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Kvetný víkend... 

(Všetky fotky nájdeš na FB stránke DCM Maják)

23.-25. 
marec 
2018 

"Na "Kveťáku" bolo super, pretože som znova stretla kamarátov s

ktorými  sme strávili super čas a veľa som duchovne načerpala. Veľmi sa

mi páčila téma "Kveťáku" a uvedomila som si, že Panna Mária bola

jednoduché dievča, ktoré žilo bežný život ale s Bohom. Najviac sa mi

páčil program v sobotu večer, keď boli chvály - odovzdala som na kríž
svoje strachy a začala som Bohu dôverovať. Bolo to silný moment, ktorý

určite veľa vecí vo mne zmenil." 

                                                                                  (Účastníčka KV 2018) 
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363
mladých, 

kračajúcich za Kristom 

a hľadajúcich Pannu Máriu  

na KV 2018 

Veľká vďaka patrí nielen všetkým organizátorom, hosťom, animátorom
či všetkým dobrovoľníkom, ale taktiež všetkým sponzorom!  

Ďakujeme za sponzorskú tlač bulletinu, dary vo forme čistiacich
prostriedkov, farieb, plastových pohárikov, nápojov, jedla, pochutín a

iné...



Pozývame... 

26.5.2018

Deň spoločenstva

26.-29.7.2018

júl - august 2018

24.-26.8.2018

október 2018 - júl 2019

Národné stretnutie P18

Objav svoje dary

Tajomstvo

Škola osobnej formácie



Škola 
Osobnej 

Formácie...
Kurz zameraný na

osobnostný rast a

prehĺbenie viery. Na

absolvovanie tohto kurzu

nepotrebuješ túžbu slúžiť

iným, nemusíš sa stať

animátorom. Stačí, ak

chceš ešte viac objaviť

Krista a žiť s Ním,

spoznať seba samého,

zažiť spoločenstvo –

jednoducho “Pohnúť

seba” – tým správnym

smerom, smerom k nebu.

Viac info a prihlášku nájdeš na

www.dcmmajak.sk



Online prihlasovanie do 

 1.7.2018 

 na stránke 

 www.narodnestretnutiemladeze.sk

Národné stret
nutie 

mládeže...
26.-29. 

júl 
2018 



Zaži prijatie.
.. 

V DCM 
MAJÁK 

Vždy Ťa čakáme. 

Zabavíš sa a zasmeješ. 

Vytrhneš sa zo všednosti. 

Nájdeš istotu, že si milovaný. 

Zažiješ spoločenstvo mladých. 

Naučíš sa nové a praktické veci. 

Objavíš krásu v druhom človeku. 

Načerpáš silu a chuť do ďalších dní. 

Rozpoznáš a rozvinieš svoje talenty. 

Naučíš sa milovať, slúžiť a byť slobodným. 

Vidíme sa? 
26.5.2018 

Deň spoločenstva 
Viac info na www.dcmmajak.sk 



DCM Maják 

ako ho vidia tímaci... 

"Služba v centre mi dáva slobodu, byť sama sebou - nebyť dokonalá a dokonca,

že môžem robiť chyby. Keď som žila doma, snažila som sa byť v prvom rade

dobrou dcérou a sestrou, v škole usilovnou študentkou a spoľahlivou kamoškou.

Ale až v centre mám konečne priestor byť sama sebou a tak postupne zisťujem,

že aj napriek tomu, že nie som vo všetkých smeroch perfektná ma majú ľudia

radi a dokonca prichádzam na to, že je vlastne dobré to, aká v skutočnosti som." 

                                                                      (Jarka, tímačka od septembra 2017) 

"Tím pre mňa znamená možnosť žiť v komunite a učiť sa vzťahom.

Možnosť učiť sa vychádzať zo seba a tiež učiť sa množstvu

praktických vecí. Je to škola života a zodpovednosti. Za ten rok a

pol som sa veľmi veľa toho naučil a ešte stále sa učím..." 

                                                       (Juraj, tímak od septembra 2016) 

"Čo mi dalo Centrum? Hmm, je toho pomerne dosť, ale najviac asi to,

že sa učím viac počúvať svoje srdce. Pri rozhodnutiach, ale aj pri

každodenných situáciach. Čas tu ma učí žiť otvorenejšie a hlbšie

vzťahy. A potom samozrejme nové priateľstvá a prehlbovanie vzťahu s

Bohom." 

                                                           (Marek, tímak od septembra 2017) 




