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Ilustračné snímky:
www.detskaizba.sk,

Kúpele Nimnica, a. s.,
www.eVojtech.sk,

www.klingel.sk,
Lidl Slovenská republika, v. o. s.,

www.terezia.sk,
www.ceskamincovna.cz,

archív KN
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6x

PREDPLAŤTE SI 
KATOLÍCKE NOVINY
A VYHRAJTE

Štatút súťaže s podrobným rozpisom cien nájdete 
na www.katolickenoviny.sk v sekcii súťaže.

Ak sebe alebo svojim blízkym do 17. decembra 2021
predplatíte Katolícke noviny na rok 2022, zaradíme vás
do žrebovania o jednu zo 40 hodnotných cien – môžete 
vyhrať výbavu do študentskej izby, rodinný pobytový 
poukaz, balíček kníh zo Spolku svätého Vojtecha 
a ďalšie vecné ceny z e-shopov: www.eVojtech.sk,  
www.klingel.sk, www.terezia.sk, www.auditstoliciek.sk, 
www.ceskamincovna.cz.
Do žrebovania budú zaradení všetci, nielen noví 
predplatitelia, ktorí uhradia celoročné predplatné  
na rok 2022 najneskôr do 17. decembra 2021.

CENY, KTORÉ NA VÁS ČAKAJÚ:
2x  Výbava do študentskej izby: polohovateľný stôl,  

stolička a kontajner; zostava v hodnote po 1 173 €

1x  Exkluzívny relaxačno-liečebný víkendový pobyt  
v Kúpeľoch Nimnica pre 2 dospelé osoby a 2 deti  
do 6 rokov, plná penzia, v hodnote 636 €

1x  Balíček kníh venuje Spolok svätého Vojtecha,  
v hodnote 200 €

3x  Elegantný porcelánový 30-dielny servis GOLDLINE, 
v hodnote po 159,99 €

6x  Darčeková karta Lidl, v hodnote po 100 €

5x  Balíček vitamínov (KĹBY FIT, B15 MEMORY, FreeANGIN 
sprej na bolesť hrdla, NEKAŠLI bylinný sirup, Čierny cesnak, 
Rakytník v mede, Zázvor v mede), v hodnote po 61,50 €, 
venuje spoločnosť TEREZIA COMPANY, s. r. o., Praha



NOVINY PRE CELÚ RODINU

1x

5x

10x

6x

OBJEDNÁVKA Ročné predplatné 46,80 € je už s 10-percentnou zľavou

Katolícke noviny posielajte na adresu: 

Meno a priezvisko: ..........................................................................................................  

Ulica, č. domu: ......................................................................................................................

PSČ, obec: .................................................................................................................................

E-mail: .................................................................. Telefón:.................................................

Podpis: ..........................................................................................................................................

Katolícke noviny uhradí: 

Meno a priezvisko: ..........................................................................................................

Ulica, č. domu: ......................................................................................................................

PSČ, obec: .................................................................................................................................

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

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

Objednávky posielajte na adresu: Katolícke noviny, Distribúcia, P. O. BOX 276, 810 00 Bratislava 1.
Najrýchlejšie si objednáte KN na www.katolickenoviny.sk. Po priradení variabilného symbolu môžete platiť aj cez internetbanking.

Súhlas (povinné)
 Áno   Nie  Súhlasím so spracúvaním osobných 

údajov za účelom prenosu k sprostredkovateľom na 
zabezpečenie distribúcie Katolíckych novín, odmietnu-
tím súhlasu beriem na vedomie, že Katolícke noviny 
si môžem prevziať výlučne osobne v predajni SSV.

Súhlas (nepovinné)
 Áno   Nie  Súhlasím so spracúvaním osobných 

údajov za účelom zasielania newsletterov, informácií 

o novinkách a iných listových a elektronických zá-
sielkach súvisiacich so zasielaním KN.

Súhlas (povinné)
 Áno   Nie  Vyhlasujem, že mám vek viac ako 

16 rokov; beriem na vedomie, že v zmysle Obchod-
ných podmienok vek pod 16 rokov neumožňuje 
objednávanie a distribúciu KN osobám mladším 
ako 16 rokov.

Súhlas (povinné)
 Áno   Nie  Bol/-a som oboznámený/-á so vše-

obecnými obchodnými podmienkami zverejnenými 
na www.katolickenoviny.sk

Súhlas (nepovinné)
 Áno   Nie  Súhlasím so spracúvaním osobných 

údajov za účelom účasti v spotrebiteľských súťažiach 
KN, odmietnutím súhlasu beriem na vedomie, že 
sa na spotrebiteľských súťažiach KN nezúčastním.

  Ročné predplatné 46,80 €   Polročné predplatné 26 €

NOVÍ PREDPLATITELIA NAVYŠE 
DOSTANÚ AKO DARČEK 

KNIHU PÁPEŽA FRANTIŠKA 
A MARCA POZZU S NÁZVOM 
O NERESTIACH A ČNOSTIACH 
Z VYDAVATEĽSTVA SPOLKU 

SVÄTÉHO VOJTECHA.

Kolekciu omšového vína venuje  
Spolok svätého Vojtecha, v hodnote 50 €

 Anatomický zdravotný sedák na 
kancelársku stoličku venuje výrobca 
ergonomických stoličiek NASSO, s. r. o., 
Bratislava, v hodnote po 49 €

 Striebornú pamätnú medailu 
svätého Jozefa venuje Česká 
mincovna, a. s., Jablonec nad 
Nisou, v hodnote po 34,60 €

V aktuálnych Katolíckych novinách nájdete špeciál-

nu osemstranovú Misijnú prílohu, ktorá je tematic-

ky zameraná najmä na africkú Keňu. Prinášame 

vám rozhovor s misionárom Martinom Cingelom. 

Dozviete sa, prečo je dobrovoľníctvo návykové aj 

akou tvorivosťou vynikajú ľudia zo slumu. Čaká 

vás tiež kvíz o päť zaujímavých misijných cien.

Medzi novinármi, ktorí prišli z celého sveta, aby 

spravodajsky pokryli návštevu Svätého Otca Fran-

tiška na Slovensku, nechýbala Elisabetta Piquéová. 

S pápežom ju nespája len pracovný vzťah, ale dlho-

ročné osobné priateľstvo. Katolícke noviny sa s ňou 

rozprávali o Františkovej osobnosti a pontifikáte, 

ale aj o vtipných zážitkoch.VIAC NA STRANE 16 – 17 »

VIAC NA STRANE I – VIII »

Misijný mesiacoktóber 2021

MISIJNÁ PRÍLOHA

Na Misijnú nedeľu, ktorú slávime 

tento rok 24. októbra, pozývajú 
Pápežské misijné diela na Slovensku 

do východoafrickej Kene, krajiny 

s rozmanitou kultúrou i prírodou.
Snímka: missio.at 

© Katolícke noviny 2021
Samostatne nepredajné

„Povolanie na misie nie je len zá-

ležitosťou minulosti alebo roman-

tickou spomienkou na dávne časy. 
Ježiš aj dnes potrebuje srdcia 

schopné prežívať povolanie ako 

skutočný príbeh lásky, ktorý ich po-

siela na periférie sveta, aby sa tam 

stali poslami a nástrojmi súcitu. 

A toto povolanie adresuje Pán všet-

kým, hoci nie rovnakým spôsobom. 
Myslime na to, že existujú peri-

férie aj v našej blízkosti, v centre 

miest, alebo v našej rodine. 
Univerzálna otvorenosť lásky ne-

má geografický, ale existenciálny 

rozmer. Vždy, no zvlášť v týchto 

časoch pandémie, je dôležité zlep-

šovať sa v dennej schopnosti roz-

širovať svoj okruh a ísť aj za tými, 

ktorých spontánne nepovažujeme 

za súčasť vlastného okruhu záuj-

mov, hoci sú blízko nás. Žiť pre misiu znamená odvážiť sa 

zmýšľať rovnako ako Ježiš Kristus 

a byť spolu s ním presvedčený, že tí 

okolo mňa sú moji bratia a sestry. 

Nech sa jeho súcitná láska dotkne 

aj našich sŕdc a spraví z nás všet-

kých misijných učeníkov.“
Z POSOLSTVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 

NA SVETOVÝ DEŇ MISIÍ 2021

ROZHOVOR TÝŽDŇA

MISIJNÁ PRÍLOHAPrioritnou krajinou  Misijnej nedele je Keňa Príbeh obyčajného priateľstva s pápežom 

ZALOŽENÉ V ROKU 1849
ROČNÍK 136WWW.KATOLICKENOVINY.SK

CENA 0,70 €24. OKTÓBRA 202142
TRADIČNÉ NOVINY SÚČASNÉHO KRESŤANA

„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20) – tieto biblické slová sú ústredným mottom Posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému 

dňu misií 2021, ktorý slávime 24. októbra. „Keď zažívame silu Božej lásky, keď spoznávame Božiu otcovskú prítomnosť v našom osobnom a komunitnom živote, 

nemôžeme konať inak ako hlásať a deliť sa o to, čo sme videli a počuli. Nikto sa nesmie cítiť voči tejto súcitnej láske cudzí alebo vzdialený,“ píše pápež František. 

Snímka: Danica Olexová VIAC NA STRANE 7  »

PRVÉ ČÍTANIE (Jer 31, 7 – 9) RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 
(Ž 126, 1 – 2b. 2c – 3. 4 – 5. 6)

B

TRIDSIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ

EVANJELIUM (Mk 10, 46b – 52)

DRUHÉ ČÍTANIE (Hebr 5, 1 – 6)

Ročné predplatné týždenníka KN, 
v hodnote po 52 €


