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Z naš ej poš t y
„Sme členmi Klubu priateľov, denne sledujeme vaše vysielanie, podporujeme
vás, modlíme sa za vás.“
rodina Machovičová, Zavar

„Sledujem skoro všetky relácie, hlavne sväté omše, ktoré mi v mojom živote dodávajú
povzbudenie a duchovnú podporu.“
Ján Mazúr, Nevoľné

„Chceme sa veľmi poďakovať za pozvanie manželských párov do TV LUX. Pozerala som túto reláciu aj s mojím manželom. Veľmi sa mu to páčilo.“
Pavol a Anna Ptašinskí, Bardejov

„Všetkým, ktorí sa zúčastňujú na programe a vysielaní TV LUX, prajeme veľa tvorivých síl, dobrý a nerušený signál pri
prenose.“
Rozália Bednárová, Svit
„Na sviatok Obetovania Pána sme si
s manželkou mohli naladiť TV LUX. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k tomu,
že TV LUX bola zaradená do ponuky káblovej televízie na sídlisku KVP.“
Ján Ištvan, Košice
Ako môžete podporovať TV LUX?

Pravidelná podpora:
Najvítanejšia je pravidelná podpora menšou sumou každý mesiac (cca 5 eur).
Môžete nás podporiť prevodom z účtu
a prostredníctvom poštovej poukážky.
Vaše členské číslo je variabilný symbol.

2

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 01 62
Klub priateľov, pobočka Prešov
Jarková 77, 080 01 Prešov
Tel.: 0917 720 928

Ak nie ste členmi klubu, aj tak nás môžete podporiť.
Slovensko – č. účtu: 2620013784/1100
Česká republika – č. účtu: 884488100/5500
Zo zahraničia –
Názov účtu: Klub priatelov TV LUX,
IBAN: SK9611000000002620013784,
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Iná pomoc:
Televízii LUX môžete pomôcť získavaním
nových členov do Klubu priateľov, dopĺňaním letákov a šekov do kostolov vo
farnostiach a spoločenstvách. Ak nám
chcete pomôcť, kontaktujte nás.

Klub priateľov v číslach
Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na televíziu alebo sa prihlásili do
Klubu priateľov. Počet členov Klubu priateľov k 31. marcu 2011 bol 7 377.
január

február

2010

2011

19 842,84 eur 37 472,08 eur

23 077,32 eur 27 862,43 eur
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O h l a s ova t e l i a p o s o l s t i ev
Karol Wojtyla – Ján Pavol II. – bezpochyby jedna z najväčších osobností 80-tych
a 90-tych rokov dvadsiateho storočia.
Človek, ktorý rástol vo vojne, žil v komunizme, poznal hrôzy ľudskej pýchy,
chamtivosti a nenávisti, ale napriek tomu rozdával lásku, pokoj, nádej a bol
nositeľom posolstiev.

Generácia ľudí od dvadsiatich rokov vyššie má isto v srdci nejednu spomienku na
„nášho pápeža“. Myslím, že vo svojej
zodpovednej funkcii, v časoch, v ktorých
túto pozíciu zastával, mal denne mnoho
dôvodov na starosti – napriek tomu rozdával lásku a pokoj.
Ján Pavol II. bol významnou postavou aj
pre nás žurnalistov. Nielenže on sám využíval médiá na prenos svojich posolstiev, ale sám sa im venoval v početných
pápežských dokumentoch a príhovoroch.
Podľa Jána Pavla II. nesmela byť žurnalistika vedená len ekonomickými motívmi,
ziskom alebo nejakými straníckymi cieľmi. Žurnalistika by mala „obhajovať“
zvlášť najslabšie skupiny spoločnosti: deti, chudobných, chorých, marginalizovaných alebo diskriminovaných. O plnenie
tejto úlohy sa všetkými svojimi silami
snaží aj kolektív pracovníkov TV LUX. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil: „Cirkev a médiá
musia kráčať spolu v ich službe ľudskej
rodine.“ Poznáte inú televíziu, ktorá by
tak nadšene a vytrvalo presadzovala
hodnoty rodiny, ako TV LUX?
Už tri roky sa TV LUX snaží byť alternatívou na mediálnom poli. Snažíme sa byť
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nositeľom posolstva Zmŕtvychvstalého
Krista, jeho lásky, pokoja a dobra. Usilujeme sa vnášať do vašich domácností pokoj a s ním sprevádzané životné hodnoty
overené stáročiami v Katolíckej cirkvi. Či
sa nám to darí, posúďte sami. Prosím
o vaše modlitby, rady a vytrvalosť byť našimi divákmi aj v štvrtom roku vysielania,
ktorý je pred nami. My pre vás opäť prinesieme na obrazovky vašej-našej TV
LUX nové relácie, overené hodnoty, povzbudenie a námety pre kvalitný osobný
život.
Váš Darius A. Hatok
riaditeľ TV LUX
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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P l á nova n i e o c h u d o b ňu j e f a n t á z i u
Martin Michelčík je obľúbenou tvárou
TV LUX. Ako redaktor a dramaturg pôsobí na prešovskej pobočke. Okrem moderovania je však úspešným muzikantom
a kultúrnym činovníkom.
Myslel si si dakedy, že budeš pracovať
v televízii?
V ôsmej triede na základnej škole som
mal taký malý sen: ísť študovať kameru.
Potom prišlo tých snov ešte veľmi veľa.
Všetky súviseli s mojimi rozširujúcimi sa
záujmami. Moje koníčky sa postupne
dotkli techniky, moderovania, hudby, divadla a iných vecí, ktoré s televíziou viac
či menej súvisia. Takže to, že dnes pracujem pre televíziu, je v podstate pekným
spojením viacerých mojich záujmov dokopy.

Čo sa ti na tvojom zamestnaní páči?
Mám rád zvukovú a obrazovú techniku
a tej je tu požehnane, mám rád moderovanie, toho si tu užijem tiež viac než
dosť, mám rád hudbu, tak ju tu sem-tam
prepašujem a v neposlednom rade mám
rád humor, čo dúfam tiež z mojej práce
aspoň trochu cítiť.

Aký je tvoj osobný príbeh?
Vyštudoval som učiteľstvo v celkom zaujímavej kombinácii – hudobná výchova
a matematika. Už počas školy som externe pracoval pre rádio Východ, ktoré bolo
tu na východe jedno z najpočúvanejších
vôbec. Po škole som nastúpil na civilnú
službu do Univerzitnej knižnice Prešov-
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skej univerzity, kde som potom ešte necelé tri roky pracoval. Ďalšie tri roky som
mal na univerzite na starosti Univerzitné
informačno-poradenské centrum, čo je
tiež taká netradičná inštitúcia, spájajúca
rôzne mimoškolské služby pre študentov.
A odtiaľ už priamo do TV LUX. Teda, aby
to bolo kompletné, nesmiem zabudnúť
na dva roky, keď som externe vyrábal
Literárnu kaviareň pre rádio Lumen.

Máš aj koníčky?
Tých bolo a je veľmi veľa. V prvom rade
hudba v rôznych podobách. Violončelo,
gitara, spev, rôzne kostolné zbory, zbor
v UPC, Taizé, kapela April Quintet a veľa
iných projektov. No a potom dramatický
odbor na ZUŠ, moderovanie, recitovanie,
knihy. Staré gramofóny, magnetofóny,
rádiá, ozvučovanie, štúdio a na záver
ešte moje obľúbené veterány – Volkswagen chrobák 1968 a obytný VW Typ 2 zo
sedemdesiateho piateho. Toľko v skratke. A to som určite ešte na veľa vecí zabudol.
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Aký je zmysel fungovania katolíckej televízie na Slovensku?
V našej krajine sme si ešte stále nezvykli
na to, že je sloboda. A tak neustále riešime, či si sused mal alebo nemal kúpiť to
nové auto, prípadne či treba alebo netreba vysielať Šeherezádu a podobné veci.
Našťastie už dvadsať rokov žijeme v relatívne slobodnej krajine, tak nechajme ľudí, nech vytvárajú ponuku. A my si vyberajme. Prípadne, ak nie sme s ňou
spokojní, vytvorme niečo my. Z tohto pohľadu chápem aj vznik našej televízie. Samotná existencia TV LUX ešte nie je
zmyslom. Ten zmysel musíme dodať my.
Poznáme ťa najmä ako hudobníka. Čo ťa
priťahuje stále k hudbe?
Aj keď sa stále cítim v prvom rade ako
hudobník, musím sa priznať, že hudbe sa
momentálne venujem asi najmenej. Asi
s tým budem musieť niečo urobiť. Hudba
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je mojou neoddeliteľnou súčasťou, mám
ju v hlave v podstate stále. Takže odpovedať na to, čo ma k nej priťahuje, je
ako povedať, čo ma priťahuje k jedlu. Aj
keď na to by sa možno dalo odpovedať
lepšie :-)

Aké máš plány do budúcna?
Snažím sa neplánovať. Rád žijem v prítomnosti. Nie, že by som nesníval. Snov
je dosť, ale konkrétne predstavy držím
na uzde. Mám veľmi rád prekvapenia
a táto filozofia sa mi už veľakrát osvedčila. V živote ma prekvapilo už toľko milých vecí a ľudí, že akékoľvek plánovanie
by ochudobnilo fantáziu toho, kto mi
tieto prekvapenia plánuje. Ale možno
predsa len jeden malý plán. Mám malú
dcéru, s ktorou je už veľmi rozumná reč.
Tak plánujeme tento rok veľa „výletovať“, aby sme si to spolu všetci traja užili.
Matúš Demko
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P r e č o m á by ť J á n P a v o l I I .
blahoreč ený ?
Zvolanie Santo subito (Svätý ihneď!) sa
objavilo na transparentoch na Námestí
sv. Petra počas pohrebných obradov Jána Pavla II. Pripomínalo to obdobie Cirkvi, keď boli mnohí svätci kanonizovaní
aklamáciou, teda zvolaním.

Táto túžba veriacich ľudí sa teraz skutočne naplní. Ján Pavol II. bude vyhlásený za
blahoslaveného v Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá toho roku pripadá na
1. mája. Slávnosti bude predsedať jeho
nástupca na Petrovom stolci, pápež Benedikt XVI. A bol to práve súčasný Svätý
Otec, ktorý iba päť týždňov po jeho smrti
oznámil, že sa začína diecézna fáza beatifikačného procesu. Benedikt XVI. udelil
v tomto prípade výnimku z pravidla, ktoré stanovuje, že proces blahorečenia sa
môže začať najskôr päť rokov po smrti.
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Lietajúci pápež
Ján Pavol II. bude teda blahorečený. Cirkev týmto spôsobom uznala, že jeho
čnosti boli na hrdinskom stupni. Dnes tak
ešte silnejšie zaznievajú slová, vtedy ešte
kardinála Ratzingera, ktorý v homílii počas pohrebných obradov povedal: „Môžeme si byť istí, že náš milovaný Svätý
Otec je dnes v okne domu nebeského
Otca, vidí nás a žehná nám.“
Pontifikát Karola Wojtylu bol úctyhodný. Stačí spomenúť niekoľko štatistických čísel. Ján Pavol II. vykonal 104 zahraničných ciest, vydal 14 encyklík,
43 apoštolských listov, predniesol
2 382 príhovorov počas početných zahraničných ciest. Za blahoslavených vyhlásil 1 345 osôb a za svätých 483 ľudí.
To je viac ako doteraz vyhlásil ktorýkoľvek pápež v histórii Katolíckej cirkvi.
Zvolal deväť riadnych kardinálskych kon-
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zistórií, pri ktorých kreoval 231 kardinálov. Za dvadsaťšesť rokov pontifikátu
osobne vysvätil 321 nových biskupov. Jána Pavla II. stretnutia s veriacimi neunavovali, naopak, veľmi rád ich prijímal
a rozprával sa s nimi. Iba pravidelných
generálnych audiencií uskutočnil 1 164
a prišlo na nich viac ako 17 a pol milióna
veriacich z každého kúta sveta.

Priateľ všetkých
V týchto štatistikách by sme mohli pokračovať ešte dlho. Pre ľudí, veriacich i neveriacich, však viac ako čísla bolo dôležité
svedectvo kresťanského života Jána
Pavla II., ktoré každodenne vydával. Karol
Wojtyla sa snažil byť priateľom všetkých
ľudí, vychádzal im v ústrety a ako dobrý
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pastier ich vyhľadával. Už počas inauguračnej svätej omše, napriek zvyklostiam
a protokolu, zišiel od Svätopeterskej baziliky na námestie, aby pozdravil ľudí. A pokračoval v tom počas svojich zahraničných
ciest. Ján Pavol II. mal výnimočný vzťah aj
s mladými. Založil pre nich Svetové dni
mládeže, sprevádzal ich, povzbudzoval
a vždy mal pre nich dobré slovo. Tento
mimoriadny vzťah zvýrazňuje aj jedna
z jeho posledných viet. Na lôžku, iba niekoľko hodín pred svojou smrťou, mladým
odkázal: „Celý život som vás hľadal, a vy
ste teraz prišli za mnou. Ďakujem vám.“
Karol Wojtyla bol človekom, ktorý vedel
počúvať. S blížiacim sa blahorečením je
tu príležitosť pripomenúť si jeho slová,
prečítať si jeho diela, spomenúť si na jeho gestá a skutky. Tak dokážeme pochopiť jeho lásku k Cirkvi a ľuďom.
Ľudovít Malík
náboženský redaktor
foto: internet
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P r o g r a m ov é t i p y n a t o h t o r o č n ú
Veľkú noc

Tvorcovia Televízie LUX vás pozývajú
prežiť spoločne sviatky Veľkej noci

Kvetná nedeľa 17. apríla
9:20 Na Kvetnú nedeľu. Vysvetlenie
liturgického významu Kvetnej
nedele
9:30 Svätá omša z Vatikánu. Pápež
Benedikt XVI. predsedá sv. omši
na Námestí sv. Petra

Zelený štvrtok 21. apríla
9:00 Kráľovstvo bez hraníc – Posledná
večera. Animovaný príbeh
pre deti
9:30 Liturgia svätenia olejov v Bazilike
sv. Petra. Priamy prenos
z Vatikánu
17:20 Na Zelený štvrtok. Vysvetlenie
liturgického významu Zeleného
štvrtku
17:30 Liturgia na pamiatku Poslednej
večere. Priamy prenos
z Lateránskej baziliky
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Veľký piatok 22. apríla
7:00 Kráľovstvo bez hraníc – Ježišov
súd u Piláta. Animovaný príbeh
pre deti
10:15 Na Veľký piatok. Vysvetlenie
liturgického významu Veľkého
piatku
15:00 Božie milosrdenstvo
15:45 Krížová cesta. Meditácie kardinála
Miroslava Vlka
17:00 Obrady Veľkého piatku. Priamy
prenos z Baziliky sv. Petra vo
Vatikáne
20:00 Stabat Mater. Záznam z koncertu
v Prešove
21:15 Krížová cesta v rímskom Koloseu.
Priamy prenos
Biela sobota 23. apríla
7:25 Bez strachu. Animovaný film
o Jánovi Pavlovi II.

DOMA JE DOMA

Bulletin_02_2011:bulletin2_2011

5. 4. 2011

22:50

Stránka 9

BULLETIN

Klubu priateľov TV LUX
8:50 Na Bielu sobotu. Vysvetlenie
liturgického významu Bielej
soboty
18:45 Umučenie Pána – Pašie podľa
sv. Matúša. Dokumentárny film
20:00 Ruka pokoja. Dokument
o pápežovi Piovi XII. a holokauste
21:00 Obrady vzkriesenia v Bazilike
sv. Petra. Priamy prenos

Veľkonočná nedeľa 24. apríla
9:20 Na Veľkonočnú nedeľu.
Vysvetlenie liturgického významu
Veľkonočnej nedele
10:15 Svätá omša z Vatikánu. Benedikt
XVI. predsedá liturgii na Námestí
sv. Petra
12:00 Posolstvo Benedikta XVI.
a požehnanie Urbi et Orbi.
Priamy prenos
14:40 Veľká Noc s Bonifácom. Pôvodná
slovenská filmová rozprávka
15:40 Prebudený Východ. Dokument
o páde totalitných režimov
v Európe
20:00 Veľkonočný príhovor. Sviatočný
príhovor kardinála Jozefa Tomka
20:10 Karol: Človek, ktorý sa stal
pápežom. Prvá časť filmu
o Karolovi Wojtylovi
23:45 Ísť tam, kde je milosť blízko
k nám. O púti vlakom k hrobu
Jána Pavla II.

Veľkonočný pondelok 25. apríla
13:30 Dvadsaťpäť rokov pontifikátu Jána
Pavla II. Dokumentárny film
15:30 Karol: Človek, ktorý sa stal
pápežom. Prvá časť filmu
o Karolovi Wojtylovi
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Sobota 30. apríla
18:45 Karol. Animovaný príbeh
o Karolovi Wojtylovi
20:45 Modlitbová vigília pred
blahorečením Jána Pavla II. Priamy
prenos z Ríma
Nedeľa 1. mája
9:30 Štúdio špeciál. Rozhovory
so zaujímavými hosťami
10:00 Blahorečenie Jána Pavla II. Priamy
prenos z Vatikánu.
12:00 Štúdio špeciál. Rozhovory
so zaujímavými hosťami
20:20 Karol: Pápež, ktorý ostal
človekom. Druhá časť filmu
o Karolovi Wojtylovi
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Ď a k u j e m e n a š i m d o b ro d i n c o m
Žiť život dobre nedokážeme sami. Potrebujeme
spoločenstvo, ktoré povzbudzuje, pomáha, podporuje, vychováva a rozvíja.

O pár dní 4. mája si naša televízia pripomenie tretie výročie založenia. Je to čas,
počas ktorého rástol a vyvíjal sa i náš
Klub priateľov.
Z pôvodného počtu necelých 3 000 členov v roku 2008 sa klub rozrástol na takmer 7 400 dobrodincov. Z úvodných
9 626 eur, ktoré v priemere prichádzali
každý mesiac v roku 2008 na účet klubu,
stúpol mesačný priemer darov na 21 392
eur v roku 2010 a tieto prvé mesiace roka
2011 nasvedčujú o ešte väčšej štedrosti televíznych divákov.
Klub priateľov zatiaľ navštívil okolo 130
miest, obcí a festivalov či iných podujatí.
Rozdali sme vyše 120 000 letákov a 75 000

šekov. Mesačne Klub priateľov posiela
okolo 600 obálok, ktoré putujú k novým
členom klubu s kartičkou a členským číslom, alebo k darcovi, ktorého pozývame
do Klubu priateľov. Tento bulletin je už
pätnástym v poradí, ktorý vám posielame.
Denne sa nám do klubu prihlási okolo
päť nových členov. Mesačne prispeje na
číslo účtu od 800 do 1 600 darcov, z toho
70 % z nich sú darcovia, ktorých vieme
rozpoznať ako členov klubu a zvyšných
30 % darcovia, ktorých nepoznáme. Buď
darujú na účet dar bez uvedenia klubového čísla, alebo z ich mena a čísla účtu
nevieme identifikovať o akého darcu ide.
Klub priateľov TV LUX je spoločenstvo,
ktoré pomáha, podporuje, vychováva,
rozvíja. Ďakujeme, že ste jeho súčasťou.
Ďakujeme za podporu. Ďakujeme, že ste.
Zuzana Chanasová
predsedníčka Klubu priateľov TV LUX

Bl í ž i s a m e d i á l na p ú ť

Milí diváci TV LUX, prijmite naše pozvanie na mediálnu púť, ktorá sa uskutoční
v sobotu 11. júna 2011 v Šaštíne v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.

Program púte:
16.30 Prednáška prof. Tadeusza Zasepu, rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku:
Blahoslavený Ján Pavol II. a médiá
17.00 Udeľovanie Ceny Andreja Radlinského s hudobným sprievodom Súrodencov
Jendruchovcov
18.00 Slávnostná svätá omša v bazilike. Hlavným celebrant bratislavský arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský. Svätú omšu sprevádzajú Súrodenci Jendruchovci.
20.00 Program katolíckych médií na nádvorí baziliky
20.30 Verejná nahrávka relácie U Nikodéma na nádvorí baziliky
22.00 Projekcia filmu Bella na nádvorí baziliky
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T V LU X m o j i m i o č a m i
Pri príležitosti tretieho výročia založenia
TV LUX (4. mája) Klub priateľov TV LUX
vyhlasuje súťaž TV LUX mojimi očami
Súťažiť sa bude v troch kategóriách
• Kresba/ maľba
• Fotografia
• Príbeh

Všetky tri sú určené pre všetky vekové
kategórie.

Vaše diela môžete tvoriť napríklad na
doleuvedené témy, alebo si tému vymyslieť sami.
• Môj zážitok s TV LUX
• Ako mi TV LUX vstúpila do života
• TV LUX očami dôchodcu
• TV LUX detskými očami
• TV LUX mladými očami
• TV LUX očami rodiča
• Moja obľúbená relácia TV LUX
• Môj obľúbený moderátor TV LUX
• Moja cesta k TV LUX
• iné

Svoje kresby, fotografie, príbehy posielajte na našu adresu do 3. mája poštou

DOMA JE DOMA

alebo e-mailom. Nezabudnite uviesť názov: Klub priateľov – súťaž.
Adresa:
TV LUX
Klub priateľov – SÚŤAŽ
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Email: klub@tvlux.sk

Pri každom diele je potrebné uviesť o autorovi:
meno a priezvisko; vek; poštovú adresu;
email alebo telefón; názov diela alebo
krátky popis (napr. Klbko a Katka,
TV LUX u nás vo farnosti a pod.)
súhlas autora/resp. právneho zástupcu
s uverejnením v znení: Súhlasím o zverejnenie diela prostredníctvom TV LUX.
Výhercov súťaže pozveme k nám do televízie do niektorej z relácií, zároveň od
nás získajú zaujímavé ceny (primerane
veku výhercu).
Výherné diela s uvedením autora sa môžu stať súčasťou pohľadníc TV LUX, budú
zverejňované v našom bulletine či použité pri spote Klubu priateľov TV LUX.
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Po d á v a m e i n f o r m á c i e b e z n á s i l i a
Správy TV LUX sú vaším pravidelným
sprievodcom svetom kresťanskej spoločnosti. Od pondelka do piatka vám prinášame aktuality a novinky zo Slovenska,
z Vatikánu a iných krajín.

Snažíme sa ponúknuť pozitívny pohľad
na svet okolo nás. Nevyhľadávame škandály a tragické udalosti, zameriavame sa
na šírenie dobrých správ s myšlienkou
evanjelia.
Moderátorskú základňu správ, ktorú tvoria Lucia Hurajtová, Jana Nunvářová
a Marcel Košta, sme rozšírili o Viktóriu
Kolčákovú, čoskoro absolventku Fakulty
masmediálnej komunikácie Univerzity
svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Spolu
s ďalšími tvárami informačného bloku
Televízie LUX vám bude prinášať zaujímavosti v pravidelnom čase o 20.00 hod.
Novinkou našej spravodajskej ponuky je
aj formát Krátkych správ. Od pondelka
do piatka v premiére o 12.15 hod. sa môžete dozvedieť, aká bude ponuka večerných správ a takisto tie najaktuálnejšie
novinky v skratke. Touto formou sa sme

12

aktuálnejší a informujeme vás o tom, čo
sa deje v prostredí veriaceho kresťana
v ten-ktorý deň.
Veríme, že spravodajstvo katolíckej televízie aj naďalej zostane programom, ktorý si radi naladíte a v ktorom sa dozviete
vždy niečo zaujímavé. O veľkých podujatiach v našich najväčších mestách, ale aj
o zaujímavých stretnutiach na slovenskom vidieku. Možno na niektorom podujatí stretnete našu kameru aj vy…
Jana Nunvářová
šéfredaktorka spravodajstva

DOMA JE DOMA
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Po n u k a v y d av a te ľs t v a D O N BO S CO
Unikátny rozhovor so Svätým Otcom

SVETOVÝ BESTSELLER

NOVINKA

v predaji od 28. apríla 2011

v predaji od 28. apríla 2011

Benedikt XVI.

Al do M ar ia Val li

SVETLO SVETA

PÁPEŽ NA MUŠKE

Pápež, Cirkev a znamenia čias

Prečo je muž v bielom na čiernom
zozname

Spoznajte Benedikta XVI. ako človeka...
cca 300 strán, viaz.

Pravda o útokoch na Benedikta XVI.
cca 200 strán, brož.

Predajná cena: 14,90 EUR
Akciová cena: 13,30 EUR
ilustračné foto

Na túto knihu sa nevzťahuje 15 % zľava
členov Klubu priateľov TV LUX.

ilustračné foto

Predajná cena: 8,50 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov
TV LUX: 7,23 EUR

NOVINKA

NOVINKA

v predaji od 4. apríla 2011

v predaji od 20. apríla 2011

SVÄTÝ

Film na 2 DVD

JOZEF COTTOLENGO

PAVOL VI.

Film na DVD
Životopisný príbeh zakladateľa charitatívneho diela
75 min., slovenský dabing
Predajná cena: 12 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov
TV LUX: 10,20 EUR

Pápež v búrlivých časoch
Život predchodcu Jána Pavla II.
200 min., slovenský dabing
Predajná cena: 18 EUR
Cena pre členov Klubu
priateľov TV LUX: 15,30 EUR
ilustračné foto

Joz ef Vadker t i

Te r e si o B osc o

PREPÁČTE, JA SOM
LEN KATOLÍK...

PÁPEŽ WOJTYLA

Kto môže o sebe povedať, že je veriaci?

Stručný životopis Jána Pavla II.
Prakticky a pútavo spracovaný život

44 strán, brož.

60 strán, brož

Predajná cena: 1,50 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov
TV LUX: 1,28 EUR

Predajná cena: 3,20 EUR
Cena pre členov Klubu
priateľov TV LUX: 2,72 EUR

t



t

Y

Zľavu pre členov Klubu priateľov TV LUX si môžete uplatniť len vo vydavateľstve Don Bosco
alebo pri nákupe v internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk. Vždy uveďte vaše členské číslo.

ks PÁPEŽ NA MUŠKE (7,23 EUR)
ks DVD - PAVOL VI. (15,30 EUR)
ks PÁPEŽ WOJTYLA (2,72 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.: 02/502 313 98, e-mail: objednavky@donbosco.sk

Bulletin Klubu priateľov TV LUX - 02/2011

K zásielke účtujeme poštovné a balné.

SVETLO SVETA (13,30 EUR)
DVD - JOZEF COTTOLENGO (10,20 EUR)
PREPÁČTE, JA SOM LEN... (1,28 EUR)



Z Á V Ä Z N Á O B J E D N Á V K A členské číslo: .....................
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O d m á j a b u d e T V LU X
n a n ov e j f r e k v e n c i i
Televízia LUX upozorňuje tých divákov,
ktorí prijímajú signál TV LUX cez
vlastný satelit, že dochádza k zmene
frekvencie, prostredníctvom ktorej TV
LUX šíri svoje vysielanie. Ide iba o zmenu
frekvencie.
Od 1. mája 2011 už bude príjem stanice
TV LUX možný len na novej frekvencii
11 919 MHz. Našu televíznu stanicu si naladíte podľa týchto parametrov:
Nové technické parametre príjmu
(družica THOR 6):
• Družica: juhozápadná orientácia satelitu Thor 6 – 1° západne (1°W)
• Elevácia: 29-32°
• Frekvencia: 11 919 MHz
• Polarizácia: vertikálna
• FEC: 7/8
• Symbol rate (SR): 28 000 MSym/sec
(symbolická rýchlosť)
• Modulation: DVB-S (modulácia)

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii
na www.tvlux.sk v sekcii Nalaďte nás
alebo na telefónnom čísle 02/ 6020 2727.

DOMA JE DOMA

