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    Brigády – objav svoje dary

Každý máme rôzne dary. Spoločne sme ob-
javovali tie svoje počas tohtoročných let-

ných prázdnin v Diecéznom Centre mládeže v 
Španej Doline. Najprv sme sa popasovali s ma-
ľovaním prijímačky, kde neváhali priložiť ruku k 
dielu ani dievčatá. Schytili sme špachtle, štet-
ce, valčeky do ruky a tešili sme sa, ako nám to 
spolu ide lepšie. Zdatní chlapi sa popasovali s 
drevom. Píli  a rúbali, vstávali skoro ráno, aby 
unikli dažďu a stihli toho čo najviac. Pomáhali 
aj o. Peter a o. Juraj. Popri staraní sa o duše 
mladých im manuálna práca padla iste vhod. 
Dievčatá sa zvŕtali v kuchyni, pretože ťažká 
práca si vyžadovala dobré jedlo. A ony to dobre 
vedeli, preto do varenia pridali aj obrovský kus 
ochoty a lásky. Pre niektoré dievčatá ostatnú 
nezabudnuteľné chvíle v pivnici a borenie sa 
s všakovakou plesňou. Pookriali aj naše duše, 
najmä pri sv. omšiach a spoločných modlitbách. 
Na stretkách a pri spoločenských hrách sme si 
oddýchli a prehĺbili vzájomné vzťahy. Všetka 
práca sa niesla v atmosfére radosti, smiechu, 
zábavy, ale aj mozoľov. 

    Formácia Misijného a alfa tímu

Jednou z noviniek Sekcie pre mládež je obno-
venie fungovania Misijného tímu. Cieľom Mi-

sijného tímu je organizovanie a realizácia evan-
jelizačných víkendoviek pre birmovancov.  Osem 
členov tímu sa stretlo na prvom spoločnom for-
mačnom víkende (15. - 17. 8. 2014) v Centre 
pre mládež v Španej Doline. Súčasťou progra-
mu bolo predstavenie vízie Misijného tímu, spo-
znávanie 
sa, du-
chovná a 
prakt ic-
ká for-
m á c i a . 
Prednášky sa týkali predovšetkým tém o novej 
evanjelizácii, o tom, ako byť svedkom a ako 
správne svedčiť. Vychádzali z exhortácie Sv. 
Otca Evangelii gaudium. Formačného víkendu 
sa zúčastnil i Alfa tím, ktorý pripravuje Alfa 
kurz o základných otázkach viery.

ČO SME PREŽILI

"Cieľom Misijného tímu je 
organizovanie a realizácia 

evanjelizačných víkendoviek 
pre birmovancov.
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     Tajomstvo

Aj tento rok sa konala v dňoch  22. – 24. au-
gusta 2014 známa akcia Tajomstvo, víkend 

o partnerských vzťahoch. Dvere Diecézneho 
centra mládeže v Španej Doline boli otvorené 
pre všetkých mladých už od 16 rokov. Vzácnym 
hosťom bol dp. otec Juraj Sedláček, duchov-
ný správca trenčianskeho UPC. Celé tri dni sa 
niesli v téme OTCOVSTVA. Pri tejto idei si ne-
prišli na svoje iba muži, ale určite bola veľkým 
obohatením aj pre nežné ženské srdce. O tom 
svedčí aj fakt, že dievčat bolo v tomto roku na 
Tajomstve viac ako chlapcov. Téma priblížila ot-
covstvo ako dar, dnes aktuálnu krízu otcovstva 
a taktiež mladí spolu uvažovali nad identitou 
muža a ženy s ranami. Dotkli sa aj témy Rany 
z detstva a ako sa stať svätým a ďalších za-
ujímavých myšlienok. Tohtoročného Tajomstva 
sa zúčastnilo 70 mladých z celého Slovenska, 
tretina mladých bola nad 25 rokov. 

     Diecézna púť do Šaštína

Dňa 30. augusta 2014 sa uskutočnila púť 
Banskobystrickej diecézy do národnej svä-

tyne v Šaštíne. Tejto púte sa zúčastnilo viac 
ako 3000 účastníkov. Program púte začal mod-
litbou radostného ruženca. Hlavným bodom 
programu bola sv. omša, ktorú celebroval spo-
lu s kňazmi náš diecézny otec biskup, Mons. 

Marián Chovanec. V homílii zazneli myšlienky 
odovzdanosti  sa Panny Márie do Božej vôle. 
Ona sama sa celkom odovzdala Bohu a bola 
jeho pokornou služobníčkou. Štyri slová, ktoré 
charakterizovali Pannu Máriu počas jej života tu 
na zemi si odniesol z púte hádam každý pút-
nik: „verila, dúfala, milovala a nepohoršovala 
sa nad ničím.“ Po modlitbe po prijímaní pútni-
ci spolu s o. biskupom zverili Banskobystrickú 
diecézu pod ochranu Panny Márie.

ČO SME PREŽILI

"...verila, dúfala, milo-
vala a nepohoršovala 

sa nad ničím.
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NOVÍ TÍMACI

Ab s o l v e n t k a 
Ekonomickej 

fakulty UMB v B. 
Bystrici, ktorú som 
ukončila toto leto. 
Pochádzam z krásnej 
východoslovenskej časti, zo 
Sniny. Milujem aktívny život, 
taliansku kuchyňu, cestova-
nie, výhľady z hôr a milé 
prekvapenia. DCM a čaro 
Španej doliny som spoznala 
skrz animátorskú školu. Ako 
sa hovorí: Človek mieni, 
ale Pán Boh  naše plány 
„nepochopiteľne“ mení. 
Preto pozvanie byť súčas-
ťou tímu v Španej Doline sa na-
koniec pretavilo do pozitívnej odpovede. 
Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale už dlho sa v mo-
jom živote stretám s vetou  „The Hard Things are 
the Best Things.“ Pán dokáže robiť veľké zázraky 
a zmeny, ak sa mu otvoríte a necháte sa viesť. 

Pochádzam zo stredného Slovenska z dediny Čier-
ny Balog. Mám super rodičov a dve kočky sestry.

Mám rád hudbu - rôzne štýly, hrám aj na hudobných 
nástrojoch - aktívne na heligónke a pasívne gita-
ra. Učím sa aj na saxofón. Ďalej mám rád prírodu 
a prechádzky, beh. Zo športov obľubujem volejbal 
alebo futbal. Rád si pozriem dobrý film alebo si niečo 
prečítam.

Do Španej Doliny som sa rozhodol ísť preto, lebo 
som zatúžil po zmene z hektickej a uponáhľanej Bra-
tislavy.

Som Monika Kučerová, pred rokom a pol som skončila VŠ 
vo Zvolene a na konci septembra som prišla do ŠD ako 

tímačka. Pochádzam z Kováčovej a som jedno zo šiestich 
detí. Mám rada prechádzky v prírode, hviezdnu oblohu, 
loptové hry, pozeranie dobrých filmov a spánok. V roku 

Monika

Jožko
kovalčík

kučerová

ZuZana
Hrešková

2012 som začala chodiť do animátorskej školy v ŠD. Po pr-
vom roku animu som dostala ponuku ísť do tímu. Najprv som 
to odmietla, no vedela som, že toto je to, do čoho ma Pán 
pozýva. Teraz začínam už druhý rok a som Bohu veľmi vďačná, 
že môžem byť súčasťou Jeho diela, je to pre mňa obrovská 
škola života.

"som Bohu veľmi vďačná, že mô-
žem byť súčasťou Jeho diela, je 

to pre mňa obrovská škola života.
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ČO NÁS ČAKÁ

Program púte kríža a ikony SDM
PONDELOK /24. 11. 2014/
Banská Štiavnica - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského 
9:00 - začiatok programu (privítanie kríža a ikony, predstavenie)
9:30 - sv. omša
10:30 – krížová cesta na kalvárii
12:30 – moderovaná poklona krížu vo farskom kostole
13:30 – tichá poklona krížu, požehnanie
14:00 - odchod kríža do Novej Bane

Nová Baňa - Farský kostol Narodenia Panny Márie 
16.00 - privítanie a predstavenie kríža, tichá adorácia
17:15 - krížová cesta
18:00 - svätá omša
19:00 - modlitba chvál (vedie Spoločenstvo Dom chvály)
20:00 - agapé v Pastoračnom centre

UTOROK /25. 11. 2014/
Komunita Poloma v Babinej - uzavretý program pre členov komunity 
od 8:00 do 9:45 hod.

Banská Bystrica - Katolícke gymnázium Štefana Moysesa - uzavretý 
program pre študentov a zamestnancov školy od 11:00 do 14:00 hod.

Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského 
15:00 - privítanie kríža a ikony, tichá poklona 
17:00 - moderovaná poklona krížu
18:00 - mládežnícka sv. omša s o. biskupom Chovancom
19:00 - krížová cesta 
20:00 - odovzdanie kríža Spišskej diecéze

/20. 11. 2014/ palacinkovica v DCM v Španej Doline v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež

/21. 11. 2014/ Godzone tour v Banskej Bystrici

/24. - 25. 11. 2014/ Púť kríža a ikony Svetových dní mládeže v Banskobystrickej diecéze

/5. - 7. 12. 2014/ DCM Adventná duchovná obnova

/29. 12. - 2. 1. 2015/ DCM Silvester

Pravidelné pozvánky:
• centrum prijatia v DCM – kedykoľvek 
• štvrtkové večery – 18:00 sv. omša, 19:00 večera, 20:00 adorácia

Modlitebné úmysly:
• výjazdy Misijného tímu pre birmovancov
• Alfa kurz pre birmovancov z KGŠM
• príprava KV 2015
• poďakovanie za dobrodincov DCM
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Dlho mi trvalo, kým som si uvedomila, 
že DCM 
Maják leží 
oveľa viac 

na vrchu ako v do-
line, a to na vrchu 
Premenenia Pána. Neviem, kedy mi to napadlo, 
či som to počula v kázni, no od istého času, keď 
sedávam v špaňodolinskom kostole a dívam sa 
na oltárny obraz s výjavom Premenenia Pána, 
zdá sa mi to také zjavné. Sme s Pánom na 
vrchu premenenia. Kde inde by sme boli? Mno-
ho ráz som už tú premenu videla. V srdciach 
iných ľudí, aj vo svojom vlastnom. Nie vždy to 
bolo podľa mojich predstáv, a nie vždy to bolo 
bezbolestné. Často som nechápala, rovnako 
ako nechápali apoštoli, čo sa dialo okolo nich 
a tárali nezmysly o stavaní stanov. Niekedy to 
prišlo náhle, inokedy pomaly, postupne, takmer 
nebadane, napr. keď som mohla byť svedkom 
toho, ako sa počas dvoch rokov menili srdcia 
animátorov. Myslím, že každý z nás má vo svo-
jom živote také vrchy premenenia, také miesta 

a okamihy, keď sa nás Pán dotkol. Pre iných to 
možno nič nezname-
ná, ale my vieme, že 
ten dotyk bol skutočný 
a stále trvá. Pre mňa 
je takýmto miestom aj 

DCM Maják a chcem zostať za to Bohu vždy 
vďačná. Túžim, aby takých vrchov bolo viac a 
viac...

Janka Macková,  
triedna 2. ročníka AŠ,  

bývalá tímačka

DCM 
     mojimi očami...

"Sme s Pánom na vrchu premene-
nia. Kde inde by sme boli? Mno-

ho ráz som už tú premenu videla.
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