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Z našej pošty
„Vážení priatelia, píšem Vám
z poverenia svojej svokry, pani Jozefíny
Revákovej. Keďže ona už nie je schopná písať, poverila ma, aby som sa Vám
v jej mene poďakovala za spestrenie
a vyplnenie jej dlhých chvíľ, ktoré
prežíva v jej chorobe a nemohúcnosti.
Keďže je po infarkte, nevládze chodiť,
nechodí už ani do kostola, Vaše vysielanie jej pomáha v jej neľahkom údele
osoby, ktorá už nemôže toho veľa.
Zvlášť ju posilnia a potešia každodenné
sv. omše, ktoré môže sledovať aj zo
svojej postele. Tiež ju posilnia kázne
otcov duchovných, ktorým sa veľmi
teší. Modlí sa s Vami sv. ružence, proste všetko, čo Vaše vysielanie prináša.
Dúfame, že to ešte dlho tak bude.
Naša mama ma prosila, aby som sa
Vám v jej mene poďakovala za všetko,
čím prispievate k jej chuti do života.
Len vďaka Vám je jej život spríjemnený
duchovnými vecami. Je zaujímavé, že
keď jej vypadne vysielanie iných kanálov, TV LUX jej ide stále. Možno ju chce
Pán Boh tým potešiť, že jej obľúbený
kanál jej nevypne.“
V mene Jozefíny Revákovej
Eva Reváková

„Drahí priatelia celý kolektív TV LUX!
Chceli by sme
Vám popriať
v novom roku veľa
Božích milostí,
pevné zdravie a veľa
kreativity pri tvorbe
nám tak milých
relácií a príspevkov,
filmov a televíznych
prenosov z Vatikánu
a sv. omší ako aj
rastúci počet členov
Klubu. Verte, že
po každodennej,
často stresujúcej
práci nachádzame
pri obrazovke TV
LUX relax, bohaté
duchovné zážitky
a nové impulzy pre
zlepšenie nášho
kresťanského života,
postojov k ľuďom
a svetovému dianiu.“
Ing. Vojtech
Kuchta s rodinou,
Kežmarok

„Vážená a milá Televízia LUX.
Pravdupovediac nemám príjem na
TV LUX. Pozerám programy občas,
keď som na návšteve u synov. No
aj tak Vám chcem poďakovať za tie
chvíle strávené pri Vašom programe.
Dodali mi veľa síl do ďalšieho života.
Ešte raz ďakujem a prosím, nech
Vás chráni Trojjediný Boh a Nebeská
Matička pritúli pod svoj materinský
plášť.“
Margita, Matiašovce

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

Editoriál
V zápase...

Foto: Marek Molnár

Myslím, že celý náš život je boj.
Boj o niečo a aj boj proti niečomu.
Veľakrát sa v živote stretávam
s ľuďmi, ktorí sú bojovníci a sú
ochotní ísť do zápasu o lepší život,
sú ochotní zaplatiť „cenu“ za lepšiu budúcnosť, za nádej a svetlo
pre iných. Často ale tiež stretávam
ľudí, ktorí prehrali. Sú frustrovaní
a znechutení a nemajú nádej na
zmenu k lepšiemu. Pravdepodobne práve o tejto skupine ľudí
hovorí Norman Cousins: „Smrť nie
je najväčšou stratou v živote. Najväčšou stratou je to, čo zomiera
v nás, keď ešte žijeme.“ Uvedomujem si ťažkosť života a mnohé
problémy, s ktorými sa stretávame,
doliehajú na nás a pozývajú nás
k rozhodnutiam a zaujatiu určitého
postoja. Viem, že práve Vy, ktorí
stojíte za TV LUX, ste ľuďmi, ktorí
majú chuť urobiť niečo, čo dáva
zmysel. Postavili ste sa do zápasu
o to, aby aj na Slovensku mohla
byť televízia, ktorá prináša Božie
posolstvo, povzbudenie a nádej.
Sme za Vás veľmi vďační. Tým,
že ste sa stali členmi Klubu pria-
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Viem, že práve Vy,
ktorí stojíte za TV LUX,
ste ľuďmi, ktorí majú
chuť urobiť niečo,
čo dáva zmysel.
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teľov, robíte konkrétnu vec v zápase o dobro. Viem, že veľakrát
práve Váš príspevok je obetou.
Darom pre dobro a pre budovanie Božieho kráľovstva. Je pre nás
obrovským povzbudením, že tak
robíte zvlášť teraz, keď sa toľko
hovorí o kríze a nedostatku. Je to
tiež zápas. V súčasnosti máme
v Klube priateľov vyše 9 000
členov, no ak chceme zvyšovať
rozsah pokrytia a kvalitu vysielania
TV LUX, je to ešte stále málo. Pri
príležitosti oslavy 4. výročia našej
televízie Vás chceme poprosiť
o pomoc pri získavaní nových
členov Klubu priateľov TV LUX.
Hlboko si uvedomujeme našu
povinnosť byť zodpovední vo
všetkom, čo robíme a ako to robíme. Chcem Vás uistiť, že je to pre
nás záväzok. Spoločne chceme
bojovať o to, aby sme budovali
spoločenstvo viery, nádeje
a lásky. Túžba byť dobrým Božím
nástrojom je naše každodenné rozhodnutie. Nechceme sa
uspokojiť s tým, čo je, chceme byť
lepšími a bojovať o to, aby si Pán

Boh mohol používať každý program, každú reláciu. Túžime byť
nástrojom toho, aby ľudia Boha
viac poznali, milovali a túžili s Ním
kráčať v ešte väčšej jednote.
Svätý Pavol vo svojom liste
Timotejovi píše o svojom živote
a službe: „Dobrý boj som bojoval,
beh som dokončil, vieru som
zachoval.” (2 Tim 4, 7) Nech toto
jeho zhodnotenie zápasu je pre
nás povzbudením a pozvaním
vytrvať v dobrom až dokonca.
Ďakujem, že ste s nami v tomto
zápase. Bez Vás by sme nemohli
byť tam, kde sme, a robiť to, čo
robíme. Viem, že je veľa priestoru
na zlepšenie, ale zároveň verím,
že sa nám to postupne bude
dariť. Ďakujeme za Vaše povzbudenia, kritiku aj usmernenia.
Zostaňte s nami v tomto zápase
i naďalej. Spolu určite dokážeme
viac a spoločne sa z toho potom
budeme môcť tešiť.

S úctou a vďakou

Ján Buc
riaditeľ TV LUX
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Svätý Otec v Mexiku a na Kube

Pôstne obdobie v programe TV LUX

Tipy na
zaujímavé relácie
v archíve

U Pavla (75)

Slovo Božie ... podľa Matúša

Hrozí nám energetická chudoba? Hostia: Stanislav Janiš - predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, Peter Marčan - analytik,
Pavol Vilček - riaditeľ Spišskej
diecéznej charity a moderátor
Rado Pavlík o závažnej téme
dotýkajúcej sa každého z nás.

Evanjelium podľa Matúša detailne rozoberané a vysvetľované
našimi najlepšími biblistami. Celý
cyklus vyrábame v spolupráci
s Katolíckym biblickým dielom.
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Foto: Peter Zimen, TK KBS

v štáte Guanajuato, kde žije
vysoký počet katolíkov. Osobitný
význam bude mať následná návšteva Havany, hlavného mesta
Kuby. Po historickej návšteve
Jána Pavla II., ktorého privítal
na ostrove v januári 1998 Fidel
Castro, napätie medzi Katolíckou cirkvou a režimom mierne
povolilo. Benedikt XVI. teraz
prichádza, aby spolu
s kubánskymi katolíkmi slávil
jubilejný mariánsky rok, ktorý na
ostrove vyhlásili pri príležitosti
400. výročia objavenia milostivého obrazu láskavej Madony
z Cobre, ktorá je aj patrónkou
kubánskeho národa. Svätý Otec
pri tej príležitosti bude celebrovať svätú omšu na Námestí
revolúcie v Havane na sviatok
Zvestovania Pána a navštívi
mariánsku svätyňu Madony
z Cobre.

Z apoštolskej cesty Benedikta XVI.
TV LUX odvysiela:
23.3. - prílet do Mexika
24.3. - Guanajuato a stretnutie
s deťmi
25.3. - svätá omša v meste Silao
26.3. - prílet do Havany a sv. omša
27.3. - návšteva mariánskej
svätyne Madony z Cobre
28.3. - svätá omša na Námestí
revolúcie a odlet do Ríma
Ľudovít Malík
náboženský redaktor

Obdobie príprav na najväčšie
kresťanské sviatky v roku spestrí
aj programová ponuka TV LUX.
Začiatok pôstu odštartuje
relácia LAJF, ktorá sa po dlhej
prestávke vracia na obrazovky
s novými dielmi. V prvej časti
s názvom STOP moderátor Paľo
Danko spolu so svojimi hosťami
zaostrí na tému kríža, bolesti
a utrpenia. „Dnešný svet chce
akoby zastaviť cestu bolesti.
Odmieta kríž, nechápe ho...
Najväčšie tajomstvo kresťanstva
poodhalíme tajomným svetom
dopravných značiek, ktoré nás
sprevádzajú na cestách, často aj
krížových,“ približuje moderátor.
Po pozitívnych reakciách na
sériu adventných utorkov sme sa
rozhodli pokračovať v podobnom
cykle aj počas pôstu. Strach,

Foto: archív TV LUX

„Obetoval sa, pretože sám chcel“ Iz 53, 7

Benedikt XVI. sa pripravuje na
svoju ďalšiu, v poradí už dvadsiatu tretiu, zahraničnú apoštolskú
cestu. Po druhý raz v priebehu
svojho pontifikátu navštívi Latinskú Ameriku, konkrétne Mexiko
a Kubu. Prostredníctvom TV LUX
môžete sprevádzať Svätého
Otca aj vy, naši televízni diváci.
Návšteva Mexika a Kuby bude
symbolickým stretnutím pápeža
s celým katolíckym svetom
hispánskej Ameriky. Je známe,
že lekári už pred časom odporúčali Svätému Otcovi, aby sa
vyhýbal dlhým letom, a v prípade Mexika sa k tomu pridáva aj
nadmorská výška. To znamená,
že nemôže navštíviť mariánsku
svätyňu v Guadalupe, ktorá sa
nachádza v hlavnom meste
v nadmorskej výške 2200 metrov. Benedikt XVI. preto navštívi
mestá León, Silao a Guanajuato

Foto: Marek Molnár

katechumeni, posledná večera,
organisti, symbol svetla, to všetko sú témy, ktoré vám ponúkneme v utorkových reláciách Doma
je doma.
Nebudú chýbať ani pravidelné
pôstne katechézy, v ktorých sa
kazateľ vždy zameria na nedeľné
evanjelium.
Okrem noviniek sme do programu zaradili modlitbu krížovej

cesty. Spolu s nami sa ju môžete
pomodliť vždy v piatok a v nedeľu. Milovníkov vážnej hudby
určite poteší záznam
z pôstneho koncertu Stabat Mater chrámového latinského zboru
a orchestra pri konkatedrále sv.
Mikuláša v Prešove.

Bude patriť všetkým

U Nikodéma (78)

Doma je doma (264)

Profesor Vladimír Krčméry,
herečka Michaela Čobejová
a hudobník Jíří Zmožek aj o tom,
čo to znamená „patriť všetkým“.
Mimoriadnu vianočnú reláciu
Doma je doma moderovali Helena Ivoríková, Martin Michelčík
a Pavol Danko. Účinkuje Chrámový zbor povýšenia sv. Kríža
Dunajská Lužná, pod vedením
Lucie Čerňanskej.

O Guadalupskej Panne Márii,
jej zázračnom obraze, hovoria
Peter Mášik - mariológ, Dezider
Alberty - kapucín, Pavol Kaločaj pútnik. Moderuje Alfonz Juck.

Na sviatok nášho televízneho
patróna, sv. Františka Saleského,
sme vám priniesli netradičný
pohľad do života troch mladých
kaplánov. Moderátor Pali Danko
pátral, čo majú títo traja muži
spoločné s postavou tohto svätca. Hostia: Jozef Pajerský - kaplán
Blumentál, Milan Puškár - kaplán
Modrý kostolík, Jan Kliment kaplán Dúbravka.
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Viktória Kolčáková
oddelenie programu
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Rozhovor s členom Klubu priateľov TV LUX

Foto: osobný archív A. Kmeťa

Milí priatelia, určite
ste si všimli novú
grafiku bulletinu,
prostredníctvom
ktorého vás informujeme o dianí
v TV LUX. Zásluhu
na tom nesie nový
grafik, s ktorým sme
začali spolupracovať
pri výrobe 5. čísla
minuloročného
bulletinu. Je ním
Andrej Kmeťo,
grafik a vedúci
redakcie kresťanského časopisu Nahlas,
ktorý vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv.
Martina z Bratislavy.
Andrej je ženatý
a šťastný otec (zatiaľ) jednej dcérky
a zároveň člen Klubu
priateľov TV LUX.

„Za príbehmi ľudí
nehľadáme senzácie...“
Pre kresťanský časopis Nahlas
pracuješ už päť rokov. Čo ťa motivuje k tejto práci, aký zmysel v nej
nachádzaš?
„To, čo robím, ma naozaj baví. Milujem časopisy, skrátka, mám to už
v sebe a Nahlas má v tomto prvé
a špeciálne miesto. To je moja vnútorná motivácia. Zvonku mnou hýbe, keď
môžem vidieť, že náš časopis „zapadol“ do skladačky Božích vecí na
Slovensku, napríklad dobrou témou,
pomocou v šírení hodnotných vecí
alebo keď vieme, že pomohol ľuďom,
že vďaka nemu boli povzbudení.

Alebo keď sa ľudia, ktorí sa predtým
o Boha nezaujímali, otvoria jeho
pôsobeniu, keď ich niečo v Nahlase
zaujme. Občas si predstavujem, ako
si niekto neveriaci zoberie prvýkrát
do ruky náš časopis. Chcem, aby
ho oslovil, aby ten človek dal Bohu
šancu, aby urobil krok ďalej. Keď sa
to deje, vtedy si poviem, že to stojí
zato.“
Akým spôsobom môžu podľa teba
kresťansky orientované médiá
ovplyvňovať spoločnosť? Máš
v tomto smere aj nejakú konkrétnu
skúsenosť?

„Kresťanské médiá by mali ľuďom
ukazovať, ako sa dá žiť s Bohom osobne, v práci, angažovaním sa vo
farnosti, v Cirkvi aj v spoločnosti. Snažíme sa podporovať iniciatívy, ktoré
pomáhajú šíriť kresťanské hodnoty.
My v Nahlase a v našom Spoločenstve máme skúsenosti v oblasti reklamy. Reagujeme na nevhodné reklamy a viackrát sme boli úspešní. To
som sa naučil od Nahlasu predtým,
než som v ňom začal pracovať,
a preto som v tom aj osobne zaangažovaný. Nejde však len o protesty,
ale aj o prinášanie alternatívy a v tom
musia kresťanské médiá, vrátane
nás, zabrať.“
V čom by sa mali kresťanské médiá
líšiť od „svetských“ médií a v čom
sa naopak snažiť priblížiť sa im?

Foto: Martin Žikavský

„Líšime sa prezentáciou tém. Napríklad, za príbehmi ľudí nehľadáme
senzácie, ale upriamujeme pozornosť na Boha, ako On zasiahol,
a príbeh sa tak môže stať svedectvom o Bohu a jeho oslavou. Nemusí6
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„Upriamujeme pozornosť na
Boha, ako
On zasiahol,
a príbeh
sa tak
môže stať
svedectvom
o Bohu
a jeho
oslavou.“

me písať len o živote, ale aj o tom, od
koho život je, a v tom je naša výhoda.
Nemusíme prinášať len „vatu“, aby
sme zaplnili priestor, ale zameriavame sa na hodnoty. Priblížiť by sme sa
mali kvalitou prezentácie a inšpirovať
sa od „svetských“ médií formou prevedenia. Ak pôsobíme nepríťažlivo už
formou, tak dvadsiatnici a tridsiatnici
nedajú šancu ani posolstvu, ktoré
sa snažíme šíriť, a to je dostatočná
motivácia inšpirovať sa od iných.“
Cítiš nejaký rozdiel v tom, keď
pracuješ pre kresťanských a pre
komerčných klientov? Čím je to pre
Teba iné?
„Pre obe skupiny sa snažím prinášať idey a inovácie, ktoré pomôžu
ich pôvodným predstavám dostať sa
ďalej a graficky podporia celkový obraz o produkte, na ktorom pracujem.
Veľakrát je to aj o hľadaní hlavnej idey
v modlitbe, keď vyslovene potrebujem nápad, ktorý zaberie. Teším sa,
keď sa mi podarí pekný vizuál a keď
sú s ním klienti spokojní. Komerční
klienti sú výzvou, vďaka ktorej sa
učím plávať v týchto vodách a zvládať
nové veci, čo vyžaduje niekedy veľa
síl, ale posúva ma to ďalej.“
Odkaz klubistom:
„Som rád, že sa stále nájdu ľudia
ako vy, ktorí podporujú dobré veci na
Slovensku. Aj vďaka vám môže rásť
Božie dielo a je úžasné, že môžeme
na tom spolupracovať.“
Za rozhovor ďakuje
Eva Hrešková
oddelenie marketingu
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Na návšteve u kardinála v Ríme
V polovici novembra 2011 sa tím
z TV LUX vybral na
veľmi netradičné
natáčanie relácie
Vlastná cesta.
Divákom našej
televízie je táto
relácia istotne
dobre známa.
Moderátorka
Zuzana Chanasová
v nej mapuje osudy
zasvätených osôb
na ceste k ich povolaniu. Po niekoľkomesačnom vybavovaní sa podarilo
dohodnúť vzácnych
hostí. No a miesto
natáčania bolo
taktiež výnimočné.
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Pred kameru sa posadili kardinál Jozef Tomko a arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
Obidvaja dlhé roky pôsobia a žijú
v Ríme. Ten sa stal aj miestom natáčania a na pár dní aj domovom štábu,
ktorý putoval do večného mesta. Mali
sme možnosť stať sa na pár dní súčasťou všedného života v Ríme, obdivovať
históriu, ktorá na človeka vykukne
spoza každého rohu, a navštíviť našich
vzácnych hostí v súkromí ich domova,
kde prebiehalo natáčanie.
Životná cesta kardinála Jozefa Tomka
bola veľmi kľukatá a nesmierne pútavá.
Vtesnať ju do dvadsiatich šiestich minút
jednej časti relácie by nebolo možné.
Preto sme pre vás, našich divákov,
pripravili cyklus, v ktorom otec kardinál
rozpovedal svoj príbeh od mladosti,
cez odchod do Talianska, svoje študijné
roky, až po prácu na poste prefekta

Kongregácie pre evanjelizáciu národov,
ktorý zastával šestnásť rokov. Niekoľko
dní strávených v blízkosti tohto veľkého
muža bolo obohatením pre celý tím,
ktorý relácie pripravoval. Prvý zo štyroch dielov Vlastnej cesty s kardinálom
Tomkom sme odvysielali na obrazovkách TV LUX 18. decembra 2011
a v priebehu nasledujúcich troch týždňov vždy v nedeľu podvečer sme
v rozprávaní pokračovali.
(Pozn.: V archíve TV LUX Vlastná cesta
56 – 60 na www.tvlux.sk.)
Arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý bol
naším druhým hosťom, nás privítal
veľmi srdečne. Akonáhle sme rozložili
všetku potrebnú techniku, zapli svetlá
a spustili nahrávanie na kamerách,
začal sa pred nami odvíjať ďalší životný
príbeh. Pri rozprávaní o emigrácii zo
Slovenska nám bolo jasné, že osud človeka skutočne riadi Boh. Stačí mu len
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dôverovať a nechať sa viesť jeho rukou,
hoci sa to niekedy javí ako bláznovstvo.
Ani cestu k povolaniu kňaza, rehoľníka
a sekretára jednej z kongregácií sa nám
nepodarilo vtesnať do jednej relácie.
Nahrali sme pre vás špeciálne dva diely,
z ktorých prvý uvidíte v premiére na
obrazovkách TV LUX 8. apríla, na Veľkonočnú nedeľu o 18:40.
No cesta do Ríma nebola len pracovná. Popri povinnostiach sme si našli
čas aj na návštevu Vatikánu. Spolu
sme putovali k hrobu blahoslaveného
Jána Pavla II., navštívili sme kolegov zo

slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu a vďaka pápežskému kaplánovi
Jozefovi Kryštofovi sme krátko nazreli
aj za múry Apoštolského paláca. Cesta,
počas ktorej sme prešli autom takmer
2500 kilometrov, bola namáhavá. No
žiadna púť nie je jednoduchá. A tak
sme sa z Ríma vrátili síce unavení, ale
plní atmosféry a zážitkov z rozprávania
našich hostí, ktoré vám najmä vďaka
Bohu sprostredkujeme na našich
obrazovkách.
Marián Mecháček
oddelenie výroby
Foto: archív TV LUX
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Foto: Marek Molnár

Predstavujeme Evu Hreškovú
z oddelenia marketingu TV LUX

sa mi tiež prístup nového vedenia,
ktoré jasne zadefinovalo ciele pre
televíziu a robí všetko pre to, aby sa
naplnili.“

„Boh mi plní sny“
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„Hudba je pre mňa spojením sa
s mojím vnútorným svetom. Prostredníctvom hudby „ventilujem“
svoje pocity, túžby, moje vnútro. Cez
texty piesní sa snažím ľudí povzbudiť, ukázať im veci z inej strany,
svedčiť o mojom osobnom vzťahu
s Bohom. Myslím si, že Boh má
veľmi rád, keď mu jeho deti spievajú,
len tak, z lásky, alebo keď sa mu

Čo Ťa priviedlo do TV LUX?
„Po obhajobe doktorátu
z ekonómie som najprv pracovala
v evanjelizačnom projekte Godzone,
ktorý zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o. z.,
ktorému predsedá súčasný pán
riaditeľ TV LUX Ján Buc. Keď som sa
mu v lete zverila s tým, že chcem
z projektu odísť a zameniť Sliač
za Bratislavu, spýtal sa ma, či by
som nešla do TV LUX na určitý čas
pomôcť s kampaňou zameranou na
získanie nových klubistov. Ponuku
som prijala a z dočasnej úlohy sa
stala v priebehu dvoch mesiacov
práca na plný úväzok.“
Ako sa Ti v televízii zatiaľ páči?
„Práca v televízii ma veľmi baví,
hoci je toho naozaj dosť veľa.
Spomínam si, že pred niekoľkými
rokmi som natrafila na ponuku
práce na stránke TV LUX na pozíciu
v oddelení marketingu a vtedy som
si povedala, že by bolo super dostať
sa na také miesto. Ale v tom čase to
pre mňa vyzeralo úplne nereálne.
A dnes som tu, Boh mi plní sny.
Mám rada ľudí, ktorí tu pracujú, sú
skvelí ako zamestnanci i ako priatelia. Vôbec sa tu nenudím, priestoru
pre kreativitu je viac než dosť. Páči

„Televízia
LUX má
podľa mňa
obrovský
potenciál,
no všetko
stojí na
ľuďoch a ich
ochote využívať svoje
dary, talenty a čas na
budovanie
Božieho
kráľovstva
tu na zemi.“
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Foto: Marek Molnár

Foto: Daniel Jurčo

„Boh vás miluje
nie pre to, čo robíte,
ale pre to, kým ste
- jeho deťmi.“

Evka je zamestnanec,
ktorého na obrazovkách často nevidíte.
Od jesene 2011
pracuje na oddelení
marketingu, kde má
na starosti PR, čiže
vzťahy s verejnosťou,
tlačové správy, propagačné materiály
televízie, komunikáciu s inzerentmi,
podieľa sa na výrobe
reklamných spotov,
rieši ich evidenciu,
mediálne partnerstvá
a zároveň spolupracuje s Klubom
priateľov najmä pri
tvorbe bulletinu,
klubových spotov
a pod. Veľmi ochotne
odpovedala na naše
otázky.

Hráš a spievaš v kapele Christallinus, čo Ti dáva hudba?

chcú vyplakať v náručí. Na základe
spätných väzieb od našich fanúšikov, v ktorých hovoria o tom, ako
im naše piesne pomohli v ťažkých
situáciách a prežívaniach, viem, že
má zmysel nenechávať si ich len pre
seba.“
Má katolícka televízia potenciál
osloviť aj mladých ľudí?
„Televízia LUX má podľa mňa
obrovský potenciál, no všetko stojí
na ľuďoch a ich ochote využívať
svoje dary, talenty a čas na budovanie Božieho kráľovstva tu na zemi.
Myslím, že obzvlášť v kresťanských
médiách je ich „úspešnosť“ silno
podmienená motiváciou ľudí, ktorí
v nich pracujú. Dá sa robiť veci
len aby boli, no dá sa ich robiť
s plným nasadením a s láskou.
Keď je správna motivácia, ľudia sú
ochotní sa aj meniť a učiť sa robiť
veci lepšie, kvalitnejšie. Dôležité je
podľa mňa nebáť sa nových vecí,
hľadať spôsoby, ako ísť s dobou,
no zároveň nepripodobňovať sa
tomuto svetu v oblastiach, v ktorých
nerešpektuje Kristovo učenie. Robiť
relácie a programy pútavo, no nie
bulvárne, vždy rešpektovať hodnotu
človeka a jeho slobodu.“
Na záver Evka odkázala televíznym divákom: „Nech vám ktokoľvek
čokoľvek tvrdí, pravda je, že Boh na
vás nezabudol, nebojte sa mu úplne
dôverovať. Miluje vás nie pre to,
čo robíte, ale pre to, kým ste - jeho
deťmi.“
Za rozhovor ďakuje
Zuzana Chanasová
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Aktuálne výhody
pre členov
Klubu priateľov
TV LUX

Upozornenie: Zmena
kanálových pozícií TV LUX
v programovej ponuke UPC

Na sviatok sv. Mikuláša ste nám
venovali modlitbu ako darček. Na narodeniny nám môžete venovať darček
v podobe nových priateľov TV LUX.
Od 27. februára 2012 do 27. apríla
2012 bude bežať špeciálna narodeninová iniciatíva na získanie nových
klubistov. Do tejto akcie sa môže zapojiť každý člen Klubu priateľov. Oslovte
svojich známych, priateľov, kolegov,
pozvite ich do Klubu a do pravidelnej
podpory našej televízie (napr. 5 EUR
mesačne alebo podľa možností).
Tých, ktorí sa rozhodnú pridať sa
k nám, môžete zaregistrovať vy –
vyplnením prihlášky a jej zaslaním na
adresu Klubu priateľov TV LUX, alebo
sa môžu zaregistrovať sami na našej
webovej stránke, kde pri registrácii uvedú aj vaše meno ako osobu, ktorá ich
pozvala do Klubu priateľov TV LUX. Na
prihláške nesmie chýbať telefónne číslo
nového klubistu na overenie súhlasu
s jeho prihlásením sa do Klubu. Budeme viesť evidenciu, kto získal koľkých
nových klubistov, a tým z vás, ktorí získajú najväčší počet priateľov, sa chceme
odvďačiť hodnotnými cenami:
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• zájazd do Svätej zeme pre 2 osoby,
• víkendový kúpeľný pobyt
pre 2 osoby v Kúpeľoch Nimnica,
• obed s riaditeľom TV LUX Jánom
Bucom kdekoľvek na Slovensku,
• elektroakustická gitara
s príslušenstvom,
• víkendový relaxačný pobyt
pre celú rodinu,
• darčekové poukážky v rôznych
internetových obchodoch
a vydavateľstvách a ďalšie.
Prví traja klubisti, ktorí získajú najviac
nových členov, si budú môcť z odmien
vybrať. Iniciatíva na získanie nových
klubistov bude bežať do 27. apríla
2012 a vyhodnotíme ju 19. mája 2012,
počas Dňa otvorených dverí v TV LUX.
Následne budeme žrebovať zo všetkých klubistov, ktorí sa do iniciatívy aktívne zapoja, a tiež z nových klubistov
ďalších, ktorým sa chceme odvďačiť za
pomoc a podporu pri príležitosti osláv
štyroch rokov samostatného vysielania
TV LUX rôznymi hodnotnými odmenami. Ďakujeme a tešíme sa na oslavu
4. výročia našej televízie v širokom
kruhu vás – našich priateľov.

Na zapísanie nového člena potrebujeme nevyhnutne
tieto informácie:
Meno a priezvisko
Adresa a PSČ
Diecéza
Dekanát
Tel. číslo
E-mail
Dátum narodenia
Povolanie

25%
zľava

každý
utorok

7%

Foto: Marek Molnár

Blíži sa 4. výročie
spustenia samostatného vysielania
našej televízie.
Počas tretieho roka
života TV LUX
narástol Klub
priateľov o 2 038
členov oproti
predchádzajúcemu
roku. Pomôžte nám
osláviť 4. výročie
v čo najširšom
kruhu priateľov.

Foto: Marek Molnár

Oslávme to spoločne

Spoločnosť UPC BROADBAND
SLOVAKIA z technických dôvodov od
8.2.2012 pristúpila k zmene kanálových pozícií jednotlivých televíznych
staníc v programovej ponuke analógovej káblovej televízie. Táto zmena
sa čiastočne dotýka aj stanice TV LUX,
ktorú diváci v nasledovných štyroch
mestách od uvedeného termínu nájdu
na novej kanálovej pozícii:
- v Bratislave na novej pozícii K69
- v Banskej Bystrici na novej pozícii K65
- v Hlohovci na novej pozícii K64
- v Bardejove na novej pozícii K32

Tím TV LUX

Klub priateľov v číslach

zľava

5%

zľava

Dary pre TV LUX
Dary v EUR

Dary v EUR

december

39 213,37 (rok 2010)

67 938,86 (rok 2011)

január

37 472,08 (rok 2011)

55 178,92 (rok 2012)

Počet členov Klubu priateľov TV LUX
Počet členov

Počet členov

december

6824 (rok 2010)

8 800 (rok 2011)

január

7 083 (rok 2011)

9 067 (rok 2012)
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10/15%
zľava

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

je ranná sv. omša
o 7:00 z TV LUX naživo
slúžená za členov Klubu.
Ak máte záujem, aby
vaše prosby za rôzne
potreby boli čítané počas tejto omše, môžete
ich posielať na adresu
klub@tvlux.sk.
Internetový obchod
www.musicant.sk
(hudobné nástroje)
zľavový kód: TV LUX

Internetový obchod
www.ver.sk
(knihy s kresťanskou
tematikou, CD, DVD, oblečenie a pod.) – zľavový
kód: TV LUX
Vydavateľstvo Paulínky
www.paulinky.cz
(15% na knižné tituly,
10% na CD a audio)
zľavový kód TV LUX +
členské klubové číslo
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Často kladené otázky
na Klub priateľov

Foto: Marek Molnár

1. Je možné, aby som dostával
bulletin elektronicky?
Áno. Ak si niekto z členov
Klubu priateľov nepraje dostávať
náš bulletin poštou, nepotrebuje
poštové poukážky a potešil by sa
len elektronickému posielaniu,
stačí, ak nám to napíše na: klub@
tvlux.sk a uvedie svoje meno
a klubové číslo. Taktiež je možné
bulletin po nejakom čase od
vydania nájsť aj na našej webovej
stránke v podsekcii klub/ bulletin.
2. Bývame spolu s mamou
na jednej adrese. Obe sme
členkami Klubu a dostávame
poštou bulletin. Stačilo by nám
posielať len jeden...
Ak náhodou niektorí dostávate na rovnakú adresu viacero
bulletinov a stačí vám posielať
len jeden (ste rodinní príslušníci
a viacerí ste členmi Klubu), dajte
nám to emailom alebo telefonicky vedieť.
3. Poslala som vám peniaze,
ale žiadne potvrdenie mi
neprišlo, prečo?
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Keďže mesačne nám prispeje
na TV LUX viac ako 1700 darcov,
neposielame potvrdenia za
platbu automaticky. Ak si niekto
nie je istý a potrebuje overiť, či
to k nám prišlo, je potrebné si
to vyžiadať a dať vedieť, akým
spôsobom ste prispeli.
a) Ak ste prispeli priamo na
účet, potrebujeme na identifikáciu platby údaje, ktoré ste
pri prevode uviedli. Tzn. dátum
platby, sumu, variabilný symbol
– vaše klubové číslo, prípadne
meno a priezvisko (pri neuvedení klubového čísla je potrebné
uviesť aj číslo vášho účtu, odkiaľ
ste platbu poslali, pretože mávame niekedy aj darcov
s rovnakými menami).
b) Ak ste prispeli poštovou
poukážkou, je to možné až cca
dva mesiace po platbe. Tam je
potrebné uviesť dátum platby,
sumu, klubové číslo. Výpisy
z pošty prichádzajú s dvojtýždenným posunom a približne
mesiac trvá evidencia všetkých
platieb. (Lúštenie adries darcov
a pod.) Čiže ak ste prispeli napr.

15. januára 2012, 15. marca
2012 vám môžeme platbu
potvrdiť.
4. Prosím, mohli by ste mi
poslať poštou šeky na celý rok
(12 ks) alebo letáky?
Stačí nám zatelefonovať alebo
poslať email a my vám materiál
pošleme.
5. Poslala som vám peniaze,
znamená to, že som automaticky v Klube?
Nie ste. Každý darca, ktorý
prispeje, je zaevidovaný do
databázy darcov - neklubistov.
Ak prispel poštovou poukážkou, po určitom čase takýchto
darcov oslovíme a pošleme im
bulletin s listom, v ktorom ich
pozývame do Klubu. Až keď
sa sami prihlásia (emailom,
telefonicky, poštou), zaradíme
ich do Klubu. Ak niekto prispel
na účet, evidujeme ho len pod
údajmi, ktoré uviedol. Je to
preto, ak by sa niekto aj
s odstupom času rozhodol
overiť darcovstvo.
BULLETIN Klubu priateľov TV LUX
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