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Z našej pošty
Milí naši priatelia Klubu TV
LUX, manžel je po dvoch operáciách a moje nohy ma neposlúchajú. No modliť sa vládzeme
za seba, za naše deti, vnúčatká
a aj za Vás. Veľmi Vám fandíme,
ste skvelá kresťanská televízia so
vzácnymi programami nielen pre
veriacich, ale aj pre tých, čo ešte
hľadajú cestu k Bohu... Do našej
bytovky chodí raz mesačne pán
farár vyspovedať nás a dávať
Eucharistickú poživeň pre dušu.
Schádzame sa v našej klubovni

mojej mamky, ktorá už roky pre
chorobu nezvláda navštevovať
náš kostolík. Z Vašej televízie má
veľa pekných zážitkov, za čo je
Vám veľmi vďačná, a preto Vás
zahŕňa do jej každodenných
modlitieb. Patrím tiež do Vášho
Klubu priateľov TV LUX. Božie
požehnanie všetkým pracovníkom tejto televízie, veľa úspechov v ďalšom vysielaní, určite aj
veľa našich veriacich sa pripája
k tomuto pozdravu.

Elena s mamou, Ihráč

Editoriál

me Vás podporovať modlitbami,
svedectvami a podľa možností aj
finančne. Prajeme Vám pri šírení
evanjelia všetko dobré, nech Pán
požehnáva Vašu prácu pre dobro
všetkých ľudí dobrej vôle.

Štrajtová, Košice

Vážení pracovníci TV LUX,
chcem sa Vám veľmi pekne
poďakovať za balíček, ktorý som
obdržala. Urobili ste mi veľkú
radosť. Nech všetkých náš Pán
požehnáva za prácu, ktorú vykonávate. Môj deň začína zapnutím
TV LUX pred siedmou hodinou
a zúčastňujem sa na svätej omši.
Prosím v modlitbách za kňazov,
ktorí nám prinášajú Božie slovo
až do našich domovov. Každý
deň si nájdem v homílii niečo, čo
ma sprevádza celý deň. Prajem
všetkým veľa Božieho požehnania a rodina členov Klubu priateľov TV LUX nech sa rozrastá.

Oľga Schimplová, Poprad

Kontakt

Foto: Photl

a spoločne sa modlíme svätý
ruženec k Božiemu Milosrdenstvu aj s pánom farárom za naše
rodiny a Vašu TV LUX, aby sa aj
naďalej rozvíjala. Prajeme Vám
veľa zdravíčka.

Manželia Herichovci, Kremnica

Naša milá Televízia LUX, Vám
všetkým pracovníkom tejto televízie chcem poďakovať aj v mene

Vážení priatelia, ďakujeme Vám
za to, že ste mňa i môjho manžela
prijali za členov Klubu priateľov TV
LUX. Veľmi radi pozeráme programy Vašej TV LUX. Sľubujeme Vám,
že na príhovor Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie sa budeme
snažiť plniť podmienky členstva
v Klube priateľov TV LUX a vo
všetkom plniť Božiu vôľu pri šírení
myšlienok evanjelizácie. Bude-

„Všetko pokladám
za stratu pre vznešenosť
poznania Krista Ježiša.”

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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Je nádherné, povzbudzujúce
a pre mňa až burcujúce čítať
a prežívať to, o čom píše sv.
Pavol v liste Filipanom. Všetko je
stratou v porovnaní s poznaním
Ježiša. Ak sa na to pozrieme
z opačnej strany, to, čo má
naozajstnú cenu pre život, je poznanie Ježiša Krista. Dáva nám
to zmysel? Je to aj pre nás niečo,
čomu prikladáme veľkú vážnosť?
Sv. Pavol hovorí, že toto má byť
najdôležitejšie. Možno by sme sa
mali všetci tak trochu zamyslieť
nad tým, aké miesto má Ježiš
v našich životoch. Či túžba
poznať ho a naša láska k nemu
je niečím, čo riadi náš život.
Viem, že nie sme pustovníkmi,
ani nežijeme všetci v kláštoroch,
máme prácu, starosti, zodpovednosti. Ale v dnešnej dobe
sa môže ľahko stať, že tento
svet vytlačí z našich životov to,
čo je naozaj dôležité. A my sa
ponoríme do ťažkostí a problémov tak, že sa budeme snažiť

prežiť v tme namiesto toho, aby
sme hľadali svetlo, ktoré vyháňa
tmu. Môžeme sa niekedy cítiť
bezradní, môže nám byť ťažko,
môžeme prežívať zápasy. Ale
práve v týchto momentoch
potrebujeme vedieť, že v tom nie
sme sami. Boh je stále s nami.
Pre nášho Otca máme hodnotu, ktorú vyčíslil obeťou svojho
milovaného Syna.
Chcem nás všetkých pozvať
k tomu, aby sme sa opäť rozhodli s novou chuťou kráčať s Ježišom, aby sme opäť mali hlad
po čase, ktorý budeme tráviť
s ním. Aby sme sa nechali prenikať jeho Slovom, aby sviatosti,
ktoré prijímame, neboli pre nás
všednou rutinou, ale občerstvujúcim momentom nadprirodzeného stretnutia so živým Bohom.
Nádhera života s ním sa určite
objaví v pokoji, radosti, dôvere
a aj v sile niesť svoj kríž. Pre nás
ako katolícku televíziu je veľkou
výzvou byť nástrojom toho, aby

sa Ježiš stal pravdou, cestou
a životom pre čo najviac ľudí
na Slovensku. V našich dedinách
a mestách, v našich rodinách
a školách, v našich zamestnaniach a uliciach.
Na stránkach tohto vydania
bulletinu sa dozviete niečo o novinkách v programovej štruktúre našej televízie, so svojimi
zážitkami zo stretnutí s Vami pri
stánku Klubu priateľov sa podelia naši pracovníci. Pozoruhodnú
rehoľnú kongregáciu Paulínky,
ktorá pôsobí v oblasti médií,
predstaví slovenská rehoľníčka
žijúca v Prahe a dozviete sa aj
o všetkom, čo sa aktuálne deje
v Klube priateľov Televízie LUX.
Ďakujeme, že ste s nami. Bez
Vás by sme neboli a nemohli by
sme prinášať dobrú zvesť evanjelia na televízne obrazovky.
S úctou a vďakou

Ján Buc
riaditeľ TV LUX

Zodpovedná redaktorka: Eva Hrešková / Grafika: Andrej Kmeťo Ideas & Innovations / Foto na titulnej strane: Peter Zimen
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Novinky
v programe TV LUX
September sa v televízii
nespája iba so začiatkom
školského roku a s prechodom
z tzv. prázdninového na štandardné vysielanie, ale aj so
zmenami v programovej štruktúre. Od 3. septembra sme
začali vysielať relácie Doma je
doma, U Nikodéma a U Pavla
opäť naživo. Vždy nové vydania Správ pre vás pripravujeme každý deň od pondelka
do štvrtku. Každý piatok
o 17:30 vysielame cyklus
hodinových dokumentárnych
filmov. Úplne novú reláciu
pripravujeme k začiatku litur-

„Horúca“
vatikánska jeseň

gického roka. Premiéru prvej
časti uvedieme v piatok pred
1. adventnou nedeľou večer,
po Spravodajskom súhrne.
V relácii chceme nedeľné
evanjelium približovať človeku
21. storočia. Veľmi radi by sme
vysielali viac premiér a viac
nových relácií, ale satelit Astra
nám v súčasnosti odčerpáva
priveľa finančných prostriedkov. Veríme však, že vďaka
vašej vzrastajúcej podpore je
tento problém iba dočasný.
Juraj Drobný
oddelenie programu

Foto: archív TV LUX

Nová sezóna
Doma je doma

Foto: Marek Molnár
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a informácie. Budeme hovoriť
o Misiách na Katolíckej univerzite, Dňoch dobrovoľníctva,
o pozitívnom postoji k životu,
o starostlivosti o postihnutých,
o výchove a mnohých ďalších
témach a aktivitách.
Relácie bude možné pozrieť si
aj v archíve na webovej stránke
www.tvlux.sk. Ak máte tipy
na témy alebo hostí do našej
relácie, neváhajte a píšte nám
na doma@tvlux.sk.

Prvou akciou v rámci Roku viery
bude svätorečenie, ktorému
bude v nedeľu 21. októbra
predsedať Benedikt XVI., a ktoré
budete môcť sledovať aj na obrazovkách Televízie LUX. Rok
viery je nabitý podujatiami. Svätý
Otec bude predsedať prvým
vešperám adventného obdobia,
ktoré sa pomodlí spoločne so
študentmi rímskych univerzít.
Naša televízia prinesie priamy
prenos z vešpier v sobotu
1. decembra.
V našom vysielaní nebudú
chýbať už tradičné prenosy
nedeľnej modlitby Anjel Pána
a stredajšie generálne audiencie.
Všetkých vás srdečne pozývame
k sledovaniu týchto prenosov.
Veríme, že budú pre vás duchovným obohatením.
Ľudovít Malík
oddelenie programu

Foto: Ľudovít Malík

Po letnej výrobnej prestávke
sa k vám budú z televíznych
obývačiek v Bratislave, v Banskej
Bystrici a v Prešove opäť prihovárať známe tváre moderátorov
relácie Doma je doma. Tentokrát
sa však môžete tešiť aj na nové
tváre. Začiatkom júla sme v televízii robili konkurz na nových
moderátorov a v priebehu
septembra vám predstavíme
úspešných uchádzačov. Sú
nimi Marek Hyravý a Gabriela
Miškovičová. Už teraz pre vás
pripravujeme stretnutia so zaujímavými hosťami, aktuálne témy

Vatikán a Svätý Otec majú
už od vzniku Televízie LUX v jej
programe privilegované miesto.
Našim divákom prinášame
priame prenosy svätých omší,
vešpier i zahraničných apoštolských ciest Benedikta XVI. Inak
tomu nebude ani túto jeseň,
ktorú môžeme označiť doslova
za „horúcu“.
Od 14. do 16. septembra môžete sledovať v našom vysielaní
priame prenosy z 24. zahraničnej cesty Benedikta XVI., ktorý
navštívi Libanon. Na začiatku
októbra, konkrétne 4. 10., Svätý
Otec vycestuje do mariánskej
svätyne v Lorete. V nedeľu
7. októbra prinesie naša televízia
priamy prenos svätej omše, ktorou sa začne Synoda biskupov
o novej evanjelizácii. Samozrejme, budeme vysielať aj otváraciu
svätú omšu Roku viery, ktorá sa
uskutoční vo štvrtok 11. októbra.

Viktória Kolčáková
oddelenie programu
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LETNÉ
STRETNUTIA
Zuzka a Feri Venglíkovci
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20. – 21. júla
Námestovo – Verím Pane

pri stánku Klubu priateľov TV LUX
7. - 8. júla Hlavná púť v Levoči
12. júla Púť seniorov v Levoči
21. – 22. júla Gaboltov
2. – 5. augusta Campfest
12. augusta Klokočov
18. augusta Ľutina

„S manželkou sme sa počas
leta zúčastnili šiestich výjazdov
na piatich púťach a hudobnom
festivale Campfest. Bola to nová
a veľmi príjemná skúsenosť.
Rozprávali sme sa s mnohými
ľuďmi, ktorí vyjadrili veľkú vďaku
za vysielanie TV LUX. Uvedomili
sme si, akú dôležitú službu
televízia robí chorým ľuďom, ktorí
sa osobne nemôžu zúčastniť

na sv. omši. Okrem slov chvály
a uznania sme si vypočuli aj
konštruktívnu kritiku, za ktorú
sme vďační, pretože nás môže
posúvať vpred. Veľmi sme sa
tešili z každého nového člena
Klubu. Niektorí prišli k stánku
už rozhodnutí, iní sa rozhodli
po rozhovore s nami.
Na základe týchto skúseností
sme pochopili, že výjazdy majú
zmysel. Mnohí totiž nevedia, že
na Slovensku existuje katolícka televízia, iní majú mylné
informácie o fungovaní Klubu
a ďalší nevedia, že už vysielame
aj na satelite Astra.
Zažili sme aj niekoľko veselých chvíľ. K nim patrili najmä
nezvyčajné požiadavky ľudí, ktorí

sa pristavili pri stánku. Napríklad,
či nepredávame cigarety alebo
nejaké „občerstvenie“. Keď sme
sa staršieho pána, ktorý nám
položil túto otázku, opýtali, čo má
konkrétne na mysli, odvetil: „No
predsa nejaký štamperlíček.“ Istá
pani prispela na televíziu a dodala: „Verím, že teraz, keď som
spravila dobrý skutok, vyhrám
v lotérii.“
Na záver sa chceme srdečne
poďakovať za vrelé prijatie,
s ktorým sme sa stretli všade,
kam sme prišli. Naša vďaka
patrí pánom farárom, správcom
pútnických miest a všetkým, ktorí
nám nezištne poskytli ubytovanie. Nech Vám Pán Boh odplatí
Vašu štedrosť a láskavosť.“
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Príspevky
za reklamné
predmety

Stánok Klubu priateľov ste mohli
navštíviť aj počas festivalu Verím
Pane. Zároveň sme z Námestova vysielali v priamom prenose
nedeľnú svätú omšu.

Dary
a členské
príspevky

3685,4 EUR 2825,39 EUR

Noví
klubisti

116

Foto: archív TV LUX

sú manželmi 2 roky a momentálne žijú v malej dedinke pod
Tatrami, v Krížovej Vsi. Už takmer
10 rokov patria do katolíckeho
spoločenstva Dávid v Spišskej
Belej. Venujú sa práci s mládežou
v diecéze, vedú modlitby chvál
a vyučujú o chválach. Slúžia
na Diecéznej animátorskej škole
a Líderskej animátorskej škole
vo Važci.
Feri pracuje v Televízii LUX
od marca 2012. Má na starosti
správu počítačov a počítačovej
siete. Počas tohto leta spolu
s manželkou prezentoval Televíziu LUX na rôznych pútnických
miestach. Ponúkali reklamné
predmety s logom televízie
a pozývali ľudí, aby sa stali členmi
Klubu priateľov TV LUX.

Foto: archív TV LUX

Foto: archív TV LUX

Počas leta ste mali možnosť
osobne sa pristaviť pri stánku
Klubu priateľov TV LUX na viacerých púťach a podujatiach. Stretli
ste tam známe i menej známe
tváre z našej televízie. V televíznych upútavkách vás na výjazdy
Klubu priateľov pozývali manželia Venglíkovci.
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Foto: Marek Molnár
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11. – 12. augusta
Nitra – Púť k Matke Božej

„Na výjazde som sa zúčastnila prvýkrát, odkedy pracujem
v TV LUX. Veľmi som si užívala
čas príprav, samotnú cestu
tam, či otvorenosť ľudí z Misijného domu na Kalvárii. Veľkou
posilou boli moji priatelia, ktorí
stáli v horúčave, v únave či zime
v stánku, a boli ochotní sa rozprávať s ľuďmi, nehľadiac na to,
či je im to príjemné alebo nie.
Do Nitry sme šli s jedným konkrétnym cieľom, a to priniesť čo
najviac členov do Klubu priateľov
TV LUX. Hovoriť ľuďom o „našej“
televízii, ďakovať im, že nás
sledujú, a povzbudzovať ich, aby
sa stali súčasťou rodiny - členmi
Klubu priateľov TV LUX. Ďakujem
všetkým, ktorí sa zastavili pri nás
v stánku, povzbudili nás slovne,
stali sa novými členmi, a tým,
ktorí nás aj finančne podporili.“

Je horúci slnečný deň. Pred
našou bránou počuť detský
džavot a umiernené pokusy
učiteľského dozoru znížiť jeho
hlasitosť. Brána sa otvára
a oči plné zvedavosti začínajú
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hľadať. V štúdiu Doma je doma
spoznávajú reflektory a kamery a snažia sa prísť na to,
ktorá z kamier ich práve sníma.

Foto: archív TV LUX

Foto: archív TV LUX

„Klub priateľov TV LUX
každý rok so svojím stánkom
navštevuje i Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
Doteraz vždy 15. septembra
v deň sviatku Sedembolestnej

Maťa Bučeková

Keď som bol malý chlapec (je to neuveriteľné, ale
aj také časy boli ) a objavil
som kúzlo televízie, túžil
som vidieť svet za kamerami
aj z tej opačnej strany. Žiaľ,
nemal som možnosť zažiť
žiadnu exkurziu. A v tom čase
bola TV LUX ešte len v Božích
plánoch.

Foto: archív TV LUX

12. augusta Šaštín

„LUXkurzie“

Foto: archív TV LUX

Evka Orjabincová

Panny Márie, Patrónky
Slovenska. Tentokrát sme sa
s našimi klubistami stretli už
12. augusta, v deň 250. výročia
posvätenia Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne,
odkiaľ sme i v priamom
prenose vysielali slávnostnú
svätú omšu. V stánku sme boli
k dispozícii návštevníkom púte
spolu s produkčnou TV LUX,
s. Alenkou Barvirčákovou.
V porovnaní s predošlými púťami sa pri stánku pristavilo menej ľudí. Niektorí podporili našu
televíziu príspevkami za reklamné predmety, ďalší sa prišli
porozprávať či poslať pozdravy
svojim obľúbeným moderátorom. Niekoľkí s nami zdieľali
svoje postrehy k reláciám i tipy
na vylepšenia nášho vysielania.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás
akýmkoľvek spôsobom, či už
peňažne alebo modlitbami,
podporujete a stojíte pri nás.“

Potom sa menia na detektívov
a v celej budove hľadajú mikrofóny, ktoré prenášajú hlasy zo
štúdia až k nim domov. Kaplnka
ponúka krátke stíšenie a potom
hor sa do najtajomnejšej
a najzelenšej komnaty, ktorá
sa dokáže zmeniť na Klbkovu
izbičku ale aj na elegantné
štúdio spravodajstva. Deti si
skúšajú čítať správy a s nadšením reagujú na všetky technické zázraky. Spoločne objavujeme rozvíjajúce sa talenty aj
krásnu detskú tvorivosť.
Deťom i učiteľom zo ZŠ
v Hlohovci sa návšteva u nás
natoľko páčila, že niektorí z nich
prišli o dva mesiace ešte raz
spolu s kamarátmi z prímestského tábora organizovaného
pastoračným centrom krTko.
A radosť, ktorú priniesli, sme
ocenili aj my.
Paľo Danko, moderátor
9

„Ponúkať
dnešnému
človeku Kristovu pravdu
neznamená
venovať sa
iba náboženským
témam.“
Večné sľuby

Málokoho by napadla kombinácia
ženskej rehole a masových komunikačných prostriedkov. Medzinárodná rehoľná kongregácia Dcéry
svätého Pavla – Paulínky prekonáva
tento nedostatok predstavivosti.
Majú jasne zadefinované poslanie
ohlasovať evanjelium ľuďom dnešnej
doby všetkými modernými komunikačnými prostriedkami. Kongregácia
je súčasťou Paulínskej rodiny, ktorú
tvorí päť rehoľných kongregácií,

Foto: archív sr. Anny Mátikovej

Kristova pravda vrhá svetlo
na každú oblasť ľudského života
štyri sekulárne inštitúty a jedno
laické združenie, ktoré založil bl.
Jakub Alberione. V Českej republike
majú Paulínky vlastné vydavateľstvo,
kníhkupectvo a internetový obchod, v ktorom majú členovia Klubu
priateľov TV LUX počas celého roka
2012 zľavy. Prinášame rozhovor
so sr. Annou Mátikovou, pôvodom
z Banskej Bystrice, ktorá žije v Prahe
a pôsobí vo vydavateľstve a kníhkupectve.
V charakteristike Vašej rehole
uvádzate, že jej poslaním je hlásať
evanjelium ľuďom dnešnej doby
všetkými modernými komunikačnými prostriedkami. Čo konkrétne
sa týmito prostriedkami myslí?

Foto: archív sr. Anny Mátikovej
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Čo Vás osobne viedlo práve do
tejto rehoľnej kongregácie?
Stále intenzívnejšie vnímam, že
ma do tejto kongregácie nepriviedlo "niečo", ale "Niekto". Od detstva
milujem knihy, počas štúdií som si
obľúbila aj tie cudzojazyčné. Baví ma
redaktorská a editorská práca. Dávam
prednosť samostatným a hĺbavým
činnostiam pred aktivitami, ktoré si
vyžadujú širšie lakte a chuť prekrikovať sa v dave. Postupom času som
zistila, že ma priťahuje aj grafický
dizajn. Spomínaným príťažlivým aktivitám by som sa zmysluplne mohla
venovať aj takpovediac „vo svete“.
Nebolo potrebné, aby som kvôli nim
vstupovala do rehole. Ako však naplniť túžbu patriť Bohu 24 hodín denne,
so všetkým, z čoho pozostáva ľudský
život (s prácou i zábavou, schopnosťami i záujmami)? Túto túžbu si človek nenaplní sám. Nenaplnia ju ani tie
najkrajšie bohumilé aktivity. Môže ju
naplniť len Ten, ktorý ju sám vzbudil.

Odpoveď na obidve otázky by som
previedla na jediného spoločného
menovateľa: svetlo Kristovej pravdy.
Toto svetlo je špecifickým obsahom,
ktorý by mali katolícke médiá ponúkať
človeku každej doby. Všetko ostatné
nájde aj v iných zdrojoch. Takzvané
svetské médiá sa vždy riadia zákonitosťami trhu. Budú ponúkať to, na
čo má konzument chuť, bez ohľadu
na to, či je to objektívne dobré alebo
nie. Hoci katolícke médiá nemôžu
pred zákonitosťami trhu zatvárať
oči, ich hlavným kritériom nemôže
byť zisk ani okamžitá úspešnosť.
Ponúkať dnešnému človeku Kristovu
pravdu však neznamená venovať sa
iba náboženským témam. Kristova
pravda vrhá svetlo na každú oblasť
ľudského života. Žiadna iná pravda
túto schopnosť nemá. Práve preto
majú katolícke médiá potenciál obstáť
v konkurencii.
Za rozhovor ďakuje Eva Hrešková

Kníhkupectvo Paulínky v Prahe

Foto: archív sr. Anny Mátikovej

Keď v roku 1915 vznikla naša
rehoľa, pre naše sestry boli prostriedkami k hlásaniu evanjelia knihy,
noviny a časopisy, čiže tlačené médiá.
Postupne sa k nim pridal rozhlas, audionahrávky, film a televízia. V súčasnosti sa k zoznamu pripája internet
a najrozmanitejšie digitálne médiá.
Každodenná skúsenosť nás presviedča o tom, že médiá v súčasnej
digitálnej ére sú skôr prostredím,
v ktorom žijeme, než prostriedkami,
s ktorými narábame. Naším poslaním
je žiť Bohu zasvätený život a pôsobiť
v prostredí komunikácie, a práve toto
prostredie s Božou milosťou posväcovať.

Svetové stretnutie mládeže Madrid 2011

„Naším poslaním je žiť
Bohu zasvätený život
a pôsobiť
v prostredí
komunikácie,
a práve toto
prostredie
s Božou
milosťou
posväcovať.“

Ako podľa Vás môžu katolícke médiá obstáť v konkurencii svetských
médií? Čo môžu a mali by ponúknuť modernému človeku dnešnej
doby?
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Čo je nové
v Klube priateľov TV LUX
odmeniť vašu iniciatívu
v získavaní nových
členov víkendovým
kúpeľným pobytom pre
dve osoby v Nimnici.
Odmeníme troch z vás,
ktorí do konca novembra získate najviac
nových klubistov. Prvou
je pani Justína Vitková,
Spišské Bystré, ktorá
získala k 31. augustu

2012 štyroch nových
členov pre Klub priateľov TV LUX. Druhého
úspešného klubistu
budeme odmeňovať
1. 10. 2012 a tretieho
odmeníme k 1. 12.
2012. Keď pozývate
ľudí do Klubu, nezabudnite im povedať,
aby pri prihlasovaní
uviedli vaše meno

ako osobu, ktorá
ich pozvala. Prikladáme propagačný
leták o našej televízii,
súčasťou ktorého je
aj prihláška do Klubu
priateľov. Môžete ho
použiť pri pozývaní
do Klubu. Sme veľmi
vďační za akúkoľvek
vašu pomoc, podporu
a modlitby.

Klub priateľov v číslach
Dary v EUR

Jún 2011
7 655

Jún 2012
9 954

Júl 2011
7 824

Júl 2012
10 000

Aug. 2011
7 921

Aug. 2012
10 426

Jún 2011
19 570,89

Jún 2012
31 901,57

Júl 2011
31 837,40

Júl 2012
42 849,67

Aug. 2011
26 415,27

Aug. 2012
35 093,98

Foto: archív TV LUX

Počet členov Klubu

Poďakovanie predsedníčke Klubu

Foto: Marek Molnár

Našu kolegyňu Zuzku
Chanasovú ste mohli
od začiatku existencie
Klubu sledovať nielen
ako aktívnu organizátorku klubových
aktivít, ale neskôr
aj ako moderátorku
viacerých relácií. Od
12

septembra bude Zuzka
intenzívnejšie pôsobiť
na akademickej pôde
a v televízii ostáva už
iba ako moderátorka.
V mene celého tímu jej
ďakujeme za všetko,
čo pre rozvoj Klubu
priateľov urobila!

Foto: Marek Molnár

Veľmi sa tešíme z neustále narastajúceho
počtu členov Klubu
priateľov. K 31. augustu sme mali zaregistrovaných 10 426 členov.
Ďakujeme najmä tým
z vás, ktorí do Klubu
pozývate svojich
priateľov a známych.
Už v predošlom vydaní
bulletinu sme sľúbili

TV LUX môže sledovať
vyše 80% domácností
Slovenska

Priložte ruku
k dielu
Aj vy môžete pomôcť
Televízii LUX stať sa
lepšou televíziou! Máte
čas, ochotu, talenty,
ktoré by ste chceli
využiť na podporu tohto
diela? Zaregistrujte sa
medzi dobrovoľníkov TV
LUX a my vás budeme
v prípade potreby kontaktovať.
Televíziu LUX
môžete podporiť
nielen finančnými darmi
a modlitbami, ale aj
svojou dobrovoľníckou
výpomocou bez nároku
na finančnú odmenu.
Môžete nám príležitostne či pravidelne
pomáhať s jednoduchou
administratívou v Klube

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

priateľov v Bratislave,
chodiť s nami na výjazdy
so stánkom Klubu, šíriť
propagačné materiály
televízie v mieste svojho
pôsobenia, vyrábať pre
nás predmety na podporu TV LUX, fotiť či pomôcť v práci s technikou,
v jednoduchých grafických prácach a pod.
Zaregistrovať sa môžete
vyplnením jednoduchého formuláru na našej
webovej stránke
www.tvlux.sk. Poskytnuté
osobné údaje využijeme
iba na účely zabezpečenia dobrovoľníckych
aktivít v Televízii LUX.

Tím TV LUX

Už niekoľko mesiacov vysiela naša televízia
cez satelit ASTRA. Vďaka tomu nás môžu sledovať aj užívatelia služieb Skylinku a CS Linku.
Napriek neustálej propagácii je ešte stále mnoho
tých, ktorí o tejto možnosti nevedia. Preto opäť
pripomíname parametre naladenia TV LUX
na satelite ASTRA 3B:
Družica: južná orientácia satelitu ASTRA 3B
- 23,5° východne (23,5°E)
Elevácia: 32-35°
Frekvencia: 12 168 MHz
Polarizácia: vertikálna
FEC: 3/4
Symbol rate (SR): 27 500 MSym/sec (symbolická
rýchlosť)
Video PID: 518
Audio PID: 708
PCR PID: 518

Okrem satelitu nás môžete sledovať aj prostredníctvom káblovej televízie a digitálneho
terestriálneho vysielania. Od mája vysielame
v lokálnom multiplexe na vysielači Kamzík (K 55),
v Borskom Mikuláši (K 51) a v Jaslovských Bohuniciach (K 59).
Od konca augusta pribudli lokálne vysielače Banská Bystrica (K 27) a Piešťany
(K 42). TV LUX pokrýva týmto spôsobom územie
okresov Bratislava, Dunajská Streda, Pezinok,
Senec, Trnava, Hlohovec, Galanta, Sereď, Senica,
Malacky, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom
a územie mesta Banská Bystrica. Snahy vedenia
televízie smerujú k tomu, aby boli v budúcnosti
pokryté všetky krajské mestá a ich okolie. Ďalšie
informácie nájdete na www.tvlux.sk v sekcii
Nalaďte nás.
13
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Moja televízia

„Fascinuje ma, ako jednoducho sa dá
podporovať TV LUX. Stačia 3 minúty,
ktoré sú potrebné na to, aby začalo
z môjho účtu každý mesiac odchádzať
zopár eur. Ak si tento krátky čas nájde
každý z nás, TV LUX začne naplno
realizovať svoje poslanie a bude z nej
bezpochyby skvelá televízia. Prečo
práve TV LUX? Som presvedčený
o tom, že je to práve služba iným,
ktorá nás núti stať sa profesionálmi.
Preto pomáham TV LUX stať sa čo
„najprofi“ televíziou.“
Andrej Kmeť, živnostník
desaťtisíci člen Klubu priateľov TV LUX

Aktuálne
výhody pre
členov Klubu
priateľov
TV LUX

Zľavy pre
členov Klubu
priateľov
TV LUX

Päťkrát do roka poštou bulletin – tlačený
občasník doručovaný
bezplatne, s informáciami o aktuálnom dianí
v TV LUX
Sväté omše slúžené za
všetkých členov Klubu
v každý utorok

Využívanie archívu
relácií TV LUX aj prostredníctvom objednávky
Vami vybranej relácie
(archív na www.tvlux.sk,
príspevok na vybavenie
objednávky pre člena
Klubu je 10,- EUR
a slúži na vybavenie
objednávky, pričom

25%

Zľava vo vydavateľstve Studio LUX (CD
a DVD – 25%), www.lux.sk

5%

Zľava 5% v kresťanskom internetovom
obchode www.ver.sk

7%

Zľava 7% v internetovom obchode zameranom na hudobné nástroje, zvukovú
a svetelnú techniku, www.musicant.sk

10%
5%

Zľava 10% v internetovom obchode Dobrá
kniha na www.dobrakniha.sk a 5% zľava
v predajniach v Trnave, v Košiciach, v Bratislave a v Piešťanoch

10%
15%

Zľava 10 % na CD a audio a 15 % na knižné
tituly vo vydavateľstve Paulínky,
www.paulinky.cz

Foto: archív TV LUX

zostatok je finančným
darom)
E - mailom zasielané
aktuality a/alebo programové informácie
(ak ste nám Vašu
e – mailovú adresu
oznámili alebo oznámite)

Zľavy je možné uplatniť
len pri objednávkach
priamo vo vydavateľstvách, nie pri kúpe
ich produktov
v inej sieti obchodov
s duchovnou a náboženskou literatúrou.
Pri objednávaní je
potrebné upozorniť
na členstvo v Klube
priateľov TV LUX, uviesť
svoje meno a členské
číslo (ako zľavový
kód vo vydavateľstve
Paulínky).

