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Zažili sme
FUTSALOVÝ TURNAJ

DIECÉZNA VESELICA

• 59 hráčov,
• 7 tímov,
• 2 lopty,
• 35 l zjedeného gulášu,
• telocvičňa KGŠM,
• výherca - Nedožery - Brezany.

• 125 účastníkov,
• 8 pretancovaných hodín,
• 4 externí organizátori,
• 4 hudobníci - ĽH Javorníček,
• 33 cien v tombole,
• 1 zajac.

ADVENTNÁ DUCHOVNÁ
OBNOVA

SILVESTER

• téma: "S Máriou v radostnom
očakávaní",
• 35 účastníkov,
• 2 rehoľné sestry,
• 2 detičky,
• 1 kňaz.

• téma: Mafia,
• 39 účastníkov,
• 4 dni,
• 2 ohňostroje,
• zábava do 4.00 h.

Ja osobne som bola prvýkrát v živote na ľudovej veselici a nevedela som si
predstaviť, ako budeme celú noc tancovať na ľudovky, keďže nie som až tak
folklórne orientovaná. Napriek tomu som sa veľmi dobre zabavila a moje
obavy boli zbytočné. Myslím, ze sme sa stretli skvelé zoskupenie ludi z
rôznych miest, dekanátov a spoločenstiev, hrali nám šikovní chlapci z
Javorníčka a všetko sa to spojilo v krásnu zábavu na Božiu slávu. Ďakujem,
že som mohla byt toho súčasťou. :-)
(Anička K., účastník a spoluorganizátor DV)
Duchovná obnova priniesla do môjho srdca nové pohľady na Pannu Máriu.
Niektoré veci, ktoré som sa dozvedela som ani netušila. Napríklad, čo mi
teraz rozkvitla jedna myšlienka: keď sa ideme modliť modlitbu Otče náš,
môžeme začať takouto milou formou: Mami? Poďme sa spolu modliť Otče
náš. A jednoducho mi to veľmi pomohlo vo vzťahu s Ňou. Ďakujem ♥
(Majka K., účastníčka Adventnej duchovnej obnovy)

Pozývame
09.03. - 11.03. 2018
16.03. - 18.03. 2018
23.03. - 25.03. 2018
12.05. 2018
26.05. 2018

KVE
TNÝ
VÍK
END

I. prípravný víkend
II. prípravný víkend
Kvetný víkend 2018
Florbalový turnaj
Deň spoločenstva

► Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša,
► 23.03 - 25.03. 2018,
►"Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha." (Lk 1,30),
► ThLic. Ján Kraus,
► kapela ESPÉ,
► TY a ďalší skvelí ľudia,
► výzva pre Teba zažiť niečo nové.

Viac info a registrácia na www.dcmmajak.sk

DCM vašimi očami
Získala som nové priateľstvá a ľudí, s ktorými sa môžem porozprávať aj o
duchovných veciach, keďže sa nemám o takýchto veciach s kým
rozprávať. Tiež mi to dodáva taký pokoj, šťastie a nádej, že aj keď hocičo v
živote príde, tak Boh a jeho láska tu budú vždy pre mňa, len ich treba
prijať. Môžem mať čas, kedy sa porozprávam s ľudmi s úplnou voľnosťou
o hocičom čo ma trápi, a tí ľudia ma príjmu a nezačnú ma súdiť.
(Katka P., účastníčka Školy osobnej formácie)

Anim mi dal nový pohľad na Boha, na život. Dal mi priateľstvá, ktoré nie
sú len také na "oko", ale sú dôveryhodné, pevné, no najlepšie to, že vznikli
aj s Bohom. Taktiež sa mi zlepšil a upevnil vzťah s Bohom. Nikdy som sa s
Ním nevedela sama, vlastnými slovami porozprávať, vždy mi to robilo
problém, ale teraz je to perfektné. Anim ma naučil okrem komunikácie aj
spontánnym veciam, ktoré by som len tak sama od seba nikdy neurobila.
(Lívia S., absolventka Animátorskej školy)

V centre som sa naučil veci, na ktoré som nemal doma príležitosť.
Spoznal som tam veľa dobrých priateľov a vždy keď tam prídem aj
novým spôsobom seba.
(Andrej N., návštevník Centra prijatia)
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(Približný graf návštevnosti DCM Maják za rok 2017)
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(Graf pravidelnej mesačnej podpory za rok 2017
prostredníctvom projektu SPOLOČNE)

ĎAKUJEME o. Daniel,
...vďaka Vám sme našli miesto prijatia, domova,
radosti,
... môžeme novým spôsobom spoznávať Krista a
nekonečnú Božiu lásku,
... že ste stáli pri zrode nášho DCM-ka.
Ostávate v našich modlitbách!

„Bol neskutočný pracant, obetavý, ľudský, nedirektívny a to dávalo ostatným veľký
priestor rásť, tvoriť a pod.
Po skúsenosti s Danielom mám pocit, že nie je dôležité mať neskutočné manažérske,
zabávačské, rečnícke schopnosti, ale byť „Boží pracant“. Obetavý, ľudský, ktorý sa nikdy
nad nikoho nepovyšoval.“
(Zuzka Chanasová, bývala tímačka)

....„bol prítomný pri nás tímakoch ako otec. Aj o polnoci naštartoval auto a vo fujavici nás
viezol na pohotovosť s horúčkou. Vždy na poradu priniesol niečo dobré, modlil sa, bdel s
nami. Na SMS odpovedal aj nadránom , aj v noci....Bol plný dobrých nápadov.
Som Bohu vďačná, že som mohla s o. Danielom prejsť kúsok cesty, s kňazom tak širokého
srdca, kde sme sa všetci zmestili. Verím, že bude s nami a pri nás stále, aj z neba.“
(Zlatka Mečiarová, bývala tímačka)

„Daniel Bedi bol pre mňa človek služby, vedel bez zbytočných rečí pomôcť. Vedel
nadľahčiť veci, mal svoj krásny humor, taký slobodný. Bol vždy otvorený prijať človeka.
Nebál sa byť otvorený a spýtať sa veci priamo. Mal pokoru stiahnuť sa a nechať rásť
druhých, nevnucoval sa, nenútil, rešpektoval. Bez šomrania bral úlohy na seba, i keď ho
to stálo veľa.“
(o. Andrej Darmo, bývalý riaditeľ DCM Maják)

