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Z našej pošty

Chlapci a pracovníci z DSS
p. Kosová, Tvrdošín

„Vážení pracovníci Televízie
LUX. Prijmite milý srdečný pozdrav od rodinky zo Sebechlieb.
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Veľmi som Vám povďačná za tak
pekné vysielanie na stanici LUX.
Obohacujete naše životy i keď
už seniorských rokov, pričom
tak pookrejeme na tele i na duši,
za čo Vám patrí veľké ďakujem.
V modlitbách myslím na Vás.“

Mária Mikulášiová, Sebechleby

„Milá Televízia LUX a priatelia,
celý tím! Pochválený buď Pán
Ježiš Kristus. Srdečne Vás
pozdravujem. Ďakujem Vám
za všetky dary, ktoré som od Vás
dostala. Každá maličkosť ma potešila. Som rada za Televíziu LUX,
že môžem každé ráno o 7:00
pozerať a duchovne prežívať
sv. omšu i ostatné programy.
Sv. Rita film, Páter Pio, atď. Modlila som sa za Vás 30 minút
4. 12. 2012. Spolu so mnou sa
modlili i tí, ktorí nie sú v Klube
priateľov TV LUX a ktorí nemajú
Vašu televíziu... Tie ženy chodia
ku mne aj na Mariánsku
sobotu modliť sa s televíziou, tiež sledovať i iné
programy. Prajem
Vám veľa úspechov
s Televíziou LUX a prajem Vám veľa zdravia, síl
a Božie požehnanie celému
tímu Klubu priateľov TV LUX.“

členka M. Kiššová,
Horná Kráľova

„Vážená redakcia! Môj vek
83 rokov, ale hlavne zdeformované prsty rúk mi nedovoľujú

osobne Vám napísať. Tento list
v mojom mene píše dcéra. Ako
som už vopred uviedla, môj vek,
ale hlavne niekoľkonásobné
operácie a zlomeniny, vrátane
oboch bedrových kĺbov, mi
dovoľujú iba obmedzený pohyb.
Tak návštevu bohoslužieb,
pôsobenie v spolku sv. ruženca vystriedali modlitby doma,
čítanie časopisu Ruženec a Vy,
Televízia LUX. Som nesmierne
vďačná, že prostredníctvom
Vášho vysielania sa môžem
denne zúčastňovať na náboženských obradoch a byť
informovaná o šírení Božieho
mena nielen na Slovensku, ale
i vo svete. Moje veľké ďakujem
patrí pánu riaditeľovi a všetkým,
ktorí mi to umožňujú. Želám
Vám do ďalšieho pôsobenia veľa
Božej milosti.“

Televízia LUX chce
v týchto dňoch priniesť
ešte kvalitnejší program
a relácie, ktoré nám
môžu pomôcť
priblížiť sa k Bohu.

Foto: Lukáš Ronec

Vaša verná diváčka Alžbeta
z Papína

Kontakt
Klub priateľov TV LUX
Prepoštská 5, 811 01 Bratislava
Email: klub@tvlux.sk
Tel.: (02) 6020 2727
www.tvlux.sk
Foto: Shutterstock, SXC

„Vážená redakcia Televízie LUX,
chcem sa Vám poďakovať za
povzbudenie k adventu a k vianočným sviatkom. Ďakujem aj
za kalendár k roku 2013, ktorý
mi Vás bude pripomínať. Som
rada, že môžem byť členkou
Klubu priateľov TV LUX, ktorá
nám udáva správny smer života
v dnešnom, tak chaotickom
a uponáhľanom svete. Ste televízia, ktorá myslí aj na ľudí, ktorí
nemajú zdravie, či už telesné
alebo duševné.“

Editoriál

Číslo účtu
SR: 2620013784/1100
ČR: 884488100/5500
Zahraničie: PayPal
VS: členské klubové číslo

Drahí priatelia, čas pôstu nás
má pripraviť na slávenie najväčšieho sviatku v našej Cirkvi,
Veľkej noci. Je to čas, kedy má
náš starý človek umrieť na kríži
spolu s Kristom, aby spolu s ním
mohol napokon vstať z mŕtvych.
„Veď vieme, že náš starý človek
bol s ním ukrižovaný, aby bolo
hriešne telo zničené, aby sme
už neotročili hriechu.“ A ďalej
je napísané: „Lebo kto zomrel,
je ospravedlnený od hriechu...“
(Rim 4, 6 - 7) Náš starý človek
umiera tým, že konáme pokánie.
Kajať sa znamená zmeniť staré
zmýšľanie na nové, mať Kristovu myseľ. Už viac nehľadíme
na hriech, náš zrak sa upiera
na Boha, ktorý je milosrdný, ktorý
nás nikdy neopúšťa, ktorý je
s nami po všetky dni až do skončenia sveta. V tomto čase sa
môžeme zastaviť, pozrieť sa
na seba, na Boha a konať pokánie. Myslím, že to potrebuje každý z nás a pomôže to všetkým

spoločne. Pretože keď trpí jeden
úd, trpí s ním celé telo.
Televízia LUX chce v týchto
dňoch priniesť ešte kvalitnejší
program a relácie, ktoré nám
môžu pomôcť priblížiť sa k Bohu.
V týždni pred Kvetnou nedeľou
pre Vás pripravujeme špeciálnu
sériu duchovných cvičení „kROKy
VIERY“ s misionárom otcom
Michalom Zamkovským, ktorý
nás prevedie štyrmi duchovnými
krokmi v živote viery. Okrem
toho budeme znovu vysielať sériu
hraných katechéz Tajomstvo
Veľkej noci, ktorá je plná príbehov
biblických postáv priamo účastných veľkonočných udalostí. Viac
o programe sa dočítate na ďalších
stranách bulletinu.
V tomto roku sa náš televízny
tím vydá do viacerých farností
na Slovensku, odkiaľ prinesieme
priame prenosy svätých omší.
Aj takýmto spôsobom chceme
byť bližšie k Vám a povzbudiť sa
vierou a životom spoločenstiev

veriacich v navštívených farnostiach.
Pre naše ďalšie fungovanie
a vysielanie je Vaša pomoc nevyhnutná. S radosťou sledujeme,
ako spoločne rastieme a posilňujeme sa. Na druhej strane sa na
Slovensku stretávame s ľuďmi,
ktorí ešte stále nevedia, že je tu
televízia, ktorej poslaním je prinášať nádej a povzbudenie vo viere.
Pozývame Vás, aby ste sa stali pre
iných svedkami o tejto možnosti,
nech naše spoločné úsilie prináša
čo najviac ovocia. Potrebujeme
každého z Vás. Spolu s Vami môžeme neustále napredovať.
Naše poslanie je jasné, chceme
spolu s Vami prinášať hodnoty
evanjelia do médií a vytvárať tak
kultúru Božieho Kráľovstva. Ďakujeme Vám, že ste v tomto zápase
s nami a môžeme sa o Vás oprieť
a počítať s Vašou pomocou.
S úctou a vďakou
Ján Buc, riaditeľ

Zodpovedná redaktorka: Eva Hrešková / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: zábery z dokumentu Tajomstvo Veľkej noci
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Pôstne obdobie je
prípravou na najväčšie
kresťanské sviatky
v roku - Veľkú noc.
V tejto príprave vám
chceme byť nápomocní
i naším programom.
Cez pôstne obdobie vám
ponúkame záznamy krížových
ciest, ktoré budeme vysielať
v piatok o 15:35 hod. a v nedeľu
o 14:00 hod.

PÔST
A VEĽKÁ
NOC

v programe
Televízie LUX

Filmové večery:
• So 9. 3. o 20:25 hod. - film
Ostrov - príbeh hovorí o tom, že
počas vojny Nemci v Severnom
mori zajali sovietsky vlečný čln
a za prísľub života donútili jedného z námorníkov zastreliť svojho
kapitána. Čln potom vyhodili
do vzduchu. Námorníka zachrá-

O bohoch a ľuďoch - inšpirovaný
skutočným príbehom komunity
cisterciánskych mníchov v alžírskom mestečku Tibhirine, ktorí
museli čeliť teroristickej hrozbe
a v dramatickej situácii riešiť
otázku, či zostať alebo odísť. Zachytáva obdobie ich života počas
občianskej vojny od roku 1993 až

Z ponuky dokumentárnych
filmov dávame do
pozornosti:
• Pi 15. 2. o 17:30 hod. - dokument Benedikt XVI., človek,
ktorý miluje pravdu. Vždy, keď
pápež vstúpi do Sixtínskej kaplnky, Michelangelove fresky mu
pripomenú, že za svoje vedenie
Katolíckej cirkvi sa bude raz
zodpovedať pred Bohom. Z tohto dôvodu usporadúva Cirkev
zhromaždenie kardinálov - takzvané konkláve - voľbu nástupcu
apoštola Petra práve na tomto
mieste. Aj Jozef Ratzinger vošiel
do tejto posvätnej siene ako
kardinál a vyšiel ako pápež Benedikt XVI. Dokument zobrazuje
jeho životnú cestu od detstva až
po pápežský stolec.
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Ostrov

Tajomstvo Veľkej Noci
• Pi 22. 2. o 17:30 hod. - dokument s názvom Nádherný plán:
Chiara Luce Badanová. Dievča
plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená
u priateľov i v rodine, rada športovala a venovala sa aktivitám
v sociálnej sfére i v Cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo
jej života a odhaľuje nový, ešte
krajší plán, plný bolesti i svetla,
ktorý má Boh s ňou. Chiara Luce
(Svetlo) - životná púť naplnená
v osemnástich rokoch, ktorá

pokračuje a je stále aktuálna. 25.
septembra 2010 bola vyhlásená
za blahoslavenú.
• Str 27. 2. - 3. 4. o 19:00 hod. séria hraných katechéz
Tajomstvo Veľkej noci. Na pozadí veľkonočných udalostí sa budeme v dokumentárnom seriáli
zaoberať témami ako napríklad
zmysel života, môjho utrpenia,
aký plán má Boh s mojím životom a iné.
• Ut 26. 3. o 19:00 hod. - dokument Veľký týždeň v Ríme.
Tajomstvo nášho vykúpenia
v udalostiach Veľkého týždňa.
Dokument prináša atmosféru
najväčších sviatkov kresťanstva,
ako ich prežívali priami svedkovia
z čias Ježiša a ako ich prežívajú
kresťania v Ríme dnes.

nia mnísi z neďalekého ostrovného kláštora, kde sa zotaví a ako
mních Anatolij zasvätí svoj život
Bohu a pokániu za svoj hriech.
Po rokoch modlitieb a služby
v kláštornej kotolni sa uňho
začne prejavovať dar poznania
a uzdravovania, čo sa rozchýri
po okolí. Neodmieta nikoho, kto
požiada o pomoc. Aj keď sa snaží
svoje schopnosti skôr ukryť, aby
ľudí doviedol k pravde, často im
nastavuje zrkadlo, nešetriac ani
kláštorných spolubratov. Plynie
čas a dni Anatolijovho života,
pokánia a zázrakov sa napĺňajú.
Dušu ctihodného a tak trochu
neskrotného mnícha rozruší
príchod nečakanej návštevy.
• Veľkonočná nedeľa 31. 3.
o 20:25 hod. - francúzsky film
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O bohoch a ľuďoch
po ich únos v roku 1996. O bohoch a ľuďoch prináša svedectvo
o vernosti mníchov, sile viery
a duchovnom porozumení, ktoré
sa snažili šíriť medzi kresťanmi
a moslimami.
Film ste mali možnosť vidieť už
počas minulého roka vďaka LUX
communication - Spoločenstvo
pre šírenie hodnôt evanjelia
v médiách. Jednak prostredníctvom kinodistribúcie približne
v 80 kinách, a tiež v odľahlých
slovenských farnostiach v rámci
projektu Putovné kino, podporeného Konferenciou biskupov
Slovenska.
Michaela Škodová
oddelenie programu
Foto: internet

Sviatosti v relácii
Doma je doma
Kedy je dobrá spoveď?
Koľkokrát a v akých situáciách
môže človek prijať sviatosť
pomazania chorých? Je naše
manželstvo platné? Čo sa stane,
ak nepôjdem na birmovku? Aj
na tieto otázky sa pokúsime
odpovedať v špeciálnej sérii
relácií Doma je doma, v ktorých
vám spolu s našimi hosťami
priblížime jednotlivé sviatosti.
Začíname 11. februára na Svetový deň chorých. Témou relácie
bude sviatosť pomazania chorých. Pokračovať budeme
4. marca sviatosťou zmierenia,
11. marca eucharistiou,
6. mája sa bližšie pozrieme na
sviatosť manželstva, na turíčny
pondelok 20. mája si s hosťami
priblížime sviatosť birmovania
a 17. júna sviatosť kňazstva.
Vaše otázky k jednotlivým
témam nám môžete posielať už
teraz na adresu doma@tvlux.sk.
Viktória Kolčáková
moderátorka

Od 25. 2. začíname II. semester
prednášok Univerzity tretieho
veku v premiérovom čase vždy
v pondelok o 15:40 hod.
5

kROKy VIERY

Vatikánske prenosy

6

Na Veľkonočnú nedeľu bude
svätú omšu na Námestí sv.
Petra so začiatkom o 10:15
hod. sláviť Svätý Otec. Po nej sa
prihovorí veriacim na námestí
i na celom svete svojím veľkonočným posolstvom a všetkým udelí
požehnanie Urbi et Orbi, mestu
Rímu a svetu.
Ľudovít Malík
oddelenie programu
Foto: internet
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Civilizácia dnes robí všetko pre
posilnenie tela, no na vnútro často zabúda. Duša unavená hlukom
a rýchlosťou sveta potrebuje aj
ticho a ústranie. Možno aj toto
bol jeden z dôvodov, pre ktorý
vznikli duchovné cvičenia.
Čas venovaný sebe môžeme
chápať rôzne. Jeden extrém
zaváňa egoizmom, lebo stavia
do centra pozornosti ľudské ja.
Nehľadí na iných a nedovoľuje
ani Bohu viesť s nami dialóg.
Druhý extrém zaváňa prehnaným aktivizmom, ktorý nás ženie
do neustálej služby druhým
bez oddychu či zastavenia.
Falošná pokora nás presviedča,
že venovať sa sebe je mrhanie
času určeného službe iným. Oba
extrémy sú nebezpečné, pretože
v jednom prípade popierajú
naše duchovno a v druhom naše
pravé človečenstvo. Každý z nás
potrebuje výlet do púšte, aby
našiel svoju krásnu oázu. Pobyt
v oáze s Bohom hasí náš smäd
a dáva nám nové sily vrátiť sa
do sveta.
Televízia LUX prichádza počas
pôstu s ponukou duchovných
cvičení prostredníctvom obrazovky. Nie je to síce odchod
do úzadia, ani únik zo sveta, ale
je to ponuka zastaviť sa aspoň
na pár chvíľ počas dňa a venovať
sa svojmu vnútru. V týždni medzi
Smrtnou a Kvetnou nedeľou

sme pre vás pripravili špeciálny
duchovný program s otcom
Michalom Zamkovským, ktorý
nás prevedie pomocou príbehov rôznych biblických postáv
základnými krokmi viery. Božia
láska, hriech, ktorý ohrozuje
Boží plán s človekom, stretnutie
s Ježišom, rozhodnutie sa pre
život s Ním.
Každý deň duchovných cvičení
od 18. do 22. marca začneme
rannou svätou omšou spojenou
s krátkou adoráciou. Už na svätej
omši načneme tému daného
dňa. Otec Michal Zamkovský sa
nám bude prihovárať od pondelka do štvrtka v čase od 19:30
do 20:15 hod. s nosnou témou.
Relácia Doma je doma bude
vysielaná každý deň počas celého týždňa z bratislavského štúdia
a prinesie doplňujúce pohľady
a svedectvá k témam jednotlivých dní. Po celý týždeň budete
mať možnosť písať otázky otcovi
Michalovi Zamkovskému, ktorý
na ne odpovie v špeciálnom piatkovom vydaní Doma je doma.
Tešíme sa, že spolu prežijeme
prípravu na slávenie Veľkej noci
aj prostredníctvom televíznych
obrazoviek.
Pavol Danko
oddelenie programu
7

Foto: SXC

Medzi najkrajšie slávnosti
v Ríme patrí slávenie Kvetnej nedele. Liturgiu, ktorú bude sláviť
Benedikt XVI., vám prinesieme
24. 3. so začiatkom o 9:30 hod.
Po Kvetnej nedeli nasleduje Veľký týždeň, ktorý bude
na prenosy z Vatikánu veľmi
bohatý. Na Zelený štvrtok, 28.
3., uvidíte dva priame prenosy.
Predpoludním omšu svätenia
olejov z Vatikánskej baziliky so
začiatkom o 9:30 hod. Podvečer
bohoslužbu na Pamiatku Pánovej večere z Lateránskej baziliky
so začiatkom o 17:30 hod. Obe
celebruje Benedikt XVI.
Veľký piatok patrí obradom
vo svätopeterskej bazilike so
začiatkom o 17:00 hod. Celebruje Svätý Otec, káže pápežský
kazateľ, páter Raniero Cantala-

Duchovné cvičenia s otcom Michalom Zamkovským v TV LUX

messa. K Veľkému piatku patrí už
neodmysliteľne najmediálnejšia
udalosť Veľkonočných obradov,
priamy prenos Krížovej cesty
z Kolosea. Vedie ju Benedikt XVI.
a začína sa o 21:15 hod.
Obrady vzkriesenia na Bielu
sobotu v Bazilike sv. Petra sa
začínajú o 20:30 hod. a predsedá im Benedikt XVI.

Foto: osobný archív M. Zamkovského

Čas v televízii doslova beží. Iba
pred dvoma mesiacmi sme
prežívali vianočné sviatky a už je
tu pôstne obdobie a nezadržateľne sa blížia veľkonočné sviatky.
V Televízii LUX sme začali veľkonočné vysielanie pripravovať už
v januári a teraz vám ponúkam
sprievodcu priamymi prenosmi
z Vatikánu.
Pôstne obdobie sa začína
na Popolcovú stredu, ktorá
bude tento rok 13. 2. Stalo sa
už tradíciou, že v našej televízii
uvidíte priamy prenos svätej
omše, ktorú celebruje Svätý
Otec v Bazilike sv. Sabiny
na rímskom vŕšku Aventín. Ešte
pred liturgiou sa uskutoční
jedno zastavenie tzv. rímskych
pôstnych štácií. Aj pápež bude
poznačený popolom, ktorý
pripomína našu pominuteľnosť,
a udelí mu ho slovenský kardinál
Jozef Tomko, ktorý je titulárom
spomínaného chrámu.
Svätý Otec so svojimi spolupracovníkmi sa týždeň po prvej
pôstnej nedeli zúčastní na duchovných cvičeniach, preto vtedy
v tom čase nebude mať žiadne
verejné stretnutia.
Počas celého pôstu môžete
vidieť vo vysielaní Televízie LUX
priame prenosy nedeľnej
poludňajšej modlitby Anjel Pána
a pravidelné stretnutia pápeža
s veriacimi na generálnych
audienciách. Tie sa konajú každú
stredu o 10:30 hod. predpoludním.

Foto: osobný archív J. Michalského

Ján Michalský (26)

Foto: archív TV LUX

Venuje sa horolezectvu, skialpinizmu, má rád letné tábory
a Banskú Štiavnicu. Pôsobil ako
dobrovoľník v Diecéznom centre
mládeže Maják v Španej doline,
pracuje v štátnej správe.

Aké témy sú Tebe osobne
najbližšie?
Všetko, čo sa týka mladých
ľudí, ich potrieb, života, otázok,
ktoré si nosia v srdci.
Čím je pre Teba obdobie
pôstu?
Obdobím, keď človek môže
prehodnotiť svoj postoj k Bohu
8

Od septembra 2012 sa na obrazovkách
Televízie LUX objavujú nové moderátorské tváre.
Predstavíme vám dvoch mladých mužov, ktorí
rozšírili náš moderátorský tím.
i k sebe, zastaviť sa, ale i hľadať
odpovede na životné otázky.
Posunúť sa na ceste k Bohu
a svojim blížnym.
Dávaš si aj nejaké pôstne
predsavzatia?
Predsavzatia si dávam a je
zaujímavé sledovať, ako aj
jednoduché veci, ktoré si človek
odoprie, má častokrát veľký
problém dodržať.

Marek, máš nejaký
moderátorský vzor?
Nemám moderátorský vzor.
Sympatie prechovávam k moderátorom rozhľadeným, výrečným
a odvážnym, ktorí sa neboja byť
sami sebou a vedia bez servítky
povedať svetu, čo si myslia.
Prečo si sa rozhodol
moderovať v Televízii LUX?
Otázku si treba položiť inak:
Prečo nie? Vždy som to chcel
vyskúšať. Podarilo sa :).
Čo sa Ti na práci v televízii
páči?
Táto práca ma posúva
dopredu. Rastiem znalostne
i duchovne každou reláciou.
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Foto: osobný archív M. Hyravého

V posledných rokoch sa najmä
rád „zamýšľa“. Ak mu ostane
voľná chvíľka, rád si prečíta
dobrú knihu či pozrie zaujímavý
film. Blahodarne naňho pôsobí
divadlo i prechádzka v prírode.
Pracoval už na viacerých miestach a pripúšťa možnosť usadiť
sa práve v Televízii LUX.

Za rozhovory ďakuje
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Spoznávam zaujímavých ľudí,
skutočné osobnosti, ktoré sa
síce nelesknú na titulkoch bulvárnych časopisov, ale o to viac
si ich vážim pre ich skromnosť,
pokoru a múdrosť, ktorá im bola
darovaná.
Aké témy sú Tebe osobne
najbližšie?
Najviac ma zaujímajú témy
z oblasti vedenia a riadenia
ľudí. Taktiež témy na rozvoj
osobnosti, psychologické témy,
témy o komunikácii a vzťahoch.
Nepohrdnem však žiadnou
témou, pretože hostia, ktorých
si pozývam, ma stále niečím
novým a zaujímavým prekvapili
a nepochybujem o tom, že
ma budú milo prekvapovať aj
naďalej. Rozširujem si týmto
spôsobom svoje obzory.
Čím je pre Teba obdobie
pôstu?
Pôst je pre mňa vzácnym
obdobím pre stíšenie sa.
Ponorením sa do sebareflexie.
Časom, kedy si ako roľník na poli
kladiem otázky: Človeče, akú
„brázdu“ po sebe zanechávaš?

Foto: osobný archív M. Hyravého

Predstavujeme
nových moderátorov
relácie Doma je doma

Foto: osobný archív J. Michalského

Čo sa Ti na práci v televízii
páči?
Páči sa mi práca v tíme pri
natáčaní, vtipné momenty, príhody, ktoré tam vznikajú, ako aj
kontakt s hosťami relácie, spoznávanie nových ľudí i priateľské
vzťahy s kolegami.

Marek Hyravý (32)

Dávaš si aj nejaké pôstne
predsavzatia?
Pravdupovediac, pôstne predsavzatia si nedávam. Viac času
sa však v tomto období snažím
venovať čítaniu Sv. Písma.

Foto: archív TV LUX

Janko, máš nejaký
moderátorský vzor?
Nemám konkrétne meno, ale
niekedy si pozriem relácie svojich kolegov a sledujem, čo tam
robia, ako sa správajú a tak.
Prečo si sa rozhodol
moderovať v Televízii LUX?
Vždy ma lákala práca s ľuďmi,
práca pre ľudí a rovnako médiá.
Keď som uvidel ponuku
na tkkbs.sk, prihlásil som sa
s tým, že nemám čo stratiť.

Ideš tou správnou cestou? Keď
sa s tebou niekto stretne, ako
s kresťanom, cítiť z teba Krista?
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Na pódiu vo Veľkej sále
bratislavského UPeCe stál Paľo
Danko. Počas samo-líčenia viedol
vnútorný monológ. Veta nasledovala vetu a ja som si uvedomil, že
na pódiu nestojí on, ale ja. Keď
svoje líčenie dokončil, pred nami
stál klaun, či vlastne šašo. Úryvky
z predstavenia koNIEc - cirkúsok
srdca, zimOsen, či v(RAJ) tanečného divadla ATak tak boli akoby
úryvkami z môjho 50 ročného
života.

Foto: Miroslav Čačík

Čo už,
50tka

Foto: archív Pavla Danka

ných mohol prísť. Na ďalších som
pri mojej vynechávajúcej pamäti
pozabudol. Každý z vás v istom
momente vstúpil do môjho života a ja sa vám chcem za to dnes
poďakovať. Vy ste splnením časti
Ježišovho prísľubu, ktorý mi ako
kňazovi dal. A prosím vás, neodchádzajte bez toho, aby som
vám aspoň rukou nepotriasol."
Oslovil som kamarátov
z detstva, farníkov z Kočkoviec,
Bobotu, Lamača, Rače, spolupracovníkov z festivalu Verím Pane,
kolegov z LUX communication
a TV LUX, spolubratov v kňazskej
službe, spolublogerov... Teraz
boli tu. A ja som videl ich úsmevy
a rozžiarené oči a vedel som, že
Lucka mala pravdu, keď mi povedala: "Ďuro, keď pozveš ľudí ty,
prídu. Nemusíš oslavovať, ale daj
nám priestor na stretnutie."
"Si 30tnik s 20 ročnou praxou,"
povedala Monika. Hej, to som. "Si
šašo," povedal Paľo. A ja mu aj
za to ďakujem.

Pozdrav
o z Lednickych Rovni o
Pred Silvestrom som bol na potulkách Slovenskom, aby som
navštívil svojich priateľov. Po náročnom predvianočnom období som
netúžil po verejných vystúpeniach. Chcel som v súkromí a inkognito
potešiť seba aj svojich blízkych. Jeden z nich zvykne miništrovať,
a tak som sa dostal pred oltár v Dolnej Breznici a Lednických
Rovniach. Miestny správca farnosti – menovec košického
pomocného otca biskupa - Stanislav Stolárik ma s otvorenou
náručou privítal. Dokonca mi ponúkol možnosť prihovoriť sa veriacim
na záver svätej omše. A bolo po súkromí . Ale neľutujem! Po mne
presbytérium zaplnili zrelí muži, krásne oblečení v krojoch, aby
svojím spevom zavinšovali do nového roka. Členovia speváckej
skupiny Štepnická skala z Púchova spravili nádhernú radosť nielen
farníkom, ale aj mne. Zvítali sa so mnou a túžili sa odfotiť
s moderátorom TV LUX . Fotografiu som po pár dňoch dostal
aj s krásnym želaním. Rád sa oň podelím i s vami:

M

Foto: Miroslav Čačík

Foto: Júlia Račáková

Foto: Júlia Račáková

Blog
JURAJ DROBNÝ

V ten deň som sem prišiel
okolo jednej popoludní. Vasil
s Marekom a Paľom práve vešali
a nastavovali svetlá. Po chvíli
dorazil Jožko, začali sme spolu
rozkladať stoličky. Chvíľu nato
Silvia priviezla napečené koláčiky.
Vzápätí sa objavili Zuzky, Janka,
Paľo a Púpä, Judka a Vierka, Vilo,
muzikanti z kapely Ameň-Kameň,
Janko, Veronika, Daniel a Janka
a koordinátori a zvukári UPeCe
a ďalší a ďalší. Niektorí z nich sa
videli po prvýkrát v živote. Prišli,
aby mi pomohli zmeniť prázdnu
sálu na kostol, herňu, koncertnú
sálu, javisko a jedáleň.
"Tak ako apoštoli i my kňazi
sa pýtame Ježiša: ´Pozri, my
sme opustili, čo sme mali, a išli
sme za tebou.´ A tak ako vtedy
im i nám dnes hovorí: ´Veru,
hovorím vám: Niet nikoho, kto
pre Božie kráľovstvo opustí
dom alebo ženu alebo bratov
alebo rodičov alebo deti, aby
nedostal oveľa viac v tomto čase
a v budúcom veku večný život.´"
(Lk 18, 28-30) Týmito slovami
som sa prihovoril prítomným
počas svätej omše a dodal som:
"Pozrite sa okolo seba, koľko nás
tu je, aj keď nie každý z pozva-

Dúfam, že sme naším krátkym vystúpením spestrili vianočné
sviatky a spríjemnili aj Váš deň. Prajem Vám v novom roku hojnosť
Božích milostí a Ježišov pokoj do Vášho srdca. Ďakujem Bohu za Vás
a službu, ktorú robíte pre ľudí aj prostredníctvom televíznej obrazovky. Nech Vás neopúšťa entuziazmus a dobrá nálada, ktorú úplne
jednoducho a s ľahkosťou šírite medzi ľuďmi. Nech Vás Boh požehná.
S pozdravom Ľuboš Kubirita.
Pavol Danko, oddelenie programu
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Novinky v Klube priateľov
Televízie LUX

Aj v roku 2013 vám
chceme priniesť výhody
spojené s členstvom
v našom Klube. Okrem
12

už štandardných benefitov a výhod, akými sú
utorkové sväté omše
slúžené za vás všetkých,
bulletin o dianí v televízii, e-mailom zasielané
aktuality a programové
informácie /v prípade,
že ste nám nahlásili
svoju e-mailovú adresu/
a využívanie archívu
našich relácií, si môžete
uplatniť zľavy pri nákupoch CD, DVD
(www.lux.sk), kníh
s kresťanskou tematikou (www.paulinky.cz,
www.ver.sk,
www.dobrakniha.sk),
hudobných nástrojov
(www.musicant.sk)
a dokonca aj kabeliek,
módnych doplnkov
(www.fancy.sk) či
sedacích vakov
(www.najsedacievaky.sk).
Ide o zľavy u kresťanských podnikateľov,
ktorí sa takýmto spôsobom rozhodli podporiť
našu televíziu. Bližšie
informácie o zľavách

Výjazdy do farností

nájdete na zadnej strane tohto bulletinu.
Ďalšou novinkou je
pravidelné odmeňovanie vybraných nových
členov Klubu priateľov.
V každom vydaní Luxárne vyžrebujeme troch
z novo prihlásených klubistov a ako privítanie
v našej televíznej rodine
dostanú knihu z vydavateľstva kumran.sk.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Foto: Marek Molnár

Milí členovia Klubu
priateľov, v prvom rade
sa vám chceme zo
srdca poďakovať za vyplnené anketové lístky,
ktoré ste nám mnohí
poslali poštou.
Ďakujeme aj vám, ktorí
ste anketu vyplnili
on-line na našej webovej
stránke. Spolu máme
viac ako 1 400 respondentov, ktorí zodpovedali naše otázky. Tento
malý prieskum sme
nerobili len tak, chceme
výsledky zohľadniť v našom ďalšom fungovaní
a vysielaní. Niektoré
vaše návrhy sú pre nás
z hľadiska finančných
nákladov zatiaľ nereálne, no budeme sa snažiť čo najlepšie využiť
naše možnosti v súlade
s vašimi diváckymi
preferenciami.

BLIŽŠIE K VÁM

Televízia LUX je i vašou televíziou. Tvoríme
ju spoločne a sme
vždy veľmi radi, ak
môžeme prísť medzi
vás. Minulý rok sme aj
z tohto dôvodu zakúpili zariadenie, ktoré
umožňuje vysielať prenosy naživo prakticky
z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Má

Klub priateľov v číslach
Počet členov Klubu

Dary v EUR

Dec. 2011
8 800

Jan. 2012
9 067

Dec. 2011
67 938,86

Jan. 2012
56 541,92

Dec. 2012
11 504

Jan. 2013
11 709

Dec. 2012
69 791,33

Jan. 2013
62 424,49

zložitý anglický názov
Digital Satellite News
Gathering, ale používa
sa preň skratka DSNG.
Ide o satelitný vysielač, ktorý umožňuje
akékoľvek priame prenosy. V tomto roku ho
chceme začať naplno
využívať a dostať sa
bližšie k vám, do vašich farností. Naším

cieľom je byť medzi
vami a sprostredkovať
aj ostatným veriacim
na Slovensku sväté
omše, aktivity spoločenstiev i svedectvá
vašej viery. Televízia
LUX je jedinečným
prostriedkom evanjelizácie a my chceme,
aby aj prostredníctvom vás oslovovala

iných ľudí, a tak šírila
hodnoty viery.
Niekoľko výjazdov
do farností sme už
absolvovali. Na konci
decembra 2012 sme
boli v Humennom,
kde bola svätá omša
a nádherný koncert
skupiny Kandráčovcov. Vo februári sme
navštívili dedinu Kolačkov neďaleko Starej
Ľubovne. Nové výjazdy
plánujeme aj na ďalšie
mesiace.
V nedeľu 17. marca
navštívime farnosť
v Brezne. O mesiac
neskôr, 14. apríla,
nás môžete stretnúť
v Dunajskej Lužnej
a 5. mája sa chystáme na návštevu

Gelnice v Rožňavskej
diecéze.
Z každej farnosti
vám prinesieme
priamy prenos nedeľnej svätej omše
a pred ňou živý vstup,
v ktorom krátko predstavíme život a aktivity
miestneho spoločenstva. Každý mesiac
plánujeme navštíviť
aspoň jednu farnosť.
Veríme, že aj s vašou
pomocou a aktivitou
sa budeme ako
kresťania navzájom
posilňovať vo viere
i prostredníctvom
priamych prenosov
Televízie LUX.
Ľudovít Malík
oddelenie programu

MOJE VIANOCE alebo Moja najkrajšia spomienka na Vianoce
Ďakujeme všetkým
Vám, ktorí ste nám poslali svoje vianočné
spomienky a milé príbehy. Spolu sa zapojilo
36 našich divákov
a niekoľko listov prišlo
už po uzávierke. Vo vianočnom vydaní Luxárne
sme žrebovali výhercov.

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Netrúfli sme si hodnotiť
Vaše príbehy, vybrať
ten „najlepší“, lebo pre
každého z Vás je určite
ten Váš príbeh výnimočný a krásny. Hlavnú cenu
- zájazd do Medžugoria
pre dve osoby vyhrala
pani Monika Škodová
z Hornej Vsi. Ďalšími

výhercami boli: Irena Sebechlebská zo Žiaru nad
Hronom, Ján Vrana
z Krásnej Hôrky, Dominik
Pjecha z Košíc a Barbora
Gírethová z Jablonového. Títo výhercovia
získali darčekové balíčky.
Výhercom srdečne
blahoželáme. Vo via-

nočnom vydaní Luxárne
sme zároveň prečítali
niektoré z Vašich príbehov. Nájdete ju v archíve
na našej webovej stránke /Luxáreň (115)/. Ešte
raz Vám ďakujeme!
Eva Hrešková
oddelenie marketingu
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Omladnite s nami
„Čím viac poznáme Krista, tým
viac ho túžime zvestovať. Čím
viac sa s Kristom rozprávame,
tým viac chceme o ňom
hovoriť. Čím viac patríme Kristovi, tým viac túžime k nemu
priviesť ostatných.“
Týmito slovami sa vo svojom
posolstve k najbližším Svetovým
dňom mládeže (SDM) v brazílskom Rio de Janeiro prihovára
pápež Benedikt XVI. všetkým
mladým. V júli tohto roku
bude do Južnej Ameriky prúdiť
množstvo pútnikov. Veríme, že
prenosy zo slávení SDM uvidíte
aj na našich obrazovkách. Brazília je však pre mladých Slovákov
pomerne vzdialená a ťažko
dostupná. Rada pre mládež
a univerzity KBS sa preto
rozhodla, že našincom ponúkne

SDM priamo v srdci Slovenska.
Mesto, ktoré má v názve aj
v symbole ružu, zakvitne v lete
mladosťou a radosťou. Národné
stretnutie R13, ktoré sa uskutoční paralelne so stretnutím v Riu,
bude hostiť Ružomberok.
Sám autor SDM, Ján Pavol II.,
zdôraznil, že nejde len o týždňové podujatie nabité programom
priťahujúce pozornosť médií,
ale o dlhodobý a systematický
proces príprav, ktoré vyvrcholia
spoločným slávením. Mladí sa
pripravujú tým, že spolu alebo
osobitne upierajú svoj pohľad
na Krista. Pomáhajú im v tom aj
prípravné katechézy v ich miestnych spoločenstvách.
Televízia LUX prinesie v sérii
piatich relácií Doma je doma katechézy zamerané na duchovnú
prípravu na stretnutia. V relácii

bude vždy predstavený jeden
z patrónov SDM, bude odhalená
nejaká typická brazílska črta
a priestor dostanú i spomienky
na predchádzajúce Svetové dni
mládeže. Ich originálne názvy
DNU, DOLE, OKOLO, VON
a HORE pozývajú mladých, aby
sa vydali na cestu hlbšie k Bohu
a k sebe samým. Na katechézach
spolupracuje Andrej Darmo
z Diecézneho centra mládeže
Maják v Španej Doline a Maroš
Peciar SDB, riaditeľ hudobného
festivalu Lumen. Aktivity k jednotlivým stretkám a ich modelový
príklad pripravuje Petra Heretová
z Diecézneho centra mládeže
v Španej Doline.
Katechézy budú postupne
k dispozícii vždy v prvý utorok
mesiaca od februára až do júna.
V tento deň odvysielame už spomínané špeciálne vydania relácie
Doma je doma. Všetok materiál
bude bezplatne ponúknutý na
webovej stránke www.rio13.sk.
Je určený najmä pre skupiny
mladých, ktorí sa pravidelne
stretávajú, ale je tiež vhodný pre
kňazov a katechétov pracujúcich
s mládežou. Pozývame všetkých
našich divákov, bez ohľadu na
vek, aby pri týchto reláciách
omladli na duchu a vyprosili veľa
Svetla pre mladých ľudí u nás aj
vo svete.
Pavol Danko
oddelenie programu
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Moja televízia
Foto: osobný archív A. Mackovjaka

„Je málo organizácií, ktoré dokážu urobiť z mála veľa.
A ešte menej takých, kde sa robia veci, ktoré majú zmysel,
srdcom. TV LUX asi aj vďaka tomu, že viacerých služobníkov
v nej môžem poznať osobne, pre mňa do tejto kategórie TOP
spoločností určite patrí. Sledujem ju najčastejšie cez internet alebo
príležitostne u rodičov, no vždy je pre mňa spoločníkom, ktorý iba
obohacuje. Ďakujem, Luxáci, a vyprosujem otvorené nebo.“

Adam Mackovjak, učiteľ

ZĽAVY PRE ČLENOV
Klubu priateľov TV LUX

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

25%

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

5%
5%

Zľava 5% v internetovom
obchode www.fancy.sk
(kabelky, módne doplnky).
Do poznámky uveďte:
TV LUX a klubové číslo

Zľava 5% v internetovom
obchode www.najsedacievaky.sk.
Do poznámky uveďte:
TV LUX a klubové číslo

5%
7%
10%
5%

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

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).

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

PROGRAMOVÉ
INFORMÁCIE
(ak ste nám Vašu
e – mailovú adresu oznámili alebo oznámite)

3
E - mailom zasielané
AKTUALITY a/alebo

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)

