NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA: Dá sa byť svätým aj v
manželstve?
Svätosť tu nie je len pre zasvätených či slobodných. Poznáme viacerých manželov, ktorí boli
vyhlásení za svätých. V dnešnej časti relácie Národný týždeň manželstva Vám predstavíme
hneď dva manželské páry.
Manželia Labantovci nám porozprávali o svojej ťažkej ceste tehotenstvom, počas ktorej
zistili, že ich bábätko má vývojovú vadu. Po neľahkom rozhodnutí ich čakala prenatálna
operácia, ktorá mala pomôcť s vážnym rázštepom.
Manželia Letkovci sú v kresťanskom svete dobre známi. Braňo Letko je spevák skupiny
Lamačské Chvály a obaja sú pre celé Slovensko veľkým povzbudením. Dlhé roky sa im
nedarilo mať deti a preto sa začali pýtať Boha, či od nich túto rodičovskú rolu chce. Dnes sú
hrdými a šťastnými rodičmi a svoje svedectvo o Božej láske šíria ďalej.
Viac informácií o Národnom týždni manželstva, týždennej iniciatíve na podporu manželstva,
sa dozviete na webovej stránke www.ntm.sk.
► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/
► Kliknite a prihláste sa na odber videí:
https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/?sub_confirmation=1
► Sledujte nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/LOGOS-TV-276526342825702/
► Sledujte nás aj na Instagrame: https://www.instagram.com/televizia_logos/
Vítame Vás na oficiálnom YouTube kanáli TV LOGOS!
Na youtube kanáli TV LOGOS môžete nájsť zaujímavé videá z našich relácií, živých prenosov
a pozvánok na cirkevné slávnosti. Prihláste sa na odber nášho obsahu a buďte bezplatne
informovaní o nových reláciách a zaujímavostiach zo života našej Cirkvi. Ďakujeme za Vašu
podporu.
Navštívte náš web:
► https://www.logos.tv/
To naj z TV LOGOS:
► GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeN8nUpX59arTcdF6Lm9k_V
► HOMÍLIE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxdHAKCsng23XD3xgkV–jQo
► EXORCIZMUS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeJFtZfER4S8LjQdJ-jbTM3
► LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: ZAMYSLENIA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxdbQpJlXexHONj4Z8xxeF0► OTCOVIA PÚŠTE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxe9tJfPZ5C65sfZL6LWZAFK
► DEJINY GRÉCKOKATOLÍKOV:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeM77FLOYYL7HXzvUIaeNVG
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► ŽIVÉ PRENOSY:
LITMANOVÁ, HORA ZVIR –
https://www.youtube.com/channel/UC_uKAEF4Y-bN5_K8GcJ9VTg/?sub_confirmation=1
PREŠOV, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCN4yDkyVcx4iuOQ94Q8qj7g/?sub_confirmation=1
KOŠICE, KATEDRÁLNY CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCWxyYkFCm2IZDXJMQ9jbEbA/?sub_confirmation=1
ĽUTINA, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCscCDAijN8fz8hJtjAFNXGA/?sub_confirmation=1
BRATISLAVA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/?sub_confirmation=1
KLOKOČOV, CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCUpH66dWbs4KXzct85LkF4w/?sub_confirmation=1
MICHALOVCE, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCDWHNgsrKZgIDT9wG8StzjA/?sub_confirmation=1
UŽHOROD, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCsI-iNY44DvoxNkO_0ctW5w/?sub_confirmation=1
PARMA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCABVdev-seFrxloyVIaBFTA/?sub_confirmation=1
Sledujte nás aj na:
► TELEVÍZIA ZEMPLÍN:
https://www.youtube.com/channel/UCNLPS_WSp44laYFqh7wC5zA/?sub_confirmation=1
#NTM2021 #LOGOSTV
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