Listáreň
Aj tento raz vyberáme z vašich listov...
Srdečne Vás pozdravuji a
zároveň děkuji za krásný
zážitek z přímého přenosu
slavnosti Božího Těla z Bratislavy. Děkuji též zároveň i za
znakovou řeč pro hluchoněmé, která byla pro ně jistě
vítaným obohacením bohoslužby.
......................................

Anna

Obrovské ďakujem, drahí
Luxáci, za tento oscarový
veľkofilm Mojžiš. Sledovanie
vzniku kresťanstva, nádeje,
viery vo hviezdnom obsadení i americkom spracovaní bol zážitok, ktorý som si
pozrel aj v nedeľu na druhý
deň. Pokora, viera, dôvera,
nádej - pravidlá pre kresťana
od Mojžiša. Gratulujem k tomuto výberu filmu.

......................................

Milí naši priatelia, veľmi pekne Vám ďakujeme za perfektné zvládnutie náročných
prenosov z púte z Levoče.
Ďakujeme Vám, že sme
sa Vaším prostredníctvom
mohli levočskej púte zúčastniť, a tak prežívať radostné
chvíle s Matkou Božou a našou Mamičkou.
Každý deň si uvedomujeme,
aký dar vo Vás máme. Ste výborní a nemáme žiadne pripomienky.
......................................

Miroslav

Milá Tv Lux, srdečne ďakujeme, že sme mohli aj
v Chorvátsku sledovať vysviacku nášho novokňaza
Martina.
......................................

Dana
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Peter

Maminka
bola
ležiaca
takmer dva roky. Televízia
LUX bola jej jediným spojením so živým vysielaním
svätých omší. Prvé, čím
začínala deň, bola svätá
omša ráno, pokračovala
modlitbou sv. ruženca
a ďalším programom,
najmä modlitbami…
V jej mene Vám za
vysielanie zo srdca
všetkým ďakujem a
vyprosujem hojné
Božie požehnanie.
.......................

Janka
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Pred pár týždňami som šiel do televízie mimo klasickej dopravnej špičky. Čakajúc na autobus som videl na
opačnej strane cesty, ako jemne zmätená, turisticky pôsobiaca štvorčlenná rodinka ázijského pôvodu vystúpila
z MHD. A to je u nás, v obytnej štvrti hneď pri priemyselnej zóne známej automobilky, nie celkom bežný jav.
Videl som ich len chvíľu sa obzerať, pretože mi práve
prichádzal môj spoj. Nastupujem a cez okno vidím, ako
nesmelá “štvorka” už uteká krížom cez cestu a nastupuje
k nám do poloprázdnej 29-tky.
Nechceli ísť, samozrejme, “načierno” a išli za šoférom, že si kúpia lístky. On zrejme nehovoril po anglicky,
lebo ich v podstate iba odbil. Otec rodiny bol ešte viac
zmätený.
Mal som so sebou viac lístkov, a tak som im ich rád
ponúkol. Boli veľmi vďační. Ešte som si overil, či vedia,
kam idú. Ukázali mi telefón, v ktorom mali obrázok hradu Devín... :)
Bolo pre mňa povzbudivé, že si išli pozrieť symbol
začiatkov nášho národa, ktorý spája tradície Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. Najkrajší bol ale asi postreh spolucestujúceho pána dôchodcu. Prišiel ku mne,
ospravedlňujúc sa, “...prepáčte, dúfam, že neotravujem...
ale to, že ste pomohli, je krásny pocit, však? Aj mňa veľmi potešilo,
že som toho mohol byť svedkom.”
My v TV LUX tiež chceme pomôcť prinášaniu
svedectva viery, za ktorú
vďačíme našim otcom
až po svätých Cyrila a
Metoda. Nedá sa však
vysielať “načierno”. Vďaka vašim modlitbám a
darom tak naďalej môžeme v televízii konať.

Tomáš Straka
konateľ TV LUX

JESENNÉ VYSIELANIE TV LUX
MIMORIADNE PRIAME PRENOSY

21. 9. 18:00

22. 9. 10:00

Svätá omša z Katedrály
sv. Martina v Bratislave

Svätá omša z Incheba
Expo Arény

20:00

12:30

Hlavný večerný program
v Incheba Expo Aréne

Pochod za život
- priamy prenos z ulíc Bratislavy

9. - 11. 11.
Svätomartinské trojdnie
z Katedrály sv. Martina
v Bratislave

6. 10. 10:30

13. 10. 11:00

Mariánska púť
v Obišovciach

Svätá omša
zo Sampora

12. 10. 16:00

27. 10. 10:00

12. - 21. 11.

Svätá omša z Košíc
(dominikáni)

Svätá omša
z Oravskej Polhory

Trnavská novéna z Baziliky
sv. Mikuláša v Trnave
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DOKUMENTY
KATOLICIZMUS
ST 20:30 (každá druhá)
Dokumentárny seriál, v ktorom Robert Barron, biskup z Los Angeles, odkrýva hĺbku
katolíckej viery, jej krásu, históriu, bohatstvo,
dobrotu a pravdivosť.
TAJOMSTVÁ PÁTRA PIA
PI 20. 9. 20:30, SO 21. 9. 16:00
Rozprávanie súčasníkov pátra Pia o tomto
veľkom svätcovi, doteraz nepublikované dobové zábery, svedectvo veľkej viery a lásky.
ČIERNA MADONA
SO 28. 9. 21:30, NE 29. 9. 17:40
Dokumentárny film o nadprirodzenej pomoci Loretánskej Panny Márie v strednej Európe
v 16. - 17. storočí. Historické fakty v súvislostiach, o ktorých sa v dejepise neučí.
SVETOZNÁMI SLOVENSKÍ VEDCI
ST 16:30 (v novembri)
Publicistický dokumentárny cyklus o živote,
diele, činnosti a tvorivom odkaze svetoznámych slovenských vedcoch: J. Murgašovi,
A. Stodolovi, J. Petzvalovi a I. Textorisovej.

JESENNÉ FILMOVÉ VEČERY S TV LUX

BOH
V KRAKOVE
SO 21. 9. 22:00
NE 22. 9. 16:40
Film je situovaný do súčasnosti - ukazuje osudy obyvateľov Krakova, každodenné problémy, ktorým čelia
a ich dôležité rozhodnutia
v živote.

LURDY
1/2 SO 5. 10. 20:30 /
NE 6. 10. 16:40
2/2 SO 12. 10. 20:30 /
NE 13. 10. 16:40
Film rozpráva príbehy ľudí,
ktoré sa stali pred mnohými
rokmi, ale predsa sú nám
blízke otázkami, ktoré si neustále kladieme: veda alebo
viera?

BITKA PRI VIEDNI:
11. SEPTEMBER 1683
SO 19. 10. 20:30
NE 20. 10. 16:40
V lete v roku 1683 začína
obliehať Viedeň tristotisícová armáda moslimských
bojovníkov Osmanskej ríše
pod vedením veľkovezíra
Kara Mustafu.

Zmena programu vyhradená.
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NOVINKY VO VYSIELANÍ

fa-TAL

Z JAVORA

odkrývanie vzácnych talentov
v našich farnostiach

pre milovníkov folklóru
s duchovnou tematikou

S objavovaním farských talenov začneme
vo farnosti Lendak

Prvou hostkou Z javora
bude Hanka Servická

poslednú sobotu v mesiaci o 20:30
28. 9. Lendak, 26. 10. Terchová,
30. 11. Radošovce

každú druhú nedeľu 16:05

„Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im
svoj majetok: jednému dal päť talentov,
druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval...“ (Mt 25)
Isto viete, ako tento známy príbeh pokračuje… Talenty boli peniaze. V prenesenom význame sa však môžeme na ne
pozerať aj ako na hodnotu, bohatstvo,
presnejšie BOHatstvo – teda to, čím každého z nás Boh obdaril.
Televízia Lux sa od septembra vydáva
na cestu po Slovensku s túžbou hľadať
vzácne talenty ukryté v našich farnostiach. Chceme byť pri tom, ako sa Božie
deti tešia a žasnú zo schopností, ktoré
dostali od svojho Otca, v novej, naživo
vysielanej relácii fa-TAL (farský talent).

Slovenský folklór v sebe okrem iného
ukrýva bohatý duchovný svet, ktorý budeme postupne objavovať už od septembra v našej novej relácii Z javora. V
tomto mesačníku z dielne prešovskej
pobočky sa budeme venovať ľudovému
spevu, tancu, hudbe, ale aj významným
folklórnym osobnostiam či ľudovým tradíciám.
V prvej časti sa pozrieme na Pieniny pod
Tri koruny, kde sa konal festival Slávnosti
Rusínov a Lemkov, a predstavíme vám
aj známu speváčku ľudových i duchovných piesní, Hanku Servickú, ktorú sme
boli navštíviť na jej chate v obci Čirč.
Mladá moderátorská dvojica, Soňa Sabolová a Jozef Homza ml., vás prevedie
jednotlivými vystúpeniami a ponúkne
vám ankety, rozhovory i zaujímavosti zo
sveta folklóru.
Alžbeta Živčáková

Pali Danko

ilustrácia: Mária Batoryová (www.lendak.sk)
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QUO VADIS NA
NOVÝCH CESTÁCH

A TERAZ ČO? /
PREČO, OTČE?

ďalšia premena relácie Quo Vadis
už od septembra

krátke odpovede na otázky o vzťahoch
a o každodennom živote kresťanov

Dominikán p. Hilár Jozef Štefurik OP vás
nepochybne zaujme svojím vzťahom k športu

Odpovede na tieto i ďalšie otázky vám ponúknu
Mons. Jozef Haľko a Vladimír Thurzo

pondelok 20:15
každú druhú nedeľu 20:30
Ako sa kráča k Bohu kňazom a rehoľníkom? Koho stretajú na ceste? Majú aj
nejaké zaujímavé zastávky? A čo si nosia
so sebou? Pali Danko sa už nevie dočkať, ako vám počas nasledujúceho roka
predstaví zasvätené osoby, ktoré sú viac
či menej známe aj svojimi často bizarnými záľubami. Dominikán – futbalista s
geniálnou pamäťou, kňaz hrajúci na gajdy alebo „štverajúci“ sa na končiare, či
rehoľníci s láskou pre živočíchy, korčuľovanie alebo počítače...
Ak ste si mysleli, že kňazi a Bohu zasvätené osoby nemajú žiadne koníčky, určite zmeníte názor pri nových častiach
relácie Quo vadis.
Pali Danko

Tieto dve nové relácie by mali byť stručnými a trefnými odpoveďami na otázky,
ktoré si bežne ako kresťania kladieme.
Jednak v oblasti vzťahov každodenného života, no tiež v oblasti aktuálneho
celospoločenského diania. Vnímame,
že sa často stáva, že veriaci nedostávajú
relevantnú, vecnú a odbornú odpoveď.
A tak sa mnohí strácajú uprostred spleti názorov, ktoré ich môžu neraz odvádzať od pravdivého učenia Ježiša Krista.
A tak buď odchádzajú od viery úplne,
alebo si veci interpretujú „po svojom“ a
žijú „vzdialení“ od Boha a nie v súlade
s kresťanskými hodnotami. Novými reláciami vás budú sprevádzať bratislavský
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a
Vladimír Thurzo, dekan Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.
Janka Zibalová
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V lete s vami
a medzi vami
Stalo sa už akousi tradíciou, že letné prenosy začíname v Terchovej a odtiaľ sa presunieme
priamo do Levoče. Inak tomu nebolo ani tento rok. Prostredníctvom nášho vysielania ste
aj vy mali možnosť zúčastniť sa týchto krásnych podujatí. A neboli sme len v Terchovej a v
Levoči, ale aj v Gaboltove na Púti Rómov, v Seredi - Čepeni, v Novej Vsi nad Žitavou a na
ďalších miestach Slovenska. Štáby Televízie LUX trávili leto s vami a medzi vami.

Na slávnosť našich vierozvestcov sme priniesli
prenos z vrchu Oravcové v Terchovej

Na obrazovkách TV LUX pravidelne prinášame prenosy z Levočskej púte

Záznamy z priamych
prenosov si môžete
pozrieť v našom
archíve na www.tvlux.sk
alebo prostredníctvom
mobilnej
aplikácie.
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Nechýbali sme ani na Púti Rómov v Gaboltove

Rwanda

ST 23. 10.
o 16:30

Vlastimil Chovanec
Emanuel žil na trhovisku ako prašivý pes.
Občas mu ľudia hodili zvyšky jedla, ale len
z diaľky. Na nohách mal totiž hnisajúce rany,
z ktorých sa šíril odporný zápach. Roky sa
ho nikto ani nedotkol... Dnes už vie Emanuel
čítať aj písať, má 19 rokov a chodí do 3. triedy základnej školy. V rwandskom mestečku
Nyanza spravujú bratia rogacionisti Centrum
sv. Antona, kde žije 40 niekdajších detí ulice.
Slovenský misionár Vlastimil Chovanec je pri
svojej výške dva metre neprehliadnuteľný.
Miluje šarišský folklór, počúva ho na rwandských cestách, po nedeľnej svätej omši si
rád zahrá a zaspieva na akordeóne. Pre deti
v centre sa snaží byť ako otec. Pracuje s nimi
v záhrade, zaujíma sa o ich výsledky v škole, večer im ide do domčeka zaželať dobrú
noc... O deťoch nám viackrát rozprával s dojatím a so slzami v očiach: „Sú to veľmi silné

Návrat
domov

príbehy, ba dokonca neuveriteľné až hrôzostrašné. Keby mne osobne niekto o tom rozprával a som doma na Slovensku, tak poznajúc, aký som, neuverím.“
Marek Poláček
režisér LUX communication

ST 16. 10.
o 16:30

Po porážke Islamského štátu
v Iraku sa rodina asýrskych kresťanov
Valida a Alice vracia do svojho zničeného
domu. Chcú začať nový život, lenže nič už
nie je tak ako predtým. Z mesta sa vytratila radosť aj perspektíva budúcnosti. Celá
ťarcha starostlivosti o domácnosť je na
pleciach Alice. Jej manžel totiž po invázii
islamistov zostal zdravotne handikepovaný. Bývalý prominentný veterinár má dnes
v obývačke elektrickú liaheň a predáva malé
kuriatka. Tento film je príbehom skutočného
odpustenia, je to svedectvo o neuveriteľnej
odhodlanosti čeliť nepriaznivým okolnostiam a o hĺbke viery v Ježiša Krista.
Marek Poláček
dramaturg dokumentárneho filmu

foto: Anton Frič
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ŠTVRTOK
3. október
o 21:50

Pani Marta
DOKUMENT Z CYKLU POVOL ANIE LAIK

Nakrúcali sme v jednom z najfotogenickejších prostredí, aké si len môže filmár želať.
Veľká časť príbehu sa totiž odohráva v obrovských skleníkoch na periférii Košíc. Pred
siedmimi rokmi sa prišla čerstvá dôchodkyňa pani Marta pozrieť do útulku pre bezdomovcov Oáza. Zarazili ju skupiny smutných
ľudí a spustnuté, zarastené skleníky. Okamžite začala so svojimi bratmi (ako bezdomovcov nazýva) skleníky klčovať a pestovať
v nich zeleninu. Tejto práci pripisuje pani

Svätý Otec v novembri
navštívi Japonsko
V dňoch 23. - 27. novembra tento rok pápež František navštívi Japonsko, konkrétne Tokio, Hirošimu a Nagasaki, ktoré je v
súčasnosti najkatolíckejším mestom krajiny. Miestni cirkevní predstavitelia veria, že
návšteva Svätého Otca bude púťou pokoja a takisto významným krokom k jednote
kresťanov. Okrem iných sa stretne s cisárom Naruhitom a prijme ho premiér Šinzó
Abe. 25. novembra bude pápež František
predsedať eucharistickej slávnosti v tokijskom dóme. Pápežov program bude pravdepodobne zahŕňať aj návštevu Fukušimy,
kde pred ôsmimi rokmi došlo k veľkému
zemetraseniu a následne k havárii jadrovej
elektrárne.
František bude druhým pápežom po Jánovi
Pavlovi II., ktorý navštívi Japonsko. Dávno
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Marta priam zázračné účinky: „Sú to ľudia
doráňaní, sklamaní, zranení, majú polámané krídelká, a keď im s láskou ukážete, pozrite, ako tá rastlinka sa vyrovnáva, ako tá
uhorka rastie, ako rýchlo sa jej tie lístočky
zbierajú, tak aj oni sa vyrovnávajú. Naberajú
na sebavedomí, na sebadôvere.“
Marek Poláček
režisér LUX communication

23. - 27. 11.

pred svojím zvolením na pápežský stolec tam túžil ísť pracovať ako misionár, no
zabránila mu v tom choroba. Spoločnosť
Ježišova, do ktorej Svätý Otec patrí, má s
Japonskom oddávna blízke vzťahy, keďže
pred 470 rokmi sem kresťanstvo priniesol
sv. František Xaverský a jezuiti v tejto krajine
boli prvými evanjelizátormi.
Danka Jacečková

Púť mladých
do Santiaga
de Compostela
Aj tento rok poskytla
TV LUX priestor mladým
a nezadaným na vytvorenie nových priateľstiev
prostredníctvom púte do
Santiaga de Compostela
k hrobu sv. Jakuba. Niektorí pútnici sa s nami
podelili o svoje dojmy a
zážitky.

Najviac sa mi páčilo ubytovanie v Santiagu (priamo v centre) a vo Fatime,
vaše odporúčania na
reštaurácie, prispôsobovanie pešieho putovania
našim schopnostiam a
program vo Fatime a v
Lurdoch.
Páčili sa mi miesta, na
ktorých sme boli a ľudia.
V budúcnosti by som
rada navštívila s TV LUX
aj Svätú zem.

Spoločná fotka pútnikov pred hlavnou
katedrálou v Santiagu

Samotná púť a spoznanie nových ľudí bolo super, do Santiaga by som
šiel znovu.
Ďakujem vám za požeh
naný čas, za prijatie, milý
úsmev a každé dobré
slovo. Nech vás Boh
žehná a nech riadi vaše
aktivity.

Sviečkový sprievod
v Lurdoch bol tiež
súčasťou programu

Pútnici denne
prešli cca 16 km
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Drahí
priatelia!

Fotokronika
zo života TV LUX

Nesmierne ma teší, že počas
uplynulých mesiacov bol náš
Klub priateľov TV LUX medzi
vami. Ďakujeme Bohu za nádherný čas prežitý v Terchovej,
v Levoči, i na hore Butkov.
To boli púte, kde ste mohli
zavítať do nášho klubového
stánku. Takisto sme s klubom boli intenzívne prítomní
na rodinných dovolenkách
v chorvátskom Šibeniku a na
duchovno-relaxačných pobytoch v Nimnici. Vďaka Bohu
za všetkých vás, s ktorými sme
sa mohli stretnúť, prehodiť pár
slov a podať si ruky.
Najbližšie sa uvidíme 22. 9. na
Národnom pochode za život,
29. 9. navštívime farnosť Lendak. Ak Boh dá, uvidíme sa
aj 6. 10. v Turzovke a 24. 11.
v Hronskom Beňadiku. Možno ešte pribudnú aj ďalšie
miesta klubových výjazdov.
Nech sme však kdekoľvek, je
to vždy príležitosť stretnúť sa
s vami. A z toho sa nesmierne
teším.
Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX

Aj tento rok sme spolu s rodinami
oddychovali v chorvátskom Šibeniku

Účastníci duchovno-relaxačných pobytov v Nimnici
s otcom arcibiskupom S. Zvolenským

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
MÁJ 2019
dary od podporovateľov
108 596,24 €
príjmy z reklamy
29 793,59 €
náklady*
127 849,31 €

JÚN 2019
dary od podporovateľov
84 621,50 €
príjmy z reklamy
38 323,47 €
náklady*
125 775,68 €

JÚL 2019
dary od podporovateľov
99 377,93 €
príjmy z reklamy
52 095,92 €
náklady*
127 612,59 €

*náklady na vysielanie priamych prenosov, nákup filmov a dokumentov, výroba relácií,
vysielací signál, klubové výjazdy do farností, ...
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Klub
priateľov
TV LUX

Pridajte sa aj
vy do Klubu
priateľov TV
LUX a staňte sa
súčasťou našej
televíznej
rodiny.

Klub priateľov je spoločenstvo ľudí, ktorí podporujú Televíziu
LUX modlitbami, finančnými darmi či praktickou pomocou.
Členstvo v Klube priateľov k ničomu nezaväzuje. Sme veľmi
vďační za modlitbu, ktorú za nás obetujete. Vaše finančné príspevky nám pomáhajú skvalitňovať vysielanie, prinášať viac filmov i priamych prenosov.

Výhody pre členov Klubu priateľov TV LUX

SVÄTÉ OMŠE

BULLETIN

AKTUALITY

ARCHÍV RELÁCIÍ

za všetkých členov
živých i zomrelých
(UT 7:00)

o dianí v TV LUX
5x do roka

a programové
informácie e-mailom

TV LUX na DVD
(10 €/1 ks DVD)

Špeciálne zľavy len pre členov Klubu priateľov Tv LUX
25 % www.lux.sk | 10 % eVojtech.sk | 5 % www.ver.sk | 10 % www.dobrakniha.sk
10 % www.najsedacievaky.sk | 10% www.penziontatry.sk

Do Klubu
priateľov TV
LUX sa môžete
prihlásiť

www.tvlux.sk

klub@tvlux.sk

02 / 21 29 55 55
pracovné dni 9:00 - 12:00,
13:00 - 17:00

Formou prihlášky,
ktorú nájdete na str. 14

Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................... Tel. číslo: ................................................................
Adresa: ................................................................................................................................................................
Diecéza: .............................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
Do Klubu priateľov ma pozval: ...................................................................................................................
Moje údaje sú spracované pre účely Klubu priateľov TV LUX.*

BULLETIN
Časopis Klubu priateľov TV LUX si prajem dostávať
(vyberte jednu možnosť)

□ poštou			

□ e-mailom

ZOSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE
Chceli by sme Vás poprosiť o súhlas, ako s Vami môžeme ostať v kontakte:
E-MAILOM

ÁNO

NIE

TELEFONICKY

ÁNO

NIE

POŠTOU

ÁNO

NIE

SMS

ÁNO

NIE

					

(pozvánky na program a akcie TV LUX, priania k sviatkom)

.................................
PODPIS

VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU ODOŠLITE NA ADRESU:
TV LUX, S. R. O., PREPOŠTSKÁ 5, 811 01 BRATISLAVA
* Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona
18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Úplné znenie nájdete na webovej stránke www.tvlux.sk/osobne-udaje

599 €

TURECKO

pútnický zájazd po stopách zjavení
apoštola Jána spojený s oddychom pri mori

3. - 10.
október
2019

10. - 17.
október
2019

17. - 24.
október
2019

o. J. Drobný

o. J. Kováčik

o. M. Bér

WWW.AVEMA.SK
0903/356 533

DUCHOVNÁ OBNOVA
VO SVÄTEJ ZEMI

650 €

pútnický zájazd do Svätej zeme spojený
s duchovnou obnovou

3. - 10.
november
2019

9. - 16.
november
2019

16. - 23.
november
2019

o. J. Kováčik
o. J. F. Tkáč

o. M. Ondrejka
o. O. Kentoš

o. A. Kalamen
o. M. Bér

WWW.AWERTRAVEL.SK
034/651 3896 | 0905/974 264

1690 €
MEXIKO

VIANOČNÁ PRAHA

návšteva pútnického miesta Guadalupe,
Mexiko City, Taxca, či Acapulca (3 noci pri mori)

návšteva hlavného mesta Českej republiky
v predvianočnom čase

15. - 25. 11.
2019

25. 11. - 5. 12.
2019

7. - 8.
december 2019

o. J. Kováčik
o. J. Luscoň

o. J. Kováčik
o. J. Buc

WWW.AWERTRAVEL.SK
034/651 3896 | 0905/974 264

13. - 14.
december 2019

WWW.AWERTRAVEL.SK
034/651 3896 | 0905/974 264

