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Kvetný víkend
12.-14.4.2019

"Hľa, služobnice Pána, nech sa mi stane, 
podľa tvojho slova."

(Lk 1,38)

367 
mladých

6
workshopov

 
DCM Maják
Saleziáni

UPC
spoločenstvo PIAR
spoločenstvo SPspoločenstvo Nová Baňazbor Kováčová
zbor Javorčatá

...
 
 
 Ď A K U J E M E



Najviac sa mi páčila na Kvetnom jednota, ktorá mohla

vzniknúť v službe medzi viacerými spoločenstvami

diecézy. Je to vzácne, a keď do toho dá požehnanie ešte aj

náš Otec biskup. Verím, že potom celá táto služba

znásobuje svoje ovocie.

Je dôležité robiť veci spolu, ale pýta si to aj odvahu.

Odvahu chcieť byť služobníkom a povedať: “Nech sa mi

stane podľa Tvojho slova”. 

K tomu sme povolaní všetci, a nielen cez Kvetný víkend.

(Oliver M., člen programového tímu)
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KV 2019



20. rokov
 DCM Maják

2 biskupi
9 kňazov

     1.jún
1999 - 2019

VIac ako
300

priateľov

                                                  Priatelia!
 Ďakujeme vám za krásnu rodinnú 

atmosféru, ktorú sme mohli spoločne zažívať 
pri oslavách 20.- teho výročia DCM Maják. 

Som veľmi rád za každého jedného z Vás! Bez Vás by 
Centrum nemalo zmyslel a stalo by sa len prázdnym miestom bez
života. Vďaka, že tvoríte DCM Maják už toľké roky spolu s nami a

že vám záleží na tomto Božom diele. Vyprosujem Vám veľa milostí
a ochranu od našej nebeskej Matky. 

(o. Juraj, riaditeľ DCM Maják)



Zažili sme
✓  Prípravné víkendy
✓  Kvetný víkend 
✓  20.-te výročie DCM Maják
✓  Florbalový turnaj
✓  Duchovné obnovy

Pripravujeme

Informácie o našich akciách nájdete na
fb DCM Maják alebo našej web stránke 

www.dcmmajak.sk

• ukončenie Školy služby
• 10-dňovka ŠOF - ky
• brigády - Objav svoje dary
• Formácia misijného tímu
• Tajomstvo
• Nový ročník ŚOF - ky
 



DCM Maják
očami Mareka Mačicu...

O DCMku som sa prvýkrát dozvedel
od Jožka Kovalčika, ktorý nás spolu s

ďalšími kamošmi pozval raz na
Silvestra na Španiu Dolinu. Na prvý

šup sa mi tu zapáčilo. Najmä
atmosféra, ktorú tu mladí ľudia

vytvárali. Vtedy som ešte netušil, že
toto miesto úplne prekope môj

pohľad na svet, Boha, vzťahy, moje
priority a sny. 

Začal som toto miesto a ľudí viac
spoznávať a postupne som sa

prelúskaval centrom prijatia, školou
osobnej formácie až som skončil ako
timák. Pozvanie do tejto služby ma až
tak nezaskočilo ako skôr predstava,
že musím opustiť všetko. Vzťahy,
prácu, zázemie a ísť do niečoho z

môjho pohľadu až šialeného.
 

 A túto šialenosť dnes, s odstupom
času, považujem za najlepšie

rozhodnutie v mojom živote. Občas
sa v duchu smejem, keď niektorý

mladý dostane pozvanie do tímu a
pýta sa, čo mu také môže centrum
dať. Ja vravím, že zoberie to, čo v

živote nie je dôležité a naučí
veciam, ktoré dajú životu zmysel. Ja

som objavil, čo znamená láska,
vzťahy, dôvera, pokoj. 

A teraz trocha reklamy na koniec.
Prídete a uvidíte, že na tomto

mieste sa dejú zázraky, ak chcete.

(Marek M., tímak 2017 - 2018)
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