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Pane, priveď ma tam...
Žijem, čo s tým?

Fandíte športu?
Je úplne jedno akému - volejbal, futbal, ringo… Som si istá, že poznáte ten pocit, keď sa začne dôležitý zápas. O to viac, ak ste priamo
jeho účastníkom. Zvláštne šteklenie v bruchu, pocit zodpovednosti
a v kútiku duše horí plamienok nádeje vo víťazstvo. Odborníci hovoria, že v dôležitých dueloch rozhoduje motivácia a sila kolektívu.
Vyhrať môže aj papierovo slabší súper.
Možno sa čudujete, prečo práve táto športová tematika. Aj naša
Laura rozohrala dôležitý zápas. Súpisku tvorí 1222 hráčov, členov
organizácie, a hoci na druhej strane stoja ťažkí súperi – strach,
nedostatok času, lenivosť, ich motivácia je silná. Hrá sa o ŽIVÉ
STREDISKO.
Realizačný tím, ktorý začal fungovať v Terchovej, sa bude snažiť
urobiť všetko preto, aby tento boj vyhrali. Uvedomuje si, že to nebude ľahké, no spolieha sa na svojich hráčov. Každý z nich prináša
do tímu svoju jedinečnosť a napriek tomu dokážu vytvoriť vynikajúci
tím. A čo dodať na záver? Jeden za všetkých, všetci za jedného.
Pekné leto vámzo srdca želá vaša
Kviki
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Nemožno sa stať svätým bez dobrej nálady a optimizmu.

Laurino vysvedčenie

Foto: Internet

laura & laura

Vysvedčenie za vedomosti. Vysvedčenie za život. V najbližších týždňoch sa im
nevyhneme a nevyhla sa mu ani Laura. Pozrite sa, ako ju ohodnotili zaujímavé
osoby a osobnosti.
Amerika má novú patrónku. Novú
hviezdu na cirkevnom nebi. Žiarivý príklad Laury Vicuňovej pomáha našim mladým ľuďom – ktorí sú
často prázdni, povrchní a skeptickí
– pochopiť, akú hodnotu má život.
Mons. Nicodemo, arcibiskup Bari
Pôsobila som v Juníne v rokoch
1922-1938. O Laure tam rozprávali s takým nadšením a úctou,
akoby zomrela len nedávno. Často
sa vracali k jej hrobke a radi spievali
pieseň , ktorú na jej počesť zložil
salezián Felix Ortiz. (O ňom a Laure sme písali v minulom čísle – pamätáte sa na tú peknú ilustračnú
fotku sympi mladíka, pozn. red.)
Sr. Maria Menozová. Je príkladom kresťanskej svätosti, ktorú

nesmieme ponechať v tieni, musí
sa stať známou, aby ju mladí ľudia
mohli napodobňovať. Takéto príklady veľmi potrebujú.
Mons. Gagnor, alexandrijský
biskup. Apoštolský duch a mučeníctvo – v takom mladom
veku. To sú zázraky hodny zapamätania.
Janovský arcibiskup kardinál
Minoretti. Myslím si, že Laura
sa čoskoro stane veľkou chválou
saleziánskej mládeže.
Don Filip Rinaldi, štvrtý nástupca dona Bosca. Laurin
príklad oslovuje nielen dnešných
mladých ľudí, ale aj ich rodičov
a vychovávateľov. V Cirkvi stále
kvitnú nové kvety milosti a svätosti aj medzi mladými.

Nehovor Bohu, aké veľké máš starosti, ale povedz starostiam,
akého veľkého máš Boha!

Mons. Louis Chávez Gonzáles, salvádorský arcibiskup.
Na začiatku som si myslela, že
Laura je obyčajné dievča. Ako šli
roky, stále viac som sa presviedčala, že jej život si vyžadoval veľké hrdinstvo.
Sr. Marietta Rodríguez, ošetrovateľka v Juníne. Bola to pre
nás študentky výzva – môcť študovať v triede, ktorú Laura posvätila svojou prítomnosťou.
Sr. Adele Camargová, absolventka školy v Juníne
Takéto skvelé vysvedčenie prajeme aj dnešnej organizácii LAURE
a tým, čo do nej patria. :-)
Pripravila Apa
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Mládežnícku organizáciu Laura povedie nová predsedníčka
(Bratislava, 28. apríl 2009) Saleziánska mládežnícka organizácia LAURA má novú predsedníčku - stala sa ňou
doterajšia riaditeľka ústredia, saleziánka Janka Kurkinová.
V najbližších dvoch rokoch povedú saleziánsku mlá- lieb osemnásť rokov, takže svoju prvú šancu kandidodežnícku organizáciu LAURA - združenie mladých vať hneď aj využila,“ prezradila nová podpredsedníčka
nové členky predsedníctva, ktoré pochádzajú zo stre- združenia Viktória Kolčáková.
dísk od Šamorína až po Prešov. O jeho zložení roz- LAURA, združenie mladých, je dobrovoľné občianske
hodlo valné zhromaždenie, ktoré sa konalo uplynulý združenie detí a mládeže, ktorého cieľom je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí a plnohodnotné využitie
víkend v Terchovej.
„Veríme v úžasný potenciál mladých ľudí,“ uviedla voľného času. Charakteristickou črtou organizácie je
nová predsedníčka saleziánka Janka Kurkinová. „Ch- zameranie na rozvoj dievčaťa – mladej ženy. Združeceme klásť dôraz na živé strediská a rozvoj, dozrieva- nie vo svojej výchovnej práci vychádza zo saleziánskenie mladých ľudí - predovšetkým dievčat. Spoločnými ho preventívneho systému dona Bosca.
Kľúčové voľby LAURY sú: rozvoj – výchova – žena –
silami toho v saleziánskej rodine zvládneme viac.“
Vo voľbách nastala aj jedna kuriózna situácia, o ktorú dobrovoľníctvo.
Andrea Miklovičová, Laura, združenie mladých
sa postarala Lucia Chmelová. ,,Lucka mala v deň vo-

Túžim prehĺbiť svoju
laurácku tvár
Odovzdaním sošky Dobrého pastiera
prebrala do svojich rúk laurácke
ovečky nová predsedníčka, bývalá
riaditeľka ústredia Janka Kurki
Kurkinová.

4

Ako by si charakterizovala úlohu predsedníčky?
Zdá sa mi, že by mala byť v prvom rade mostom,
ktorý dokáže spájať, prepájať, zapájať... Jej úlohu
teda vidím najmä v animácii a koordinácii. To si však
vyžaduje mať prehľad o Združení a tiež nevyhnutnosť ľudského potenciálu, t.j. mať okolo seba tvorivých, zapálených ľudkov, ktorí dokážu byť IN a zodpovedne potiahnuť niektoré veci, aby predsedníčka
nemusela myslieť na všetko.
Čo to pre teba znamená?
Je to ďalšia etapa v škole života. :-) Nie je pre mňa
jednoduché postaviť sa do tejto pozície, ale som
ochotná urobiť to, čo bude v mojich silách. Z valného som odchádzala s optimizmom, pretože som
bola milo povzbudená z mladých, ktorí sa tam ukázali v plnej kráse. Dalo mi to vietor do plachiet.  
Chystáš v Laure nejaké zmeny?
Zaujímavá otázka… Myslíš, že by som mala niečo
zmeniť? Určite sa nebude meniť nič podstatné, aspoň zo začiatku.:-) Momentálne skôr vidím potrebu uvádzať do života Združenia závery jesenného
stretnutia strategického plánovania, ktoré stanovilo
určité smerovanie Laury na najbližšie 2-3 roky.

Najhorším väzením je zamknuté srdce. (Ján Pavol II.)

lawínoviny
Potom treba pamätať, že predsedníčka nie je sám
vojak v poli, rozhoduje valné zhromaždenie – t.j.
členovia ZL a medzi zasadnutiami valného zhromaždenia predsedníctvo ZL, tak to máme v stanovách. No a k tým zmenám... Valné zhromaždenie
urobilo prvú, dosť podstatnú zmenu, tým, že prijalo
uznesenie o menovaní podpredsedníčky združenia,
ktorou sa stala Viki Kolčáková.  

Aké sú tvoje očakávania?
Veľké! :-) Túžime upevniť svoju laurácku tvár, prehĺbiť svoju prítomnosť v saleziánskom mládežníckom
hnutí cez svoj špecifický prínos, otvoriť sa pre väčšiu
spoluprácu v saleziánskej rodine cez dialóg, ale aj
ponuku konkrétnych podujatí. Začíname však „od
koreňa“ – chceme oživiť naše strediská a zamerať
sa na mladých lídrov a ich osobný a duchovný rast.   

Predsedníctvo:
 Viera Bašistová zo strediska Prešov
 Viktória Kolčáková zo strediska Námestovo
 Adriana Pienčáková zo strediska Banská Bystrica
 Lucia Chmelová zo strediska Šamorín
 Ľubica Mervová FMA zo strediska Banská Bystrica
Provinciálna predstavená podľa stanov ZL menovala jednu sestru do predsedníctva. Stala sa ňou Marta
Peťková FMA – doterajšia predsedníčka združenia.
Predsedníctvo na svojom prvom zasadaní spomedzi seba zvolilo aj podpredsedníčku – Viki
Kolčákovú. Novou riaditeľkou ústredia sa stala
Zuzana Šmotláková FMA.

Kontrolná komisia:
Veronika Rohálová, Bratislava-Kremnická
Eva Marušincová, Dolný Kubín
Marta Baňasová FMA, Humenné
Zuzana Brestovanská, Trnava
Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom ZL. Vykonáva kontrolu hospodárenia ústredia
a stredísk.

Mediálna škola
otvára svoje brány

Ľubica Májeková, Bratislava-Kremnická
Erika Kľačanská, Žarnovica
Jana Večerková, Námestovo
Regrantingová komisia vypracováva návrh rozdelenia dotácií z MŠ SR získaných pre celé ZL podľa
platného regrantingového systému.

Saleziánsky česko-slovenský projekt Mediálnej
školy (MeŠ), ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých, prijal prvých účastníkov. Škola otvorí svoje
brány na jeseň tohto roku. „Našim cieľom je formovať mladých ľudí, aby sa z nich stali nielen kritickými používateľmi médií, ale aj tvorcami hodnotných obsahov. Jednoducho chceme, aby boli doma
v médiách,“ vysvetlila poslanie členka co-mediálneho tímu Apa.
MeŠ prebehne podobne ako už zabehnutá
Škola pre animátorov. Mladí absolvujú počas dvoch
rokov štyri kurzy, vyvrcholením bude festival. Finančne podporilo tento projekt Ministerstvo zahraničných vecí SR.
Kviki

Viac o osôbkach z orgánov na www.laura-mladez.sk

Dvojstránku pripravilo ústredie.

Regrantingová komisia:

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. (Ž 37,4)
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Pane,
priveď
ma
kde ma chceš mať, a priprav ma.
O naplnenie týchto slov Mons. Tomáša Gálisa sme sa snažili aj my na treťom
stretnutí dobrovoľníkov VIDES, ktoré sa uskutočnilo prvý aprílový víkend
v Dubnici nad Váhom. Nieslo sa v duchu témy „dobrovoľník – salezián“.
Účastníci boli kvôli 2. kolu prezidentských volieb
ubytovaní v Kaťáku. Podmienky boli misijné – chýbala sprcha a teplá voda – o dobrú náladu však nebola žiadna núdza.
V piatok krátko po príchode sa niektorí rozhodli ísť na svätú omšu, ktorú slúžil žilinský biskup
Mons. Tomáš Gális. Na svätej omši prezradil veriacim, že každý prvý piatok v mesiaci sa snaží prísť do
niektorej zo svojich farností a vypomôcť so spovedaním a slúžením svätej omše. Je to jeho tradícia,
odkedy sa stal žilinským biskupom. Po spoločnej
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večeri nasledoval program, ktorí mali pod palcom
Fany a Pietro. Prichystali si pre nás nielen aktivity
na lepšie spoznanie sa, ale aj na zamyslenie. Z kôpky maku sme počas večernej modlitby zobrazili,
ako sme prežívali pôst.
V sobotu sme sa sýtili saleziánskym preventívnym výchovným systémom. Najprv sme si
prostredníctvom zážitkovej formy spolu s Veronikou a Elen pripomenuli, čo je to za systém a na
akých pilieroch je postavený. Aké typy mládežníckych skupín existujú? Je dôležité pre mladých pat-

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (Mt 7, 12)

megaekšn

tam,

Foto: archív projektu V nasadení života

Podujatie sa realizovalo v rámci projektu
V nasadení života.
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riť do nejakej skupiny? Čo je podstatou animátora?
Odpovede sme objavovali v réžií Mikele-ho. V bloku sme pokračovali aj poobede, už v prostredí nádhernej prírody pri Troch studničkách. Hry, zábava,
osobné rozhovory a opekačka. Počas opekania sme
si museli vypomáhať trhaním chleba, keďže nožík sa
stal obeťou sklerózy :-) Deň sa však ešte ani zďaleka
nechýlil ku koncu.
Po návrate do Kaťáku sme privítali misionára Laca
Mika SDB, ktorý sa s nami podelil o svoje misijné zážitky a uplatnenie preventívneho systému na rôznych
misijných poliach. Potom sme sa presunuli do telocvične, kde pre nás mali pripravený program Majka
a Maťa. Hrať futbal vo dvojiciach so zaviazanou nohou
veru nie je nič jednoduché :-) Špeci pudingovou tortou
sme blahoželali našim oslávencom.

V nedeľu na nás dýchla ozajstná liturgická kultúra.
Miestny zbor nacvičil pašie pod taktovkou sestry
Beaty. Spievali naozaj prekrásne! Niektorí z nás si
ich dokonca nahrali aj do mobilu. Pred odchodom
na nás čakal blok s Jankou a Aďou o skupinových
rolách a jedna z najdôležitejších vecí stretnutia: rozhodnutie, do ktorej misijnej destinácie kto v lete
pôjde. Modlíme sa za seba i za tých, ku ktorým náš
Šéf volá.
Dobrovoľníčka
KatarinkaSC
Stretnutie sa uskutočnilo aj vďaka podpore Nadácie
pre deti Slovenska

Za mrakmi je moje milované Slnko.(Bl. Zdenka Schellingová)
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Žijem,
čo s tým?
Posledný marcový víkend
patril celoslovenskej akcii,
ktorú pre dospievajúce
dievčatá pripravilo
mládežnícke združenie Laura.
Vyše dvadsať dievčat sa rozhodlo počas pobytu
v zasnežených Škutovkách neďaleko Ružomberka
intenzívne popremýšľať nad výberom svojho životného povolania. Táto akcia im mala ponúknuť
možnosť spoznať krásu každého povolania v živote.
Ako aj na začiatku povedala sr. Elvíra FMA: „Naším
cieľom nie je lanáriť vás do rehole.“
Svedčiť o láske ku Kristovi vo sviatosti manželstva
prišiel manželský pár z Bratislavy Petra a Martin Jakubcovci so svojimi deťmi. Krásu zasväteného života vo svete priblížila „tajná sestra“ zo sekulárneho
inštitútu VDB. O hľadaní svojho životného povolania a jeho uskutočnení svedčili sestra Zuzana – saleziánka a sestry Henrieta a Agneška – milosrdné
sestry sv. Kríža.
Akcia Žijem, čo s tým? ukázala, ako je veľmi potrebné vytrvalo sa modliť za svoje povolanie a hľadať
v ňom Božiu vôľu. Práve Boží pokoj, ktorý pocítime v duši, nám ukáže a nasmeruje nás na tú našu
jedinečnú cestu životom k Bohu, ktorú má každý
z nás.
Na svoje zamestnanie sa často človek pripravuje
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dlhé roky štúdiom a mnohí mladí ľudia v súčasnosti si svoje povolanie ani neuvedomujú. Úprimným
budovaním hlbokého vzťahu k Ježišovi Kristovi
a aktívnym životom v Cirkvi sa dobre pripravíme
na svoje povolanie. Najdôležitejšie je uvedomiť si,
že sme všetci povolaní k láske!
Moneka
Foto: julja

Mierou Božej lásky je milovať bez miery. (Sv. Bernard)

V Humennom sa hrala

VYBÍ–JANÁ

Pozvanie na turnaj prijali okrem domácich aj dievčatá z Košíc, Michaloviec a Prešova.
Pred začatím turnaja sa všetky dievčatá
stretli kaplnke Cirkevnej spojenej školy na svätej
omši. Kázňou boli motivované k fairplay a k snahe
o vytváranie priateľstiev.
Táto motivácia korešpondovala aj so zámerom
organizátoriek, ako vysvetlila Lenka Mikitová z organizačného tímu: „Hlavným cieľom turnaja je vytváranie priateľských vzťahov medzi strediskami,
zabavenie dievčat a možno aj začiatok tradície
týchto turnajov.“
Turnaj prebiehal v telocvični Cirkevnej spojenej
školy systémom „každý s každým“, a tak si všetkých
šesť družstiev poriadne zahralo. Po napínavých zápasoch, prerušených iba dobrým obedom, sa stalo
majiteľom Putovného pohára svätej Gianny Mollovej družstvo Kukuričky z Humenného. Tesne za
nimi sa umiestnili obe košické družstvá, Šunky na 2.
mieste a Filety na treťom.

„V slove „vybíjaná“ sa už meno Jana skrýva, preto sme celý náš turnaj zverili pod patronát jednej zo
súčasných svätíc- svätej Gianne Berettovej Mollovej. Náš turnaj sa konal iba tri dni po 25. marci, keď
sme si pripomínali všetky nenarodené deti. A práve
sv. Gianna je vzorom ženy – matky, ktorá chránila
život,“ vysvetlila koordinátorka celého podujatia
sestra Marta Baňasová.
Družstvá, ktoré nevyhrali, však nestratili z tváre
úsmev. „ Naše družstvo malo na tvárach nálepky
smajlíkov, aby sme sa na všetkých usmievali a aby
sme boli jeden tím,“ povedala jedna z účastníčok –
Marča z Michaloviec.
Dievčatá teda odchádzali domov veselé a s výzvou pre organizátorky: „Turnaj sa mi páčil a takéto
akcie by mohli byť častejšie.“

My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých. (Rim 15, 1)

Júlia Krigovská
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Foto: Danka Čopanová

lajfin

V Šamoríne sa objavili piráti!
„Nebezpeční piráti spustili kotvy
pri našej lodi Isabell. Na ich palube
vládne čulý ruch.
Všetko nasvedčuje, že sa schyľuje k boju, v ktorom
vyhrá tá posádka, ktorá ukáže väčšie schopnosti, odvahu, či lepšiu spoluprácu.“
V takejto dobrodružnej atmosfére prebiehal
jarný prímestský tábor v Šamoríne. Výcvik zdatného námorníka (podtitul tábora) preveril zručnosti, rozvahu, schopnosť spolupráce, ale aj iné
dôležité vlastnosti pre námorníka - mladého človeka orientujúceho sa v labyrinte dnešného sveta.
Spolu tvoríme posádku. Každý má svoj prínos, podiel
do spoločného. Jednotlivec niektoré úlohy nezvládne
sám, potrebujeme iných k životu. O nutnosti spolupráce sa námorníci presvedčili najmä pri stavbe svojej
novej lode. Držať pri sebe a ochotne spolupracovať

Foto: Stredisko Šamorín

lajfin

sa ukázalo ako mimoriadne dôležité pre úspech.
„Správny námorník pozná cieľ, ovláda prax, nielen
teóriu.“ V záverečný deň deti podnikli cestu okolo
sveta, kde sa ukázala ich pripravenosť. Kvíz o mori,
orientácia v divočine či boj s pirátmi nenechali chladným žiadneho námorníka.
Slávnostný koniec: účastníkom sa odovzdali
certifikáty Zdatného námorníka, ktoré dokazujú, že v Šamoríne je veľa dievčat i chlapcov pripravených objavovať tajomstvá o živote a vzťahoch.
Tak im v tom Pán Boh pomáhaj!
Matej Machurek

Košické decká pátrali po stopách...
Desiatky detí neodolali výzve z násteniek a plagátov a šli Po stopách... Laura, združenie mladých, v spolupráci s MČ KVP totiž pre všetky deti na KVP pripravila jarný prímestský tábor.
Celý týždeň sa stretávali s tajomným Pánom X, vychýreným detektívom, ktorý potreboval pomoc: vycvičiť si
detektívov a odhaliť tajomstvo človeka, ktorého slová
nás sprevádzali celý týždeň. Získavali sme vlastnosti,
ktoré aj on sám mal. A družstvá Korinťanov, Galaťanov,
Solúnčanov, Rimanov a Efezanov získavali body do finálnej tabuľky.
Hneď v pondelok Pán X rozdal obálky, mapy a lupy.
Deti postupne na každom stanovišti zdolávali úlohy a
získavali stopy, ktoré ich priviedli k bojovnosti.
Na druhý deň bol naplánovaný karneval. Celý deň
sa tu potom pohybovali všelijaké mačičky, slniečka, Indiáni, kovboji, princezné či dokonca Majster „N“. Na toto
všetko sa prišiel pozrieť aj pán starosta Daniel Rusnák.
Popoludní medzi nás zavítali aj kamaráti z Luníka IX,
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kde vedú svoju pastoračnú činnosť sestry saleziánky so
saleziánmi.
Tretí deň nám radosť pripomenl výrok „Ustavične
sa radujte!“ Napätie stúpalo, a aby sme odhalili záhadnú
postavu – spoločného menovateľa našich aktivít – potrebovali sme sa naučiť aj poslušnosti. MČ KVP nám
umožnila zakorčuľovať si na klzisku v Drocárovom
parku. Popoludní sme prejavili svoje umelecké a tvorivé
cítenie vo vtipno-poučných scénkach.
Záverečný deň tábora sa doobeda niesol v duchu remeselníckych cechov (maliarsky, sochársky, tkáčsky, básnický). Opäť sme si precvičili hlávky aj ruky a tiež sme si zasúťažili a snažili sa nazbierať ešte nejaké posledné body.
Vyvrcholenie nastalo, keď sme sa predrali cez
Pokračovanie na str 14

Nestačí povedať: Zmýlil som sa. Treba povedať, ako som sa zmýlil. (C.Bernard)

,,Ježiš žije! Ježiš žije!
Všetci ľudia nech to vedia,
Ježiš žije!“
Aj tieto slová odzneli na Veľkonočnom koncerte v Dubnici nad
Váhom. Bola to dôstojná oslava
Ježišovho zmŕtvychvstania. Deti
z detského zboru 100 a 1 ovečka,
mládežnícky zbor Prečo, kapela
Oremus a veľký chrámový (alias
stredoveký :-) zbor predviedli to
najlepšie, čo vedia, a svojím veľkým speváckym
a hudobným talentom prispeli k nezabudnuteľnému zážitku, ktorý sa konal 19. apríla v dubnickom
Kostole svätého Jakuba.
Po koncerte nás pán farár pozval na faru. Tam na
nás čakali misy plné koláčov. No najväčším pre-

Spieva celá Dubnica

Foto: archív strediska Dubmica

lajfin

kvapením bola zmrzlina, ktorá sa nám pri jedení
rozplývala na jazyku ako v reklame na ten veľký
nanuk...nemôžem povedať aký, lebo toto nie je
priestor na reklamu. :-)
Katarína Porubanová
z Dubnice nad Váhom

Tvorivo sa zabávali, zábavne tvorili
Možnosť pre mamičky a oteckov stráviť čas so svojimi deťmi, naučiť sa čosi nové
či pripraviť sa na Veľkú noc – to bola dnešná ponuka pre trnavské mladé rodiny.
ozajstné
majstrovské
diela.
Zlatým klincom popoludnia bol
veľký obraz veľkonočného ku-

Na kolenách všetko vyzerá ináč. (A.Dermek)

riatka vytvorený z odtlačkov dlaní
malých účastníkov.  
zuzka

Foto: Zuzka Schaleková

Názov Tvorivé dielne prilákal
množstvo záujemcov, a tak sa
to u sestier FMA tvorivými deťmi len tak hemžilo. Pristavením
sa pri jednom zo šiestich stolov si každý mohol vybrať, ktorú z veľkonočných ozdôb chce
vyrobiť. Veď kto by odmietol
ozdobiť si vyfúknuté vajíčko, odniesť domov svoje veľkonočné
kuriatko alebo vyzbrojiť sa na
šibačku prúteným korbáčikom?
Napriek tomu, že počasie bolo
pochmúrne, vnútri vládla dobrá nálada. Deti, ba i rodičia
sa s chuťou pustili do práce.
Maľovalo sa, strihalo, plietlo,
ozdobovalo a výsledkami boli
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Foto: Stredisko Dolný Kubín

lajfin

saleziánskom stredisku.
Naším cieľom na Veľkonočný pondelok bolo zdolať Babiu horu (1723 m
n. m. - najvyšší vrch Oravy :) Autobusom sme sa
vyviezli na Slanú Vodu
a dobrodružstvo sa mohlo
začať! Na úvod sme sa pomodlili Pod tvoju ochranu
a Panna Mária nás celý čas
skutočne
ochraňovala.
Nikomu sa nič zlé nestalo (nepočítajúc dievčatá
vyváľané v snehu). Výstup
nahor skrášľoval sneh,
ktorého tam bolo po kolená, ba aj viac.
Babiu horu sme napokon
zdolali a mohli si vychutnávať nádherný pohľad na
celú Oravu. Chlapci nás
tam vyšibali a troška pooblievali – keď už bol ten
Veľkonočný pondelok. Po
dodaní energie vo forme
chutných chlebov, rožkov
a všetkého, čo sa dalo
zjesť, sme sa vrátili späť.
Cesta naspäť bola veľmi zaujímavá, lebo sme sa
skôr borili v snehu a čľapkali v blate. Ale bolo určite
super, lebo ako jedna zúčastnená nakoniec dodala:
„Takto vymočené nohy som dávno nemala.“ Celou
cestou sa niesla veselá nálada a Veľkonočná pohoda, preto ďakujeme Námestovčanom za pozvanie
a teším sa o rok zas!
Moneka

Emauzy 2009
„Myslíte si, že na Babej hore bude
sneh a zmoknú mi botasky?“ Tak
takto znela otázka jednej zúčastnenej
ráno okolo trištvrte na sedem na
autobusovej zastávke.
Najprv sme sa dopravili do Námestova, kde sme
tohtoročné Emauzy odštartovali sv. omšou v novom
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Rob toľko dobra, koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš. (Ch.Dickens)

Foto: archív strediska Bratislava – Mamateyova

lajfin

Animátorská Dosca
zjednotila Mamatku

Mladí majú za sebou posledný školský deň na Akadémii dona Bosca. Posledná
skúška je za nimi. S akým zámerom boli pripravované mládežnícke večery
v tomto školskom roku?
„Cieľom bolo vrátiť sa k donovi Boscovi, ku koreňom saleziánskej spirituality. DOSCA mala pomôcť animátorom, ktorí sa angažujú v stredisku na
stretkách, krúžkoch alebo v oratku, oživiť v nich
štýl práce, ktorý nám zanechal veľký vychovávateľ. Cez mladých sa má štýl dona Bosca odovzdávať ďalej. Zdá sa mi, že nám to v stredisku chýbalo. Či sa nám to podarilo, uvidíme v konkrétnom
živote na Mamateyke v duchu hesla tohto roku
– nestačí veci poznať, treba ich konať,“ objasnila
Janka Kurkinová FMA.

A ako túto iniciatívu prijali mladí?
„Myslím si, že z toho mála, čo som sem chodil
(kvôli pracovným povinnostiam), mi DOSCA dala
dosť veľa. Zistil som, že aj keď na Mamateyku
chodím odmalička, predsa o donovi Boscovi ešte
veľa neviem. Aj keď najdôležitejšie je podľa mňa
poznať jeho hlavnú myšlienku – bežte, skáčte,
kričte, len nehrešte. DOSCA mi dala inšpiráciu
vzdelávať sa. Don Bosco bol makač,“ svojsky zakončil Maťo Hanke.
Mirka Székelyová

K obdivu musí byť pokorné srdce,i keď ide o obyčajný šperk. (Exupéry)
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lajfin

Pre bossákov
to nebol len sen
23. - 27. apríl sme strávili v Taliansku na miestach,
kde vyrastal, študoval a pôsobil don Bosco.
Nabalení až po posledný kúštik autobusu sme vo štvrtok sme zamierili cez Rakúsko do Talianska. Cieľ bol
jasný. Čakalo nas Colle don Bosco.
V ten večer mnohí z nás po prvýkrát uzreli domček,
v ktorom prežil svoje detstvo Janko Bosco. Mňa očarila jeho jednoduchosť. Nebola to nijaká honosná
vila alebo palác, z ktorého si Pán vyvolil svojho služobníka, ale veľmi jednoduchý a chudobný domček.
V tejto krásnej chvíli nám organizátori – animátori rozdali tričká.
Piatok sme začínali na Colle prehliadkou baziliky,
domčeka v ktorom vyrastal don Bosco a domu
Jankovho brata. Ešte svätá omša, rýchly obed
(opäť cestoviny ako na večeru) a hor sa do Turína.
Vážení čitatelia, tešte sa zo slovenského jedla a počasia! V
Bratislave +25°C, slnečno – v Turíne 11-15°C s dažďom.
Ako v celej krajine aj tu vidieť taliansku pohodičku a
temperament. Hlavne na cestách – zelená či červená – jednoducho – ideš! Samozrejme, ak máš voľnú
cestu.
25. apríl. Taliani oslavujú oslobodenie od fašizmu. Ako sme videli, spomienkami na túto udalosť

Foto:
ZuzBrest
Foto: archív strediska Bratislava
– Kremnická

Nebol to len sen...tieto známe
slová pocítilo na vlastnej koži 35
výhercov regionálnych kôl saleziánskej
olympiády BOSS 2009.

žije celý národ. Tento deň sme venovali miestam
spojeným s Dominikom Saviom – Chieri, Colle, a
Mondonio. Na poslednom mieste sme sa pripojili
k Talianom na ich pravidelnej púti po ceste, ktorú
Dominik absolvoval so svojím otcom, keď prvýkrát
išiel za donom Boscom. Samozrejme nechýbala hudba a koláčiky, čomu sme sa všetci potešili.
Nedeľa patrila Valdoccu. A ťažkým vrcholom spokojnosti s týmto dňom bolo jednoznačne náhodné
stretnutie s hlavným predstaveným SDB - donom
Pascualom Chávezom.
A ako tak teraz sedím v autobuse plnom šťastných
ľudí a premýšľam, čo ešte napísať, napadá mi jediné:
Nech aj vám Pán dá milosť spoznať miesta, ktoré sú
tak hlboko naplnené donom Boscom.
Maruška,
stredisko Bratislava – Kremnická

pokračovanie zo str. 10
posledné prekážky a stáli sme pred
dverami nášho Neznámeho. Ako aj
decká po celý týždeň tušili – možno viac, možno menej- snažili sme
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sa lepšie spoznať a priblížiť sa ku sv.
Pavlovi. Decká sa teda s ním nakoniec stretli a naozaj si overili, že hľadali práve jeho. Pavol nám vyhodnotil

aj všetko úsilie premenené na body,
získali sme teda zaslúžené odmeny a
poslednú vlastnosť – usilovnosť.
Bodny & ZuEpe

Lebo len toľko je človek , koľko zaváži v Božích očiach. (sv.František Asisský)

Animátorský
bonus

Foto: Nika

aB
Pre dušu
Záhady stretnutí
emauzského štýlu

Nebojte sa

Ulica nás volá ...

Na stretko

Spam

Medi@

Deti na čete

Zoom

Stredisková
rada Šamorín
“

Tvorivá dielňa

Prívesky zo zmršťovacej fólie

ab pre dušu
„Čo tam robíte? Ako to tam chodí?“ pýtam sa sestry Dáše na projekt Emauzy
I. Nevytiahla som z nej viac ako týchto pár riadkov :-) Vraj, aby sa neprezradili
prekvapenia, ktoré vás tam čakajú. Treba jednoducho len prísť.
Začíname

A sestra Marika,

virtuálnou púťou po krajine, kde vznikalo Písmo a niečoho z nej sa dotkneme aj celkom konkrétne...

ktorá ťa rozosmeje, aj keby sekery padali.
Na posilnenie slovenské vidiecke stravné lístky:
Zn.: Radosť z jednoduchých vecí.
  
Príď a (niečo z toho) uvidíš...

Pozrieme sa,
ako je Písmo spojené s konkrétnym životom...
Nechýba saleziánske „ora“ so spevom a...
(aj s nižšou kvalitou hudobného sluchu).

Aby sme neuleteli,

Informácie www.laura-mladez.sk

Málo?

okrem „ora“ aj trochu „labora“ – napríklad s pílkou.

Vieš prečo
ticho lieči dnes ešte viac ako včera a odhaľuje tvoju
najvlastnejšiu krásu?
Uvoľňujúci „prieskum“
Božieho zjavenia v blízkej prírode...
(treba dobré topánky!)

Na doplnenie
SOU v čítaní Slova...

Stretli ste
Františka z Asissi? Navštívime ho vo väzení a ...

Tvoje foto nalepíme
do albumu tvojich predkov napr. k praockovi Abrahámovi.

Foto: Mária Melicharčíková

Môžeš si vysponzorovať
univerzálny kľúč na labyrint čítaní v liturgii (okrem iného sa ti zíde, keby si náhodou chcela či musela miništrovať... :-)

Spoznávanie Pána
pri lámaní chleba...
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Misijní dobrovoľníci VIDES-u v rámci svojej kresťanskej formácie absolvovali kurz o Božom slove so sestrou Dášou. Jedna z nich – Fany – nám prezradila čosi
viac.
Najskôr sme cestovali po Svätej zemi, spoznávali jej
prostredie, prírodu, ľudí... Viete napríklad, aké veľké
je horčičné zrnko? Ako vonia nard alebo ako vyzerá
skorosvišť? Nuž, my už áno. Dozvedeli sme sa omnoho viac.
Počúvali sme o rôznych symboloch Sv. písma a jeho
charakteristikách, o tichu... Aby nám však z toľkého
počúvania neodpadli uši, mali sme aj aktívnu prestávku a vyčistili sme okolie chaty. Od čoho všetkého, nuž,
niektorí by vedeli rozprávať...
V ďalšom bloku sme zistili ako veľmi Sv. písmo (ne)
poznáme. Aj vám sa zdá, že niektoré časti a texty ste
počuli už stokrát? Nuž, skúste si tento text rozstrihať
a potom riadky správne usporiadať alebo doplniť do
textu vynechané slová... Tak sme sa opäť presvedčili, že sa predsa len oplatí počúvať. A ako sa najlepšie
počúva Božie slovo? Nuž tak, že sa prepisuje. Aj my
sme si to skúsili.
Fany, doborovoľníčka z Košíc

1.Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými. (Platón)

pre dušu ab

Záhady
stretnutí

Foto: Lucia Chmelová

emauzského štýlu

Život nie je niečo, vždy je len príležitosť k niečomu. (Hebbel)
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ab nebojte sa
„Ak sú mladí na ulici, musíme si tade
urobiť svoje dráhy, aby sme boli
prítomní na ich križovatkách,“ hovorí
sestra Zuzka Adamovská, ktorá má
bohaté skúsenosti so saleziánskou
terénnou prácou na sídlisku. V Trnave
to fungovalo takto:
Na sídliská ste chodili už v minulom storočí. Kedy sa to viac rozbehlo?
Bolo to asi v roku 2003. V komunite sme pri
rozhovoroch o apoštoláte stále častejšie prichádzali
k tomu, že by bolo treba urobiť krok „von“, ísť za

Ulica

nás volá nielen
otvoriť dvere
mladými a deťmi na sídlisko. Nebola to celkom novinka, kedysi sa chodilo vždy v sobotu na dve – tri
hodiny, ale to už teraz nefungovalo. Rozhodli sme
sa, že v stredu miesto oratka pôjdeme aj s dievčatami, ktoré prídu, medzi bytovky a budeme tam robiť
„magnet“ pre sídliskové deti.
Akú taktiku ste zvolili?
Bola nás len hŕstka a sídliskových tiež tak.
„Mníšky“ s loptou neostali nepovšimnuté. Pomaly
si nás okukávali deti z okolia a hrávali sa stále bližšie „Naši“ oratkovskí volali kamarátov a postupne
si zvykali na tzv. „oratko v jame“. Problém bol iba
so staršími chalanmi, ktorí sa prišli predvádzať: z
diaľky po nás vykrikovali šťavnaté výrazy a občas sa
im prilepila naša lopta na ruky. Po jednom takomto
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zážitku nám tajný dobrodinec hodil cez
bránu sieť plnú nových lôpt.
Čo všeličo sa dá na sídlisku zažiť?
Veľmi dobre si spomínam na zimu.
Sánkovali sme sa s deťmi a robili súťaže. Domov sme prišli také premrznuté,
že sme sa roztápali do ďalšieho rána.
Postupne sa na sídlisku V jame utvárala
malá skupinka, ktorú sme pozývali na
naše akcie. Veľmi dobre fungovalo „slovko do uška“ pri hre alebo pravidlá, ktoré
sa pri „našich“ hrách dodržiavali – čestnosť, kamarátstvo so všetkými, slušné
vyjadrovanie... Občas nás „Niekto“ milo
prekvapil, napr. nám jedna sídlisková mamina poslala tortu, aby sme si ju s deťmi
rozdelili, alebo prišli deti zo susedného
sídliska a volali nás tam. Na MDD, keď
sme vešali na strom cukríky, prichádzali
akurát z práce mnohí rodičia a pristavovali sa:
– Môžem si aj ja odtrhnúť? spýtal sa
jeden otecko.
– To je pre deti a pre tých, ktorí im
fandia. Môžete. :-)
– Ja viem, že sem chodíte, vidíme vás
vždy z okna. Je to dobré, že s tými deťmi
niekto je. Vy ste saleziánky?
Čo ti z toho všetkého vychádza?
Saleziánska charizma vlastní intuície,
ktoré hlboko oslovujú mladých, zodpovedajú ich svetu a ich spáse. Je to dedičstvo nesmierne bohaté a účinné. Ulica je
plná hlasov, ktoré vyzývajú nielen otvoriť
dvere, ale aj vyjsť von... s odvahou Dobrého astiera.
Zhovárala sa apa

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

Foto: archív strediska Trnava

nebojte sa ab

Len z čistého srdca pochádza ovocie dobrého života. (T. Kempenský)
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ab na stretko
Stretko:

SPAM

Cieľ: podobenstvo o spytovaní svedomia s aplikáciou na prázdniny
Vek: II. stupeň
Vyjasnenie výrazu: SPAM =
Toto slovo pozná asi každý užívateľ internetu. Týmto pojmom
označujeme v internetovom
svete hromadne rozosielané,
nevyžiadané správy. Ich hlavným
znakom je komerčný charakter
(čím sa odlišujú od hoax-u a rozosielanie na viacero e-mailových
adries (tzv. mailing listy).

Štartovacia dynamika:
Časť A: prázdniny je slovo, ktoré
dostane každého školáka a študenta. Vedúci skupiny dá skupine
k dispozícii zmes hrachu a šošovice (prípadne mix iného materiálu, môže to obsahovať aj viac
zložiek – napr. štrk, fazuľa, korálky, prípadne gombíky, piesok,
ryža. Čím pestrejšie druhovo aj
veľkosťou, tým lepšie). Vyzve
účastníkov, aby z tohto materiálu
vyjadrili, čo sa im spája s pojmom
prázdniny. Každý účastník si
môže zobrať z ponúknutého
materiálu koľko potrebuje, ale
tak aby sa ušlo všetkým. Potom
si spoločne sumarizuje vyjadrenia zaznamenaním na veľký pla-
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gát. Spoločne si to všetci účastníci prezrú.
Časť B. animátor vyzve skupiny, prípadne zvolí techniku rozdelenia skupiny do dvojíc alebo
trojíc, v ktorých urobia denné,
alebo dvojmesačné menu na
prázdniny, môže sa to nazvať aj
dvojmesačné prázdninové menu:
rôzne ponuky a príležitosti, ktoré
prázdniny so sebou prinášajú (od
spánku, cez aktivity, stretania, čo
najkonkrétnejšie a čím viac, tým
lepšie), jedna ponuka na jeden
pásik papiera.

Vysvetľujúci vstup:
V bežnom živote máme veľmi
veľa ponúk. Sú veci jasné, ako
napr. každý deň ísť do školy. To
však nie je všetko. Disponujeme
ešte voľným časom a víkendom,
počas roka máme prázdniny a to
je fajn. A je mnoho a mnoho spôsobov, ako tento voľný čas naplniť a aj mnoho ponúk. Tak ako
máme mnoho ponúk, čo kúpiť,
letáky, čo vidieť – TV program,
čo vyhľadať a s kým komunikovať, internet, s kým sa stretať,
kamoši a kamošky. Tu si môžeme
vybrať, vytriediť. Sú veci super, sú
veci, ktoré sa nedajú zmixovať,
lebo strácajú hodnotu, sú veci
veľmi hodnotné, užitočné, zábavné, potrebné, nutné, nudné,
zlé, ohrozujúce, podstatné, bez
„vitamínov“ , ale neobsahujúce
škodliviny....A sme doma! Ako na
to? Ako rozlíšiť? Ako odspamovať

veci? Aj v strediskách, aj doma, aj
od kamošov...prichádza množstvo ponúk.

Ideme na vec!
Odspamujeme! Mať kritérium
1. od koho to je,
2. čo ide k sebe,
3. na čo mi to bude - bude to naozaj zisk?

V knihách čítame dychtivo o tom, čoho si v živote nevšímame. (E.Krotkij)

Foto: Nika

Aktivita I: Kto napíše čo najviac, čo všetko triedime (odpad,
nazbierané ovocie, zeleninu, čo
budem jesť v reštaurácii, s kým sa
kamoším, voliteľné predmety, čo
budem študovať, s kým budem
chodiť.....a ďalšie veci...) Ako triedime SPAM v počítači? Je tam spamová kolonka – počítač rozlíši,
niečo musíme nahlásiť ako spam
my a počítač si to zapamätá.

Ako odspamuje veci Boh?
Nájdeme vo Svätom písme - triedenie rýb, kúkoľ a pšenica, posledný súd, po ovocí ich poznáte...
Aktivita II.: triedenie prázdninového menu - najprv vytriedime
dobré, užitočné, zlé, otrasné...
a podľa toho urobíme aj konkrétne kroky (ideme spoločne na
patričné miesta, nepošleme len
jednotlivca),

Všedný deň väčšiny ľudí je tiché hrdinstvo na splátky. (A.Magnaniová)

- niečo stačí pokrčiť a zahodiť do
koša,
- niečo hodíme do kontajnera,
- niečo treba spláchnuť do WC
- niečo starostlivo uschováme,
...aplikujeme na spytovanie svedomia.
Popoluška je aktuálna a holúbok
na pomoc sa tiež nájde! Fandí ti
sr. Eva eFKa
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ab médi@
Dá sa s nimi o tom pohovoriť.
Začneme hrou:

Teta Sally
Každý hráč na malý kúsok papiera napíše nejaký problém či ťažkosti – aj vymyslené, nezmyselné. List adresuje tete Sally, ktorá
si vie so všetkým dať rady. Všetky
sťažnosti sa hodia do klobúka.
Na iný kúsok papiera každý napíše akúkoľvek odpoveď, ktorú
môže poslať teta Sally. Všetky odpovede hodíme do misky a môže
sa začať žrebovanie. Každý si
vyžrebuje problém a zároveň aj
odpoveď od tety Sally a nahlas to
pekne prečíta. Napr.:

Milá teta Sally, mám veeeeelikánsky problém. A síce, veľmi
mi páchne z úst. Ľuďom je to
nepríjemné a nemám žiadnych
kamarátov. Prosím, pomôž!
Neboj sa! Teta Sally má radu na
všetko. Stačí, keď ma poslúchneš.
Najprv si daj do kotlíka päť hrstí
sušeného lístia a zalej to horúcou
vodou, za varu pridaj 7 myších
chlpov a zmes zamiešaj trikrát
v smere a šesťkrát v protismere
hodinových ručičiek. Potom to
vypi. Ak sa niečo stane, len ti to
prospeje. Ak nie, nasaď si na hlavu vedro a urob si dierky na oči.
Možno to pomôže.
Hra trochu pripomína četovanie.
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– Na internete nikto nevie, že si pes.

Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. (Prís 4,23)

médi@ ab

Foto: Flickr

Bezpečnosť na čete:

Deti na čete
Aj vaše deväť či dvanásťročné decká na
stretku sa často bavia o zážitkoch na čete?
Nech len četujú, ale nech zachovávajú
zásadu: Bav sa, ale maj to pod kontrolou.

Niekedy sa tiež zdá, akoby sa
dvaja, čo sa rozprávajú, nepochopili – lebo nevidia, ako sa ten
druhý tvári, nepočujú tón reči...
A odpovede potom nesedia.
Deti rozdelíme na dve skupiny
– jedna si pripraví dobré a druhá
zlé zážitky na čete. Môžu to byť

aj zážitky ich kamarátov. Skupiny
sa „pohádajú“ o tom, ktorých zážitkov je viac.
Každé dieťa potom dostane pásik
papiera so zásadou bezpečnosti
na čete, ktorý vyzdobí tak, aby si
ho ľudia všimli, keby visel na stene. Napokon spravíme výstavku
a zásady si prečítame.

Dajte si čo najviac práce, aby ste skutočne žili. (W.Saroyan)

Webkameru používaj iba vtedy, keď stopercentne
vieš, kto je na druhej
strane.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osobné údaje (telefónne číslo) nikdy neposielaj.
Pamätaj, že nevieš,
čo za týpka je na druhej strane (ak si práve
nečetuješ so svojou
babičkou:).
Daj si nick, z ktorého
sa nedá dozvedieť,
že si dvanásťročná
Dominika.

V profile nemusíš vyplniť
všetky údaje – zadaj
ich pravdivo, ale skôr
tie neosobné.
Neotváraj, nesťahuj podozrivé súbory – hlavne
s koncovkou exe
a com – často ide
o vírusy.
Bav sa, ale maj to pod
kontrolou.

Podľa www.zodpovedne.sk
pripravila apa
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Foto: archív strediska Šamorín

ab zoom

Stredisková Rada
Nie kvantita ale kvalita úplne vystihuje
Strediskovú radu v Šamoríne
Stredisko Šamorín ako jediné nenechalo našu rubriku
v štichu a vytiahlo ju z kaše :-) čo si u neho veľmi ceníme
a vďačíme mu zato! Práve toto stredisko nás prekvapilo
mnohými zaujímavosťami; napríklad tým, že v Strediskovej
rade majú aj chlapca a okrem toho sú aj bezkonkurenční
a do všetkého idú na maximum, že prečo?, tak odpovede
už nájdete v nižších riadkoch...

Ľubica Feňová (FMA), 32 r. – predsedníčka
Anna Chudobová, 18 r. - propagácia
Lenka Motýľová, 20 r. - propagácia
Matej Machurek,18 r. – redaktor Lawíny,
fotodokumentácia

24

Šamorín
Ako vznikla vaša rada?
Naša rada vznikla na podnet Kviki (Viktórie Kolčákovej)
– ako potreba pre stredisko. Ale nikto si nepamätá ten
moment vzniku, my proste sme :-)
Čo je typické pre vaše stredisko?
Sme jediné stredisko v meste, ktoré ponúka mladým
dobre využiť voľný čas v kresťanskom duchu. V našom
meste nie je stredisko Domky a teda sme bezkonkurenční :-)
Čo sa vám najsamlepšie doposiaľ podarilo?
Darí sa nám motivovať mnohé dievčatá a aj chlapcov k túžbe stať sa animátoromi. Spolu s ostatnými animátormi sa
nám podarilo minulé leto roztopiť ľady Narnie.

Buď veselý, miluj Ježiša a Máriu a plň si povinnosti. (Don Bosco)

tvorivá dielňa ab

Aké máte plány do budúcna?
Viac sa zviditeľniť v okolí
a osloviť väčší okruh mladých,
pripraviť tábor pre starších
mladých a zachytiť pre animátorstvo birmovancov.

Prívesky
zo zmršťujúcej sa fólie

Aká je vaša spolupráca
s Viktóriou Kolčákovou –
Viky?
Dobrá, snažíme sa spolupracovať, odpovedať na @ a zapájať
sa do ponuknutých aktivít.
V čom spočíva vaša kvalita
nad kvantitou?
Dobrého veľa nebýva :-), ale
nie, my by sme prijali aj kvantitu, ale sa uskromníme a radšej vsadíme na kvalitu.
Za veľmi rýchlu ochotu a spoluprácu ďakuje af :-)

Foto: Janula

Čo máte (vy – vaša stredisková rada) spoločné?
Máme spoločné stredisko a
túžbu angažovať sa do niečoho
dobrého s maximálnym nasadením pre prácu s mladými. Obľubujeme všetko jedlo
z maminej kuchyne :-)

Neviem, či ste sa už
s niečím takým stretli.
Ak nie, tak tento nápad
je veľmi jednoduchý
a efektný.
Fólia sa dá kúpiť v obchode s kreatívnymi vecami, jedna A4 stojí
okolo 25,- Sk (ja som ju kupovala na Prázdninový klub, takže
neviem, či v eurách zdražela)
a k nej sú aj šablónky. Samozrejme, že námety môžete čerpať
z čohokoľvek.
Postup: nakreslíte si motív – pastelkami, fixkami, dokonca môžete použiť aj servítkovú techniku,
a vystrihnete okolo obrázka asi
1 cm od okraja, pretože samotný

názov hovorí, že sa fólia zmrští.
Preto odporúčam, najmä pre
menšie deti väčšie obrázky. Vystrihnuté motívy predierkujeme
dierovačom, aby sa dali zavesiť,
a poukladáme na plech alebo na
papier na pečenie do predhriatej
rúry. Necháme piecť až dovtedy,
kým sa prívesky nevyrovnajú.
Totiž pri zmšťovaní budete mať
pocit, že sa to všetko pokazilo,
všetko bude krivé, ale len dočasne. Rovné výrobky môžete použiť ako prívesok na kľúče alebo
ako bižutériu. Na záver môžete
ozdoby potrieť alebo prestriekať
bezfarebným lakom.
Radostné tvorenie praje
sr. Janula z Michaloviec

Je možné, je nutné a je pomerne ľahké stať sa svätým. (Don Bosco)
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leto 2009 v strediskách
Stredisko

Dátum

Názov akcie

Typ podujatia*

Košice

13. - 17. 7.
27. - 31. 7.
august

Princ egyptský - KVP
Princ egyptský - Luník IX
augustové stredy

prímestský tábor
prímestský tábor
streetwork

Šamorín
Torysa

6.-11. 7.

Prví kresťania

prímesťák

1. 8 - 5. 8.
Božie slovo
20. 8. - 22. 8.
Pielgrzym
august
Špek-party
august		
júl		
13. 6. 		

detský letný tábor
mádežnícka púť do Čenstochovej
opekacka pre mládež
animátorsky výlet
volejbalový turnaj
púť ku kameňu sv. Pavla

Rožňava

27.6. - 3.7.
13.7.-17.7.

Pravé hodnoty
Charlie

pobytovýtabor
prímesťák

BA – Mamateyova

30.6.- 4.7.
15.7 -19.7.
21.7-25.7.
25.7-31.7.

DC - dievčatá		
Špagetky
chatovačka
Testament
dievčenský tábor
DC - dievčatá		

Prešov
6.7.-10.7.
Dubnica nad Váhom 6.-11.7.

Cestovateľ

chatovačka

7.-11.7.
13.-17.
20.-24.7.

Veľký tresk
Duchovné cvičenia
Duchovné cvičenia
Domový tábor

prímesťák
duchovné cvičenia pre dievčatá
duchovné cvičenia pre dievčatá
oratko v spolupráci s SCVČ Laura

Humenné

1. 7. - 4. 7.
20. 7. - 25. 7.
27. 7. - 30. 7.
27. 7. - 30. 7.

Panna Mária v našon živote
Quo vadis - cesta k slobode
Začiatočnícke DC
Animátorky v TPK

vzdelávacie DC
tabor
vzdelávacie DC
výlet

Michalovce

6.-10.7.
20.-24.7.

Stretkostanovačka
Prázdninový klub

pobytovka
prímesťák

BA – Kremnická

29.6.-3.7.
17.-21. 8.
20.7.-24.7.

Zelený poklad
prímesťák
Duchovné cvičenia		
Common girl
pobytovka - tábor

Námestovo

1.7.-5.7.
9.7.-13.7.

Kam kráčaš I.
Kam kráčaš II.

Dolný Kubín

koniec júna
júl
2.-5.7.
11.-17.7.
22.-25.7.
27.-31.7.

Duchovné cvičenia		
Duchovné cvičenia		
Levoča
púť s mladými
Púť do zasľúbenej zeme
detský tábor
Účasť na Verím Pane
festival
Puťák
prímestský tábor

Banská Bystrica

1.7. - 8.7.
10.7. - 12.7.
13.7. - 17.7.
23.7. - 26.7.

Tábor - v spolupráci
Čína
Tajomná zem
Animátorský tábor
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pobytový tábor
pobytový tábor

pobytový tábor
príprava na prím. tábor
prímestský tábor
pobytový tábor

Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu.
(Matka Tereza)

tiráž
Miesto konania
Sídlisko KVP, Košice
Luník IX, Košice
Sídlisko KVP, Košice
Šamorín
Lúčka-Potoky
Čenstochová
Homôlka (kopec nad Torysou)
Lipany
Pečovská Nová Ves
Rejdová - Július
Rožňava a okolie
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Každé stretnutie s blížnym je veľkou zodpovednosťou.
(Alzin)

Vyšlo s finančnou podporou
Ministerstva školstva SR
Foto na obálke
archív strediska Dolný Kubín
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ftipy, ftípky
Z kostola vychádza svadobný
sprievod, ženích a nevesta.
Dvaja okoloidúci šarvanci na
seba žmurknú a hovoria si: Tak
čo, nastrašíme ich?
Obaja sa rozbehnú s krikom
k ženíchovi: Ociii...

Príde babka do lekárne a vraví:
Prosím si acidoacetylosalycilikum. Lekárnička jej hovorí:
Babka, veď to je vlastne acylpyrín. Veď áno, ale za svet som si
nevedela spomenúť.
Dvoch lyžiarov zasypala na
horách lavína. Zrazu jeden vidí,
ako sa k nim blíži bernardín
so súdkom. A tak vraví tomu
druhému: - Pozri, najlepší priateľ
človeka.
- Fakt, a nesie ho pes.

Šéf hovorí zamestnancovi: „Zdá
sa mi, že dnes nemáte chuť do
práce!“
Odpoveď : „Mám, ale človek sa
musí vedieť ovládať.“
Nahluchlá babka okopáva počas
SNP zemiaky. Ide okolo partizán
a slušne pozdraví:
- Smrť fašizmu!
Babka sa dvihne a odzdraví:
- Aj tebe synku, aj tebe!

Príde žaba do lekárne s vreckom
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- „Vyzeráme ako indiáni?“
na hlave a lekárnik sa jej zhrozene pýta:
- Prosím vás, čo vám je?
Žaba:
- Čo, čo mi je? Toto je prepad.

Prídu Rómovia do hotela na
recepciu a recepčný sa ich pýta:
- „Máte rezerváciu?“

Na brehu Mŕtveho mora sedí
na móle Panna Mária s Jozefom.
Okolo sa kúpu deti. Pred nimi
sa po hladine prechádza smutný
Ježiš a vzlyká :
- „Aj ja sa chcem kúpať!!


Sú ľudia, ktorí nemusia vôbec hovoriť. Stačí, že existujú. (H.Bergson)

