Príhovory
Ján Holubčík
riaditeľ Festivalu Lumen
Zdravím všetkých followerov!
Keď sme v našom organizačnom
festivalovom tíme uvažovali,
k čomu by sme vás radi tento rok
pozvali zhodli sme sa na slove:
„Follow“. Chceme vás pozvať k aktivite. Chceme, aby ste zanechali
pohodlné kreslá, komfortné chill
zóny, zóny vlastnej istoty. Chceme,
aby ste vykročili von zo seba do
neistoty, rizika a námahy. Chceme,
aby ste sa poobzerali okolo seba,
aby ste hľadali a objavili životnú
pravdu a krásu, ktorú sa oplatí
nasledovať. Dnes chce byť každý
sám sebou. To je vynikajúca túžba.
Pri tejto snahe budovať vlastnú
identitu sa môžeš inšpirovať od
iných. Dobré príklady priťahujú
a neuveriteľne obohacujú náš život.
Posúvajú nás neskutočne dopredu
a vysoko. Kto v tvojom okolí by
mohol byť pre teba pravdivou,
hodnotnou a krásnou inšpiráciou?
Určite niekoho poznáš. Follow him!
Ja poznám Jedného, ktorý je toho
hodný. A ešte jedna otázka: „Nie
si aj ty sám hodný nasledovania?
Koľko máš followerov?“

Peter Bročka
primátor mesta Trnavy
Milí mladí priatelia,
medzinárodný Festival Lumen
prináša už dvadsaťsedem rokov
do Trnavy predzvesť leta a jeho
oživenia, pričom potvrdzuje, že
nielen naše mesto, ale i Slovensko má vďaka aktívnym mladým
ľuďom svoju budúcnosť. Festival
nás pozýva na bohaté hudobné
stretnutia, pretože hudba je spôsobom vyjadrenia radosti zo života
i viery v jeho pokračovanie. Neoddeliteľnou podstatnou súčasťou
festivalu sú diskusie, workshopy
a vznikajúce priateľstvá, ktoré
nám pomáhajú niesť a prežívať
radostné i bolestivé chvíle života.
Organizátori festivalu pozývajú do
Trnavy každoročne mladých ľudí
z celého Slovenska, aby vyšli z pohodlia virtuálnej reality a konzumu
a na konkrétnom mieste spolu so
svojimi reálnymi priateľmi spoločne
prežili a prerozprávali to, čo je pre
nich podstatné, čo ich trápi a ako
chcú žiť svoj život. Symbolicky sa
práve toto pozvanie k životu stalo
hlavným motívom tohtoročného podujatia. Aj preto verím,

že 27. ročník medzinárodného
Festivalu Lumen prinesie mladým
ľuďom, ale aj nášmu mestu čo
najviac svetla, otvorenosti a života. Len tak dokážeme vytvárať
a udržiavať priestor pre súčasné
i budúce šťastné generácie. Som
veľmi rád, že mesto Trnava tradíciu
tohto festivalu dlhodobo podporuje a v spolupráci s poslancami
mestského zastupiteľstva ju chce
udržiavať a rozvíjať aj naďalej. Veď
mladosť sa napokon premietla aj
do zloženia poslaneckého zboru,
čo vytvára nádej, že Trnava bude
čoraz viac rozširovať svoje aktivity
smerom k mladým ľuďom a ich
budúcnosti. Prajem vám všetkým,
aby ste v Trnave prežili neopakovateľné chvíle, načerpali novú
silu a energiu a aby sa naše mesto
stalo pre vás nielen počas festivalu
druhým domovom.

Program
Piatok
Františkánsky kostol sv. Jakuba
16:00

Svätá omša
doprevádzaná kapelou Eleos,
celebruje otec biskup Orosh
23:30 – 0:30 Moderovaná adorácia
doprevádzaná Dominikom Gabrielom

Hlavný STAGE
17:30
18:35
19:45
21:00
22:15

FidliCanti
Janais
Altarive(HU)
Godzone
Riley Clemmons(US)

Mestská športová hala
23:30 – 1:45

Worship Night – LCH a hostia (XL)

Stejžík (pešia zóna)
15:00
16:15
23:20

Gospel fest
Towmeot
Ester Wiesner

17:30
23:30

3T – Tri Tvorivé Tvory (XL)
film – Green Book (XL)

Kino Hviezda

Uršulínsky kostol sv. Anny
17:30

Žalmy
Róbert Flamík, SDB a Laco Miko, SDB
19:00
Modlitby za ohrozené deti
19:00 – 22:00 Tichá adorácia

Evanjelický kostol
19:00 – 22:00 Nepretržitá modlitba hudbou
a spevom

Radničné nádvorie
17:00 – 23:00 Rehoľná kaviareň a Služba ucha

Sobota
Františkánsky kostol sv. Jakuba
8:15

0:00

Svätá omša
doprevádzaná zborom Radosť,
celebruje don Jozef Ižold
Záverečná polnočná svätá omša
doprevádzaná kapelou Spektrum,
celebruje don Maroš Peciar, SDB

Hlavný STAGE
17:15
18:30
19:50
20:50
22:15

BL-Gospel
James Evans band
Social Beingz(UK)
Bystrík banda
Hillsong Young and Free(AUS)

Stejdžík (pešia zóna)
13:30
14:00
15:10
15:25
16:15

Hudobný zbor Podzámok
Branislav Jobus
Detský zbor
Ministerstvo nápadov
PJUR

Radničné nádvorie
9:00 – 22:30 Rehoľná kaviareň a Služba ucha

Divadlo Jána Palárika
9:30
15:30

Stretnú sa kresťan, moslim,
žid a ateista… (XL)
Baštrng (XL)

Malý Berlín
9:30
11:30

Marián Kolník
Líderstvo ako voľba (XL)
Marián Kolník
Kresťan ako slúžiaci líder (XL)

Trnavská univerzita
9:30
11:30
14:00

Workshopy I. (XL)
Workshopy II. (XL)
Rýdzo slovenské (XL)
hostia: raper Martin Dvornický,
cestovateľ Rado Hoppey
Peter Kunzo a Erika Reindlová –
hudobní hostia

Mariánska sála
9:30

Styleunits
Tanečný workshop (XL)

Evanjelický kostol
9:00 – 17:00 Nepretržitá modlitba
hudbou a spevom

Uršulínsky kostol sv. Anny
10:00 – 17:00 Tichá adorácia

Workshopy
Mariánska sála
9:30

Styleunits, tanečný workshop
Martina Machata, lektorka profesionálneho tanečného štúdia STYLEUNITS v Trnave, ktoré vedie
spolu s manželom, Romanom Machatom. Tancu
sa venuje od svojich 6 rokov. Workshop bude
v štýle New Style, nastavený formou otvorenej
hodiny, čiže zvládnuteľný level pre kohokoľvek, kto
bude mať chuť prísť si zatancovať, odreagovať sa
a zabaviť :)

Malý Berlín
9:30

Líderstvo ako voľba – Marián Kolník
Byť lídrom v súčasnej znalostnej dobe nie je pozícia, ktorú vám niekto ponúkne, ale osobná voľba.
Byť lídrom znamená inšpirovať iných... Ako byť
lídrom nie iba v práci, ale v každej chvíli dňa? Môže
sa stať líderstvo niečím ako životným štýlom? Tieto
otázky prinášajú so sebou ďalšie, napríklad: Aký je
rozdiel medzi manažérom a lídrom? Aké spôsoby
používa líder pri vedení iných? Môže byť lídrom
niekto, kto nie je prirodzenou morálnou autoritou?
Môže byť lídrom každý z nás? Čo by mal vedieť
líder okrem toho, že dodá sľúbený výsledok? Čím
je líderstvo obnovované a udržiavané? Na všetky
tieto otázky sa budem snažiť odpovedať v mojom
vystúpení „Líderstvo ako voľba“

11:30

Kresťan ako slúžiaci líder – Marián Kolník
Servant leaderhip patrí medzi moderné pístupy pri
vedení jednotlivcov aj celých tímov. Už v samotnom názve Servant leader je spomínaná služba.
Tá je základom prístupu k ľuďom v tíme ale aj
všetkým klientom – či už interným, vo vnútri
organizácie, alebo externým... Kresťan ako slúžiaci
líder rozumie svojmu vnútornému hlasu, vytvára
podmienky tým, že horí a vie zapáliť aj iných
a buduje vzťahy. Pri vzťahoch sa začína najmä
pri vzťahu k Bohu, potom sebe a potom ľuďom
v okolí. Tak milujeme iných, ako milujeme seba
– čo znamená tento paradox vzťahov bude tiež
predmetom tohto môjho vystúpenia...

Filozofická fakulta TU
9:30, 11:30

Mysleli sme si, že Boh na nás zabudol
Skúsenosť misijného dobrovoľníka na sibírskej
misii v Jakutii. Workshop povedie Maroš Peciar,
SDB, hosťami budú Fero Smolík a Lucia Čupeľová,
dobrovoľníci, ktorí na misii strávili pol roka, respektíve 4 roky.

9:30, 11:30

Dismas
Kpt. Mgr. Michal Libant, vedúci slovensko-českého väzenského spoločenstva DISMAS s cca
300 členmi sa vám pokúsi odkryť oblasť, kam sa
ľudia nedostanú a spoločnosť o nej nerozpráva.
19 rokov pracuje vo väznici, z toho 4 roky chodí
evanjelizovať do väzníc na Slovensku aj v Čechách
a bude vám svedčiť o vrahoch, násilníkoch a tom,
čo znamenajú slová sv. písma: „Neprišiel som
volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“
(Lk 5, 32)

9:30

Azyl a utečenci v SR
Workshop, ktorý sa venuje búraniu mýtov a hoaxov o utečeneckej problematike, budeme hovoriť
o tom, aký je rozdiel medzi migrantom a utečencom, ako prebieha azylové konanie na Slovensku,
o výzvach a problémoch, ktorým čelia cudzinci,
ako aj prijímajúca spoločnosť. Pridáme aj zaujímavé
informácie o tom, ako prebiehal projekt s irackými
kresťanmi a mnohé iné.

9:30

Násťročná a tehotná
Niektoré dievčatá otehotnejú ešte počas štúdia na
strednej škole. Ako sa k ich tehotenstvu postavia oni
samé, ich partneri, rodičia, komunita, škola? S akými
obavami bojujú? Kto im nakoniec podá pomocnú
ruku? A ako môžeš pomôcť práve ty, ak sa neplánované tehotenstvo bude týkať tvojej spolužiačky alebo
kamarátky? Príďte a vypočujte si príbehy veľmi mladých dievčat, ktoré sa náhle ocitli v takejto situácii.
Hostia:
Petra Badániová – Poradňa ALEXIS, n. o.
Ľubica Šebeňová – pedagogička na Strednej
zdravotníckej škole v Banskej Bystrici.

9:30, 11:30

Manželia Baginovci
Svedectvo manželov Kamila a Kataríny Baginovcov
o tom, ako Boh vstupuje do ich takmer 27 ročného
manželstva a ako ich učí dôverovať mu v rôznych
(niekedy aj veľmi ťažkých) okamihoch ich spoločného života.

9:30, 11:30

PS:Digital – Čo znamená „Follow“ v marketingu?
Peter študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, po škole prešiel od pozície web editora až

po kreatívneho riaditeľa pre digitálne projekty. Je
autor a spoluautor viacerých konferencií, spoluorganizátor súťaže marketingových Facebook riešení
či najväčšej konferencie o digitálnom marketingu
na Slovensku. Peter pravidelne prezentuje na konferenciách, seminároch či školách a univerzitách.
Vlastní a kreatívne vedie digitálnu marketingovú
agentúru PS:Digital, ktorá získala viacero ocenení
za digitálnu kreativitu, efektivitu aj PR.
Čo znamená „Follow“ v marketingu? Na sociálnych
sieťach followujeme rôznych ľudí. Známych aj neznámych, múdrych aj šialených. Prečo to robíme,
kto sú hviezdy slovenskej a svetovej scény a ako sa
stať influencerom? Na tieto a ďalšie otázky odpovieme na našom workshope. A možno príde aj...

9:30

Love Life – milovať život
Interaktívna diskusia s cieľom hľadať uspokojivé odpovede. Je možné prežívať pro-life životný štýl príťažlivo a moderne? Dá sa zladiť pro-life s bio a eko?
Ako súvisia naše vzťahy s ochranou života? Máme
na to, aby sme budovali civilizáciu lásky o ktorej
hovoril Ján Pavol II.? Čo je základom sebavedomého
postoja za život? Ako súvisí osobný postoj za život
s verejným pochodom za život?
O lektorovi: Marek Michalčík - dlhoročný občiansky
aktivista za ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti a organizátor Národného pochodu za život.

9:30

Manželia Gunárovci – No fear, Great family
Workshop bude o našich začiatkoch, ako sme začali
spolu chodiť a neskôr sa vzali. Chceme vám povedať
o kráse manželstva a ako sa naše manželstvo zmenilo po narodení našej dcéry. Celé to bude prepojené s tým, ako bol v tom všetkom s nami náš Pán.

9:30, 11:30

POMIMO
Občianske združenie, ktoré sa venuje nezávislej
komiksovej tvorbe, rozvoju komiksovej kultúry na
Slovensku prostredníctvom kurzov a komiksového
zborníku, ktorý vznikol v roku 2014 z iniciatívy
študentov Vysokej školy výtvarných umení. Okrem
publikovania komiksov a časopisu sa venuje aj
prednáškam a workshopom, ktoré sa tématicky
neobmedzujú iba na komiks. V doterajšom pôsobení sa nám podarilo vydať štyri čísla a prezentovať tak viac ako 30 autorov zo Slovenska, Českej
republiky, Poľska či Japonska.
Na tomto workshope Vás naučíme, ako vyrobiť
svoj vlastný komiks, ukážeme Vám techniky a postupy pri kreslení. Pozor! Workshop je obmedzený
na 10 ľudí, takže kto prvý príde, ten prvý kreslí.

14:00

Livepainting námestie
Lektori workshopu POMIMO si pre Vás pripravili
živé maľovanie na Trojičnom námestí

11:30

Reálne skúsenosti cudzinca so začlenením v SR
Rozhovor s irackým kresťanom - utečencom
Mooresom Gagim, o tom, ako vníma našu krajinu,
akým výzvam čelí pri svojej integrácii do Slovenskej
spoločnosti. Ďalším hosťom je Ameer Mayahi,
tiež z Iraku, ktorý tu však žije už vyše 10 rokov
a tiež Vám veľmi rád porozpráva o skúsenostiach
utečenca žijúceho na Slovensku, ako aj odpovie na
Vaše otázky. Spolu s nimi nás svojou prítomnosťou
poctí aj riaditeľka odboru migrácie a integrácie MV
SR p.Petra Achbergerová a p.Andrea Böhmová,
tiež za OMI MV SR.

11:30

Pornografia – čo je jej cieľom
a kto je jej prostriedkom?
Drvivá väčšina mladých ľudí - vrátane kresťanov dnes pozerá pornografiu. Je možné, že to ovplyvní
náš pohľad na intimitu? Čomu sa z pornografie
priučíme? Pozrime sa na tento mega priemysel,
ČO je jeho cieľom a KTO je jeho prostriedkom?
Hostia:
Jozef Mihališin

11:30

Červená pre ľahostajných, biela pre núdznych
Charita tak, ako ju nepoznáme :)

11:30

Cenacolo – Majú drogovo závislí šancu?
„Vo veľkej škole Cenacolo sa učíme milovať a žiť
život. Na konci cesty v komunite sa vo vnútri väčšiny chlapcov rodí želanie založiť si vlastnú rodinu.“

11:30

Jediný spôsob ako skutočne zvíťaziť nad hriechom
Prednášajúci: Matej Kurbel, člen Komunity Ján
Krstiteľ. Od roku 2006 pôsobil ako laický misionár
najprv na Slovensku a neskôr v USA. V New
Yorku pracoval v službe evanjelizátora a v službe
pre mladých. Pán mu dal milosť ohlasovať Jeho
slovo v Mexiku, Ekvádore a v roku 2010 založil
evanjelizačnú školu v meste Nanning v Číne. Tu sa
počas niekoľkých rokov vyformovali evanjelizátori
a kazatelia, ktorí aj napriek prenasledovaniu ohlasujú Božie slovo s mocou.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, miesta a času
(každú zmenu ohlási na webe a facebooku).

XL zóna
Aj tento rok ponúka Festival Lumen bohatú XL zónu. Zahŕňa sprievodný
program v Kine Hviezda, Mestskej športovej hale, na Trnavskej univerzite, v divadle Jána Palárika a ďalších zaujímavých miestach. Vstup do
XL zóny je spoplatnený sumou 22 € a ak ste si ho nestihli kúpiť v predpredaji nájdete ho v LUMEN SHOPE. Ďakujeme, že aj týmto spôsobom
podporujete projekt Festival Lumen 2019.
V prípade naplnenia kapacity priestorov sprievodného programu si
organizátor vyhradzuje právo neumožniť vstup ďalším osobám na dané
miesto z bezpečnostných a kapacitných dôvodov. Za porozumenie
vopred ďakujeme.

XL zóna ti ponúka:
Sprievodný program:
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Servus – talkshow Rýdzo Slovenské na Trnavskej univerzite
hostia: raper Martin Dvornicky, cestovateľ Rado Hoppey
Worship Night – LCH a hostia v Mestskej športovej hale
Film Green Book v Kine Hviezda
Zaujímavá diskusia „Stretnú sa kresťan, moslim, žid a ateista…“
v Divadle Jána Palárika
Tanečný workshop so Styleunits v Mariánskej sále
Improvizačné divadlo Tri Tvorivé Tvory v Kine hviezda
Baštrng SEPRP
Michal Kubovčík a doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
v Divadle Jána Palárika
Marián Kolník o téme leadership v Malom Berlíne
PS:Digital – Čo znamená „Follow“ v marketingu
Pomimo – workshop kreslenia komiksov na Trnavskej univerzite
Golden Circle v tesnej blízkosti pódia
mnoho ďalších prednášok a workshopov na Trnavskej univerzite

Benefity:
–
–
–

–
–
–

–

–
–
–
–

Úschovňa 1ks batožiny pre držiteľa XL lístka ZDARMA
na Radničnom nádvorí
Lumen shop – zľava 15% na festivalový merch
tričko, mikina, ponožky, vrecko…
Lanáč
k hornému okruhu – skok grátis
k spodnému okruhu – lezecká stena grátis
v Lanovom Centre v Trnave
(Bude platiť aj týždeň po festivale)
Bábovka (kaviareň) na Divadelnej ulici
pri kúpe bábovky a kávy – ďalšia (druhá) káva grátis
Vstupné na mestskú vežu Trnava Tourism
študent: 2€, senior: 1,50€, dieťa: 1€
Spaghetti Leviathan
cestoviny + 0,3L kofola/malina za 2,50€
v pobočke na Hviezdoslavovej ulici
U Tibiho na Hlavnej ulici 28
kebab za 2€
kebab + cola za 2,50€
Šporheltníky na námestí
klobásový šporheltník za 3€ (zľava z pôvodných 4€)
Relax Aqua & SPA
zľava 10% na vstup do auqazóny
SUBWAY® v City Aréne
zľava 10% na americké sendviče a celú ponuku
Apimed
zľava 5% na všetky produkty Apimed

Niečo viac o...
Rýdzo Slovenské
SOBOTA, 14:00, Trnavská univerzita
Projekt Rýdzo Slovenské prezentuje ľudí, ktorí zažili niečo výnimočné, robia
niečo výnimočné alebo sa snažia vytvárať zo Slovenska ešte zaujímavejšiu
krajinu než už je. Za projektom stoja dvaja saleziánski odchovanci. Martin
Ondruš, vlogger a človek, ktorý robí veci, ktorým verí a verí veciam, ktoré
robí, a Martin Zedníček, inšpiratívny mladý chalan, ktorý vytvára nezabudnuteľné videá.
HOSTIA:
Radoslav Hoppey – netradičný cestovateľ = je turista vo vlastnej krajine,
jeho destinácie sú iba na Slovensku
Martin Dvornický – gospelový rapper projektu Piar Music
Peter Kunzo a Erika Reindlová – hudobní hostia

3T
PIATOK, 17:30, Kino Hviezda
Vznikli v roku 2004 v Žiline, potom, čo sa k dlhšie fungujúcej dvojici
Pucho + Stano pripojil tretí člen Šoko. Improvizácii sa však každý z nich
venuje už od roku 1997. Ako trojica hrávali na Improligách, kde im nestačil
krátky čas určený na scénku a tak sa zrodil nápad vytvorenia samostatnej
show. Nápad sa ujal a počas 15 rokov odohrali viac ako 600 predstavení.
Improvizácie sú tvorené vždy na mieste na základe vylosovaných tém od
divákov. Tí ich v priebehu hry svojimi reakciami menia a usmerňujú dej.

Baštrng
SOBOTA, 15:30, Divadlo Jána Palárika
Baštrng je autorský projekt Michala Kubovčíka, ktorý v spolupráci s režisérom Karolom Vosátkom a hudobným skladateľom Jurajom Haškom

ponúkajú svojský pohľad na vybrané témy učiva. Hravou formou, či už prostredníctvom stand-up formátu, komiksu, animácie, bábkovej či činohernej
scénky približujú predovšetkým diela povinného čítania, ale taktiež dejepisu, anatómie, matematiky, fyziky či chémie. Na Festivale Lumen 2019
nás svojou prítomnosťou poctí nielen Michal Kubovčík, ale aj jeho hosť,
prezident Slovenského Červeného kríža, doc.MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Extrémizmus v náboženstve – Stretnú sa kresťan,
moslim, žid a ateista…
SOBOTA, 09:30, Divadlo Jána Palárika
Pozývame Vás na interaktívnu diskusiu predstaviteľov svetových náboženstiev na Slovensku. Stretnutie organizuje Festival Lumen v spolupráci
s Fórom náboženstiev sveta v rámci XL zóny.
HOSTIA:
Egon Gál – židovský filozof
Felix Maria Ofmom – katolíck kňaz
Mohamad Safwan Hasna – moslimský imám
Ondrej Prostredník – evanjelický teológ
Michail Kapustin – židovský rabín

Trnavská arcidiecézna charita
Trnavská arcidiecézna charita pomáha všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú. Naše heslo „Blízko pri človeku“ vnímame predovšetkým ako naše
poslanie. Každý deň sa nasadzujeme všade tam, kde vieme, že je človek
v núdzi, opustený senior, matka s deťmi, alebo človek bez domova. Vždy
sa snažíme pomáhať adresne a konkrétne. Aj preto budujeme jedinečnú
sieť pomoci ľuďom na území celej trnavskej arcidiecézy. Do našich aktivít
pozývame každého, kto chce ponúknuť niečo zo seba. Pomôžte nám aj
vy pomáhať a byť tak blízko pri tých, ktorí pomoc potrebujú. Tešíme sa
na vás v našom stánku.

Informácie
Na vaše otázky vám veľmi radi odpovieme v LUMEN SHOPE
LUMEN SHOP
Nájdete tu všetko! Pre pravidelných návštevníkov festivalu: je to nový
infostánok. V LUMEN SHOPE ponúkame XL-ko, lístok na ubytovanie,
miesto pre straty a nálezy, festivalový merch aj merch účinkujúcich.
Ubytovanie
Je zabezpečené na základných školách (pozri mapu). Žiadame ubytovaných účastníkov, aby najmä v nočných hodinách boli ohľaduplní
a zachovali nočný kľud, ako voči spolubývajúcim, tak aj voči občanom
mesta Trnava. Ubytovanie chlapcov a dievčat je oddelené a žiadame Vás
o rešpektovanie tejto podmienky. Rešpektujte pokyny usporiadateľskej
služby, organizátor nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu osobných
vecí na školách. Školy treba opustiť do nedele, 9. 6. 2019 do 8:00 hod.
Ďakujeme.
Detský Kútik
Detský kútik sa nachádza na Radničnom nádvorí, deťom ponúka možnosť
zahrať sa v príjemnom prostredí a využiť dostupné atrakcie a aktivity.
Rodičov pozývame do atmosféry Rehoľnej kaviarne.
Propagačné stánky neziskových organizácií
Nájdete na Trojičnom námestí, ponúkajú množstvo zaujímavých informácií, príďte nazrieť ;)
Spovedanie, Služba ucha
Možnosť sv. spovede či rozhovoru (tzv. Služba ucha) je počas oboch
festivalových dní v priestoroch Radničného nádvoria pri Rehoľnej kaviarni.
Pre stíšenie a na prípravu sv. spovede neváhajte využiť miestnu kaplnku.

Úschovňa
S pokojom v srdci si na Radničnom nádvorí (pozri mapu) odložte veci,
ktoré počas programu nepotrebujete. Túto možnosť ponúkame v piatok,
7. 6. 2019 od 15:00 do 24:00 hod. a v sobotu, 8. 6. 2019 od 8:00 do
23:30. Prosíme o dodržanie času. Potrebujete OP a 0,50 €/deň. Ak ste
si zakúpili XL lístok, úschovňu máte zdarma (1 XL lístok = 1 ks batožiny).
Poriadok
Žiadame všetkých účastníkov, aby na námestí a v priestoroch konania
ďalšieho programu festivalu udržiavali poriadok. Na odpad budú k dispozícii odpadkové koše a vrecia. Prosíme, použite ich.
Bezpečnosť
PROSÍME, aby ste počas festivalu dodržiavali pokyny usporiadateľov,
rešpektovali mechanické zábrany, koridory a priechody vo vyznačených
priestoroch Trojičného námestia. V dave sa správajte ohľaduplne voči ľuďom okolo vás, tzn. netlačte sa, nepoužívajte dáždniky, nefajčite. Taktiež
prosíme všetkých návštevníkov, aby dohliadali na svoje osobné veci a nenechávali ich bez dozoru, zabránite tak ich poškodeniu alebo odcudzeniu.
V prípade ohrozenia bezpečnosti (ste svedkom krádeže, vidíte človeka
pod vplyvom alkoholu a pod.) informujte o tejto skutočnosti usporiadateľa alebo policajnú hliadku, ktorá bude na námestí tiež prítomná.
Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách je v Trnave zakázané.
Zdravotná služba
Festivalový víkend stráži aj zdravotná služba. Nájdete ju na všetkých
miestach sprievodného programu a počas koncertov aj na Trojičnom
námestí - pri Trojičke (súsošie) a vľavo pod pódiom.
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1 – Trojičné námestie
2 – Radničné nádvorie
1 – Trojičné námestie
3 – Mestská športová hala
2 – Radničné nádvorie
4 – Stejdžík
3 – Mestská športová hala
5 – Malý Berlín
4 – Stejdžík, LUMEN SHOP
6 – kostol sv. Anny – Uršulínky
5 – Malý Berlín
7 – Jezuitský kostol
6 – Uršulínsky kostol sv. Anny
8 – Františkánsky kostol

Kapit

7 – Divadlo Jána Palárika
8 – Františkánsky kostol sv. Jakuba
9 – Evanjelický kostol

ulská

UBYTOVANIE:
Hlboká

a – ZŠ
Atómová
UBYTOVANIE:
b – ZŠ
Kubinu
a–
ZŠ Atómová
c – Mariánska
sála
b – ZŠ Kubinu

WORKSHOPY:

x – Mariánska sála
WORKSHOPY:

y – Kino
y –Hviezda
Kino Hviezda
z – Trnavská
univerzita
z – Trnavská
univerzita

Ako podporiť projekt
Festival LUMEN
–
–
–
–
–
–
–

prednes svoje modlitby na úmysel za Festival Lumen
a všetkých jeho účastníkov i dobrovoľníkov
kúp si XL lístok na všetok sprievodný program
v hodnote 22€ v Lumen shope
navštív web stránku darujme.sk a vyhľadaj Festival Lumen
poteš seba alebo niekoho iného produktom z nášho merchu
(tričko, mikina, vrecko, ponožky, náušnice, pohár…)
výťažok z predaja čapovanej kofoly v stánku na Trojičnom námestí
putuje na Festival Lumen
vhoď pár mincí po sv. omši do festivalovej pokladničky
alebo počas verejnej zbierky na námestí v piatok aj v sobotu večer
„Štedro mu daj a nerob nič ľstivé, keď mu budeš pomáhať
v biede, aby ťa požehnával Pán, tvoj Boh, vo všetkej tvojej práci
a v každom tvojom podujatí.“ (Dt 15,10)

ORGANIZÁTORI:
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PARTNERI:

