Editorial

Cez prázdniny s rodinou

Som veľmi vďačná za krásne a hodnotné vysielanie. Najmä za modlitby
a duchovné relácie o svätom Jozefovi, ktoré ma veľmi zaujali. Ďakujeme Pánu Bohu za vašu-našu TV LUX
hlavne teraz, v čase pandémie.
Beáta

Milá TV LUX, boli ste balzamom pre nás zvlášť v
tomto období, ktoré sme prežívali. Často nám
pomáhate prekonávať skúšky života, ktoré prichádzajú. Prostredníctvom vás som spoznala veľa
duchovných otcov, vypočula ich povzbudivé slová a videla mnohé Božie chrámy na Slovensku.
Veronika

Kontakt
TV LUX
Prepoštská 5
811 01 Bratislava
E tvlux@tvlux.sk
q (02) 21 29 55 55

www.tvlux.sk
Číslo účtu SR:
2620013784/1100
IBAN: SK96 1100 0000
0026 2001 3784

Veľmi sa nám páči Vaša relácia Tvorivo. S úžasom s deťmi sledujeme
pokusy a potom deti experimentujú
doma. Nášmu ocinovi sa veľmi páčila relácia, ktorá bola ako vyšitá pre
otcov. Pozdravujeme Vás a prajeme
veľa tvorivých nápadov.
Terezka, Adamko a rodičia

Číslo účtu ČR:
884488100/5500
IBAN: CZ71 5500 0000
0008 8448 8100

variabilný symbol:
klubové číslo
Zahraničie: PayPal
Kvôli vašej úžasnej energiou, Božou spokojnosťou
a radosťou nabitej relácii môj 7-ročný syn Leonard
v nedeľu vstáva skôr ako obyčajne a celý týždeň si
pozerá archív. Torta sa nám vydarila perfektne –
ocko Peter podával suroviny, deti Leonard, Sárka
a Margarétka sypali, miešali a zdobili. Vyprosujeme veľa síl pre ďalšie úžasné relácie.
Daniela
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Rozprávanie trinásťročnej Barborky: „Cez letné prázdniny odišli otec a mama na istý čas do hôr a ja som zostala
pri našej babičke, aby som sa o ňu postarala. Prvé dni
boli veľmi ťažké. Často som mala chuť vybehnúť za dom,
ku kamarátkam, nebyť stále len s babičkou. Videla som
však, že vtedy by zostala sama. Preto som sa zdržiavala
blízko nej a počúvala som jej spomienky, hoci mi ich už
opakovala mnohokrát. Z času na čas som jej aj hrala na
gitare. Tak sa dni míňali a ja som cítila, že je blízko mňa
nielen babička, ale i Pán Ježiš.“
Napadlo mi toto rozprávanie, drahí priatelia, pretože sa
tiež blížime k prázdninám a zároveň prežívame okrem
Roka svätého Jozefa aj Rok rodiny, ktorý sa koná pri
príležitosti 5. výročia vydania posynodálnej apoštolskej
exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky.
Prefekt dikastéria pre laikov, kardinál Kevin Farrell, takto
vysvetlil cieľ Roka rodiny: „Pandémia mala veľmi bolestné dôsledky pre milióny ľudí. No práve rodina, aj keď
tvrdo zasiahnutá z rôznych aspektov, opäť raz ukázala
svoju tvár „strážkyne života“, akým je aj sv. Jozef. Rodina
zostáva navždy „strážkyňou“ našich najautentickejších a
najoriginálnejších vzťahov, tých, ktoré sa rodia v láske a
dávajú nám dozrievať ako osobám.“
My nazývame rodinou aj naše veľké
a duchovne bohaté luxácke spoločenstvo. Naša televízna rodina.
Isteže, nie je to rodina v pravom
zmysle slova, ale niektoré hodnoty a vlastnosti rodiny môžeme prenášať aj do tohto spoločenstva. Myslím na to práve
teraz pred blížiacim sa časom
oddychu a dovoleniek. Pretože aj cez prázdniny si členovia
rodiny môžu nájsť čas jeden pre
druhého. Mám nádej, že to tak
bude aj v našej veľkej televíznej rodine, či už pri
programoch Televízie
Lux, alebo, ak dobrý
Boh dá, aj pri osobných stretnutiach.
Marián Bér

Výber z letného
programu TV LUX
FILMY

31.7. 20:30
BABETINA HOSTINA
26.6. 20:30
PEDRO POVEDA – SVETLO Z GUADIXU
Príbeh kňaza Pedra Povedu, ktorý svojou mučeníckou smrťou na začiatku občianskej vojny v Španielsku vydal svedectvo viery.

10.7. 20:30
BLAHOSLAVENÝ DUNS
SCOTUS – OBHAJCA
NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA
Obhajobu Nepoškvrneného počatia Panny Márie
ako cirkevnej dogmy uskutočnil Ján Duns Scotus
na univerzite v Paríži v roku 1305. V decembri 1854
ju slávnostne vyhlásil pápež Pius IX.

3.7. 20:30
AKO PÁN BOH DÁ
Talianska filmová komédia plná
vtipných dialógov a trefných pohľadov na spoločenské a sociálne
schémy.

24.7. 20:30
SVETLO PRE
OPUSTENÝCH
Príbeh sv. Márie Soledad Torres
Acosta, zakladateľky kongregácie
Sestier služobníc Panny Márie,
ktorá musela čeliť revolúcii, epidémiám i prenasledovaniu.

Slúžka, francúzska utečenkyňa Babette, pripraví hostinu, na ktorú
budú všetci spomínať do konca
svojich životov.

21.8. 20:30
ŽIVOT ZA ŽIVOT
Keď z koncentračného tábora
Osvienčim utečie väzeň, spustí sa
kolotoč udalostí, do ktorého sa
dostane aj páter Maximilián Kolbe.

7.8. / 14.8. 20:30
PIUS XII.: POD RÍMSKYM
NEBOM 1, 2
Vo Vatikáne, neutrálnom štáte, sa pápež Pius XII.
urputne snaží ochrániť Rím a tisíce Židov pred hladom a úplným zničením.

DÔKAZY VIERY
inšpiratívne príbehy o vplyve svätých na životy ľudí

25.6. 20:30
2.7. 20:30
9.7. 20:30
16.7. 20:30
23.7. 20:30

PÁTER PIO
SVÄTÝ AUGUSTÍN
SVÄTÝ FRANTIŠEK Z ASSISI
SVÄTÝ JÚDA TADEÁŠ
SVÄTÝ MARTIN DE PORRES
Zmena programu vyhradená
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DOKUMENTY
17.7. 20:30
ICH DYCH
Uprostred malebnej prírody očarujúcich krajiniek ako z malieb od Cézanna skladá sestra Benedikta svoje večné sľuby. Začína sa jej život v
klauzúre benediktínskeho opátstva.

30.7. 20:30
SVÄTÁ ANNA – MATKA PANNY MÁRIE
Svätá Anna je známa tým, že bola
matkou Panny Márie a zároveň aj
jej učiteľkou, ktorá ju naučila čítať
Božie slovo a premýšľať nad ním.
Zvláštnej úcte sa teší v Bretónsku.

6.8. 20:30
HRDINSKÉ DUCHOVENSTVO
V PEKLE I. SVETOVEJ VOJNY
Boží bojovníci na frontoch I. svetovej vojny - francúzski duchovní,
kňazi, rehoľníci i seminaristi počas
krutých bojov stáli po boku vojakov.
Neváhali obetovať svoje životy za
priateľov a za Boha.

13.8. 20:30
CHARLES DE FOUCAULD –
BRAT VŠETKÝCH
Tak ako zrno, ktoré musí odumrieť,
aby vyklíčilo, aj Charles de Foucauld
ponúkol svoj život ako symbol lásky a porozumenia všetkým ľuďom,
ktorí hľadajú cestu k Bohu.

20.8. 20:30
SVÄTÁ TERÉZIA Z ÁVILY –
SVÄTICA PRIATEĽSTVA
Trvalo jej nejaký čas, kým sa prebojovala k poznaniu, že sám Boh stačí.
Príbeh svätej Terézie od Ježiša nám
otvorí cestu k hĺbavému rozjímaniu
a zároveň ukáže príklad aktívneho
života viery.
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Vzniká druhá
hraná poviedka
V jarných mesiacoch sa nám podarilo natočiť druhý príbeh do série krátkych hraných poviedok. Má názov EX. Hlavnou
postavou je mladý farár, ktorý slúži v dedinskej farnosti. No akokoľvek sa snaží,
na sväté omše prichádza vždy iba hŕstka
veriacich. Andrejovu rutinu naruší jeho
bývalá priateľka Monika. S dvomi deťmi
sa ocitla v zlej situácii a žiada Andreja o
pomoc. Kňaz zvádza vnútorný boj medzi
tým, čo je správne, a tým, čo by sa o ňom
mohlo začať šepkať po dedine. Situáciu sa
rozhodne vziať do vlastných rúk a pomoc
ide hľadať medzi chlapov do miestnej krčmy.
Námet, scenár a réžiu poviedky zastrešil
Slavomír Zrebný. Hlavné postavy v poviedke herecky stvárnila netradične celá rodina

– Dominika a Ján Morávkovci so svojimi
deťmi. Vo vedľajších rolách sa predstavia aj
Zvonko Lakčievič, Anna Čonková a Tomáš
Turek.
Poviedka aktuálne prechádza fázou postprodukcie, kedy sa strihá obrazový materiál. Tešíme sa, keď divákom na obrazovkách
Televízie Lux ponúkneme silné posolstvo
prostredníctvom hraného príbehu.
Noemi Gieratová
LUX communication

Dňa 9. apríla nás nečakane po chorobe opustil náš kolega a dlhoročný moderátor Pavol Prikryl. Môžete si ho pamätať zo starších relácií
Kresťan v spoločnosti a z relácie V Samárii pri studni. Nech ho Pán
oslávi pri sebe svojou slávou. Prosíme, venujte mu svoje modlitby.
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Svätý Otec František vyhlásil
Osobitný rok rodiny Amoris laetitia, ktorý sa začal 19.
marca a vyvrcholí v júni 2022,
keď sa bude v Ríme konať 10.
svetové stretnutie rodín. Pri
príležitosti 5. výročia vydania posynodálnej apoštolskej
exhortácie Amoris laetitia –
Radosť lásky sa nad vzorom
manželskej a rodinnej lásky
so zreteľom na evanjelizačnú
úlohu rodiny budeme spolu
zamýšľať v rámci univerzálnej Cirkvi na celom svete.

Rok rodiny
Amoris
laetitia
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Jednotiacou témou je motto
Kráčať spolu. K výzve zapojiť sa a žiť viac túto exhortáciu sa pridala aj Cirkev na
Slovensku. Dikastérium pre
laikov, rodinu a život vydáva každý mesiac video a k
nemu 4 katechézy. Rada KBS
pre rodinu pripraví preklad
videí i katechéz. Videá nájdete vo vysielaní i v archíve TV
LUX. Každý týždeň vyjde katechéza na webovej stránke
Rady KBS pre rodinu. Okrem
toho Svätý Otec vyhlásil na
4. júlovú nedeľu Deň starých
rodičov. Tento rok vychádza
na 25. júla a TV LUX prinesie
dopoludnia priamy prenos
svätej omše ku cti starých
rodičov.

Milí členovia Klubu priateľov TV
LUX, aj v tomto čísle nášho televízneho bulletinu sme pre vás
pripravili súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť veľmi jednoducho –
zaslaním správnej odpovede z našej tajničky. Téma súťažnej tajničky tentokrát súvisí s Rokom rodiny Amoris laetitia, ktorý vyhlásil
Svätý Otec a práve prebieha.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA
Čo znamenajú latinské slová
amoris laetitia?
Odpoveď ukrýva naša tajnička.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého nazývame aj (…)
Otec Panny Márie
Skratka saleziánov
Nový pomocný biskup nitrianskej diecézy je Peter (…)
Jedno z najstarších slovenských pútnických miest je (…) pri Trenčíne
Jedným z darov Ducha Svätého je (...)
Jednohlasný liturgický spev v latinskom jazyku sa nazýva gregoriánsky (…)
Jednou zo slovenských blahoslavených je Anka (...)
Spolupatrón TV LUX (v liturg. kalendári 24. 1.) – František (...)
Skratka pre Jednotný katolícky spevník
5. kniha Nového zákona opisujúca vznik prvotnej Cirkvi – (...) apoštolov
(Pomôcka: Beňo, SDB, múdrosť)

Správnu odpoveď pošlite formou SMS na číslo 0907 100 300 v tvare:
SPRÁVNA ODPOVEĎ

KLUBOVÉ ČÍSLO

MENO

Cena zaslanej SMS správy je účtovaná sadzbou podľa platnej tarify mobilného operátora súťažiaceho.

Odpovede nám posielajte do 30.6.2021.
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Ako vzniká STOVEČKOVO
Barančekovi Gu100vi sa v septembri minulého roka podarilo prekopnúť do nášho
televízneho štúdia k moderátorke Verke
zo svojej krajiny – knihy Stovečkovo. Ako
táto kniha vyzerá a aký je život ovečiek
v nej? Prezradíme vám aj to, čo všetko príprava takejto knihy obnáša.
Na začiatku tvorivého procesu vzniku detskej relácie Gu100 stál aj známy hudobník,
pesničkár a skladateľ Miro Jilo Šmilňák.
Príbehy v knihe Stovečkovo sú jeho autorskou prvotinou. Vtipné dobrodružstvá
kučeravých obyvateľov 100večkova vznikali takmer súbežne s postavičkou barančeka Gu100, ktorého svet sme potrebovali
spoznať.

Okrem pútavých príbehov bolo potrebné vytvoriť ilustrácie, ktoré detských čitateľov zaujmú a pobavia. Oslovili sme
šikovných mladých umelcov. Dominik
Márius Javor (tvorca bábky Gu100) sa
ujal úlohy konceptára a vytvoril súbor interaktívnych ilustrácií, ktoré zrealizovala
ilustrátorka Veronika Čačová. Zatiaľ vám
ponúkame aspoň malú ukážku milých kresbičiek.

Detskú knihu
STOVEČKOVO
s interaktívnymi
úlohami
pre vás pripravujeme
koncom leta 2021.

Nový kresťanský
youtube kanál pre deti

TV LUX deťom
Na novom detskom youtube kanáli “TV
LUX deťom” prináša Televízia LUX bohatú
ponuku hodnotného programu pre malých divákov.
Od septembra 2020 sa na obrazovkách TV
LUX objavila nová detská relácia s názvom
Gu100. Baranček Gu100 spoznáva náš svet i
nášho “Pána Stvoriteľa”. Cez veselé príhody
s moderátorkou Verkou ponúkajú detským
divákom rozličné náboženské témy. Spolu s
tvorbou novej relácie vznikla aj vízia vytvoriť
youtubový kanál venovaný deťom – TV LUX
deťom.
Rodičia a deti môžu na tomto kanáli nájsť
všetky odvysielané časti relácie Gu100 a
Klbko, osobitne animované katechézy a
pesničky. Malí diváci si tu môžu pozrieť aj
animovaný seriál Koraland z produkcie TV
LUX a LUX communication. Pre vyrábania
chtivé ručičky ponúkame rubriku z relácie
Tvorivo, ktorá prináša nápady na kreatívne
činnosti i bádanie.
Od septembra TV LUX pripravuje do vysielania a teda aj na detský youtube kanál ďalšie
skvelé novinky pre deti. Viac vám o nich prezradíme nabudúce. :-)
Veronika Strelková
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Domáce prstové farby
V menšom hrnci zmiešame
2 polievkové lyžice cukru
a 2 polievkové lyžice kukuričného alebo zemiakového škrobu. Pridáme jeden a pol hrnčeka vody, premiešame a varíme, kým hmota nezhustne.

Aký by to bol svet bez farieb? Všetky kvety by boli
rovnaké, po búrke by sa neobjavila dúha, na semaforoch by vznikal dopravný chaos, módni návrhári by sa začali nudiť a maliari by nemali čím
maľovať... Ponúkame vám dva tvorivé nápady, ako
môžeme ďakovať Bohu aj za farby!

Domáca
farebná
plastelína
V menšom hrnci zmiešame 75g
hladkej múky a 40 g soli, primiešame jednu polievkovú lyžicu
octu, polovicu polievkovej lyžice oleja a pridáme 150 ml vody,
zafarbenej potravinárskym farbivom (z viacerých farbív si môžeme namiešať vlastný odtieň).
Zmes rozmiešame metličkou, aby
nám nevznikali hrudky a potom
začneme zohrievať. Počas varenia zmes stále miešame, kým sa z
nej nevytvorí tuhá plastická hmota. Hrniec odstavíme a plastelínu
necháme vychladnúť. Uskladnená
v chladničke (v dóze alebo plastovom vrecku) vydrží 2 - 3 týždne.
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Rozdelíme ju do malých
nádobiek. Do každej pridáme 2 - 3 kvapky rôznych potravinárskych farbív a zamiešame.

Keď nám farby trošku vychladnú, môžeme nimi
maľovať aj bez štetcov –
priamo prstami. Farby je
dobré použiť hneď, pretože po pár hodinách stuhnú, no namaľovanému
umeleckému dielu to pridá na kráse.
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Drahí členovia
a členky Klubu
priateľov
TV LUX,
teším sa, že sa toľkí z vás stali novými členmi Klubu priateľov. Je nás už vyše 32 000.
Na vás všetkých pamätám, milí bratia a
sestry, denne v modlitbách a v utorky i pri

Klub
priateľov
TV LUX

svätých omšiach. V uplynulom období sa
nám vďaka Bohu podarilo stretnúť s niektorými z vás pri svätých omšiach v bratislavskom Blumentáli. Verím, že postupne,
ak to okolnosti dovolia, to bude aj v iných
mestách či dedinách. Ďakujem, že ste sa
zapojili do narodeninovej súťaže TV Lux.
Prosím vás aj naďalej o modlitby za toto
televízne dielo evanjelizácie. Spomeňme si
však v modlitbe aj na všetkých našich drahých zomrelých členov Klubu priateľov Tv
Lux. Nech vás žehná Pán.

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.

Váš otec Marián

---------------------------------------------------------------

Výhody pre členov Klubu priateľov TV LUX
Bulletin

V utorok 4.5.2021 sme pri večernej svätej omši spoločne ďakovali za 13 rokov vysielania Televízie LUX.

SVÄTÉ OMŠE

BULLETIN

AKTUALITY

ŠPECIÁLNE ZĽAVY

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX

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

o dianí v TV LUX
5x do roka

a programové
informácie
e-mailom

Ponuku aktuálnych
zliav nájdete
na tvlux.sk

MAREC 2021

APRÍL 2021

dary od podporovateľov
248 547,21 €
príjmy z reklamy 33 514,84 €
náklady* 172 037,57 €

dary od podporovateľov
172.757,56 €
príjmy z reklamy 22.127,68 €
náklady* 209.393,42 €

*náklady na vysielanie priamych prenosov, nákup filmov a dokumentov, výroba relácií,
vysielací signál, investície do technického vybavenia pre kvalitnejšie vysielanie
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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. 18
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KNIHY
z dielne TV LUX
Príbehy kňaza dona Camilla a komunistického starostu Pepponeho pokračujú. Vážne,
no väčšinou veselé príbehy sú zasadené do
bežného života malého mestečka pri rieke Pád.
Sú učebnicou života, prameňom poučenia a ich spoločným menovateľom je humor.
Ako v jednom z príbehov, keď sa chceli komunisti presvedčiť, či don Camillo udelí
starostovi Pepponemu rozhrešenie, hoci ten je členom Komunistickej strany.

Pred kostolom čakal celý ústredný výbor, dav zástupcov robotníkov a nechýbali ani zvedavci.
„Ak mu nedá rozhrešenie,“ horlil Brusco, „vyhlásime
okamžite protestný štrajk! To predsa nie je možné.
Náboženstvo je jedna vec a politika druhá. Niekto
môže byť slušný človek a zároveň člen akejkoľvek
strany. Už len samotný fakt, že sa ide vyspovedať,
znamená, že nemá žiadny úmysel bojovať proti náboženstvu!“
Dav súhlasne zašumel.
Peppone zatiaľ kľačal pred mriežkou a snažil sa cez
malé otvory rozpoznať výraz na tvári dona Camilla.
„Dostanem rozhrešenie?“ opýtal sa Peppone.
„Zaiste,“ odvetil don Camillo, „ak vykonáš predpísané pokánie za svoje hriechy. Pomodlíš sa štyrikrát
Zdravas’ Mária, trikrát Glória a pätnásťtisíc Otčenášov.“
Peppone zostal bez slov.
„Pätnásťtisíc Otčenášov?!“ skríkol. „Ale veď to je
bláznovstvo!“ „Nie, nie je to bláznovstvo, bratku.
Riadim sa svojím kňazským svedomím. Vypočul som
si tvoje hriechy a neodmietol som dať ti rozhrešenie,
ale získaš ho až keď vykonáš uložené pokánie. Keď
sa pomodlíš štyrikrát Zdravas’ Mária, trikrát Glória a
pätnásťtisíc Otčenášov, budeš mať právo cítiť sa rozhrešený.“
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A teraz čo?
Túto otázku si občas v živote kladie každý z nás,
oblasť viery nevynímajúc. Čitateľ sa dozvie, ako
si poradiť s neschopnosťou odpustiť, s pocitom
rutiny na svätej omši a pri modlitbe, ako bojovať
s neduhom ohovárania či poverčivosti a mnohé
iné zaujímavé témy.

Prečo ľudia veria?
Pre všetkých, ktorým záleží na duchovnom raste, ale aj pre tých, ktorí potrebujú odpovede na
otázky týkajúce sa viery. Publikácia vznikla z
prepisov vybraných častí relácie Duchovná poradňa.

Kulmenie
To najlepšie z relácie Kulmenie v knižnej podobe. Texty vznikali na základe rešerší článkov, vyhľadávania na internete i osobných poznatkov
odborníkov z rôznych oblastí umenia.

DVD Fatima
V roku 1917, keď Európu pustoší vojna, sa trojici
detí v Portugalskom meste Fatima niekoľkokrát
zjaví Panna Mária. Povie im, že len modlitby a
obeta môžu ukončiť krvavý konflikt.
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Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................... Tel. číslo: ..................................................................
Adresa: ................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
Prečo ste sa rozhodli stať
členom Klubu priateľov? ..............................................................................................................................
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

NIE

SMS

ÁNO

NIE

ÁNO

(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

PRIPRAVUJEME
PRE VÁS

PÚŤ DO MEDŽUGORIA

289 €

duchovná obnova s TV LUX na
známom mieste modlitby a mariánskej úcty
18.07. - 24.07.2021
FR. BRUNO DONOVAL OP
25.07. - 31.07.2021
MARIÁN BÉR
07.08. - 13.08.2021
JOZEF DROBNÝ
K

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME
pútnický zájazd do Svätej zeme
spojený s duchovnou obnovou

11.08. - 17.08.2021
MAROŠ LOVIČ
15.08. - 21.08.2021
JOZEF KOVÁČIK
19.08. - 25.08.2021
ŠTEFAN NOVOTNÝ

púť na miesta najznámejších zjavení
Panny Márie v Európe

650 €

PÚŤ DO LÚRD

WWW.AWERTRAVEL.SK

B 034/651 3896, 0905/974 264

450 €

púť na miesto zjavenia Panny Márie
Bernadete Soubirusovej

23.09. - 29.09.2021
30.09. - 06.10.2021
K

WWW.AWERTRAVEL.SK

B 034/651 3896, 0905/974 264

B 034/651 3896, 0905/974 264

PÚŤ DO LÚRD A FATIMY

01.10. - 08.10.2021
MARIÁN ONDREJKA
15.10. - 22.10.2021
JOZEF KOVÁČIK
19.10. - 26.10.2021
MARIÁN ONDREJKA
K

WWW.AWERTRAVEL.SK

665 €

15.09. - 18.09.2021
19.09. - 22.09.2021
K

WWW.AWERTRAVEL.SK

B 034/651 3896, 0905/974 264

Púte a pobyty sa uskutočnia v prípade dobrej epidemiologickej
situácie na Slovensku a ostatných krajinách konania pútí.

