
Newsletter 

Nový tímaci
Udialo sa
Plánované akcie
DCM vašimi očami

2019 - 3Newsletter
DCM  MAJÁK

N o v í  t í m a c i
S t r e t n u t i e  t í m a k o v
N o v á  Š O F  a  Š S
U d i a l o  s a
P o z ý v a m e
D C M  v a š i m i  o č a m i
 
 
 
 

2 0 1 9  -  3



Tímaci v DCM Maják

Narodil som sa a vždy som žil v malom pohraničnom mestečku, ktoré nesie názov Šahy. 

V Máji som zmaturoval na šahanskom gymnáziu, konkrétny odbor - bilingválne štúdium

(nie, nie maďarské bilingválne, ale anglické). Bavia ma všetky druhý športov, tímové a aj

individuálne. Okrem toho rád hrám aj na gitare. Do centra som zavítal prvý krát v

auguste 2017 na Tajomstvo. Odvtedy mi centrum veľmi prirástlo k srdcu. Preto ma veľmi

potešilo, že som dostal pozvánku do tímu. Nebolo to síce vôbec ľahké a ani rýchle

rozhodnutie, ale padlo celkom vhod, keďže netuším, kam chcem ísť na výšku. Verím teda,

že práve v centre zistím, kam ma Pán chce poslať.

MAREK

TEREZK
A

T EREZKA

Volám sa Terezka, mám 20 rokov a pochádzam z Martina. Mám rada kávu, hory,

básne, dlhé prechádzky, vôňu konvaliniek a radostných ľudí   Tento rok som

zmaturovala na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch. Do centra som sa dostala

náhodou, zazvonil mi telefón, že mám ísť na ŠOF-ku. Nevedela som čo to je, ale

povedala som si prečo nie. Prihlášky sme posielali 3 dni po termíne, ale prijali nás...

vtedy by mi ani nenapadlo, že jedného dňa tam prídem na dlhšie, ako len na

víkend. Keďže na vysokú, na ktorú som chcela ísť ma neprijali, mala pred sebou

rok voľna. Úprimne som si myslela, že ho strávim inde ako tu v Centre, ale prišla

ponuka a po dlhom váhaní som nakoniec súhlasila. Verím, že to bude požehnaný

čas.

Ahojte, pochádzam z Nedožier-Brezian, vyštudovala som učiteľstvo primárneho

stupňa v Nitre. Ako ambiciózny absolvent som chcela ísť učiť, no moje plány sa

trochu naštrbili, keď ma o. Juraj pozval do tímu na Španej Doline. Najprv som

odolávala, ale stále to vo mne bojovalo a povedala som nakoniec áno. Dala som

priestor srdcu a nie rozumu. Ťahalo ma to tam. DCM som poznala už dlhšie,

absolvovala som animátorskú školu a aj som bola v animačnom tíme a samozrejme

aj cez moju sestru, ktorá bola tiež tímačka. Nikdy by som nepovedala, že aj ja

pôjdem do tímu :)

Mám rada šport a to hlavne beh a lyžovanie. Rada čítam knihy, počúvam hudbu a

dobrú kávu s dobrou spoločnosťou.

...pr´d nás spoznat osobne...ˇ ˇ



Brigáda na Španej bola pre mňa niečo nové. Bol to
úplne inak strávený čas. Páči sa mi, že sme si navzájom
pomáhali. Počas práce sme rozvýjali svoju šikovnosť,

komunikatívnosť, spev a sem-tam aj tanečné kreácie. Po
fyzickej práci sme posilnili aj Ducha formou svätej omše

a poďakovali za silu pri práci. Po zaslúženej večeri
prišiel čas relaxu vo forme hier, rozhovorov, službou v
kuchyni... Je to príjemne strávený čas s kamarátmi v

dobrej atmosfére plnej smiechu, radosti modlitby, ktorý
odporúčam zažiť každému

Moja účasť na Tajomstve 2019 mi priniesla znovu
kopec zážitkov z krásneho spoločenstva, ktoré

tam vzniklo. Opäť som mohol zažiť prijatie a bolo
aj viacero možností ako využiť svoje talenty, lebo

som bol tak trochu aj dobrovoľník. Hostia boli
zaujímaví a svedectvá boli väčšinou trefné,

výstižné a reálne pre kohokoľvek kto sa tam
zúčastnil. Odniesol som si úsmev na tvári a

pokojné srdce. Som veľmi rád, že som sa mohol
zúčastniť, a keď to bude možné prídem znova.

Tajomstvo 2019
Objav svoje dary 2019

obnova hosťovských izieb •
výsadba nových kvetov •   

  brigáda s drevom •     
 výmena bojlera •        

úprava exteriéru •           
maľovanie kuchyne •              

              
 

              • Motto: "Oplatí sa milovať?!"           
           •  Hl. hosť: ThLic. Ondrej Chrvala
         • Hostia na svedectvá: Manželia Ľuptákovci

    Manželia Gladišovici
   • Spolu: 65 účastníkov
• Vekový priemer: 21 rokov
      

Leto v DCM - ku



Stretnutie tímakov

Špania Dolina a centrum (DCM Maják) ostane pre mňa špeciálnym miestom. Bola som tu v

tíme jeden rok a som veľmi vďačná za tento čas, bol vzácny ... a vnímam to asi najviac takto

spätne po rokoch. Ak je možné rada sa na toto miestom vraciam už so svojou rodinkou. Je

skvelé, že sa takéto stretnutie "tímakov" organizuje a dáva príležitosť 

sa stretnúť i po rokoch a vidieť ako sa centru darí momentálne, 

ako rastie, ako sa menia ľudia, mladí a ako Boh stále premieňa 

srdcia skrz toto miesto. Je to vzácny dar objaviť takéto

miesto. Prajem a želám si, nech je centrum i naďalej 

miestom prijatia, nezištnej lásky, kde mladý človek 

môže nájsť pokoj, krásu, úprimnú radosť, ticho 

... a v ňom Boha.

(Zuzana Vlková, 

tímačka v roku 2014-2015)



Nová ŠOF a ŠS

Škola osobnej formácie

Škola služby

• 30 účastníkov

• 14 chlapcov, 16 dievčat

• 7 členov animačného tímu

• 8 víkendov

• 5 dni v lete

• témy venované osobnostnému rastu

• 20 účastníkov

• 6 členov animačného tímu

• 8 víkendov

• 4 dni v lete

• témy venované vychádzaniu von zo seba

• po skončení absolventi dostávajú

certifikát z MŠVVaŠ SR a ZKSM



Pripravujeme

►Futsalový turnaj

 

► Diecézna veselica

 

► Adventná duchovná obnova

 

► Duchovná obnova pre teenagerov

 

► Kvetný víkend

 

►Florbalový turnaj

 

26.10.2019

 
23.11.2019

 
13.-15.12.2019

 
 
 

TEŠÍME SA NA TEBA! 

21.-23.2.2020

3.-5.4.2020

 
16.5.2019



DCM očami

Ivky Balúnovej

 

Takže veľa zázrakov, ktoré tu nie sú pripravené len pre

určitých vyvolených, ale pre každého, kto Centrum navštívi.

To je pre mňa DCM - Miesto zázrakov. Stačí len možno

nabrať trošku odvahy, nebáť sa vykročiť do neznámeho a

začať chcieť pracovať na sebe. Preto je pre mňa veľkou

radosťou, keď vidím stále nových mladých prichádzať do

Centra, ktorí sú odhodlaní zmeniť seba a tým aj zmeniť svet

okolo nich k lepšiemu.

 

Byť súčasťou DCM-ka, to je pre mňa ako

žiť neustále v zázraku. Dookola sa

môžem presviedčať na konkrétnych

príkladoch aký je Pán Boh dobrý a ako

naozaj koná. 

Myslím, že najmä vďaka práci v DCM

Maják sa môj pohľad snažím stále viac

upriamovať na Krista, čo mi dáva ľahkosť

a voľnosť do môjho života.  Centru

vďačím za veľmi veľa...  dalo mi nielen

veľa skúseností, vedomostí a priateľstiev a

spoznala som tu svojho manžela.

 








