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S Law? Je mi fajn!
Laura prebudila hrdinu   Streetwork   Šikulky z Mamatky
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Ahoj, LAwiňáci! 

Keď si teraz tak zaspomínam na rok 2005, na prvé Pomedzi riadky 
 v Bratislave, na „znovuzrodenie“ novej Lawíny, ktorá sa začala veľmi rých-
lo zlepšovať pod rukou vtedajšej šéfredaktorky Bashky Bendzákovej, ako 
vznikla prvá zostava redakcie, ako boli odovzdané redaktorské preukazy, 
ako boli všetci „nažhavení“ písaním do Lawíny, taaak mi je teplo pri srdci.
Ani som sa nenazdala a už je tu deviaty ročník časopisu. Za sebou máme 
už štvrté mediálne školenie Pomedzi riadky.  Blahoslavená Laura Vicuňová 
i Don Bosco majú o jednu oslavu na konte viac. My máme pred sebou nový 
rok a s ním plno pripravovaných akcií. Blahoslavený Ján XXIII. raz povedal: 
„Nie veľké a výnimočné veci, ale výnimočná dokonalosť v obyčajných a ma-
lých veciach.“ Aj ja vám teda prajem, aby ste nestrácali chuť žiť, radovať 

sa zo ŽiWhata a aby ste sa nebáli prispieť svojím talentom k „dokonalosti 
obyčajnej malej veci“ vo vašom stredisku.  

julja

úvodné slovko
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Svedectvá, ktoré 
u nás ešte nezazneli

O Laure ešte kadečo nevieme. Poteší, 
keď sa dostaneme k novým zdrojom. 
Podarilo sa nám vyhrabať čosi, čo na 
Slovensku ešte nebolo publikované.
Ponúkame vám svedectvá, ktoré sa 
zozbierali po Laurinej smrti. Keďže 
sa použili v jej procese blahorečenia, 
musíme predpokladať, že ich ľudia 
písali pod prísahou. Je zaujímavé 
pozrieť sa, čo o nej hovorili muži. 
A nie hocijakí. Ten, kto žil v Patagónii, 
nebol z druhu padavka či bábovka. 
Poďme rovno k prvému adeptovi. 
Prenesme sa o sto rokov do minulosti 
do divokej Patagónie.

Felix pochopil
Do Junínu prišiel na prázdniny mladý salezián – asis-
tent Felix Ortiz.  Dozvedel sa, že v blízkom domče-
ku býva zomierajúce dievča a často ju navštevoval. 
Prekvapil  ho  jej  pokoj,  horlivosť,  odovzdanosť 
a nadprirodzená sila, ktorú cítil v jej slovách a v kaž-
dom údere srdca.
Mal malú sošku Panny Márie, čo v tých časoch bolo 
dosť výnimočné. Myslel si, že by to Laure urobilo 
radosť, tak jej ju daroval.
„Keď  som k nim prišiel  na druhý deň,  videl  som, 
že  je už takmer na konci“, píše Felix. „Bledá tvár 
a  podliate  oči  budili  dojem,  že  ju  anjel  smrti  po-
bozkal na čelo svojím chladným bozkom. Keď som 
vstúpil, usmiala sa. Zdalo sa, akoby ožila. Natiahla 

ruku za soškou so slovami: Mária mi dáva silu. Inak 
by som už nevládala. Opýtal som sa, ako sa cíti, na 
čo spokojne odpovedala, že všetko, po čom túži, 
je plniť Božiu vôľu. Opýtal som sa tiež, čo ju najviac 
teší v týchto ťažkých chvíľach. S úsmevom zašepka-
la: Najväčšiu radosť mám z toho, že som Máriinou 
dcérou. Áno, ona je moja matka.“
Mladý  asistent  pokračuje:  „Tieto  jej  slová  som  si 
uložil do srdca, akoby boli adresované práve mne. 
Keď som prežíval v živote niečo náročné, vždy sa mi 
vracala ich ozvena a obnovila moje vnútorné sily.“
O šesť rokov, keď sa stal kňazom, don Ortiz pove-
dal:  „Vtedy  som pochopil,  ako ďaleko môže zájsť 
kresťanská láska.“

Spiaci hrdinovia
Vraví  sa,  že  žena  môže  v  mužovi  vzbudiť  vášeň 
alebo  hrdinstvo.  Nič  netušiaca  Laura  v  mladom 
Felixovi  prebudila  hrdinu.  Veríme,  že  aj  dnešná 
LAURA má na to! Prajeme vám, nech sa aj okolo 
vás prebúdzajú rytieri odhodlaní bojovať za dobro,  
za slabších, za vieru...

Apa

Laura prebudila hrdinu
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Na ústredí 
stretnete aj Janku 
Buckulčíkovú

Na valnom sa hovorilo najmä o strediskách

Štáb ústredia sa sľubne rozrastá. 
Všetko, čo sa o Janke oplatí vedieť, 
sme zhrnuli do dotazníka. A rada 
vám odpovie aj na osobné otázky. 
:-)

 Tohtoročné valné zhromaždenie Laury - saleziánskej mládežníckej organizácie 
bude prebiehať v dvoch fázach – v januári a v apríli.  Prvá časť sa začala 
symbolicky deň po sviatku patrónky organizácie bl. Laury Vicuňovej 23.januára 
2009 v Zázrivej na Orave.

PReZýVKA: Bucka
DÁTUM MeNíM: 21.8. každý rok
TRVALé ByDLISKO: Zákamenné
PRechODNé ByDLISKO: Bratislava 
ŠPecIÁLNy ZNAK: neustály úsmev 
ZÁľUBy: spánok, občas čítanie kníh, prechádz-
ky, zábava s priateľmi a tancovanie.
ŠPORT: spánok, lyžovanie, bedminton, futbal, 
OBľúBeNé JeDLO: všetko okrem paradajko-
vej polievky
OBľúBeNÁ FARBA: okrem čiernej a ružovej 
– veľa 
SúRODeNcI: dvaja mladší bratia
číSLO topánok: 37
ŠKOLA: ekonomická univerzita, FhI, účtov-
níctvo
OBľúBeNý PReDMeT: prestávka
MODeL IDeÁLNehO MUžA: momentálne 
na tom pracuje, formuje ho do požadovanej 
podoby. Výsledky budú zverejnené po ukonče-
ní testovania. 
ODKAZ  PRe  NASLeDUJúce  geNeRÁcIe: 
„Svetový  mier  a  veľa  spánku  všetkým  ľuďom 
a vždy s úsmevom na perách.“
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Témou  stretnutia  najvyššieho  orgánu  združenia 
bolo: Naše stredisko a ja v ňom.  „Prioritou je pre 
nás potreba zamerať sa na strediská, aby v nich bol 
život v hojnosti (Jn 10, 10). Obe fázy sa okrem ne-
vyhnutných  rokovacích  záležitostí  budú  zaoberať 
hlavne animáciou poslania Laury,“ objasnila význam 
podujatia  predsedníčka  združenia  Marta  Peťková 

FMA. Voľby novej predsedníčky a členov orgánov 
prebehnú  počas aprílového pokračovania valného 
zhromaždenia. 
Na valnom vládla živá pracovná atmosféra. hlavné 
schvaľovačky  a  hlasovania  nikoho  veľmi  neunavili 
a  s  chuťou  sa  všetci  pustili  do práce  v  skupinách, 
ktoré o dušu diskutovali, konzultovali so skúsenými 

lawínoviny

4 Láska nezávidí. (Hymnus na lásku)



Lawína má novú grafičku
Náš  časopis  je  takmer  úplne  v  ženských  rukách.  :-) 
Majo  posunul  žezlo  grafiky  svojej  kamarátke  Anke.  čo 
k tomu dodať? Boli by sme smutní, keby sme prišli o Maja 
a nedostali pri tom Anku. Aspoň čo-to o nej pre vás, aby 
ste sa tiež tešili.
PReZýVKA: nemám 
TRVALé ByDLISKO: Poprad 
PRechODNé ByDLISKO: Devínská Nová Ves
ZÁľUBy:  turistika,  korčuľovanie,  fotenie,  grafika,  súčasná  vážna 
hudba
ŠPORT: volejbal, plávanie
OBľúBeNé JeDLO: pravá talianska pizza a zmrzlina
OBľúBeNÁ FARBA: mám rada všetky farby, okrem krikľavých
SúRODeNcI: dvaja starší bráškovia
číSLO TOPÁNOK: 36
ŠKOLA/ZAMeSTNANIe: materská dovolenka 
OBľúBeNý PReDMeT: svadobný prsteň
MODeL IDeÁLNehO MUžA: môj manžel Lukáš
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Foto: Lukáš

dlhoročnými  lauráčkami a zapisovali  svoje zistenia 
na postery.
„Naším cieľom  je motivovať účastníkov k efektív-
nejšej  práci  v  stredisku.  Jednou  z  úloh  je  nacvičiť 
si  modelové situácie, s ktorými sa môžu stretnúť, 
napríklad  ako  správne  napísať  projekt,“  komen-
tovala  skupinovú  prácu  Viktória  Kviki  Kolčáková 

členka  predsedníctva.  „Predsedníčky  stredísk  sa 
zase pripravujú na to, ako sa zamerať na supervíziu 
a evaluáciu animátorov,“ dodala.  hm, že čo to je 
tá super … niečo a eva … čo?  Opýtajte sa vašich 
„vyslancov“, ktorých ste na valné poslali.

Apa
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Mladí novinári uviazli 

v zajatí Lawíny
Na Mamateyke sa stretlo prvý decembrový víkend zopár schopných 
redaktorov z lauráckych stredísk. hladní po dobrej zábave, tvorivosti 
a vedomostiach sa zišli na mediálnom víkende Pomedzi riadky IV. Ako nám 
povedala šéfredaktorka časopisu Lawína, Viktória Kolčáková, názov vystihuje 
to, že sa tam dozvedáme aj niečo viac, ako len správne písať a fotiť. Zažijeme 
tu rodinnú atmosféru a spoločenstvo. 

To, že sme jedna rodina, symbolizovali modré ná-
ramky, ktoré nám darovala zástupkyňa šéfredakto-
ra časopisu AhA! Barbora Bendzáková. Ona nám 
povedala niečo o tom, ako a pre koho písať.  Keďže 
sa tam zišli účastníci, ktorí už minimálne raz PR ab-
solvovali, ako aj nováčikovia, rozdelili ich do skupín, 
v ktorých počas víkendu pracovali. 
Tí  skúsenejší  dostali  za  úlohu  nafotiť  sobotňajšiu 
Bratislavu a tí menej skúsení mali zopár prednášok, 
kde sa dozvedeli niečo o tom, ako fotiť a písať. Prá-
ve v túto sobotu oslavoval meniny aj Mikuláš. Keď-
že redaktori boli usilovní, večer  ich dokonca Miki 

navštívil. Vrece plné dobrôt priniesol Mikuláš Miki 
Michelčík spevák kapely cReDO.
Po vyčerpávajúcom dni s prívalom nových poznat-
kov zažili zaslúženú zábavu. Okrem toho v nedeľu, 
počas  oslavy  pätnástky  Laury,  dostali  aj  preukazy 
redaktorov  Lawíny,  na  ktoré  môžu  byť  náležite 
hrdí.  „Toto školenie nás posúva vpred, naše nové 
poznatky nevyužijeme len v príspevkoch pre Lauru, 
ale aj doma, v strediskách a v našom budúcom po-
volaní,“ usúdila redaktorka Júlia z Dolného Kubína.    

Lenka Vasiľová
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ViDESáci spoznávali 
tajomstvá Božieho slova
Kedy vznikli prvé knihy Starého zákona? Aké stromy rastú vo Svätej zemi? Aj 
na tieto otázky dostali odpovede mladí misionári vo Vrútkach.  V tomto meste 
na severe Slovenska sa od  6. - 8. februára jedna chata zmenila na emauzy. 
Novodobí učeníci sa bližšie oboznamovali s Božím slovom, jeho vznikom  
a správnym čítaním. 
Sestry FMA a salezián Ladislav Miko pomáhali mla-
dým, aby prenikli hlbšie do podstaty správneho ži-
vota podľa evanjelia. ciest, ako sa zblížiť s Božím slo-
vom je mnoho. Organizátori chlapcom a dievčatám 
niekoľko ponúkli - prednášky, čistenie okolia chaty, 
prechádzky v prírode, svätá omša, adorácia a krásne 
chvíle prežité v kruhu ľudí, ktorých spája jeden cieľ 

– budovať  a  rozširovať Božie kráľovstvo na  zemi. 
Prvé stretnutie, ktoré sa konalo v polovici novem-
bra,  sa  zameralo  na  tému  dobrovoľník  -  človek. 
Februárové stretnutie bolo   na  tému dobrovoľník 
-  kresťan a ďalšie bude v Dubnici nad Váhom 3. - 5. 
apríla na tému dobrovoľník – salezián.

Majka Kotrisová
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Šte Fun ská 
zábava

Dávam ďalej dotyk, ktorý som dostal 

Keby mohol don Bosco ešte hovoriť, 
určite by mladým pred Vianocami 
opakoval: „Kričte, skáčte, len 
nehrešte, na Štefana zabavte sa!“ My 
sme to vedeli, a preto sme sa schuti 
pozabávali na „funny“ zábave vo 
Vyšnom Kubíne. Prípravy začali zavčas 
ráno a pokračovali až do večera, keď 
začali prichádzať prví tanečníci.
Okrem menších problémov so zapájaním techniky 
a  s  vypadnutím  elektriky  celá  ŠteFUNská  zábava 
prebehla bez problémov. Zabávať sa prišli birmo-
vanci,  maturanti,  ale  aj  vyskokoškoláci  a  niektorí 
rodičia. Ako poznamenala jedna z účastníčiek: „Sil-
vestrovská zábava sa mi páčila hlavne preto, že som 
tu stretla veľa ľudí, ktorých som už dlho nevidela.
Ukázali sa tu aj mladí, ktorí už dlhšie nechodia do 
strediska,  ktorí  študujú  v  zahraničí  alebo  pracujú 
niekde ďaleko.“  V programe svoje číslo ukázali hu-
dobne nadaní súrodenci Matisovci a tiež vychádza-

júca „stár“ vyšnokubínska kapela Ráfik. Spestrením 
bola aj karaoke šou, ktorú si vyskúšalo hneď niekoľko 
odvážlivcov. Na konci zábavy sa uskutočnila dražba 
talentov???, ktorej výťažok bol venovaný na opravu 
embéčky, ktorú sme pokazili počas natáčania klipu 
em-béčka.  Za dobrú atmosféru a pekne strávený 
večer a noc ďakujeme predovšetkým účastníkom, 
sponzorom, organizátorom a DJ Majle.   

Julja

Na tričkách bolo napísané: ,, Dávam ďalej dotyk, ktorý som dostal. “ Bol to 
dotyk dona Bosca, ktorý pretrváva v Dubnici dodnes.  Sviatok svätého Jána 
Bosca a 40. výročie príchodu saleziánov do Dubnice. 
Všetko  sa  to  začalo pútavou prezentáciou o príchode  saleziánov. A kde? No predsa  v našom kostole.  
Potom nasledovalo divadlo o živote dona Bosca.  Malí ,,donboscovia“ hľadali  dona Bosca v kostole . Pa-
rametre vyhľadávania zneli: 165 cm vysoký, atletická postava. gospelová kapela Seirait  dopĺňala príjemnú 
atmošku. Pokračovali sme  svätou omšou, na ktorej sa zúčastnil žilinský biskup.  Super bodkou na záver 
bolo vystúpenie vokálnej skupiny close harmony Friends. Urobili na mňa veľký dojem a budem rada, keď 
k nám opäť o rok prídu.  

Katarína Porubanová 

Foto: Julja
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V Námestove sa dobíjala 
duchovná kondička 
Objatia, mnoho minutých vreckoviek 
a posledné zamávanie z autobusu... 
V skratke asi takto  vyzeral posledný 
deň v letnom dievčenskom tábore. 
Na prvý pohľad dosť smutný deň.  
Ale zabudla som na to, že bolo vidieť 
a cítiť, ako sa za týchto pár dní každé 
dievča aspoň trochu „dobilo“.
A tak sme sa zhodli, že by bolo dobre „duchovnú 
kondičku“ dievčat dobíjať aj častejšie. čo sme si za-
umienili, to sme aj vykonali, a to v podobe turnaja 
vo vybíjanej. Zopár „vybíjaneckých stretiek“, a za-
čiatkom novembra už medzi animátorkami kolovali 
prihlášky na Vybíjanú. 
Presvedčili  sme sa, že dievčatá majú o  takéto ak-
cie záujem, pretože do námestovskej telocvične sa  
v danú sobotu dostavilo 10 družstiev z Námestova, 
okolitých dedín, no a ešte vzácne hostky z trošku 
vzdialenejšej Nižnej. 
Program sa začal svätou omšou, počas ktorej don 
Janko  objasnil  hlavné  heslo  turnaja  –  SILU  PO-
UžíVAJ  SRDcOM! Po  svätej  omši  sa  nám všetky 
družstvá predstavili v celej svojej kráse i vo svojich 
dresoch a rozdelili sa do dvoch skupín. 
Dievčatá  z  prvej  skupinky  hneď  mohli  preukázať 
svoje  športové  zručnosti,  zatiaľ  čo  ostatné  plni-
li  rôzne    úlohy,  v  ktorých  zas  prejavovali  svoju 
kreativitu  a  vedomosti  o  našej  milovanej  Laure.  
A práve tieto súťaže dosť zavážili pri udeľovaní ceny 
X\\\\\\\\Xq  o  najzohratejšie  družstvo.  čo  sa  týka 
samotnej hry, treba podotknúť, že dievčatá boli veľ-
mi  šikovné,  až  sa poniektoré  animátorky nestačili 
čudovať.
A z toho vyplývali aj tie veľmi vyrovnané a napína-

vé súboje. Najmä súboje o tie najvyššie miesta boli 
veľmi vzrušujúce a zaujímavé. Bolo v nich cítiť, že 
hráčky sa snažia držať hesla športového dňa. A keď 
sa skončilo veľké finále, všetci sa už tešili na vyhod-
notenie.
 Prvé miesto, a teda aj chatovačku, si zaslúžene vy-
bojovali dievčatá z Oravského Veselého, striebornú 
medailu  si  odnieslo  družstvo  z  Mútneho  a  tretie 
boli Novoťanky, ktoré získali aj cenu o najzohratejší 
tím, ktorý tiež bol odmenený chatou. Po vyhodno-
tení sme si ešte všetci spolu zatancovali „belgičák“  
a po dni plnom pekných chvíľ a zážitkov sme sa kaž-
dá svojou cestou pobrali domov.

Janka Mikolajčíková

Foto: Julja

Foto: stredisko Námestovo
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Niekto oslavuje veľkou 
hostinou, iní 

Na plné ústa pozdravili Lauru
Konečne prišla chvíľa, keď sa sľúbené pozvanie začalo realizovať. Dievčatá 
aj chlapci v očakávaní, kto je Laura a kde býva, vybrali sa 15.1.2009 do ulíc 
Kopánky. Stopy ich priviedli pred bránu strediska Laura. Len čo sa otvorila, 
z plného hrdla zaznelo: Ahoooooj Laaauraaaa!

Zasnežený dvor skrýval úlohy, ktoré museli zvládnuť pred vstupom do vnútra a tiež prispel k vyjadreniu 
radosti. A potom prišla. Predstavila sa im Laura a oni ju sledovali bez dychu. Dalo by sa povedať, že to bolo 
popoludnie dva v jednom. Spoznali Lauru Vicuňovú i stredisko Laura. Deti plné zážitkov hneď referovali 
rodičom: „Mami, ja som bola Laura.“ To by bolo, keby to tak bolo:) 

Gabi

V humennom sa konalo každoročné 
podujatie, už tradične organizované 
stretkom Kľučiek, spoločne s ostatnými 
animátorkami zo strediska. Sestra Marta, 
jedna z koordinátoriek celého popoludnia, 
nám vysvetlila prečo: „chceli sme osláviť 
blahoslavenú Lauru. chceli sme urobiť 
niečo pre naše decká zo stretiek  
a zároveň niečo, kde by sme mohli pozvať 
aj dievčatá, ktoré k nám nechodia. chceli 
sme, aby sme sa zabavili a radosťou oslávili 
Boha. A tak sme zorganizovali Lauracup.“ 
Dievčatá  tvoriace  päťčlenné  družstvá  súťažili  proti  sebe  
v dvoch kategóriách, mladšej a staršej. Vybíjaná, päť nahrá-
vok a set preverili ich schopnosti rýchlo myslieť, reagovať  

a hýbať sa. To, že  im to šlo, potvrdila opäť Marta: „Mala som veľkú radosť zo šikovnosti dievčat, ktoré 
statočne bojovali, aj keď boli v družstve, ktoré nevyhrávalo. Veľmi si vážim tie, ktoré chápali, že dôležité je 
zahrať si, a nie vyhrať.“ Tie, ktoré si nielen zahrali, ale aj vyhrali, majú teraz doma hrnčeky ako spomienku 
na vydarené popoludnie.  Lauracup sa páčil nielen dievčatám, ale aj animátorkám. „Niekto oslavuje veľkou 
hostinou,  iní súťažným popoludním,“ zhrnula Danka, ktorá tiež patrila do organizačného tímu, v úvode  
k fotoalbumu na laura-mladez.sk . A špeciálne pre Lawínu ešte dodala: „ Bola som veľmi inšpirovaná prístu-
pom animátoriek a dievčenským zápalom pre hru. Veľká vďaka patrí zodpovedným a samozrejme nášmu 
super perfektnému Ockovi.“   Juliška

súťažným 
popoludním 

Foto: Danka čopanová

lajfin
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Pause the game 
Meniny sú milým dňom pre každého človeka. Takisto aj narodeniny sa určite 
vynímajú zo zoznamu všedných dní. Zídu sa „všetci“, aby spoločne oslávili 
tento výnimočný deň. Tešia sa a radujú spolu. Avšak u istých ľudí sú aj iné 
dátumy, ktoré sa tiež zaraďujú na tento zoznam. Presne 22. januára bolo  
105 rokov od smrti blahoslavenej Laury Vicuňovej.

A my  sme  si  to nemohli  nechať  ujsť. Veď pod  jej 
„záštitou“  funguje  združenie,  ktoré  je  nám  také 
blízke.  Možno sa číslo 25 nezdá tak veľa, ale keď 
sa ľudia v danom počte majú potlačiť do jednej izby, 
tak  to  je  už  niečo.  Avšak  zase  sa  potvrdilo  staré 
známe:  „Dobrých  ľudí  sa  všade  veľa  zmestí  (a  zlí 
sa  potlačia).“  I  keď  na  začiatku  som  sa musel  vy-
zúvať takmer vo výťahu, nakoniec sme sa vtesnali 
do jednej izbičky u sestier v byte, nazvanej kaplnka. 
Ako tradične sa to všetko začalo sv. omšou, ktorú 
odslúžil salezián novokňaz Peter spoločne s našim 
kaplánom Martinom.
Po nej  sme sa presunuli do  trošička väčšej miest-
nosti,  kde  bolo  pre  nás  pripravených  „plnoveľa“ 

dobrôt, medzi ktorými mali značnú prevahu v poč-
te šišky a hneď si získali aj prevahu v obľúbenosti.  
Okrem  napchávania  sa,  konverzovania  a  podob-
ných činnosti sme si pozreli prezentáciu s fotkami 
a komentármi z akcií z minulého roka.
Následne sme si zahrali hru „hádaj, čo je napísane 
na papieri,  ktorý máš nad hlavou,“  a  tak  si  zopa-
kovali aj čo-to o Laure. No a nakoniec sa vyhlási-
la  súťaž  „únik od  sestier,“  a  tak  sme  sa postupne 
rozišli…  Takéto  oslavy  majú  niečo  do  seba.  Pl-
nia  účel  tlačidla  z  videohier  „Pause  the  game“,  
ale v reálnom živote. Už sa neviem dočkať ďalšieho 
takéhoto nevšedného dňa.

Bodny
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Začalo sa to scénkou, v ktorej sa 
anjeli  z  rôznych krajín dohado-
vali na narodeninovom darčeku 
pre  Ježiša. Zhodli  sa,  že najdô-
ležitejšie  je  urobiť  si  preňho 
miesto  v  srdci  a  pošepnúť  to 
do  ucha  všetkým  ľuďom,  ktorí 
na  to  v  tomto  čase  zabúdajú.  
O zábavu nebola núdza a uplat-
nenie si našli aj medovníčky a iné 
dobroty,  ktoré  vyrobili  deti  na 
predchádzajúcich oratkách. 
V  závere  oslavy  navštívili  deti  
a ich animátori svojich najbližších 
doma a vianočnými koledami im 
pripomenuli  to  najdôležitejšie: 
mať pre Ježiša otvorené srdcia! 

Matej Machurek

cestovali sme  
do Argentíny alebo 

M enší  i  väčší  anjeli  hrajú  spolu  kalčeto. Na  oblakoch  sedia  ďalší  anjeli  
a hrajú  karty. Vedľa  nich  ticho  stojí  anjelik  a  užasnuto hľadí  na  veľký 
ozdobený stromček, ktorý dominuje miestnosti. Do toho tíško hrajú 

vianočné  koledy. Toto  všetko  sprevádzalo  naše  vianočné oratko  v  Šamoríne. 
Obyčajné deti sa premenili na neobyčajných anjelov. 

Anjeli oslavovali  
Ježišove narodky 

Foto: Matej Machurek

Mamateyka zažila vo štvrtok 22. januára 2009 nával 
dievčat. Zišli sme sa, aby sme spoločne oslávili sviatok 
blahoslavenej Laury Vicuňovej, statočného a obetavého 
dievčaťa. čakalo nás popoludnie plné hier, v ktorých sme  
si overili, či sme schopné absolvovať dlhú a namáhavú 
cestu do Argentíny – miesta, kde Laura prežila väčšinu 
života a kde aj obetovala svoj život za svoju mamu 
Mercedes.

lajfin
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Foto: Nika

Lauráci sa rozlúčili 
s korunami

Mladí z Prešova, Spišského Podhradia a okolitých dedín sa na Silvestra 
stretli v cVč v  Prešove, aby sa rozlúčili so starým rokom a oslávili 
príchod eura.

Najskôr sa vybrali na poslednú svätú 
omšu v uplynulom roku. Počas nej 
pán  dekan  Juraj  Rendeš  upozornil, 
že  naše  náboženstvo  by  malo  byť 
náboženstvom radosti, čo si zrejme 
aspoň niektorí dobre uvedomili.   
Pripravili  spolu  niekoľko  zaujíma-
vých hier, pričom sa každý zabával, 
ako sa na posledný deň v roku patrí. Na otázku, ako 
hodnotia udalosti uplynulého roku s radosťou od-
povedala Alenka: „Rok 2008 bol pre mňa dosť ná-
ročný, hlavne čo sa týka práce a povinností. Ale to 
všetko mi vykompenzoval jeden veľký dar. Spoznala 
som partiu úžasných „teenagerov“ prevažne chala-
nov. Teším sa na každé naše stretko, kde môžeme 
objavovať, čo je v nás, povzbudiť sa, podporiť a rásť 
v láske. Sme ešte len na začiatku, ale verím, že Boh 
nám žehná a časom z nás bude skupina nadšených 
animátorov, skvelý tím, ktorý urobí veľa dobra pre 
mladých a svoje okolie. Splnil sa mi jeden veľký sen ,  

aby  boli  v  Laure  chalani.  Verím,  že  Laura  im pri-
rastie k srdcu.“
Samozrejme,  nechýbal  ani  veľkolepý  ohňostroj, 
ktorý  pripravilo  mesto  Prešov.  Pred  ním  im  čas 
spríjemnila skupina Komajota. Po veľkolepej šou sa 
presunuli opäť do  strediska. Tam celú noc  strávili 
pozeraním filmov a veľmi nebrali do úvahy príslo-
vie: Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na prelome  roka  sa  taká partia  stretla prvý krát, 
a  to v Prešove Laura  funguje už 17  rokov. Všetci 
však veria, že to nebolo naposledy.

Ondro Martinkovič

Laurovica  
na Mamateyke
Súčasťou „výcviku“ bola aj prezentácia o Laurinom živote a následné ove-
rovanie vedomostí. Napokon sme všetko zvládli, posilnili sme sa na tele i na 
duchu a dočkali sme sa aj sľúbenej tomboly. „Vládla tu prijemná atmosféra, 
dievčatá boli nažhavené dozvedieť sa o Laure čo najviac,“ skonštatovala ani-
mátorka. 
A dievčatá? „Bolo nám tu super!“ celé popoludnie sme zavŕšili svätou omšou, 
kde sme ako obetné dary priniesli lístočky s našimi prosbami. Tie poputujú  
k soche blahoslavenej Laury, ktorá je v Argentíne. Domov sme sa pobrali 
obohatené nielen o zážitky, ale aj o nové predsavzatia. Laura, si náš vzor!  

Anna Horňáková

13Láska všetko znáša. (Hymnus na lásku)
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Foto: Apa

BOYARD vo farbách Laury

Laura in BB
Opäť raz a znova mala Laura svia-
tok... veľa kriku, veľa stoličiek, veľa 
farieb. Zabudli sme na kvety, nuž asi 
nie sme veľmi galantní. Ale zato bol 
úsmev, bola  radosť,  boli  hry, mys-
lím, že sa nám ktosi snažil pripome-
núť,  že  kedysi  dávno,  keď  nebolo 
až tak veľa kriku ani tak veľa stoli-
čiek a ani tých farieb, tu bol niekto,  
kto vedel, akú cenu má život a obe-
ta. Po sv. omši sa tu kdesi u nás ob-
javil ktosi zdvorilý a doniesol oslá-
vencovi darček. 
No, dá sa nezostať? 

Daniela Oremová

Naša tradičná pevnosť bola tentokrát trochu netradičná. Skoro všade žiarili 
červená, žltá a oranžová, teda farby Laury. Oslavovali sme totiž jej pätnástku!  
Už samotný príchod naznačoval, že sa blíži dobrodružstvo.
Tí odvážlivci, ktorí sa nebáli a prišli, boli spútaní a odvedení do pevnosti. Tam na nich čakali úlohy rozdelené 
do troch etáp (dojča, škôlka, škola), dokopy 15 úloh. Po splnení každej etapy niečo pekné dostali. 
DOJčA.  Kŕmenie  cez  detskú  fľašu,  skladanie  kociek,  používanie  zmyslov  pri  hádaní...  Nielen  s  tým-
to sa deti museli popasovať. A ak sa skupinke nepodarila nejaká úloha,  škaredý Furas  im dal náhradnú  
(a dosť zákernú). Konkrétne mal člen skupinky zjesť visiaci chlieb s džemom bez pomoci rúk. 
ŠKÔLKA. Tu na nás čakalo skladanie puzzle, balance - prechádzanie cez  lavičku so zaviazanými očami, 
kreatívne dokresľovanie obrázka a i.
ŠKOLA. Školáci už nie sú žiadne béčka, a preto to mali trochu ťažšie. Scrable, hlavolamy, vymotávanie zo 
šnúrky a ešte viac zvládli ľavou zadnou. Nasledoval monitor. 15 otázok o Laure malo preveriť naše vedo-
mosti.  Na záver sme sa stretli v kaplnke na modlitbu a každý dostal od Laury osobný odkaz.  BOyARD je 
akcia s dlhou tradíciou a koná sa pri príležitosti sviatku bl. Laury. Pre nás je to výnimočný sviatok, pretože 
máme kaplnku zasvätenú práve jej.

J.Sh.
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Animátorský bonus
Pre dušu V Emauzách možete viac spoznať Pána 

Nebojte sa Streetwork
Na stretko Čo viem a čo možno len tuším 

Medi@ O sebe na webe
Zoom Šikulky z Mamatky

Tvorivá dielňa Stočená krása
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V Emauzách môžete  
viac spoznať Pána
Na jeseň sa rozbehol projekt emauzy – škola modlitby a Božieho slova. Viac 
nám o ňom povie sr. Dáša, ktorá je motorom emauzského tímu.

Prečo ten názov?
Vychádzame z Písma.  Z udalostí, 
ktoré sa diali po umučení Ježiša. 
Zničení  učeníci  ho  znova  stretli 
a spoznali (Lk 24, 31) práve ces-
tou  do  emauz.  Všetok  smútok 
sa  im  premenil  na  radosť.  Spo-
znali  ho,  ako  im  otváral  Písma, 
 a  v eucharistii – pri lámaní chle-
ba. Prvým cieľom emáuz je hlb-
šie  spoznávať  Ježiša  a  nadchnúť 
sa pre Božie slovo. 

Pre koho sú určené?
Pre  toho,  kto  hľadá  oporu 
a orientáciu, čo vydrží a je istá – 
Božie slovo.
Pre mladších (do 20 rokov), ktorí 
hneď na  začiatku  svojej  osobnej 
kresťanskej  skúsenosti  chcú  po-
staviť svoju vieru na dôveryhod-
ných a pevných základoch. 
Pre starších (do 30 rokov), ktorí 
už  všeličo  vyskúšali  a  s  nádejou 
ďalej  hľadajú,  a  ktorí  pochopili,  
že iba ľudská pomoc nestačí.
Pre toho, koho privedie Pán.
Pre  toho,  kto  príde  so  svojou 
partiou... 
Alebo pre toho, kto nerád chodí 

na  duchovné  cvičenia,  a  pred-
sa  sa  chce  stretnúť  s  Bohom  
a so sebou.
Aj pre toho, kto potrebuje stích-
nuť, načerpať a potešiť sa z Božej 
prírody či zoznámiť sa s novými 
priateľmi.

Čo v Emauzách ponúkate?
Záleží na  tom, v ktorom kurze. 
Všetky  sú  z  rôznych  uhlov  za-
merané na Božie  slovo, na  jeho 
hebrejské  korene  v  spätosti 
s  hlavnými  duchovnými  prúdmi 
kresťanstva. Rady by sme účast-
níkom  sprostredkovali  zážitok  
z  rôznych  spiritualít:  navštíviť 
karmel, pustovníkov, ktorí žijú tu 
neďaleko,  tešiť  sa  z  krásy  sveta 
a života spolu so sv. Františkom, 
vyskúšať  blahodarné  účinky  be-
nediktínskeho Ora et labora...
Začali sme zatiaľ základným kur-
zom  emauzy  I.,  ktorý    pomáha 
orientovať sa  v Biblii na rôznych 
úrovniach: zemepisných, prírodo-
pisných,  dejinných,  liturgických. 
Kto  príde,  naučí  sa  lepšie  chá-
pať a čítať Písmo, a obľúbi si ho. 

Spomínaš, že chcete dať tie-
to veci najmä zažiť. Ako to 
chcete dosiahnuť?
Boh sám je zážitkom. Boh sám je 
pripravený byť pre nás zážitkom 
až po večnosť. 
K  zážitku  pomôže  aj  príro-
da,    technika,  modlitba  i  dobrá 
kuchyňa,či  aktivity  –  ale  to  je 
prekvapenie! Okrem našej snahy 
nás  viditeľne  vždy niečím milým 
prekvapí aj Pán  – napr.: východ 
mesiaca v splne, výhľad na Tatry... 

Čo vás inšpiruje?
Nadovšetko sila Božieho slova. 
Túžba pomôcť, uľahčiť každému, 
kto hľadá, ako napojiť svoj život 
na Božie slovo. 
Potreba  mladých  pookriať  
na duši v tichu prírody, načerpať 
z Božej prítomnosti a povzbudiť 
sa  spoločenstvom, posilniť  svoje 
korene  duchovné  i  tie  tradičné 
slovenské...
A  ešte  nás  inšpiruje Mária,  kto-
rá  najintímnejšie  spoznala  Božie 
slovo a najplnšie podľa neho žila.

Zhovárala sa: Apa

ab pre dušu

16 Láska vo všetko dúfa. (Hymnus na lásku)
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Ak chceš, modli sa s nami: 
„Hľa, prídu dni, 
- hovorí Pán, Jahve -
i pošlem na zem hlad;
nie hlad po chlebe 
a nie smäd po vode,
ale po počúvaní Pánovho slova.“ 
(Am 8,11)

Pošli, Pane, tento hlad a smäd 
po Tvojom Slove
aj nás a na našich priateľov. 
Amen.

17Láska všetko vydrží. (Hymnus na lásku)



Prečo tam chodiť
Ježiš je Dobrý pastier, ktorý hľadá stratené ovečky,
don Bosco tiež chodil do ulíc,
sú tam decká blízke jeho srdcu – stratené, nepovšimnuté, odpísané,
ak sa im dakto nebude venovať, ľahko sa stanú obeťami bánd,
máme skúsenosti, že preventívny systém tu môže fungovať.

Kam za nimi ísť
život mladých sa „deje“ všade inde, len nie v rodine a škole.
Musíme ich objaviť:
medzi panelákmi,
na sídliskových ihriskách,
skejtových dráhach,... 

S kým
ísť aspoň vo dvojici, najlepšie ako skupina: 
ľahšie sa začína dialóg aj hra,
nesieme si atmosféru, do ktorej ich môžeme „vtiahnuť“,
ak jeden z nás vypadne, neznamená to koniec akcie, 
máme širší záber.

Ako sa k nim dostať
prichádzať bez predsudkov,
s postojom: Sme vaši priatelia,
nečakať po polroku hneď úspechy,
byť samými sebou – nefalšovaní, dôveryhodní,
nebáť sa ich, ísť za nimi,

Volanie sídliska - Streetwork
„V kamenej púšti sídliska, tam objavím ťa snáď, prehovorím ti do srdca: vráť mi 
nádej, vráť,“ spieva kapela Saleziáni. 
Dávajú nám návod, ako odpovedať na nemé volanie detí a mladých, ktorí sa 
bezprizorne túlajú po uliciach. Streetwork je nová línia, ktorou sa chce Laura 
pustiť. Aby sme vedeli, ako na to, ponúkame šlabikár pre streetworkera.
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Raz SpRejom Tajne nakReSlíš,

mieSTo, kde máš SkRýš.

Slová, v kToRých RozlúšTim,

Slzy plné vín.

(Robo Flamík – kapela Saleziáni)

ab nebojte sa

18 Láska nikdy nezanikne. (Hymnus na lásku)



priblížiť sa, osloviť,
zaujímať sa, počúvať ich,
s veľkou zásobou hier: vybíjaná, futbal, basket, kriedy, hekýsek, náramky priateľstva...

Čo pre decká z ulíc môžeme spraviť
Pravidelná prítomnosť tam, kde sa pohybujú (napr. raz za týždeň),
riešenie ich problémov na mieste činu,
poradenstvo,
organizovať pre nich akcie priamo na sídliskách (Deň detí, denný tábor, športový turnaj...),
záujemcom ponúknuť aj možnosť prísť do strediska.

A čo teraz? 
No už len si pustiť pieseň Objavím ťa zo saleziánskeho albumu Da mihi animas a rozmýšľať, ako by vaše 
stredisko mohlo vyraziť. Do ulíc!

Spracovali: sestry Zuzka Adamovská  a Apa Miklovičová

Raz SpRejom Tajne nakReSlíš,

mieSTo, kde máš SkRýš.

Slová, v kToRých RozlúšTim,

Slzy plné vín.

(Robo Flamík – kapela Saleziáni)

nebojte sa ab

19Ak chceš loviť ľudí, musíš navliecť na háčik svoje srdce, jedine vtedy zaberú. (Neznámy )



Čo viem  
a čo možno len tuším 
cieľ: sebapoznanie ako večná dievčenská téma, ale extrémne dôležitá

úvod: Ak zoženieme na úvod pustíme pieseň z muzikálu Neberte nám 
princeznú od Mariky   

gombitovej „Možno tuším, možno viem“  

(na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=IZrm2geI3bQ).

Výzdoba miestnosti: 
čo  o  sebe  viem?  čo  cítim  k 
sebe?  Ako  si  sama  seba  vážim? 
Ako sa k sebe správam? čo som  
o  sebe  počula?  čo  si  myslím 
sama o sebe? čo o sebe počujem 
od  iných? čo očakávajú od mňa 
ľudia  v  mojom  okolí?  Aká  som  
a aká chcem byť? Aké mám cie-
le? čo chcem v živote dosiahnuť? 

Úvodná dynamika: 
Dievčatá  chodia  po  miestnos-
ti a v  tichu dopisujú k   otázkam 
svoje  názory. Dáme  im  inštruk-
cie, aby príliš dlho nerozmýšľali, 
nech  reagujú  spontánne  a  nech 
nečítajú, čo napísali iné. 
V  druhej  fáze,  znovu  v  tichosti,  
si  čítajú  jednotlivé  odpovede. 
Znie príjemná hudba. 
Následne  ich  vyzveme,  aby  sa 
vyjadrili  k  tej  otázke,  ktorá  im 
zaznieva najčastejšie, prípadne je 
pre nich najpálčivejšia. 
 

Jadro:
potreba sebapoznania patrí me-
dzi  základné potreby a hodnoty 
človeka. To, ako vnímame seba, 
ako nás vnímajú iní ľudia, sú často 
dva odlišné obrazy. A potom nás 
napadnú otázky, ktorými sme sa 
teraz  zaoberali.  Sebapoznanie 
sa  odráža  v  našom  správaní,  
v našich skutkoch, v citoch. 

Zopár impulzov:
1.  Monitoruj  vlastné  správa-
nie    -  dôležité  zážitky  za  určitý 
časový  úsek  ,  napr.  za  uplynulý 
deň,  a  zhodnoť  svoje  správa-
nie  a  konanie.  Zaoberaj  sa    aj 
pozitívnymi,  radostnými  spo-
mienkami,  nielen  zápornými. 
2.  Denník  -  pomáha  analyzovať 
problém,  konflikt,  hodnote-
nie  seba  i  druhých.  Má  funk-
ciu  hypotetického  partnera. 
3.  Ako ťa  vnímajú ostatní -  vší-
maj si, čo iní hovoria o tebe, čo ti 
naznačujú, ale aj to, o čom vôbec 
nehovoria (dobré myslená kritika 

alebo úprimné názory).
4. Všimni si svoje emócie - stavy 
radosti, hnevu, eufórie, aj podne-
ty, ktoré ich vyvolali.

Dialóg:
vyzveme  dievčatá,  aby  sa  dali 
do  skupiniek  podľa  toho,  pod 
akú  otázku  si  stali  po  prečítaní, 
a nech sa porozprávajú, ako danú 
otázku riešiť aj v súvislosti s pre-
zentovanými impulzmi. 

Záver: 
test osobnosti (pozri príloha)

Modlitba: 
žalm 139: Pane, ty ma 
skúmaš a vieš o mne 
všetko 
- oslobodzujúce poznanie 
Bohom, ktorý miluje bez 
podmienok.

 

ab na stretko

20 Na ceste za láskou je každá míľa iba krokom. (Japonské príslovie)



Test osobnosti 
Tvoja myseľ a tvoje pocity vytvárajú padák, z ktorého 
máš najväčší osoh, keď ho otvoríš. 
Zober si pero a papier, napíš svoje odpovede! Na 
otázky odpovedz na základe tvojich pocitov!!! 

1.otázka  Odpovede napíš 
na papier  

Uvedené druhy  zvierat  usporia-
daj do poradia podľa toho, ako sa 
ti páčia! 

Krava

Tiger 

Ovca

Kôň

Prasa 
 
2. otázka 
K nasledujúcim slovám 
priraď jednu vlastnosť, 
ktorá ti napadne vo vzťa-
hu s uvedeným slovom!!  
(napr.: kôň = rýchly) 

a) pes
b) mačka
c) potkan

d) káva
e) more

3. otázka 
Mysli na takých ľudí, ktorí 
ťa poznajú, a stotožni ich 
s nasledujúcimi farbami!! 

(Ku každému človeku priraď len 
jednu farbu!) 

a) žltá
b) oranžová
c) červená 
d) biela
e) zelená

Výsledok: 
 1. Táto otázka zodpove-
dá na to, čo má v tvojom 
živote prednosť: 

krava = KARIéRA
tiger  = hRDOSŤ
ovca  = LÁSKA
kôň    = RODINA
prasa  = PeNIAZe
Napíš na svoj papier vedľa názvov 
zvierat uvedené výrazy! 
Poradie,  ktoré  si  vytvorila,  uka-
zuje,  čo  a  na  ktorom mieste  je 
zaradené v tvojom živote.

2. otázka 

Opis psa:  tvoja osobnosť
Opis mačky:     osobnosť    tvojho 
(tvojej)  kamaráta /kamarátky
Opis  potkana:  osobnosť  tvojho 
nepriateľa
Opis kávy:  ukáže tvoj tempera-
ment
Opis mora: ukáže, aký život žiješ

3. otázka 

žltá: tento človek na teba nikdy 
nezabudne.
Oranžová:  tohto  človeka  pova-
žuješ za najlepšieho priateľa.
červená: tohto človeka máš na-
ozaj rád.
Biela : tento človek je tvoj dušev-
ný spriaznenec .
Zelená: na  tohto človeka sa bu-
deš pamätať po celý tvoj život.

Efka

klikni na www. laura-mladez.sk
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21Pravá láska je, keď sa môžeš pozrieť do duše človeka a nebáť sa toho, čo tam nájdeš. 
(Larson)



O sebe na webe
S údajmi o sebe na internete treba zaobchádzať veeeľmi opatrne. Jasne.  
My to vieme, ale čo naše decká zo stretiek? Rady sa to od vás dozvedia – 
zábavnou formou.

Hra na úvod
Pomôcky: štipce, šatka
Pravidlá: jednému hráčovi zaviažeme oči, pripevníme na neho asi 50 štipcov. 
úlohou ostatných je štipce z neho strhnúť. hráč so štipcami sa však okolo seba 
oháňa a koho sa dotkne, vypadáva.
Vyhráva ten, kto má najviac štipcov.
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ab médi@

22 Či nie je tak, že láska môže byť iba ľahučký dotyk duší? (Saint-Exupéry)



Vysvetlenie hry:
Štipce predstavovali osobné úda-
je,  ktoré  sme  o  sebe  zverejnili. 
Ani sa to nezdá, ani to nevidíme, 
ale okolo nás je veľa ľudí, ktorí by 
ich chceli získať a zneužiť. A keď 
sme ich raz zverejnili, už je ťažké 
si ich chrániť.

Čo sú osobné údaje
Napríklad:  pravé meno  a  priez-
visko,  fotografia,  video,  vek, 
emailová  adresa,  telefónne  čís-
lo, adresa bydliska, adresa školy, 
majetkové  pomery,  prístupové 
mená  a  heslá  alebo  iné  osobné 
údaje – záľuby, opis vzhľadu, po-
vahy, znalosti, zručnosti, vzdela-
nie, obľúbené veci, túžby...
Je nebezpečné  tieto informácie 
o  sebe  zverejňovať  –  zvlášť  cez 
internet.

Rozbehaný test
Určíme miesta, ktoré budú zna-
menať odpoveď áno a odpoveď 
nie.  Dbáme,  aby  boli  od  seba 
dostatočne ďaleko, aby si decká 
aj  zabehali.  Skupinke  zadávame 
otázky.  Neodpovedajú  slovne, 
ale  behom  na  miesto,  ktoré 
predstavuje ich odpoveď.

Mám  nick,  podľa  ktorého  ma 
hneď ľahko identifikuje veľa ľudí.
Mám  jedno  heslo    pre  všetky 
stránky a internetové služby.
Mám v hesle Z alebo y?
Vyhýbajte  sa  použitia  písmen 
Z a y, lebo sa na klávesnici pletú. 
heslá  si podľa možnosti nezapi-

sujte. Meňte si svoje heslá vždy, 
keď máte  pocit,  že  ich  dôvery-
hodnosť bola narušená.
Poslal/a  som  emailom,  četom, 
sms  a  podobne  osobné  údaje 
(fotku , video, vek, emailovú ad-
resu, telefónne číslo, heslo...).
Neodpovedajte  na  emaily  alebo 
pop-up  okná,  ktoré  vás  žiadajú 
o  osobné  alebo  finančné  údaje  
a  neklikajte  na  uvedené  linky.  
Seriózne inštitúcie od vás nebudú 
žiadať  heslá  ani  iné  citlivé  infor-
mácie prostredníctvom emailu.
Dal/a  som  na  internet  alebo 
poslal/a cez mobil  fotografie, vi-
deá, na ktorých som v plavkách,  

v spodnej bielizni, mám odhalené 
časti tela ...
Fotoalbumy, videoalbumy na  in-
ternete alebo v mobiloch nie sú 
bezpečné,  aj  keď  sa  píše,  že  sú 
„súkromné“,  „zamknuté“  a  po-
dobne.  Obsah  sa  môže  dostať 
na voľne dostupné miesta a vaše 
fotografie,  videá  uvidia  všetci: 
rodičia,  učitelia,  spolužiaci,ale  aj 
osoby,  ktoré  vám  môžu  ublížiť. 
Fotografie  z  detstva  môžu  byť 
zneužité  pedofilom,  fotografie              
z  rodinných  osláv,  dovoleniek 
prezradia  rodinné,  sociálne  zá-

zemie.  Fotografie  alebo  videá, 
na ktorých je váš byt, dom, škola 
môžu identifikovať adresy vášho 
pobytu. Ostatné osobné fotogra-
fie zverejňujte v malom rozlíšení 
(max 200x200 pixlov/bodov), tak 
sťažíte  ich  zneužitie.  Fotografie 
alebo videá môžu byť zneužité aj 
za účelom poníženia, zahanbenia, 
zastrašenia alebo vydierania.
Niekto sa so mnou cez internet 
bavil o sexuálnych témach.
Ide často o psychicky narušených 
ľudí alebo  ľudí, ktorí chcú dieťa-
ťu  ublížiť.  Rozhovor  treba  hneď 
ukončiť.  Niekto  z  internetu  sa  
so mnou chcel stretnúť.

často  ide  o  pod-
vod,  pokus  dieťa 
uniesť, zneužiť ho...
Sťahujem  súbory, 
ktoré  prišli  od  cu-
dzej osoby.
Buďte  opatrní  pri 
sťahovaní  súborov, 
aj keď prišli od zná-

mej  osoby. Môžu  obsahovať  ví-
rusy, ktoré oslabia obranyschop-
nosť vášho počítača. 

Príklad na záver
Internet  je  ako  elektrina.  Je  to 
potrebná  a  nenahraditeľná  vec, 
ale  je  to  rovnako  ako  internet 
pri  nezodpovednom  používaní 
nebezpečná vec pre vaše zdravie 
alebo dokonca pre život.

pripravila apa

Internet je ako elektrina. 

Je to potrebná a 

nenahraditeľná vec...
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Láska uprednostní šťastie toho druhého pred vlastným. (Connor)
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Miroslava székelyová,16  - členská základňa

iveta stibilová, 25 - propagácia, web

Johanna grigarová, 18 - tvorivý Mozog

silvia krippelová, 24 - proJekty

Martina Marková (FMa), 26 - predsedníčka

 zuzana ŠMotláková (FMa), 35 - coMing soon  

Foto: archív strediska Mamateyova

ab zoom

24 Láska nie je slepá. Naopak. Vidí veci, ktoré ostatným unikajú. (Neznámy)



Šikulky z Mamatky
Mamateyská stredisková rada začala otázkou 
„Chceš byť súčasťou niečoho veľkého?“

Táto stredisková rada ako jediná mala svoj vlastný špeci LauraFest, že prečo, 
tak to sa dozviete, keď budete čítať ďalej … a ešte oveľa viac sa dočítate  
o týchto Božích šikulkách z Mamateyky. 

Ako vznikla vaša rada?
Začalo  to  otázkou  „chceš  byť  súčasťou  niečoho 
veľkého?“,    pokračovalo  našou  odpoveďou 
„Áno!“ a skončilo historicky prvým stretnutím 
strediskovej rady.

Čo je typické pre vaše stredisko?
Sme  priamymi  susedmi  samotného  ústredia 
združenia Laura. Sme súčasťou veľkého kolo-
su zvaného Mamateyka. Väčšina členov nášho 
lauráckeho  strediska  sú  dievčatá  zo  základ-
ných škôl.

Čo sa vám „najsamlepšie“ doposiaľ podarilo?
Realizovanie výziev k pätnástke Laury. Peknou ak-
ciou v našom stredisku boli aj každoročné adventné 
popoludnia. Podarilo sa nám získať finančnú podpo-
ru z magistrátu na letné akcie.

Aké máte plány do budúcna?
Máme sny to tu spoločne roztočiť. Noví ľudia plní 
nápadov,  ktorí  budú  mať  čas  pre  Lauru,  ktorých 
ešte máme v pláne osloviť v najbližšom čase, nám 
v tom určite pomôžu.
 
Čo máte (vy – vaša stredisková rada) spoloč-
né?
(hoby, jedlo, hudba, niečo zaujímavé, niečo fest pre 
vás, niečo originálne pre vás)

Mali  sme  spoločnú  nocovačku  strediskovej  rady  
a sme všetky dievčatá.

Aká je vaša spolupráca s Viktóriou Kolčáko-
vou – Kviky?
Dobrá, snažíme sa, aby ani jeden jej mail nezostal 
bez odpovede.

Vaše stredisko malo na rozdiel od iných stre-
dísk aj svoj vlastný, špeciálny LauraFest. V 
čom ste videli jeho výnimočnosť?
Určite  v  tom,  že  Lauru mohli  osláviť  aj  dievčatá, 
ktoré ešte nemali 15 rokov. Mali možnosť stretnúť 
sa a lepšie spoznať ostatné stretkárky. 
 

Za spoluprácu ďakuje af

Sme súčasťou veľkého 
kolosu zvaného 
Mamateyka.

25Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky neodplavia (Pieseň piesní 8, 7)



Stočená krása
Stáva sa vám, že keď máte v rukách papierik, napr. cestovný lístok, že ho celý 
stočíte do rúrky, často bez toho, aby ste si to uvedomili? Tak práve toto teraz 
využijeme.

Materiál a pomôcky

Na výrobu tzv. kvilingu potrebujete tenké prúžky farebného papiera, čím tenší, tým krajší, ale aj ťažšie 
spracovateľný (0,5 cm a menej), tuhé lepidlo v tyčinke – môže byť aj iné, ale hrozí, že si krásu ľahko po-
kazíte.

Postup

Je jednoduchý. Prúžok vybranej farby stáčate okolo špáradla alebo zápalky s tým, že jednotlivé vrstvy sú 
vo väčšej vzdialenosti. Koniec prilepíte a rovnako aj jednotlivé vrstvy k sebe v mieste, ktorý chcete spojiť 
s iným zvitkom. Tvar môže byť okrúhly alebo sploštený z jednej alebo obidvoch strán. Dosiahnete to jed-
noduchým stlačením vrstiev prstami. 

Využitie

Ako ozdoba do kvetov, visiaca girlanda alebo menšie na pohľadnice či rámiky na fotky.

Veľa krásnych kvilingov Vám želá 

sr. Janula z Mi.

ab tvorivá dielňa

26 Láska je začiatok veľkých činov. (Kollár)
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žid  sa  modlí  
k Bohu: 
- Bože, neviem 
ako  ti  to mám 
povedať... stala 
sa  mi  hrozná 
vec. 
-  Len  mi  po-
kojne  povedz, 
čo ťa trápi. 
- Môj syn sa stal 
kresťanom! 
- Tak  to  ti  veľ-
mi dobre rozu-
miem;  môj 
tiež.

Pilát sa pýta Jozefa z Arimatie: 
-  Prečo  chceš  poskytnúť  svoj 
nový hrob pre toho buriča a kri-
minálnika Ježiša?! 
Jozef mávne rukou a odpovie: 
- Ále, veď to je len na víkend.

Pred  nebeskú  bránu  príde  bez-
božný  človek.  Svätý  Peter  mu 
povie: 
- Ak mi povieš nejaký dobrý sku-
tok, čo si vykonal, pustím ťa dnu. 
-  No,  -  začne  muž  okamžite,  - 
raz  som  videl  ako  motorkársky 

gang obťažuje mladú ženu. Prišiel 
som k nim a vravím asi dvojmet-
rovému, 150 kilovému chlapíko-
vi, aby prestal. Sv. Peter sa čuduje  
a listuje v knihe života. - A nemo-
hol by si mi povedať, kedy sa to 
presne stalo? 
- Asi pred piatimi minútami.

Zomrie kňaz. Príde pred nebes-
kú bránu, zabúcha, z okienka sa 
vykloní svätý Peter a ten hovorí: 
„Tu si sadni a čakaj!“ 
Nato  sa  tam  objaví  autobusár 
Feri,  tiež  zabúcha  a  svätý  Peter 
ho hneď s radosťou privíta a pustí 
dnu. 
Na to kňaz vyskočí a protestuje: 
„Ako  to,  že  jeho  si  pustil  hneď  
a mňa,  čo  som Bohu  slúžil  celý 
život, si nechal čakať?“ 
„To vieš,“ vysvetľuje Peter, „keď 
si  ty  kázal,  všetci  spali,  ale  keď 
Feri jazdil, tak sa všetci modlili!“

Otec sľúbil svojmu synovi, že mu 
kúpi  nové  auto,  ak  syn  splní  tri 
podmienky:  dá  si  ostrihať  vlasy, 
na  vysvedčení  bude  mať  samé 
jednotky a prečíta si Bibliu. 
Na konci roka prišiel syn domov, 
v  rukách  vysvedčenie  s  čistými 
jednotkami a čestne prehlásil, že 
prečítal Bibliu od začiatku až do 
konca. 
„A  čo  tvoje  vlasy?“  -  spýtal  sa 
otec. 
„Aj Ježiš a apoštolovia nosili dlhé 
vlasy,“  -  odpovedal  syn pohoto-
vo. 

„Tak  potom  tiež  vieš,  že  všade 
chodili pešo,“ - dokončil otec.

Mama  pripravuje  pre  svojich 
dvoch  synov  palacinky.  chlap-
ci sa začali hádať o to, kto bude 
mať prvú. Mamina to videla ako 
výbornú príležitosť  pre morálne 
ponaučenie, a tak hovorí: 
„Keby tu sedel s nami Pán Ježiš, 
určite by povedal niečo takéto: - 
Mami, daj prvú palacinku môjmu 
bratovi, ja môžem počkať.“ 
Kevin sa otočil ku svojmu mlad-
šiemu bratovi a povedal: 
„Ryan,  ty  budeš  Pán  Ježiš,  dob-
re?“

Adam pozerá Kainovo vysvedče-
nie a karhá ho: 
- že máš z rastlinnej výroby troj-
ku,  oukej,  si  mladý,  neskúsený, 
ale že prepadáš z dejepisu, kto-
rý je na pol strany, to ma riadne 
vytáča!“
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