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Diecézny
Okrúhleho XV. ročníka 
Diecézneho plesu sa 

zúčastnilo 176 mladých ľudí z 
celej Banskobystrickej diecézy 
i mimo nej. Záštitu nad tohto-
ročným plesom, ktorý sa konal 
v Žiari nad Hronom, mali mladí 
z tohto dekanátu. Vo Farskom 
kostole Sedembolestnej Panny 
Márie zúčastnených svojimi 
slovami povzbudil duchov-
ný otec Ján Kuneš. Predstavil 
Krista ako najlepšieho DJ-a ži-
vota, ktorý túži po harmónii v 
ľudských srdciach. Po sv. omši 
účastníci pokračovali v Mest-
skom kultúrnom centre. Ples 
otvorila mladá tanečná dvojica 

a príjemnú atmosféru počas 
celého plesu dotvárala hudob-
ná skupina Akropola. Tanečné 
kolá sa striedali so zábavným 
programom. V neposlednom 
rade nechýbala tombola so ši-
rokou škálou výhier.

centrum  
prijatia 
je miestom stretnutia. 

V prvom rade tu stretnete ľudí, 
ktorí sa nehanbia za Krista a 
prichádzajú, aby načerpali silu 
do všedných dní. Rovnako sa u 
nás môžete stretnúť s aktivita-
mi, ktoré ste azda ešte nikdy 
nerobili, ako napríklad rúbanie 
dreva, varenie či workshop ši-
kovných rúk, a možno objavíte 
aj skryté talenty, o ktorých ste 
ani netušili. V neposlednom 
rade sa tu stretnete so živým 
Bohom prítomným v modlitbe, 
spoločenstve, zábave a kráse 
Španej Doliny. Diecézne cen-
trum mládeže je pre vás otvo-

rené vždy okrem víkendov 
prvého ročníka animátorskej 
školy (viď kalendár www.dcm-
majak.sk). Ak chceš prísť, bu-
deme radi, tak neváhaj. Tešia 
sa na vás kňazi a tímaci.

môj  
SilveSter
Od 30. 12. 2013 do 

2. 1. 2014 sa v Diecéznom 
centre  mládeže v Španej Do-
line stretlo okolo 40 mladých 
ľudí z rôznych kútov Sloven-
ska, ba dokonca aj z Čiech, 
aby spolu vkročili do nového 
roku. Celý silvestrovský ve-
čer sa niesol v duchu ľudovej 
nôty. Mladí si doniesli kroje, 
ktoré boli charakteristické pre 
ich kraj, vybrané z nich boli 
odprezentované a predsta-
vené. Večer bol plný rôznych 
spoločných aktivít, zábavy, 
ľudoviek a vtipných scénok. 
Posledné minúty starého roku 

všetci mladí strávili spoločne v 
kostole pred Najsvätejšou Eu-
charistiou. Potom samozrejme 
nemohli chýbať gratulácie a 
zábava až do rána. 

to, čo sme preŽILI
pleS

 » Viktória Horníčeková (Šahy)
 » Viktória Polcová (Nová Baňa)
 » Radovan Števula (Partizánske)

Na Kvetnú nedeľu skončili v Rade laikov

Ďakujeme za ich vytrvalú a obetavú službu!

 » Zuzana a Paula Lopošníkové (Krupina)
 » Michaela Sládkayová (UPC Banská Bystrica)
 » Juliana Pavúková (Banská Bystrica - Katedrála)

banskobystrickej diecézy 2013/14 títo zástupcovia dekanátov:
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VeľKá Noc /18. – 20. 4. 2014/
DCM v Španej Doline je aj počas tohtoročnej Veľkej noci otvorené pre 
mladých, ktorí chcú stráviť sviatky v atmosfére modlitby a spoločen-
stva. Spoločne takto môžu pripravovať i sláviť liturgiu veľkonočného 
trojdnia. Pre mladých sú pripravené katechézy a spoločné modlitby. 
Vyvrcholením slávenia je veľkonočná vigília a slávnostná svätá omša 
na Veľkonočnú nedeľu. Podujatie sa, samozrejme, neobíde bez slávnostného obedu a poriadnej 
oblievačky. Prihlasovať sa môžete telefonicky: 0905746805 alebo mailom: dcm@dcmmajak.sk.

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
na II. štvrťrok

StRetNutie RodíN dcM /10. 5. 2014/
Jednodňové stretnutie pre mladé ro-
diny, ktorých život bol alebo stále je 
prepojený s fungovaním či činnos-
ťou DCM. Pre účastníkov je pripra-
vený bohatý program pozostávajúci 
zo svätej omše, katechézy, ktorá 
vychádza z témy stretnutia: „Viera 
naša každodenná“, obedu či voľného 
popoludnia. O stráženie najmenších 
účastníkov sa postarajú animátori.

15. VýRočie dcM  
/7. 6. 2014/
Vďační Bohu za 15. rokov 
DCM vás pozývame, aby ste 
prišli tieto „narodeniny DCM“ 
s nami osláviť a to dňa 7. 6.  
2014 do Španej Doliny, kde je 
pripravený bohatý duchovno-
-kultúrny program. Oslavovať 
s nami prídu Janais, Pali Dan-
ko a mnoho iných zaujíma-
vých hostí. Tešíme sa na vás 
:-)

FeStiVal uMeNia KRáSy /3. – 6. 7. 2014/
Festival o kráse v umení, o nachádzaní krásy stvorenstva a 
Stvoriteľa. Cez tieto štyri dni môžeme zakúsiť blízkosť Boha 
cez rôzne druhy umenia. 
Súčasťou fes- tivalu je zažitie 
spoločenstva, prednášky a 
dialógy s od- borníkmi na 
j e d n o t l i v é druhy ume-
nia spojené s praktickými 
ukážkami a tvorbou sa-
motných diel, zábava, dobré 
jedlo, ale i pokrm pre dušu – sväté omše, spoločné modlitby.

Živú radosť, vytrvalú nádej a hlboký pokoj od 
zmŕtvychvstalého Pána vám vyprosujeme do 

každého dňa a do každej situácie! Vaši kňazi, tí-
maci a spolupracovníci.

...viac na www.dcmmajak.sk
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prvýkrát... MHD za-
stala pri kaplnke a 
vodič mi povedal, že 
ak idem do Španej 

Doliny, tak mám vystúpiť a 
ísť smerom hore asi štyri kilo-
mentre. Vystúpila som. Dúfa-
júc, že hoci sa začína stmie-
vať, popŕcha a trochu sneží, že 
to rýchle vybehnem. Šla som 
sama a v hlave sa mi premie-
tal letáčik, ktorý som našla v 
katedrálnom kostole o akejsi 
animátorskej škole, a vďaka 
ktorému tu teraz som.

V našej dedinke nefungovalo 
žiadne stretko a keďže som 
prišla študovať do Banskej 
Bystrice, dúfala som, že tu 
nájdem niečo viac. Z časopi-
sov som už poznala slovo ani-
mátor, no bola som zvedavá, o 
čom kurz bude. Šla som asi pol 
hodinu, keď mi zastalo auto a 
opýtali sa, či idem na Španiu a 
že ma vezmú, lebo je to ešte 
kúsok. Bola som Bohu taká 
vďačná, že mi niekoho poslal. 

V dedine som našla podľa ná-
kresu budovu, vraj nejakú sta-
rú faru, no žiaľ nik tam nebol. 
Bola už tma a jediný autobus, 
ktorý chodí poobede do Špa-
nej Doliny, práve prichádzal. 
Bežala som dole na námestie, 
aby som sa mohla vrátiť v hla-
ve s otázkami: Prečo to začína 
tak ťažko? Bože, však si tu so 
mnou? Dlhlá cesta, sama, zlé 
počasie a nik ma nečaká. Zra-
zu som stretla Janka Gomba-
lu, vtedajšieho zodpovedného 
za animátorskú školu, a on 
vidiac môj ruksak, pochopil, 
čo tam robím. Len čo vyslovil 
slová animátorská škola, oto-
čila som sa na päte a celá spo-
kojná kráčala s ním smerom k 
centru... 

Tak nejako si spomínam na 
jeseň roku 1995 a môj prvý 
príchod do terajšieho DCM. 
Nevedela som, že toto nebu-
de moja jediná cesta do Špa-
nej Doliny a že ju pôjdem peši 
ešte nespočetne veľakrát, a 

že mi nespočetne veľakrát do-
máci Španodolinčania zastavia 
auto, že nespočetne veľakrát 
budem nosiť do tejto starej 
fary drevo, odhŕňať sneh, či 
piatok čo piatok čakávať mla-
dých ľudí s ruksakom na chrb-
te a hoci už nebudem patriť 
medzi mládežníkov, stále bu-
dem cítiť veľkú zodpovednosť 
podporovať toto Božie dielo 
aj finančne. Prečo? Z dvoch 
dôvodov. Po prve: keď dáva-
te desiatky zo svojho platu na 
Božie veci, Boh váš život veľmi 
požehnáva; a po druhé: mož-
no práve v tejto chvíli kráča 
niekto sám do Španej Doliny 
s ruksakom a túžbou stretnúť 
mladých ľudí, ktorým Boh do 
srdca vložil rovnakú túžbu a 
veľmi si prajem, aby ho tam 
niekto čakal... 

zuzana chanasová,  
rod. Jurčová 

moderátor TV LUX, pedagóg

DCM 
     mojimi očami...

zuzka  
chanasová 

Jurčová 
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