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prichádza k nám Svätý Otec František, rozhodol sa nás
navštíviť 266. nástupca apoštola Petra, zjednocujúca
osoba Katolíckej cirkvi na celom svete. To je naozaj dobrá a povznášajúca správa.
Mnohí z vás, keď nad tým uvažujete, vraciate sa v myšlienkach k nezabudnuteľným chvíľam troch návštev pápeža svätého Jána Pavla II. A teraz, po osemnástich rokoch, máme znova šťastie, že medzi nami vítame pápeža
Františka.
Prežívame obdobie, ktoré zostane nezabudnuteľné. Napriek situácii sťaženej pandémiou sa tešíme, že máme
pred sebou stretnutia so Svätým Otcom, lebo on svojou
prítomnosťou, svojím putovaním po Slovensku, slovami
a gestami prichádza, aby nás posilnil vo viere.
Televízia Lux sprostredkuje stretnutia so Svätým Otcom
vo svojom vysielaní pre tých, ktorí sa na nich nebudú
môcť zúčastniť osobne. Všetci v Televízii Lux sa na to tešia, lebo vedia, aké je dôležité,
aby nám pomohli prežívať
duchovné spoločenstvo
s pápežom Františkom.
Spoločne si želáme a
prosíme v modlitbe
nášho Pána aj na príhovor svätého Jána
Pavla II., aby sme boli
vnímaví voči slovám
Svätého Otca a otvorení pre pôsobenie
Božieho Ducha Svätého, aby sme prežili nielen dni návštevy pápeža
Františka, ale aby sme
v našich životoch boli
a zostali nasmerovaní podľa motta
tejto návštevy.
S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.

PROGRAM

NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA
VO VYSIELANÍ TV LUX
NEDEĽA 12. 9.
14:45
15:30
16:30
19:30

Štúdio špeciál
prílet Svätého Otca na Slovensko,
oficiálne privítanie prezidentkou SR
ekumenické stretnutie na Apoštolskej
nunciatúre v Bratislave
Štúdio špeciál - večerný súhrn

PONDELOK 13. 9.
8:45
9:30

Štúdio špeciál
uvítací ceremoniál pred
Prezidentským palácom
10:00 stretnutie s predstaviteľmi štátu,
občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave
10:30 stretnutie s biskupmi, kňazmi,
zasvätenými osobami, seminaristami
a katechétmi v Katedrále sv. Martina
v Bratislave
15:30 Štúdio špeciál
16:45 stretnutie so židovskou komunitou
na Rybnom námestí v Bratislave
19:30 Štúdio špeciál - večerný súhrn

Zmena programu vyhradená.
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UTOROK 14. 9.
9:30
10:30

Štúdio špeciál
Božská liturgia svätého
Jána Zlatoústeho v Prešove
13:30 Štúdio špeciál
14:00 priamy prenos programu z
Luníka IX. a stretnutie Svätého
Otca s rómskou komunitou
16:30 Štúdio špeciál
17:00 stretnutie s mladými na
Štadióne Lokomotíva
v Košiciach
19:30 Štúdio špeciál - večerný súhrn

STREDA 15. 9.
8:30
9:10

Štúdio špeciál
modlitbové stretnutie s biskupmi
v národnej svätyni v Šaštíne
10:00 svätá omša na otvorenom priestranstve pri Bazilike Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne
13:15
13:30
19:30

Štúdio špeciál
rozlúčkový ceremoniál na letisku
Štúdio špeciál - večerný súhrn

MODLITBA
ZA CESTU
SVÄTÉHO OTCA
Dobrotivý Bože,
ty si nám dal Pannu Máriu
a svätého Jozefa, aby
nás viedli na ceste za
Ježišom. Prosíme ťa na
ich príhovor za Svätého
Otca, pápeža Františka, a
za nás všetkých, aby sme
boli otvorení pôsobeniu
tvojho Svätého Ducha,
aby nás počas svojej návštevy na Slovensku ako
nástupca apoštola Petra
posilnil vo viere, predovšetkým v tom, že Ježiš
Kristus je náš Spasiteľ a
Vykupiteľ a že on, náš
Pán, je pre každého Cestou, Pravdou a Životom.
O to ťa prosíme skrze
Krista, nášho Pána.

Aktuálne informácie o programe TV LUX nájdete na
www.tvlux.sk alebo v mobilnej aplikácii TV LUX.
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Výber z programu TV LUX
FILMY
11. 9. 20:30
SVÄTÁ RODINA
Rabín Eliáš prisahal ochranu dvom
chlapcom, ktorých zabil kráľ Herodes. Jeho životným poslaním sa
stáva pomsta. Zmení stretnutie so
Svätou rodinou jeho postoj?

18. 9. 20:30
SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY
Veľmi ľudský pohľad na sv. Ignáca z
Loyoly, zakladateľa jezuitov. Premena z bojovníka za vlastné sny na bojovníka za Krista.

25. 9. 20:30
IN NOMINE PATRIS
Fiktívny pohľad na udalosti okolo tzv.
Číhošťského zázraku, keď sa počas
kázne mal v kostole na oltári pohnúť
drevený kríž. Dráma ľudských osudov a charakterov na pozadí dejín.

DOKUMENTY
14. 9. 17:00
KRÁĽOVNÁ NEBA NA HORE
BUTKOV
Dokument o vzniku a tvorbe najväčšej sochy Panny Márie – Matky
milosrdenstva v strednej Európe.
Film o vízii, odkaze a poslaní, ale
aj o najmladšom a najrýchlejšie sa
rozvíjajúcom pútnickom mieste na
Slovensku.
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Existencia Panny Márie je historicky dokázaná, aj keď sa o nej v evanjeliách nehovorí veľa. Ďalšie zmienky o nej však
nachádzame v Koráne a v apokryfných
textoch, ktoré cirkevní otcovia nezačlenili do textov Svätého písma.

15. 9. 16:05
MATKA SEDEMBOLESTNÁ
Dokumentárny film o histórii a rôznych aspektoch úcty k Sedembolestnej
Panne Márii, patrónke Slovenska, popretkávaný osobnými svedectvami.

21. 9. 17:00
RYTMUS A RÝMY LIBÉRIE
Málokto vie, že bývalí otroci, vracajúci
sa z USA, sa stávali otrokármi svojich
domorodých súkmeňovcov. Preto bola
Libéria štrnásť rokov vo vojne. Niesla následky jedného veľkého zla a zaplatila
za to vraždením vlastného ľudu. Ešte aj
dnes je plná smútku…

23. 9. 16:05
CESTA JÁNA PAVLA II.
DO POĽSKA V R. 1979
Zábery britských a francúzskych novinárov sa snažia poodhaliť pozadie
návštevy pápeža Jána Pavla II. v komunistickom Poľsku pri príležitosti 900.
výročia smrti sv. Stanislava. Mapujú
prípravy aj nálady spoločnosti po jeho
návšteve.

28. 9. 17:00
NIKARAGUA – PANE, DARUJ
NÁM POKOJ
Po dôchodkovej reforme v roku 2018
sa Cirkev napriek nestrannosti stala terčom posmechu, šikanovania a zastrašovania. Mladí ľudia v tomto dokumente rozprávajú, čo dnes znamená niesť
svedectvo viery.

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie o programe TV LUX nájdete na www.tvlux.sk alebo v mobilnej aplikácii TV LUX.

14. 9. 21:40
PRÍBEH MÁRIE Z NAZARETA

Bulletin Klubu priateľov TV LUX | 7

Nové relácie
na obrazovkách TV LUX

PUTOVANIE
S TV LUX

od 17. 9.

od 24. 9.

každý druhý
piatok o 18:00

každý druhý
piatok o 18:00

Viete, čo majú spoločné Plock, Vilnius,
Ečmiadzin, Efez, Betlehem, Svatá Hora u
Příbrami, Guadalupe, Szentkút, Ochrid, Fatima, Kalkata, Berat, Santiago de Compostela, Ľutina, či Šaštín? Sú to miesta poznačené prítomnosťou Ježiša Krista, jeho apoštolov či svätých, prípadne miesta
svedčiace o viere tých, ktorí tam žili. Sú to
miesta, na ktoré ste mohli putovať spolu s
nami, a kam vás teraz chceme vziať prostredníctvom našej novej televíznej relácie
s názvom Putovanie s TV LUX. Raz mesačne v premiére vás moderátor Juraj Drobný
a niektorý z našich sprievodcov zoberú na
virtuálnu cestu, z ktorej – ako veríme – sa
vrátite obohatení o nové poznanie a duchovne posilnení.
Juraj Drobný

MEDZI
RIADKAMI

Iste ste si všimli, že z dielne Televízie LUX
pochádzajú už nielen relácie, ale aj knihy.
To nás podnietilo konečne zrealizovať nápad, ktorý bol v našich hlavách už dlhšie
– reláciu o knihách.
Princípom relácie Medzi riadkami nemá byť
len priblíženie obsahu knihy, ale aj jej cesty
od autora k čitateľovi. Ako knihu vníma
prekladateľ? Ako ilustrátor alebo grafik?
Dá sa ku knihe vytvoriť osobný vzťah? Prečo sú nám niektoré témy bližšie ako iné?
Môže nás k Bohu priblížiť len duchovne-meditatívna literatúra alebo aj dobrý
román?
Na tieto otázky bude hľadať odpovede
moderátorka Helena Ľos Ivoríková so svojimi hosťami a v každej časti sa môžete tešiť aj na krátky úryvok z knihy. V prvých
dvoch reláciách vám predstavíme knižný
titul Kulmenie a prvú časť zo série príbehov o svojskom talianskom kňazovi donovi
Camillovi s názvom Don Camillo a jeho svet.
Jana Trávníčková
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Photo by Georg Arthur Pflueger on Unsplash

od 17. 9.

od 19. 9.

každý druhý
piatok 17:25

každú druhú
nedeľu o 8:25

NABLÍZKU
„Charita nie je akási idea alebo zbožný pocit, ale skúsenostné stretnutie s Kristom.“
Pápež František
„Blízko pri človeku“ – tak znie slogan Slovenskej katolíckej charity, od ktorého sa
odvíja aj názov novej relácie Televízie LUX
Nablízku, ktorú môžete sledovať na obrazovkách od septembra tohto roka.
V spolupráci so Slovenskou katolíckou
charitou vám budeme postupne prinášať
zaujímavé témy týkajúce sa práce a poslania charity na Slovensku, predstavovať inšpiratívnych ľudí, ktorí často idú pri práci aj
za hranice svojich možností, a odhaľovať
skúsenosť ľudí v núdzi. Veríme, že relácia
Nablízku bude svedectvom lásky, ktoré Cirkev vydáva aj prostredníctvom charity.

GU100 2. SÉRIA

Nášho kamaráta s menom Gu100 si za
uplynulý rok obľúbili nielen naši najmenší diváci, ale dobre ho poznajú aj dospeláci. Svojím humorom a aj nespočetným
množstvom vylomenín, ktoré povystrájal,
nahráva Verke (Veronika Strelková) priamo na smeč, pretože práve vďaka nemu
môže jednoduchým a hravým spôsobom
vysvetľovať aj zložité náboženské témy.
V druhej sérii detskej relácie Gu100 budeme spoločne objavovať čnosti, ktoré
nám pomáhajú na našej ceste do neba. A
od koho iného sa učiť, ak nie od svätých?
Práve ich životné príklady nás budú smerovať na tú správnu cestu.
Veronika Strelková

Alžbeta Živčáková

V I AC N A W W W.T V LU X . S K
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NAŠE SAFi
Skalní diváci Tv Lux určite dobre vedia,
že za skratkou SAFi sa ukrýva Súťaž
amatérskych filmárov. Počas viac ako
siedmich rokov odhalila množstvo
šikovných nadšencov pre „pohyblivé
obrázky“, ako sa kedysi hovorilo filmu.
Mnohí skúsili šťastie v súťaži aj viackrát a my vidíme, ako sa z roka na rok
zlepšujú. Niektorí z nich sa vypracovali natoľko, že ich ďalšie filmové počiny našli miesto aj v našej programovej štruktúre. Niektorí zo súťažiacich
sa dokonca stali našimi kolegami!
Zatiaľ posledný ročník bol – podobne
ako mnohé iné projekty – poznačený
pandémiou koronavírusu. Trval nekonečne dlho, no napriek ťažkostiam
odhalil úžasné bohatstvo tvorivosti na
tému „Moja misia“. Každý ročník súťaže mal totiž v zadaní niečo „moje“.
Súťažiaci mali počas piatich minút čo
najoriginálnejšie zachytiť svoju farnosť, povolanie, svoju mamu či samaritána, svoj dar, obetu alebo naposledy svoju misiu. Teda niečo osobné,
niečo čo je „moje“, čo sa však vďaka
súťaži stane verejným a zmení sa na
„naše“.
V televízii sa už usilovne pripravujeme
na nový ročník súťaže a tešíme sa na
NAŠE spoločné SAFi.
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Všetky podrobnosti
-----------------------------------------------

a novú tému súťaže prezradíme
v relácii Doma je doma

v utorok 28. septembra
o 17:30.

TVORIVO

Na vlnách tvorivosti
Plávanie v mori či jazere sa pomaly mení
na spomienku, lebo prázdniny sú ako loď,
ktorá zdvihla kotvy a pomaly sa stráca v
diaľke. Ale žiaden strach! Tvorivosť predsa
zlepšuje náladu! Loďou sa môžeme plaviť
kedykoľvek! A najlepšie takou, ktorú si vyrobíme sami!
Loďka z plastového odpadu, ktorý znečisťuje rieky a jazerá? Prečo nie?
Z desiatich slamiek si vytvoríme palubu.
Tavnou pištoľou ich zlepíme dokopy pomocou kratšieho kúska slamky. Ohybné
časti ohneme smerom nahor, čím vytvoríme prednú časť lode. Zadnú časť zmajstrujeme z vystrihnutého obdĺžnikového
kúska plastovej fľaše, do ktorej dierkovačom urobíme desať dierok. Cez ne navlečieme zlepené slamky. Sťažeň vytvoríme
z plastového vrchnáka prilepeného o palubu a z ďalšej slamky. Ako plachta nám
perfektne poslúži zaoblený kus plastovej
fľaše.

každú sobotu
o 17:55 hod

Krásne lodičky sa dajú vyrábať aj z drievok od nanukov, tetrapakových obalov alebo z obyčajného kúska dreva.
Podeľte sa s nami o svoje tvorivé nápady na adrese tvorivo@tvlux.sk.
Tieto, ale aj mnohé ďalšie (pod)vodné nápady nájdete v novej poprázdninovej časti
relácie Tvorivo v našom televíznom archíve aj na našom ytb kanáli.
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Hraná tvorba v LUX communication
V júni a júli sa nám podarilo zrealizovať
natáčanie dvoch poviedok. Každá z nich
spracúva inú tému a odohrávajú sa v odlišných prostrediach. Jedna je humornejšia,
druhá vážnejšia, no obe spája silné posolstvo.
Poviedka s názvom Susedka zachytáva
atmosféru panelákového prostredia a susedských vzťahov. Zvedavá a klebetná pani
Zlatica, bývalá učiteľka, si chce vychutnať
svoj narodeninový deň v tichu pri obľúbenej televíznej relácii. V kútiku duše dúfa, že
jej dcéra, s ktorou však už dlhšie nie je v
kontakte, jej dá zahrať pesničku. Ale sobotnú pohodu narúšajú nielen deti na ihrisku,
ale aj zvuk klavíra z horného bytu. Zlaticu
znepokojuje aj nová mladá susedka Ingrid.
Dočká sa oslávenkyňa svojho priania a
zmierenia s dcérou?
Zlaticu stvárnila Oľga Šalagová a mladšiu
susedku Ingrid si zahrala Marta Maťová. V
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role režiséra sa predstavil Igor Pargáč.
Druhá poviedka sa odohráva v trochu nezvyčajnom prostredí – v pohrebníctve.
Helga sa nevie zmieriť so smrťou svojej
sestry a preto sa rozhodne, že sa zamestná v pohrebnom ústave ako upratovačka.
Práve na mieste, kde chce pochopiť zmysel smrti, stretáva Laca, chladného majiteľa
pohrebníctva, pre ktorého je táto práca len
rutinou.
Scenár k poviedke Duša napísala Dominika Madro a zrežíroval ho Filip Šimor. Diváci
sa môžu tešiť na Szidi Tobias, ktorá tu hrá
hlavnú postavu. V úlohe Laca sa predstaví
Michal Spišák. Vo vedľajších rolách sa objavia aj herečky Lucia Vráblicová a Daniela
Kuffelová.
Okrem poviedok sme počas leta pracovali
aj na ďalších pokračovaniach seriálu Fara v
meste. Môžete sa na ne tešiť už čoskoro!
Noemi Gieratová

Patrikova a Klárina babka z
Piešťan raz nedopatrením odložila útlu knihu
100VEČKOVO do police hore nohami!!! Nemala vtedy asi nasadené
okuliare a preto si to vôbec nevšimla. Táto zdanlivo
malá drobnosť nečakane zmenila život všetkých baránkov a ovečiek, ktoré v 100večkove žili. Všetko sa tam obrátilo hore nohami.
No v tejto svojskej krajinke sa dejú
prečudesné veci aj bez popletenej
babky – hrá sa baraní futbal hore
kopcom, najlepšou kaderníčkou je
pani Kosačková, baran Gu100 drží
zmrzlinu za kopčeky a oblizuje kornútok, najobľúbenejší 100členný
orchester sa volá Štuple v ušiach,
medzi najobľúbenejšie zákonom
chránené rastlinky patria záškolnica radostná a ťuťmák lesný a
jedna vyučovacia hodina tu trvá
100 sekúnd.
Dobrodružstvá kučeravých obyvateľov 100večkova sa inšpirovali známou postavičkou Gu100 z Televízie LUX len okrajovo, ale ich vtipné zážitky, veselé a často poučné
situácie rozosmejú a zaujmú všetky
mladšie i staršie deti. Rozprávková
krajinka na stránkach krásne ilustrovanej knižky, od ktorej sa nebudete chcieť odtrhnúť!
Danka Jacečková
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Milí priatelia,
prázdninové mesiace sú za nami, ale veľká udalosť – návšteva pápeža Františka –
pred nami. „Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ V
tejto vďačnosti Bohu vás, drahí naši členovia Klubu priateľov TV LUX, pozdravujem a ďakujem, že sme sa mohli stretnúť v
Levoči, Jasove, Gaboltove, Nitre, Hlohovci
a na liturgických slávnostiach na ďalších

miestach. Ďakujem vám za modlitby, obety i dary. V nádeji, že prežijeme spoločne
čas duchovnej obnovy zjednotení okolo
Kristovho námestníka, pápeža Františka,
vás naďalej zahŕňam do svojich modlitieb.
Za celý tím Klubu priateľov
Váš otec Marián

Počas letných dní sme boli opäť vďační a povzbudení z osobných
stretnutí s vami. (Sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov)

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
MÁJ 2021

JÚN 2021

dary od podporovateľov
164 961,21 €
príjmy z reklamy 25 091,01 €
náklady* 169 895,75 €

dary od podporovateľov
162 664,78 €
príjmy z reklamy 59 259,64 €
náklady* 195 101,35 €

*náklady na vysielanie priamych prenosov, nákup filmov a dokumentov, výroba relácií,
vysielací signál, investície do technického vybavenia pre kvalitnejšie vysielanie
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Klub
priateľov
TV LUX
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
Bulletin

SVÄTÉ OMŠE

BULLETIN

25% ZĽAVA

ŠPECIÁLNE ZĽAVY

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

o dianí v TV LUX
5x do roka

na knihy a DVD
z dielne TV LUX

Ponuku aktuálnych
zliav nájdete
na tvlux.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. 18
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NOVINKY
z dielne TV LUX

Súdruh don Camillo
Don Camillo sa vydáva na cestu, ktorú si pred niekoľkými rokmi nevedel ani len predstaviť. V prezlečení a
pod novou identitou sa z neho stáva súdruh Tarocci.
Spolu s ďalšími „vyvolenými“ sa vydáva na dobrodružnú a zároveň nebezpečnú cestu za „železnú oponu“.
Cieľom ich cesty je ZSSR. Tretí diel obľúbenej knihy
príbehov talianskeho kňaza dona Camilla a komunistického starostu Pepponeho vychádza pod názvom
Súdruh don Camillo.

ON medzi nami
Naša generácia zažíva čosi nevídané. Pandémia zasiahla do
životov všetkých. Jedným z najväčších obmedzení, ktoré sme
prežili, bola nemožnosť návštevy chrámu a osobnej účasti
na slávení Eucharistie. Možno práve preto sa tešíme na čas
strávený v našich chrámoch, kde je tým najväčším pokladom
Tajomstvo. Tajomstvo Eucharistie. Boh medzi nami. Neopustí
nás a bude s nami až do skončenia sveta. Tak nám to prisľúbil.
V novej knihe ON medzi nami vás pozývame spolu s biskupmi a kňazmi pred bohostánok, monštranciu s Eucharistiou,
i k duchovnému spojeniu s NÍM.

STOVEČKOVO
Dobrodružstvá kučeravých obyvateľov 100večkova
sú inšpirované známou postavičkou Gu100 z Televízie LUX len okrajovo, no ich vtipné zážitky, veselé
a často poučné situácie rozosmejú a zaujmú všetky
mladšie i staršie deti. Rozprávková krajinka na stránkach krásne ilustrovanej knižky, od ktorej sa nebudete chcieť odtrhnúť!
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E-shop Televízie LUX
internetový obchod

25%
zľava
na vybrané produkty
pre členov Klubu
priateľov TV LUX.

Objednávať môžete aj telefonicky
alebo emailom.
B 02 / 21 29 55 11
(Po - Pi: 09:00 - 14:00)
eshop@tvlux.sk

eshop.tvlux.sk

Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................... Tel. číslo: ..................................................................
Adresa: ................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
Prečo ste sa rozhodli staň 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 LÚRD

450 €

púť na miesto zjavenia Panny Márie
Bernadete Soubirusovej

15. 09. - 18. 09. 2021 o. M. MLYNÁRIK
19. 09. - 22. 09. 2021 o. A. KALAMEN

PÚŤ DO LÚRD A FATIMY

650 €

púť na miesta najznámejších zjavení
Panny Márie v Európe

23. 09. - 29. 09. 2021 o. M. ONDREJKA
30. 09. - 06.10. 2021 o. A. KALAMEN

1 835 €

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

PÚŤ DO MEXIKA

pútnický zájazd do Svätej zeme
spojený s duchovnou obnovou

návšteva pútnického miesta
Guadalupe, Mexiko City, Taxca, či Acapulca

PRIPRAVUJEME
NA JAR 2022

09. 11. - 20. 11. 2021 o. J. KOVÁČIK
23. 11. - 04. 12. 2021 o. J. KOVÁČIK

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

