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Z našej pošty

Foto: Shutterstock

rám bez neho – veľmi mi chýba
podanie rúk na znak pokoja
a lásky medzi nami. Zároveň
ďakujem za všetky Vaše relácie,
hlavne prenosy z Vatikánu a tiež
za každý bulletin od Vás. Týmto
sa na Vás obraciam s veľkou
prosbou o modlitbu za môjho
manžela Ferdinanda. Nech Pán
požehnáva aj naďalej Vašu redakciu a jej pracovníkov.“

Vlasta Vnuková, Bratislava

„Milá redakcia Televízie LUX!
Srdečne Vás pozdravujeme
a želáme mnoho Božej pomoci
pri Vašom televíznom diele,
v ktorom šírite posolstvo viery.
Tento týždeň sme si naladili Vašu
televíziu a veľmi sa tomu tešíme,
obohacujeme sa z Vašich relácií
a odporúčame i blízkym sledova-
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„Vážená redakcia TV LUX. Zo
srdca Vás, všetkých pracovníkov, pozdravujem. V prvom
rade chcem tisíckrát poďakovať
za ranné sväté omše, ktoré som
až do 10. 10. 2012 pozerala
so svojím manželom Ferdinandom, a ktorý v ten večer zomrel
po dlhej chorobe. Tento rok sme
v máji oslávili 52 rokov v manželstve a 19 rokov spolu na dôchodku. Iba modlitby mi pomáhajú
prekonať veľký žiaľ a smútok
za milovaným manželom, otcom
a dedkom syna, dcéry a dvoch
vnučiek. Sväté omše, ktoré poze-

nie Vašej televízie.
Radi sa stávame
priateľmi Vašej televízie a modlíme sa,
aby sa Vám naďalej
darilo rozširovať pokoj a lásku
cez Vašu televíziu.“

Terézia Tuhárska, Zvolen

„Moji drahí, chcem sa vám poďakovať. Boli sme s manželom
na dovolenke v Turecku a bolo to
milé prekvapenie, že sme mohli
počuť v televízii našu ľubozvučnú
slovenčinu, ale hlavne sledovať
zmysluplný program Televízie
LUX. Hlavne svätú omšu

Editoriál

8. septembra na Narodenie
Panny Márie z Marianky...“

Mária Klamíková, Studienka

„Pokoj a dobro, ráda bych
se přihlásila do Klubu TV LUX.
Jmenuji se Anna Spáčilová,
narodila jsem se na Slovensku
ve Vysoké nad Kysucou, ale
v roce 1970 jsem se
provdala na Moravu
do Bělotína, kde žiji
dosud... Na Pannu
Marii Karmelskou
mi dcera naladila
Vaši Televizi LUX,
jedním slovem
jsem nadšená ze
mše svaté a z korunky k Božímu
milosrdenství...“
terciářka
sr. Františka Anna Maria
Hedvika Spáčilová, Bělotín
Česká Republika

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 nášho osobného
prežívania pramení
naše osobné
svedectvo.

Foto: Peter Zimen

Uvažujem nad tým, ku
komu prichádza časopis našej
katolíckej Televízie LUX, kto ho
vezme do rúk a kto sa začíta aj
do tohto článku. Myslím, že sa
nepomýlim, keď napíšem, že
je to naisto človek, ktorý miluje
Vianoce. Jednoducho si neviem
predstaviť, že by niekto čítal
tieto slová, a že by nemiloval
vianočné posolstvo. Že by
s vnútornou radosťou neprežíval znova a znova vianočné
udalosti, nádherný prejav Božej
lásky, ktorá sa nám ukazuje
v narodení Božieho Syna Ježiša
Krista. Aké nádherné chvíle nás
čakajú, keď nám Pán dopraje
sláviť Vianoce, keď budeme
môcť očami a predovšetkým
srdcom vnímať, zvažovať, predstavovať si, prežívať tajomstvo
Božej blízkosti. Boh chce byť

s nami. Zostúpil, prišiel, narodil
sa, stal sa jedným z nás, aby
nebolo medzi nami žiadneho
rozdielu, aby nám bol vo všetkom podobný okrem hriechu
(porov. Hebr 4, 15).
Viem si predstaviť, že milujete Vianoce, oslavu narodenia
Božieho Syna. Veľmi Vám to
želám a teším sa z toho. Uvedomujem si, že každý z Vás, ktorí
milujete Božiu lásku v narodení
Ježiša Krista, cez Vianoce nasýti
hlad svojho srdca a smäd svojej
duše. Že sa znova potešíte
zo žiarivého svetla pre náš
duchovný zrak.
Kiež sa tak stane vo vianočnej hojnosti. Lebo len tak
môžeme mať nádej, že keď
budeme sami vnímať, obdivovať a prežívať tajomstvo Božej
blízkosti, keď dovolíme, aby nás

očarila Božia dobrota, len tak
budeme schopní o Božej blízkosti, láske a dobrote povedať
úprimné a presvedčivé slovo
inému. Či už to je niekto celkom
blízky v rodine, priateľ, známy,
či spolupracovník v zamestnaní.
Z nášho osobného prežívania
pramení naše osobné svedectvo.
Nech nám to Pán dopraje.
A verím, že aj program Televízie
LUX s ochotou, skromnosťou,
úprimnosťou a srdečnosťou
k tomu prispeje. Radostnú
oslavu narodenia Pána Ježiša
a požehnaný Nový rok 2013
všetkým divákom a priaznivcom
Televízie LUX želá a vyprosuje
Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie
biskupov Slovenska

Zodpovedná redaktorka: Eva Hrešková / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: Peter Zimen

2

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

3

Vatikánske prenosy
vo vianočnom období

„Už svieti pravé svetlo.“ 1 Jn 2, 8
stanú. Podvečer sa v dokumente
Zamagurská koleda dozvieme,
ako slávia Vianoce pod Tatrami.
Dokument Vianoce v Ríme
priblíži symboliku betlehemov,
ich históriu a predstaví najznámejší betlehem z Námestia sv.
Petra, ktorý sa odhaľuje každý
rok 24. decembra.

hod. v premiére, v repríze
na druhý deň po premiére
dopoludnia. Večer 25. 12. vám
ponúkame sviatočný príhovor
otca biskupa Mons. Jána
Oroscha a film Marcelino,
chlieb a víno. Na sviatok Svätej
rodiny prinesieme priamy
prenos svätej omše z Humen-

Predpoludnie Štedrého dňa,
ako inak, bude patriť deťom.
Ponúkame pôvodnú rozprávku
Bonifác a zázračný anjel a dobrodružný príbeh Barberbieni.
Zaspomíname si na reláciu
Doma na Vianoce s moderátorkou Helenkou Ivoríkovou a s jej
zaujímavými hosťami. Po nej
vám ponúkame dokument
Pápežov sakristián. So sakristiánom Pavlom Benedikom Slovákom - vstúpime na miesta,
kam sa bežní ľudia nikdy nedo-

Večer sa nám prihovorí
otec kardinál Jozef Tomko.
Po príhovore sa môžete tešiť
na špeciálnu reláciu Doma je
doma s podtitulom „Už svieti
pravé svetlo”. Na Druhý sviatok
vianočný prinesieme o 10:30
hod. svätú omšu z Národnej
baziliky v Šaštíne.
Počas vianočnej oktávy sa
môžete tešiť na seriál Fara
z produkcie LUX communication,
ktorý vám prinesieme denne
od 25.12. do 31. 12. o 17:00

ného a popoludní o 17:00 hod.
priamy prenos z vianočného
koncertu Kandráčovcov. Večer
sa vám prihovorí Mons. Štefan
Sečka.
V posledný deň roka budeme
bilancovať: popoludní v relácii
Doma je doma, v Luxárni ako aj
vo večernej publicistike U Nikodéma. Pred polnocou sa spolu
s pracovníkmi TV LUX poďakujeme za uplynulý rok 2012.
Večer 1. januára, v deň sviatku
Panny Márie Bohorodičky, sa

vám prihovorí Mons. Tomáš
Galis. Po príhovore si môžete
pozrieť záznam “Na Levočskej
hure”.
Prežite spolu s nami Vianoce
plné toho pravého Svetla.
Michaela Škodová
oddelenie programu
Foto: Peter Zimen

Aj tento rok sme pre vás
na najkrajšie sviatky v roku
pripravili zaujímavý program.
Celý advent sa nesie v duchu
citátu zo Svätého písma: „Už
svieti pravé svetlo.” (1 Jn 2, 8)
Chceli by sme prostredníctvom
našej televízie priniesť toto
Svetlo aj do vašich domovov.
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Vianočné obdobie patrí medzi
najbohatšie v počte priamych
prenosov z najmenšieho štátu
sveta - Vatikánu. Prostredníctvom Televízie LUX môžete byť
pri všetkých podstatných slávnostiach, ktoré bude viesť pápež
Benedikt XVI.
Začíname 24. decembra,
na Štedrý deň, kedy o 22:00 hod.
prinesieme priamy prenos slávnostnej svätej omše na vigíliu
Božieho narodenia. Bude ju
celebrovať Svätý Otec v Bazilike
sv. Petra v Ríme.
Napoludnie na sviatok Božieho
narodenia, 25. decembra, môžete v priamom prenose sledovať
Vianočné posolstvo pápeža
a požehnanie Urbi et Orbi, mestu Rímu a svetu.
Sobota 29. decembra bude
patriť mladým a modlitbám
taizé. O 18:00 hod. vám ponúkneme priamy prenos z Európskeho stretnutia mládeže

Foto: Shutterstock

Vianoce s Televíziou LUX

v Ríme, ktoré organizuje známa
komunita z Taizé.
Koniec kalendárneho roka je
spojený s modlitbou Te Deum,
ako poďakovaním za uplynulý
rok, a s prvými vešperami zo
sviatku Panny Márie Bohorodičky. Priamy prenos sa začína
o 18:00 hod.
Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky bude Svätý Otec
sláviť vo Vatikánskej bazilike so
začiatkom o 9:30 hod. a Televízia
LUX pri tom nebude chýbať.
Priamy prenos svätej omše
na sviatok Zjavenia Pána, ľudovo nazývaného „Troch kráľov“,
ktorú bude celebrovať Benedikt
XVI., vám prinesieme vo vysielaní
v nedeľu 6. januára so začiatkom
o 9:30 hod.
Veľmi milou slávnosťou bude
sviatok Krstu Pána v nedeľu
13. januára. Svätú omšu celebruje pápež každoročne v Sixtínskej
kaplnke a počas nej udelí sviatosť
krstu niekoľkým deťom. Slávnosť
sa začína o 9:30 hod.
Posledným priamym prenosom z Vatikánu budú v januári
vešpery na sviatok Obrátenia
sv. Pavla, apoštola. Benedikt
XVI. ich bude sláviť v Bazilike sv.
Pavla za hradbami so začiatkom
o 17:30 hod.
Ľudovít Malík
oddelenie programu
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Vďačnosť
by mala
byť vecou
nášho srdca. Myslím,
že sme veľmi zvyknutí
na to, čo máme, čo môžeme, ako
žijeme, čo si môžeme dovoliť.
A viem, že mnohí majú ešte viac
a ešte viac môžu. Ale na druhej
strane je veľmi veľa tých, ktorí
majú menej a menej môžu. Končí sa ďalší rok a my ho tak trochu
bilancujeme, obzeráme sa späť.
Je to čas, kedy si môžeme uvedomiť všetky tie veľké veci, ktoré
nám Pán Boh dal ako dar. Z jeho
rozhodnutia sme jeho deťmi,
z jeho rozhodnutia je nám
odpúšťané a máme pripravené
miesto v nebi. Vďaka nemu sme
ešte stále tu, dýchame a kráčame, môžeme čítať tento bulletin.
Je čas ďakovať. Pán Boh je veľmi
dobrý a veľmi štedrý. Milí naši
priatelia a dobrodinci, skúsme
sa aj my zastaviť a poďakovať.
Ďakujte s nami, veď naozaj
máme za čo.
Začiatok roka je zároveň
novou výzvou a želaním si
dobrého, prianím si požehnania
a vkročením s nádejou do ďalších dní služby pri šírení Božieho
Kráľovstva. Je veľa toho, čo ešte
potrebujeme, je veľa toho, čo by
sme chceli. Prosím, ak budete
mať chvíľku čas, vyprosujte nám
Božiu pomoc a ochranu. Veríme,
že Bohu je všetko možné.

Ján Buc
riaditeľ TV LUX
6

ROK KORUNUJEŠ
SVOJOU DOBROTOU

Kňazi, ktorí pravidelne slúžia v TV LUX
sväté omše, sa s nami podelili o to,
za čo v uplynulom roku sú vďační.
Dp. Marián Bér
„Položil
som si otázku, či bol
uplynulý rok
niečím výnimočný, ako
tie predošlé
roky. Hoci sa to nezdá, aj
tak každý rok, a teda aj rok 2012,
priniesol do môjho života čosi
nové. Konkrétne, a to si v tejto
chvíli najviac vo vďačnosti uvedomujem, som vďačný za nových
ľudí, ktorých som spoznal. Viacerí
z nich sú totiž pre mňa veľkým
darom, za ktorý vďačím Bohu.“
Dp. Marián Červený
„Som vďačný za to, že aj
napriek mnohým devalvujúcim
vplyvom v spoločnosti je stále

dostatok
ľudí, ktorí
nie sú
ľahostajní
k ostatným.
Denne sa
presviedčam, že tí, ktorí majú živý vzťah
s Bohom, sú požehnaním pre
svet. Vďaka aj všetkým, ktorí mediálne takýchto ľudí predstavujú
svetu. A to vo veľmi intenzívnej
forme koná aj Televízia LUX.“
Dp. Daniel Dian
„Za skutočnosť,
že priame
vysielanie
denných
svätých
omší veľa

pomáha našim starým, chorým,
ale aj tým, ktorí nemôžu brať
účasť na svätej omši v kostole.
Iste, prenos nenahrádza živé
slávenie svätej omše a aktívnu
prítomnosť, ale je veľkou posilou
pre týchto ľudí. A tak TV LUX pomáha v evanjelizácii a prejavuje
solidárnosť, preto mám úmysly
za členov Klubu TV LUX, ale aj
za tých, čo TV LUX vedú.“
Dp. Juraj Drobný
„Veľmi
silným
momentom
pre mňa
bola púť
do Svätej
zeme, ale
vďačný som predovšetkým
za každý jeden deň, ktorý mi Boh
doprial prežiť.“
Dp. Félix Ján Tkáč OFM cap.
„Za to, že
Boh ma miluje napriek
mojej biede,
za dary ako
hudba, že
môžem
spievať a koncertovať a že sa to
ľudom páči. Za množstvo ľudí,
ktorí sú oslovení skrze naše ohlasovanie počas misií, že jednoducho ešte môžem byť užitočný.
Za všetky tie Božie zázraky.“
Dp. Ján Kliment
„Som vďačný Pánu Bohu
za vydarený výlet s našimi
birmovancami na jar, za krásne
zážitky z dovolenky cez leto,
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za nového
spolubrata
kaplána
a za perfektné spoločenstvo
mladých
v našej milej farnosti Bratislava Dúbravka.“
Don Jozef Luscoň SDB
„Predovšetkým
som vďačný
za to, že ma
Pán Boh
počas roka
viackrát
zvláštnym spôsobom navštívil
a dal mi poznať, aký je jemný,
krásny, dokonalý a láskavý.
V niektorých situáciách som cítil,
že o mne vie, a to je pre mňa
nesmierne dôležité. Taktiež som
veľmi vďačný za ľudí, ktorých
mi poslal do cesty, a to najmä
za krásnych mladých ľudí, v ktorých som videl Božiu krásu. Nuž
a do tretice, veľmi mu ďakujem
za dar kňazstva, ktorým môžem
slúžiť druhým.“
Brat Damian Szulowski
OFM cap.
„Som
vďačný
za vnútorné
uzdravenie a sebe
odpustenie
jednej
matky, ktorá nechtiac zapríčinila
smrť svojich dvoch detí vo veku
24 a 25 rokov. Boh jej dal zmysel

života a je aj pre mňa veľkým
povzbudením vo viere a úplnej
vydanosti Jeho vôli vo svojej
skúške ako žena a matka. Ďakujem Ježišovi za každú vyslúženú
sviatosť zmierenia a svätú omšu,
kedy mi dal Ježiš tú milosť, aby
som bol svedkom Jeho veľkého
milosrdenstva a zľutovania nado
mnou hriešnym.“
Dp. Ivan Šulík
„Som
vďačný
za veľa vecí
v osobnom
i v pracovnom živote.
V rámci
Katolíckych novín zvlášť
za to, že sa nám na začiatku
Roka sv. Cyrila a Metoda podarilo priniesť našim čitateľom ako
dar audioknihu Zo života solúnskych bratov. Literárne skvosty
ako Proglas či Život Konštantína
i Život Metoda v nádhernom
umeleckom prednese Dušana
Jamricha a Jozefa Šimonoviča sa
tak dostali prakticky do všetkých
našich slovenských domácností.“
Dp. Marián Šuráb
„Ako kňaz
som Pánu
Bohu vďačný, že som
si mohol
v tomto
roku pripomenúť 30. výročie kňazskej
vysviacky. Ako dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity
7

Komenského som vďačný, že aj
v tomto roku sme mohli promovať nových kňazov a kresťanských laikov pre misiu v Cirkvi.
Ďakujem aj za všetky zaujímavé
stretnutia s mnohými ľuďmi.“
Dp. Vladimír Thurzo
„Stále
viac si
uvedomujem, že to,
na čom najviac záleží,
sú ľudia,
ktorí sú mi blízki, na ktorých
sa môžem spoľahnúť a dôverovať im. Som vďačný Bohu
za chvíle prežité s týmito ľuďmi
a za zdravie, ktoré mi tento rok
celkom dobre slúžilo :-).“

Foto: osobný archív respondentov
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V kaplnke Televízie LUX visí nový oltárny obraz. Pri príležitosti
Roka viery dočasne nahradil predchádzajúci obraz Sedembolestnej Panny Márie obraz vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako rozsievačov Božieho slova. Pôvodne ide o skicu okennej vitráže pre súkromnú kaplnku, na ktorej momentálne pracuje autorka,
akademická maliarka Katarína Böhmová.
Výtvarníčka bola začiatkom októbra hostkou v relácii Doma je
doma na tému Anjeli. V štúdiu prezentovala svoju tvorbu mnohými
maľbami. Po relácii ju oslovil riaditeľ Televízie LUX, Ján Buc, s prosbou, či by nechcela prispieť svojím talentom pri tvorbe nového obrazu do televíznej kaplnky. Poskytnutú skicu na rozmery televíznej
kaplnky upravil a vytlačil grafik Tomáš Horváth.
Kaplnku, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii,
posvätil v septembri 2011 bratislavský arcibiskup a metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský. Každý pracovný deň z nej vysielame
ranné sväté omše o 7:00 h, počas ktorých môžete vidieť aj nový
oltárny obraz vytlačený na tapete prilepenej na sadrokartónovú
priečku prekrývajúcu časť zadnej steny kaplnky s oknom.

EFFETA
Nová relácia Televízie LUX

Foto: Peter Zimen

Foto: Michal Púčik

P. Frank Vandegehuchte MSC
„Vďaka
za pozvánku sláviť
sväté omše
pre divákov
TV LUX!
Vždy keď
idem včasráno autobusom,
stretnem sa s ľuďmi v rôznych
situáciách, a to mi pomáha
konkrétne žehnať ľuďom, ktorí
nás sledujú v televízii, aj tým,
s ktorými slávim svätú omšu.
Často sú to stretnutia s bezdomovcami, ktorí potrebujú
pozornosť a lásku, podľa vzoru
nášho zakladateľa pátra Juliusa
Chevaliera MSC, ktorý objavil, že
treba robiť prvý krok k človeku
v núdzi.“

Nový oltárny obraz
v televíznej kaplnke

K Ježišovi raz priviedli hluchonemého a prosili ho, aby naň vložil ruku. On spravil niečo zvláštne
– vzal si ho nabok, vložil mu prsty
do uší, poslinil si ich a dotkol sa
mu jazyka. Potom pozdvihol oči
k nebu, vzdychol a povedal mu:
„Effeta," čo znamená: „Otvor sa!"
V tej chvíli sa hluchonemému
otvorili uši a rozviazal spútaný
jazyk a správne rozprával. (Porov.
Mk 7, 32-35)
Televízia LUX vám od začiatku adventu prináša novú
reláciu Effeta. Moderátorka
Anna Božková vás spolu so
svojimi hosťami pozýva otvárať
knihy evanjelií a uvažovať nad
nedeľnými čítaniami svätej omše.
Je to príležitosť otvoriť nielen
evanjelium, ale aj svoje vnútro.
V nasledujúcich riadkoch vám
pootvoríme dvere do zákulisia
tejto relácie.

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Za prvotný a najdôležitejší
impulz k jej vzniku ďakujeme
pomocnému biskupovi Bratislavskej arcidiecézy Jozefovi Haľkovi.
Pozval nás na stretnutie, v ktorom
nám otvoril dvere do svojej fantázie. Túžil priniesť na obrazovky
našej televízie reláciu, v ktorej
by sa nedeľné evanjeliá preniesli
do súčasnosti. „Relácia má tri ciele:
priblížiť Pána Ježiša a prehĺbiť
osobný vzťah k nemu, poukázať
na aktuálnosť evanjeliového
posolstva pre človeka na začiatku
21. storočia a pozvať divákov, aby
sa stali protagonistami živých
modelových situácií evanjeliových
príbehov, ktoré sa opakujú v každodennom živote,“ vysvetľuje
otec biskup Jozef Haľko.
Jej cieľom teda nie je len
hĺbková teologická exegéza, ale
v prvom rade snaha, aby mohlo
byť Božie slovo čo najúčinnejšie

i v 21. storočí. Tak ako Ježiš vzal
hluchonemého z úvodného
príbehu nabok a osobne sa mu
venoval, aj my sme túžili nájsť
neutrálne miesto, ktoré bude
tiché a osobné. Pri hľadaní sme
navštívili pivničné priestory
v kláštore františkánov. Prázdny
klenbový priestor na nás doslova
dýchol svojou atmosférou
a vniesol do tvorivého procesu
ďalšiu symboliku – z hĺbky a tmy
prinášame Božie slovo ako zrno,
ktoré klíči smerom hore na svetlo, a tak si otvára cestu k nám.
Okrem otca biskupa Jozefa Haľka
sa vám v ďalších liturgických obdobiach prihovorí morálny teológ
Vladimír Thurzo, biblista Jozef
Jančovič či šéfredaktor Katolíckych novín Ivan Šulík.
Pavol Danko
oddelenie programu
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Foto: Shutterstock

Moja najkrajšia
spomienka na Vianoce
Na Vianoce by
nikto nemal byť
sám. Sviatočné
dni trávime zväčša
v kruhu našich
rodín a blízkych
priateľov. Určite
sa vám pri slove
„Vianoce“ vynárajú
v mysli mnohé
zážitky a spomienky. Pozvali sme vás,
aby ste sa s nimi
podelili aj s našou
televíznou rodinou.
Niekoľkí z vás nám
už napísali svoju
najkrajšiu spomienku na Vianoce.
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„V roku 2007 potrebovali naši
z ERKA tlmočiť pre maltskú katolícku
mládežnícku organizáciu, výsledok oslovili našu dcéru tlmočiť maltským
deťom /cez prázdniny nemali na poslednú chvíľu nikoho/. Na Vianoce
v roku 2008 prišiel Abel John Cassar
de Gabrielle prvýkrát na Slovensko, na Troch Kráľov minulý rok boli
zásnuby, v septembri tohto roku bola
svadba, no a slovenské Vianoce tento
rok budú mať premiéru na Malte, kam
sa Veronika vydala.“
Marián Olejník

„Jedny Vianoce vo mne najviac rezonujú. Manžel vedel, ako veľmi túžim
po púti na nejaké sväté miesto. Boli
sme dohodnutí, že raz, keď si našetríme, určite sa niekam vyberieme.
K Vianociam pred tromi rokmi si
požičal od kamaráta knihu Svätá
Zem „akože" ako darček pre mňa, že
aspoň knihu si prelistujem, keď tam
nemôžeme ísť. Ale kniha bola len
zámienka. Po rozbalení darčekov pre
deti som si sadla do kresla a išla som
si prelistovať knihu. A... plač, plač, plač.
Od šťastia. Vo vnútri boli dve letenky
do Izraela do Svätej Zeme. Ja som
skoro odpadla, pretože on sa obetoval
privyrobiť si, aby mne splnil sen. Boli
sme tam spolu aj s veriacimi a kňazmi
našej farnosti. To bola púť, na ktorú
v živote nezabudnem.“ (krátené)
Beáta Miklošová, Nitrica

„Rada by som sa podelila o zážitok
z môjho detstva. Blížili sa Vianoce, a ja, ako každý rok, písala som
s mamkou list Ježiškovi. Nebol krátky,
pretože moje detské srdiečko bolo
naplnené želaniami, ktoré mi mohol
splniť jedine On, pretože sme nemali
toľko peňazí, aby sa bežne cez rok
kupovali hračky. Nerozumela som
smutnému povzdychu, ktorý mamke spontánne vyšiel z úst. Možno
som ho pripísala smútku, že otec
je už dlhší čas v nemocnici, možno
som si ho až tak nevšímala. Dnes
to už presne neviem. Viem však, že
po dopísaní listu som sa nečakane
opýtala mamky, ako ten list vlastne
pošle. Ona sa na mňa zahľadela
a povedala, že ho odnesie do kostola
duchovnému otcovi, a on už vie, kam
to Ježiškovi poslať. Táto odpoveď mi
stačila. Môžem povedať, že Vianoce
boli krásne, pretože Ježiško splnil
moje želania a pod stromčekom som
našla darčeky.
Príbeh má však ešte pokračovanie.
Až omnoho neskôr som sa od mamky
dozvedela, ako to vlastne bolo, ako sa
mamka spoliehala na Božiu pomoc.
Otec bol v tom čase v nemocnici, ako
som už spomenula, a mamka bola
veľmi smutná, ako dokáže finančne
všetko zvládnuť, keďže mám ešte 3
sestry. Modlila sa a všetko to vložila
do rúk Panny Márie, ktorej bola veľkou ctiteľkou. Keď išla jeden deň zo
svätej omše, zastavila ju kostolníčka
a opýtala sa, ako sa má. Vtedy sa
mamka rozplakala a vyrozprávala
jej, že je manžel v nemocnici, ja som
písala Ježiškovi a ona nevie, či bude
mať vôbec na štedrovečerný stôl niečo... Pani kostolníčka sa jej opýtala, či
má ten môj list. Keď mamka odpove-
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dala kladne, tak si ho vypýtala s tým,
že nech sa viac už o nič nestará...
Asi o 2 týždne v nedeľu doobeda
niekto klopal na dvere. Bol to miništrant, ktorý doniesol list od duchovného otca. Keď ho mamka otvorila, bolo tam 500 Kčs. Pani kostolníčka
totiž dala môj list do kostola k svätostánku, odkiaľ si ho vzal duchovný
otec. Je to pre mňa nezabudnuteľné
mamkine svedectvo - jej neuveriteľnej
dôvery v pomoc Panny Márie.
Dnes som aj ja matkou a modlím
sa, aby som zvládla zanechať synovi
poklad viery a dôvery v Božiu pomoc,
ten poklad, ktorý nechala mamička
mne.“ (krátené)
Eva Brázdová, Cholina
Česká republika
Foto: osobný archív pisateľov

Piatich
z Vás, ktorí
sa s nami
o svoje
spomienky
podelíte,
odmeníme
hodnotnými
cenami.
Hlavnou odmenou je zájazd
do Medžugoria pre
2 osoby. Pre ďalších štyroch máme
pripravené balíčky,
v ktorých budú
knihy, DVD, CD,
ružence zo Svätej
zeme, reklamné
predmety TV LUX
a oblečenie značky
Godzone.
Svoje spomienky
spolu s rodinnými
fotografiami nám
môžete posielať
do 17. decembra
2012 buď poštou
na adresu TV LUX,
s. r. o., Prepoštská
5, 811 01 Bratislava alebo e-mailom
na klub@tvlux.sk.
Tešíme sa na Vaše
listy a e-maily plné
spomienok.
Eva Hrešková
oddelenie
marketingu
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Novinky v Klube priateľov Televízie LUX
Tešíme sa, že rodina
Klubu priateľov stále
narastá, počet členov
prekročil hodnotu
11 200. Ďakujeme,
že ste s nami a že
do Klubu pozývate
nových priateľov našej
televízie. Už niekoľkých
z vás, ktorí nám pomáhate získavať nových
podporovateľov, sme
odmenili za vašu ochotu
a nasadenie. Ešte počas
narodeninovej súťaže
pri 4. výročí našej televízie získala pani Slivková
z Humenného zájazd
do Svätej zeme pre dve
osoby. Napísala nám:
„Vážený pán riaditeľ TV LUX, dôstojný
duchovný otec Buc!
Z úprimného srdca
chcem sa Vám poďakovať za zájazd do Svätej
Zeme. Z tohto zájazdu
si odnášam hlboké duchovné zážitky do konca môjho života. To sa
nedá vyjadriť slovami,
čo som zažila.“
Pán Sabol zo Solivaru
pri tej istej príležitosti
vyhral víkendový pobyt
v Kúpeľoch Nimnica:
„Vážená TV LUX. Aj ja
sa Vám chcem poďakovať za víkendový pobyt
v Kúpeľoch Nimnica,
12

Foto: Marek Molnár

za výhru 3. ceny. Veľmi
som sa potešil, keď mi
bolo oznámené, že som
získal 3. miesto v získavaní nových členov
Klubu priateľov TV LUX.
V duchu som si pomyslel, že si to nezaslúžim,
lebo sa mi nepodarilo
získať členov, koľko som
si želal, ale ďakujem
Bohu aj za tých, ktorých
som získal. Hoci už
mám 77 rokov, stále
ma myšlienky vedú,
aby nás bolo čím viac
členov Klubu priateľov
TV LUX.“
Aj po ukončení narodeninovej súťaže ste
pokračovali v získavaní
nových členov pre Klub
priateľov, preto sme
odmenili ďalších dvoch

členov víkendovým
kúpeľným pobytom.
Jednou z odmenených je pani Pillárová
z Lúčok:
„Ďakujem za víkendový pobyt v kúpeľoch
Nimnica. Boli sme spolu
s manželom posledný
októbrový týždeň. Veľmi, veľmi sme spokojní
so starostlivosťou
a tiež prekvapení koľko
lásky sa nám dostávalo,
všetky dvere sa nám
otvárali. Robili pre nás
i veci, ktoré by nemuseli. Chodím do kúpeľov,
preto môžem porovnávať. Spolu s manželom
sme oči otvárali, ako sa
starali aj o stravu. Bola
výborná a tiež bohatá.
Všetko bolo výnimoč-

né. Procedúry, strava,
starostlivosť. Pre mňa
bol jediný problém
terén, pretože chodím
s barlou a tiež sme
mali trochu problém
so spojmi, ale pobyt
v kúpeľoch Nimnica
nám to vynahradil. Veľa
Božieho požehnania
všetkým.“
K 1. decembru sme
za pomoc pri získavaní
nových klubistov odmenili pobytom v Kúpeľoch
Nimnica pani Paulínu
Lichancovú z Prievidze.
Ďakujeme za vaše
dary, modlitby a pomoc
pri získavaní nových
členov.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Prieskum vybraných oblastí
sledovania Televízie LUX
Názory našich
divákov sú pre nás
veľmi dôležité. Nielen
preto, aby sme vedeli
zlepšovať vysielanie
a programy, ale sú
nám nápomocné aj pri
rozhodovaniach o ďalších plánoch do budúcnosti. Priložený
dotazník obsahuje
niekoľko otázok, z ktorých chceme zistiť, či
diváci sledujú TV LUX
cez satelitný, terestriálny alebo káblový
príjem, tiež v ktorých

časoch v priebehu
dňa ju majú zapnutú
a ktoré programy
sú pre nášho diváka
zaujímavé.
Prosíme vás, aby ste
si našli čas na vyplnenie odpovedí priamo
do dotazníka a na jeho
následné poslanie
poštou na adresu: TV
LUX, s. r. o., Prepoštská
5, 811 01 Bratislava
alebo na vyplnenie
totožného dotazníka
na našej internetovej
stránke www.tvlux.sk.

V prípade, že máte vo
svojom okolí známych,
ktorí sledujú našu
televíziu, ale nemajú
bulletin s dotazníkom,
budeme radi, ak im
posuniete voľný dotazník s prosbou o jeho
vyplnenie.
Ďakujeme za váš čas
strávený vyplnením
dotazníka a ochotu
podieľať sa na ďalšom
raste televízie.
Jozef Žuffa
zástupca riaditeľa

Aktuálne
výhody pre
členov Klubu
priateľov
TV LUX
1. Päťkrát do roka
poštou bulletin –
tlačený občasník
doručovaný bezplatne, s informáciami
o aktuálnom dianí
v TV LUX
2. Sväté omše
slúžené za všetkých
členov Klubu v každý
utorok
3. E - mailom zasielané aktuality a/
alebo programové
informácie (ak ste
nám Vašu e – mailovú adresu oznámili
alebo oznámite)

Klub priateľov v číslach
Počet členov Klubu

Foto: Marek Molnár

Dary v EUR

Sept. 2011
8 019

Okt. 2011
8 156

Nov. 2011
8 614

Sept. 2011
21 096,57

Okt. 2011
35 986,34

Nov. 2011
49 147,06

Sept. 2012
10 723

Okt. 2012
11 051

Nov. 2012
11 320

Sept. 2012
36 780,26

Okt. 2012
49 388,12

Nov. 2012
71 613,73
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4. 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 zostatok je
finančným darom)
13

Zľavy pre členov Klubu priateľov TV LUX

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

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).

14

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

15

Foto: Peter Zimen

MILÍ PRIATELIA, DOBRODINCI,
BRATIA A SESTRY, NECH ČAS
NARODENIA PÁNA JEŽIŠA JE PRE VÁS

OBROVSKÝM UVEDOMENÍM SI HODNOTY

VÁŠHO ŽIVOTA. BOH PRICHÁDZA

AKO ČLOVEK, ABY NÁS ZACHRÁNIL.

JE TO PREJAV OTCOVEJ LÁSKY
A ZÁUJMU O ČLOVEKA, O NÁS, O TEBA.

VŠETKÝM VÁM PRAJEME, ABY STE PRÁVE

V TOMTO HLBOKOM VZŤAHU LÁSKY
S NAŠÍM BOHOM KRÁČALI AJ KAŽDÝ DEŇ

NASLEDUJÚCEHO ROKA 2013.
ZÁSTUPCOVIA SPOLOČNÍKOV, SPOLUPRACOVNÍCI A TÍM
TELEVÍZIE LUX

