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UDIALO SA
VÝJAZD MISIJNÉHO TÍMU
Výjazd misijného tímu sa konal pre
birmovancov z farnosti Medzibrod v dňoch
25.-27. október. Birmovancov bolo spolu 45
a aj pre kapacitu priestorov sa výjazd
konal v chate Limba v Bystrej. Bol to veľmi
náročný, no zároveň požehnaný čas.
Vychádzajúc zo spätných väzieb môžeme
tvrdiť, že birmovanci odišli zmenení a
povzbudení osobnými svedectvami členmi
misijného tímu.

FUTSALOVÝ TURNAJ
Na futsalovom turnaji sa 26.októbra
zúčastnilo spolu 5 mužstiev z celej
diecézy. Po 10 zápasoch nakoniec zvíťazil
tím z Banskej Štiavnice, ktorý ďalej
postúpil do celoslovenského kola v
Michalovciach. Tam skončili na poslednom
mieste a prvé dve obsadili Senica a
Podhorany. Víťazom blahoželáme! :)

DIECÉZNA VESELICA
Diecézna veselica sa tento rok konala
23.novembra v priestoroch Misijného domu
v Banskej Bystrici. Do tanca nás vyzval FS
Partizán z Banskej Bystrice a zúčastnilo sa
jej viac ako 70 mladých. Ďakujeme všetkým
zúčastneným za skvelú atmosféru a taktiež
všetkým sponzorom za skvelé ceny do
tomboly.
"Tancuj z celej sily pred Pánom." (2 Sam 6,5)

ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA
Duchovná obnova sa niesla v téme:
"Prichádza tam, kde je otvorené". Stretlo
sa na nej spolu 18 mladých a pozvanie
voviesť nás do tejto témy prijal otec Ivan
Moďoroši z farnosti Vrútky, kde pôsobí ako
kaplán. Čas na duchovnej obnove bol veľmi
pokojný a priateľský. Veríme, že
účastníkom pomôže lepšie prežiť Advent a
blížiace sa Vianoce.
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ĎAKUJEME!

Počas môjho tímackeho života v
centre som prišla na jedno
paradoxné zistenie. Aj z vlastnej
skúsenosti som vedela, že mladí,
ktorí k nám prichádzajú, zažívajú
prijatie. Netušila som však, že aj
tímáci toto prijatie zažívajú ešte
v
oveľa
väčšej
miere.
Bezpodmienečné prijatie je to, čo
mi počas dvoch rokov pomohlo
oslobodiť sa od mojej predstavy, že
musím byť dokonalá. Zároveň som
tak spoznala novým spôsobom
Krista a uvedomila som si, že On mi
moje slabosti nevyčíta, ale práve
naopak, On je ten, ktorý mi najlepšie
rozumie. DCM Maják sa tak stalo pre
mňa miestom neustáleho rastu a
prijímania nielen seba samej, ale aj
ostatných
takých
akí
sú,
nedokonalí.
(Jarka S. tímačka v r. 2017 - 2019)
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DUCHOVNÁ OBNOVA
PRE TEENAGEROV

...je určená pre mladých od 14 do 19 rokov.
Téma tohtoročnej obnovy bude čoskoro
uverejnená na našej web stránke.
Pozývame aj Teba prísť načerpať, spoznať
nových ľudí, no najmä prehĺbiť vzťah so
živým Kristom. Info a registráciu nájdeš na
www.dcmmajak.sk

28.2.-1.3.2020

VÝJAZD MISIJNÉHO TÍMU

20.-22.3. a 27.-29.3.2020

PRÍPRAVNÉ VÍKENDY

...sa uskutoční v priestoroch DCM Maják
pre birmovancov z farnosti
Banská Bystrica - katedrála a Katolícke
gymnázium Štefana Moyzesa. Tím mladých
sa im bude snažiť priblížiť základnú
kerygmu prostredníctvom osobných
svedectiev a aktivít. Myslime na nich v
modlitbách!

....sa tradične konajú v DCM Maják a slúžia
na výrobu kulís, darčekov a rôznych
predmetov, potrebných na realizáciu
Kvetného víkendu. Ak nám chceš prísť
pomôcť spraviť aj tento Kvetný víkend
krajší a lepší, ozvi sa nám a príď.

3.-5.4.2020

KVETNÝ VÍKEND 2020

... sa uskutoční na Strednej priemyselnej
škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.
Tento rok sa budeme zamýšľať nad citátom:
"Mládenec, hovorím ti , vstaň!" (Lk 7,14), ktorý
nám dal pápež František aj za motto
stretnutia mladých. Tešíme sa na nové
svedectvá a na to, čo bude Pán Boh robiť v
našich srdciach a v srdciach mladých.

DCM MAJÁK OČAMI
sestry Gabiky
O DCMku som sa prvý krát dozvedela od jednej rehoľnej sestry, ktorá pôsobila v našej
farnosti a pozvala nás - mladých na Animátorskú školu. Tú som absolvovala
počas posledných dvoch ročníkoch môjho vysokoškolského štúdia. Bol to pre mňa čas
rozlišovania a odpovedania si na otázku kam ma Boh volá. Nakoniec som sa rozhodla
prijať službu tímačky v DCM a boli z toho dva krásne roky. Už počas animátorskej školy
som vnímala centrum ako požehnané miesto, kde som mohla spoznávať seba, vytvoriť
hlboké priateľstvá a hlavne rásť vo vzťahu k Bohu. Počas Animu som zažila veľké
prekvapenie, keď ma o. Andrej pozval do služby tímačky.
Vnímala som to ako pozvanie Toho, ktorý z mála vie urobiť veľa. Táto skúsenosť bola pre
mňa veľkým požehnaním. Ja, ktorá som mala prijímať druhých, som prijala od nich oveľa
viac. Dva roky v tíme som vnímala ako prípravu na život v spoločenstve (teraz
rehoľnom:). Spôsob života, spoločne modlitby, zdieľanie, vytváranie centra prijatia nás
všetkých menilo. Spomínam si na jednu vetu, ktorú o. Andrej často pakoval a ktorá sa
mi s týmto spája: Stávali sme sa guľami, ktoré sú vlastne kocky búchané životnými
skúsenosťami.
Teraz s odstupom rokov sa stále rada
vraciam do DCMka, miesta, kde sa
stále cítim ako doma. Vnímam, že je
stále
aktuálne
pre
mladých
dnes
a prajem mu ešte dlhé roky služby,
aby
ostalo
jednoduchým
centrom,
plným lásky a prijatia. Aby Boh vždy
poslal mladých, ktorí chcú obetovať
rok(y) svojho života pre druhých. Nech
Boh je v jeho strede aby mohol mocne
konať v životoch všetkých, ktorí do
centra prichádzajú.

TÍMAČKA V ROKOCH 2007 - 2009

