Narodeninová párty

Foto: stredisko Banská Bystrica

Deň pokračoval slávnostnou bohoslužbou. Zapojili
sa do nej všetci – obetnými darmi boli aj vďaky
každého strediska a každé stredisko pridalo vlastnú modltibu. Potom Laura dostala ďalší darček.
Zástupca Domky, sesterskej organizácie združenia
Laura, jej odovzdal posterovú koláž na znak ich doterajšej spolupráce pri dobrovoľníckych projektoch
ako Festa 2007, Škola pre animátorov, Eurizon

2006 či internetový portál ziwhat.sk a vyslovil prianie o ďalšej spolupráci.
Laura bola nielen obdarovaná, ale aj obdarúvala.
Každé stredisko si domov donieslo diplom so svojím unikátnym naj. Najakčnejšia stredisková rada,
najmedializovanejšie či najvytrvalejšie stredisko
ukončili výnimočný víkend diskotékou, vďaka časovému posunu o hodinu dlhšou.
Júlia Krigovská

Darovať sa, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty. (Exupéry)
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megaekšn

VIDES

hovorí mnohými jazykmi
250 nadšencov z 33 krajín
sveta si našlo spoločný čas
( 31.10.- 2.11.) ; spoločné
miesto (Rím-Sassone);
spoločnú tému – Spoločné
dobrá a ľudské práva: dedičstvo
a záväzok pre mladých aj
spoločný jazyk na komunikáciu
– prekladalo sa z mnohých
jazykov do mnohých jazykov:).
Prednášky, workshopy, Stôl solidarity,
sväté omše, debaty, svedectvá, spoločné
rozhovory boli náplňou medzinárodného kongresu misijných dobrovoľníkov
VIDESU. Silným momentom bol večer s
názvom Sviatok národov, kde mnohé krajiny prezentovali svoju kultúru v tanečnospeváckom prevedení. Pestrofarebnosť
krojov bola bohatá ako na olympijských
hrách.
Vytvorili sme rodinné spoločenstvo napriek rôznosti a stretli sme sa aj o sestrami
saleziánkami zídenými na generálnej kapitule. Predstavili sme im svoje vyhlásenie
na záver nášho kongresu a spoločne sme
slávili Eucharistiu.
Stihli sme putovať v Roku sv. Pavla – veľkého misionára – k miestu jeho mučeníckej
smrti. Vyprosovali sme si na jeho príhovor
srdce zapálené ohňom za rešpektovanie
ľudských práv pre všetkých ľudí.
Nechýbala ani talianska pizza.
O osobné zážitky sa s vami rady podelia Viky, Terezka a sr. Elen.
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K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých. (V. E. Frankl)

Oficiálne z kongresu:
VIDES žiada nenechať ľudské práva
len na papieri
Pri príležitosti šesťdesiateho výročia
Všeobecnej deklarácie ľudských práv
chcel VIDES dať prostredníctvom
medzinárodného kongresu
príležitosť mnohým mladým stať
sa svedkami a podporovateľmi
spoločných dobier.
Svoje presvedčenia účastníci kongresu vyjadrili deklaráciou, s ktorou sa obracajú na všetkých
občanov, politikov, poslancov parlamentov,
predstaviteľov OSN aj jednotlivých štátov:
Treba uznať, že ľudské práva sú menom pre
ľudské životné, materiálne a duchovné potreby, preto sú konkrétnymi cieľmi, ktoré musia
viesť politiku na všetkých jej úrovniach, na lokálnej aj medzinárodnej, na úrovni rodiny aj
obce, školy aj zamestnania, v mestách i v OSN:
„Nie sú to len hodnoty na uvažovanie. Ľudské
práva – sociálne aj ekonomické – majú byť garantované všetkým, lebo inak nie sú pre nikoho. Žiadame humanizáciu politiky, vytvorenie „politickej
kultúry“, založenej na ľudských právach a ochrane spoločných dobier ľudstva. Zachovať vodu a
každé základné spoločné dobro pre všetky ľudské bytosti, nehľadiac globálne na trhové zákony
a na medzinárodné dohody o voľnom trhu. Treba
aktualizovať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv
a obohatiť ju o práva, ktoré garantujú život, zaviesť právo na prístup k pitnej vode a právo na
informáciu pre každú ľudskú bytosť.“
Foto: Vides

Deklaráciu môžete nájsť na www.vides.org
sr. Elen

Nikto z nás nie je na svete iba pre seba, je tu i pre všetkých ostatných.
(sv. Gregor Naziánsky)
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lajfin

VIDES začal novú etapu
prípravných kurzov

Foto: Vides

Tri. Dva. Jeden.

Štart.

Odštartovali sme nielen týždeň
Cirkvi pre mládež, ale i ďalšiu etapu
prípravy misijných dobrovoľníkov
VIDES-u.
Ako vstúpiť do blížiaceho sa roku 2009? S novou
menou v rukách?
Naša voľba: s novými – odvahou nabitými – tvárami.
V Dolnom Kubíne sa stretlo 27 tvárí
s dialektom od Záhoria po ďaleký východ,
s túžbou naplno žiť ako človek,
s ochotou vytvárať nové spoločenstvo
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s otvoreným srdcom pre sebaprijatie,
s chuťou darovať seba, čas a schopnosti druhým.
V tomto duchu sa niesol náš víkendový program.
Viacerí mladí prišli s veľkými obetami – nám na povzbudenie – ráno hneď po stužkovej. Tréner futbalistov Kamy sledoval z diaľky postup svojho družstva do finále až na 2. miesto v poradí.
Žiadna pretvárka, bol to fakt reálny pohľad na prežitú ročnú misijnú skúsenosť v Peru a Keni. To boli
hostia - misionári.
A my? V dvoch útvaroch sme sa kochali oravskou
prírodou. Tvárili sme sa priliehavo – VIDESovo.
K radostnej dušičkovej atmosfére prispeli i debaty, večerné dialógy a stretnutie slávnych osobností
„ na druhom brehu“.
VIDESáci už čoskoro v päťročnici

Dávať je trvalejšie potešenie, ako prijímať.(S. Chamfort)

Q-Tinki dostali ruže
Sedem trpaslíkov, sedem zhavranelých bratov, sedemhlavý drak, sedem
sviatostí, sedemramenný svietnik... sedem vytrvalých a odvážnych
dolnokubínskych stretkáčiek.
Sedem je plnosť. V takejto „plnej“ zostave prebehla aj naša miniakcia, októbrová nocovačka, ktorej sa
zúčastnilo celé stretko Q-Tinki.
Odštartovali sme ju birmovaneckou omšou a slávnostnou večerou so vzácnymi a veľmi dôležitými hosťami.
Že kto prišiel? Na naše veľké prekvapenie nikto. Dôležitými osobnosťami sme boli my samy. Spoločne sme
prišli na to, že jedna pre druhú sme veľkým darom a že spolu dokážeme viac.
Ako na každej správnej nocovačke nechýbal ani film, hry, tancovanie, strašidelné príbehy... Nocovačka
rýchlo ubehla. Ani sme sa nenazdali a už bola sobota poobedie a museli sme baliť. „Joooj, keby sa tak teraz
zastavil čas, že by sme tu mohli ešte zostať,“ poznamenala nakoniec jedna z účastníčok.
Domov sme odchádzali nielen s dobrým pocitom a krásnymi zážitkami, ale aj so skalnou ružou, ktorá nám
bude stále pripomínať jemnosť a ochotu starať sa nielen o seba, ale aj o druhých.
Julja, Dolný Kubín

Zhromažďuj si nesmrteľné bohatstvá, dokiaľ máš čas. (Kempenský)
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lajfin

BAKU misio
Na lístku bolo napísané: „Príď naplniť svoje misijné povolanie. Stretneme sa v
parku.“ Keď som prišla na miesto diania, zaviazali mi oči a vyhrnuli rukáv. Ruku
mi vopchali do voľajakej gebuziny a potom ma to prinútili zjesť. Fuj!
Prvá misijná skúška bola za mnou.
Nasledovala skúška odvahy. Vrhlo sa na
mňa 7 deťúreniec a očakávali, že s nimi
pôjdem do Azerbajdžanu: „Pomóóóc!“ Na našom neviditeľnom vozidle
sme sa ako-tak prepravili do Baku.
Cestou sme plnili rôzne misijné úlohy a
robili interview na tému „nebo“. Ľudia
z Azerbajdžanu boli veľmi milí. Nemali
problém s nami pokecať.
Cesta domov nám vzdušnou čiarou netrvala dlho. V oratku nás privítali misijnými náramkami. Zaplietli nám do vlasov
vrkôčiky a učili nás vyrábať šatky zo Sava.
A čo ďalej? No predsa pokračujeme,
misionárom sa človek stáva na celý
život.
KIJUZU FELA MANITABELA
Katka Porubanová, Dubnica nad Váhom

Tretiaci nakukli do oratka
Po zodpovednej príprave animátorov sa v sobotu 18.10.2008 doobeda otvorili
priestory saleziánskeho oratka pre všetkých tretiakov na Kopánke. Kto prišiel,
ten sa tešil. Kto zaváhal, môže ľutovať.
Anjelské bytosti vybavili nielen super počasie, ale zabezpečili aj privítanie a odštartovali program s myšlienkou o priateľstve. Po scénkach, hymne a rôznych hrách sme sa rozdelili na dve skupiny. Dievčatá a chlapci
sa pozoznamovali a občerstvením pripravili na veľkú akciu: Jesenné lístie a megahru Človeče, bež:).
Čas rýchlo letel a rodičia prichádzali. To bol pre nás signál, že pre dnešok končíme. No už teraz sa tešíme
na ďalšie stretnutie s tretiakmi a spoluprácu SDB + FMA.
Gabi, FMA
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Zabudni sám na seba, potom si ťa svet zapamätá. (J. London)

Po Humennom
behali malí misionári
Misie sú vraj iba vo svete, no my sme dokázali pravý opak. Októbrové heslo
nášho strediska bolo: „Misionár je človek modlitby,“ a preto sa každé stretko
modlilo za jednu krajinu a misionárov v nej.

Riadna
narodeninová
oslava
na Mamateyke
Pätnáste výročie existencie Laury,
združenia mladých, slávili dievčatá
v októbrové poobedie v skutočne
narodeninovej nálade. Táto akcia
bola najmä pre tie, ktoré ešte
nemajú 15 rokov, sú mladšie ako
naša Laura, a teda nemohli ísť na „oficiálny“ Laurafest do Banskej Bystrice.

Foto: stredisko Mamateyova

Celé toto modlitbové snaženie vyvrcholilo v stredu popoludním plným zábavy a hier. Pozvaní boli všetci,
no prišli iba tí najvytrvalejší. Malí misionári cestovali po misijných krajinách a spoznávali jej krásy i prekážky,
ktoré bolo treba prekonať. “Deti sa ponáhľali zo stanovišťa na stanovište, boli úplne zapálené pre všetko čo
im toto popoludnie ponúkalo,“ vysvetlila jedna z humenských sestier Saleziánok. Po prehliadke všetkých
krajín deti opäť prileteli na Slovensko, kde spoločne slávili svätú omšu. Na omši nechýbali typické slovenské
obetné dary ako chlieb a soľ.
A vyhodnotenie asi všetkých milo prekvapilo: najlepším misionárskym stretkom sa stalo stretko najmenších. Aj keď popoludnie skončilo, naša misia nikdy nekončí.
Danka Čopanová, Humenné

„Bolo to super, dobre ste to pripravili,“ pochválila jedna z nepätnástok. Takéto ocenenie organizátorky asi
ani nečakali, ale určite veľmi povzbudilo. Oslavy tohto okrúhleho jubilea ešte nekončia. Aj v našom stredisku určite pooslavujeme a možno aj trochu inak ako narodeninovou tortou.
Mirka Székelyová

Vôbec sa nepozerám na hodnotu daru, ale na srdce, ktoré ho daruje. (Marguerite)
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Oslávili
sme vlastný
miniLaurafest

Foto: Apa

Nedosiahnuť vek Laury – 15 rokov
– a nemôcť sa zúčastniť Laurafestu
nemusí byť až taká tragédia, keď si
zorganizujete vlastný miniLaurafest.
Naše stretko si to zariadilo presne
takto.

Foto: ZuzBrest

lawiniatko

Zišli sme sa v stopercentnej zostave. Ako inak, kto by sa chcel vyhnúť nocovačkovej party? Malé stretko
Snežienok práve oslavovalo meniny Terezky a nevládalo zjesť tortu, ktorú priniesla jej mamička. No nepomohli by ste? My vždy rady podáme pomocnú ruku aj s lyžičkou a tanierom.
K Laurafestu podľa nás patrí aj dobrá večera, krása a zábava. Mali sme všetko. Najprv sme sa skoro uhranolkovali k smrti, potom sme si splietali vlasy do extra účesov a medzitým sme si dali maratón HSM 1 a 2.
Bodkou za programom bola modlitba o perle. Je symbolom bolesti a krásy. Aj ťažké veci nám môžu priniesť dobro. Tak to bolo v Laurinom živote a našli sme aj čosi podobné v našom živote. Prajeme to aj našej
o kúsok staršej organizácii Laure.
Stretko 100%, Kremnická 19

Oranžový LAURA day
Laura oslavuje 15 rokov! Vedia to aj deti zo Šamorína. Spolu s Laurou sme
3.10. oslávili jej krásne jubilejné 15. narodeniny. Začalo to hádkou troch
farieb – žltej, červenej a oranžovej, kde každá vychvaľovala len svoju krásu a
dôležitosť.
Laura ich pozvala do svojho Združenia, aby využila ich dary a jedinečnosť. Pokračovali sme súťažami,
hrami , pozreli sme si Laurin fotoalbum a zaspomínali na spoločné zážitky.  Cez kvíz sme zistili o nej všeličo zaujímavé. Vrcholom bola skvelá Laura torta, kde nechýbalo 15 sviec. Toto všetko sa odohrávalo iba
v Laura farbách.
Maťa Švorcová
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Víťazstvo nad samým sebou je najväčšie víťazstvo. (Platón)

aB
Animátorský
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Všetko, čo máme
radi

Nebojte sa
Modelové situácie

Na stretko
SMS - „Slovensko má saleziánov/

saleziánky!“

Medi@
Bezpečne na nete

Zoom
Najakčnejšia rada je v Humennom

Foto: stock.xchng

Tvorivá dielňa
Naušnica z drôtu

ab pre dušu

Všetko, čo máme radi
Saleziánsky život je veľmi pestrý. Aj ten duchovný. Tí, čo čakajú, že
saleziáni a saleziánky držia mladých dlho v kostole, sa mýlia. Veď
Boh sa nám prihovára toľkými spôsobmi, na toľkých miestach a cez
toľkých ľudí. Poďme ho tam spolu hľadať, stretnúť a tešiť sa z neho.
Hudba, šport, tanec, krása... vraj aj v
tom všetkom sa dá stretnúť Boha. Ako
sa to dá?
Stretnúť Boha sa dá vlastne len cez ľudské srdce.
A naše srdce sa vie otvoriť kráse a dobru, ktorými sú hudba, pohyb, tanec, príroda. Teda to, čo je
dobré a krásne vo svojej podstate nás vždy privádza
k Autorovi, ak sme aj nechtiac zastali vo vývoji.
Ako? Jednoducho dovoliť si ten novodobý prepych
času a emócií a môcť kontemplovať- žasnúť nad
dobrom a krásou, ale nezostať iba pri nich, ísť poza
ne. Na to stačí krôčik... Telo, zmysly – to všetko
sú nástroje kontemplácie Boha a zároveň kontaktu
s vlastným srdcom.

Nie je to trochu neštandardné - mimo
kostola a mimo jednotného katolíckeho
spevníka (JKS) stretávať Boha?
Je to iba normálne. Tak nás Boh stvoril. Potrebujeme k nemu prirodzený most. V minulosti bola
sústredená väčšina krásy, spev, hudba, umenie do
kostola a JKS boli práve moderné. Dnes je krása
rozosiata všade a o to viac práve v kostole vyniká
sama Krása najskrytejšia...

To, o čom hovoríme, sú asi typické črty
pre mládežnícku spiritualitu. Ako môže
mladý človek rozpoznať, že je „na dobrej
ceste“? Že nie je obeťou vlastnej fantázie, sentimentality... Sú nejaké znaky,
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podľa ktorých sa to dá?
Zdravá námaha, aspoň malé kroky
v zodpovednosti, vidieť aj potreby
iných a vedieť im vyjsť v ústrety...
Skrátka, antikonzum. Nechať sa
krásou a dobrom radšej obdarovať,
a nie si ich uchmatnúť, ako to robia
deti.
A ešte niečo: žiada si to snahu o
čistotu srdca. Čím viac vnútornej
charakterovej čistoty srdca, tým
viac krásy, dobra, pravdy a tým viac
radosti i Boha.
Čo si o čistote srdca myslí psychológia a kresťanská spiritualita –
o tom zasa niekedy inokedy.

Kde najradšej stretávaš
Boha ty?
To je intímna otázka. Ak potrebujem načerpať silu tak naj je pre mňa
Eucharistia v tichom prostredí prírody. A ak ma Pán pripraví, tak aj
v srdci toho, s kým sa rozprávam.
So sr. Dášou, koordinátorkou
projektu Emuazy, sa zhovárala apa.
O mládežníckom biblickom
projekte Emauzy viac na www.
laura-mladez.sk

Trochu vône vždy zostane na ruke, ktorá daruje ruže. (príslovie)

Foto: Bara
Foto: stredisko Kremnická

Obeť je slastná, ak chápete, prečo sa obetujete. (R. Rolland)
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Foto: Dolný Kubín

ab nebojte sa

Modelové situácie:
Umenie
Si prvý deň na prímestskom tábore, ktorý potrvá
2 týždne. Práve prebieha prvá hodina skupinových
aktivít, si so skupinkou sama/sám, pretože tvoj spoluanimátor/ka musel/a na 5 dní odcestovať. Pred
tvojimi očami sa odohráva táto scéna: dvaja chlapci
rozoberajú drevený stôl, zdá sa, že si chcú urobiť
drevársku dielňu a urobiť z neho parkety. V tej istej
chvíli vidíš, ako ďalší dvaja sa hrajú hru na Indiánov.
Jeden má hračkársku pištoľ a druhý lano. Vidíš tam
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však aj tretieho chlapca, ktorého už chytili do lana
a jeho farba sa mení na modrú.
Čo urobíš?
Začneš sa modliť ruženec.
Skočíš z okna (ste na prízemí).
Snažíš sa uchopiť situáciu do svojich rúk.
Ideš za vedúcim oratória a podávaš demisiu – že
odchádzaš a viac sa tam neukážeš.

Kríž vo svete plnom odrazov je schopný naplniť svojím svetlom celý svet. (P. Rosso)

nebojte sa ab
Divadlo

Plán

Je ráno 8,30 hod. V stredisku už beží veľká hra, ktorú ste usporiadali pri príležitosti Dňa detí. Vstupuješ
na ihrisko, kde sú už stovky detí , ktoré nadšene
kričia. V pozadí vidíš ukrytých 10 chalanov a dievčat
vo veku okolo 14 rokov, ktorí znudeným a pohrdlivým spôsobom sledujú masu ostatných, a vidíš, že
nemajú o nič záujem.

Je začiatok školského roka a pokračuješ aj s ďalšou animátorkou/animátorom v stretkách so svojou skupinkou. Vedúci oratória na prvom stretnutí
animátorov povzbudzuje, aby ste si vypracovali
polročný plán pre stretko – obsah, náplň, výlety,
mimoriadne akcie, aktivity stretka. Vieš, že to ponecháva na vás a určite vám to neskontroluje.

Čo urobíš?

Čo urobíš?

Vzhľadom na včasnú hodinu (pre teba sa začalo
ešte len brieždiť) je možné, že si ešte ponorený do
snov. Preto nie je dôvod na znepokojenie.
S tvojím entuziazmom sa ich snažíš zapojiť do hry.
Si naštvaný z ich správania a dáš im poriadnu prednášku, ktorá trvá tak dlho ako hra detí.
Ako zodpovedný/á a bdelý/á animátor/ka hneď využívaš túto situáciu na priblíženie sa k nim a sadneš
si medzi nich.

Spracuješ aj druhého animátora, že je to len formalita a vôbec sa to neoplatí robiť.
Poradíš sa aj s inými animátormi, aké majú ciele
a čo budú pripravovať pre svoju skupinu a potom
so svojím animátorom vypracujete svoje ciele.
Opíšeš to z minulého roka.
S tvojím spoluanimátorom sa stretnete a pokúsite
sa niečo vypracovať, budete pritom vychádzať z
momentálnej situácie a z cieľov z minulého roka.

Dialóg

A čo teraz? Čakáš na vyhodnotenie testu? V očakávaní, čo ti vyšlo, či si dobrá animátorka/ dobrý
animátor alebo nie? Je určite veľa situácii, ktoré nás
postavia pred otázku, čo teraz, ako sme si mohli
prečítať v modelových situáciách. Ak sa chcete podeliť s takouto situáciou a s tým, ako ste ju riešili,
napíš na adresu: laf.laura@gmail.com.

Vedúci/vedúca animátorov po dohode s animátorskou radou sprísnila podmienky vstupu do večerného strediska. Začínajú sa šíriť reči nespokojencov,
ktorí sa väčšinou len priživovali, ale keď bolo niečo
treba urobiť, nikdy ich nebolo. Jedno dievča s chalanom sa pristavia pri tebe a začínajú odsudzovať
vedúceho.

Doanimátorovania v budúcom čísle.
Monika Skalová

Čo urobíš?
Vypočuješ si ich a povieš, že máš na vec iný názor,
ktorý im môžeš vysvetliť, ak chcú.
Pridáš sa k šomraniu.
Opýtaš sa ich, čo im bráni, aby prijali podmienky
a prispôsobili sa požiadavkám strediskovej rady veď asi vedia, prečo na to pristúpili.
Ignoruješ ich.

Nestrácaj schovávaním, ale zbieraj rozdávaním. (P. Rosso)

klik
ni n
a

z.sk
www. laura-mlade
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ab na stretko

SMS - „Slovensko má
saleziánov/saleziánky!“
Pomôcky: obrázok dona Bosca
a Márie Dominiky, vytlačené myšlienky

Úvodná aktivita: Rodostrom
saleziánskej rodiny
Adresáti majú k nadpisu Don
Bosco a Mária Mazzarellová,
prípadne k ich portrétom,
priradiť slová do 2 stĺpcov, ktoré
sa podľa ich názoru týkajú dona
Bosca alebo Márie Dominiky.
Príklady slov: povrazolezec,
Becchi, tanec, krajčírska dielňa,
vinica, živý pomník vďačnosti,
Turín, výlety, mama Margita,
Valponasca, prvá pracovná
zmluva, okienko, saleziánky, don
Cafasso, tuberkulóza, Mornese,
hudba, brat Anton, saleziáni,
každý steh z lásky k Bohu,
oratórium, sľúbil(a) som Bohu,
že až do posledného dychu budem
patriť mojim zanedbaným mladíkom
(dievčatám), Taliansko. Vyhodnotíme
výsledky (pričom pripustíme, že
niektoré výrazy sa týkajú oboch tie umiestníme do stredu). Potom
stručne vyrozprávame príbeh života
dona Bosca a Márie Mazzarellovej,
pričom slová ukladáme v slede podľa
toho, ako sa udalosti odvíjali.
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Dve dejstvá súčasne: porozprávame, ako si Boh
pripravoval dona Bosca a viedol ho k tomu, že sa
stal otcom mnohých mladých, a ako súčasne Mária
Dominika v Mornese robila v tom istom duchu, ale
pre dievčatá, a ako sa stala s donom Boscom spoluzakladateľkou.
„Spolupáchatelia“: porozprávame o saleziánskych
spolupracovníkoch - môžeme spomenúť bl. Alexandrinu Mariu da Costovú.
„Neviditeľní“: porozprávame o dobrovoľníčkach
a dobrovoľníkoch dona Bosca.

Najvyššia sloboda je: obetovať sa! (R. Schneider)

Diabol sa bojí veselých ľudí.
Láska nám umožňuje znášať únavu, nudu, nevďačnosť, nedostatky, prehliadnutia.
Nezabúdaj na to, že máš anjela, ktorý je tvoj
sprievodca, druh a priateľ.
Na to, aby sme konali dobro, postačí trochu
odvahy.
Cesta kríža je cesta, ktorá vedie k Bohu.
Ak peniaze robia veľa, modlitba robí oveľa viac.
Krásne reči bez príkladu sú na nič.
Čerpaj odvahu z viery a zo svojho presvedčenia.
Tí zlí sa musia báť dobrých, a nie dobrí zlých.
Zverme sa do rúk Božích v úplnej dôvere, modlime sa a všetko dobre dopadne.
Nie sme sami. Ježiš je s nami.
Dôverujte vo všetkom sviatostnému Ježišovi a
Panne Márii Pomocnici, a uvidíte, čo sú to zázraky.
Dajme sa vždy viesť láskou.
Urobte to, čo môžete. To, čo nie sme schopní
urobiť my, urobí Boh.
Mária je naša vodkyňa, naša učiteľka, naša matka.
Boh sa stáva človekom, aby spasil našu dušu.
Naša duša musí byť preto niečo veľmi veľké.
Foto: archív Basha Benzáková

Záver:

Alternatíva:
- pozvať na besedu SDB, FMA, ASC,
- akčná spravodajská úloha: rozdelíme účastníkov
na skupiny a rozpošleme za SDB a FMA
s patričným otázkami o salez. rodine (najlepšie je,
ak sú v meste prítomné obe komunity),
prípadne aj za ASC do nejakej rodiny a potom
zhodnotíme výsledky.

1) napísať list pokračovateľom
dona Bosca a Márie Mazzarellovej
- don P. Chavesovi a Yvonne Rengouatovej.

V kaplnke: po zemi sú rozložené myšlienky DB
a MM, ktoré si vyťahujú a nahlas čítajú ako osobné
posolstvo pre nich. Príklad:

efka

2) upozorníme adresátov na webky: www.sdb.sk, www.salezianky.
sk a ďalšie zo saloeziánskej rodiny.

Odmena dobrých skutkov je ako datle: neskoré, zrelé a sladké. (Talmud)
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ab médi@

Bezpečne
na nete
Vtrhol do šatne a natočil Dominiku
na mobil, keď sa prezliekala na
telesnú. Zdanlivo neškodný žartík sa
zmenil na drámu.

Šikana cez internet
Video rozposlali všetkým spolužiakom a potom
ho niekto dal na internet. Dominika dostala veľa
hlúpych a vulgárnych esemesiek. „Cítila som sa
tak trápne. Mala som pocit, že sa na mne smeje
celá škola,“ vyznáva s bolesťou v hlase.
Internet je úžasnou vymoženosťou, ale keď sa
dostane do nesprávnych rúk, môže predstavovať
nesmierne nebezpečenstvo.
„Veľmi som sa hanbila. Prestala som chodiť von
a potom aj do školy. Pomýšľala som na najhoršie,“
dodáva Dominika.
„Nemysleli sme to tak zle. Nerátali sme s tým, že
by ju to mohlo až tak zraniť,“ priznáva Michal, jeden
z aktérov, „teraz má v škole každý mobil s kamerou. Natáča a robí fotky. Bol to len žart. Keď sme si
však prečítali komentáre, ktoré popísali k videu na
internete, pochopili sme, ako sme jej ublížili. Keby
sa to celé dalo zmazať... vrátiť späť...“ zvesí hlavu
vinník.
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Raz dáva, kto je požiadaný, dvakrát, kto sa nedá prosiť. (Terentius)

Oblasti ohrozenia
na inernete
Pedofília, pornografia
Závislosti
Šikanovanie
Diskriminácia
Násilie
Stretnutie s neznámou osobou
Poskytovanie osobných údajov
Internetové podvody

Prostriedky
ohrozenia
Foto: Megino
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SPAM
Vírusy
Online obchodovanie
Čet
Reklama
Hry
Sťahovanie
Zoznamky
Mobily
Falošné prosby o pomoc
Monitorovanie, filtre
pripravila apa

Videá, súťaže aj rady o bezpečnom
živote online nájdeš na
www.zodpovedne.sk

Bohužiaľ, neveríme, že Boh už tu na zemi dáva sto za jedno. (Sv.Terezka)
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ab zoom

Najakčnejšia stredisková
rada je v Humennom
Humenné, stredisko, ktoré
získalo na tohtoročnom
LauraFeste ocenenie za
najakčnejšiu strediskovú radu
Združenia Laura. Sú to akčné
šikulky! V tomto rozhovore sa
o nich a o ich strediskovej rade
dozviete niečo bližšie.

„Pomaly rozbiehame výchovu
novej generácie animátoriek.“

Matilda Pitáková (FMA) - narodená v minulom storočí – predsedníčka a spoluzodpoved-

ná za ekonomiku

Júlia Krigovská, 17 r. – mediálna sekcia
Dana Čopanová, 17 r. – spoluzodpovedná za ekonomiku, fotenie
Marta Baňasová (FMA), 29 r. – riaditeľka Súkromného centra voľného času - Laura,
členka strediskovej rady
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Jednotvárnosť obetí mi je milšia. (Sv.Terezka)

Ako vznikla vaša rada?
J.K.: Pred valným zhromaždením (VZ) v roku 2007
nám sr. Marta navrhla, že by bolo dobré, keby sa do
riadenia strediska zapojili aj mladí. A túto ponuku sme ja
a Danka prijali. Stanovy sme si prečítali vo vlaku, cestou
na spomínané VZ …

Čo je typické pre vaše stredisko?
M.B.: Máme šikovné dievčatá v strediskovej rade

Čo sa vám najsamlepšie doposiaľ podarilo?
J.Č.: Asi to, že akcie sa zviditeľňujú aj pútavými farebnými
plagátmi.
M.B.: Mne sa páči, že viac robíme spolu. A potom, že sa tak
rýchlo a pekne prispieva na webku.
M.P.: Tábor, v spolupráci s bratmi SDB a DOMKOU. A viac sa
v stredisku hovorí aj o Združení.

Aké máte plány do budúcna?
M.P.: Pomaly rozbiehame výchovu novej generácie animátoriek.
M.B.: Snívam o turnaji vo vybíjanej pre dievčatá (zo ZŠ).
Foto: stredisko Humenné

Čo máte (vy – vaša stredisková rada) spoločné?
Danka s Matildou majú spoločné stretko (Ovečky) a Julka s Martou majú tiež spoločné stretko
(Smajlinky).
J.K.: A Marta vedie naše stretko (=Julky a Danky) Kľučky

Aká je vaša spolupráca s Viktóriou Kolčákovou – Viki?
J.K.: Super, Kviki je super. Dobre sa s ňou píše.

Ako vnímate ocenenie na LAURAFESTE za najakčnejšiu Strediskovú radu?
M.P.: Zaväzuje nás to...
J.K.: Nechcem sa opakovať, ale i tak je to super.
M.B.: Ja sa z toho veľmi teším, aj keď som to nečakala.  
Za spoluprácu ďakuje af :-)

Zodvihnúť špendlík z lásky môže obrátiť človeka. (Sv.Terezka)
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ab tvorivá dielňa

Náušnice z drôtu alebo
drôtenky
Sú, ako vždy, veľmi jednoduché

Potrebuješ:
kúsky
rôznofarebného
elektrikárskeho drôtu, kliešte, náušnicové koncovky z galantérky, drevené, príp.
iné koráliky a fantáziu.
Postup je ešte jednoduchší ako jednoduchý. Vezmeš drôt, kliešte
a tvoríš. Keď už máš požadovaný tvar, upevníš ho na koncovku a je to! Nezabudni tú druhú urobiť rovnakú, len v zrkadlovom obraze. Ak chceš použiť koráliky,
tak v priebehu práce, kým máš na požadované miesto prístup.
Veľa krásnych vlastnoručných doplnkov ti prajú
sr. Janula a Lenka Fedičová z Michaloviec.

26

Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí. (H. Thoreau)
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Ani najväčší oheň nemá zmysel, ak sa strávi sám. Mnohí zatiaľ zamrznú. (Trier)
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ftipy, ftípky
Stočlenné stádo oviec usporiada
súťaž v orientačnom behu za Ježišom. Ježiš už čaká v cieli. Ako
prvá dobehne najrýchlejšia ovca,
Ježiš ju privíta, zoberie do náručia a čaká na ďalšie. Prejde hodina, dve, tri... Ustarostený Ježiš sa
vyberie hľadať zvyšných 99 oviec.
Zrazu sa oproti nemu vyrúti celé
stádo a rozčúlený pastiersky pes
mu kričí: „To je potvora! Cestou
požrala všetky orientačné značky, a my sme zablúdili!“
Radí sa gazda so starou: „Ten náš
baran je akýsi smutný. Nemám
ho zarezať?“ „No keď myslíš, že
ho to rozveselí...“
Za policajtom prišlo dievčatko,
že sa stratilo. „Aku mas adresu?“
pýta sa policajt. „Janka bodka
Kovacova zavinac zoznam bodka
eska.“
Mladík stretne inteligentne vy-

zerajúceho
pána a pýta
sa ho, koľko je hodín.
Pán vytiahne hodinky,
ktoré ma vo
vrecku na retiazke, pozrie
sa na ne a
vloží ich bez
slova
späť.
Mladík sa pýta znovu, ale reakcia je taká istá. Tak to skúsil i po
tretíkrát. Ale bezo zmeny... A tak
sa spýta pána, prečo to robí. On
mu odpovedá: „Ja už viem ako to
chodí... Najprv sa ma spýtaš, koľko je hodín a potom odkiaľ som.
Potom ma navštíviš a zistíš, že
mám peknú dcéru. Samozrejme,
keď sa zaľúbiš, nemôžem povedať nie vášmu sobášu. A potom
si budem nadávať celý život, čo
to mám za zaťa, ktorý nemá ani
na hodinky!“
Ako sa dá spoznať policajtov
súkromný
dom?
Po prvé, má ho
okrúhly, aby za
rohom nečakal
zlodej.
Po druhé, na
TV anténe má
zavesenú papriku, aby mal
ostrejší obraz.
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V piatok sa vždy postím: suchý
chlieb, suchá saláma...
Idú dvaja kovboji na koňoch.
Zastanú pred barom a jeden
hovorí druhému:
- Ako si mi tie kone potom
rozpoznáme?
- Ja svojmu odseknem chvost.
Idú ďalej a jeden hovorí:
- Ten tvoj kôň bez chvosta ide
rýchlejšie. Odseknem chvost aj
môjmu.
Zastanú pred barom.
- Ako si rozpoznáme kone?
- Ja svojmu odseknem aj nohu.
Cvalajú po púšti a jeden hovorí:
- Ten tvoj kôň bez jednej nohy
ide rýchlejšie. Odseknem nohu
aj môjmu.
Takto to ide ďalej, až kým sa
kone iba kotúľajú. Dokotúľajú
sa k baru a znova sa pýta jeden
kovboj:
- A ako si tie kone teraz rozpoznáme?
- Ja mám nápad. Môj je biely a
tvoj čierny.

Práca je obeta, ktorou v spolupráci s mládežou spasíme mnohých. (Don Bosco)

