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Ď A K U J E M E !

Jarke Slušnej
Za odvážne srdce pokračovať v
tímačení ďalší rok.
Za nový rozmer centra prijatia.
Za rozveseľovanie každej chvíle.

Jurajovi Maďarovi
Za ochotné srdce 2 roky slúžiť.
Za každú IT pomoc.
Za montovanie, kúrenie a
starostlivosť o DCM Maják.

Zuzke Škultétyovej
Za dva roky služby v DCM Maják.
Za všetky doterajšie grafické
návrhy.
Za všetky odohrané partičky
"Európy" či "Slovensko".

Marekovi Mačicovi
Za odvahu slúžiť v DCM - ku.
Za každú konštruktívnu kritiku.
Za urýchľovanie porád.

V E Ľ A

S Í L

prajeme novým tímakom - Terezke, Danovi, a
samozrejme, aj našej Jarke. Vyprosujeme veľa
milostí, vnímavé srdce pre každého mladého
človeka a veríme, že komunita, ktorú vytvoríte
bude pre vás obohatením a odnesiete si veľa
dobrého do ďalších dní vášho života .

CENTRUM

Navštívili ste
nás

1606
-krát

30 a viac
2%
26 - 30
9%

PRIJATIA

(September 2017 - August 2018)

Nové úprimné priateľstvá, osobnostný rast,
objavovanie svojich schopností a darov, rôzne
výzvy, možnosť slúžiť, odpočinok a pokoj v
srdci. To všetko mi dalo a ešte stále dáva naše
DCM-ko. Vnímam však, že najväčším
obohatením pre mňa, bolo zažiť centrum
prijatia. Myslím že je to tak preto, lebo človek v
ňom zažije naozajstné PRIJATIE. Môže byť tým,
kým naozaj je, a aj napriek svojim
nedokonalostiam zažije lásku bez podmienok.
Presne takú, akou miluje Boh.
(Katka M., 3 roky navštevníčka CP)

14 - 16
21%

21 - 25
25%
637 chlapcov
40%

17 - 20
43%
(Percentuálne vyhodnotenie
veku návštevníkov DCM Maják)

969 dievčat
60%

(Počet a pomer chlapcov a
dievčat)
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(Graf návštev DCM Maják v šk. roku 2017/2018)

V DCM MAJÁK

LETNÉ
PRÁZDNINY

✓ výmena šindlov na vežičke,
✓ výmena bojlera,
✓ nové pódium v amfiku,
✓ natretie lavičiek,
✓ nový koberec a strop v
prechodovke,
✓ brúsenie vchodu a okien,
✓ čalúnenie lavičiek,
✓ vypletie skaliek,
✓ prášenie matracov,
✓ vypranie spacákov,
✓ namaľovanie chodieb,
✓ nachystanie dreva,
✓ umývanie okien,
✓ veľké upratovanie v centre.

Leto v DCM-ku je vždy náročné a zároveň krásne. Veľa vecí
sa robí okolo centra a nie je jednoduché nezabúdať na tie
podstatnejšie veci: vzťah s Bohom a s luďmi, čo sú v centre.
Toto leto bolo celkom dosť práce a bál som sa, že rozrobené sa
nestihne alebo to nebude dobré. No Pán sa o nás celé leto staral.
Bolo to leto, kedy som sa naučil veľa nového a som rád aj za
všetkých ľudí a nové priateľstvá. No najdôležitejšie pre mňa bolo, že
sa učil a verím, že aj naučil, nezabúdať na čas s Bohom.
(Juraj M., tímak do augusta 2018)

V TOMTO ŠK. ROKU

ZAŽILI
SME

✓prijímačky na Školu osobnej formácie,
✓ teambuilding tímakov,
✓ formácia animačných tímov,
✓ stretnutie Rady laikov,
✓ stretnutie tímakov DCM Maják,
✓ stretnutie Rady KBS,
✓ 1.víkend Školy osobnej formácie,
✓ stretnutie tímakov v Centre v Bojničkách,
✓ 1. víkend Školy služby,
✓ 1. misijný výjazd v tomto šk. roku,
✓ duchovnú obnovu pre tímakov,
✓ 1. duchovnú obnova pre školy.

V

D C M

M A J Á K

Diecézna
veselica
Po minuloročnom
úspešnom ročníku
sme sa rozhodli
znovu zorganizovať
Diecéznu veselicu,
ktorá sa bude konať
23.11.2018. Opäť sa
môžeš tešiť na ľudovú
hudbu Javorníček,
skvelú tombolu,
zábavný program a
mnoho ďalšieho.
Prihlásiť sa môže
každý mladý od 16 do
33 rokov na našej
webovej stránke
www.dcmmajak.sk.
Zober kamoša a poď
sa s nami zabaviť!

Adventná
duch.
obnova
Ak sa túžiš pred
príchodom nášho
Spasiteľa stíšiť a
počúvať čo ti chce na
tento čas povedať, je
tu pre teba pripravená
duchovná obnova.
Priestor počúvania,
prehĺbenia a nového
spoznávania.

Registráciu a všetky
informácie budeš môcť
nájsť začiatkom
decembra na našej
stránke
www.dcmmajak.sk.
Tešíme sa na teba!
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P R I P R A V U J E M E

Z A P Í Š

23. november 2018
Diecézna veselica

14.-16. december 2018
Adventná duchovná
obnova

25.-27. január 2019
Duchovná obnova pre
teenagerov

12.-14. apríl 2019
Kvetný víkend 2019

1. jún 2019
20.te výročie
DCM Maják

D Á T U M Y
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D Ô L E Ž I T É

S I !

DCM Maják pozýva na

20.-te
výročie!

Ahojte priatelia!
Je to už dávno, resp. niekoľko rokov od založenia Diecézneho
centra pre mládež MAJÁK. Za ten čas ste mnohí mohli spoznať
toto Centrum a vidieť jeho premeny - buď osobnou skúsenosťou
alebo z našich rôznych podujatí a akcií. Preto mám veľkú radosť,
že Vás môžem touto cestou pozvať na oslavu 20. narodenín
nášho Centra. A zároveň sa spoločne podeliť o všetko, čo nám
centrum prinieslo a naďalej prináša. Tým historickým dňom
bude 1. jún 2019 známy aj ako deň detí a mládeže :) . Budeme
radi, keď prídete a spoločne oslávime a poďakujeme za toto
Božie dielo.
o. Juraj Karcol

Viac ako...
228 animátorov
271 dobrovoľníkov
tísícky návštevníkov

6 kňazov
3 ekonómovia
13 koordinátorov
73 tímakov
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Keď si spomínam na čas v DCM Maják, tak to bolo riadne
dobrodružstvo. Od začiatku až do konca. Hádam nebol deň, v
ktorom by som nebol pozvaný sa niečo nové naučiť. Bola to
naozaj intenzívna škola života. Cez vzťahy, zodpovednosť, financie,
rekonštruovanie, zabezpečovanie …,vyhorenie a vynorenie …,
organizovanie, plánovanie (aj tak to bolo stále inak :-), misie či
výjazdy, až na samý kraj sveta. Stále čosi, čo pohýna. A tie tváre,
ľudské príbehy, premeny, stretnutia, začiatky i konce
vypovedajúce o kráse i krehkosti človeka – mladých ľudí i mňa
samého. Stále pozvanie dôverovať Bohu a byť iba na Ňom závislý.
Je to naozaj nezabudnuteľné a nevymazateľné. Poznačí to na celý
život. Musím povedať, že som veľmi vďačný, že som bol týmto
miestom a vzťahmi poznačený. Preto píšem miestom a vzťahmi,
lebo miesto + vzťahy = domov (prijatie/centrum prijatia). Naozaj to
tak bolo. Ďakujem Bohu za milosť, že som mohol byť toho
súčasťou, že som dostal príležitosť byť pri zrode
tohoto požehnaného miesta a že to miesto
stále funguje. Je to veľký dar. Boli sme
svedkami zázrakov, ktoré Boh konal
v ľuďoch i okolo nás. A často i v nás
samých. Nech toto miesto i všetky
jeho aktivity stále prinášajú život
a nech všetci čo ho navštívia sa
stanú prameňmi živej vody pre
ostatných. Vivat DCM Maják!
Happy birthday!

