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VĎAKA VÁM

Foto: archív TV LUX

RASTIEME
VĎAKA VÁM
Zrodu televízie LUX predchádzalo
nadšenie, obetavosť ľudí a presvedčenie, že to, čo sa začína, má zmysel.
Síce sme nemali istotu, či televízia
bude vysielať aj v ďalší deň, no začali
sme. Presne 4. mája 2008, priamym
prenosom slávnostnej svätej omše.
V ten deň bolo v kostole veľa ľudí.
Bol to prísľub, že v našom nadšení
sme nezostali osamotení. A my, ľudia
z televízie,
to cítime.
To, že ste
sa k nám
pridali, že
nás podporujete či už
finančne,
alebo modlitbami, je
pre nás
veľkou oporou.
Dnešný
svet totiž prináša mnohé možnosti.
Niekedy je ťažké odolať záplave ponúk. Vy ste si však vybrali práve tú
jednu, ktorú ponúka televízia LUX.
Vnáša Evanjelium do vášho každodenného života, snaží sa byť vaším
sprievodcom na ceste viery. Aby ste
sa doma cítili naozaj ako doma...

rok svojej existencie. Rok, v ktorom
televízia vysielala 17 hodín denne, čiže 6 205 hodín. Ak by sme vysielali
nepretržite, vyšlo by to na 259 dní.
Počas tohto obdobia sme odvysielali
viac ako 250 priamych prenosov svätých omší, viac ako 600 živých prenosov spravodajstva, publicisticko –
mládežníckych relácií, rozprávok,
stovky dokumentov, prednášok, svedectiev, audiencií. Veľkým úspechom
bolo zaradenie aj niekoľkých hraných filmov. S tímom 70 ľudí máme
potenciál osloviť denne približne 2,4
milióna divákov.

Už len zopár týždňov nás delí odo
dňa, v ktorom televízia LUX oslávi

Peter Novák
zástupca riaditeľa TV LUX
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Uplynul rok od chvíle, keď sme otvorili dvere do neznáma. Keď sa prvýkrát rozsvietilo svetlo kamery. Vtedy
to bolo prvýkrát. A dnes píšem
o roku. Ako sme začínali. Chcem sa
zo srdca poďakovať spoločníkom televízie, všetkým členom Klubu priateľov TV LUX, podporovateľom, našim zamestnancom a všetkým, ktorí
nás akýmkoľvek spôsobom podporujú. Všetko najlepšie k narodeninám
a úprimné ďakujem patrí vám. No
a jedno špeciálne poďakovanie patrí
Pánu Bohu za to, že je stále s nami.
A že sa s nami nebál začať...
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VĎAKA VÁM
VEĽKÁ NOC 2009
V TV LUX

Foto: stockxpert

Tým z vás, ktorí z rôznych príčin nemôžu opustiť svoje príbytky, prinášame prenosy svätých
omší a sviatočných obradov. Vypĺňame priestor, ktorý vo vašom prežívaní sviatkov patrí televízii.
Takto sme spoločne prežili aj prvé
sviatky Narodenia Pána.
Novou výzvou sú pre nás sviatky Veľkej noci. Umučenie, smrť a radostné
vzkriesenie Ježiša Krista... Ticho,
hĺbka, tajomstvo,
meditácia...
Každý piatok
a nedeľu
v pôstnom
období sa
môžete
pripojiť
k modlitbe
krížovej
cesty.

DOMA JE DOMA

Počas Veľkej noci pripravujeme prenosy svätých
omší a obradov z Vatikánu.
Môžete sa tešiť aj na
slovenskú rozprávku Veľká noc s Bonifácom, film
Don Bosco a množstvo
zaujímavých dokumentov – o Turínskom plátne,
umučení a vzkriesení Krista, stvárňovaní Krista v umeleckých dielach...

Chceme byť vašimi spoločníkmi
v sviatok aj vo všedný deň, chceme
byť studňou, v ktorej načerpáte duchovnú silu aj potechu, chceme byť
s vami doma...
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Foto: LUX Communication

TV LUX je televíziou, ktorá vám pomáha prežívať
duchovne hlbšie kresťanské sviatky, ponárať
sa do ich tajomstiev
a objavovať ich hĺbku...

Podstatu veľkonočných sviatkov objasňujeme v špeciálnych katechézach
nielen počas pôstu, ale
prinesieme ich aj vo veľkonočnom období.
Foto: vydavateľstvo DON BOSCO

Televízia, ktorá je stále s vami
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VĎAKA VÁM
OTVORILI SME
NOVÉ POBOČKY

Foto: archív TV LUX

Krátko po spustení vysielania TV LUX
v máji 2008 sa začala formovať aj pobočka v Banskej Bystrici.

V budove Diecézneho pastoračného centra
Jána Pavla II., na Kapitulskej ulici v Banskej
Bystrici sa nachádza nová pobočka TV LUX.

Mons. Rudolf Baláž. Práve vďaka nemu, ako veľkému priaznivcovi a podporovateľovi našej televízie, sa pobočka mohla vo veľmi krátkom čase
začleniť do spoločenstva Banskobystrickej diecézy. TV LUX tak môže
byť bližšie pri svojich divákoch, lepšie reflektovať život farností a spoločenstiev, a tak prinášať spravodajstvo či publicistiku aj zo srdca Slovenska.
Pobočka má dvoch zamestnancov,
moderátora a niekoľko externých technikov. Vedúcou pobočky je Mgr.
Martina Karlíková.
Foto: TK KBS Peter Zimen

Banská Bystrica

Foto: archív TV LUX

7. mája 2008 boli do spravodajstva
zaradené správy zo stredného Slovenska a v prvý júnový týždeň si mohli diváci pozrieť v priamom prenose relá-

Mons. Rudolf Baláž, zástupca riaditeľa TV LUX
Peter Novák a vedúca pobočky Martina Karlíková
na tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenia
pobočky v Banskej Bystrici.
Banskobystrické štúdio je priravené na vysielanie
relácie Doma je doma aj na dabing.
ciu z cyklu Doma je doma z Banskej
Bystrice. Hosťom bol diecézny biskup
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V súčasnosti pobočka okrem vysielania zabezpečuje aj dabing dokumentárnych filmov z rôznych častí
sveta a tiež dabing pútavého detského projektu z Ukrajiny. Aj kvôli to-

DOMA JE DOMA
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VĎAKA VÁM

Foto: archív TV LUX

Kontakt:
TV LUX – banskobystrická pobočka
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
e-mail: karlikova@tvlux.sk
telefón: 0905 010 089

Mons. Stanislav Stolárik, Mons. Ján Babjak a don
Marián Peciar SDB v prvej na živo vysielanej relácii
Doma je doma v pobočke TV LUX v Prešove.
Kontakt:
TV LUX – prešovská pobočka
Jarková 77
080 01 Prešov
e-mail: presov@tvlux.sk
telefón: 0917 527 284

DOMA JE DOMA

Prešov

Foto: Štefan Fajta

Dňa 3. 3. 2009 vysielala televízia LUX
prvýkrát aj zo svojho nového štúdia
v Prešove. Hosťami prvej relácie Doma je doma boli arcibiskup Mons. Ján

Riaditeľ televízie LUX s napätím sleduje
prácu v novom štúdiu v Prešove.
Babjak, Mons. Stanislav Stolárik a don
Marián Peciar SDB, direktor saleziánskej komunity v Bardejove. 4. marca
2009 prebehol druhý priamy prenos
relácie Ranná káva.
Foto: Štefan Fajta

mu s nami spolupracuje široká sieť
prekladateľov, ktorí zabezpečujú samotný preklad dokumentov alebo
divákov sprevádzajú priamymi prenosmi z Vatikánu.
Dňa 13. 3. 2009 sme za účasti biskupa
Mons. Rudolfa Baláža a predstaviteľov mesta Banská Bystrica slávnostne
otvorili nové priestory pobočky a zároveň sme sa stretli s členmi Klubu
priateľov TV LUX v Banskej Bystrici.

Moderátor Martin Michelčík s hosťom
v prvej Rannej káve z prešovskej pobočky.
Dňa 15. 3. 2009 sme nové priestory
slávnostne otvorili a zároveň sme sa
stretli s členmi Klubu priateľov TV
LUX v Prešove.
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VĎAKA VÁM
NAVŠTÍVILI SME
VAŠE FARNOSTI

túru vysielania. Našu tvorbu stručne
predstavujeme prostredníctvom videoprojekcie niektorého z našich
krátkych autorských dokumentárnych filmov. Farníci majú možnosť
diskutovať s človekom, ktorý bezprostredne participoval na vzniku daného programu.
Výjazdový tím tvorí aj spravodajský
štáb, ktorý zachytáva život farnosti
a neskôr ho sprostredkováva verejnosti formou reportáže. Pri väčších
výjazdoch je súčasťou aj priamy prenos nedeľnej svätej omše. Návšteva

Spravodajský štáb a zástupcovia Klubu priateľov
TV LUX medzi gymnazistami v Žiline.
Ak máte záujem, aby sme vašu farnosť navštívili, napíšte nám na adresu klub@tvlux.sk.

Foto: archív TV LUX
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Foto: Jaroslav Chanas

Riaditeľ TV LUX so spolupracovníkmi na stretnutí
s členmi Klubu priateľov TV LUX v Žarnovici.

farnosti slúži aj ako možnosť stretnúť sa s miestnym poskytovateľom
káblových služieb ponúkajúcim televízne služby, s predstaviteľmi mesta
a nadviazať tak priateľské vzťahy
a vytvoriť priestor pre dobrú spoluprácu.
Veľmi dôležitou časťou výjazdu je
osobné stretnutie s členmi Klubu
priateľov TV LUX z danej farnosti
a okolia. Týmto spôsobom chce vedenie televízie, resp. predsedníčka
Klubu priateľov TV LUX Zuzana Jurčová poďakovať členom klubu za
modlitby a finančnú podporu a zároveň pozvať ďalších farníkov k tejto
spolupráci. Osobné stretnutia okrem
toho otvárajú priestor aj pre diskusiu
a priamu reflexiu televízie jej divákmi.

Televízia LUX od začiatku roka 2009
prichádza k ľuďom ešte bližšie než
na ich televízne obrazovky. Pravidelne uskutočňujeme výjazdy do farností, v ktorých predstavujeme vízie
televízie, programovú náplň a štruk-

DOMA JE DOMA
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VĎAKA VÁM
VZÁCNY HOSŤ
MEDZI NAMI
Princ Windich-Graetz v TV LUX

Televíziu LUX v januári 2009 navštívil
Valentínsky víkend od 13. do 15. fevzácny zahraničný hosť – veľvyslanec
bruára 2009 strávili zástupcovia teleZvrchovaného
vízie LUX a Klurádu maltézbu priateľov TV
skych rytierov
LUX so svojimi
na Slovensku,
priaznivcami zo
princ WindichŽiliny. Program
Graetz.
návštevy bol
Pri svojej návspojený s oslavašteve zdôrazmi prvého výronil význam kačia založenia Žitolíckej televílinskej diecézy.
zie na SlovenV piatok rokovali
sku, hovoril
zástupcovia televízie LUX o skva- Riaditeľ TV LUX Marek Poláček blahoželá veľvyslancovi Zvr- o hodnotách
litnení vysielania chovaného rádu maltézskych rytierov na Slovensku, princo- a pravdivosti,
vi Windich-Graetzovi k členstvu v Klube priateľov TV LUX. ktoré má telev káblových televízia takéhoto
víziách v meste
Žilina. Uskutočnilo sa i stretnutie s pri- druhu sprostredkovávať svojim divákom (v Luxárni ste mali možnosť vimátorom mesta Ivanom Harmanom a
dieť dokrútku z návštevy).
študentmi Gymnázia svätého FrantišPrinc je pôvodom Talian a väčšinu čaka z Assisi. Po svätej omši v kostole
su trávi v Ríme, na Slovensko prichásvätej Barbory nasledovala krátka
dza kvôli pracovným povinnostiam.
prezentácia televízie. V sobotu TV
LUX vysielala v priamom prenose pon- Počas rozhovoru sme mali možnosť
tifikálnu svätú omšu z farského kosto- spoznať jeho názory na ochranu života od počatia či vnímanie rodiny ako
la Sedembolestnej Panny Márie na
veľkej hodnoty dneška. Preto veríme,
sídlisku Vlčince. Veriaci sa mohli zúže už čoskoro budeme mať
častniť aj natáčania pobožmožnosť privítať princa Winnosti krížovej cesty.
dich-Graetza aj v niektorej
Návšteva vyvrcholila priamym
z našich relácií.
prenosom nedeľnej svätej
omše.

DOMA JE DOMA
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Foto: archív TV LUX

Víkend v Žiline
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VĎAKA VÁM
Z NAŠEJ POŠTY
Veľmi rád vás pozerám a ste veľkým
povzbudením v dnešnej modernej
a uponáhľanej dobe. Vďaka za to, že
ste. Nikdy by som si nepomyslel, že
na Slovensku bude aj kresťanská televízia.
Lukáš
Veľmi pekne vám ďakujem za vaše
vysielanie a vaše dobro cez obrazovku. Vyprosujem vám od Pána Ježiša
Krista, aby vás všetkých obdaril Duchom Svätým, aby dobro stále prichádzalo medzi nás aj z televízie.
Božena
Rada sa pozerám na vaše programy.
Stále to vylepšujete a máte skvelých
mladých moderátorov. Úprimne ma
to teší. Snažím sa o TV Luxe hovoriť,
kde sa len dá. Mam vás rada a nech
to aj tak ostane do budúcna.
Anna
Popri ostatných TV je to prirodzene
ľudská, úprimná a duchovne obohacujúca TV, ktorá mne prináša pokoj
a radosť duše. Zvlášť mám rada sériu
Doma je doma, U Pavla, U Nikodéma, Rannú kávu, Rehoľnú abecedu,
Nielen z chleba, ale i ďalšie. Vidím,
že máte aj programy pre deti a mládež. Verím, že počet mladých divákov tiež bude rásť.
Lea Mária
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Veľmi ma potešilo, keď som sa vrátil
domov po ťažkej operácii a na obrazovke namiesto NOE, sa mi objavil
znak TV LUX.
Som vašim členom a ďakujem aj za
program, ktorý ste mi obratom zaslali. Vďačím vám najmä za ranné
sväté omše pre nás chorých.
Ste skutočne dobrí, obraz je výborný
a sú to veľmi kultivované relácie. Patrím už do generácie starých seniorov (82 r.).
Posielam vám čo najsrdečnejší pozdrav a za Vaše snaženie robiť dobrý
a kvalitný program zo srdca ďakujem.
Ľudo
Chcem vám poďakovať za skvelú televíziu so skvelými programami. TV
LUX som začala intenzívnejšie sledovať počas práceneschopnosti a ďakujem za toto “stretnutie” s vašou TV.
Oslovuje ma čoraz viac relácii, v ktorých nachádzam veľa povzbudenia
a pomoci pre môj každodenný život.
V poslednom čase ma veľmi oslovila
katechéza Jana Buca o odpustení.
Ďakujem za vašu obetavú, profesionálnu prácu a som veľmi rada, že
som sa s TV LUX „zoznámila” bližšie.
ĎAKUJEM a želám vám veľa úspechov a vyprosujem veľa Božích milostí.
S pozdravom, Miroslava

DOMA JE DOMA
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VĎAKA VÁM
NAJČASTEJŠIE
OTÁZKY
Počul som, že ste si zmenili číslo
účtu. Je to pravda?
Áno. Od septembra 2008 má Klub
priateľov nové číslo účtu. Do konca
roka 2009 síce bude fungovať aj staré
číslo, no aby ste predišli zbytočným
nepríjemnostiach, chceli by sme vám
pripomenúť už teraz, aby ste si zmenili vaše trvalé príkazy a posielali nám
príspevky na nové číslo účtu
2620013784/1100.
Manžel mi povedal, že za mňa poslal peniaze do Klubu. Neviem však,
či mi boli pripísané.
Keďže Klub priateľov TV LUX
má viacero členov s rovnakými menami a priezviskami,
nevieme, komu priradiť sumu, ktorú nám ako dar posielate. Veľmi by ste nám pomohli,
keď do kolónky „variabilný symbol”
uvediete aj vaše členské číslo, ktoré
sme vám pridelili pri vstupe do Klubu
priateľov TV LUX.
Ako sa dozviem, kedy sa uskutoční
stretnutie Klubu priateľov?
Klub priateľov TV LUX sa rozhodol
raz do mesiaca informovať svojich
členov prostredníctvom emailu o pripravovaných či už zrealizovaných aktivitách klubu, o návštevách farností
či stretnutiach klubistov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

DOMA JE DOMA

Ako vám môžem ešte pomôcť?
Často nás pozývate do vašich farností, aby sme urobili priamy prenos
svätej omše alebo inej udalosti. Veľmi radi vaše pozvania na návštevu
prijímame. Avšak sprostredkovanie
priameho prenosu je založené na
technológii, ktorú TV LUX nevlastní.
Z tohto dôvodu je možné sprostredkovať prenosy len približne zo siedmich veľkých slovenských miest prostredníctvom dobrého internetu alebo zapožičaním satelitného prenosového vozu, ktoré stojí približne 1700
eur. Na požičanie tohto vozu však
TV LUX nemá financie. Pokiaľ však veriaci z danej farnosti dokážu toto požičanie
zasponzorovať, je možné
urobiť priamy prenos.
Vzhľadom k tomu, že pozvania do
vašich farností prichádzajú do televízie takmer denne, rozhodli sme sa
spustiť aktivitu Darček pre TV LUX.
Pozývame vás k darovaniu finančného príspevku na zakúpenie technológie, prostredníctvom ktorej by sme
mohli sprostredkovávať priame prenosy z akéhokoľvek mesta či obce na
Slovensku. Ak sa rozhodnete finančne nám prispieť na danú technológiu, ktorá stojí 50 000 eur, posielajte
vaše finančné príspevky na číslo účtu
2620013784/1100 a uveďte do správy
pre prijímateľa heslo: VOZ.
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VĎAKA VÁM
PREDSTAVUJEME
NAŠE RELÁCIE

Moderátor Michal Jánoš v relácii Tandem kvíz.
Od februára 2009 beží naplno ďalšia
séria súťažno-zábavnej vedomostnej
relácie Tandem kvíz. Predtým, než
sme začali túto sériu natáčať, uskutočnili sme niekoľko zmien.
Na prvý pohľad ste si určite všimli
upravenú scénu. Je živšia, farebnejšia, šípky takmer zmizli. No najväčšou zmenou je nový moderátor. Rovnako ako predchádzajúci, aj tento je
Michal, Michal Jánoš. Má 22 rokov
a je študentom posledného ročníka
herectva na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave. Veríme, že ste si
naňho zvykli, my sa pri natáčaní nasmejeme do sýtosti. Ďalšou zmenou
je výhra, tento raz je to zájazd Po
stopách škandinávskych svätcov.
Škandinávia je naozaj krásna a kto
tam už niekedy bol, dá nám isto za
pravdu.
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Okrem bežných kôl, chystáme aj niekoľko špeciálnych vydaní. Prvé by
malo byť odvysielané v sobotu 2. mája 2009 pred prvým výročím vzniku
TV LUX.
Isto vám je jasné, že na natáčanie súťažnej relácie potrebujeme súťažiacich. Táto relácia je navyše špecifická
tým, že súťažia dvojice, ktoré sa poznajú, vedia odhadnúť svoje schopnosti, skrátka tvoria tandem.
V tejto relácii ide v prvom rade o to,
aby sme sa bavili. Nie je podstatné,
kto vyhrá, napokon, nikto nevie
všetko a každého zaskočí nejaká iná
otázka. Tí, čo nepostúpili, ľutujú, že
Foto: archív TV LUX

Foto: archív TV LUX

Tandem kvíz

Reláciu Tandem kvíz môžete sledovať
v premiére vždy v sobotu o 21.00.
nemôžu prísť ešte raz, hoci opäť aj
do prvého kola. Verte mi, naozaj sa
niet čoho báť.
Prihlásiť sa do súťaže Tandem kvíz
môžete prostredníctvom emailu
kviz@tvlux.sk.

DOMA JE DOMA
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VĎAKA VÁM

Základom každej televízie sú aktuálne informácie, novinky zo života
spoločnosti, významné podujatia
a udalosti. Objektívne by o tom malo informovať práve spravodajstvo.
Aj televízia LUX ponúka svojim divákom takúto službu. Príspevkami z regiónov Slovenska a tiež z Vatikánu
chce byť pri každom z vás. Život katolíkov na Slovensku je veľmi pestrý
a studnica podnetov na spracovanie,
veríme, nikdy nevyschne.
Správy TV LUX dáva dokopy tím spolupracovníkov po celom Slovensku,
aby sme tak pokryli väčšinu regiónov, aby sme boli pri vás čo najbližšie. Bratislava, Nitra, Trnava, Banská
Bystrica, Michalovce, Prešov, Košice,
Ružomberok, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina. Práve z týchto miest
a ich blízkeho okolia pre vás naše
spravodajské tímy pripravujú výber

DOMA JE DOMA

toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho.
Na začiatku sme vám prinášali nové
správy raz za týždeň, dnes si premiéry
Správ TV LUX môžete pozrieť v utorok a v piatok, vždy o 20.00.
Po viac ako 60 vydaniach, ktoré majú
Správy TV LUX za sebou, môžeme
skonštatovať, že počet pozvánok na
rôzne podujatia sa zvyšuje, za čo vám
veľmi pekne ďakujeme. Aj keď sa
nám nepodarí prísť všade, myslíme na
vás a veríme, že sa k vám dostaneme
pri najbližšej možnej príležitosti.
Foto: archív TV LUX

Foto: archív TV LUX

Správy televízie LUX

Jana Borovská – šéfredaktorka spravodajstva
a moderátorka piatkových správ.
Svoje tipy a námety na reportáže
a pozvánky na podujatia posielajte
na adresu:
TV LUX - správy
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
e-mailom na: spravy@tvlux.sk alebo
telefonicky na číslo: 02 / 602 027 27.
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VĎAKA VÁM
BLIŽŠIE K VÁM
Luxáreň – priestor pre vaše otázky
Relácia Luxáreň je predovšetkým
priestor pre vás, vaše reakcie, otázky, námety, podnety, kritiku. My sa
snažíme na vaše listy a emaily odpovedať, prijať konštruktívnu kritiku,
vysvetliť vám, prečo sa vo vysielaní
občas vyskytne aj chybička. Snažíme
sa vám priblížiť naše ciele, zámery
jednotlivých relácií. To sú hlavné úlohy relácie Luxáreň. V upútavkách
vám predstavujeme novinky, ktoré
sme pripravili, v krátkych reportážach vás zoznamujeme s aktivitami
Klubu priateľov TV LUX a v dokrútkach vás prevedieme našimi oddeleniami a priblížime vám jednotlivé
činnosti pracovísk a pracovníkov televízie. Aby ste poznali aj zákulisie
televízie, vysielame ju vždy z iného
štúdia či televízneho priestoru.
Napíšte nám, čo vás na televízii teší
i zarmucuje:
TV LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
alebo emailom na: luxaren@tvlux.sk.
Reláciu Luxáreň môžete sledovať
v premiére každú párnu sobotu
o 19.00.
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V súčasnosti distribuuje program TV
LUX 68 káblových operátorov a ďalších 15 sa TV LUX chystá zaradiť. Celkový počet káblových prípojok a prípojok DIGI TV dosahuje číslo 721 000,
čo predstavuje zhruba 2,26 milióna
potenciálnych divákov.
O rozširovaní pokrytia vás budeme
informovať v relácii Luxáre, na našej
web stránke a v nášom bulletine.
DIGI TV
Návod na naladenie nájdete na našej webovej stránke www.tvlux.sk
v sekcii Nalaďte nás/Pre divákov. Ak
nemáte prístup na internet, obráťte
sa priamo na infolinku DIGI TV.
UPC Broadband Slovakia
17. decembra 2008 zaradila spoločnosť UPC Broadband Slovakia TV LUX
do svojej ponuky v rámci „rozšíreného súboru“ programov. V digitálnej
televízii UPC Digital figuruje TV LUX
v balíkoch „Basic“ a „Exclusive“, ktoré pokrývajú Bratislavu, Košice a Žilinu. O možnostiach pripojenia sa informujte priamo v spoločnosti UPC.
SATRO
Do 30. 4. 2009 je TV LUX súčasťou
programového balíka MINI. Od 1. 5.
2009 bude preradená do doplnkového balíka KOMFORT. Rokujeme, aby
TV LUX zostal aj po tomto termíne
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v balíku MINI. Doteraz nám spoločnosť SATRO vychádzala v ústrety. Veríme, že to tak ostane.
Zoznam miest, v ktorých UPC zaradila TV LUX do ponuky káblovej siete:
MESTO
POZÍCIA
Bánovce nad Bebravou
SE10
Banská Bystrica
K26
Bardejov
SE11
Bratislava
K24
Bratislava - Strmé vŕšky
K22
Dolný Kubín
K57
Dunajská Streda
K61
Hlohovec
K24
Košice
K58
Košice - Šaca
S21
Levice
K54
Lučenec
S36
Michalovce
S28
Moldava nad Bodvou
SE13
Nové Zámky
K52
Pezinok
K34
Poprad
K56
Považská Bystrica
SE35
Prešov
S27
Rajec
SE29
Revúca
SE33
Sliač
SE24
Spišská Nová Ves
S29
Stará Turá
SE10
Svit
SE13
Šamorín
K57

DOMA JE DOMA

Štúrovo
Trenčín
Trnava
Veľké Kapušany
Zvolen
Želiezovce
Žiar niar Hronom
Žilina

S32
K55
K48
S36
K66
SE36
SE9
K49

Zoznam miest, v ktorých spoločnosť
SATRO zaradila TV LUX do ponuky
svojej digitálnej televízie:
Banská Bystrica
Bratislava
Brezová pod Bradlom
Devínska Nová Ves
Galanta
Myjava
Nitra
Považská Bystrica
Skalica
Topoľčany
Veľká Javorina
TV LUX ďalej rokuje aj s FiberTV (Orange) aj s Magiom (T-Com). Očakávame, že v najbližších mesiacoch by
malo dôjsť k uzavretiu zmluvy. Tiež
preverujeme možnosti satelitného
vysielanie cez službu Skylink.
Milí naši priaznivci, veríme, že televízia LUX sa bude naďalej rozvíjať
a prinášať vám samé dobré správy.
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NAVŠTÍVILI SME
AJ TIETO FARNOSTI
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Ponuka z vydavateľstva DON BOSCO
FILMY PRE VÁS
Sv. Klára a sv. František

Svätý Peter

Svätá Mária Goretti

Faustína

ka
novin
žieho
ka Bo va
l
o
t
š
Apo srdenst
Milo

2 x DVD; 200 minút
13 Eur / 391,64 Sk

2 x DVD; 200 minút
13,28 Eur / 400,07 Sk

DVD; 100 minút
9,96 Eur / 300,06 Sk

DVD; 77 minút
9,96 Eur / 300,06 Sk

KNIHY PRE VÁS
Čokoľvek ste neurobili...

Ako pokaziť dieťa...

ka
novin

nejšia
edáva
najpr

Podrobne o skutkoch
milosrdenstva.
5 Eur / 150,63 Sk

Dobré rady ako napraviť zlé prvky vo
výchove dobrými.
4,15 Eur / 125,02 Sk

Srdce otca

Hľadanie vnútornej rovnováhy

Otec má svoje miesto
v rodine, aj pri
výchove detí...
6,47 Eur / 194,92 Sk

Ako vydržať napätia
a zachovať si pritom
vnútorný pokoj?
5,64 Eur / 169,91 Sk

Kráľovná z Tammiru I.

ka
novin

Poetický príbeh z pera slovenského katolíckeho kňaza.
8,20 Eur / 247,03 Sk

Šimonove sandále

časopis AHA!

Pexesá o svätých

e
rúčam
odpo

Čo sa stalo ľuďom,
Mesačník pre mladých. Tarzícius, Ján Bosco,
zvieratkám a veciam Láska, viera, rozhovory... Dominik Savio, Laura Viv Biblii.
Predplatné na rok:
cuňová, Miško Magone
7,30 Eur / 219,92 Sk 12,95 Eur / 390,13 Sk kus: 1,50 Eur / 45,19 Sk

Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,
tel.: 02/555 722 26, e-mail: objednavky@donbosco.sk, www.donbosco.sk.
K zásielke účtujeme poštovné.

konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

VŠETKO PRE VAŠE DETI
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POZVÁNKA
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
nedeľa 3. 5. 2009
Univerzitné pastoračné centrum (UPC)
Mlynská dolina, Bratislava
PROGRAM

pondelok 4. máj 2009
mimoriadne vysielanie
TV LUX pri príležitosti
prvého výročia vysielania

Klub priateľov TV LUX, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava; tel.: 02/602 027 27
email: klub@tvlux.sk; www.tvlux.sk; číslo účtu: 2620013784/1100

Foto: dreamstime

12.00 prenos modlitby
Anjel Pána z Vatikánu
(kaplnka UPC)
12.30 svätá omša – živý prenos
(kaplnka UPC)
13.30 zábavný program
(veľká sála UPC)

