
NOVINY PRE CELÚ RODINU

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

Losovanie v JANUÁRI 2023

Ak sebe alebo svojim blízkym do 15. decembra 2022
predplatíte Katolícke noviny na rok 2023, zaradíme vás
do žrebovania o jednu zo 40 hodnotných cien – môžete  
vyhrať hlavnú cenu 2 000 €, výbavu do študentskej izby, 
rodinný pobytový poukaz, polohovateľné kreslo, balíček kníh 
zo Spolku svätého Vojtecha a ďalšie vecné ceny z e-shopov: 
www.eVojtech.sk, www.majolika.sk,  
www.nestvillepark.sk, www.kinekus.sk,  
www.terezia.sk, www.ceskamincovna.sk.
Do žrebovania budú zaradení všetci, nielen noví 
predplatitelia, ktorí uhradia celoročné predplatné na rok 2023
najneskôr do 15. decembra 2022.

Ceny, ktoré na vás čakajú
Hlavná cena: PEŇAŽNÁ VÝHRA 2 000 €

2x  Výbava do študentskej izby: polohovateľný stôl,  
stolička a kontajner; zostava v hodnote po 1 173 €

1x  Pobytový rodinný poukaz pre 4 osoby na 5 nocí  
v Apartmáne ELEMIR Bešeňová v hodnote 500 €.  
Venuje rodina Božekovcov.

1x Relaxačné polohovateľné kreslo, v hodnote 320 €

1x  Balíček kníh venuje Spolok svätého Vojtecha,  
v hodnote 207,50 €

2x   Raňajková súprava SKRATKA, venuje Slovenská ľudová 
majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo v Modre,  
v hodnote po 150 €

2x   Balíček Nestville čokoládových produktov + voucher  
na prehliadku expozície Nestville Distillery Hniezdne  
s degustáciou, spolu v hodnote po 150 €

3x   Záhradná pergola, kovová, v hodnote po 112,99 €,  
venuje Kinekus, kde nájdete viac ako 10 000 užitočných 
produktov pre domácnosť, dielňu a záhradu.
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HLAVNÁ CENA

PREDPLAŤTE SI 
KATOLÍCKE NOVINY
A VYHRAJTE
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NOVINY PRE CELÚ RODINU

 Publikáciu Pápež 
František na Slovensku 
+ CD s príhovormi 
pápeža Františka 
venuje Spolok svätého 
Vojtecha, v hodnote 
50 €

1x

4 x

6x

1 x

5x

OBJEDNÁVKA Ročné predplatné 66,30 € je už s 15-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: .................................................................................................................................

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

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

Súhlas (povinné)
 Áno   Nie  Súhlasím so spracúvaním osobných 

údajov s cieľom prenosu k sprostredkovateľom na 
zabezpečenie distribúcie Katolíckych novín, odmiet-
nutím súhlasu beriem na vedomie, že Katolícke noviny 
si môžem prevziať výlučne osobne v predajni SSV.

Súhlas (nepovinné)
 Áno   Nie  Súhlasím so spracúvaním osobných 

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

  Ročné predplatné 66,30 €   Polročné predplatné 39 €

NOVÍ PREDPLATITELIA NAVYŠE DOSTANÚ 
AKO DARČEK KNIHU  

OD JÁNA SZELEPCSÉNYIHO 
S NÁZVOM SLOVÁ V ČERENI

Z VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SVÄTÉHO 
VOJTECHA.

Kolekciu omšového vína venuje  
Spolok svätého Vojtecha, v hodnote 66 €

Október prežívame ako mesiac modlitby posvätného ruženca. Je to modlitba, ktorú milovali mnohí svätí.  

Zaiste i svätá Faustína Kowalská, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva, ktorej sviatok slávime 5. októbra. 

TÉMA

REPORTÁŽ

Rozhodli sa pre Božie 

milosrdenstvo

(Ne)obyčajnú sídliskovú farnosť pozná celé Slo-

vensko. Prostredníctvom modlitby a rozjímania 

dennodenne šíri v priamych televíznych pre-

nosoch Božie milosrdenstvo. Navštívte s nami 

košickú farnosť Božieho milosrdenstva, kde sa 

každý cíti tak trochu ako doma.

Je to nádherné dielo, ktoré treba šíriť aj v moder-

nom svete. Myslí si o
 modlitbe posvätného ru-

ženca dominikán Matej Juraj Šulik, ktorý je pro-

mótorom pre ruženec na Slovensku. Okrem toho 

pripomína, že ruženec je správou, ktorá nikdy 

nebude minulosťou.

Ruženec stráži cestu  

do večnosti 

VIAC NA STRANE 16 – 17  »

VIAC NA STRANE 6 – 7  »

TRADIČNÉ NOVINY 

SÚČASNÉHO 

KRESŤANA

ZALOŽENÉ V ROKU 1849

ROČNÍK 137

WWW.KATOLICKENOVINY.SK

CENA 1,00 €

9. OKTÓBRA 2022

40

TÉMA TÝŽDŇA: RUŽENEC A BOŽIE MILOSRDENSTVO 

Snímka: Erika Litváková

PRVÉ ČÍTANIE 

(2 Kr 5, 14 – 17)

C

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

(Ž 98, 1. 2 – 3b. 3c – 4)

EVANJELIUM 

(Lk 17, 11 –
 19)

DRUHÉ ČÍTANIE 

(2 Tim 2, 8 – 13)

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA  

V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Ruženec je stretnutie  

so živým Kristom

Ročné predplatné 
týždenníka KN, 
v hodnote 78 €

Darčeková karta Lidl,  
v hodnote po 100 €

Ilustračné snímky: www.detskaizba.sk, www.apartmanyelemir.sk
www.drevona.sk, Erika Litváková, www.eVojtech.sk,

www.majolika.sk, www.nestvillepark.sk
www.kinekus.sk, Lidl Slovenská republika, v. o. s.,

www.terezia.sk, www.ceskamincovna.cz, archív KN

Balíček doplnkov  
stravy a kozmetiky 
(VLASY & NECHTY, LARI 
denný krém, LARI nočný 
krém, Čaga + reishi 
a rakytník, Cordyceps 
active), každý v hodnote 
po 61,50 €, venuje 
spoločnosť TEREZIA 

10 x

Strieborná pamätná medaila 
Panny Márie, venuje  
Česká mincovna SK,  
predajňa Bratislava,  
Suché Mýto 1,  
v hodnote po 42 €

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.


