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Z naš ej poš t y
I pred letnými prázdninami prišlo do
TV LUX veľa pozdravov od našich divákov. Z nich vyberáme:

Ďakujem Pánu Bohu za to, že Vás máme
a že sme sa stali členmi Klubu priateľov
TV LUX. Neviem, ako by sme znášali našu
chorobu bez Vašich krásnych svätých
omší a všetkých programov, ktoré nám
vysielate. Nech Vás všetkých Pán Boh
žehná a pomáha Vám na Vašej ťažkej
ceste.
Irena a Jozef Petrániovci, Dolný Oháj
Ďakujeme, že Vás máme. Ani neviete,
koľko pokoja a žiarenia nám dáva Duch
Svätý pri sledovaní Vašich programov.
Každý deň je pre nás stále novým obohatením. Budem sa za Vás modliť, aby semeno, ktoré zasejete, prinieslo úrodu.
Margita Krišandová, Spišská Stará Ves

Patrím do Klubu priateľov TV LUX. Dostávam od Vás pravidelne bulletin, za čo
Vám veľmi pekne ďakujem. Vždy si v ňom
prečítam zaujímavé, aktuálne informácie
o televízii. Som veľmi rada, že máme na
Slovensku takúto kresťanskú televíziu.
Želám Vám do ďalších rokov mnoho
Božieho požehnania, zanietených tvorcov, veľa vďačných a spokojných divákov
a ešte dlhoročné pôsobenie na televíznej
scéne.
Daniela Kašubová, Rajec
Práve som sa stal čerstvým držiteľom
preukazu Klubu priateľov TV LUX. Poteši-
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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

lo ma to. Ďakujem Vám, že vysielate každý deň a teším sa na nové, nielen hudobno-slovné tvorivé relácie.
Ing. Rastislav Beňuš, Vrútky

Pred dvomi rokmi som začal pozerať vašu televíziu. Boli to časy, keď som nevedel, kde a do ktorej cirkvi ísť. Vaša televízia ma oslovila, s čím som našiel zmysel
života.
Želimir Zloch, Kovačica, Srbsko
Klub priateľov v číslach

Počet členov k 31.5. 2011 je: 7 563
2010

2011

marec

14 689,52 eur 33 331,88 eur

máj

18 544,34 eur 24 776,25 eur

apríl

15 407,37 eur 24 495,43 eur
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Z á z ra k
„A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17, 3)

Máme televíziu, ktorá už tri roky vysiela
a prináša dobré správy všetkým, ktorí
chcú a majú možnosť naladiť si ju. Máme
televíziu, ktorá vyrába a vysiela správy,
publicistiku, hudobné a zábavno-vzdelávacie programy, detské relácie či priame
prenosy svätých omší. Máme televíziu,
ktorá na svoje obrazovky prináša priame
prenosy liturgických slávení so Svätým
Otcom, jeho apoštolské cesty, či pravidelné stredajšie audiencie. Máme televíziu,
ktorá vysiela dokumentárne i hrané
filmy.
Je to málo? Je to veľa? Je to zázrak!
Hlavne keď si uvedomíme, že to všetko
sa deje s rozpočtom, ktorý v komerčnom
svete sotva postačuje na prevádzku slušného rádia.
Dnes však stojíme na prahu niečoho, čo
zatiaľ nevieme dobre pomenovať. Aj keď
sme finančné prostriedky určené na prvé
tri roky vysielania vyčerpali a naše vlastné zdroje zatiaľ nie sú schopné pokryť
potreby vysielania v doterajšom rozsahu,
chceme ísť ďalej. Vzhľadom na reálny
rozpočet to bude pre nás znamenať obmedzenie výroby i nákupu nových programov.
I napriek tomu, napriek únave a vyčerpanosti, však my v TV LUX ďakujeme Pánu
Bohu, že máme tú česť podieľať sa na
tomto diele televíznej evanjelizácie.
A ďakujeme aj vám, členom Klubu pria-
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teľov TV LUX, že nám svojou podporou
umožňujete ten zázrak uskutočňovať.
Prázdninové mesiace zvyknú byť časom
oddychu. Pre nás v televízii však budú
i časom intenzívnej práce. Chceme ich využiť predovšetkým ako čas na prípravu
televízie, aby od 4. septembra mohla naplno vysielať podľa novej vysielacej štruktúry. A veríme, že s požehnaním našich
otcov biskupov a s vašou rastúcou pomocou, bude toto naše spoločné dielo televíznej evanjelizácie rásť i naďalej tak,
„… aby bol vo všetkom oslávený Boh“
(sv. Benedikt z Nursie).
Juraj Drobný
katolícky kňaz a vedúci odd. programu
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Som vďačná Bohu, že m ôžem robiť to,
č o ma bav í
Novou posilou do radov zamestnancov
TV LUX je rehoľná sestra Alena Barvirčáková z rehole Congregatio Jesu. Vyštudovala Pápežskú saleziánsku univerzitu
v Ríme, kde sa zamerala na odbor sociálna komunikácia.
Alenka, čo Ťa priviedlo do TV LUX?
Do TV LUX ma priviedla túžba a ponúknutá možnosť pracovať v médiach. Som
vďačná Pánu Bohu, že môžem robiť to,
čo ma baví a popri tom sa aj veľa vecí
naučiť. Mojou pracovnou pomôckou je
počítač.

Ako sa Ti v televízii zatiaľ páči?
Som tu veľmi rada. Je veľmi dobré, keď
sa človek ráno zobudí a teší sa do práce,
nielen pre samotnú prácu, ale aj kvôli
kolegom, ktorí sú veľmi milí, a zároveň
odborne zdatní. Od môjho nadriadeného
som na úvod dostala možnosť oboznámiť
sa s jednotlivými úsekmi televízie ako
manažment a produkcia. Popritom človek spozná prácu kameramanov, strihačov a ostatných zamestnancov, bez ktorých by televízia nemohla fungovať.
Teraz môžem pozorovať, ako funguje
v praxi všetko, s čím som sa stretla počas
štúdia.
Máš nejaký osobitý vzťah k technológiám či internetu?
Baví ma s nimi pracovať a využívať ich.
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Pred mojím vstupom do rehole som absolvovala FEI Technickej univerzity v Košiciach, odbor technická kybernetika. Už
predtým ma zaujímala práca s počítačom. Po skončení školy som nenastúpila
do žiadnej firmy, ale začala som pracovať
ako učiteľka odborných predmetov na
elektrotechnickom učilišti. Tak som zostala v kontakte s technikou. Po skončení
základnej formácie v reholi som dostala
možnosť študovať v Ríme. Môžem spokojne povedať, že mám pozitívny vzťah
k technológiám a k internetu. Sú veľmi
dobrými pomocníkmi, ale zlými pánmi.
Aj teraz, ako administrátorka web stránky TV LUX používam oboch týchto pomocníkov.

Patríš do rehole Congregatio Jesu. Aká je
spiritualita a poslanie tejto rehole?
Naša rehoľa bola na Slovensku viac známa pod ľudovým menom „anglické panny“ alebo Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie. V roku 2003 sme prijali nové

DOMA JE DOMA

Bulletin_03_2011:bulletin3_2011

21. 6. 2011

17:48

Stránka 5

BULLETIN

Klubu priateľov TV LUX
meno Congregatio Jesu, ktoré si vždy
priala naša zakladateľka, Božia služobníčka Mary Ward. Máme spiritualitu
sv. Ignáca z Loyoly, aj keď sa naša zakladateľka vo svojom živote nemohla stretnúť so svätým Ignácom, keďže sa narodila dvadsaťpäť rokov po jeho smrti.
V krátkosti by sa dalo povedať, že základným pilierom našej spirituality je hľadať Boha vo všetkom, všetko robiť na
väčšiu česť a slávu Božiu. Na prvý pohľad
to možno znie akoby odtrhnuté od života, ale v skutočnosti nám to pomáha
hlbšie prežívať život s Bohom. Poslaním
našej rehole je odpovedať na potreby
čias. S tým je úzko spojené duchovné
rozlišovanie, ktoré nám pomáha spoznať
konkrétnu situáciu tam, kde žijeme,
a reagovať na ňu skutkami. Preto moje
spolusestry pracujú nielen ako katechétky a zdravotné sestry, ale aj na univerzite

DOMA JE DOMA

a tiež vo výrobni hostií. Dôležitou črtou
našej kongregácie je služba pre vieru
v akomkoľvek kontexte, teda mnohé
z nás majú poslanie aj v misiách.

Má katolícka televízia svoj potenciál?
Myslím si, že má. Samozrejme, veľa závisí
od ľudí, ktorí v nej pracujú, a tiež od pomoci našich priaznivcov. Je dobré, ak televízia reaguje na potreby ľudí a dokáže
načúvať tomu, čo potrebuje spoločnosť.
Ja osobne vnímam veľmi pozitívne škálu
programov, ktoré televízia ponúka. Od
vzdelávacích cez výchovné, ale aj zábavné a samozrejme, informovanie o dianí
v Katolíckej cirkvi doma i vo svete. Vnímam, že moji kolegovia neberú svoju
prácu len ako zamestnanie, ale ako poslanie. Myslím si, že to pomáha televízii
rozvíjať sa.
Matúš Demko
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V le t e nás čaká Don Camil lo,
L evo č a a M a d r i d
Vážení televízni diváci, aj počas letných
prázdnin chce byť Televízia LUX vaším
spoločníkom a priateľom. Ponúkame
vám voľný čas prežiť v našej spoločnosti.
Don Cammilo
4.časť, 9. júla 2011
Don Camillo opúšťa dočasne úrad vo Vatikáne a ponáhľa sa späť do svojho predošlého domova. Ihneď sa dostáva do
ďalšieho konfliktu s Pepponem. Don Camillo neodolá možnosti zamiešať sa do
iných záležitostí... Vo verejnom i farskom
záujme.

Don Cammilo
5.časť, 16. júla 2011
Pokoj a ticho talianskej dedinky narúša
pretrvávajúci spor medzi miestnym farárom Don Camillom a komunistickým starostom Pepponem. Ich škriepky na verej-
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nosti odzrkadľujú rozpor medzi dvomi
skupinami komunity, jednou podporujúcou komunistickú stranu a druhou zastávajúcou tradičné pravicové hodnoty.
Konflikt medzi Don Camillom a Pepponem kvôli výstavbe nového ľudového domu a medzi farmármi štrajkujúcimi kvôli
daniam naznačujú, že nič nedokáže vyriešiť neprekonateľné rozdiely názorov...
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Sobota 2. júla 2011
15:20
Levočská púť
Živý vstup z Levoče
16:55
Levočská púť
Živý vstup z Levoče
17:00
Otváracia odpustová sv. omša
z Levoče
priamy prenos z Levoče, celebruje Mons. František Dlugoš
19:40
Levočská púť
Živý vstup z Levoče
20:00 Gréckokatolícka svätá liturgia
z Levoče
priamy prenos z Levoče, celebruje Mons. Cyril Vasiľ
21:30
Via Mariana
priamy prenos z Levoče, vedie
Anton Fabian

Nedeľa 3. júla 2011
9:45
Levočská púť, Živý vstup z Levoče
10:00
Sv. omša z Levoče

DOMA JE DOMA

priamy prenos, celebruje
Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup

Utorok 5. júla 2011
17:00
Pontifikálna sv. omša z Nových
Zámkov
Priamy prenos z Kostola Povýšenia sv. Kríža pri príležitosti odhalenia a posvätenia súsošia
sv. Cyrila a Metoda
18:55
Cyrilo-metodské dni v Terchovej
Dokument zachytávajúci atmosféru v Terchovej

Nedeľa 17. júla 2011
10:00
Svätá omša (gréckokatolícka)
z Prešova
Od 18. augusta do 21. augusta 2011
Svetové stretnutie mládeže
v Madride
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B l a h o s l a v e n ý J á n Pa v o l I I .
O blahorečení Jána Pavla II. sa už popísalo veľmi veľa. V tomto článku sa však
nebudem vracať k priebehu jednotlivých
slávností, ale ponúkam vám osobnejší
pohľad na pápeža Wojtylu.

Po priamych prenosoch modlitbovej vigílie a slávnosti blahorečenia nám prišlo
veľa pozitívnych ohlasov od vás, našich
divákov. Ďakovali ste nielen za priame
prenosy, ale aj za štúdio špeciál, v ktorom sme vám ponúkli osobné svedectvá
viacerých slovenských osobností, ktorí
spomínali na poľského pápeža a na ich
osobný vzťah k nemu. Za všetky listy
a emaily, vám z celého srdca ďakujeme.
Viete, pre ktoréhokoľvek novinára, moderátora či technika je akékoľvek vyjadrenie vďačnosti veľkým povzbudením.
Keď rozprávate na kameru a prihovárate
sa divákom, môžete mať pocit, že rozprávate akoby na prázdnu stenu. Preto
nás veľmi tešia slová, aké nám napísala
jedna naša diváčka: „Neviem, či si uvedomujete, akú službu robíte, ale robíte
veľa.“
Pravdupovediac, niekedy ako novinári
máme toho tak veľa, že nedokážeme
prežiť významné udalosti tak, ako by
sme chceli. Do istej miery to platilo aj
o udalosti blahorečenia Jána Pavla II.
Modlitbová vigília v sobotu večer, slávnosť blahorečenia, štúdio špeciál, dokrútky, svedectvá osobností, ďakovná svätá
omša v pondelok predpoludním – toto
všetko nás zamestnávalo niekoľko mesiacov a keď sa všetko skončilo, boli sme ra-
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di, že si môžeme oddýchnuť. Avšak napriek množstvu príprav a priamym prenosom bola slávnosť blahorečenia aj pre
nás radosťou.
Pre mňa osobne bola niečím výnimočným. Pracoval som totiž 6 rokov v inštitúcii, ktorá je hlasom Svätého Otca, vo Vatikánskom rozhlase. Z toho 5 rokov som
skoro denne informoval o činnosti a živote Jána Pavla II., sledoval som zblízka ako
postupovala jeho choroba, videl som ako
s ňou zápasí, ale zároveň ako rozdáva
nádej a vydáva osobné svedectvo prijatia
kríža. Za celý ten čas som sa s ním stretol
osobne dvakrát a obidve stretnutia, aj
keď boli krátke, sú pre mňa nezabudnuteľné. Počas slávnosti blahorečenia sa mi

DOMA JE DOMA

pred očami vynáralo množstvo spomienok. Čo ma však u Jána Pavla II. oslovilo
najviac bolo to, ako znášal svoju chorobu. Iste mal vynikajúcu zdravotnú starostlivosť, ale keďže bol športovo založeným
človekom, tak nemožnosť chodiť bola pre
neho veľkým krížom. Ján Pavol II. ukázal,
že s Božou pomocou sa dá niesť aj ten
najťažší kríž. Keď v médiách silneli hlasy
o možnosti jeho odstúpenia, cez jeho sekretára odkázal, že z kríža sa nezostupuje. To bol Ján Pavol II. a ja ďakujem za
možnosť a milosť, že som mohol byť jeho
zamestnancom.
Ľudovít Malík
náboženský redaktor
Foto: Rasťo Hamráček SDB
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T V LU X m o j i m i o č a m i
Milí členovia klubu priateľov, milí televízni diváci, keď sme ku
3. výročiu TV LUX vyhlasovali súťaž
„TV LUX mojimi očami“, netušili sme, že
sa budeme môcť tešiť až z toľkých vašich
reakcií.

Ďakujeme vám za ne, i za radosť, ktorú
ste nám pripravili pri vyhodnocovaní
prác, ktoré ste nám zaslali. Bolo ich spolu
104 kresieb, 13 príbehov a 16 fotografií.
O radosť z doručených súťažných prác
sme sa podelili so všetkými zamestnancami TV LUX na pracovisku v Bratislave,
kde sme nimi vyzdobili na niekoľko dní
priestory televízie. S pomocou kolegov
sme vytvorili hodnotiace komisie a s radosťou sme sa pustili do hodnotenia.
Nebolo to jednoduché aj preto, lebo vekové rozdiely účastníkov boli značné

2. miesto Margarétka Tomaštíková (5. r.),
BANSKÁ BYSTRICA

10

(najmladší účastník mal 3 roky, najstarší
72), spojenie témy súťaže s jednotlivými
prácami bolo niekde voľnejšie, niekde
užšie, alebo ste sa delili s nami o silný zážitok, či ste boli veľmi nápadití, inokedy
ste zase príspevky spracovali technicky na
vysokej úrovni.
Myslíme, že pri hodnotení sme sa nechali
viesť najprv srdcom a potom rozumom.
Srdce nám kázalo oceniť každého súťažiaceho, rozum kázal dodržať zverejnené
pravidlá :). Ako to dopadlo, nájdete
v ďalšom texte. Viac informácií o celej
súťaži, aj o stretnutí s jej niektorými protagonistami nájdete v televíznom archíve, v relácii „Doma je doma“, odvysielanej 17. 5. 2011 a moderovanej Paľom
Dankom.
Ak ste sa medzi ocenenými nenašli, nesmúťte! Veľmi ste nás potešili, vašou prá-

3. miesto Anička Lešková CMŠ sv. Bernadety
(7. r), KOŠICE
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1. miesto žiaci II. triedy CZŠ sv. Jána
Bosca, LUČENEC (obrázok na obálke
bulletinu – Benjamín Hoduliak)
cou ste prejavili podporu tej našej, a cítime sa, akoby ste nám svojou tvorivosťou,
zápalom a dobrou vôľou pomohli „nabiť
batérie“. Aj vďaka podpore vás divákov
máme chuť pokračovať v začatom dob-

4. miesto Stanislava Valovičová (34. r),
ŽILINA

DOMA JE DOMA

Špeciálna cena Paľa Danka: Ľubomír
Lacko, Spojená škola sv. Jozefa,
TURZOVKA
rom diele, ktorým katolícka televízia naozaj je.

Modlíme sa za vás, modlite sa aj za nás
a zachovajte nám svoju divácku priazeň!

5. miesto Veronika Ťapajová (3 r.), ŠAĽA
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Ka m s a c h y s t á m e s K l u b o m
priat eľov T V LUX
Milí členovia klubu priateľov TV LUX,
aj toto leto sa z klubu priateľov TV LUX
chystáme na viaceré podujatia.

LEVOČA – Najnavštevovanejšie z nich je
Levočská púť na Mariánsku horu. Nebojte
sa prísť, je to miesto mnohých milostí, poskytuje silný duchovný zážitok v krásnom
prírodnom prostredí, vynaložená námaha
stojí za to. Dúfame, že v dňoch 2. – 3. júla
2011 sa tam s viacerými z vás spoločne
stretneme, a to aj priamo na stánku klubu. Ten bude postavený v blízkosti baziliky, hneď pri exercičnom dome.
GABOLTOV – Arcidiecézna púť ku cti
Panny Márie Karmelskej (16. – 17. júl)
CAMPFEST – Kráľová Lehota – open air
festival (4. – 7. august)
KLOKOČOV – Sviatok Zosnutia (Uspenija)
Presvätej Bohorodičky (13. – 15. august)
STARÉ HORY – Púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (13. – 15. august)
NITRA – Púť na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie (13. – 14. august)
ĽUTINA – Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky (20. – 21. augusta)
MARIANKA – Sviatok Narodenia Panny
Márie (10. – 11. september)
ŠAŠTÍN – Sviatok Sedembolestnej Panny
Márie (15. september)
Aktuálne informácie na www.tvlux.sk
(v časti Klub priateľov, v podsekcii Zo života klubu). Tešíme sa na stretnutie s vami!
Klub priateľov TV LUX
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Podpora a upozornenia z Klubu priateľov
Z pohľadu TV LUX je najvítanejšia pravidelná podpora, ktorá umožňuje pravidelne plánovať príjmy (v tej súvislosti aj náklady) , napr. pravidelne menšou sumou
každý mesiac. Dá sa to jednoducho zriadením trvalého príkazu z účtu, ale vítame každý príspevok, aj prostredníctvom
poštovej poukážky (prosíme nezabúdať
uvádzať členské číslo). Pán Boh zaplať!

Slovensko – č. účtu: 2620013784/1100
Česká republika – č. účtu:
884488100/5500
Zo zahraničia – Názov účtu: Klub priateľov TV LUX, IBAN:
SK9611000000002620013784, BIC (SWIFT):
TATRSKBX

Distribuovali sme nové informačné letáky do kostolov. Tie majú predtlačený variabilný symbol a tak na nich uvádzajte
svoje členské číslo ako špecifický symbol.

Členovia klubu priateľov TV LUX
už od 1. 6. 2011 nemajú zľavu
vo Vydavateľstve Don Bosco.

DOMA JE DOMA
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P r í b e h d i v á č k y B ož e n y
Vďaka Najvyššiemu, že TV LUX žije už
tretí rok. Je to chvályhodné, Bohu milé,
úžasné, obohacujúce. Kresťanská TV LUX
je na svete, zviditeľnila sa, upevňuje sa
a aj skrášľuje hodnotnými reláciami, ktoré obohacujú, ale aj obetavými a šikovnými ľuďmi, ktorí ju tvoria.
Keď sa obzriem tri roky dozadu, bolo to
pre mňa slzavé údolie. Odišiel mi manžel. Tragicky zahynul dobrý človek, manžel, otec… Hlboká rana do srdca môjho,
ktorá sa už nezahojí. Ostala som sama
vo veľkom dome a všetkými spomienkami. Trvalo rok, kým som si uvedomila čo
všetko sa stalo. Potom nastal v mojom živote zlom, či prerod. Predala som dom
a odišla bývať do paneláka. Sama. Pardon, nie sama, s Pánom. Do môjho nového príbytku vstúpil aj ďalší partner –
TV LUX. Predtým som o nej iba počula, či
niečo prečítala. Odrazu bola tu so mnou.
Každé ráno mi prináša Božie slovo, ktoré
v tichosti bytu počúvam, meditujem. Toto je môj doping na celý deň. Potom sú
to dlhé večery osamelej ženy, vdovy, ktorú opäť napĺňajú Vaše rôznorodé programy. Všetky. Nedá sa povedať, ktoré sa mi
páčia. Všetky sú na vysokej úrovni, majú
čo povedať poslucháčovi divákovi. Veľa
však záleží aj od diváka ako a čo z toho
zoberie pre seba, ako to prežíva. Všetky
sú podávané profesionálne, vďaka Vášmu tímu ľudí, Vašej redakcii.
Čo pre mňa „urobila“ TV LUX, som precítila zvlášť na Bielu sobotu. Celý deň som
„obetovala“ mojej mamke. Domov som
prišla až podvečer unavená, navyše

DOMA JE DOMA

s opuchnutými členkami (8 km peši). Tešila som sa na obrady Bielej soboty,
Zmŕtvychvstanie, opäť to zažiť, vidieť,
precítiť. No po príchode do bytu som zistila, že nevládzem… Duch bol ochotný,
ale telo nevládalo. Môj pohľad padol na
televíznu obrazovku.
Sledovala som program, meditovala, aj
so slzou v oku, že nie som v chráme. Telesne unavená, ale duchom posilnená sledovala som až do samého konca. Vtedy
som pocítila ten malý zázrak, čo to môže
dať človeku, ktorý nemôže ísť do chrámu
Pánovho a má „to“ doma. Práve vtedy
som pocítila ešte viac vážnosť a veľký humánny čin tejto televízie. Druhý zážitok
bol, keď z kresla mojej obývačky som sledovala celý program z blahorečenia pápeža Jána Pavla II.
Vďaka vám všetkým, ktorí tvoríte Televíziu LUX. Lež slovo mnohokrát nestačí na
vďaku. Preto buď Pánovi chvála a vďaka!
Božena Fedorová
Humenné
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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
J E DU C H OV NÝ M VO DC O M
P
R E V IIAC
AC A
KO M
RDU ĽUDÍ
PR
AKO
MII L I A
AR

ČE LIL RÔ Z N Y M Š K A N D Á L O M
A O BV I N EN I A
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PÁP EŽ BENED
BENEDII K T XVI .

SV E T O V Ý
B E ST SE LL E R

V U NIKÁTNEJ KNIH E
SV ET LO S VE TA
OD K RÝ VA S VO JE S ÚKROMIE
232 strán, viazaná s prebalom, cena 14,90 EUR

2 DVD

DVD

DVD

Aldo Maria Valli

PAV OL V I .

K L E N O T N Í K O V O B CH O D

SVÄTÝ JOZEF COTTOLENGO

PÁ PE Ž N A M UŠK E

P á p ež v b ú r l i v ý c h č a s o c h
Vzrušujúci film odkrýva päťdesiatročnú históriu, ktorá zmenila Katolícku cirkev a svet.
200 min., slovenský dabing
cena 18 EUR

Príbeh o láske a sviatosti
manželstva
Film podľa divadelnej predlohy
Karola Wojtylu, neskoršieho
pápeža Jána Pavla II.
85 min., slovenský dabing
cena 15,50 EUR

P á p ež v b ú r l i v ý c h č a s o c h
Životopisný príbeh zakladateľa charitatívneho diela a súčasník dona
Bosca.
75 min., slovenský dabing
cena 12 EUR

P re č o j e m u ž v b i e l o m
n a č i e r n o m zo z n a m e ?
Odkedy prepukol škandál s pedofíliou kňazov, Cirkev a pápež sú
denne vystavení nemilosrdným
útokom. Prečo?
172 strán, brož., cena 8,50 EUR

Predplaťte si edíciu Viera do vrecka a získate zľavu až 12 % na každý nákup vo vydavateľstve DON BOSCO.

DVD - KLENOTNÍKOV OBCHOD (15,50 EUR)

ks DVD - SVÄTÝ JOZEF COTTOLENGO (12 EUR)
ks PÁPEŽ NA MUŠKE (8,50 EUR)
ks EDÍCIA VIERA DO VRECKA (12 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 - 03/2011

K zásielke účtujeme poštovné a balné.

SVETLO SVETA (14,90 EUR)
2 DVD - PAVOL VI. (18 EUR)
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P ú ť ka t o l í c k y c h m é d i í m o j i m i o č a m i
Priestranstvo pred Národnou bazilikou
Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Je
približne 15:40. Prichádza auto a v ňom
známa tvár, osobnosť svetového formátu,
profesor Tadeusz Zasępa. Jeho prednášky
som počúval počas štúdií. Dnes prichádza
do Šaštína ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku s prednáškou „Blahoslavený Ján Pavol II. a médiá“. Pozn.
TV LUX ju odvysielala naživo.
Postupne objavujem ďalšie zo známych
tvárí: autorku kníh pre deti sestru Damiánu Baginovú, riaditeľa TK KBS a hovorcu

KBS Jozefa Kováčika, riaditeľa rádia Lumen Juraja Spuchľáka, riaditeľa Spolku
svätého Vojtecha Vendelína Plevu, šéfredaktora Katolíckych novín Ivana Šulíka
a to sa ešte len začínam rozhliadať.
Kto bude tohtoročným laureátom Ceny
Andreja Radlinského? Prezerám si tváre
v bazilike a pokúšam sa tipovať. Žeby
sestra Damiána za svoj blog?
Blíži sa 17-sta hodina a už je jasné, že
môj tip nebol správny. V prvej lavici, určenej pre laureátov a ich blízkych, sedia:
bývalý hovorca KBS a šéfredaktor Katolíckych novín Marián Gavenda, športový

komentátor a atletický manažér Alfonz
Juck a človek, vďaka ktorému sme za komunizmu mohli vidieť kresťanské filmy
v slovenčine (s tzv. SND - slovenským naivným dabingom) Štefan Mordel.
Prebieha slávnostný ceremoniál.
Bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský a riaditeľ SSV
Mons. Vendelín Pleva odovzdávajú Cenu
Andreja Radlinského práve týmto trom.
Predely v programe vypĺňajú svojou hudbou Súrodenci Jendruchovci. Pozn. ceremoniál odvysielala TV LUX naživo.
Je 18:00. Sprievod koncelebrujúcich kňazov a asistencie prechádza zaplnenou
bazilikou. Hlavným celebrantom mediálno-pútnickej svätej omše je Mons. Stanislav Zvolenský a slávnostným kazateľom
Mons. Vendelín Pleva. Pozn. TV LUX odvysielala svätú omšu v priamom prenose.
Vonku sa zotmelo. „Televizáci“ (zamestnanci TV LUX) sú neustále v plnom nasadení; pripravujú verejnú nahrávku U Nikodéma. Okolo 20:45 sa na pripravenom
pódiu stretli obaja moderátori tejto relácie: Jozef Kováčik v úlohe moderátora
a Alfonz Juck v úlohe hosťa – laureáta
Ceny Andreja Radlinského. Spoločnosť
im tvoria ďalší ocenení, Marián Gavenda
a Štefan Mordel. Pozn. záznam relácie
odvysielala TV LUX v premiéra v pondelok 13. júna.
Je neskorá noc. Odchádzam do farnosti
Lamač, kde pôsobím. V šaštínskej bazilike sa pred očami pútnikov na veľkom
plátne začína odohrávať príbeh kuchára
Joseho a čašníčky Niny – film Bella.
Juraj Drobný
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