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ŠOF-ka dala nový rozmer vzťahom, ktoré som žila. Tým, že nás bolo v ročníku asi
tridsať, a chceli sme, aby sme ako spoločenstvo fungovali a boli pre seba navzájom

darom, museli sme sa naučiť prijímať jeden druhého so všetkým, hoci to bolo niekedy
veľmi ťažké. Zažila som spoločenstvo, v ktorom bolo prítomné prijatie, radosť a

láskavosť aj v maličkostiach. Samozrejme, mali sme kopec prednášok a výnimočných
hostí, bez ktorých by ŠOF-ka nebola a veľa sme sa naučili. Ale najväčším darom pre
mňa je, že spoločne strávený čas bol časom, kedy som sa nemusela na nič hrať, či

som bola smutná alebo radostná, vždy sa našiel niekto, kto ma objal a povedal mi "je
super, že si tu!", keď som to najviac potrebovala. Spoločne sme sa naučili, že v
spoločenstve sa kráča za Ježišom ľahšie a máme z toho oveľa väčšiu radosť. 

                                                               (Saška R., účastníčka Školy osobnej formácie)

Škola 
osobnej formácie

■ 32 účastníkov, 
■ 24 pokračuje do 2. ročníka, 
■ 8 víkendov, 
■ zaujímaví hostia, 
■ skvelé spoločenstvo, 
■ zážitkové aktivity. 

PRIHLÁŠKU DO
NOVÉHO ROČNÍKA

ŠOF-KY NÁJDEŠ NA
WWW.DCMMAJAK.SK 

 
 



Škola služby

■ 18 účastníkov, 
■ 16 úspešne skončených  animátorov, 
■ 8 víkendov, 
■ veľa smiechu, zábavy a nových 
 priateľstiev. 

Čo mi dal anim? Veľmi veľa. V prvom rade som spoznala úžasných ľudí, za ktorých
som neskutočne vďačná. Myslím, že jeden od druhého sme sa toho veľa naučili. Každý
každého  posúval vpred inak. Anim ma naučil prekonávať strach, búrať múry môjho ❤,
vychádzať zo seba a mnoho iného. Na každom víkende som načerpala a  nabrala síl
do daľšich dní. Vždy som odchádzala s nadšením a veľkou vďačnosťou. Som veľmi
rada, že som sa rozhodla absolvovať anim. školu a tak rásť vo vzťahu s Ním. 
                                                                                   (Lenka V., účastníčka Školy služby)

Animačný tím ma naučil alebo ukázal, aké skvelé je
spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú rôzne dary a talenty, ktoré ja
nemám. Je to príležitosť niečo sa od ostatných naučiť (niekedy aj
napr. trpezlivosti s ostatnými, haha), ale zároveň, keďže je to
služba, ponúknuť svoje talenty im. ...a ešte to najdôležitejšie,  že
nezáleží na tom, ako veľmi chceme niečo dokázať sami, slúžiť a
organizovať...ale to, nakoľko pozveme Boha, aby využil našu
snahu pre svoje Dielo ��..na toto posledné som často pred tímom
zabúdala... 
                                                    (Mária V., člen animačného tímu)



                                                    Táto akcia trvá celé
leto počas prázdnin. Je to čas, kedy môžeš praktickým
spôsobom pomôcť Centru. Naučíš sa veľa nového a
zároveň spolu s tímakmi zveľadíš naše DCM-ko :) V
prípade odvahy a záujmu sa stačí ozvať správou na
FB, e-mailom alebo zavolať. Máš sa na čo tešiť!  

Leto v DCM-ku

OBJAV SVOJE DARY!

                                                                      Túto 
akciu síce neorganizuje DCM Maják, no môžeš
nás tam stretnúť. Tešíme sa na stretnutie s Tebou
a našim nebeským Otcom! Vidíme sa 26.-29.8.?

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18.

Veľmi známa akcia o partnerských vzťahoch s názvom 
                        sa bude tento rok niesť v téme
Osamelosť. Víkend, ktorý je zároveň posledným v
DCM-kárskom roku bude 24.-26.8. Registrovať sa je
možné už teraz na našej stránke www.dcmmajak.sk,
kde sa dozvieš všetky potrebné informácie. 

TAJOMSTVO

FORMÁCIA MISIJNÉHO TÍMU

Príď a 

Už si určite zaregistroval, že sa chystá

                                                    sa uskutoční 10.-12.8.
Čas, kedy sa členovia tímu lepšie spoznávajú, čerpajú
aby mohli dávať a prijímajú nových členov medzi seba.
Vždy je to čas plný smiechu, radosti a vytvárania
nových priateľstiev.



Otec Juraj o DCM Maják

Oslavovať budeme 1.júna 2019.

Program a všetky potrebné

informácie vám budeme

priebežne odhaľovať v ďalších

newslettroch a na našom webe

www.dcmmajak.sk. 

Drahí priatelia, keď som po
3 rokoch kaplánstva prišiel
do Centra, myslel som si, že
tu ostanem tak maximálne 2
roky. Ubehlo už 7 rokov a za
ten čas som sa stal
duchovným správcom a
riaditeľom tohto Božieho
diela. Zistil som, že sa nikdy
neoplatí hovoriť slovo
"nikdy", pretože práve to
zvykne byť cesta, po ktorej
nás Pán volá. Tak vnímam
aj moje pôsobenie v DCM.  

20. rokov od 
založenia 

DCM Maják!

Na záver vás chcem čo

najsrdečnejšie pozvať osláviť s

nami

Čas, ktorý tam trávim či už s
mladými alebo s tímakmi je pre mňa
cesta, na ktorej ma Pán stále viac
učí Jemu dôverovať a spoliehať sa
na Jeho prisľúbenia. Určite aj vďaka
Panne Márií, jej ochrane a mnohým
vašim modlitbám (za ktoré vám
úprimne ďakujem) je toto miesto pre
mňa stále veľkým požehnaním, kde
môžem vidieť srdcia premieňané
Božou láskou. Som vďačný Pánu za
túto príležitosť, ktorú mi dal a verím,
že spoločne budeme naďalej tvoriť
DCM Maják. 



Ďakujeme, 
 že akoukoľvek 

 formou podporuješ 
 naše DCM-ko a že aj

vďaka tvojej pomoci, ho
tvoríme lepším a krajším :). 

Vieš o tom, že DCM-ko
môžeš sledovať na FB

fun page (DCM Maják) a
taktiež na instagrame

(majak.dcm)?  
 
 
 

Túžiš sa viac angažovať v
DCM Maják? Máš konkrétnu

predstavu alebo máš len voľný
čas, ktorý by si rád venoval

Centru?  
Napíš nám na

majak.dcm@gmail.com

Je niečo, čo by sme mohli
robiť lepšie, krajšie,

efektívnejšie? 
Daj nám o tom vedieť na 
majak.dcm@gmail.com

Chceš aby aj do tvojej
farnosti či školy prišiel

misijný tím a venoval sa
mladým vo farnosti? Daj
nám o sebe vedieť! Radi

prídeme :) 

DCM Maják



Pozývame 

Viac info na FB - Ženská konferencia 2018 | Nespútaná

Viac info na FB - HONTfest 2018 - Lev z Júdu 
Web - www.hontfest.sk




