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Často hovoríme, že nestíhame robiť veci,
ktoré by sme chceli. Odvolávame sa na
to, že keď už budeme na dôchodku, stihneme všetko, čo sme chceli. Posúvame
všetky naše snaženia do času, ktorý možno pre nás ani nie je určený. Robíme veci, ktoré celkom nespĺňajú naše predstavy o ceste k Bohu, robíme kompromisy,
venujeme čas nepodstatnému. Čas pre
Ježiša sa nám nebezpečne približuje
k nule.
Iný čas od Pána
Boha na tejto zemi nedostaneme.
Žiadna sekunda sa
už nebude opakovať, žiaden vykonaný čin sa nemôže zmeniť, žiadne
vypovedané slovo
vymazať. Rozhodnutie je vždy len
na nás. V tom je
krásna a zároveň
zodpovedná sloboda, ktorú sme dostali.
Rozhodnutie je len na nás.

Ďakujem a prosím o ďalšie modlitby
a dary všetkých vás klubistov. Vaša podpora ma presviedča o tom, že zázrak je
súčasťou môjho každodenného života.
Vidím, že môžeme pre nás vyrábať televízny program, môžeme vysielať a zlepšovať sa. Nie sme toho ale schopní bez
vašej aj tej najdrobnejšej finančnej pomoci.
Ostaňte nám, prosím, preto verní.
S pozdravom a vďakou
Váš
Darius Anton Hatok
riaditeľ

Foto: Archív TV LUX

Foto: Archív autora

Robme dobro teraz

Robme dobro teraz!
Na pozíciu riaditeľa TV Lux som nastúpil
po krásnej práci Mareka Poláčka. Srdečne mu ďakujem za všetko, čím prispel
k vzniku a rozbehu našej televízie. Je
mojou ambíciou kvalitatívne i obsahovo
zlepšovať vysielanie a prinášať hodnoty,
ktoré hľadáme a o ktoré sa v každodennom živote snažíme.
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Koncert pre Haiti

Za myšlienkou tohto podujatia boli moderátor relácie Filmix, Štefan Hric a jeho
priateľ Martin Královič, ktorý je zároveň
aj spoluorganizátorom festivalu Lumen.
Záštitu nad koncertom prevzali: Slovenská
katolícka charita, Saleziáni dona Bosca,
Mesto Bratislava a Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko. Na koncerte vystúpili bez nároku na honorár: Peter Cmorík, Zuzana Smatanová, Mária Čírová, Dominika Stará, Denis Lacho, Kamil Mikulčík
a Nela Pocisková, Janais, Regiment, Miro
Jaroš, Adam Ďurica, Save The Cookie, Zachariáš Hubáček, Fragile, The Hope Gospel Singers, Laci Strike, Pavol Danko a tanečné divadlo A-Tak. O situácii na Haiti
priamo v programe informovali prof. Vladimír Krčméry a fotograf Andrej Bán.
Štefan Hric nám o tejto udalosti napísal:

Keď budete mať vieru ako horčičné
semiačko...
Priznám sa, neviem dostatočne odpovedať na otázku, ako vznikla myšlienka organizovať benefičný koncert pre Haiti.
Nápad sa totiž síce objavil v mojej hlave,
ale nedovolil by som si tvrdiť, že bol môj.
Neviem, podľa čoho si Pán Boh vyberá
hlavy, do ktorých dáva idey, no na nápad
o koncerte pre Haiti si vybral tú moju.
Mohol som na túto myšlienku zabudnúť
nechať ju „plávať“ a nestalo by sa nič. Ale
povedzme si úprimne, nejde často tomu
Zlému aj o to, aby sa nestalo nič?
Príbeh benefičného koncertu začal tým,
že som pohnutý situáciou na Haiti chcel
prispieť niekoľko eur na zbierku pre tento
postihnutý ostrov. Zavolal som priateľovi
Martinovi a povedal som mu, že môžeme
spraviť viac, ako len poslať peniaze... Asi
nikdy nezabudnem na jeho slová: „MyFoto: František Rajecký

Televízia LUX priniesla v utorok 9. februára 2010 v priamom prenose koncert zorganizovaný na podporu zemetrasením
postihnutého ostrova s heslom: „HAITI?
AJ TY!“.

slím, že by to šlo...“ to bolo pre mňa prvým potvrdením toho, že koncert nie je
len nejaký hlúpy nápad. Nasledoval rad
udalostí, ktoré by sa dali nazvať zázrakmi.
Aj keď sme už nejaké skúsenosti s podobPokračovanie na nasledujúcej strane.
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Foto: František Rajecký

nými akciami mali, pochopili sme, že táto
prerastie aj veľkosťou aj významom všetky
doterajšie.

Koncert sa rodil aj v bolestiach. To boli tie
chvíle, kedy sme sa vždy zomkli v modlitbe, pripomenuli si hlavnú myšlienku, že je
to Božie dielo, ktoré sme povolaní vykonať pre trpiacich.
A tak sme uverili, vierou snáď ešte menšou ako horčičné semiačko, a Pán Boh
ukázal, že to nebolo márne. Bezmála
14 000 eur, ktoré sme poslali na Haiti je
len jeden zo zázrakov, ktorého sme boli
svedkami.
Koncert priniesol aj mnoho ďalšieho dobra. Viac ako tisíc odpracovaných hodín
bez nároku na honorár. Slávni, populárni
umelci, ktorí bez akýchkoľvek otázok
podporili svojimi veľkými darmi tento
koncert. A mnoho mnoho ľudí pripravených pomáhať.
Boli sme svedkami zázraku. Zázraku pre
Haiti.
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BANSKÁ BYSTRICA
Od 1. marca 2010 sme s Božou pomocou
a aj vďaka vašim modlitbám dostali do
užívania ďalšiu miestnosť v Banskej Bystrici, ktorá slúži ako kancelária Klubu
priateľov TV LUX. Tu sa pre vás plánujú
stretnutia, uskutočňuje registrácia a následne odosielajú kartičky novým členom. Samozrejme, môžete nás navštíviť
každú stredu od 9.00 do 16.00 v diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej
ulici 21 v Banskej Bystrici. Zároveň vám
chceme predstaviť nového zamestnanca
Martina Poliaka, ktorý na spomínanej
pobočke zabezpečuje chod Klubu.
Foto: Archív Martina Poliaka

Pokračovanie z predchádzajúcej strany.

Z pobočiek

Martin Poliak strávil tri mesiace na stáži v Indii.
Martin Poliak pochádza z Prievidze. Od
svojich 16 rokov pôsobil v banskobystrickej diecéze ako mládežnícky zástupca za
dekanát Prievidza.
„Práca v televízii je pre mňa niečo úplne
nové, keďže som dovtedy pracoval vždy
v iných odvetviach ako médiá. Na pobočke TV LUX Banská Bystrica som už pol ro-
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Foto: Archív Márie Matisekovej

PREŠOV
Od 1. októbra 2010 nastúpila do televízie
LUX pre pobočku Prešov Mária Matiseková. Môžete sa s ňou stretávať na výjazdoch Klubu priateľov na východnom Slovensku a zároveň od polovice apríla každú stredu v čase od 9.00 hod do 16.00
vás privíta v kancelárii Klubu priateľov
TV LUX na Jarkovej ulici 77 v Prešove.
Mária Matiseková pochádza zo Smilna
pri Bardejove. V minulosti pôsobila ako
obchodná vedúca v poradensko-sprostredkovateľskej spoločnosti a neskôr
ako ekonómka
v súkromnej firme.
V televízii LUX pôsobí ako výkonná manažérka pre Klub
priateľov. Zameriava
sa na propagáciu
televízie a získavanie
nových členov Klubu
priateľov TV LUX.
Kontakt: matisekova@tvlux.sk.
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BRATISLAVA
V sídle televízie LUX v Bratislave sme od
februára 2010 privítali Ing. Vladimíra Tichého, ktorý sa bude venovať tiež Klubu
priateľov TV LUX, špeciálne so zameraním na podnikateľov a individuálne
stretnutia s podporovateľmi TV LUX.
Foto: Archív Vladimíra Tichého

ka a stále sa utvrdzujem v správnom rozhodnutí pracovať pre toto veľké dielo
akým prvá slovenská katolícka televízia
je. Klub priateľov je pre mňa špeciálne
povzbudzujúci, keď sa môžem osobne
stretnúť alebo čítať listy, ktoré nám posielajú diváci a naši „klubisti”. Verím, že
aj moje skúsenosti budú prínosom a okrem čerpania budem môcť aj dávať.“
Kontakt: poliak@tvlux.sk.

Vladimír Tichý s rodinou.
Ing. Vladimír Tichý sa narodil, študoval
a žije v Bratislave. Predchádzajúce pracovné pozície v oblasti manažmentu a obchodu mu umožnili precestovať kus Slovenska. Ostatné dva roky poskytuje poradenské služby ako živnostník.
V TV LUX prijal pozíciu manažéra, kde má
za úlohu vyhľadávať kľúčových partnerov
ochotných podporovať našu televíziu.
Teší sa z rodiny, veľmi dobre sa cíti v spoločenstvách rodín v bratislavskej Trnávke, vedených saleziánmi, kde sa aj s rodinou učí viac otvárať srdce Bohu, dôverovať mu a žiť s ním doma i v práci.
Kontakt: tichy@tvlux.sk.
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Zaujímavé v programe
Foto: Archív TV LUX

Uplynulý čas nám priniesol niekoľko podnetov, ktoré sa istým spôsobom vymykali
bežnému rámcu v programe TV LUX.
Za posledné týždne asi
najviac zarezonovala exkomunikácia troch kňazov a jedného diakona.
Odpovede na otázky exkomunikácie, prečo k nej
muselo dôjsť, sa v relácii
Doma v Cirkvi snažili
nájsť moderátorka Janka
Grešnerová a jej hosť, otec arcibiskup
Stanislav Zvolenský.
Mnohé vaše otázky počas samotnej relácie, ohlasy po jej odvysielaní, ale aj návštevnosť v archíve na webe, svedčili
o pálčivosti, ale aj potrebnosti tejto témy.
Janka Grešnerová vyjadrila potešenie odvysielať postoj otca arcibiskupa Stanislava
Zvolenského k tejto otázke. Otec arcibiskup sa zároveň prejavil ako skutočný
otec arcidiecézy, ktorého tento problém
hlboko zasiahol. No zároveň si uvedomil,
že aj z tejto situácie sa dá poučiť.
(Reláciu Doma je doma nájdete v archíve
TV LUX pod číslom 350.)

nosť“, právnikom Martinom Dilongom
a kňazom Petrom Mášikom. Hoci tvorcovia relácie mali snahu pozvať aj zástupcov majiteľov budúcej
stavby, tí pozvanie odmietli. Téma rozhodne
nie uzavretá a možno
ešte v budúcnosti budeme o nej počuť viac.
(Reláciu U Pavla nájdete v archíve TV LUX
pod číslom 38.)
Zaujímavou bola určite aj relácia Vlastná
cesta s jubilujúcim otcom biskupom Rudolfom Balážom, ktorý slávil 20 rokov od
svojej biskupskej vysviacky. Vzhľadom na
jeho bohaté životné a pastoračné skúsenosti, mala táto relácia dve časti. Prvú
časť sme vysielali 28. 3. 2010 o 19.10, druhú časť 11. 4. 2010. Ak ste nemali možnosť vidieť relácie vo vysielaní TV LUX,
môžete si Vlastnú cestu s otcom biskupom Rudolfom Balážom pozrieť v archíve pod číslami 40, resp. 41.
Jana Trávníčková

Možno rovnako ťažko a bolestne vnímajú
najmä Bratislavčania, ale určite aj ostatní
Slováci otázku budovania megakasína na
našom území. Nad touto témou sa zamýšľala relácia U Pavla s moderátorom
Alfonzom Juckom a jeho hosťami –
Annou Dyttertovou, za mesto Bratislava,
Teréziou Lenczovou, za „petičnú verej-
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Televízia Lux prináša správy a priame prenosy nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta.
Osobitne z Ríma, Vatikánu, či z ciest pápeža Benedikta XVI. po svete.
Vatikánskych správ a prenosov je
počas roka skutočne dosť. Aby
sme vám ponúkli vždy aktuálne správy, využívame
zdroje rôznych spravodajských agentúr. V príspevkoch zo zahraničia si
môžete všimnúť logo
agentúry H2O, ktorá informuje o živote Cirkvi.
Veľmi dobré vzťahy máme
aj s Vatikánskym televíznym
centrom, od ktorého preberáme priame prenosy liturgických slávností Svätého Otca a publicistický týždenník zo života vo Vatikáne a v Cirkvi s názvom Octava dies.
Za každou správou a priamym prenosom
je však usilovná príprava. O jednotlivých
aktivitách Benedikta XVI. sme informovaní už niekoľko týždňov vopred. Snažíme
sa na ne dobre pripraviť, získať čo najviac
informácií o udalosti a zohnať aj obrazový materiál do správ. Z internetovej stránky Vatikánu je možné niekoľko dní pred
udalosťou stiahnuť tzv. libretto. Je to brožúrka s liturgickými textami konkrétnej
slávnosti. Tieto texty sú voľne dostupné
pre kohokoľvek, takže aj naši diváci si ich
môžu stiahnuť zo stránok
www.vatican.va, zo sekcie Liturgické slávenia. Je to tá istá brožúrka, ktorú dostanú veriaci priamo na liturgii vo Vatikáne.

DOMA JE DOMA

Bezprostredná príprava spočíva v preklade vybraných častí liturgických textov
a príprave vhodných komentárov. S textami pápežových homílií, či príhovorov, to už však nie je také jednoduché. Ich najlepším zdrojom
je pre nás Slovenská redakcia
Vatikánskeho rozhlasu, bez
ktorej by sme to zvládli len
veľmi ťažko. Samotný text
sa k nám dostane niekedy
iba 15 minút pred priamym prenosom, a tak pre
komentátora začína najstresovejšia časť prenosu –
naživo, simultánne, pretlmočiť slová Benedikta XVI.
Ak si predstavíte, že jeho príhovory majú priemerne tri strany,
sú plné citátov z evanjelia a z diel cirkevných otcov, tak simultánny preklad je
skutočne veľmi náročný. Aj preto často
vznikajú rôzne, aj úsmevné situácie.
Vatikánskych prenosov počas roka je skutočne veľa a inak tomu nebude ani v roku
2010. Už v apríli vám prinesieme priame
prenosy z cesty Benedikta XVI. na Maltu.
Nebudú chýbať ani prenosy z návštevy
Svätého Otca v Turíne, kde bude vystavené Turínske plátno, cesta do Fatimy, či
návšteva Veľkej Británie a Španielska.
Aktivity Benedikta XVI. sú veľmi bohaté
a Televízia LUX vám ich chce sprostredkovať čo najviac.
Ľudovít Malík,
náboženský redaktor
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Púť katolíckych médií
že vám je to jedno. Možno namiesto rozhlasu alebo televízie uprednostníte CD
podľa svojej chuti či DVD s filmom, pri
ktorom si oddýchnete, no a pred pozeraním sa na obnaženú moderátorku na titulnej strane novín, uprednostníte scenériu za oknom autobusu, ktorý vás vezie
do práce. Možné je i to, že z toľkých „celebrít“, káuz a senzácií valiacich sa na vás
z každej strany budete unavení a začnete
sa obzerať po nejakej alternatíve. Ktorá
síce uhasí váš smäd po informáciách, no
zároveň nebudete zaspávať so zdaním, že
svet je katastrofické miesto plné vrahov,
násilníkov, a že ak netancujete, nespievate, nenosíte šaty za stovky eur, hádam ani
nie ste normálnym človekom.
Hoci je Slovensko neveľkou krajinou, mediálny trh ponúka pomerne veľa médií.
Máme tu mnoho novín, časopisov, televíznych i rozhlasových staníc. Medzi verejnoprávnymi a komerčnými médiami majú
svoje miesto i katolícke médiá s dlhoročnou tradíciou. Katolícke noviny tu máme

Foto: TK KBS/Peter Zimen

Ak na masovokomunikačné prostriedky
aplikujem porekadlo o ohni, ktorý je dobrým sluhom, ale zlým pánom, možno mi
dáte za pravdu. Sú totiž informačným
prostriedkom s nesmiernym vplyvom na
naše názory, nálady a v konečnom dôsledku formujú postoj spoločnosti k určitým otázkam. Ak sa po prečítaní článku
v novinách či po skončení relácie v televízii zamyslíte, prečo vám dané médium podáva práve túto a práve takto spracovanú
informáciu, môže sa stať, že sa vo svojich
úvahách dostanete až k samotným vlastníkom médií, alebo priamo k finančným
skupinám, ktoré ich podporujú. Začnete
premýšľať, prečo chcú, aby ste si mysleli
práve to a ono, prečo im záleží na tom,
aby niektorých ľudí či inštitúcie predstavovali verejnosti kladne. A naopak, prečo
o niektorých vytvárajú negatívny obraz aj
za cenu, že napísané či povedané nie je
až tak celkom pravdivé. Alebo, prečo
o niektorých veciach, ľuďoch a inštitúciách
mlčia. Možno mávnete rukou a poviete si,
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Foto: TK KBS/Peter Zimen

15. máj - Banská Bystrica

viac ako stošesťdesiat rokov, Rádio Lumen
sedemnásť rokov a rovnako dlho i TKKBS,
dôležitý informačný zdroj médií. Najmladším katolíckym médiom prinášajúcim spomínanú alternatívu je TV LUX, ktorá si
4. mája 2010 pripomenie druhé výročie
svojho vzniku. Povedané metaforicky,
viacgeneračná rodina katolíckych médií
má svojho najmladšieho člena. Ten po prvých opatrných krokoch stojí pevne na
vlastných nohách. A rozvíja sa ďalej. Tak,
ako dieťa v tomto veku i TV LUX sa začleňuje do širších sociálnych a, v tomto prípade i mediálnych vzťahov.
Dôležitým dňom pre katolícke médiá bol
13. máj 2007, kedy ich riaditelia podpísali
spoločnú deklaráciu o užšej spolupráci.
O spoločnom smerovaní, prezentovaní
tém a vzájomnej spolupráci zamestnancov
týchto médií.
Keď sa však Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky, ktorej členmi sú
i riaditelia najväčších katolíckych médií,
zamýšľala nad tým, ako do toho celého
začleniť i vás, čitateľov, poslucháčov i divákov, prišla s myšlienkou Púte katolíc-
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kych médií. Tá by mala byť priestorom,
kde sa stretneme nielen my, tvorcovia týchto médií, ale kde sa stretneme s vami,
ktorí tieto médiá sledujete. Chceme, aby
sa za pojmami čitateľ, divák a poslucháč
objavil konkrétny človek, s ktorým chceme tvoriť spoločenstvo, spoznať jeho pohľad na našu prácu, spoločne hľadať spôsoby, ako šíriť hodnoty do spoločnosti.
A aby sme sa aspoň v tento deň stretli nie
cez obrazovku, novinovú stranu či rozhlasový éter. Ale osobne, ľudsky.
Cieľom pútí bude každý rok katedrála
v inom meste Slovenska. Po prvý krát,
23. mája 2009 to bola Trnava, spájajúca
sa s históriu Spolku Svätého Vojtecha
a Katolíckych novín. Tentoraz budeme
spoločne putovať do Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
V meste pod Urpínom sídli Rádio LUMEN
a jedna z pobočiek TV LUX. Príďte a prežite 15. máj 2010 spolu s nami na Púti katolíckych médií.
Dovidenia, dopočutia a dočítania v Banskej Bystrici.
Martina Karlíková
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Rozhovor s novým riaditeľom

Foto: Archív Dariusa Antona Hatoka

V polovici januára nahradil riaditeľa televízie LUX Mareka Poláčka vtedajší riaditeľ
saleziánskeho vydavateľstva DON BOSCO,
Darius Anton Hatok.

V minulosti ste pracovali ako manažér
v reklamných agentúrach, neskôr v oblasti sales manažmentu a dva roky ste boli
riaditeľom vydavateľstva DON BOSCO.
S akými ambíciami ste nastúpili na miesto
riaditeľa Televízie LUX?
V TV LUX nie som nováčik. Pri vytváraní
nového subjektu v roku 2008 som bol
v prípravnom tíme a za provinciu saleziánov som následne zastával post člena Televíznej rady. To mi umožnilo vytvoriť si
názor na vzniknutú, najskôr malú a dnes
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veľkú, Televíziu LUX. Nevstupoval som teda do niečoho neznámeho. Ľudia, ktorí
obetovali tomuto dielu svoj talent, čas, nadanie aj modlitby – ju veľmi pekne vybudovali. Ďakujem im za to a vždy zostanú
v pamäti ako „zakladatelia“.
Moja vízia je preto posúvať ďalej to, čo sa
dobre rozvinulo, dať do toho spoločného
niečo z môjho osobného. Rád by som prinášal v našej televízii LUX zaujímavé témy,
chcel by som, aby sa stala spoločníkom
ľudí v ich osobnom a duchovnom rozvoji,
aby im pomáhala vytvárať si názor na dianie vo svete okolo nás, aby ich upokojovala v ťažkých situáciách a dávala im nádej
pre budúcnosť. Toto všetko chcem témami
ľuďom pripraviť, a... nie je to teda málo.
Ako chcete svoje predstavy naplniť?
Ľudia – a považujem sa tiež za človeka
(Úsmev.) – chcú a potrebujú vysvetlenia
pre mnohé diania v spoločnosti. Chceme
byť televíziou, ktorá im dá alternatívny
pohľad. Upriami pozornosť aj na to, čo
nie je len o peniazoch, ale aj o kultúre,
histórii, našej budúcnosti, vzťahoch, našich deťoch a našom vzťahu k Ježišovi
Kristovi. V tomto sme a chceme byť
odlišní a zároveň zaujímaví.
Ako ste sa „zabývali“ v novom kolektíve?
Je to veľmi príjemné. Televízia LUX je tu
už druhý rok, vysielame 17 hodín denne,
máme za sebou stovky živých vysielaní,
priamych prenosov, náročné výroby. Ľudia
sú úžasní. Nie sme ako štandardná firma.
Aj keď je každý za svoju prácu zodpoved-
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ný, snažíme sa vytvárať dobrý kolektív.
Pretože „Kde je radosť a láska, tam je aj
Pán“. A opačne: „Ak Pán nestavia dom,
márne sa snažia jeho pomocníci“. A úsmevu a zábavy máme u nás zatiaľ stále dosť.
Manažovanie viac ako 70 zamestnancov
vyžaduje množstvo času a energie. Ako
to vníma vaša najbližšia rodina?
Trafili ste klinec po hlavičke. Táto pozícia
je veľmi náročná na čas. V kancelárii som
už okolo ôsmej hodiny ráno a posledné emaily posielam niekedy aj po 23-tej hodine. To už, samozrejme, z domu. Počas toho sa snažím vyzdvihnúť deti zo školy
a škôlky, tráviť s nimi čas a nemyslieť na
pracu. Som šťastne ženatý, takže by som
v tomto ďalej rád pokračoval (Úsmev.),
a preto chcem tráviť čas aj s mojou manželkou pri večerných rozhovoroch. Rodina,
užšia aj širšia, mi je veľmi veľkou oporou.
Bez Božieho požehnania v rodine by som
nemohol toto všetko zvládať.
Sme v začiatkoch veľkého diela, ktoré si
pravdepodobne vyžaduje viac času ako
štandardných osem hodín. Nie vždy teda
môžem povedať – prepáčte, mne už padla,
idem domov. Túto prácu považujem za osobné poslanie pre mňa v tejto chvíli a čase. Keď príde čas, Pán mi ukáže, čo ďalej.
Okrem času stráveného s rodinou akými
činnosťami rád trávite voľný čas?
Veľmi rád čítam knihy. Niekedy aj ľahšie
romány, ale radšej sa zameriavam na knihy, ktoré mi pomáhajú odhaľovať moje
vnútro, zlepšovať moje konanie, správa-
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nie a vzťahy. Aktívne som sa venoval ľahkej atletike, behával som polmaratóny –
a bol som dosť dobrý (Úsmev.), na bicykli
som bol vo všetkých okolitých štátoch. Po
náročnej operácii chrbtice si musím šport
plánovať cielene, aby mi pomáhal udržať
sa v dobrej forme.
Ako vnímate rozdiel v práci v komerčnej
sfére a v katolíckej televízii.
Hlavným dôvodom, prečo som vymenil komerčnú kariéru za prácu v TV LUX, bol duchovný rast. Možnosť pretvárať a posväcovať aj svoju prácu a svojou prácou druhých. Bez spojenia s Ježišom môže človek
čerpať múdrosť a rady len veľmi krátky
čas. Tak isto aj ťažšie situácie môže riešiť
iba istú dobu. Pre mňa je Božia milosť bezpodmienečnou súčasťou môjho života
a práce. Je viditeľné, keď mi chýba spojenie s Bohom a nevenujem čas modlitbe.
Ľudia hovoria „nedarí sa mi“, – ja vravím –
„nemám požehnanie od Pána“. Vďaka
úžasným rodičom som bol od malička vychovávaný v katolíckej viere. Okolo desiatich rokov „zodpovednosť“ za moju výchovu prevzali aj saleziáni. V ich formácii som
nepretržite dodnes. Pravidelne chodím na
duchovné cvičenia, konfrontujem svoj život a činy s Evanjeliom. Cielene pracujem
na tom, aby som bol v takej pracovnej pozícii, ktorá môže rozvíjať nielen môj duchovný život, ale napomáhať duchovnému
rastu aj mojich najbližších a okolia. Toto je
pre mňa životné krédo. A v neposlednom
rade – v zozname svätých ešte nefiguruje
svätý Darius – takže je to výzva. (Smiech.)
Monika Jurečková
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Navštívili sme
Klub Banská Bystrica
◗ Od 29. do 31. januára 2010 sa v Mestskej
športovej hale v Nitre na Klokočine konalo každoročné stretnutie mládeže
s názvom On je živý, organizovanom komunitou Emanuel. Na podujatí nechýbala
ani TV LUX so svojimi propagačnými materiálmi, a televíznym štábom, ktorý pripravoval záznam o tomto stretnutí.
◗ Koncom februára a začiatkom marca
nás na pobočke v Banskej Bystrici navštívili žiaci Základnej cirkevnej školy Štefana
Moysesa. Oboznámili sa s prostredím televízie a mohli si vyskúšať čo všetko obnáša práca kameramana či moderátora.
◗ 21. marca TV LUX realizovala priamy
prenos svätej omše z banskobystrickej
katedrály pri príležitosti 20. výročia biskupskej vysviacky Mons. Rudolfa Baláža.
Klub Prešov
◗ 17. januára 2010 sme sa na výjazde
v Plavči dozvedeli, že tam máme skalných televíznych divákov, keďže sa tam
dá zachytiť signál TV LUX.
◗ 24. januára v Bazilike sv. Egídia v Bardejove sme sa zúčastnili na dvoch omšiach. Napriek chladnému počasiu sa veriaci intenzívne zaujímali o projekt našej
televízie.
◗ 28. februára sme navštívili farnosti Kendice a Drienovská Nová Ves, kde sa naši
diváci informovali o spôsobe natáčania
a odvysielania televíznych prenosov
z pútnických miest na Slovensku.
◗ 14. marca sme navštívili farnosť KošiceTerasa. Omšu celebroval dp. Ján Knapík.
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◗ 21. marca sme sa stretli s veriacimi
v Košiciach na sídlisku Ťahanovce.
Kde sa môžete stretnúť s pracovníkmi
Klubu priateľov TV LUX v najbližšom čase:
◗ 18. apríl 2010 – Farnosť Rožkovany
◗ 24. apríl – Stretnutie členov Klubu mesta Prešov a okolie.
◗ 15. máj – Mediálna púť – Banská Bystrica
◗ 22. – 23. máj – Festival Musica Sacra –
Bratislava
◗ 30. máj – Púť k sestre Zdenke – Podunajské Biskupice, Bratislava
◗ 5. jún – Festival LUMEN – Trnava

Milí členovia Klubu priateľov TV LUX, tí
z vás, ktorí máte záujem o niektorú
z našich odvysielaných relácií, či priamych prenosov, máte možnosť si to
u nás za 10 eur objednať a zároveň tak
podporiť našu televíziu.
Objednať si to môžete telefonicky na čísle:
02/602 027 27, alebo e-mailom na adrese:
recepcia@tvlux.sk.
Viac informácii na www.tvlux.sk
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Televízia LUX upozorňuje divákov o zmene družice, prostredníctvom ktorej TV LUX
šíri svoje vysielanie. Súčasný príjem stanice
TV LUX na družici Thor 3 bude možný do
28. marca 2010. Od 28. januára 2010 je signál TV LUX šírený prostredníctvom družice
Thor 6. Ak chcú abonenti naďalej sledovať
TV LUX, je potrebné zmeniť parametre
príjmu satelitu na družicu Thor 6. Nová
družica Thor 6 bude mať celoeurópske pokrytie. Postupné presmerovanie začalo od
28. januára 2010 a potrvá do 28. marca
2010. V tomto čase je potrebné, aby si
abonenti satelitného príjmu zmenili satelitné parametre.Od 28. marca 2010 už bude príjem stanice TV LUX možný len prostredníctvom satelitu Thor 6.
Podrobnejšie informácie získate na
www.tvlux.sk v sekcii Nalaďte nás alebo
e-mailom: technik@tvlux.sk alebo na telefónnom čísle 02/602 027 27.
Súčasné technické parametre:
Satellite: Тhor 3
Transponder: BSS24
Downlink frequency:12.169 GHZ
Downlink polarization: Horizontal
Symbol rate: 28,0 Msym/sec FEC: 7/8
DVB-S, QPSK
Nové technické parametre príjmu:
Satellite: Тhor 6
Transponder: BSS13
Downlink frequency:11.958 GHZ
Downlink polarization: Vertical
Symbol rate: 28,0 Msym/sec FEC: 7/8
DVB-S, QPSKLUX
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Z našej pošty
Vážená redakcia TV LUX,
som vašou obdivovateľkou a ďakujem za
všetko, čo pre nás veriacich s pomocou
Božou robíte. Gratulujem vám aj za konFoto: Archív TV LUX

Zmena družice

cert pre Haiti, ktorý v tak krátkom čase
bol perfektne zorganizovaný a po každej
stránke úžasný a krásny. Všetkým, ktorí
sa na tom zúčastnili, patrí veľká vďaka.
Prajem vám všetkým všetko najlepšie, veľa Božích milostí, Božieho požehnania a
nech vás Pán Ježiš sprevádza po ďalších
cestách vášho života.
Vaša vďačná Emília z Bratislavy
Vážená Televízia LUX,
srdečne pozdravujem celý kolektív a prajem vám veľa osobných aj pracovných
úspechov. Celej televízii veľa Božieho požehnania, veľa dobrých nápadov pri tvorbe skvelých programov. Všetci ste výborní,
aj tí ktorých nevidíme, bez ktorých by sme
taký program nemohli pozerať. Paľko
Danko, buď taký aký si, bláznivý, sám si to
povedal, ináč by si to nebol ty taký skvelý.
Máme vás radi, ja a moje priateľky.
Jozefína, Moravany nad Váhom
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Ponuka z vydavateľstva DON BOSCO
unikátna kniha
o misionároch

MISIA
S L OV E N S K Í

S A L E Z I Á N I VO S V E T E

Sugestívne a dramatické príbehy zo života
misionárov z pera skúseného reportéra
Petra Kubínyiho umocnené
emocionálnymi fotografiami
uznávaného fotografa Alana Hyžu.
Príbehy a fotografie boli v roku 2009
odmenené viacerými prestížnymi
novinárskymi cenami.

reklama

formát: 28 x 22 cm; 248 strán; pevná väzba; bežná cena: 79 EUR

Špeciálna cena pre členov Klubu priateľov TV LUX: 65 EUR
DVD

Wilhelm Hünermann

SVÄTÝ AUGUSTÍN

PIUS X. – BLČIACI OHEŇ

Film mal premiéru v septembri 2009, kedy si ho so záujmom pozrel aj Svätý Otec
Benedikt XVI. a vyjadril nádej, že „viacerí ľudia cez túto ľudskú drámu objavia
pravdu a lásku.“
2xDVD; slovenský dabing;
200 minút + 18 minútový dokument o augustiniánoch

388 strán; pevná väzba
Bežná cena: 10 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov TV LUX: 8,50 EUR

MISIA - SLOVENSKÍ SALEZIÁNI VO SVETE (65 EUR)
DVD SVÄTÝ AUGUSTÍN (17 EUR)
PIUS X. - BLČIACI OHEŇ (8,50 EUR)

ks
ks
ks

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

Bulletin Klubu priateľov TV LUX - 01/2010

K zásielke účtujeme poštovné.

Z Á V Ä Z N Á O B J E D N Á V K A členské číslo: .....................

✁

Bežná cena: 20 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov TV LUX: 17 EUR

Životopisný román o svätom
pápežovi Piusovi X. nám
predstavuje túto významnú
osobnosť od jeho detských
rokov cez jeho službu obetavého a horlivého kňaza až
po jeho pontifikát.
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Pozývame všetkých členov Klubu priateľov
TV LUX na stretnutie s katolíckymi médiami
Mediálna púť
Banská Bystrica
15. máj 2010
Program púte:
14.00 – 16.00: Možnosť prezrieť si priestory pobočky TV LUX a Rádia LUMEN a zúčastniť sa tvorivých dielní katolíckych médií zúčastnených na mediálnej púti.
Tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie nájdete v Diecéznom pastoračnom
centre Jána Pavla II. na 2. poschodí, kde
sídli i pobočka TV LUX.
Tí, ktorí chcú navštíviť Rádio Lumen, nájdu ho na Kapitulskej ulici číslo 2.
14.00 – 16.00: Organizovaná prehliadka
mesta so sprievodcom.
Prehliadka najvýznamnejších pamiatok
Banskej Bystrice spájajúcich sa s históriou
Cirkvi. V prípade záujmu sa prihláste do
13.55 hod. v informačnom stane, kde dostanete aj podrobné informácie.

pre pracovníkov médií i pre vás všetkých.
Prednáška sa bude konať v katedrále sv.
Františka Xaverského.
17.00 – 17.45: Odovzdávanie Ceny Andreja Radlinského novinárom prinášajúcim
hodnoty Evanjelia do spoločnosti.
Cenu udeľuje po prvý krát Rada KBS pre
spoločenské komunikačné prostriedky.
Odovzdávať sa bude v katedrále sv. Františka Xaverského. Diváci TV LUX si program môžu pozrieť i v priamom prenose.
18.00: Svätá omša v katedrále svätého
Františka Xaverského
Celebruje Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, homíliu prednesie
Mons. Stanislav Zvolenský, metropolita,
predseda Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Diváci TV LUX
i poslucháči Rádia Lumen môžu svätú
omšu sledovať v priamom prenose.

15.30 – 16.15: Koncert gospelovej kapely.
Vstup na koncert je voľný. Konať sa bude
v katedrále sv. Františka Xaverského.
16.30 – 16.50: Prednáška o. Juraja Töröka,
známeho kňaza a filmára z New Yorku
Pomôžte Televízii Lux a pozvite do Klubu priateľov aspoň jedného svojho známeho.
Čím viac bude priateľov TV LUX, tým kvalitnejšia a lepšia bude naša televízia.

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

zodpovedná redaktorka Zuzana Jurčová

PROSÍME všetkých členov Klubu, aby si
skontrolovali, na aké číslo účtu posielajú peniaze, pretože od mája 2010 sa
ruší staré číslo účtu.
Platné číslo účtu je: 2620013784/1100.

grafika a zalomenie Jano Miško

