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„Kedysi ste boli tmou,
ale teraz ste
svetlom v Pánovi.
Žite ako deti svetla!“
Efezanom 5,8
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Z našej pošty

@
„Milá TV LUX, sme štvorčlenná
rodina zo stredného Slovenska z obce
Šumiac. Momentálne sme rozlietaní po
svete:). Oco pracuje v Rakúsku, starší
brat v Taliansku a ja študujem
v Nemecku. Mama je doma na Slovensku. Teší nás a spája to, že veľmi radi
pozeráme TV LUX cez internet, a preto
sme sa rozhodli, že budeme na jej fungovanie pravidelne ﬁnančne prispievať.
Chceli by sme sa Vám poďakovať, že
ponúkate také obohacujúce a veľmi
pekné duchovné relácie, ktoré nás
stále motivujú byť dobrými kresťanmi
a ľuďmi. Budeme radi, ak sa Vám
podarí spustiť vysielanie aj cez Astru.
Držíme Vám palce a prajeme veľa
Božích milostí!“
Rodina Polaková, Šumiac
„...Som členka Klubu priateľov TV
LUX. Neviem si to ani predstaviť, že
by sme s manželom nemohli sledovať
každodennú svätú omšu, rôzne Vaše
relácie a modlitby. Je to dobré dielo,
ktoré dáva silu chorým a bezvládnym.
Za každou svätou omšou pripojíme
modlitbu za Vás i za kňaza, ktorý slúži
svätú omšu. My Vás poznáme, Vaše
mená si vždy zapíšeme každý deň. Pán
Boh Vám zaplať za Vaše slová
i modlitby.“
Rozália Bednárová, Svit
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„Vážená TV LUX,
sledujem reláciu
Luxáreň, kde uvádzate, že je potrebné, aby nás bolo
30 000 členov pre
dobre fungujúcu TV
LUX. Navrhujete, aby
každý člen získal 3
členov, je v tom problém. Naši občania
tu u nás, na dedinách, ani nevedia, že
existuje TV LUX, a to
z rôznych dôvodov.
Niektorí sledujú
TV NOE a preto
nevedia, čo sa v TV
LUX vysiela a aké sú
od Vás požiadavky
na členstvo. My na
dedinách máme cez
týždeň iba jednu
svätú omšu a ostatné
dni sú prázdne. Bolo
by dobré, aby kňazi
pri čítaní oznamov
na týždeň povedali,
že v ostatných dňoch
máme možnosť
sledovať svätú omšu
cestou TV LUX ráno
o 7:00 hod. Aj takýmto spôsobom môžeme šíriť evanjelium
a tiež členstvo v Klube priateľov TV LUX.“
Váš Jozef,
Lukačovce

„Dobry den, nasel som Vasu televiziu
v cable-tv a mnie sa ona velmi patri.
Nachazam tam vela zaimavych programouv ktere pokrepiaju vieru. Mam
rad specialnie Katechezu a „Vlastnu
Cestu“. Skrz TV LUX poznajem slovensku Cirkev a tvori to komuniu s Vami.
Vela rozumim ale chtelbychsom lepsi
poznat Slovencinu. Pozdravujem Vas
a prajem vsetko dobre na ceste Vase
sluzby!“ (neupravený text v pôvodnom
znení od pisateľa)
Wojciech, Poznań, Poľsko
ľsko

Kontakt
Klub priateľov TV LUX
Prepoštská 5, 811 01
Bratislava
Email: klub@tvlux.sk
Tel.: (02) 6020 2727
www.tvlux.sk
Číslo účtu
SR: 2620013784/1100
ČR: 884488100/5500
Zahraničie: PayPal
VS: členské klubové číslo
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Editoriál

Sme spoločne
pozvaní, aby sme
prinášali svetlo
tam, kde je tma

Aj vám sa zdá, že všetko okolo nás
a niekedy aj v nás je veľmi rýchle
a kamsi to uteká? Niekedy sa sám seba
pýtam: „Kde sa to až môže zastaviť?“
Ak práve čítate, tak ste sa dokázali
zastaviť, nájsť si čas tvoriť s nami v TV
LUX spoločenstvo.
Chcem Vám veľmi poďakovať za
všetko, čo robíte pre naše spoločné
dielo. Verím, že nám všetkým ide o to,
aby to v našej krajine bolo stále lepšie,
aby tu bolo viac nádeje, pokoja, aby
ľudia nachádzali svetlo a radosť na
svojej ceste životom. V našom vysielaní
chceme ukazovať, že cesta pre nás
kresťanov je Ježiš Kristus a my sa za
túto cestu nehanbíme. Nie všetko
v našich životoch ani v televízii je stopercentné, ale verím, že my všetci sme
na ceste neustáleho zápasu o to, aby
sme boli lepšími, prinášali svetlo tam,
N Klubu priateľov TV LUX

Foto: Marek Molnár

kde je tma. Veď pozvanie, ktoré nám
dáva Pán Ježiš, je jasné: „Vy ste svetlo
sveta.” (Mt 5,14)
Áno, sme spoločne pozvaní, aby sme
prinášali svetlo do tmy, a svätý Pavol
dokonca hovorí: „Kedysi ste boli tmou,
ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako
deti svetla! Ovocie svetla je v každej
dobrote, spravodlivosti a pravde.”
(Ef 5, 8 - 9) Iba Ježiš môže dať nášmu
životu to pravé smerovanie, silu a vytrvalosť. V Pánovi sme sa stali svetlom,
iba v Ňom to môžeme dokázať, vstávať
a znova a znova začínať. To je pre nás
spoločné. Pre TV LUX i pre každého
kresťana v tomto svete. Navzájom sa
potrebujeme. Potrebujeme príklady,
povzbudenie, podporu.
Práve to chceme prinášať prostredníctvom našich obrazoviek. Vidieť
Božie svetlo aj cez ľudí okolo nás, mať
odvahu byť svetlom pre tých,
s ktorými žijeme na rôznych miestach
nášho života: v obchode, v zamestnaní,
v reštaurácii, v škole, na internáte,
v našej rodine či susedských vzťahoch…kdekoľvek. Pre týchto ľudí máme

byť svetlom a žiť ako
deti svetla.
My v televízii veríme, že sa nám stále
viac bude dariť byť
pre každého nášho
diváka povzbudením
v každodennom žití
ovocia svetla, o ktorom hovorí svätý Pavol: žiť dobrotu, spravodlivosť a pravdu
(porov. Ef 5,9). Pevne
verím, že nám spoločne ide o to isté
a navzájom si budeme pomáhať v tejto
tak rýchlej dobe. Som
veľmi vdačný za každého z Vás, pamätám
na Vás v modlitbách
a tiež prosím o modlitbu.
S úctou a vďakou
Ján Buc
riaditeľ TV LUX
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Ako na to?
• Vpravo hore sa dá vyhľadávať
v reláciách podľa kľúčových
slov aj podľa mena hostí. Ak si
zadáte napr. kľúčové slovo Madrid, vyhodí vám všetky relácie,
v ktorých je zmienka o Madride.

Archív TV LUX
Náš webový archív prebehol
zmenou a preto ponúkame krátky
manuál, ako sa v ňom orientovať
a čo stojí za to si tam pozrieť.
Oplatí sa pozrieť si
v archíve
• Zaujímavá relácia je Doma je
doma s našou moderátorkou
Helenkou Ivoríkovou s témou
Mamy v jednom kole. Ponúka
odpovede na otázky, ako sa dostať z kolotoča domácich povinností a kriku detí, ako si nájsť čas
na seba, svoje koníčky a vzťah
s Bohom. Relácia bola odvysielaná 24. októbra 2011.
• Demograﬁa - strašiak alebo
realita? O tejto nepopulárnej
téme sa so svojimi hosťami
rozprával moderátor Alfonz Juck.
Hostia: Andrej Hrádocký - pediater, Karol Pastor - vysokoškolský
učiteľ, Anna Záborská - poslankyňa Európskeho parlamentu.
Relácia U Nikodéma bola odvysielaná 10. októbra 2011.
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• Neviete kam na Nový rok?
Máme pre vás pozvanie do Berlína na medzinárodné stretnutie
mladých Taizé. Potrebujete si
to premyslieť? Poďte premýšľať
s nami v relácii Doma je doma
z Banskej Bystrice s moderátorkou Jankou Fedešovou
a hosťami, ktorí okúsili atmosféru
novoročného Taizé na vlastnej
koži. Reláciu sme odvysielali
23. novembra 2011.
• Každý z nás má svojho anjela
strážneho. A niekedy sa ten
anjel môže nápadne podobať na
človeka. Alebo človek na anjela?
Jednoducho, téma ako stvorená
k šálke čaju a kávy (dohromady,
samozrejme). Obľúbenú reláciu
Čaviareň live, ktorú moderujú
Martin Michelčík a Ján Knapík,
ste mohli vidieť v TV LUX
28. septembra 2011.

• Ďalej sa dá vyhľadávať podľa
dátumu premiéry. Pod kalendárom po rozkliknutí kolónky
podľa názvu relácie sa pred
vami rozbalí abecedný zoznam,
v ktorom môžete nájsť danú
reláciu. Tu chceme upozorniť
na kolónku s názvom LIVE, kde
môžete nájsť rôzne záznamy,
napr. kázne z Trnavskej novény,
záznam sv. omše z Levoče,
záznam z otvorenia kauzy blahorečenia Tomáša a Františka
Munkovcov a iné.
• Pod kolónkou “Podľa názvu”
sa nachádza okno s náhodnými
kľúčovými slovami, aj podľa nich
sa dá vyhľadať žiadaná relácia.
Prosíme a povzbudzujeme vás,
aby ste nám napísali na
tvlux@tvlux.sk vaše pripomienky,
či sa vám náš archív páči,
prípadne to, čo by ste zmenili.
Poznámka:
Upozorňujeme, že na náš
webový archív môžeme dať len
tie programy, ktoré sme vyrobili, nie programy, ktoré sme
zakúpili. Ak to neviete rozlíšiť,
napíšte nám alebo
zatelefonujte.
BULLETIN K

„... bude patriť
všetkým ľuďom ...“
(Lk 2,10)

24.

31.

decembra

Vigília Narodenia Pána

Svätého Silvestra I.

• 7:30 - spolu s Klbkom a deťmi
budeme hľadať Dieťatko.
• 14:30 - Bude patriť všetkým
ľuďom - naši moderátori sa
vyberú za ľuďmi, ktorí sa v istom
slova zmysle snažia patriť tým
druhým.
• 18:10 - slávnostný príhovor J.E.
Mons. Jozefa kardinála Tomka.
• 19:30 - záverečná časť pôvodného televízneho seriálu Fara.
• 20:00 - ﬁlm o chlapčekovi,
ktorý sa rozprával s Kristom
- Marcelino, chlieb a víno.
• 22:00 - slávnostná svätá
omša z Baziliky sv. Petra s pápežom Benediktom XVI.

• 18:00 - prvé vešpery a slávnostné Te Deum z Baziliky
sv. Petra s pápežom Benediktom
XVI.
• 20:40 - Svätá Rita - životopisný ﬁlm patrónky „nemožných
vecí“ z Cascie, prvá časť.
• 22:30 - ďakovná pobožnosť so
spevmi z Taizé.

25.

decembra
Narodenie Pána

• 10:30 - priamy prenos svätej
omše z národnej baziliky
v Šaštíne.

foto: www.newline.com

decembra

Vianoce
s TV LUX
• 12:00 - pápež Benedikt XVI.
prednesie vianočné posolstvo
a udelí požehnanie Urbi et Orbi
mestu Rímu a svetu z centrálnej
loggie Baziliky sv. Petra.
• 17:15 – LOVEička - záznam
z predstavenia súboru INpulse
z Pezinka. Mikropríbehy o hľadaní ľudskej lásky a (ne)odmietaní?
lásky skutočnej.
• 21:35 - V dobrom aj zlom
- ﬁlm o hľadaní, strácaní a nachádzaní skutočných životných
hodnôt.

26.
decembra

foto: TK KBS/ Peter Zimen

Svätého Štefana
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• 20:30 - Na vrchol - ﬁlm z prostredia vysokých hôr o sebectve
i obetavej láske.

1.

januára
Bohorodičky Panny Márie

• 10:00 - pápež Benedikt XVI.
predsedá liturgii v Bazilike
sv. Petra.

6.

januára
Zjavenie Pána

• 10:00 - pápež Benedikt XVI.
predsedá liturgii v Bazilike
sv. Petra.
• 20:25 - Svätá Rita - životopisný ﬁlm patrónky „nemožných
vecí“ z Cascie, druhá časť.
Juraj Drobný
vedúci oddelenia programu
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Vaše reakcie a podnety v súvislosti so
seriálom FARA píšte
na lux@lux.sk.

Foto: archív LUX communication

Naša televízia
spustila vysielanie prvého
pôvodného
hraného seriálu s názvom
FARA. Tento
zatiaľ sedemdielny seriál
pochádza
z produkcie
LUX communication,
jedného zo
spoločníkov
TV LUX. Na
pokrytie časti
nákladov
projektu bol
využitý i grant
KBS zo zbierky na katolícke médiá.

Nový seriál FARA
na obrazovkách TV LUX
Seriál FARA humorným spôsobom
vykresľuje každodenný život, starosti ale aj radosti jednej slovenskej
vidieckej katolíckej fary. Za námetom
a réžiou je Igor Pargáč, ktorý režíroval
známe hrané rozprávky o Bonifácovi.
„Naše seriálové postavy nie sú žiadni
superkresťania, no sú v nich náznaky
správneho nasmerovania vlastných
životov, sú na ceste osobnej formácie
v mnohorakosti života," tvrdí režisér.
„Morálno-duchovné posolstvo je skryté za humorne ladené situácie, v ktorých však tkvie dôležité posolstvo - žiť
obyčajný život a nechať sa premieňať
Bohom i spoločenstvom ľudí," dodal.
Foto: archív LUX communication
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Do jednotlivých úloh režisér obsadil
niekoľko mladých študentov VŠMU,
no pomohli aj profesionáli - Dušan
Kaprálik, Jana Hanúsková a Yvetta
Weiszová. Epizódnu postavu si zahrá
aj populárny slovenský herec Lukáš
Latinák.
Seriál FARA bude možné sledovať
na obrazovkách TV LUX každú nedeľu
večer až do Vianoc a tiež na našej
stránke www.tvlux.sk v sekcii Naživo.
Pre tých, ktorí nestihnú premiérové
časti, sú pripravené reprízy na každý
deň od 25. 12. 2011.
Janka Zibalová
Foto: archív LUX communication
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Milí príatelia TV LUX,
rozhodli sme sa
postupne v našom
bulletine predstavovať zaujímavých ľudí.
Dnes predstavujeme

Ambícia liečiť telo i dušu
PR rozhovor

generálneho
riaditeľa spoločnosti
Kúpele Nimnica, a.s.,
bývalého poslanca
NR SR. Pán Halmeš
žije v Považskej Bystrici, je ženatý, má tri
deti a sedem vnúčat.
Zaujímal nás jeho
pohľad na slovenské
katolícke médiá
i konkrétne na našu
televíziu.

Kúpele
Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Slovenská republika
Tel. /recepcia/:
+421424608111
e-mail: nimnica@
nullkupelenimnica.sk
Tel. /rezervácie/:
+421424608230
+421424608201
e-mail: rezervacie@
nullkupelenimnica.sk
N Klubu priateľov TV LUX
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PhDr. Františka
Halmeša,

Prečo a akou formou ste sa rozhodrozhod
li podporiť TV LUX?
Keďže kúpele Nimnica, a.s., kde sa
v súčasnosti najviac angažujem, majú
ambíciu liečiť nielen telo ale aj dušu,
je našou prirodzenou povinnosťou
aspoň troškou prispieť na podporu
tých, ktorí pozerajú rovnakým smerom,
Televízia LUX určite k nim patrí.
Pre rozvíjajúci sa Klub priateľov TV
LUX chceme poskytnúť v každom roku
5 víkendových pobytov pre dvojice.
O ostatných formách spolupráce
budeme ešte spoločne uvažovať.
Čo vy ako muž, podnikateľ, otec rodiny, pracujúci človek, ktorý nemá
až tak veľa času sledovať televíziu,
očakávate od TV LUX? Čo by podľa
Vás nemalo chýbať v programe?
Popri obmedzenom sledovaní iných
televíznych staníc je pre mňa TV LUX
žiadanou zmenou. Rast profesionality
a postupné rozširovanie záberu nech
je sprevádzané v kľúčových oblas-

tiach života väčšou podporou tých,
ktorí vedú zápas za ozdravenie našej
spoločnosti.
Ako sa podľa Vašej skúsenosti dá
skĺbiť viera a osobný vzťah s Bohom
s prácou v podnikateľskom a politickom prostredí? Je možné byť
úspešný „vo svete“ a zároveň
nepadať do kompromisov vo
svojom kresťanskom živote?
Podľa mňa je to stále ťažšie, tlak
„sveta“, verejnej mienky, médií,
komercie, politiky vedie k relativizácii
hodnôt a nekompromisné „kresťanské
čudáctvo sa nenosí“, ale je mi jasné,
že inak to nepôjde, len jasnými postojmi v podnikateľskom aj politickom
prostredí, inak sa svet zachrániť nedá.
Napriek tomu sa priznávam, že mi nie
je cudzie ani správanie sa podľa princípov menšieho zla, ktoré umožňuje
napredovanie aspoň malými krokmi,
kde rozumné kompromisy majú svoje
miesto.
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Evanjelium, ktoré
šírime, si zaslúži byť
šírené čo najlepšie
Rozhovor s Joachimom
kardinálom Meisnerom

„Urobte z Vašej
krajiny záhradu
slobody
a kresťanskej
viery.“

Katolícka univerzita v Ružomberku
dňa 28. septembra 2011 udelila
čestný titul doctor
honoris causa
arcibiskupovi
– metropolitovi
Joachimovi kardinálovi Meisnerovi z Kolína nad
Rýnom. V deň
slávnosti sme mu
položili niekoľko
otázok.

Aké problémy vidíte v dnešnom
svete a predovšetkým v Európe?
Vidím okrem iného fenomén
sexuálneho zneužívania a ako ďalší
problém ťažkú situáciu rodiny. Naša
rodina sa zúžila, zmenšila. V Kolíne
nad Rýnom na jednu katolícku rodinu
štatisticky pripadá 1,1 dieťaťa. Na
štyri pohreby vychádza jeden krst.
Zároveň tu máme veľa moslimov.
Na jednu moslimskú rodinu v Kolíne
pripadajú štyri deti. Môžeme si
predstaviť, čo to v budúcnosti bude
znamenať pre katolícku rodinu, ktorá
má jedno dieťa. Toto sú tie najväčšie
problémy, ktoré nás dnes ťažia.
Musím povedať, že my, Boží
služobníci, kňazi, biskupi, sestry, my
kresťania musíme byť viac zapálení
pre Ježiša Krista. Musíme svoju vieru
brať s väčšou radosťou.
Čo by sme my kresťania mali dnes
robiť?
Celkom jednoducho žiť vo viere,
či je to výhodné alebo nevýhodné.
Pozrite, musíme sa svojím životom
dotýkať Krista. Ľudia sa nesnažili dotýkať sa Krista, aj keď tu bol.
Krista môžeme dosiahnuť len cez nás
samých.
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Musíme byť
„Kristoaktívni“,
to znamená,
Krista
musíme
sprostredkovať
druhým.

Chcem Vám na to povedať príklad.
Najprv negatívny: Keď sa dotknete
rádioaktívneho materiálu, sami budete
rádioaktívni a sami touto rádioaktivitou
nakazíte ďalších. A teraz pozitívny: Keď
modlitbou, eucharistiou, spoveďou,
uzavretím manželstva, vysvätením za
kňaza prichádzate do kontaktu
s Kristom, stávate sa „Kristoaktívnymi“. Všetci, s ktorými sa stretávate, sa
tiež stávajú „Kristoaktívnymi“. Spýtajte
sa sami seba: Je niekto na tomto svete
kresťanom, lebo som sa ho dotkol? To
je veľmi vážna otázka.
Myslím, že pri poslednom súde sa
nás Boh nebude pýtať „Čo si robil zle?“
ale „Koho si so sebou priniesol?“ To je
téma číslo jeden. Musíme byť „Kristoaktívni“, to znamená, Krista musíme
sprostredkovať druhým. Tak, že keď sa
ma niekto dotkne, stane sa „Kristoaktívnym“ ako ja.
Na Slovensku žije väčšina kresťanov, ako ich hodnotíte?
Kresťanov u Vás poznám veľmi málo
a neodvažujem sa ich nejako hodnotiť. Poznám veľa ľudí, ktorí sú hlboko
veriaci, ale potom sú tu aj povrchní
kresťania. A to je všade, nielen u nás
alebo na Slovensku. Musím to povedať
takto: Táto krajina veľa trpela! Vy ako

krajina ste teraz prvýkrát aj suverénny
štát. To je neskutočná šanca. Urobte
z Vašej krajiny záhradu slobody
a kresťanskej viery. To by som si prial
od Slovenska. Boh Vašu krajinu požehnal toľkými kultúrnymi krásami a dal
Vám okrem krásnej prírody aj krásnu
kultúru. Chráňte svoju prírodu a rozvíjajte svoju kresťanskú kultúru.
Už tri roky na Slovensku vysiela
katolícka televízia TV LUX. Čo by ste
odkázali ich zamestnancom?
V Nemecku máme ako jediná diecéza rádio. Je to „Kolínske rádio Dóm“
a je veľmi dôležité. Zamestnancom TV
LUX by som odkázal, aby boli oproti
štátnym médiám trikrát popredu. To
znamená, že musia byť viac kvaliﬁkovaní ako ostatní, lebo evanjelium, ktoré
šírime, si zaslúži byť šírené čo najlepšie. A tým nám nik nemôže konkurovať.
Tých, ktorí sú u mňa v „Rádiu Dóm“,
si veľmi dobre preverím. Musia byť
katolícki v jednom i v druhom. Musia
mať dobrú odbornosť a samozrejme
katolíckeho ducha - inak to nejde. Iba
katolícky duch alebo iba odbornosť
nestačí, musia mať obe veci.
Čo by ste odkázali divákom našej
televízie?
Ak môžete, nájdite si aspoň polhodinku denne čas, aby ste si pozreli
túto televíziu, v ktorej budete počuť
dobrú myšlienku o nasledovaní Krista,
ale aj správy o dennom dianí.
Za rozhovor ďakuje
Zuzana Chanasová
V spolupráci s Katedrou žurnalistiky
Filozoﬁckej fakulty KU v Ružomberku
Foto: Zuzana Chanasová
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Zástupcovia TV LUX
na konferencii o katolíckych médiách
V pondelok 26. septembra 2011
som pricestoval do Ružomberka na
Katolícku univerzitu, aby som sa mohol zúčastniť konferencie s názvom:
Plnia katolícke médiá v slovenskej
spoločnosti svoju úlohu? Po zvítaní
sa s kolegami z ostatných médií sme
postupne zaplnili jednu z prednáškových sál a s napätím sme očakávali
príchod prednášajúcich. Medzi nimi
boli také osobnosti ako Tadeusz
Rydzik CSsR, riaditeľ Radia Maryja
(Poľsko), či Diego Contreras, dekan,
a Daniel Arasa, odborný asistent Pápežskej univerzity Santa Croce (Rím).
Najväčším zážitkom pre mňa bolo
vystúpenie Dominique Greinera, šéfredaktora La Croix. Hovoril o fungovaní katolíckeho denníka v prostredí
sekulárnej francúzskej spoločnosti.
Čim dlhšie hovoril, tým viac som
žasol. Prečo? Ako by katolícke médiá
mali vyzerať, to viac-menej vieme. Vybudovať napr. TV LUX do takej podoby
sa však zdá dnes neuskutočniteľným
snom. A tu nám pán Greiner rozprával o katolíckom médiu, ktoré je
10

v spoločnosti rešpektované a ktoré
sa venuje všetkým
oblastiam cirkevného i spoločenského
života (aj športu),
nie ako o sne, ale
ako o každodennej
skutočnosti!
V popoludňajších
diskusiách sme sa
pokúsili načrtnúť
stav, v ktorom sa
jednotlivé z našich
katolíckych médií
nachádzajú, a hľadať
východiská pre ďalšie naše pôsobenie,
aby rešpektované
a mienkotvorné katolícke médiá neboli
iba naším snom, ale
raz každodennou
realitou.

Okrem účasti na konferencii profesor
Diego Contreras a jeho kolega Daniel
Arasa, z vatikánskej spravodajskej
agentúry Rome Reports, od ktorej TV
LUX preberá zahraničné spravodajské
príspevky, prijali pozvanie riaditeľa
TV LUX a navštívili banskobystrickú
pobočku. Živo sa zaujímali nielen
o programovú skladbu, ale aj o technické vybavenie, s ktorým každodenne
pracujú naši technici. Návšteva bola
nielen obohatením, ale aj výmenou
skúseností na poli katolíckych médií.

Juraj Drobný
Foto: archív TV LUX
BULLETIN K

Predstavujeme
Postupne vám
predstavujeme
zamestnancov TV
LUX.

Evka
Orjabincová
je zodpovedná za
databázu Klubu
priateľov. Regis-truje, posiela nové
prihlášky, preukazy,
realizuje zmeny
v databáze (úmrtia,
zmeny adries).
Odpovedá na listy,
e-maily, telefonáty.
Potvrdzuje vydavateľstvám, v ktorých
majú členovia zľavy,
ich totožnosť. Pripravuje podklady,
spočítava položky,
pomáha
s vyúčtovaním
darov v danom
mesiaci, upravuje databázu pre
posielanie bulletinu. Je zapojená do
administratívnych
a koordinačných
aktivít pri realizácii
výjazdov, ktorých sa
často zúčastňuje.
Vyberá, objednáva
reklamné predmety
na výjazdy a spravuje ich evidenciu.
N Klubu priateľov TV LUX

Foto: osobný archív E. Orjabincovej

Čo Ti dáva práca v TV LUX?
Pocit lásky, prijatia, priateľský duch
v kolektíve. Je to pre mňa úžasný dar
od Pána, jeden zo zázrakov, ktoré pre
mňa urobil. Ktorá práca sa môže hrdiť
tým, že pre pracovníkov je dennodenne slúžená sv. omša?
Koľko poštových obálok pošleš
v priemere mesačne a kam putujú?
Nových členov je mesačne 100 až
150. Posielam tiež pozvánky darcom,
ktorí prispeli, ale zatiaľ nie sú členmi
(cca 150 obálok). Spolu teda pošlem
asi 300 obálok. Najčastejšie putujú
na Slovensko, ale aj do Rakúska,
Rumunska, Nemecka, Nórska, Českej
republiky, Srbska.
Čo je pre Teba najťažšie v práci
v Klube priateľov?
Myslím, že niektoré telefonické tzv.
„rozhovory“ sú najťažšie. Keď zdvihnem telefón a nasleduje „spŕška“ alebo
dokonca riadna „sprcha“ kritiky na
všetko - relácie, moderátorov, kňazov,

hostí, vysielanie, bez toho, aby si
najskôr riadne overili všetky informácie
alebo boli tolerantní a nepresadzovali
si iba to svoje ako správne. Veľakrát
s riadnou dávkou zloby nečakajú na
vyjadrenie z mojej strany. Potrebujú sa
len „vyventilovať“. V takýchto situáciách
prijať zlobu, ostať pokojná a milá, dokonca upokojiť ich, je pre mňa výzva :).
Čo by si rada odkázala členom Klubu
priateľov?
Som rada, že môžem prispieť
k takému dielu na Slovensku, akým je
prvá slovenská katolícka televízia,
a teší ma, že môžem slúžiť práve Vám.
Ďakujem všetkým za priazeň, modlitby
a podporu, ktorú preukazujete televízii
TV LUX. Veľakrát je Vaša podpora spojená s podporou vdovy, ktorá dala dve
drobné mince a Ježiš vtedy povedal
svojim učeníkom: Táto chudobná vdova
vhodila viac ako všetci, čo hádzali do
pokladnice. Vážime si každý Váš dar aj
modlitbu. Pomáhate šíriť evanjelium.
Pokoj a Božie požehnanie Vám!
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Napriek tomu,
že som neveriaca...
„Na úvod Vám s radosťou oznamujem, že som sa stala členkou
Vášho Klubu priateľov TV LUX
(8028) napriek tomu, že som neveriaca. Snáď je nás viac! Vyrastala
som v komunistickej rodine a to
pôsobenie bolo tak silné, že aj
v najťažších chvíľach som sa síce
slovne obracala na Pána Boha, ale
pri tom som ostala. Avšak celý
život si vážim vieru mnohých ľudí
v mojom okolí, ktorým nielen im
pomáha v ich ľudskosti, láske
a morálke, ale prenáša sa do celého ich života aj voči ostatným.
Prežila som niekoľko tragédií,
poslednou bola smrť môjho
35-ročného syna, ktorý podľahol
drogám. Celý život sa rada vzdelávam v oblastiach, o ktorých viem
veľmi málo. A takou je aj náboženstvo. TV LUX ma upútala nápaditosťou, modernosťou a tiež „bojom“ byť stále lepšou. Pri jej sledo-

vaní som si uvedomila, že naozaj
zápasíte s technickými problémami, napr. kvalitným zvukom
pri rannej omši, kde niekoľkokrát
akoby zapraská... Je úžasné, že ste
si vytvorili pobočky.
K Vášmu prejavu, pán Drobný,
a napríklad aj k prejavu moderátora Paľa Danka- upútala ma zanietenosť, dobrá nálada, srdečnosť
a iste aj charizma, čo sa mi nezdá
až tak zvyčajné v Katolíckej cirkvi.
Asi mi budete oponovať, ale ja to
tak cítim. Mimoriadne ma prekvapila relácia Hudobné pódium. Takisto
je skvelé aj zaradenie životopisných
ﬁlmov svätých či udalostí z Biblie.
Veľmi rada budem prispievať
mesačne 5 eurami spolu s ostatnými, aby sme prispeli ku skvalitneniu Vašej TV LUX.“
Zo srdca Vám to želá
Mária z Bratislavy

Foto: Marek Molnár

Foto: Marek Molnár
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Milí priatelia! Tí, ktorí
ste už v Klube priateľov
dlhšie, viete, že každý rok
na začiatku decembra
v mikulášskom čase vás
pozývame do modlitbovej reťaze za TV LUX,
ktorá prebieha počas
siedmych dní, 17 hodín
denne (od 7:00 do 24:00).
My v televízii si veľmi
uvedomujeme potrebu
modlitieb za toto dielo.
Preto by sme vás chceli
poprosiť o hodinu modlitby za našu televíziu
tam, kde môžete, doma,
v kostole, v spoločenstve,
kdekoľvek sa rozhodnete.
Vytvoríme tak modlitbovú
reťaz, ktorá bude trvať
tento rok od pondelka
5. decembra do nedele
11. decembra 2011.
Zaregistrovať sa do
modlitbovej reťaze je
možné emailom na adresu
klub@tvlux.sk alebo na
telefónnom čísle televízie.
Vyberiete si deň a čas,
kedy sa môžete modliť,
a dáte nám vedieť telefonicky alebo emailom. Stačí,
ak uvediete dátum a čas,
kedy sa budete modliť,
a svoje členské číslo Klubu
priateľov TV LUX. Prikladáme tabuľku, kam si môžete poznačiť, kedy sa za TV
LUX modlíte. Ďakujeme.

Foto: Marek Molnár

Mikulášsky
darček

BULLETIN K

Foto: Marek Molnár

Čo je nové v Klube priateľov TV LUX?

Tabuľka modlitbovej reťaze – Mikulášsky darček pre TV LUX
5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

10.12.

11.12.

7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00

Zľavy pre členov
Klubu priateľov
TV LUX
Nezabudnite na svojich blízkych
a využite zľavy, ktoré máte ako členovia
Klubu priateľov!

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Vydavateľstvo Studio LUX (www.lux.sk)
Na CD a DVD

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

25%

16:00 - 17:00

zľava

17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Internetový obchod www.ver.sk

20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

5%

22:00 - 23:00

zľava

23:00 - 24:00

Klub priateľov v číslach

pre klubistov, zľavový kód: TV LUX

Dary pre TV LUX

Internetový obchod www.musicant.sk

Dary rok 2010 v EUR

Dary rok 2011 v EUR

september

26 161,25

21 096,97

október

22 330,99

35 608,70

pre klubistov, zľavový kód: tvlux

Počet členov Klubu priateľov TV LUX
Počet členov rok 2010 Počet členov rok 2011
september

6 066

8 019

október

6 366

8 156

N Klubu priateľov TV LUX

7%

zľava

Zľavy je možné uplatniť len pri objednávkach priamo vo vydavateľstvách,
nie v inej sieti obchodov.
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Klub priateľov TV LUX sa
postupne rozrastá o nových členov. Ďakujeme
Vám, ktorí ste oslovili
svojich známych
a pozvali ich pridať sa
k nám. Chceme povzbudiť aj Vás ostatných, aby
ste nám pomohli získať
ďalších dvoch – troch
priateľov, ktorí budú
modlitebne i ﬁnančne
podporovať naše spoločné dielo – televíziu,
ktorá sa usiluje prinášať
povzbudenie, pokoj
a svetlo evanjelia do
rodín i spoločenstiev.
V Klube priateľov sme
mali k 8. novembru
2011 spolu 8 311
členov. Tešíme sa
z každého nového priateľa. Na ﬁnancovanie
mesačného fungovania
kvalitného vysielania
televízie by sme potrebovali pravidelnú podporu 30 000 priateľov
– členov Klubu, ktorí by
v priemere prispievali
5 EUR mesačne.
Keď každý z nás
prispeje svojím málom,
dokážeme vytvoriť veľké
veci a prinášať tak spolu
svetlo v Pánovi (por. Ef
5,8).

Každou modlitbou
a darom nám
pomáhate

prinášať
svetlo tam,
kde je tma

„Rada podporujem hoci
aj malou čiastkou TV
LUX, pretože jej relácie
ponúkajú alternatívu
pre diváka a pomáhajú
mu plnšie prežívať
liturgický rok.“

„TV LUX chcem podporovať, lebo je to
televízia, pri ktorej sa
nemusím báť o svoje
deti. Navyše v poslednej
dobe vidím evidentnú
snahu o zvýšenie kvality
a chcem tomu pomôcť
aspoň malinkým
kúskom.“

„TV LUX podporujem
a som členom jej Klubu
priateľov, pretože mi
záleží na budúcnosti
Slovenska a jeho morálnej obnove. Najmä dnes,
v čase morálnej, demograﬁckej a ﬁnančnej
krízy, si treba udržať
kresťanskú televíziu
s pravdivými a pozitívnymi informáciami, ktoré
ľudí zjednocujú, potešia
a povzbudia v snahe byť
lepšími.“

Alena Barvirčáková
sestra Congregatio Jesu
členka Klubu priateľov
TV LUX

Peter Kniez
podnikateľ
člen Klubu priateľov
TV LUX

Jozef Mikloško
spisovateľ
člen Klubu priateľov
TV LUX

Zodpovedná redaktorka: Zuzana Chanasová
Graﬁka: Andrej Kmeťo

