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Patríme
k sebe

Pozvite do Klubu priateľov TV LUX
aspoň jedného svojho známeho.
Čím viac nás bude, tým kvalitnejšia
a lepšia bude naša televízia.
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Z naš ej poš t y
Milí diváci a naši priaznivci, ďakujeme za
všetku poštu, ktorá dennodenne prichádza do Klubu priateľov. Tešíme sa na
Vaše ohlasy, ktoré posielajte aj naďalej.
Z Vašich reakcií vyberáme:

Viem si predstaviť, že zápasíte s mnohými ťažkosťami a najmä finančnými, preto
aspoň ako kvapku do mora potrieb som
Vám poslala príspevok. Myslím, že by nebolo od veci, keby ste navštívili kresťanských podnikateľov. V každom meste je
ich niekoľko, verím, že na takú ušľachtilú
vec by Vám prispeli.
Denne sledujem dianie na TV LUX, ale
najviac ma obohacujú ranné sväté omše.
Úprimne Vám želám, nech Vás Pán Boh
obdarí mnohými potrebnými milosťami,
aby ste naďalej mohli šíriť Božie slovo,
pokoj a radosť pre dobro spoločnosti.
Anna Škoricová, Zbehy
Chcem Vám vyjadriť hlbokú úctu a poďakovanie za Vašu takú záslužnú prácu. Je
to pre mňa a mojich starších rodičov
úžasný dar, že môžeme sledovať Vaše
relácie. Len by som mala na Vás jednú
prosbu: či by ste nemohli natočiť takých
Stav Klubu priateľov TV LUX
Počet členov
(15. 9. 2010)

Objem finančných
prostriedkov
(august – september 2010)
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6 066
41 262 €

Klub priateľov TV LUX
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Email: klub@tvlux.sk, www.tvlux.sk
Tel.: (02) 6020 2727

Klub priateľov, pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: (048) 381 062
Klub priateľov, pobočka Prešov
Jarková 77, 080 01 Prešov
Tel.: 0917 720 928

významných ľudí, akými sú Silvo Krčméry,
Vladimír Jukl a ďalší, ktorých vo viacerých Vašich diskusných reláciách spomínate. Bolo by to, myslím, užitočné – skôr
než odídu do večnosti.
Mária Semanová

Veľmi rada pozerám Vaše vysielanie, lebo
človek tu nájde pokoj, lásku, silu a povzbudenie. Prajem Vám z celého srdca,
nech sa Vám darí a koľko je v mojich
možnostiach, tak Vás podporím finančným darom, aby som nestratila túto
úžasnú pomoc.
Zdenka Podhorcová, Hradište

Veľmi sa mi páči práca, ktorú robíte a atmosféru, ktorá sa z Vašich moderátorov
a programov šíri. Verím, že spoluprácou
s Vami by sa mi rozšírili obzory v novej
zaujímavej oblasti, s ktorou nemám skúsenosti a že aj ja by som prispela svojou
troškou :-)
Anna
PROSÍME všetkých členov klubu, aby si
skontrolovali, na aké číslo účtu posielajú
peniaze. Platné číslo účtu je: 2620013784/1100
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B ož í „ p o š t á r i “

Vďaka komu alebo čomu sme my, členovia klubu, precítili a bytostne prežili,
že láska je najväčšia hodnota, že láska –
hoci často nedáva zmysel (má aj podobu
utrpenia, obety, odovzdávania) – je tým
najväčším zmyslom a že jedine Láska zaručuje plnosť nášho bytia?
Samozrejme, je to jednoznačne dar od
Boha. Hoci na doručenie svojich darov
nevyužíva poštu, no používa rôzne „doručovateľské“ metódy.
Vďaka patrí farnostiam, v ktorých sme
vyrástli a ktoré nám cez kňazov sprostredkúvajú životodarné sviatosti a cez
širšie spoločenstvo prehlbovanie viery.
Niekedy si Pán Boh môže vybrať aj veľmi
priamy a osobný spôsob na odovzdanie
svojho daru (ako sa stalo napríklad
sv. Pavlovi na ceste do Damasku), ale to
sú skôr výnimky pre naše povzbudenie.
Osobne vďačím aj saleziánom. No hlavne
rodičom, ktorí nás – piatich súrodencov –
učili prvé modlitby a začali budovať vzťah
k Bohu. Nevsadili na cestu ústupkov a liberalizmu. Veď keby sa oni z pohodlnosti
alebo „nátlaku“ modernej doby nesnažili
s nami každý večer modliť a vychovávať
vo viere aj mimo nedeľných svätých omší,
myslím, že by som nemal problém upraviť
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hranice mojej viery. Možno by som nechodil na každú nedeľnú svätú omšu. Moje deti by už do kostola zašli len na veľké
sviatky a ich deti už ani vtedy. Toto sa
stalo západnej Európe. Sú to určite stále
dobrí ľudia. Ale myslím, že už len zo zotrvačnosti. Pretože hodnoty, ktoré priniesol
Kristus, ešte stále zotrvali v akej-takej forme v nich a aj v štátnych zákonoch. Ale tí
ľudia už ostávajú „iba“ dobrí, hoci už
vlastne ani nevedia prečo. Veď prečo niekedy nezaklamať alebo sa nerozviesť alebo… veď to predsa nikomu neublíži.
Tento posun v myslení podľa mňa nastáva, ak sa zabudne na prameň hodnôt.
Samé osebe nemajú šancu prežiť. Bez
prameňa vyschnú. TV LUX nechce poukazovať len na tok rieky. Dá sa vnímať aj
ako mediálna farnosť, aj ako uchovávateľ
viery otcov, nerobí ústupky, aby sa nezabudlo, kde je ten Prameň rieky všetkých
životodarných hodnôt.
Je teda TV LUX na dobrej ceste, ak sa
máme pre ňu ďalej namáhať? Z listov,
mailov a ústnych podaní je zrejmé, že už
aj nás klubistov TV LUX využíva dobrý
Boh ako „poštárov“ na doručovanie svojich darov cez naše spoločné vysielanie:
sprostredkovaním povzbudenia, nádeje,
lásky, zmyslu. A aj vďaka nám klubistom
sme tento dar katolíckej televízie neodmietli, ale ho rozvíjame modlitbami, pripomienkami, odporúčaniami, obetami či
finančnými darmi.
Tomáš Straka
člen Klubu priateľov TV LUX a štatutárny
zástupca LUX communication
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LUX nem á konkurovať, ale ponúknuť
Mons. Róbert Bezák je trnavským
arcibiskupom. Pochádza z Handlovej,
študoval na gymnáziu v Prievidzi, teológiu absolvoval v Bratislave. V roku 1983
zložil celoživotné rehoľné sľuby v reholi
redemptoristov. V rokoch 1996 až 2002
bol predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.
V apríli 2009 bol menovaný za trnavského arcibiskupa, za ktorého ho kardinál
Jozef Tomko vysvätil 6. júna 2009.
Patríte medzi divákov TV LUX?
Som skôr nepravidelným divákom
TV LUX, ale snažím sa v rámci svojich
možností sledovať túto televíziu.

Aké úlohy a ciele by mala mať katolícka
televízia?
V súčasnej modernej spoločnosti technika
napreduje veľkou rýchlosťou a vidíme aj

rozmach rôznych moderných masovokomunikačných médií, medzi nimi je aj
mnoho súkromných televízií. Úlohou katolíckej televízie určite nie je vyrovnať sa
im alebo im konkurovať. Má skôr ponúknuť alternatívu a, samozrejme, informovať o udalostiach v Cirkvi.

Ako sa darí Arcidiecéznej internetovej
televízii? Pre koho je určená?
Myšlienka Arcidiecéznej internetovej televízie ABU TV vznikla počas prípravy novej webovej stránky Trnavskej arcidiecézy. Práve vtedy som sa začal v Trnave
stretávať s veriacimi na podujatí Hodina
s arcibiskupom. Tieto stretnutia a aj iné
aktivity v rámci arcidiecézy sme chceli po-
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alt er natí vu
núknuť širšej verejnosti. Jej úlohou je
tiež informovať o tom, čo sa deje v Trnave aj v celej arcidiecéze.

Aké novinky chystáte v najbližšom období v kúrii?
Arcibiskupský úrad istotne nie je zaujímavý práve novinkami, ktorú ponúka.
Mnohé je podmienené cirkevným a civilným právom. Dúfam, že novinkou nie, že
sa snažíme byť komunikatívnejší a transparentnejší.
Keď ste nastúpili do úradu, bol zo strany
médií veľký záujem o Vás. Cítite ho aj
teraz?
Ten záujem médií a novinárov už ustal,
nie je už taký veľký ako na začiatku. Pri
niektorých príležitostiach sa pýtajú na
názor alebo na vyjadrenie k určitým témam. Takže istým spôsobom záujem stále vnímam, ale už nie v takej miere ako
na začiatku.

Je Cirkev počuť v médiách?
V poslednej dobe sa v médiách veľa hovorilo o Cirkvi, žiaľ, často v negatívnom
zmysle, čo bolo spôsobené rôznymi okolnosťami. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že Cirkev je viac ako všetky tie informácie. Cirkev bolo počuť v médiách
skôr z pozície niekoho, kto musí vysvetľovať alebo sa brániť. Myslím si, že je stále čo zlepšovať, stále sa máme čo učiť –
najmä ako pozitívne prezentovať Cirkev
a jej aktivity pre dobro všetkých ľudí, nielen veriacich.

DOMA JE DOMA

Sklamali vás niekedy médiá?
Neviem, či by som hovoril o sklamaní,
médiá sa snažia robiť si svoju prácu. Skôr
som si uvedomil, akú moc majú – aj v pozitívnom, aj v negatívnom význame.
Mám však niekedy dojem, že nie vždy
doťahujú veci do konca, nie vždy vo svojich informáciách idú až k podstate.

Vidíte istý prínos svetských či náboženských médií pre spoločnosť v súčasnosti?
Áno, vidím. Ten prínos je hlavne v informovanosti o udalostiach a tiež v rýchlosti, akou moderné médiá dokážu informovať o dôležitých udalostiach.

Za rozhovor ďakuje
Matúš Demko
Foto: TKKBS/Peter Zimen
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K ra j i na , o k t o re j
Hovorí sa jej krajina Paštúnov. No slovenský kaplán Slavko Ganaj ju nazýva
krajinou, o ktorej každý vie, ale nikto
tam nechce ísť. Je rozľahlá, nehostinná,
suchá, horúca. A vedie sa v nej vojna.
Afganistan.

Na najväčšom vojenskom letisku NATO
v Kandaháre rýchlo vystupujeme z lietadla a nasadáme do troch pristavených autobusov. Pri jednom, do ktorého vchádzame, nás víta vojenský duchovný
Slavko Ganaj, o ktorom sme s kolegom
Lukášom Strakom z LUX communication
prišli natočiť dokumentárny film.
Kandahar Airfield. V súčasnosti najväčšie
vojenské letisko NATO na svete, kde pôsobí približne 30 000 vojakov – Američanov, Kanaďanov, Britov, Holanďanov,
Nemcov, Rumunov, Bulharov. A Slovákov. Našich sú tam približne tri stovky.
V Kandaháre máme ženistov a strážnu
jednotku, ktorá kontroluje vstup do
KAF-u, prehľadáva afganských civilov,
autá a kamióny. Pri vstupe do tábora
i výstupe z neho.
KAF sa dá najlepšie predstaviť ako mestečko s 30 000 obyvateľmi, ktoré žije intenzívnym životom: prácou, povinnosťami, ale aj športom a relaxom. Má svoje
pravidlá. Napríklad nulovú toleranciu
k alkoholu. Alebo maximálnu povolenú
rýchlosť pre autá 20 kilometrov za hodinu. Alebo bezpečnostné opatrenia počas
raketových útokov. Alebo reflexné pásy,
ktoré treba nosiť za tmy, aby vás po
osvetlení autom bolo vidno.
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ka žd ý v i e , a l e n i k t o t a m n e c h c e p r í s ť
Náš Slavko
S vojenským kaplánom Slavkom Ganajom, ktorý teraz pastoračne pôsobí medzi vojakmi v Afganistane, sme si rýchlo
padli do oka. Je gréckokatolík, už trinásť
rokov žije ako kňaz aj otec, oženil sa
s Erikou, s ktorou majú krásnych troch synov: Jakuba, Benjamína a Slavka. Často
o nich rozprával, viditeľne bol na nich
hrdý. Spomienkou na najbližších mu bolo
len pár fotografií a slniečkový vankúš.
Padre Slavko zvyčajne ráno koncelebroval anglickú svätú omšu v miestnej Fraise
Chapel, pred obedom slúžil bohoslužbu
po slovensky, chodil na brífingy velenia,
stretával sa a hovoril s vojakmi, navštevoval ich, popritom sa stal stabilnou súčasťou stretnutí kaplánov z iných koaličných
vojsk. Od vojakov sme na neho nepočuli
jediné zlé slovo, hoci nie všetci boli veriaci. Myslím si, že ho rešpektovali. Alebo
aspoň tolerovali. Vedeli, že mu môžu zaklopovať, keď sa potrebovali vyrozprávať. Že ich v ťažkej chvíli jednoducho neopustí. Bol vojak presne ako oni.
Napokon ma na ňom udivovala ešte jedna
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vlastnosť: jasnosť. Bol priezračný, „transparentný“, úprimný, korektný. Komunikoval stručne, rázne, presne. Ako vojak.

Druhé Švajčiarsko
Ťažko robiť úsudky o tejto vojne a tejto
krajine. Afganistan má však predpoklady, aby už nebol krajinou, v ktorej sa neustále bojuje a v ktorej je život neznesiteľný. Aj životná úroveň v tomto štáte by
mohla byť veľmi vysoká. „Afganistan by
sa mohol Švajčiarsku naozaj raz podobať,
keby však fungujúca ekonomika a urovnané politické pomery dokázali aspoň
v náznaku vytvoriť zodpovedajúcu infraštruktúru a zaistiť bezpečnejšie podmienky pre život občanov a pre pobyt turistov,“ napísal indológ a iránista Jan
Marek v knihe Dějiny Afghánistánu.
Verím, že sa raz ešte do Afganistanu vrátim. A že to už dávno nebude bojová zóna, ale ázijské Švajčiarsko.
Matúš Demko
Foto: autor
Celú reportáž možno nájsť
na webstránke Postoy.sk.
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P reč o podporovať telvíziu LUX?
Katolícka cirkev aj prostredníctvom
TV LUX hlása evanjelium. Televízia je
prostriedok pre kňazov a veriacich
na zdieľanie života vo viere, v širokom
spoločenstve veriacich.

Je založená ako televízna alternatíva,
ako prostriedok šírenia pokoja a povzbudenia. Chce na Slovensku ponúkať kvalitný program so zameraním na duchovné
a hlboko ľudské hodnoty, prinášať ľuďom radosť a nádej. Je to rodinná televízia, s ktorou sa diváci majú cítiť dobre
a ktorú si s radosťou zapne dieťa, dospelý i starší človek.

Koľko divákov pozerá TV LUX, aká je jej
sledovanosť?
Sledovanosť TV LUX vďaka čiastkovým
peoplemetrovým meraniam spoločnosti
PMT ukazuje, že diváci sledujú TV LUX
predovšetkým vo večernom vysielaní, pri
premiérach dokumentov, relácií, filmov
či Správ.

Koľko stojí jeden výjazd do farnosti,
na púť či živý prenos svätej omše?
Výjazd stojí 1 000 až 2 000 eur v závislosti
od veľkosti výpravy, jej trvania a cestovnej
vzdialenosti. V tom sú zahrnuté platy zamestnancov, náklady na techniku (odpisy,
nájmy), náklady na dopravu, ale to všetko
bez prenosu signálu (vtedy, ak stačí záznam a priamy prenos netreba, alebo ak
je prenos signálu zabezpečený organizátormi v mieste konania bezplatne). K uvedeným nákladom je v prípade potreby
nutné pripočítať náklady na prenos signálu, čo pri prenose cez satelit predstavuje
približne podobné náklady (aj vyššie) ako
sú náklady na výjazd. Jeden výjazd s priamym prenosom (2 hod. vysielania) tak
môže stáť celkom aj 4 500 eur.
Kto prispieva na to, aby TV LUX mohla
uhrádzať náklady na vysielanie?
TV LUX financujú spoločníci, ktorí ju založili a diváci, dobrovoľní darcovia
a sponzori (cez Klub priateľov TV LUX),
ktorí si uvedomujú, že bez ich podpory
naša televízia vysielať nemôže.
Podiely spoločníkov sú takéto:
Konferencia biskupov Slovenska (KBS)
– 20 %
Salezáni don Bosca, Slovenská provincia
– 40 %
LUX communication, spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách – 40 %

Prečo je stále potrebné prispievať na televíziu cez jej Klub priateľov, keď sa každý rok koná zbierka na katolícke médiá?
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Foto: Štefan Fajta

Zbierka na katolícke médiá nie je určená
len pre TV LUX, ale aj pre iné médiá
a lokálne mediálne projekty. TV LUX sa
o príspevky z tejto zbierky uchádza písaním projektov, ktoré predkladá na posúdenie a schválenie príslušnej komisii.

Čo ponúka TV LUX tým, ktorí ju podporujú?
Našim priaznivcom ponúkame najmä
možnosť podporovať dobré dielo, okrem
toho aj:
• členom Klubu priateľov posielame niekoľkokrát do roka informačný bulletin,
v ktorom sa dozvedajú novinky zo života televízie a cirkvi,
• pri kúpe výrobkov z vydavateľstva Studio LUX majú členovia Klubu priateľov
zľavu 25 %,
• pri kúpe výrobkov z Vydavateľstva don
Bosco majú členovia Klubu priateľov
zľavu 15 %,
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• každú stredu sa v priestoroch televízie
LUX slúži svätá omša za členov Klubu
priateľov TV LUX.
Prosíme vás v prvom rade o vašu priazeň a pokiaľ je to možné, aj o finančnú
podporu a modlitby.
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Ka ž d á s o b o t a p a t r í
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Foto: American Papist

Filip Neri
Prvá časť: 13. novembra, 20.20 hod.
Druhá časť: 20. novembra, 20.20 hod.
Taliansky životopisný film o patrónovi
mládeže a humoru svätom Filipovi Nerim.
Príbeh jednoduchého svätca a jeho chovancov bol nakrútený už v roku 1983, no
stále prekvapí jeho aktuálnosť a divácka
obľúbenosť. Hlavnú úlohu v slovenskom
znení stvárnil herec Marián Labuda.
Slovami „Buďte dobrí, ak môžete“ napomínal Filip Neri, „prorok radosti“, svojich
mladých zverencov. Tí boli ovocím opusteného a skorumpovaného Ríma v období 16. storočia.
Filip Neri sa postavil proti spoločnosti,
ktorá bola zahľadená do seba. Stal sa
z neho vychovávateľ detí a mládeže. Prostredníctvom veselosti, hier a dobrej nálady odovzdával mládeži základné hodnoty života. V roku 1610 ho pápež
Pavol V. vyhlásil za blahoslaveného a roku 1622 pápež Gregor XV. za svätého. Je
patrónom mládeže a humoru. Jeho neporušené telo odpočíva v rímskej bazilike
Chiesa Nuova. (podľa csfd.cz)

Karol: človek, ktorý sa stal pápežom
Prvá časť: 27. novembra, 20.20 hod.
Druhá časť: 4. decembra, 20.20 hod.
Život pápeža: výnimočný a dojímavý príbeh piatich desaťročí našich dejín. Poznačili ho dejiny a on zmenil ich chod. Príbeh človeka, ktorý sa mal stať pápežom.
Poľsko, tridsiate roky 20. storočia. Desaťročný Karol Wojtyla má sny, veľa snov.
Tie sa jeden po druhom rúcajú vplyvom
krutých udalostí. Najprv je to smrť milovanej matky a brata. Neskôr prepuknutie
vojny a hromadný útek ľudí pred smrťou.
A nakoniec prvé náznaky prenasledovania Židov.
Tieto udalosti poznačia začiatok Karolovej dlhej cesty od robotníka cez básnika
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c e l ove č e r n é m u f i l m u
a učiteľa. Cestu plnú stretnutí, ktoré ho
napokon dovedú ku kňazstvu. V roku
1978 sa stáva človekom, ako sme ho poznali my. Človekom, ktorý poznačil istú
éru. Človekom, ktorý tvoril dejiny. Pápežom.
Ponúkame vám film s výnimočnou hudbou Ennia Morriconeho, víťaza mnohých
cien, v réžii Giacoma Battiata.

Karol: Pápež, ktorý ostal človekom
Prvá časť: 11. decembra, 20.20 hod.
Druhá časť: 18. decembra, 20.20 hod.
Tento vysoko hodnotený celovečerný
film o pápežovi Jánovi Pavlovi II. sa natáčal na území Talianska a Poľska. Zachytáva predovšetkým jeho pôsobenie v pápežskom úrade a výrazný vplyv na Cirkev
a celý svet.
Film Karol: Pápež, ktorý ostal človekom
s Piotrom Adamczykom v hlavnej úlohe
prináša dojímavé stvárnenie milovaného
pápeža. Silný a pravdivý príbeh charizmatického duchovného vodcu, ktorý dopomohol k pádu komunizmu, obnovil život Cirkvi, svojou láskou ku Kristovi
hlboko zapôsobil na mládež na celom
svete a svojím posolstvom mieru a lásky
oslovil vodcov iných náboženstiev a svetových predstaviteľov.
Hrajú: Raoul Bova (známy z filmu Svätý
František), Michele Placido (hral vo filme
Páter Pio: Medzi nebom a zemou) a Adriana Asti v úlohe Matky Terezy. Hudbu
k filmu skomponoval legendárny filmový
skladateľ Ennio Morricone. Réžia: Giacomo Battiato.
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N a c e s t á c h s o Sv ä t ý m O t c o m
Pápež Benedikt XVI. bol od 16. do
19. septembra 2010 na oficiálnej a pastoračnej návšteve Veľkej Británie a od
6. do 7. novembra v Španielsku.

Návšteve Veľkej Británie bola jeho 17. zahraničná apoštolská cesta. Jeho príchod
na Britské ostrovy bol nielen dlho očakávaný, ale rovnako aj veľmi ostro sledovaný médiami na celom svete. Pripojila sa
k nim aj TV LUX, ktorá sprostredkovala
prakticky všetky verejné stretnutia Svätého Otca. Historické prijatie pápeža hlavou Anglikánskej cirkvi, kráľovnou Alžbetou II., stretnutie s anglikánskym
canterburským arcibiskupom Rowanom
Williamsom, príhovor Svätého Otca pred
britským parlamentom v sále, kde bol za
vernosť Katolíckej cirkvi odsúdený na
smrť Tomáš Mórus a vrchol celej cesty,

Protest proti pápežovi na Trafalgar Square

12

blahorečenie kardinála Johna Henryho
Newmana.
Každé z týchto stretnutí môžeme označiť
za historické. Pred príchodom pápeža síce anglické médiá nešetrili kritikou, celá
cesta sa však ukázala ako veľký úspech.
Britská spoločnosť zrazu videla človeka,
ktorý sa líši od obrazu, aký o ňom vytvárali médiá. Počula človeka, ktorého slová
boli jasné, priame a zrozumiteľné. Človeka, ktorý sa neuchyľuje k politicky korektnému slovníku, ale pomenováva veci
pravým menom tak, ako to robil aj blahoslavený kardinál John Henry Newman.

Blahoslavený kardinál Newman
Tento kardinál, ktorý žil v 19. storočí, bol
najskôr dvadsať rokov anglikánskym kňazom a potom konvertoval na katolicizmus. Svätý Otec v homílii na slávnosti
blahorečenia predstavil jeho duchovnú
cestu, ktorá nebola vôbec jednoduchá
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p o An g l i ck u i Šp a n i el s k u
a priamočiara. Kardinál Newman za sebou zanechal veľké dedičstvo a keď dnes
čítame jeho spisy a myšlienky, zisťujeme,
že sú prekvapujúco aktuálne napriek tomu, že ich vyriekol pred viac ako sto rokmi. John Henry Newman skutočne predbehol svoju dobu. Svedčí o tom aj jeho
výzva, akí by mali byť veriaci laici:
„Chcem laikov, ktorí nie sú arogantní,
neuvážení v prejave, svárliví, ale ľudí,
ktorí poznajú svoje náboženstvo, ktorí
doň vstupujú, poznajú svoje miesto, ktorí
vedia, čím disponujú a čím nie, ktorí poznajú svoju vieru tak dobre, že z nej môžu skladať účty, ktorí vedia toľko o histórii, že ju môžu obraňovať.“ Nie sú to
azda prorocké slová, ktoré sú dnes viac
ako inokedy aktuálne?
Benedikt XVI. vidí v kardinálovi Newmanovi veľký vzor pre dnešnú dobu. Preto
sa rozhodol osobne viesť slávnosť jeho
blahorečenia, čo u pápežov nie je zvykom. Bolo to zároveň aj vyvrcholenie jeho apoštolskej cesty po Veľkej Británii.
Cesty, ktorá sa na začiatku ukazovala extrémne náročnou, môžeme ale bez zveličenia povedať, že bola nakoniec veľmi
úspešnou. Ovocie tejto cesty sa určite
prejaví v nasledujúcich rokoch.

Santiago de Compostela je nielen tretím
najdôležitejším pútnickým miestom kresťanstva, ale aj miestom, ktoré zvýrazňuje
kresťanské korene Európy. Benedikt XVI.
tak svojou návštevou opätovne zdôraznil
to, čo opakuje od svojho zvolenia na Petrov stolec – Európa vyrástla z kresťanstva
a má kresťanské korene.
Návšteva Barcelony a posviacka chrámu
Sagrada Familia bola druhým bodom jeho dvojdňovej návštevy. Tento známy,
doteraz nedokončený chrám, naprojektoval slávny architekt Antonio Gaudí
a stavia sa už viac ako stodvadsať rokov.
Benedikt XVI. tak mohol obdivovať krásu
chrámu postaveného v štýle stredovekých
katedrál, o ktorých sám hovoril vo svojich
katechézach. A práve tento chrám je jednou veľkou evanjeliovou katechézou.

Ľudovít Malík
náboženský redaktor

S pápežom aj v Španielsku
Televízia LUX nechýbala ani pri 18. zahraničnej ceste Benedikta XVI., ktorá sa konala od 6. do 7. novembra v Španielsku.
Dôvodom bol svätojakubský rok v Santiago de Compostela a posviacka chrámu
Sagrada Familia v Barcelone.
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Ponuka vydavateľstva DON BOSCO
Vladimír Štefanič
KRÁĽOVNÁ Z TAMMIRU II, III

Mike Aquilina
LÁSKA V MALIČKOSTIACH

Rafaelova cesta za snom
Srdce bieleho vlka

Príbehy z rodinného života

novinka

mladého slovenského kňaza, ktorej prvá časť bola odborníkmi vyhlásená za Debut roka 2009.
Vhodný darček pre mladých čitateľov, v ktorom objavia silu
a krásu priateľstva, ale spolu
s hlavnou hrdinkou zažijú aj napínavé dobrodružstvá.

Pevná väzba, 188 strán. Bežná cena: 6,90 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov T V LUX: 5,87 EUR

Anton Hlinka
TERÉZIA Z LISIEUX

Enzo Bianco
MUŽ, KTORÝ OBRAŇOVAL BOHA

Reedícia knihy Svetlo z Lisieux

Svätý František Saleský

novinka Dlhoočakávaná reedícia obľúbeného životopisu Svetlo z Lisieux z pera veľkej osobnosti
akou bol Anton Hlinka.
„Príbeh hriešnice, ktorá sa obrátila a umrela smrťou lásky“,
ako Terézia neskôr nazvala
svoju autobiografiu je pôsobivý
a inšpirujúci aj dnes...
Pevná väzba, 232 strán. Bežná cena: 8,90 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov T V LUX: 7,57 EUR

novinka

Strhujúci životopis svätca známeho svojou odvahou, priamosťou, láskavosťou a miernosťou.
Pôsobil medzi kalvínmi, ktorí ho
chceli najprv zabiť, aby ich neskôr obrátil na katolícku vieru.
Mnohými svojimi listami, ale aj
životom inšpiroval obyčajných
ľudí na ceste k svätosti.

Pevná väzba, 272 strán. Bežná cena: 9,90 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov T V LUX: 8,42 EUR

K zásielke účtujeme poštovné a balné.

Z Á V Ä Z N Á O B J E D N Á V K A členské číslo: .....................
KRÁĽOVNÁ Z TAMMIRU II (8,42 EUR)
LÁSKA V MALIČKOSTIACH (5,87 EUR)

ks TERÉZIA Z LISIEUX (7,57 EUR)
ks MUŽ, KTORÝ OBRAŇOVAL BOHA (8,42 EUR)

ks
ks

Meno a priezvisko: .......................................................................................
Adresa: ......................................................................................................
e-mail: ..................................................................
www.donbosco.sk
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,
tel.: 02/502 313 98, e-mail: objednavky@donbosco.sk
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Pevná väzba, 280 strán. Bežná cena: 9,90 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov T V LUX: 8,42 EUR

… knižka, ktorá vie, že skutočný život vonia trochu ako
posvätné kadidlo a trochu ako
špagety a plná plienka.
Táto knižka sa pre vás stane
spoľahlivou príručkou a naučí
vás, ako možno nájsť Najsvätejšiu Trojicu v neporiadku
a zmätku úžasného spoločenstva, ktorým je rodina.



novinka Pokračovanie úspešnej ságy,
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A j v y m ô ž e t e by ť č l e n m i n á šh o
Klubu priat eľov T V LUX
Ak ste mamička na materskej
dovolenke, ktorej životný kruh sa zúžil
na upratovanie, varenie, prebaľovanie,
usmievanie sa na dieťatko, o ktoré sa
staráte, potrebujeme vaše nápady, prameniace z potrieb, ktoré ako mladý rodič
zažívate a na ktoré hľadáte odpoveď.
Potrebujeme vašu spätnú väzbu, čo vaše
dieťa potrebuje, čo mu máme prostredníctvom detských relácií ponúknuť. Potrebujeme vaše ústa, ktoré aj iným mamičkám strážiacim svoje deti na
pieskovisku sprostredkujú informáciu
o kvalitných reláciách pre ich deti.
Ak ste starší a už nič nevládzete, len
s trasúcimi rukami zapnúť televízny prijímač, alebo prečítať tento bulletin, chceme vám povedať, že vás veľmi potrebuje-

me. Potrebujeme vaše modlitby a dennodenné obety, ktoré vo svojej starobe či
chorobe zažívate.
Ak si mladý človek, ktorý ešte
nepracuje, ale tvoj život je o hľadaní
vlastnej cesty a príprave na svoje povolanie, potrebujeme tvoje tvorivé nápady,
aby sme poznali to, čím mladý človek
dnes žije. Potrebujeme tvoje obety premeniace z neopätovanej lásky či bolesti
zo zranení od spolužiakov, kolegov, blízkych. Potrebujeme tvoje svedectvo, že aj
mladý človek dnes túži po zrelosti kresťana.
Ak si pracujúci a tvoja finančná situácia
ti dovoľuje pomôcť dobrej veci, potrebujeme tvoju podporu, aby hodnotné celovečerné filmy pomáhali budovať zrelých
ľudí. Aby mohli kvalitné relácie reagovať
na bolesti, ktoré prináša súčasná spoločnosť žijúca krízu autority, rodiny, výchovy. Aby mohlo viac prenosových vozov
so štábom navštevovať farnosti, školy, inštitúcie a hovoriť tak o Dobre. O tom, čo
nesmrdí klamstvom, škandálmi, nezrelosťou… Aby televízia mohla hovoriť o tom,
čo pramení z Toho, ktorý je Cesta, Pravda a Život.
TV LUX môžete podporiť prostredníctvom členstva v Klube priateľov TV LUX.
Vaša podpora môže byť rôznorodá.
Potešíme sa, ak sa stanete členom nášho
Klubu priateľov TV LUX. Ste u nás srdečne vítaní!
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