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Moja televizia
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Televízia LUX otvára dvere svojim divákom >> s. 12

Klubu priateľov TV LUX

Pozrite si náš
nový spot
„Moja televízia“
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Z našej pošty

Editoriál
Všetkým Vám

„Touto cestou sa Vám chcem poďakovať za Vašu obetavosť, aj napriek
nedostatku finančných prostriedkov.
Dnešný človek potrebuje nádej, ktorú
mu nie je schopný dať svet plný nepokoja a obáv. Televízia LUX túto nádej
a pokoj pre dušu vyžaruje. Prajem
Vám naďalej veľa tvorivých myšlienok
a nápadov, aby sme mohli všetci spoločne duchovne rásť a rozdávať pokoj
a nádej.“
Jolana Domová, Detva
„Vážená Televízia LUX. S radosťou sa
prihlasujeme s manželkou Máriou do
Klubu priateľov TV LUX s naším malým
finančným príspevkom. Sme manželia
už vyše 35 rokov. Sme rímsko-katolícka
rodina s 3 dospelými deťmi, ktoré majú
svoje vlastné rodiny. Deň začíname
o 7:00 svätou omšou. Vždy sa tešíme
na vynikajúcich duchovných otcov
a na ich poučné kázne. Nech Vás Boh
odmení tými milosťami, ktoré najviac
potrebujete!“
Jozef Pažitka, Veľký Krtíš

„Milá Televízia LUX.
Srdečne Vás všetkých pozdravujem
a ďakujem za Vaše
vysielanie. Je mi to
ako balzam na dušu.
Som po vážnej operácii a každé ráno
mi je to balzam do
každého prežitého
dňa, za čo Vám veľmi
pekne ďakujem. Prajem Vám veľa zdravia
všetkým.“
Mária Mikulášiová,
Sebechleby
„Milí priatelia TV
LUX. Ďakujem za televíziu, ktorá je moja
jednotka. Vďaka za
programy, ktoré nám
pripravujete. Je tam
všetko. Slovom, Váš
program obsahuje
všetko, čo od neho
čakám. Nech Vás
Pán žehná a Nebeská Matka sprevádza
vo Vašej krásnej a
plodnej práci, to Vám
prajem a vyprosujem.“
Veronika Vadovická,
Bratislava

„Milá Televízia LUX, osobne sa
starám už 16 rokov o moju zdravotne
ťažko postihnutú mamku, ktorá má 86
rokov a veľmi sa teší na každé nové
ráno, keď môže byť aspoň takto účastná svätej omše. Ďakujeme za všetky
programy, za večerné filmy, vysielania z Vatikánu, za celú programovú
štruktúru. Nech Boh žehná Vaše úsilie,
námahu, aby sme aj do budúcna mohli
zdieľať spoločenstvo s Vami.“
Kvetoslava, Bačkov
„Vážení priatelia, dôstojní páni vo
vedení TV LUX. Ďakujeme a tešíme
sa vysielaniu Rádia Lumen a TV LUX.
Konečne sú možnosti počúvať a vidieť
sväté omše a hodnotné relácie bez náporu na svedomie a morálno-estetické
cítenie človeka. Vám všetkým, ktorí
pracujete v TV LUX, ďakujem a denne
vyprosujem „kráčať vo svetle“, ako znie
modlitba za TV LUX.“
Eva Kučerová, Nitra

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

z celého srdca prajem,
aby víťazstvo lásky bolo
zdrojom odvahy láskou
premieňať svet.

Foto: Marek Molnár

Veľká noc je nádherným
časom prežívania víťazstva Pána
Ježiša. Ak Jeho utrpenie a smrť
boli prejavom krutosti a zloby
človeka, tak Jeho zmŕtvychvstanie je dôkazom víťazstva lásky
a milosrdenstva. Všetkým Vám,
milí naši priatelia, z celého srdca
prajem, aby toto víťazstvo lásky
bolo zdrojom odvahy láskou premieňať svet a víťaziť nad každou
zlobou. Nech je zmŕtvychvstalý
Ježiš tým dobrým Pastierom
našich životov. Ak sa necháme
Ním samým sprevádzať a viesť,
určite sa budeme tešiť z plnej
slávy Jeho kráľovstva. Veríme, že
aj Televízia LUX, ktorá je spoločným dielom nás všetkých, bude
nástrojom tohto posilňovania
a sprevádzania počas nášho
putovania tu na zemi.
Televízia LUX oslávi 4. mája
2012 svoje štvrté narodeniny.
Sme ešte veľmi mladou televíziou
a mnohému sa postupne učíme.
Ďakujem Vám za Vašu trpezlivosť
s našou nedokonalosťou a chybami. Verte, že sa snažíme, aby sme
Vám mohli prostredníctvom tele-

víznych obrazoviek prinášať len
to najlepšie, čo vieme a môžeme.
Naše marketingové oddelenie
pripravilo pre Vás súťaž o veľmi
zaujímavé ceny, o ktorej sme Vás
informovali už v predošlom čísle
bulletinu. Súťaž spočíva v pozývaní ďalších ľudí do Klubu priateľov
TV LUX. Tí najúspešnejší budú
môcť vďaka svojej snahe a úspešnosti navštíviť Svätú zem. Mnohí
ďalší budú odmenení zaujímavými
a hodnotnými cenami. Ďakujeme
za každú Vašu iniciatívu, ochotu
a snahu osláviť 4. výročie našej
televízie v čo najširšom kruhu jej
priateľov. Viac informácii o súťaži
a cenách nájdete na stránkach
tohto bulletinu a tiež na internete
na www.tvlux.sk.
19. mája budeme sláviť deň
masmédií. TV LUX pri tejto príležitosti otvorí dvere svojim divákom
v pobočke v Prešove a samozrejme aj v našom sídle na Prepoštskej 5 v Bratislave. Účastníci
budú môcť navštíviť redakcie TV
LUX, LUX communication, Tlačovej
kancelárie Konferencie biskupov
Slovenska a v priestoroch kňaz-

ského seminára sa budú prezentovať aj Katolícke noviny, Rádio
Lumen a ďalšie médiá. O 17:00 h
sa môžete v Katedrále sv. Martina
zúčastniť odovzdávania Ceny
Andreja Radlinského, po ktorom
bude nasledovať svätá omša so
začiatkom o 18:00 h. Budeme
radi, ak sa osobne stretneme
v tento deň v našich priestoroch,
ale viem, že pre mnohých z Vás
to nebude možné. Preto chcem
pozvať nás všetkých, aby sme
sa v tento deň zvlášť stretli pri
modlitbe za katolícke médiá na
Slovensku. Sme Vám veľmi vďační
za všetko, čo robíte pre médiá
v našej krajine, bez Vás by sme
nemohli byť tým, čím sme.
Drahí priatelia, milí bratia a sestry, nech je obdobie Veľkej noci
prežiarené víťazstvom lásky
v kruhu Vašich najbližších. Z celého srdca Vám prajem a vyprosujem požehnané veľkonočné
sviatky.

S úctou a vďakou

Ján Buc
riaditeľ TV LUX

Zostavili: Eva Hrešková, Zuzana Chanasová / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: archív TV LUX
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Bez Boha niet budúcnosti

Foto: Peter Zimen/TKKBS

Rozhovor s arcibiskupom Rinom Fisichellom,
predsedom Pápežskej rady na podporu
novej evanjelizácie
Pápežská rada na podporu
novej evanjelizácie bola zriadená
pred niekoľkými mesiacmi. Akého
prijatia sa dostalo tomuto novému
Vatikánskemu dikastériu medzi
ľuďmi?
Prijali nás s veľkým nadšením.
Zavládlo veľké nadšenie a musím
povedať, že aj veľké očakávanie. Toto
nadšenie je vidieť v tých niekoľkých
iniciatívach, ktoré sme za ten čas
uskutočnili. V októbri minulého roka
sme pápežovi predstavili nových
evanjelizátorov, pretože nemôžete
robiť novú evanjelizáciu bez nových evanjelizátorov. Iba táto malá

skupina, bolo tam okolo 8000 ľudí,
zastupovala 125 rôznych cirkevných
realít. Teraz máme misie Metropolis.
V 12 veľkých európskych mestách sa
uskutočňuje nová evanjelizácia. Na
budúci rok počas pôstneho obdobia
to bude 72 miest. Sú to biblické čísla,
ktoré majú svoj význam. Počet iniciatív rastie a myslím si, že nájdu odozvu, okrem iného, aj na Slovensku.
Vatikánske dikastérium vzniklo
s cieľom osloviť predovšetkým
veriacich, ktorí sa vzdialili od viery,
Cirkvi. Sú dnešní ľudia schopní
stíšiť sa a načúvať Božiemu hlasu,
ktorý hovorí v tichu?

Som presvedčený, že áno. Predovšetkým preto, lebo dnešný človek
potrebuje Boha viac ako ten v minulosti. Potrebuje Boha, aby skutočne
pochopil, kým je a kam smeruje.
Žijeme, bohužiaľ, v kultúre, ktorá
vzdialila človeka od Boha. No toto
vzdialenie sa nepomohlo tomu, aby
si človek plne uvedomil svoje miesto
vo svete. Preto je dnešný človek
zmätený, má strach, je človekom, ktorý nevie, kadiaľ má kráčať. Bohužiaľ,
dnešný človek sa stal indiferentný.
Je indiferentný voči tým základným
hodnotám, ktoré patria odjakživa ku
kultúre. Musíme si teda osvojiť jazyk,
ktorým dokážeme osloviť človeka,
a pomôžeme mu pochopiť, že bez
Boha niet budúcnosti.
Aké prostriedky chce využiť
Cirkev pri novej evanjelizácii? Ako
chce osloviť ľudí, ktorí sa vzdialili
od viery?

Foto: Peter Zimen/TKKBS

V piatok 24. februára 2012 sa
v Bratislave uskutočnila konferencia
s medzinárodnou
účasťou na tému
“Výzvy novej kultúry”. Pod novou
kultúrou sa myslí
dnešná digitálna
kultúra, ktorú vytvárajú informačné
technológie a médiá. Tá prináša pre
Cirkev i spoločnosť
nové výzvy.
Na konferencii
vystúpili uznávané
osobnosti médií
a novej evanjelizácie
z Vatikánu, arcibiskup Claudio Maria
Celli, predseda
Pápežskej rady pre
spoločenské komunikačné prostriedky,
Mons. Lucio Ruiz,
zodpovedný za
prevádzku
internetových
služieb vo Vatikáne,
a arcibiskup Rino
Fisichella, predseda
Pápežskej rady na
podporu novej evanjelizácie. Posledne
menovaného sme
poprosili o krátky
rozhovor, aby priblížil členom nášho
Klubu činnosť
nového Vatikánskeho
dikastéria.

Cirkev využije tie prostriedky, ktoré
používa odjakživa. Prvým prostriedkom, ktorý Cirkev vždy využívala, je
osobné stretnutie. Sú tu teda dvaja
BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

„Každý pokrstený by
mal objaviť
to, že ako
kresťan je
ohlasovateľom evanjelia. Nemôžeme ostať
uzatvorení
do seba
samých.“

ľudia, z ktorých jeden ohlasuje, že našiel a objavil pravdu o sebe samom,
pretože sa stretol s Ježišom Kristom.
Potom je tu ešte veľa ďalších nástrojov. Nová evanjelizácia, samozrejme,
využíva tých, ktorí sú pokrstení. Každý pokrstený by mal objaviť to, že ako
kresťan je ohlasovateľom evanjelia.
Nemôžeme ostať uzatvorení do seba
samých. Možno v niektorých chvíľach
by bolo pohodlné ostať uzavretí vo
svojich kostoloch. Ale ak by to tak
bolo, Turíce by boli zbytočné. Zoslanie Ducha Svätého znamenalo otvorenie večeradla, a teda schopnosť
komunikovať so všetkými. Potom tu
máme liturgický priestor, sviatostný
život, máme svedectvo kresťanskej
lásky. Všetko to, čo je aktom viery,
liturgia, láska k blížnemu, toto všetko
sa stáva nástrojom novej evanjelizácie. Je to možnosť zopakovať dnešnému človeku, že Ježiš je prítomný
medzi nami, priniesol nám spásu
a dnešný človek bez spásy nemôže
skutočne pochopiť, kým je.
Za rozhovor ďakuje Ľudovít Malík
oddelenie programu
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Naši tajní priatelia v Rumunsku

Spravodajstvo TV LUX
očami Janky Nunvářovej

Televízia LUX v Rumunsku registruje dvoch klubistov.
Neregistrovaných fanúšikov má stovky.
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vysvetlila, ako sa to vo svete
robí. Viete, my sme tu, akoby
sme mreli. Čo mladé, všetko
pošlo na Slovensko, tu zostali
len starí a chorí. Potrebujeme
sa dať do pohybu. Televízia LUX
nám dáva odvahu,” hovorí pani
Bigasová.
Pre študenta Martina Čutlaca
z Nadlaku bola Televízia LUX
veľkým zdrojom inšpirácie pre
prácu animátora vo farnosti.
„Je tam veľa nápadov, ako
robiť veci. Napríklad, z Tandem
kvízu sme si opisovali otázky
a robili sme z nich súťaže pre
miništrantov, aby sme decká
nejako pritiahli. A fungovalo to,“
spomína Martin. Odkedy televízia nie je v káblovke, sleduje ju
na internete.

Cez internet a z archívu TV
LUX sleduje aj Milena Lašáková,
učiteľka z Bodonoša: „Vďaka
Televízii LUX sa cítim k Slovákom bližšie. Cez televíziu k nám
prenikajú nové pohľady na život
a na náboženstvo. Mne sa niekedy už zdalo, že je koniec, že
nedokážem žiť ďalej so svojimi
problémami. Ale keď potom
vidím, ako sa na problémy v živote pozerajú niektorí ľudia, čo
som videla v TV LUX, povzbudí
ma to.“
Farár z Gemelčičky, Martin
Roľník, si zabezpečil parabolu
hlavne kvôli mame: „Nemôže
už niekedy ísť do kostola, preto
sleduje ranné sväté omše
v televízore. Časom som si LUX
obľúbil aj ja, rád si večer pozriem kázne v repríze. Tí kňazi
tam nekážu len veriacim, ale aj
nám kňazom.“ Z kňazov
v TV LUX má obľúbeného Daniela Diana, ktorého kázne vraj
režú ako skalpel: „Má charizmu,
je to taký duchovný chirurg.“
Podľa otca Roľníka sa každý, kto
má LUX, s tým aj rád pochváli:
„Ľudia sú radi, lebo v tejto
televízii sa nestrieľa pištoľou
ani nožom nezabíja. Sú tam len
veci na povzbudenie.“
Marek Poláček

Tváre na obrazovkách televízie
sa z času na čas menia. Už
niekoľko rokov našich divákov
informovala o dianí v Cirkvi vo
svete šéfredaktorka spravodajstva Janka Nunvářová.
Nakoľko ju teraz na nejaký čas
z rodinných dôvodov na obrazovke neuvidíte, prinášame vám
krátky rozhovor, v ktorom hovorí
o vzťahu k televízii, k spravodajstvu i o svojom pohľade na prácu v katolíckej televízii TV LUX.
Ako dlho pracuješ v TV LUX
a odkedy hlásiš správy?
„V Televízii LUX pracujem od
úplného začiatku. Najskôr som
bola len za kamerou, tichý hlas
v pozadí. Prvý riaditeľ Marek
Poláček ma však presvedčil, aby
som správam, ako osoba zo zákulisia, ktorá pozná ich myšlienku
a odkaz, prepožičala aj svoju tvár.
Na začiatku to bol boj so sebou
samou. Dnes to vnímam ako
vzácnu možnosť deň čo deň sa
prihovárať našim divákom cez
televízne obrazovky.“

Foto: Marek Molnár

Foto: archív TV LUX

Mária Bigasová žije v slovenskej dedinke Bodonoš a má
sen prísť sa raz do Televízie
LUX pozrieť. „S Televíziou LUX
si líham spať aj s ňou vstávam.
Stále Bohu ďakujem, že mám
satelit a môžem ju sledovať,”
hovorí pani Bigasová. Odkedy
TV LUX nie je v káblovke, cez
satelit ju v Bodonoši môžu
sledovať len v dvoch domoch.
„Bývam poblíž kostola a keď
je zaujímavý prenos, pozvem
tetky, nech prídu pozerať,” vraví
pani Mária. Najpopulárnejšia je
Trnavská novéna, kedy sa pri
televízore stretnú aj desiati.
Spoločné sledovanie TV LUX
ženy inšpirovalo, aby si založili
modlitbové spoločenstvo. „Na
LUX-e som videla, ako fungujú
skupinky žien a rodín u vás,
na Slovensku, a tetkám som

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Čo ti dala práca v katolíckej
televízii?
„Práca v TV LUX ma najmä formovala. Naučila ma ako komunikovať s ľuďmi, dala mi možnosť
spoznať úžasné osobnosti a tiež
vedieť robiť rozhodnutia. Na
vlastnej koži som zistila, že čo
nie je možné ľuďom, to je možné
u Boha (Mt 19, 26). Televízia
LUX nikdy nebola o jednotlivcoch, ale o kolektíve. O ľuďoch,
ktorí v duchu jednoty a Božej
lásky dávali to najlepšie zo
seba.“
Čím je spravodajstvo TV LUX
iné ako v komerčných
televíziách a prečo je to tak?
„Spravodajstvo našej televízie
nie je bulvárne, nie je o škandáloch ani o tragédiách. Chce byť
hlavne priestorom pre pozitívne
informácie zo života Cirkvi.
Médiá často ponúkajú iba negatívny obraz o našej spoločnosti.
Napriek tomu, že zlo poprieť
nemôžeme, chceme poukazovať
aj na to dobré. Samozrejme,
s dôrazom na udalosti, ktoré sa
dotýkajú života veriacich.“
Čo bolo pre Teba najťažšie
počas rokov práce v TV LUX?
„Televízia ako taká prešla
mnohými etapami, ktoré ovplyvnili aj nás, zamestnancov. Vždy

Foto: osobný archív J. Nunvářovej

to však bolo o posúvaní vlastných hraníc a o hľadaní toho
najlepšieho riešenia pre našich
divákov. Dnes viem, že najťažšia je samotná rozlúčka. Čaká
ma nová etapa života, ktorú
vnímam ako veľké požehnanie,
ale zároveň nechávam za sebou
kus mňa samej. Kus sveta, ktorý
som s pomocou Boha tvorila
a budovala. Verím, že Správy aj
naďalej zostanú verným spoločníkom všetkých našich divákov.“
Za rozhovor ďakuje
Eva Hrešková
oddelenie marketingu
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Veľká noc v programe TV LUX
„Obetoval sa, pretože sám chcel“ Iz 53, 7

GODZONE magazín

Prípravy na najväčšie kresťanské sviatky v roku vrcholia
a Televízia LUX chce svojim
divákom priniesť aj počas nich
kvalitný program plný povzbudenia, duchovnej hĺbky
a radosti z víťazstva Ježiša Krista nad smrťou a hriechom.
Od 17. marca sme začali vysielať 6 - dielnu sériu formačných
filmov s názvom Tajomstvo
Veľkej noci. Jednotlivé diely sa
zaoberajú témami: Aký je zmysel môjho života?, Môže sa môj
život zmeniť?, Chápe Boh moje
utrpenie?, Má Boh plán s mojím
životom?, Mám prísľub večného
života, Mám nádej, ktorá je večná. V priebehu Veľkého týždňa
si môžete celú sériu pozrieť
v repríze každý večer od
pondelka 2. apríla o 19:30 h.
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Vatikánske prenosy
počas Veľkej noci

Na Veľkonočnú nedeľu bude
TV LUX vysielať film Marcelino,
chlieb a víno, film o chlapcovi,
ktorý sa rozprával s Bohom.
Na Veľkonočný pondelok večer
máme pre vás pripravený film
Odvážne srdce Ireny Sendler,
film o sociálnej pracovníčke,
ktorá napriek osobnému riziku
pomáhala pri pašovaní detí cez
nacistické hliadky a ich ukrývaní
v domovoch, kláštoroch a na
farmách.
Oddelenie programu

5. 4. o 09:30 – svätá omša svätenia olejov na Zelený štvrtok
5. 4. o 17:30 – svätá omša na
pamiatku Pánovej večere na
Zelený štvrtok
6. 4. o 17:00 – obrady Veľkého
piatku
6. 4. o 21:15 – krížová cesta
v Koloseu na Veľký piatok
7. 4. o 21:00 – obrady vzkriesenia na Bielu sobotu
8. 4. o 10:15 – slávnostná svätá
omša na Veľkonočnú nedeľu
8. 4. o 12:00 – veľkonočné
posolstvo Benedikta XVI.
a požehnanie Urbi et Orbi
8. 4. o 20:00 - veľkonočný príhovor kardinála Jozefa Tomka

Evanjelizačný projekt GODZONE
prostredníctvom televíznej relácie mapuje život kresťanských
spoločenstiev na Slovensku,
ich službu, poslanie, stretnutia,
hudobné zoskupenia, ktoré sa
v rámci nich vyvinuli. GODZONE
magazín môžete vidieť v TV LUX
v premiére raz za mesiac
v sobotu o 18:45 h.

Môj názor

Pozvánka

Každú nedeľu poobede o 15:15
h môžete sledovať premiéru relácie Môj názor, v ktorej sa budú
k aktuálnym otázkam spoločenského i cirkevného diania
vyjadrovať biskupi Katolíckej
cirkvi. Spolu s riaditeľom TV LUX
Jánom Bucom budete môcť nahliadnuť aj do osobného života
jeho hostí.

V snahe vyjsť v ústrety organizátorom kresťanských podujatí a tiež informovať svojich
divákov pripravila TV LUX krátku
informačnú reláciu Pozvánka.
Vysielame ju v premiére každý
pondelok večer pred Správami.
Ak máte záujem o propagáciu
vašich aktivít, napíšte na
pozvanka@tvlux.sk.

Nové
relácie
v programe
TV LUX

Staňte sa spolutvorcami
relácie Doma je doma
Máte tip na témy alebo hostí,
o ktorých sme ešte v relácii Doma
je doma nehovorili? Neváhajte
a napíšte nám vaše postrehy
na adresu doma@tvlux.sk
a my radi privítame zaujímavé
osobnosti v našom štúdiu.

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Aj vy sa tak môžete stať spolutvorcami relácie, ktorá sa snaží
prinášať prostredníctvom televíznych obrazoviek rodinnú pohodu
do vašich obývačiek.
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Foto: Marek Molnár

Predstavujeme
Jozefa Žuffu,
zástupcu riaditeľa
TV LUX

Od januára 2012
do tímu TV LUX
pribudol ďalší člen.
Je ním Jozef Žuffa,
nový zástupca
riaditeľa TV LUX,
zodpovedný za
oddelenie programu.
Položili sme mu niekoľko otázok, aby
sme vám ho mohli
predstaviť.

Čo je Tvojou úlohou v TV LUX?
„Do televízie som nastúpil v januári
10

tohto roku. Je pre mňa veľkou výzvou
podieľať sa na vedení televízie ako
zástupca riaditeľa a spolu s kolegyňami a kolegami tvoriť program vysielania. Každodennou náplňou našej
práce je smerovať toto celoslovenské
médium tak, aby bolo odzrkadlením
evanjeliových hodnôt čoraz príťažlivejším pre našich divákov.“
Čomu si sa v minulosti venoval?
„Po štúdiu teológie a manažmentu
som mal počas viacerých zamestnaní
možnosť tieto dve oblasti kombinovať.
Na začiatku niekoľkoročnou zodpovednosťou za zamestnanecké vzťahy
BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Ako ťa tvoje predchádzajúce skúsenosti pripravili na súčasnú prácu?
„V každej z doterajších prác som sa
učil potrebe dobrého plánovania
a odvahe veci napĺňať napriek tomu,
že sa niekedy zdajú ťažko realizovateľné.“

spoznávania nových miest veľa diskutujeme. Tiež je pre mňa vždy oddychom, keď mám možnosť manuálne
pracovať. Vyrastal som na Orave a pri
manuálnej práci si pripomínam zážitky z detstva, kde pri poľnohospodárskych prácach bola potrebná každá
ruka. Momentálne sa teším na novú
životnú etapu, keďže s manželkou
očakávame prírastok do rodiny. Už
teraz si plánujem, aby som čo najviac
voľného času trávil s rodinou.“

Aké výzvy máš pred sebou v TV
LUX?
„Práca v Televízii LUX je hlavne
o tvorbe alternatívneho televízneho
programu pre diváka, ktorý hľadá
hodnoty. Tvorba takéhoto programu
je pre nás všetkých, ktorí v televízii
pracujeme, najväčšou výzvou.“
Čo robíš, keď nepracuješ?
„Najradšej mám obdobia, keď
cestujem s blízkymi priateľmi a počas

Foto: Marek Molnár

Mal si niekedy túžbu pracovať
v médiách?
„Mojím detským snom bolo vymyslieť nejaký technický vynález a potom
o ňom robiť prednášky pred kamerou.
Touto cestou som sa však nepustil.
Počas vysokej školy som mal možnosť redaktorsky spolupracovať na
vysokoškolskom časopise a formulovať myšlienky do článkov. Potešenie
z rozvoja nových myšlienok mi ostalo
doteraz a práca v médiách je vynikajúcim priestorom pre takúto kreativitu.“

„Každodennou náplňou
našej práce
je smerovať
toto celoslovenské
médium tak,
aby bolo
odzrkadlením evanjeliových
hodnôt
čoraz príťažlivejším
pre našich
divákov.“

vo firme s viac ako tisíc zamestnancami. Pri tejto práci som videl, že ma
štúdium teológie vychovalo k citlivosti
na potreby ľudí s plným rešpektovaním ich osobitosti. Neskôr som sa
orientoval viac na sociálne a vzdelávacie aktivity v práci pre Slovenskú
katolícku charitu a pre neziskovú
organizáciu Kanet.“

Foto: Marek Molnár

Tvoriť alternatívny televízny program
pre diváka, ktorý hľadá hodnoty

Čo by si rád odkázal našim divákom
a podporovateľom?
„Myšlienka našej televízie je postavená na tom, že je spoločným dielom
jej zriaďovateľov, tvorcov programu
a divákov. Preto nás teší každá reakcia, nápad, kritika od našich divákov
cez listy, telefonáty alebo maily. Na
základe reakcií sa nám už podarilo
mnoho vecí vo vysielaní zlepšiť. Je to
prejav toho, že naši diváci sú si vedomí možnosti podieľať sa na raste televízie cez ich spätnú väzbu, duchovnú
a finančnú pomoc.“
Za rozhovor ďakuje
Zuzana Chanasová
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V Bratislave vás čaká nasledovný
program:
• 13:00 - 15:00 h – Deň otvorených
dverí v TV LUX
• 15:00 h – koncert gospelových
skupín na Kapitulskej 4
• 17:00 h – odovzdávanie Ceny
Andreja Radlinského v Katedrále
sv. Martina
• 18:00 h – sv. omša v Katedrále
sv. Martina
• 20:00 h – projekcia filmu O Bohoch
a ľuďoch v aule kňazského seminára
na Kapitulskej ulici

Foto: archív TV LUX

Chcete si vyskúšať, ako sa sedí
v moderátorskom
kresle, číta
z čítačky,
nahráva komentár
do správ alebo
dabuje? Možno
by ste sa chceli
porozprávať s moderátormi relácií,
nahliadnuť
do zákulisia
príprav alebo sa
zoznámiť s našimi
televíznymi
rybičkami v akváriu štúdia Doma je
doma. Všetky tieto
aktivity, ale aj iné
prekvapenia sme
si pre vás pripravili počas Dňa
otvorených dverí
v TV LUX, a to
nielen v Bratislave,
ale aj v prešovskej
pobočke.

Tešíme sa
na stretnutie s vami
19. mája 2012
v rámci Púte
katolíckych médií.

Prešovská pobočka bude mať pre
návštevníkov otvorené dvere v daný
deň v čase od 13:00 do 17:00 h. Medzi 15:00 a 17:00 h sa môžete tešiť
na Čaviareň extra.
Pre tých, ktorí nebudú môcť prísť
osobne, budeme vysielať priame
vstupy, aby sa mohli s nami spojiť
aspoň prostredníctvom televíznych
obrazoviek.
V rámci priamych vstupov z Dňa otvorených dverí budeme vyhodnocovať aj
narodeninovú iniciatívu na získanie
nových klubistov, o ktorej sme písali
už v predchádzajúcom čísle bulletinu.
Táto iniciatíva prebieha od 27. februára
2012 do 27. apríla 2012 a môže sa do
nej zapojiť každý člen Klubu priateľov.

Foto: Marek Molnár

Televízia LUX otvára dvere
svojim divákom

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.
Klubistom, ktorí získajú najväčší
počet nových priateľov, sa chceme
odvďačiť hodnotnými cenami – zájazd
do Svätej zeme pre 2 osoby od CK
Awertravel, víkendový kúpeľný pobyt
pre 2 osoby v Kúpeľoch Nimnica,
obed s riaditeľom TV LUX Jánom Bucom kdekoľvek na Slovensku, elektroakustická gitara s príslušenstvom
z internetového obchodu musicant.sk,
víkendový relaxačný pobyt pre celú
rodinu v Ubytovaní u Alžbetky
vo Vyšnom Slavkove, darčekové
poukážky v rôznych internetových
obchodoch a vydavateľstvách a ďalšie.
V priamych vstupoch budeme tiež
žrebovať zo všetkých klubistov, ktorí
sa do iniciatívy aktívne zapoja, a aj
z nových klubistov ďalších, ktorým sa
chceme odvďačiť za pomoc a podporu pri príležitosti osláv štyroch
rokov samostatného vysielania TV LUX
rôznymi hodnotnými odmenami.
Podrobnejšie informácie nájdete na
našej internetovej stránke alebo na
facebooku. Tešíme sa na stretnutie
s vami!

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Tím TV LUX

Klub
priateľov
TV LUX
v číslach
Február 2011

7154
členov Klubu

Február 2012

9380
členov Klubu

Február 2011

27 862,43
dary v EUR

Február 2012

45 268,90
dary v EUR

Často kladené
otázky
na Klub priateľov
Rád by som prispieval, ale nechcem byť členom Klubu, čo mám
urobiť?
Ak prispievate prostredníctvom
poštovej poukážky, uveďte do
poznámky: Nechcem byť členom
Klubu, len chcem prispievať. Ak
prispievate na účet, nemusíte písať
nič. Darcov na účet nepozývame do
Klubu, lebo nemáme o nich dostatok údajov.
Rada by som vás prišla do televízie navštíviť a doniesla aj peniaze.
Ak je to preto, že by ste radi
videli televíziu, tak pre vás chystáme deň otvorených dverí. Ak je pre
vás výhodnejšie odovzdať peniaze
osobne, je potrebné, aby ste nám
to oznámili dopredu a dohodli sa.
Televízia funguje v malých priestoroch a každá dopredu nedohodnutá
návšteva môže narušiť chod porád
alebo sústredenie sa zamestnancov
pri plynulosti vysielania. Po dohode
je možné sa zúčastniť aj ranných
svätých omší cez týždeň, ktoré vysielame každý pracovný deň z našej
kaplnky o 7:00 h (kapacita kaplnky
je 7 miest).
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„Televízia LUX tvorí
hodnotné relácie, páči
sa mi zanietenosť jej redaktorov a televízneho
štábu. Prináša kvalitnú
rôznorodosť, kde si
každý divák nájde programy blízke svojmu
srdcu. Preto som rada,
že aspoň malým zrniečkom môžem prispieť
na dobrú vec a byť tak

Foto: Peter Žákovič

„Donedávna som Televíziu LUX veľmi nepoznala. Raz ma zavolali na
výpomoc do Klubu priateľov a vtedy som mala
možnosť vidieť televíziu
zvnútra. Zistila som, že
ľudia, ktorí v nej pracujú,
majú jasnú víziu, záleží
im na tom, čo robia,
a chcú to robiť čo najlepšie. Preto som vstúpila
do Klubu priateľov. Hoci
ako študentka zatiaľ
nepodporujem televíziu
finančne, chcem prispieť
nápadmi, praktickou
pomocou a modlitbou.“
Michaela Repková
študentka

„Televízia LUX
je aj moja
televízia“

súčasťou veľkej rodiny
Klubu priateľov TV LUX.“
Ľudmila Piptová
vizážistka

„Do Klubu priateľov
som vstúpil preto, lebo
viem, že v evanjelizácii
je potrebné používať všetky dostupné
prostriedky. Chcem
podporovať cirkevné
ustanovizne a páči sa
mi myšlienka, že ak
mesačne pošlem 5 €,
pomôže to TV LUX, aby
nielen prežila, ale aby
sa zlepšovala.“
Rastislav Cichý
učiteľ

Aktuálne výhody pre členov Klubu priateľov TV LUX
Každý utorok je ranná svätá omša o 7:00 h z TV LUX naživo slúžená za klubistov.
Ak máte záujem, aby vaše prosby za rôzne potreby boli čítané, môžete ich posielať na adresu klub@tvlux.sk.
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