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Foto: archív autora

ÚVODNÍK
Základom zodpovedného využitia
prostriedkov je dobré plánovanie –
myslím, že v tom sa zhodneme. Tak
sme si v TV LUX povedali, že septembrové zmeny vo vysielacej štruktúre si
dobre pripravíme. Plánovať sme ich
začali 8. apríla. Na prázdniny sme sa
rozchádzali s dobrým pocitom, že máme všetko vymyslené.
Keď sme sa ale koncom augusta začali schádzať, ukázalo sa, že niektoré
veci sú úplne inak.
To slovenské: „Človek
mieni, Pán
Boh mení“
sa ukázalo
ako veľmi
pravdivé.
Výsledkom
neplánovaných zmien
je napríklad
skutočnosť,
že dnes sa
vo vysielaní našej televízie počas pracovných dní stretávame s denným
spravodajstvom! Spravodajský súhrn,
ktorý sme do 1. septembra 2009 vysielali dvakrát za týždeň vysielame iba
cez víkend.
Vyrábame a vysielame aj cykly ako sú
Mariánska sobota, Božie Milosrdenstvo, Saleziánsky magazín, Putovanie
kalváriami, Každý deň so svätými – teda tie relácie, ktoré sme pripravovali
už pred letom. No udalosti okolo pôvodne neplánovaného a tak aj nepri-
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pravovaného prechodu na denné
spravodajstvo nám ukázali, že dobrý
Pán Boh vie nájsť riešenia aj vtedy,
keď ľudské možnosti zlyhávajú a že
v TV LUX máme naozaj skvelých ľudí!
Juraj Drobný
vedúci oddelenia programu

DOMA JE DOMA
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DAR SVÄTÉHO OTCA
PRE TV LUX

lich s erbom Benedikta XVI., cibórium
pre uchovávanie hostií a nádherný bohostánok. Za všetky tieto dary sme Svätému Otcovi veľmi vďační.
Dňa 8. 9. 2009 o 18.00 počas svätej omše, ktorú sme vysielali naživo, požehnal
bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský súkromnú kaplnku TV LUX.
Kaplnka slúžila doteraz ako provizórium. V pracovných
dňoch o 12.00 sú v nej
slúžené sväté omše
pre zamestnancov.
Od momentu požehnania je v kaplnke
stála prítomnosť eucharistického Krista.
Kaplnka je zasvätená
Sedembolestnej Panne Márii.

DOMA JE DOMA

Prinášame odpoveď Ing. Arch. Michaely Hirnerovej, PhD. na otázku, aká je
nosná myšlienka podstavca bohostánku, ktorého je autorkou.
Nosná idea návrhu podstavca bohostánku v kaplnke TV LUX bola prozaická – v minimálnom priestore dosiahnuť
maximálnu funkčnosť.
Podstavec tvoria štyri dosky. Dve zvislé
sú upevnené do steny a nesú police.
Príbytok Eucharistického Pána je na
vrchnej z nich, spodná slúži predmetom na prípravu Jeho dennodennej
obety pre nás –
zamestnancov.
Police predstavujú otvorenú náruč Krista, situovanie Bohostánku jeho hlavu.
Podstavec
naznačuje symbolicky tvar kríža
s tým, že ťažisko
je do jeho pravej
strany. Naznačuje Kristovo zosnutie s tvárou
obrátenou na lotra po jeho pravici, ktorého pozýva do nebeského kráľovstva. To isté pozvanie patrí dnes aj
nám.
Odpovede zamestnancov našej televízie na otázku, čo pre nich znamená prítomnosť Boha v kaplnke v priestoroch
TV LUX nájdete na s. 10.
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Foto: Archív TV LUX

Foto: TK KBS/Peter Zimen

TV LUX dostala od pápeža Benedikta
XVI. výnimočný dar – liturgické vybavenie pre kaplnku v sídle našej televízie.
Do Mlynskej doliny postupne prišli
nádherné ornáty, v jednom z nich Svätý Otec aj celebroval svätú omšu v súkromnej kaplnke. Neskôr prišla z Vatikánu väčšia zásielka – bohoslužobný ka-
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Z POBOČIEK
Banská Bystrica

Foto: Archív TV LUX

Internet sa stal každodennou súčasťou
života takmer každého z nás. Zatiaľ čo
niektorí len pomaly vstupujú do informačných vôd, iní s ľahkosťou surfujú
po hladine a objavujú stále nové horizonty, diskutujú či siahajú po zábave.
Keďže počítačový a internetový slovník už aktívne používajú i deti , snažia
sa mu prispôsobiť i tvorcovia detských
programov. Nositeľom morálnej hod-

Bonkovi a všetkým kresleným postavičkám prepožičiava hlas herec Ján Haruštiak.

noty sa tak nestáva klasická rozprávková postava a aj negatívny hrdina na
seba berie aktuálnejšiu podobu.
V prípade detského programu s názvom Antivírus pre deti tvorcovia ukrajinského Clara Studio za sprievodcu
svetom internetu, vzdelania a etiky
zvolili rybku Ichtis. Táto veselá, trojrozmerne animovaná rybka žijúca
v počítači, sa deťom prihovára moderným jazykom, ktorý im je blízky z každodennej komunikácie. S Ichtis spoznávajú internet ako „dobrého sluhu“ a vďaka aktuálnosti jazyka ľahšie
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prenikajú aj k tomu, čo je nadčasové
a nemenné. Ichtis im spolu s kamarátkou Mobou, mobilným telefónom,
v každej časti prinášajú i kreslenú rozprávku o ich najlepšom priateľovi Ježišovi Kristovi. Práve on im ponúka návod na hľadanie antivírusu potrebného na zničenie zákerných počítačových
vírusov Hnevu, Závisti či Lenivosti, ktoré na deti zlomyseľne číhajú. Pozrite si
a posúďte sami.
A zatiaľ vás prostredníctvom nášho
bulletinu pozývame do zákulisia tvorby tohto detského projektu.
Martin Šajgalík (Ichtis): „Nikdy som
netušil, že sa stanem rybou. Napriek
tomu sa mi pláva dobre. Úloha rybky
Ichtis sa mi páči, lebo aj keď možno
niekedy zvláštnym spôsobom, no
predsa, učí deti a zároveň aj nás všetkých, čo je správne a čo nie. Pri dabovaní sa často dobre zabavíme, no sú aj
situácie, kedy musíme tvrdo makať. Verím, že sa skamarátime a budeme sa často spolu stretávať.“
Pripravila Martina Karlíková, vedúca pobočky TV LUX v Banskej Bystrici.
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V našej pobočke sa začal nový školský
rok s novou reláciou. Relácia UPC live
dostala svoju mladšiu sestru. Pôvodný
názov novej relácie mal byť UPC Café,
čím sme chceli poukázať na komornejšiu atmosféru prešovského univerzitného pastoračného centra oproti tomu bratislavskému. Nakoniec sme sa
však rozhodli použiť názov, ktorý nesie hlavná miestnosť prešovského
UPC – Čaviareň (a, samozrejme, „live“
za tým). Čaviareň vznikla spojením
slov čajovňa a kaviareň a ide o abso-

Tí si vždy k sebe pozvú štyroch hostí –
jedného hudobníka, výtvarníka, človeka z oblasti literárneho a nakoniec aj
dramatického umenia. Malo by ísť
o študentov vysokých škôl, ale okrem
terajších sa určite ukážu aj bývalí. Nebude chýbať ani sonda do života študentov na vysokej škole, kam sa pravidelne vyberieme s našou kamerou.
Foto: Archív TV LUX

Prešov

Čaviareň vznikla spojením slov čajovňa a kaviareň.

Večerom vás budú sprevádzať traja páni –
Ján Knapík, Dušan Guman a Martin Michelčík.

lútnu prešovskú raritu. Ručím vám za
to, že ju nikde inde nenájdete. Na obrazovkách TV LUX sa s ňou môžete
stretávať každú tretiu stredu v mesiaci
o 20.30.
A čo vás čaká, ak sa rozhodnete do Čaviarne zavítať? V prvom rade je to čaj
alebo káva podľa vlastného výberu.
Ak prídete priamo na natáčanie, obslúžime vás my, pred televízorom to
musíte zvládnuť sami. Večerom vás
budú sprevádzať traja páni – Ján Knapík, Dušan Guman a Martin Michelčík.

DOMA JE DOMA

A taktiež všadeprítomný humor. Pretože s úsmevom ide všetko ľahšie.
O čo viac potom so smiechom...
Prvú pilotnú časť Čaviareň live nájdete
v archíve na www.tvlux.sk pod názvom Čaviareň live (1). Ak ste z Prešova
a okolia, pozývame vás na živú nahrávku relácie. A taktiež, ak by ste
mali akýkoľvek tip na študenta, ktorý
by zapadol do koncepcie nášho programu, neváhajte a dajte nám o ňom
vedieť na caviaren@tvlux.sk.
Tešíme sa na stretnutie v Čaviarni na
Jarkovej 77 alebo priamo u vás doma,
prostredníctvom TV LUX.
Martin Michelčík, vedúci
pobočky TV LUX v Prešove
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PREDSTAVUJEME
NAŠE RELÁCIE
Od septembra sa na vás usmieva nová
programová štruktúra. Z televíznej
obrazovky popri zabehnutých reláciách vykukujú aj nové programy.
AKTUÁLNE
S KARDINÁLOM
TOMKOM
Jozef
kardinál
Tomko je muž uznávaný doma i vo
svete. Jeho diplomatická prax, život v mnohých krajinách sveta ho predurčujú na širokospektrálny pohľad na mnohé udalosti.
Pozerajte reláciu Aktuálne s kardinálom Tomkom v premiére v pondelok
nepárneho týždňa o 18.05 a v reprízach
v stredu o 13.05, v piatok o 18.05
a v nedeľu o 19.40.
BOŽIE MILOSRDENSTVO
V spolupráci s Kongregáciou sestier
Matky Božieho Milosrdenstva sme sa
rozhodli pomôcť v šírení úcty k Božiemu Milosrdenstvu. Vždy v piatok
o 15.00 prinášame ruženec k Božiemu
Milosrdenstvu spolu so zamyslením.
Modlite sa s nami.

KAŽDÝ DEŇ SO SVÄTÝMI
Liturgický kalendár je plný príkladov
zbožného a svätého života. Ľudia,
svätci, ktorých príklad je hodný nasledovania, sa stali inšpiráciou pre vznik
relácie Každý deň so svätými. O 7.30
ráno sa priblížte k nebu.
KNIHA
Relácia má priblížiť divákom svet knihy, predstaviť im novinky na katolíckom knižnom trhu, upozorniť na kvalitné tituly. Tvorcovia vás postupne zoznámia s autormi, ilustrátormi a ďalšími
dôležitými ľuďmi, ktorí sa podieľajú na
tvorbe náboženskej literatúry.
MARIÁNSKA SOBOTA
Mnohí z vás žiadali na obrazovkcáh
TV LUX modlitbu ruženca. Preto vždy
v sobotu prinesieme reláciu Mariánska
sobota, ktorej hlavnou časťou je práve
ruženec. Okrem toho plánujeme v októbri a v máji prinášať na obrazovky
dennú modlitbu ruženca. Veríme, že
sa nám to podarí a že naplníme aspoň
čiastočne vaše prosby.
MÔJ NÁZOR
Stále sa niečo deje. Prijímajú sa nové
zákony, diplomati a štátni predstavitelia cestujú do iných krajín, Svätý
Otec cestuje a prijíma návštevy, menuje nových biskupov a kardinálov, ale
prekvapuje nás aj sama príroda a každodenný život vôbec. Čo si o aktuál-
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nom dianí i nadčasových otázkach
myslia osobnosti nášho cirkevného života? Takto vznikla relácia Môj názor.
V premiére ju môžete sledovať
v pondelok párneho týždňa o 18.05,
reprízy prinášame v piatok o 18.05
a v nedeľu o 19.40.

PUTOVANIE KALVÁRIAMI
Na Slovensku je mnoho krásnych kalvárií. Miro Lisinovič má záľubu v ich fotení. Spojili sme jeho schopnosti s našimi,
a tak vznikla zaujímavá relácia. Vysielací čas je každý pracovný deň o 18.00.
ROZPRÁVOČKA
Klasická večerná rozprávka pre deti na
dobrú noc. Keďže TV LUX je katolíckou televíziou, možno sa pýtate, čo
má Maťko a Kubko alebo Muška
Svetluška spoločné s kresťanstvom? Je
dokázané, že dieťa sa učí najviac cez
prerozprávaný príbeh. A práve tieto
príbehy nenásilnou formou učia deti
morálnym hodnotám.
Pomoc blížnemu, láskavosť, ale i nová vedomosť pomáhajú deťom
rozvíjať intelekt, no najmä dušu. Aj my dospelí
si často radi pozrieme
rozprávky práve pre

DOMA JE DOMA

pekný pocit na duši, ktorý po nich
ostáva. Každý deň vždy nový diel
o 18.30.
SALEZIÁNSKY MAGAZÍN
Reláciu pripravujú Saleziáni dona
Bosca v spolupráci s vyše tridsiatkou
mladých z celého Slovenska. V relácii,
ktorá je určená širokému publiku,
chcú každý mesiac priblížiť život a poslanie saleziánskej rodiny na Slovensku i vo svete a predstaviť saleziánsky
výchovný štýl a spiritualitu. Jedným zo
zámerov saleziánov je vychovávať aj
samotných mladých tvorcov, dať im
priestor pre rozvíjanie talentov a učiť
ich pracovať spoločne.
STRETNUTIA S JEŽIŠOM
Na tradíciu relácie Škola Pavlovho slova nadväzuje relácia Stretnutia s Ježišom. Bratislavský arcibiskup Stanislav
Zvolenský sa formou Lectio Divina bude zamýšľať nad úryvkami z Evanjelia.
V premiére v utorok párneho týždňa
o 20.30, v reprízach v sobotu o 13.30,
v nedeľu o 11.15 a v pondelok o 15.00.
Veríme, že sa nám podarilo naplniť vaše očakávania. Je evidentné, že reprízovosť klesla, že sme na dobrej ceste
skvalitňovania programov.
Vaša podpora je pre nás dôležitá, a preto sa tešíme každej
spätnej väzbe. TV LUX je tu
pre vás!
Jana Trávníčková
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PREHĽAD
PREMIÉR PROGRAMOV
AKTUÁLNE S KARDINÁLOM TOMKOM
Kardinál Tomko a jeho vnímanie udalostí
doma i vo svete.
Mesačne pondelok o 18.05.
ANJEL PÁNA
Priamy prenos modlitby z Vatikánu.
Nedeľa o 12.00 hod.
BOŽIE MILOSRDENSTVO
Hodina Milosrdenstva a Korunka k Božiemu Milosrdenstvu.
Piatok o 15.00.
CENTRUM NÁPADOV
Inšpiratívny magazín pre deti.
Každá druhá sobota o 8.00.
ČAVIAREŇ LIVE
Komorná relácia z prostredia prešovského
univerzitného pastoračného centra.
Mesačne streda o 20.30.
DOKUMENTY
Piatok o 19.25, sobota o 21.15 a nedeľa
o 20.30.
DOMA JE DOMA
Popoludňajšia relácia s rôznym tematickým zameraním. V pondelok Doma v rodine, v utorok Doma v Cirkvi, v stredu Doma
v histórii, vo štvrtok Doma v kultúre
a v piatok Doma na dôchodku.
Pracovné dni o 17.00.
FILMiX
Dianie vo svete filmu, recenzie a tipy na
dobré filmy.
Mesačne štvrtok o 21.30.
GENERÁLNA AUDIENCIA
Priamy prenos z Námestia svätého Petra.
Streda o 10.30 hod.
GOSPEL PÁRTY
Koncerty gospelových kapiel.
Každá druhá sobota o 10.30.
HRDINOVIA VIERY
Cyklus kreslených príbehov o svätých.
Sobota o 7.45.
ICHTIS – ANTIVÍRUS PRE DETI
Počítačové vírusy spôsobujú veľa škôd.

A čo takto vírusy hnevu, závisti, nenávisti?
Ako sa s nimi vysporiadať, to poradí deťom
antivírus – rybka Ichtis.
Nedeľa o 8.00.
KATECHÉZA
Poznanie kresťanských právd a morálky.
Nedeľa o 18.45.
KAŽDÝ DEŇ SO SVÄTÝMI
Krátky životopis svätca na daný deň.
Denne o 7.30.
KLBKO
Relácia pre predškolákov s kamarátom
Klbkom.
Každá druhá sobota o 8.00.
KNIHA
Relácia, ktorá nám poradí, čo dobré si môžeme prečítať.
Mesačne štvrtok o 18.05.
LUXÁREŇ
Informácie zo zákulisia televízie, priestor
pre vaše otázky a naše odpovede.
Každá druhá sobota o 18.00.
MARIÁNSKA SOBOTA
Rozjímavá modlitba svätého ruženca.
Sobota o 12.30.
MEDZI NEBOM A ZEMOU
Zaujímaví hostia Mariána Gavendu.
Každý druhý utorok o 20.30.
MESTEČKO NÁDEJE
Príbehy detí a psa Bonka, ktorý im pomáha riešiť problémy vo svetle Božieho slova.
Každá druhá sobota o 7.30.
MIKRODOKUMENT
Pondelok o 20.10.
MOJA MISIA – MAGAZÍN
Diskusia k misionárskym dokumentárnym
filmom.
Každý druhý piatok o 20.30.
MÔJ NÁZOR
Významné osobnosti cirkevného života sa
vyjadrujú k udalostiam spoločenského
i cirkevného života.
Pondelok o 18.05.
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PREHĽAD
PREMIÉR PROGRAMOV
NÁVRATKA
Životné svedectvá obyčajných ľudí.
Pondelok o 7.35.
OCTAVA DIES
Spravodajstvo z Vatikánu.
Nedeľa o 17.30.
ORIENTÁCIE
Magazín zo života veriacich.
Každý druhá sobota o 19.00.
POÉZIA
Nedeľa o 12.30.
POLTÓN
Magazín o gospelovej hudbe.
Každý druhý štvrtok o 20.30.
POLTÓN KLUB
Relácia s predstaviteľmi slovenskej hudobnej gospelovej scény.
Každá druhá streda o 20.30.
PREHĽAD KATOLÍCKYCH PERIODÍK
Streda o 21.30.
PRI KÁVE
Publicistická relácia nielen na ráno.
Pracovné dni o 7.45.
PUTOVANIE KALVÁRIAMI
Spoznávame slovenské kalvárie.
Pracovné dni o 18.00.
REHOĽNÁ ABECEDA
Dokumenty o rehoľníkoch.
Každá druhá streda o 21.40.
ROZPRÁVOČKA
Klasické večerníčky, ktoré ukladali do postieľok celé generácie detí.
Denne o 18.30.
SALEZIÁNSKY MAGAZÍN
Magazín zo života saleziánskej rodiny na
Slovensku.
Mesačne nedeľa o 18.00.
SPRAVODAJSKÝ SÚHRN
Najvýznamnejšie udalosti v Cirkvi vo svete
aj u nás.
Sobota o 8.40.
SPRÁVY
Aktuálne spravodajstvo zo života veriacich

z domova i zo sveta.
Pracovné dni o 20.00.
STARÝ ZÁKON
Animované príbehy zo Starého zákona.
Sobota o 7.00.
STRETNUTIA S JEŽIŠOM
S bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským nad textami Evanjelia.
Mesačne utorok o 20.30.
SVÄTÁ OMŠA
Pracovné dni o 7.00 a v nedeľu o 10.00.
ŠTÚDIO AHA!
Magazín pre mladých na aktuálne témy,
s odborníkmi, známymi osobnosťami, doplnený kvalitnou hudbou.
Každá druhá sobota o 10.00.
TANDEM KVÍZ
Súťažno-zábavná vedomostná relácia.
Sobota o 20.30.
U NIKODÉMA
Jozef Kováčik a jeho hostia diskutujú
o rôznych spoločenských témach.
Každý druhý pondelok o 20.30.
U PAVLA
Diskusná relácia na politické témy.
Každý druhý pondelok o 20.30.
UPÉCÉ LIVE
Pavol Danko medzi mladými v bratislavskom univerzitnom pastoračnom centre.
Mesačne streda o 20.30.
VLASTNÁ CESTA
Svedectvá kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok
o ich ceste k zasvätenému životu.
Každá druhá nedeľa o 19.15.
VEČERNÁ UNIVERZITA
Záznamy prednášok na rôzne teologické
témy.
Nedeľa o 21.00.
Z PRAMEŇA
Bohoslužba slova z rannej svätej omše.
Pracovné dni o 18.45.
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ANKETA

Som na našu kaplnku hrdý. O to viac,
že nám jej zariadenie daroval Svätý
Otec Benedikt XVI. Keď prídem ráno
do televízie, snažím sa najskôr zastaviť
práve tam.
Marek Poláček, riaditeľ TV LUX

adorácii, poprosiť o pomoc, zveriť mu
svoje starosti i tých, ktorí sú mi blízki,
tiež svojich kolegov, nájsť vnútorný
pokoj, keď ma niečo rozčúli či rozruší
a poďakovať za dobrodenia prijaté
počas dňa.
sestra Lucia Cuninková, Klub priateľov
TV LUX
Pre mňa je to nevýslovne veľkým darom, pretože mám možnosť každý
deň sa stretať so živým Kristom
v eucharistii. Túto prítomnosť Boha,
odkedy máme v TV LUX kaplnku, pociťujem nielen v práci, ale aj mimo nej
vo svojom živote. Môžem povedať, že
sa cítim šťastný.
Michal Benko, kameraman
Foto: TK KBS/Peter Zimen

Foto: TK KBS/Peter Zimen

Čo pre teba ako zamestnanca TV LUX
znamená mať v priestoroch televízie
k dispozícii kaplnku?

Kaplnka je miestom ticha v ruchu televízie. Tam sa môžem kedykoľvek zastaviť, posedieť chvíľku a pozhovárať
sa, v tichu, s Bohom. Nikdy v živote by
ma nenapadlo, že raz bude pri mne
tak blízko, aj fyzicky.
Peter Novák, zástupca riaditeľa TV
LUX
Je to splnenie môjho dávneho sna
a zároveň v kaplnke so stálou eucharistickou prítomnosťou Krista dostala
TV LUX konečne živé Srdce!
Juraj Drobný, vedúci oddelenia programu TV LUX
Kaplnka má pre mňa veľký význam,
môžem sa tu stretnúť so živým Ježišom pri svätej omši aj mimo v krátkej

10

Mať uprostred profánnych pracovných priestorov kúsok priestoru sakrálneho, znamená pre veriaceho človeka byť v neustálom kontakte s tým,
čo ho presahuje – s tajomstvom absolútna. A ak je kúsok tohto absolútna
zhmotnené v prítomnej eucharistii,
kontakt s ním sa stáva vrelší, bližší, intímnejší.
Karol Karlík, oddelenie produkcie
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Foto: TK KBS/Peter Zimen

Z NAŠEJ POŠTY

DOMA JE DOMA

Mám obrovskú radosť z TV LUX, jednoduchým kliknutím na ovládači je
okolo mňa pokoj, také láskavé „príjemno“... Aký to kontrast oproti iným
staniciam!
Foto: Archív TV LUX

Milí pracovníci TV LUX,
v pondelok pred dvoma týždňami som
našla na DIGI TV vašu televíziu. Dozvedela som sa o nej z vášho bulletinu,
ktorý som vtedy dostala.
Prvýkrát som vás sledovala v ten deň
neskoro večer, práve ste vysielali reláciu Z prameňa, kázeň mal dp. Juraj
Drobný. Rozprával v nej o tom, ako si
nevedel spomenúť na modlitbu, hovoril tiež o svojom vzhľade. Pamätám si,
ako položil otázku – čo si asi pomyslí
divák, ktorý práve teraz prvýkrát sleduje TV LUX a vidí v nej kňaza, ktorý
sa nevie modliť a ešte aj tak netypicky
vyzerá. Pripadala som si vtedy, akoby
mal u nás doma nejakú tajnú kameru.
K jeho vzhľadu musím poznamenať,
že sa skutočne podobá viac na Ježišových súputníkov ako na dnešných kňazov (tým však
nemyslím
nič
negatívne, pôsobí veľmi prirodzene) a čo sa
týka modlenia –
jeho kázne nemajú chybu. Hovorí tak „správne“
bezprostredne, vysvetľuje a „triafa“
veru presne... Momentálne som nezamestnaná, a tak mi nerobí problém
začínať deň s vami o 7.00 svätou
omšou (verte, vždy mi dodá poriadnu
dávku energie na celý deň). Obľúbila
som si aj ďalšie relácie a zvykám si aj
na novú štruktúru programov.
Dnes som sledovala priamy prenos
z vysvätenia vašej kaplnky a tešila som
sa spolu s vami.

Moji LUXáci, urobili ste už obrovský
kus práce a ešte vás toho určite veľa
čaká. Takže, ako sa vždy u nás hovorí,
pomáhaj Pán Boh!
Teším sa na zajtrajšie ráno.
Eva z Dubnice nad Váhom
Na úvod prajem všetkým veľa darov
Ducha Svätého.
Som rada, že už aj v našom meste, my,
„činžiakoví“, môžeme sledovať túto
kresťanskú televíziu. K jej sledovaniu
sa dostávam len sporadicky, lebo pracujem na smeny a mám aj iné aktivity,
ale aj to ma povzbudzuje, keď vidím,
ako žijú a pôsobia ľudia v Cirkvi. Aj
prenosy svätých omší sú úžasné, hlavne pre chorých ľudí.
Pozdravujem a srdečné Pán Boh zaplať.
Mária zo Skalice
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MEDZI VAMI
NAVŠTÍVILI SME

Júl
4. – 5. júla sme
boli na púti na
Levočskej hore,
odkiaľ ste mohli
v priamom prenose
sledovať
viaceré sväté omše a pobožnosti.
Priamo na hore
sa stali novými
členmi
Klubu
priateľov TV LUX
48 pútnici.
18. – 19. júla sme navštívili Gaboltov
v košickej arcidiecéze a Skalku pri
Trenčíne, ktorá je najstarším pútnym
miestom na Slovensku.
22. – 26. júla sme nemohli chýbať na
známom festivale gospelovej hudby v Námestove – Verím, Pane. Naša
televízia odvysielala viaceré koncerty.
25. – 26. júla sa v Kluknave konala púť
k svätej Anne. Veriaci tejto farnosti
nás pekne prijali a 21 z nich sa stalo novými členmi Klubu priateľov TV LUX.

8. – 9. augusta sme sa zúčastnili púte
do Klokočova, jedného z najznámejších miest košickej eparchie.
15. augusta sa na Starých Horách konala púť na slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie, kde sme boli prítomní
aj my z Klubu priateľov TV LUX.
15. augusta sme navštívili odpustovú
slávnosť v Prievidzi.
September
5. – 6. septembra pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie sme priniesli prenos svätej omše z Marianky
pri Bratislave.
13. septembra sme vysielali priamy prenos svätej omše zo sviatku Povýšenia
svätého Kríža z prešovskej kalvárie .
15. septembra sa na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, konala národná púť v Šaštíne. Svätú omšu odvysielala v spolupráci s STV
aj TV LUX.
19. septembra sme s TV LUX strávili deň
vo farnosti Kráľovnej Rodiny v Bratislave na Teplickej ulici.
20. septembra sa uskutočnilo stretnutie s kolegami z pobočky z Prešova vo
farnosti Plavnica.
27. septembra ste sa s nami mohli
stretnúť aj vo farnosti Ľubotín.
Foto: Archív TV LUX

Foto: Štefan Fajta

Prostredníctvom výjazdov Klubu priateľov TV LUX sa snažíme byť bližšie pri
vás, našich divákoch a dať vám možnosť porozprávať sa a dozvedieť sa
i o nás informácie „z prvej ruky“.

August
6. – 9. augusta sa v Kráľovej Lehote konal open-air festival gospelovej hudby
Campfest. Odtiaľ naša televízia odvysielala niekoľko záznamov.
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MEDZI VAMI
REPORTÁŽ
„Dajte mi zopár pár pier, zoberiem deťom. Je tam napísané TV LUX? A, áno,
už vidím. Tak päť vás poprosím.“ Podávam perá a chystám sa vydať
z bankovky. „Nechajte, to je dobre.
Však je to pre nás,“ kývne usmiata pani
rukou a poberá sa ďalej. Nedá mi neopýtať sa: „Ste členkou Klubu?“ „Pravdaže, preto som tu,“ dodáva pani s ešte
širším úsmevom a poberá sa ďalej, jej
úsmev zostáva so mnou.
Stojím v propagačnom stánku našej televízie a pripadám si, ako keby som sledovala priamy prenos v Televízii LUX
a zároveň v ňom aj účinkovala. Modré
bočné plachty stánku spolu so strieškou
vytvárajú predo mnou akúsi obrazovku,
veci na pulte fungujú ako diaľkové
ovládanie priťahujúce zvedavcov.
Z času na čas sa niekto priblíži
s pohľadom upretým na propagačné predmety a číta: „TV LUX?“
Hneď sa zvedavca pýtam, či pozná našu
televíziu. Vo väčšine prípadov znie odpoveď: „Nepoznám.“ A tak je tu priestor na to, aby neznámy zvedavec dostal informáciu o katolíckej televízii,
ktorá na Slovensku vysiela aj pre neho
a už aj k nemu letí leták. Zvedavec pozerá, číta, pýta sa, ako si môže televíziu
naladiť a ide ďalej.
Po neznalých zvedavcoch sa objavujú
hlúčiky ďalších milých ľudkov, ktorých
priťahuje už samotný stánok, lebo ho
dobre poznajú. Prichádzajú, aby podporili svoju televíziu. Ďakujú nám za vysielanie a okrem finančnej podpory nás
uisťujú o tom, že na nás pamätajú

DOMA JE DOMA

v modlitbách. To sú naši klubisti. Hneď
sa pri nich cítim lepšie.
Vidím, že v tejto mojej stánkovej relácii
účinkuje viac ľudí a ich podpora
a povzbudenie dodávajú všetkému oveľa hlbší zmysel. Vidím, pre koho v tomto
propagačnom stánku stojím ja, pre koho tu je Televízia LUX a kto sú tí vzácni
ľudia, ktorí si zaslúžia, aby boli pre nich
tvorené kvalitné programy. Záleží im
na tom, aby katolícka televízia vysielala
a chcú sa na jej živote podieľať. Veľmi
sa tešia z toho, že ich chorí, nevládni
príbuzní môžu v televízii každý deň
sledovať svätú omšu. Oceňujú programy, ktoré môžu bez problémov sledovať ich deti. Sú radi, že môžu byť informovaní o cirkevnom dianí. Sú to
uvedomelí televízni diváci, ktorí si
vyberajú, čo budú sledovať, a ktorým záleží na tom, aby aj ich potomkovia mali možnosť výberu.
Nuž, milí klubisti, práve vám všetkým je
venovaný tento pozdrav z propagačného stánku TV LUX ako poďakovanie za
vašu podporu. Nezabudnite, že vy ste
podstatní účinkujúci v našej televízii
a vaše názory a príbehy sú pre nás veľmi dôležité. Čakáme na vás nielen
v našom stánku a vo vysielaní, ale aj
v našej listárni. Ak ste vo vašich rodinách prežili s Televíziou LUX niečo pekné, napíšte nám o tom, podeľte sa s nami, radi vaše príbehy uverejníme práve
na tomto mieste.
Erika, členka Klubu priateľov TV LUX,
pomocníčka v stánku
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VĎAKA VÁM
NAVŠTÍVILI SME
AJ TIETO FARNOSTI
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Božena Čahojová-Bernátová
CESTA ZA MALÝM
PRINCOM
novinka

Otília Dvorecká
Ferdinando Bombelli
NEBESKÝ
MILOVAŤ TELOM
ŠLABIKÁR
A DUŠOU
novinka
novinka

U
UB
KL VA
IA ĽA
OV Z
EN %
ČL 15

Ponuka z vydavateľstva DON BOSCO

DVD
komiks
LÁSKA
RADŠEJ ZOMRIEŤ
AKO VOĽBA
AKO ZHREŠIŤ
novinka
novinka

Voľné pokračovanie Malého princa s krásnymi a hlbokými myšlienkami.
Vhodná ako pekný darček
pre každú príležitosť.

Veršovačky o svätých a postavách z Biblie spolu s krátkymi životopismi a farebnými ilustráciami. Vhodné pre
predškolský vek.

Kniha o manželskej harmónii. Odmieta sexualitu bez
lásky, no ak je v službe lásky, prijíma ju naplno. Vhodná aj pre snúbencov.

Film o živote svätej Gianny Berettovej-Mollovej, lekárke a matke detí, ktorá
vedome obetovala svoj život pri narodení dieťaťa.

Plnofarebný komiks o živote svätého Dominika
Savia, ktorý zomrel ako
pätnásťročný. Vhodný pre
prvoprijímajúce deti.

8,50 EUR (256,07 Sk)

6 EUR (180,76 Sk)

9 EUR (271,13 Sk)

7 EUR (210,88 Sk)

2,50 EUR (75,32 Sk)

Antonio Mazzi
AKO POKAZIŤ
DIEŤA...

Osvaldo Poli
SRDCE
OTCA

Bruno Ferrero
ŠIMONOVE
SANDÁLE

DVD
MÁRIA
GORETTI

DVD
KLÁRA
A FRANTIŠEK

Kniha s humorom, ale veľmi trefne a pravdivo odhaľuje výchovné chyby. No
zaoberá sa aj konkrétnymi
radami pre dobrú výchovu.

Kniha nahliada do otcovej
duše, vracia stratený zmysel jeho výchovnému štýlu
a poukazuje na jedinečnosť
otca vo vzťahu k dieťaťu.

Príbehy, ktoré neobyčajným spôsobom rozprávajú
deťom o biblických udalostiach tak, ako ich zažili ľudia, zvieratká či malé veci.

4,20 EUR (126,53 Sk)

6,50 EUR (195,82 Sk)

7,30 EUR (219,92 Sk)

Silný príbeh o láske a ne- Poetický príbeh o dvoch
návisti, veľkom hriechu svätých z Assisi, ktorí zmea nadľudskom odpustení nili svet.
mladého dievčaťa – svätej
Márie Goretti.
13 EUR (391,64 Sk)

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
CESTA ZA MALÝM PRINCOM
NEBESKÝ ŠLABIKÁR
MILOVAŤ TELOM A DUŠOU
DVD - LÁSKA AKO VOĽBA
RADŠEJ ZOMRIEŤ AKO ZHREŠIŤ

ks
ks
ks
ks
ks

AKO POKAZIŤ DIEŤA...
SRDCE OTCA
ŠIMONOVE SANDÁLE
DVD - MÁRIA GORETTI
DVD - KLÁRA A FRANTIŠEK

ks
ks
ks
ks
ks

Meno a priezvisko: .........................................................................................
Adresa: .......................................................................................................
e-mail: ..................................................................
www.donbosco.sk
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,
tel.: 02/555 722 26, e-mail: objednavky@donbosco.sk

K zásielke účtujeme poštovné.

✁

9,50 EUR (286,20 Sk)
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BLIŽŠIE K VÁM

TV LUX môže v súčasnosti sledovať
viac ako 2,5 milióna obyvateľov Slovenska.
Naša televízia naďalej rozširuje pokrytie. Od začiatku roka nás môžete sledovať prostredníctvom poskytovateľa
UPC (UPC digital a rozšírený balík), cez
spoločnosť Satro (SatroDigital), program môžete sledovať aj prostredníctvom satelitu Thor 3 (Digi TV) a cez internet.
Okrem iného v súčasnosti TV LUX ponúkajú v rámci programových balíčkov
vo viac ako 80-tich mestách a obciach
Slovenska a postupne nás zapájajú ďalší poskytovatelia signálu.
Zoznam káblových spoločností nájdete
na stránke www.tvlux.sk, sekcia TV
LUX, podsekcia Ako nás naladiť.
Rokovania so spoločnosťou T-Com
(Magio) smerujú k dohode, so spoloč-

nosťou Orange (FiberTV) zatiaľ rokujeme neúspešne, nie je záujem o naše zaradenie.
Vaše zaangažovanie sa za program TV
LUX vo vašom okolí, meste a regióne
vrelo uvítame. V TV LUX robíme všetko
preto, aby sme dosiahli pozitívne výsledky.
Kompletný program Televízie LUX nájdete v týždenníku Katolícke noviny
a dvojtýždenníku Slovo. Nakoľko TV
LUX nie je komerčne zameraná, pre
ostatné printové a internetové médiá
nie je zaujímavé ponúkať náš program
vo svojich stĺpčekoch, napriek tomu, že
sme ako televízia oslovili všetky médiá
a ponúkli im zasielať program vysielania TV LUX.
Stránka TV LUX obsahuje niekoľkojazyčné mutácie, nakoľko je zvýšený záujem o našu televíziu aj v zahraničí.

Ďakujeme všetkým členom Klubu priateľov TV LUX
a pozývame doň aj vašich známych:
TV LUX
Klub priateľov TV LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
e-mail: klub@tvlux.sk
www.tvlux.sk
tel.: 02/602 027 27
PRIPOMÍNAME všetkým, ktorí nám ešte
svoje finančné dary posielajú na staré
číslo účtu, aby ich posielali na nové:
2620013784/1100. (Nové platí od januára
2009, staré len do konca tohto roku.)

zodpovedná redaktorka Zuzana Jurčová
jazyková úprava Katarína Mišková

grafika a zalomenie Jano Miško

