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e tu opäť čas, kedy
začíname rátať. Koniec roka s číslom
13, Vianoce a Pán Boh
pri nás. Ďakujeme za
čas minulý i terajší. Či
už v bolesti, či v radosti.
Dotýkalo sa nás nebo.
Aj tento rok bol celý
Jeho. Dotýka sa nás po
celý čas.
Preto ďakujem špeciálne
Jemu, Otcovi nášmu, za
všetko, čo pre nás robí.
Za krásny čas s mladými v Španej i za Kvetný
víkend, a za čas v Riu,
i na R13. Za animátorov
a zástupcov za dekanáty
i za každý výjazd misijný, za študentov KU. Za
všetky služby lásky, ktoré sme s Jeho pomocou
mohli mladým darovať.

B

Otče, i za každé
obrátenie a radosť z viery Ti
chcem ďakovať.
Ď a k u jem i vám
všetkým
mladým, zrelým, zrelším
i najzrelším, dobrodincom a priateľom. Vďaka
vašim silám, modlitbe a
podpore nebolo prázdno v našej mládežníckej
komore.
Nech odplatí všetkým
vám Pán a dá sa vám
Sám. Nech požehná
nám ďalší rok, aby sme
všetci mali lásky dostatok.
o. Andrej Darmo
riaditeľ a duchovný správca

ožie srdce
sa
uprostred
svätej
noci
sklonilo až
k
maštali.
Božia pokora je nebo.
Ak
kráčame
v ústrety tejto pokore, dotýkame sa
neba.„ (Benedikt XVI.)

nech prenikne Váš život rodiny a priateľstva,
nech malý Ježiš naplní
Vaše srdcia pokojom a
radosťou.

Tajomstvo Božej lásky

kaplán DCM
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Požehnané
vianočné
sviatky, plné údivu nad
Božou Veľkosťou a Láskou praje a vyprosuje

o. Juraj Karcol

JANKA
Všetkým priateľom DCM prajem, aby zažili a zakúsili,
akú veľkú lásku nám daroval
Otec, keď nám poslal svojho Syna, aby nás vyslobodil
a prijal za svoje deti. Veľa lásky od Ocka!
JANČI
Nech Vás nebeský Otec zahŕňa svojou nekonečnou láskou. Nech Vás náš Pán, Ježiš Kristus obdarí prisľúbenou spásou. Duch Svätý nech
Vám pomáha, nech starosti sa stratia. Krásne sviatky,
plné rodinnej pohody, lásky a
šťastia.
LUKÁŠ
...“Nebojte sa! Zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom: Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán.“ (Lk 2,10-11) Prajem
vám, aby tento čas, keď Boh
prichádza ako malé dieťa, bol
časom uvedomenia si jeho lásky ku nám a uchopenia radosti, ktorá pramení z Božej
túžby po Tebe.
MICHAELA
„Zrodený kráľ objať chce
svet. Z trónu jasieľ pokojom
vládne. Túži naplniť prázdnotu človeka, prežiariť okovy
ľadu.“ Prajem Vám, aby malý
Ježiš vstúpil do Vašich dní,
aby Vám priniesol bohatstvo
chudoby, aby Vaše srdce premenil na betlehemský chrám.
Požehnané sviatky Vianoc.
MONIKA
Prajem vám, aby novonarodené Božie dieťa napĺňalo
vaše srdcia živou vierou, neuhasínajúcou láskou, úprimnou radosťou a stálym pokojom. Buďte požehnaní :)

TO, ČO SME preŽILI
KVETNÝ VÍKEND 2013
Na diecéznom stretnutí mládeže, ktoré
sa konalo v dňoch 22. – 24. 3. 2013 v
Banskej Bystrici sa vyše 600 mladých
ľudí Banskobystrickej diecézy prvýkrát
stretlo s diecéznym biskupom Mons.
Mariánom Chovancom. Motto kvetného víkendu bolo „Choďte a získavajte
učeníkov zo všetkých národov“ (porov.
Mt 28,19 ). Hlavnými hosťami podujatia boli rodičia blahoslavenej Chiary Luce Badano (Maria Teressa a Ruggero Badanovci spolu s priateľmi Chiary), ktorí počas sobotnej vigílie vydali
veľmi povzbudzujúce a dojímavé svedectvo o živote ich dcéry, ktorá sa stala vzorom mnohých mladých po celom
svete. Okrem vigílie bol pre účastníkov
pripravený bohatý program.

SDM V RIO DE JANEIRO
V dňoch 23. – 28. 7. 2013 sa v brazílskom Rio de Janeiro uskutočnili 28.
Svetové dni mládeže. Zo Slovenska
sa tejto púte zúčastnilo viac ako 300
pútnikov. Samotným svetovým dňom
predchádzali Dni v diecézach – misijné
dni, kde boli slovenskí pútnici rozdelení do 7 farností v arcidiecéze São Paula. V tomto 20-miliónovom meste mali
možnosť zakúsiť život farského spolo-

čenstva i bežný rodinný život, nakoľko boli ubytovaní prevažne v rodinách.
Presun zo São Paula do Ria de Janeiro
bol cez najväčšie mariánske pútnické
miesto na svete - Aparecida. Slovenských pútnikov na tejto púti sprevádzal
žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš
Galis. Svätý otec František počas záverečnej svätej omše na Copacabane adresoval mladým ľuďom veľmi konkrétnu výzvu: „Choďte, bez strachu, aby
ste slúžili!“

NÁRODNÉ STRETNUTIE R13
Národné stretnutie mládeže bolo alternatívnym riešením pre mladých ľudí,
ktorí túžili zažiť atmosféru Svetových
dní mládeže, no z rôznych dôvodov sa
nemohli SDM v Brazílii zúčastniť. Stretnutie sa konalo 26. – 28. 7. 2013 v
Ružomberku a zúčastnilo sa ho viac
ako 2000 ľudí nielen zo Slovenska, ale i
okolitých krajín. Pre účastníkov bol pripravený bohatý duchovný a kultúrny
program, účastníci mali možnosť zoznámiť sa s brazílskou kultúrou, stretnúť sa s množstvom mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia, ale predovšetkým ich čakalo stretnutie so živým
Bohom. Súčasťou programu boli sväté omše, katechézy, EXPO-povolaní,
služba ucha, možnosť spovede, práca
v skupinkách a mnoho iných zaujímavých aktivít.
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PRIPRAVOVANÉ AKCIE NA 1. 1/4 ROK
SILVESTER

pozývame mladých v dňoch od 30. 12. 2013
do 2. 1. 2014 stráviť prelom rokov 2013/2014
v Diecéznom centre mládeže v Španej Doline.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky 0905 746
805 alebo mailom dcm@dcmmajak.sk. Nahláste svoju účasť aj tí, ktorí plánujete prísť iba na určitú časť
programu. Kapacita je obmedzená! Vek účastníkov
iba od 18 rokov. Účastnícky poplatok je dobrovoľný.

DIECÉZNY PLES MLÁDEŽE

XV. ročník plesu sa uskutoční 1. 2. 2014. Ples začne svätou omšou o 18. hodine v Kostole Sedembolestnej Panny Márie a potom sa pokračuje v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Registrovať sa je možné iba elektronicky od 6. 11.
2013 do 15. 1. 2014 na stránke www.dcmmajak.sk.

KVETNÝ VÍKEND 2014

sa uskutoční v Banskej Bystrici v dňoch 11. - 13. apríla 2014. Svätý Otec František zverejnil 7. 11. 2013
motto 29. ročníka SDM, ktoré znie: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“.
Spustenie elektronickej registrácie /1. 2. 2014/
Ukončenie registrácie /4. 4. 2014/

POZOR SÚŤAŽ!!!
je možné súťažiť vytvorením plagátu alebo
hymny KV2014
...viac na
dcmmajak.sk

CENTRUM
PRIJATIA

je pre vás otvorené v
Diecéznom centre mládeže v Španej Doline vždy okrem víkendov konania Animá-
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torskej školy 1. ročníka (viď kalendár). Je to
miesto spoločnej modlitby, práce, zábavy a
rozhovorov. Tešia sa na
vás kňazi a tímaci!

DCM
mojimi očami...

V

prvých riadkoch akéhokoľvek
písaného textu čitateľ očakáva akčný úvod, ktorý ho presvedčí, že sa oplatí čítať ďalej. Ja som túžil začať svoj poryv duše
prvou spomienkou na Španiu Dolinu,
ale nech sa snažím ako chcem, ja si to
FAKT NEPAMÄTÁM! Špania Dolina patrí medzi moje najintímnejšie miesta,
ktoré sú tak hlboko vryté pod kožu, že
nemajú svoj začiatok. Ony prosto sú...
Žijem pre krásu. Vyhľadávam ju, rád
ju prežívam každou svojou bunkou a
snažím sa ju aj tvoriť. Špania Dolina a najmä jej srdce v podobe kostolíka
a centra pre mládež – je zhmotnením
miesta, kde dominuje krása aj Krása.
Boh vo svojich nekonečných odtieňoch
farieb a tvarov v prekrásnej prírode a
súčasne Boh v otvorenej náruči miesta, kde sa cítite byť prijatý. Idete do
doliny, no pritom stúpate hore, k nebu.
Zavalený haldou vlastných ťažkostí sa
zrazu ocitáte na mieste obklopenom
síce tiež haldami, ale najmä láskou.
Múdro sa tomu hovorí „genius loci“. A

srdcom sa tomu hovorí domov.
Veľakrát som šiel na Španiu nabrať síl,
stratiť sa a znovu sa nájsť... Veľakrát
som šiel s nedopísaným scenárom, či
nedokončenou choreografiou. A odchádzal som plnší. V hlave, v zošite s poznámkami, ale najmä v srdci. Priateľstvá, príbehy, súčasť života.
V diecéznom centre pre mládež som
bol ako pútnik, či nocľažník, ako hosť,
aj ako lektor. Počúval som aj som rozprával. Kľačal som v kaplnke, skákal
som na dvore, stratil sa v lesoch, ukladal drevo na zimu, dokonca som vlastnými nohami tlačil kapustu. Videl som
mnoho mladých životov, ktoré vďaka
tejto križovatke nabrali správny smer.
Dal by dobrý Boh, aby bolo takýchto
dobre označených rázcestí čo najviac.
Tí baníci z nedávnych dôb ešte nevyťažili všetok poklad... Je ho tam dosť
pre všetkých. Len sa netreba báť ísť do
hĺbky.
Pavol Danko

zakladateľ Tanečného divadla ATak
a moderátor TV LUX
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SPOLOČNE

projekt podpory DCM

V súčasnosti DCM prechádza obdobím, keď zmenou v legislatíve nemá
priamu podporu zo strany štátu a rovnako tiež nemá priamu podporu z
biskupského úradu. DCM dostáva pravidelne raz za rok 2/3 z diecéznej
zbierky pre mládež, za ktorú veľmi pekne ďakujeme, avšak ani z tejto podpory nie je možné zabezpečiť celoročný chod DCM. A preto si uvedomujeme, že potrebujeme Vašu pomoc.

FORMY modlitba
PODPORY

materálna

pomoc

• 40 pravidelných darcov

dobro
voľníctvo

finančná
podpora

SÚČASNOSŤ

• pokrytie 1/5 celkových výdavkov centra
• v roku 2013 pravidelné pokryté výdavky
na elektrinu

SPOLOČNÁ BUDÚCNOSŤ
• 600 pravidelných darcov (pri príspevku 5€)
• prosba o pravidelnú finančnú podporu v sume
2, 5, 10 alebo 20€, prípadne inú čiastku, ktorá je vo vaších možnostiach na podporu DCM
Číslo účtu pre darcov 262 009 8343/1100
(do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť)

Veríme, že Boh Vám mnohonásobne odmení vašu štedrosť.
Každý štvrtok je obetovaná svätá omša za naších dobrodincov.
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Ďakujeme!

