FESTIVAL LUMEN
3. - 4. JÚN 2022

www.festivallumen.sk

FESTIVALOVÝ MERCH NÁJDEŠ
V LUMEN SHOPE

PRÍHOVOR RIADITEĽA
Celé to začalo mottom Touch the sky,
kedy sme sa mohli dotknúť Boha
a vnímať Ho. Počas ďalšieho roka sme
sa odvážne (Be Brave) rozhodli pre život
s Ním. Rozhodli sme sa Ho nasledovať
(Follow) a teraz už vieme, že vďaka Nemu
nie sme nikdy sami (Not Alone). Preto tento rok,
keď už žijeme život s Ním a pocítili sme Jeho lásku,
chceme to povedať nahlas. Chceme kričať
zo striech, že Boh premieňa naše životy a chce
premieňať aj životy ďalších. Pridaj sa k nám
a vyspievaj to spolu s nami OUT LOUD
na tohtoročnom už 30. ročníku Festivalu Lumen.
Som veľmi rád, že to môžeme osláviť a zakričať
spoločne.

God bless You!
riaditeľ festivalu Ján Holubčík SDB

PROGRAM

Piatok

Františkánsky kostol sv. Jakuba
16:00

Sv. omša - celebrant Br. Filip, OFM
Zbor UPeCe Bratislava

22:45

Moderovná adorácia - don Majo Zachar, SDB

Hlavný stage
17:45
19:00
20:15
21:30

Sima Magušinová
S hudbou vesmírnou
Good Weather Forecast
Daniel Levi

Mestská športová hala
22:45

Worship Night
RODS, Miťo Bodnár, Timothy

Stejdžík (pešia zóna)
16:55

Lýdia Rišová

Kino Hviezda
17:00
22:45

Bystriny - diskusia s Jurajom Rizmanom
Kryštof - film

Evanjelický kostol
17:00 - 21:30

Nepretržitá modlitba chvál

Uršulínsky kostol
19:00 - 22:00

Tichá adorácia

Radničné nádvorie
17:00 – 22:30
Rehoľná kaviareň, Služba ucha,
		DOMKA stan
17:00 – 20:00 Detský kútik
Spoplatnený program

Sobota
Františkánsky kostol sv. Jakuba
8:15
23:00

Sv. omša - celebrant Marián Peciar, SDB
Mládežnícky zbor z Miletičky
Sv. omša - celebrant Peter Timko, SDB
Trnavské zbory

Hlavný STAGE
17:15
18:30
20:00
21:15

Gospel fest
Godzone
Guvna B
Planetshakers

Stejdžík (pešia zóna)
13:30
14:30
16:15

Braňo Jobus - program pre deti
Detský folklórny súbor Drienka
Alltide

Radničné nádvorie
9:00 – 23:00

Rehoľná kaviareň a Služba ucha,
DOMKA stan

10:00 – 20:00 Detský kútik

Trnavská univerzita
9:30
11:30
13:30

Workshopy I.
Workshopy II.
Sr. Lamiya a Lejkta

Kino Hviezda
11:30
12:45
14:30
16:00

Stretnú sa kresťan, moslim a žid
Baštrng
Páter Peter a Milan Junior Zimnýkoval
Doktor má Filipa

Evanjelický kostol
9:00 – 17:00 Nepretržitá modlitba chvál
Uršulínsky kostol sv. Anny
9:30 - 17:00 Tichá adorácia
Charita
0:30

Afterparty - Daniel Levi, Adam Pilát
Spoplatnený program
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Aktuálne informácie o programe nájdete na našich sociálnych sieťach.
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TRNAVSKÁ UNIVERZITA - TU
Manželia Kamidroví
sobota 9.30 a 11.30

Manželstvo dobrodružstvo
Mladý človek môže mať na manželstvo rôzny názor.
Pre niekoho to môže predstavovať strach z konca,
pre iného zas nadšenie pre nové začiatky. Pre
manželov Kamidrovcov to určite bolo práve nové
dobrodružstvo, ktorým nás prevedú počas svojho
workshopu.

DISMAS
sobota 9.30 a 11.30

Polievaj tam, kde už roky nepršalo!
Kpt. Mgr. Michal Libant, vedúci slovenko-českého
väzenského spoločenstva DISMAS sa 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 tento rok nám priblíži oblasť, ktorá už
roky “nezažila dážď”.

tt.spoločenstvá
sobota 9.30 a 11.30

Spoločenstvo po pandémii - čo bude inak?
Platforma tt.spoločenstvá združuje trnavské
spoločenstvá Agape, Aggeus, Kanaán, Kráľovské
mesto a Tochelet, ktorých túžbou je spoluobjavovať
a rásť v osobnom vzťahu s Kristom. Ale prečo spolu?
Nestačí človeku jeho samostatné úsilie? Na čo je
dobré spoločenstvo? Čo mu môže dať? Alebo čo
môže on dať jemu? Príďte diskutovať, počúvať
svedectvá, zdieľať vlastné skúsenosti a hlavne
inšpirovať sa príbehmi, v ktorých je hlavnou postavou
Boh.

TV LUX
sobota 11.30

Umenie byť pred kamerou
Chcete zažiť prácu pred alebo za kamerou? Povieme
si o tom, ako vystupovať pred kamerou, ako a čo sa
pýtať a rovno si to aj skúsime! Spoločne vytvoríme aj
reportáž, ktorú odvysielame v našej televízii LUX.

Sr. Lamiya & Lejkta

sobota 13.30
Ako žiť vieru na sociálnych sieťach?
Dve známe influencerky sestra Lamiya a Lejkta sa
budú rozprávať o tom, ako sa dá žiť viera na
sociálnych sieťach.

Sestra Ruši (Eva Rušínová FMA)
sobota 9.30
All inclusive youth world

Všetko, čo si vždy chcel vedieť o živote mladého
človeka, ale nikto ti to nepovedal.

IPčko

sobota 9.30 a 11.30
Duševné zdravie
Občianske združenie IPčko je skupina mladých ľudí,
psychológov, študentov s odhodlaním pomáhať
ľuďom. Tromi základnými princípmi:
prijatie, profesionalita a priateľský prístup, sa snažia
pomáhať najmä mladým, ktorí sa nachádzajú
v náročných životných situáciách. Príďte spolu
s nimi nahliadnuť na miesto skutočného stretnutia
človeka s človekom.

Mary´s Meals

9.30 a 11.30
Aj ty vieš pomôcť na druhej strane sveta
Mary’s Meals Slovensko je súčasť medzinárodného
charitatívneho hnutia Mary’s Meals
(v preklade Máriine jedlá, Máriin pokrm, Máriine
pokrmy), ktoré účinne bojuje proti hladu vo svete
zavádzaním svojpomocného školského stravovania v
najchudobnejších komunitách na svete.

Barbora Vallová
sobota 9:30
Ako seba samého

Barbora Vallová je kreatívna producentka, koučka
a trénerka storytellingu. Workshop sa volá AKO
SEBA SAMÉHO a je o tom, ako náš vzťah so sebou
samým ovplyvňuje náš svet.

KINO HVIEZDA
Stretnú sa kresťan, moslim a žid
sobota 11:30

V medzináboženskom dialógu budú diskutovať:
Mohamad Safhan Hasna (imám, predseda islamskej
nadácie na Slovensku), Matúš Horvatovič (člen
židovskej náboženskej obce Bratislava),
Martin Kováč (starokatolícky kňaz),
Radoslav Šaškovič (kaplán dómu sv. Martina
a cirkevný sudca bratislavskej arcidiecézy).

Baštrng

sobota 12:45

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, komixu, animácie, bábkovej či činohernej
scénky približujú predovšetkým diela povinného
čítania, ale taktiež témy dejepisu, anatómie,
matematiky, fyziky, chémie, či prvej pomoci.

Páter Peter a Milan Junior Zimnýkoval
sobota 14:30

Poznáme ho ako toho, kto “spovedá” iných o ich
živote a postojoch k viere. Ale kto vyspovedá jeho?
Peter Paľovčík, známy ako páter Peter,
rozbehol v čase korony vlastný podcast, ktorý
si s postupom času našiel mnohých fanúšikov.
V rámci neho sa zhovára s mnohými známymi
osobnosťami a diskutuje o ich pohľadoch
na náboženstvo, cirkev či rituály. Na festivale však
spoznáte odpovede na jeho skúsenosti, postoje
a život. Diskusiou ho bude sprevádzať moderátor
a jeho kamarát Milan Junior Zimnýkoval.

Doktor má Filipa
sobota 16:00

Megaukecaný doktor Jožko Fatrsík a zdravotný brat
s príznakmi vyhorenia Filip Machala vás spolu
zavedú za múry nemocnice. Chceš vedieť, čo sa
deje za dverami ambulancie, prečo toľko čakáš?
Aj ty používaš google translate na vylúštenie správy
od lekára? Na toto a kopu ďalších zaujímavostí ti
odpovie ich podcast, ale aj táto diskusia.

Bystriny - diskusia s Jurajom Rizmanom
piatok 17:00
Aké vedieme v živote vojny a boje?

Prežívame čas vojny a čas dezinformácií. Ako sa v tom celom
vyznať? Prečo ľudia veria dezinformáciam? Ako sa pred nimi
brániť? Ako zvládať hrozby vojny? A aké to je zažiť vojnu
z bezprostrednej blízkosti?

PEŠIA ZÓNA
Grunt - hudobný workshop
sobota 9:30

Hudobník a basgitarista Michal Šelep vysvetlí, čo je dôležité
pri výbere vlastného nástroja, aby bol majiteľ s nástrojom
dlhodobo spokojný a prinášal mu radosť. Aké sú základné
rozdiely medzi typmi gitár a basgitár a ako to súvisí s ich
vhodnosťou pre majiteľa vrámci hrateľnosti, použitia v rôznych
žánroch, ergonómie a zvuku. Taktiež bude hovoriť
o praktických skúsenostiach s rôznymi typmi použitých
komponentov - snímačov, aktívnych elektroník a materiálov,
z ktorých sú nástroje vyrábané.
sobota 11:30
Chcete vedieť ako vzniká majstrovský nástroj? Kde rastie
najlepšie drevo a ako sa vyberá? V čom sú gitary od Gruntu
výnimočné? Proces stavby elektrických gitár a basgitár v Grunte
priblíži výrobca Martin Juríček.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
LUMEN SHOP
Nájdete tu všetko! V Lumen shope ponúkame lístky
na spoplatnený program, lístok na ubytovanie,
miesto pre straty a nálezy, festivalový merch aj
merch účinkujúcich. Lumen shop funguje aj ako
infostánok. Nájdete ho na pešej zóne.
UBYTOVANIE
Je zabezpečené na základných školách. Žiadame
ubytovaných účastníkov, aby najmä v nočných
hodinách boli ohľaduplní a zachovali nočný pokoj,
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, 05.06.2022 08:00 hod.
Adresa škôl: Základná škola Jána Bottu 27, 917
01 Trnava, Základná škola Námestie Slovenského
učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava.
DETSKÝ KÚTIK
Detský kútik sa nachádza na Radničnom nádvorí.
Deťom ponúka možnosť zahrať sa v príjemnom
prostredí a využiť dostupné atrakcie a aktivity.

PROPAGAČNÉ STÁNKY NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Nájdete na Trojičnom námestí, ponúkajú množstvo
zaujímavých informácií, príďte pozrieť ;)
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,
03.06.2022 od 15:00 do 24:00 hod. a v sobotu,
04.06.2022 od 08:00 do 23:30 hod.
Prosíme o dodržanie času. Potrebujete OP
a 0,50 €/deň. Ak ste si zakúpili lístok, úschovňu
máte zdarma (1 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, rešpektujte 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 taktiež 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.

AKO PODPORIŤ FESTIVAL LUMEN
•

prednes svoje modlitby na úmysel Festivalu 		
Lumen a všetkých jeho účastníkov i dobrovoľníkov

•

kúp si lístok na sprievodný program v hodnote 21,90 € 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…) v Lumen shope alebo cez e-shop

•

vhoď pár mincí po sv. omši do festivalovej
pokladničky alebo počas verejnej zbierky na
námestí v piatok aj v sobotu večer

•

výťažok z predaja čapovanej kofoly v stánku
na Trojičnom námestí putuje na Festival
Lumen
Ďakujeme!

BENEFITY LÍSTKA
•

Úschovňa - 1ks batožiny pre držiteľa lístka
ZDARMA na Radničnom nádvorí

•

Lumen shop - 15% zľava na festivalový merch
(tričko, mikina, ponožky, vrecko …)

•

Trnavský lanáč - k hornému okruhu skok grátis,
k spodnému okruhu lezecká stena grátis
(platí do 10.6.2022)

•

Spaghetti Leviathan - k cestovinám kofola
zdarma

•

La Donuteria - pri kúpe donutu káva (espresso
alebo lungo) grátis

•

SUBWAY® v City Aréne - 20% zľava na
americké sendviče a celú ponuku
(platí do 10.6.2022)

•

Cremì gelato&caffè Trnava - 1 porcia zmrzliny
za 1 €

Organizátori

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Partneri

www.festivallumen.sk

