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„Vážený Klub priateľov TV LUX.
Ďakujem za vysielanie svätých
omší, ktoré veľmi pomohli môjmu
manželovi, lebo bol pripútaný na
lôžko. Sledujeme aj iné prenosy.
Za Vašu pomoc a lásku ďakujem!
S Pánom Bohom a vyprosujem
pre Vás veľa síl!“

Molčanová
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„Milí pracovníci a kňazi TV LUX.
Som členkou Klubu priateľov
TV LUX, chcela by som sa Vám
poďakovať za všetky programy,
ktoré vysielate, zvlášť za ranné
sv. omše, adorácie, Božie Milosrdenstvo, Ruženec, Krížové cesty,
aj za priamy prenos pri voľbe
Svätého Otca Františka. Modlím
sa za Vás každý deň k Františkovi
Saleskému. Veľká vďaka.“

Kolinková, Mokrý Háj

„V.d.p. kňazi aj tí, čo pre nás,
divákov TV LUX, slúžite sväté
omše... aj Vás si vybral Kristus do
svojich služieb, aby ste sprostredkovali ľuďom nádej večného
šťastia v budúcom živote. Prijmite, prosím, naše modlitby. Ja som
členkou Klubu priateľov TV LUX
a páči sa mi, keď hovoríte „nie
ste pre nás číslo“. Veľká vďaka za
sväté omše, adorácie. Starké nad
80 rokov ďakujú za Klbko.“

Horniaková, Machulince

„Vážená Televízia LUX. Som 80
ročná, pripútaná doma s obmedzeným pohybom, veľmi vďačná

Foto: osobný archív T. Straku

Z našej pošty
a zaviazaná Vám za veľmi veľa.
Dnes mi je všetkým Vaša – naša
televízia. S ňou sa modlím, kajám
a prosím o Božie milosrdenstvo
a milosť Božiu pre seba a celú
moju rodinu živých i mŕtvych a za
sprostredkovateľku prosím moju
nebeskú Matku Pannu Máriu.
Členkou Klubu priateľov TV LUX
som asi 2 roky a viem posúdiť,
ako pokročila, a pre nás mnohých
je jediná, najlepšia. Veľmi pekne
Vám ďakujem.“

Vaša členka Grajcaríková

„Vážení priatelia TV LUX. Teším
sa zo zvolenia Svätého Otca, je
báječný, milý a príjemný. Krásne
sväté omše a prednášky, mám
z toho veľkú radosť. Je to pre
mňa v mojej chorobe potešenie.
Prajem Vám všetkým požehnané
Veľkonočné sviatky, veľa radosti
zmŕtvychvstania Ježiša. Modlím
sa za Vás...“
Kleinová, Rožňava

Kontakt
Klub priateľov TV LUX
Prepoštská 5, 811 01 Bratislava
Email: klub@tvlux.sk
Tel.: (02) 6020 2727
www.tvlux.sk
Číslo účtu
SR: 2620013784/1100
ČR: 884488100/5500
Zahraničie: PayPal
VS: členské klubové číslo

Editoriál
Ešte nie sme ani v polovici roka
a už sme boli svedkami výnimočných udalostí. Vzácne pokorný
Svätý Otec odstúpil z úradu
a v krátkom čase bol zvolený
inak vzácne pokorný nový pápež.
Naša televízia bola pri tom.
Teraz, keď je počet potenciálnych divákov takmer ideálny, keď
máme na internete a facebooku
rekordné množstvo „klikov”, keď
počet klubistov stále rastie, … nás
jeden zo satelitných operátorov
nečakane bezdôvodne odpojil!
Napriek intenzívnej komunikácii

Verím, že aj
TV LUX má to podstatné!
Denne je v nej Pán Ježiš.
Od narodenia
po zmŕtvychvstanie.

nevie oznámiť termín znovuzapojenia. Je pravdepodobné, že
tento jeho krok povedie k definitívnemu rozhodnutiu len
pre satelit Astra, na ktorom už
vysielame. V takýchto situáciách
je niekedy veľmi ľahké podľahnúť
znechuteniu, či to celé snaženie

má zmysel. Mne osobne vtedy
pomáha pripomenúť si, že Pán
Ježiš sa narodil v maštali. Bol
to ideálny priestor? Ideálna
a dôstojná forma príchodu Kráľa
kráľov?
Dúfam, že to nie je trúfalé tak
ľudsky povedať, ale ako vzácne
pokorný je sám Všemohúci, náš
Pán a náš Boh, že si v dejinách
poslúžil veľakrát práve maličkými. Napríklad aj svätým Jozefom
Kupertínskym, ktorý je dôkazom, že nemusíte mať dar reči,
charizmu, myšlienky a schopnosti
oslovujúce davy, aby ste priniesli
bohaté ovocie. Spoločenstvo LUX
communication vám na obrazovky v tomto roku okrem iného
prinesie aj jeho sfilmovaný životopisný príbeh.
Som presvedčený, že aj náš
nový Svätý Otec František je odpoveďou Cirkvi na potreby doby.
Že na jasné pomenovanie hodnôt
asi ani netreba až taký pekný obal,
hoci, samozrejme, aj ten môže
slúžiť ako barlička nášmu vnímaniu. Verím preto, že tak aj TV LUX,
hoci jej “obal” ešte stále môže
v mnohom pripomínať “maštaľku”, má to podstatné! Denne je
v nej Pán Ježiš. Od narodenia
po zmŕtvychvstanie. Táto televízia
ho prináša k nám, jej divákom.
Zázračne a chvála Stvoriteľovi cez
vás už celých päť rokov. Úprimná
vďaka za vašu vytrvalú duchovnú
i materiálnu podporu!
Tomáš Straka
člen Televíznej rady
za LUX communication

Zodpovedná redaktorka: Eva Hrešková / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: Ján Knapík

2

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

3

Počas víkendov pokračujeme
v predstavovaní farností. V sobotu 27. apríla sme navštívili Šaštín
pri príležitosti Národnej púte
miništrantov. V Národnej bazilike
privítali relikvie svätého Dona
Bosca. Na druhý deň sme priniesli prenos svätej omše z Veľkých
Chlievan pri príležitosti 250.
výročia narodenia Juraja Palkoviča, prvého prekladateľa Biblie
do prvej spisovnej slovenčiny
- bernolákovčiny. Farnosť vo
Veľkej nad Ipľom navštívime 16.
júna a 30. júna budeme v Červenom Kláštore, odkiaľ v priamom
prenose odvysielame svätú
liturgiu východného obradu.
Ako novinku pripravujeme
v máji priame prenosy modlitby
posvätného ruženca z Lúrd.
Pre našich najmenších divákov
vysielame nový animovaný
seriál o húseničke Hermie a jej
Hermie
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Popieluszko

z produkcie LUX communication s názvom Pán Ježiš
na návšteve. Film rozpráva
príbeh očami malého chlapca,
ktorý prežíva jedinečný zážitok
Ježišovej prítomnosti počas
prvého svätého prijímania. Sila
modlitby, problematika alkoholizmu v kresťanskej rodine, láska
a odhodlanosť matky zachrániť
rodinu a otcove obrátenie sú
východiskom pre silný príbeh.
Väčšina záberov sa natáčala
v malej zabudnutej dedinke
uprostred krásnych sloven-

Na čo sa môžete tešiť
kamarátoch v premiére každú
nedeľu dopoludnia a popoludní.
V prvý májový víkend vám ponúkame poľský film Popieluszko.
Film predstavuje sondu do života
otca Jerzyho Popieluszka, muža,
ktorý sa z jednoduchého chlapca
stal duchovným vodcom národa
a symbolom odvahy v boji
za slobodu a pravdu. Proces
blahorečenia otca Popieluszka
pokračuje – a to je aj cieľom
pútnikov z Poľska a zo zahraničia
každoročne navštevujúcich hrob
poľského kňaza, ktorý v časoch
tvrdého komunizmu vyzýval krajanov k boju za slobodu a pravdu
v mene evanjelia. Otec Popieluszko zomrel 19. októbra 1984.
Taktiež počas sobotných
večerov sa možete tešiť na sériu
známych filmov od slávného
režiséra Franca Zeffirelliho Ježiš
Nazaretský a na pôvodný film

v programe TV LUX
Ježiš Nazaretský

Pán Ježiš
na návšteve

Abdikácia Benedikta XVI.,
konkláve a nový pápež
František
Február a marec boli pre
Televíziu LUX v súvislosti
s prenosmi z Vatikánu veľmi
náročné a namáhavé mesiace.
Doslova môžeme povedať, že
Svätý Otec nám dal poriadne
“zabrať”. Oznámenie Benedikta
XVI. o vzdaní sa úradu rímskeho
biskupa a nástupcu sv. Petra nás
všetkých prekvapilo. Napriek
tomu sme sa snažili zareagovať
čo najrýchlejšie, a tak už v deň
oznámenia, v pondelok 11.
februára, ste mohli v našom
vysielaní sledovať od 12:30 hod.
priamy prenos tlačovej konferencie hovorcu Svätej Stolice, pátra
Federica Lombardiho SJ. Večer
nasledovalo mimoriadne vydanie
relácie U Nikodéma, kde ste sa
mohli okrem iného dozvedieť,
ako takéto rozhodnutie rieši
cirkevné právo.

Celé naše vysielanie zrazu
nabralo iný charakter. Nasledoval priamy prenos poslednej
generálnej audiencie v stredu
27. februára. Televízia LUX sa jej
zúčastnila so svojimi spravodaj
cami v rámci sprievodu prezidenta Slovenskej republiky, Ivana
Gašparoviča. Tak prišlo lúčenie
s Benediktom XVI. a jeho odlet
do Castelgandolfa. Aj ten ste
mohli sledovať naživo v našom
vysielaní vo štvrtok 28. februára.
Pripravili sme mimoriadne
vydanie relácie Doma je doma
s hosťami v prešovskom štúdiu.
V priamom prenose ste mohli
vidieť dojímavé scény lúčenia sa
emeritného pápeža so zamestnancami Vatikánu. Záznamy
z týchto udalostí nájdete v našom
internetovom archíve pod heslom Abdikácia Benedikta XVI.

Foto: Photo Service - L´Osservatore Romano (2013)

Aj na nasledujúce
týždne máme pre vás
pripravený obohacujúci
duchovný program.

ských hôr, v obci Veľké Borové.
Okrem ochotníckych hercov si
vo filme zahrali aj profesionálni
herci Milan Ondrík a Zuzka
Moravcová.
Michaela Škodová
oddelenie programu
BULLETIN Klubu priateľov TV LUX
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Nový pápež je plný prekvapení.
Jedno ste si možno stihli už všimnúť aj vy. Zatiaľ na žiadnej liturgii
nespieval. Vysvetlenie je ale
jednoduché. Nie je to preto, lebo
jezuiti nespievajú, ale preto, lebo
prekonal v mladosti operáciu
pľúc, a tak má sťažené dýchanie,
čo je počuť aj na jeho hlase.
Z verejných aktivít pápeža
Františka v najbližšom období
plánujeme vysielať tieto priame
prenosy:
So 4. mája - modlitba svätého
ruženca z Baziliky Santa Maria
Maggiore
Ne 5. mája - svätá omša zo
svätopeterského námestia pre
bratstvá a konfraternity
So 18. mája /večer/ - modlitbová
vigília s cirkevnými hnutiami
Ne 19. mája - slávnostná svätá
omša z Námestia sv. Petra na
sviatok Zoslania Ducha Svätého
Ľudovít Malík
oddelenie programu

Aktuálne k situácii s Digi TV

{

Vážení televízni diváci - klubisti TV LUX,
chceli by sme vás informovať o situácii vo veci
vyradenia TV LUX z programovej ponuky Digi TV.

Dňa 7. 2. 2013 nás bez predchádzajúceho upozornenia spoločnosť DIGI Slovakia, s. r. o., vyradila z programovej ponuky DIGI
TV. Vo veci sme začali okamžite
konať a nakontaktovali sme sa
na konateľku tejto spoločnosti,
p. Danu Ianci, ktorá stav potvrdila
a uviedla, že ide iba o dočasnú
technickú poruchu, ktorú riešia.
Keď sa situácia nemenila, spojili
sme sa s riaditeľom rozvoja DIGI
Slovakia, s. r. o., Ing. Carolom
Jurcsikom, ktorý nás odporučil,
aby sme celú záležitosť začali
riešiť s centrálou spoločnosti
DIGI v rumunskej Bukurešti, čo
sme aj urobili. Žiaľ, na naše
naliehanie nikto nereagoval.
Opäť sme kontaktovali p. Jurcsika,
no ten nám iba potvrdil, že
na odstránení technickej poruchy
sa pracuje a nepozná termín jej
odstránenia.
Celá situácia nás veľmi mrzí,
keďže si uvedomujeme, že ste to
boli práve vy, klienti Digi TV, kto
pri nás stál od samého začiatku. Nakoľko momentálne nie je
v našich silách ovplyvniť túto
situáciu a vôbec nemáme istotu,
či sa nám to v budúcnosti podarí,
odporúčame vám iné alternatívy,
ako nás môžete sledovať:
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Vlastný satelit – TV LUX
je voľne šíriteľný program
na satelitoch Thor a ASTRA /viac
na www.tvlux.sk/content/view/
vlastny-satelit/
Programová platforma
Skylink, CS Link
Káblová televízia - zoznam
kábloviek, ktoré šíria TV LUX
na Slovensku, nájdete na www.
tvlux.sk/content/view/kablova-televizia
Lokálne DVB - T vysielače:
Bratislava Kamzík – kanál
55, Jaslovské Bohunice – kanál
59, Borský Mikuláš – kanál 51,
Piešťany – kanál 42, Banská Bystrica – kanál 27, Pezinok – kanál
41 a Prešov – kanál 27
Celoslovenské DVB - T
vysielanie (bežná anténa) - od 1. 5. 2013 je TV LUX
zaradená do neplatenej ponuky
celoplošného terestriálneho
multiplexu spoločnosti Towercom. Pre sledovanie TV LUX bez
mesačných poplatkov budete
potrebovať anténu pre príjem
terestriálneho vysielania, prijímač
(settopbox) alebo cam modul.
• Cam modul – postačuje v prípade, že váš súčasný televízor
má zabudovaný DVB – T prijímač
s MPEG 4 dekodérom a slotom
pre modul pre prístupovú kartu.

2
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Cena cam modulu bude v tomto
prípade cca 40 €.
• Settopbox – ak váš televízor
nespĺňa niektorú z vyššie uvedených požiadaviek, odporúčame
zakúpiť externý prijímač (settopbox), ktorý prepojíte s vaším
televízorom. Cena settopboxu
bude cca 60 €.
Ak ste nás sledovali cez Digi
TV a v súčasnosti vôbec nemáte
možnosť sledovať TV LUX, napíšte nám, prosím, na adresu
tvlux@tvlux.sk alebo poštou
na TV LUX, s. r. o., Prepoštská 5,
811 01 Bratislava. Nezabudnite
uviesť aj svoje klubové číslo.
Máme nádej, že aj tento
problém spoločne prekonáme
a budeme sa i naďalej tešiť vašej
priazni.
Peter Strojný
oddelenie marketingu

Foto: Marek Molnár

Foto: archív TV LUX
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Foto: newsinfo.inquirer.net

Pápežský stolec sa uprázdnil
a zrak všetkých veriacich sa upriamil na Vatikán - blížilo sa totiž
konkláve, teda voľba nového pápeža. V našej televízii prebiehali
prípravy scény pre Štúdio špeciál,
oslovovali sme hostí. Konkláve
sa začalo slávnostným vstupom
do Sixtínskej kaplnky a sľubom
kardinálov - voličov v utorok 12.
marca popoludní. Štúdio špeciál
moderovala Viktória Kolčáková
a robila to vynikajúco, za čo jej
patrí veľké poďakovanie.
Prišla však streda 13. marca,
kedy po 19:00 hod. začal stúpať
z komína Sixtínskej kaplnky biely
dym, neklamný znak, že Katolícka
cirkev má nového pápeža. Štúdio
špeciál sme prerušili a ponúkli
sme vám nekomentované zábery
z atmosféry ľudí na svätopeter-

skom námestí. O necelú hodinu
vyšiel na centrálny balkón Vatikánskej baziliky kardinál protodiakon, Mons. Jean Louis Tauran,
aby oznámil svetu, že kardináli
zvolili nového pápeža. Stal sa ním
arcibiskup Buenos Aires, Jorge
Mario Bergoglio, ktorý si vybral
meno František. Prvý raz v histórii
si tak pápež vybral meno v Taliansku asi najuctievanejšieho svätca,
Františka z Assisi, a rovnako
po prvý raz v dejinách sa pápežom stal jezuita.
Televízia LUX vám v dňoch
po konkláve priniesla v priamych
prenosoch všetky verejné vystúpenia nového pápeža, od omše
pre kardinálov cez stretnutie s novinármi až po inauguračnú svätú
omšu na svätopeterskom námestí
či nedeľnú svätú omšu v malom
farskom kostolíku sv. Anny vo
Vatikáne. Záznamy z konkláve
a z inauguračnej svätej omše
pápeža Františka nájdete tiež
v našom internetovom archíve
pod heslom Habemus Papam.
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Oslávime 5. výročie Televízie LUX

Deň otvorených dverí

Televízia LUX
oslávi 4. mája
2013 piate
výročie svojho
vzniku! Presne
pred piatimi
rokmi spustila
TV LUX samostatné vysielanie.
Každá minúta vysielania je pre nás
Božím darom.

Aj tento rok
chceme osláviť
výročie našej
televízie s vami našimi divákmi
a podporovateľmi.
Pozývame vás
preto priamo do
priestorov
Televízie LUX na
Deň otvorených
dverí! Uskutoční
sa v sobotu
11. mája 2013
v Bratislave na
Prepoštskej 5
a navštíviť nás
môžete v ten istý
deň aj v prešovskej pobočke na
Jarkovej 77.

Foto: Marek Molnár

Foto: Lukáš Ronec
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láža, a ja tak vďaka nemu môžem mať
dodnes účasť na čomsi fantastickom,
čo sám pre seba nazývam zázrakom
- že i v tejto chvíli vysielame,“ dodáva
Juraj Drobný.
Televízia prešla mnohými zmenami,
vystriedali sa v nej rôzne tváre, po viac
ako troch rokoch fungovania sa celá
presťahovala zo Starých Gruntov do
centra Bratislavy. Posledné dva roky
na jej čele stojí katolícky kňaz Ján Buc.
8

Pri príležitosti 5. výročia televízia
prichádza s niekoľkými „vylepšeniami“:
• vynovujeme webovú stránku
www.tvlux.sk - aby bola krajšia, modernejšia a prehľadnejšia
• digitalizujeme vysielaciu réžiu a reťazec a v blízkej dobe chceme postupne
prejsť na vysielanie vo formáte 16:9
• 11. mája otvárame dvere televízie
našim divákom a podporovateľom
• rozširujeme možnosti sledovania TV
LUX prostredníctvom DVB - T (digitálneho terestriálneho vysielania) (viac na s. 7)
Tešíme sa, že práve vďaka vám sa Televízia LUX dožíva svojich 5. narodenín!
BULLETIN Klubu priateľov TV LUX
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Foto: Peter Zimen
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A na čo sa môžete tešiť?
Bránu televízie otvárame
v Bratislave o 13:00 hod.
13:15 Prvý živý vstup s moderátormi
Palim Dankom a Helenkou Ľos
Ivoríkovou
13:30 Prvá moderovaná prehliadka
priestorov Televízie LUX, kde sa deti
budú môcť stretnúť aj s kamarátom
Klbkom
14:00 Živý vstup z prešovskej
pobočky
14:15 Druhá moderovaná prehliadka
TV LUX
15:00 Luxáreň - naživo
15:30 Zatvárame bránu na Prepoštskej 5 a pozývame návštevníkov na
ďalší sprievodný program
16:00 Koncert na K4 - LUX communication - Spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách vás pozýva na
koncert na Kapitulskej 4 v Bratislave,
ktorý budeme vysielať v priamom
prenose. Vystúpia:
• Simona Martausová
• Miro Jilo
• Eva Hrešková & band
• F6
19:00 Odovzdávanie Ceny Andreja
Radlinského v Katedrále sv. Martina
v Bratislave - vysielame v priamom
prenose

Foto: Marek Molnár

4.

Spýtali sme sa ho, čo by chcel on sám
popriať Televízii LUX k jej 5. výročiu:
„Televízii prajem, aby sa stala stabilnejšou a pevnejšou alternatívou na Slovenskom mediálnom trhu. Nech je jej
vysielanie pre ľudí budujúce, formujúce
a nech prináša povzbudenie v živote
s Bohom,“ odpovedá na otázku
Ján Buc a dodáva: „Veľmi by som prial
TV LUX, aby mala také pokrytie, aby každý človek na Slovensku mohol sledovať
jej vysielanie a aby to bolo plné obsahovej, technickej aj umeleckej kvality.“

mája

Foto: Marek Molnár

„Keď v roku 1993 vznikalo združenie
LUX communication, vedeli sme, že televíziu robiť nechceme,“ spomína Juraj
Drobný, ktorý stál pri vzniku Televízie
LUX, a pokračuje: „Chceli sme vyrábať
programy a ponúkať ich iným televíznym staniciam. Niekedy v priebehu
roka 2007 sme sa však ocitli v situácii,
že sme mali televíznu techniku i ľudí
a na vznik vlastnej televízie chýbala
už len licencia a vysielacia technika.“
Okrem toho však združenie čelilo aj reálnym obavám, že televíziu by finančne
nebolo možné utiahnuť. Bol potrebný
impulz, ktorý by tieto obavy prekonal:
„Ten impulz prišiel od vtedajšieho
banskobystrického biskupa Rudolfa Ba-

11.

Prešovská pobočka bude mať otvorené dvere od 13:00 do 16:00 hod.
Urobte si čas a príďte. Tešíme sa na
vás!
Tím TV LUX
9

„Príjemný večer, zaujala ma
dnešná téma, keďže už dlhší
čas uvažujem ísť na duchovné cvičenia. Väčšina z nich
prebieha v tichu, no pre mňa je
to utrpenie. Zrazu neviem, čo
s časom... Ďakujem za odpoveď!“ Jana
Podobných postrehov
a otázok nám do televízie prišlo
neúrekom. Dôvodom boli prvé
duchovné cvičenia, ktoré sme
sa pokúsili vysielať cez televízne
obrazovky s redemptoristom
pátrom Michalom Zamkovským.
Mnohí z divákov hneď v prvý
deň reagovali veľmi pozitívne
na to, že sa im prihovára práve
páter Michal. Viacerí ho stretli
osobne na misiách v najrôznejších kútoch Slovenska.
„Veľmi ma potešilo a teší, že
náš rodák takouto cestou robí
duchovné cvičenia, ktoré keď
počúvam, sú až dojemné a mali
by pohnúť aj s tým najtvrdším
srdcom.“ Emil
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Stretnutia s Ježišom boli akoby
zlatou niťou, ktorá prechádzala
týždňom duchovných cvičení.
Stretnutie s Bohom v kaplnke pri
rannej svätej omši a pri adorácii,
stretnutia so vzácnymi hosťami
v reláciách Doma je doma a napokon stretnutia s pátrom Michalom pri samotných večerných
katechézach. Záznamy všetkých
katechéz p. Zamkovského nájdete v našom internetovom archíve
pod heslom kROKy VIERY.
Strom vo výzdobe nášho
štúdia sa postupne menil zo
zoschnutého a vetrom ošľahaného na postupne sa zelenajúci
až rozkvitnutý. Niečo podobné
zažívali aj mnohí diváci, ktorí sa
nebáli o tom vydať svedectvo.
„Ďakujem za duchovné cvičenia, ktoré robíte cez televíziu.
Ako dievča som chodila pravidelne na duchovné cvičenia, teraz
som mamička na materskej a tak
ich môžem sledovať cez TV aj
popri kojení .“ Mária

„Pochválený buď Ježiš
Kristus! Z celého srdca ďakujeme za duchovné cvičenia
kROKy VIERY. Je to super, keď aj
v dnešnej uponáhľanej dobe si
môžeme celá rodinka sadnúť
k "telke" a na Vašej televízii si
vypočuť také silné a povzbudzujúce slová od pátra Zamkovského!!! Vyprosujeme Vám
veľa síl a požehnania do ďalších
podobných projektov!+++“
rodinka Dušana Maliňáka zo
Spišského Štiavnika

Sme šťastní a vďační Bohu,
že si na svoje dielo duchovnej obnovy používa aj médiá.
Sme vďační otcovi Michalovi
a spolubratom redemptoristom,
že prijali naše pozvanie, a sme
vďační aj vám, že spolu s nami
kráčate vo viere. Putovanie sa
neskončilo. Všetkých nás čakajú
ďalšie kROKy...
Pavol Danko
oddelenie programu

Veľké
dobrodružstvo
s Bohom
Kňaz a rehoľník, ktorý má
za sebou už viac ako dvesto
ľudových misií vo farnostiach.
Popri misijnej činnosti rád
spoznáva nielen krásu krajiny,
ale aj krásu ľudských duší.
Vo voľnom čase obľubuje sledovanie športových prenosov,
no i sám si rád zašportuje –
futbal, lyže, bicykel, prechádzky. Viedol prvé televízne duchovné cvičenia
kROKy VIERY v TV LUX.
Redemptorista p. MICHAL
ZAMKOVSKÝ CSSR.
Páter Zamkovský, ako dlho ste
kňazom?
V máji bude 33 rokov, odkedy
som bol tajne vysvätený kardinálom Macharskim v Zakopanom
za kňaza. Potom som ešte desať
rokov pracoval vo fabrike a v roku
1990 som začal účinkovať v podolínskom kláštore redemptoristov. Veľmi rýchlo to ubehlo
a všetko mi to pripadá ako jedno
veľké dobrodružstvo s Bohom.
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Prečo sú podľa Vás duchovné
cvičenia potrebné?
Dnes je veľký kult tela a rôznych telesných cvičení, ale človek
nie je len „telo“, preto potrebuje
rozvíjať aj ducha. V každodennom zhone je dobré sa zastaviť
a zamyslieť sa nad zmyslom
života a nad tým, čo je mojou
nádejou a kam smerujem. Veľa
ľudí, nielen kňazov a zasvätených
osôb, hľadá určitú rovnováhu,
a preto v poslednej dobe využíva
možnosť byť na duchovných
cvičeniach. Často nedokážeme
zmeniť podmienky a okolnosti života, ale môžeme dostať ako dar
nový pohľad viery na život a hneď
je ľahšie znášať ťažkosti života. To
umožňujú duchovné cvičenia.
Boli pre Vás televízne duchovné cvičenia niečím iné ako
klasické duchovné cvičenia?
V čom?
Duchovné cvičenia v TV LUX
boli pre mňa veľkou výzvou, lebo
vždy ma fascinuje ísť nejakou

Foto: archív TV LUX

Kráčali sme spolu
kROKy VIERY

novou cestou s Pánom. A mám
skúsenosť, že keď to v pokore
a s modlitbou prijmem, Pán urobí
svoje. Snažím sa však rozpoznať pred Bohom a v konzultácii
s bratmi to, či mám nejaký
nový program prijať. Duchovné
cvičenia v televízii sú náročnejšie
tým, že je tam dôležitý obraz pre
posolstvo (to boli obrazy stretnutí
- samaritánka, Peter, Nikodém,
každý z nás), ale aj obraz toho,
kto hovorí posolstvo. Ľudia dnes
veľmi vnímajú tvár, gestá, hľadajú
autentickosť. To bolo náročné.
Mohli by ste jednou - dvomi
vetami vyjadriť najdôležitejšie
posolstvo duchovných cvičení,
ktorými ste sprevádzali divákov
TV LUX?
Tieto duchovné cvičenia boli
pokusom evanjelizácie cez televíziu. Teda boli tu základné pravdy,
či kroky viery: Boh miluje každého
človeka bez podmienky a miluje
ho stále, nech tento urobí čokoľvek. Hriech bráni človeku vnímať
a otvoriť sa Božej láske a uzatvára
ho do samoty, nakoniec vedie
k smrti. Ježiš vzal na seba hriech
človeka, zomrel na kríži a zmŕtvychvstaním otvoril nám prístup
k Bohu. Boh však svoju milosť
a lásku nikomu nevnucuje, ale
čaká pokorne pri dverách, kým sa
človek slobodne rozhodne otvoriť
dvere srdca a života. Verím, že
tak mnohí urobili aj počas týchto
vzácnych dní.
Za rozhovor ďakuje Eva Hrešková
oddelenie marketingu
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Foto: archív TV LUX

O jednom nedeľnom pracovnom zážitku...
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vinu. No jej sila a láska,
s akou dokázala znášať
bolesti a utrpenie, je
obrovským príkladom
pre nás všetkých.
Marián Mecháček
vedúci pobočky
v Banskej Bystrici

Foto: Ján Knapík

tradíciou, sme vám
v krátkom príspevku
a moderátorskom
vstupe priblížili mesto
Brezno a taktiež aj
samotnú farnosť.
Organizátori
z Diecézneho centra
Maják pripravili počas
Kvetného víkendu
v Banskej Bystrici pre
účastníkov bohatý program. Jedným z vrcholov
bola sobotná vigília,
ktorú viedol Mons. Marián Bublinec, diecézny
vikár. Pozvanie na ňu
prijali vzácni hostia,
rodičia blahoslavenej
Chiary Luce Badanovej
z Talianska. Ich svedectvo a Chiarin príbeh
lásky ste mohli sledovať
aj na obrazovkách našej
- vašej Televízie LUX.
Sme veľmi radi, že sa
nám podarilo preniesť
tieto slávnostné chvíle
aj do vašich obývačiek.
Mladá Chiara zomrela
ako 18 ročná na rako-

Foto: Ján Knapík

Televízia LUX sa stále
viac snaží približovať
k vám, našim divákom
a podporovateľom. Tretí
marcový víkend sme
navštívili farnosť Brezno,
kde televízny štáb
srdečne privítal pán
dekan Jozef Fričovský.
V sobotu, 16. marca, sa
v dekanáte Brezno konalo stretnutie mladých
ako príprava na Svetové
stretnutie mládeže Rio
2013. Mladí si v rámci
programu pripravili
divadelne stvárnenú
krížovú cestu. Televízia
LUX so svojimi kamerami bola samozrejme pri
tom. Jej záznam sme
vám priniesli počas Veľkého týždňa. V nedeľu
17. marca ste na obrazovkách TV LUX mohli
sledovať priamy prenos
svätej omše z Kostola
Nanebovzatia Panny
Márie práve z Brezna.
Pred bohoslužbou, ako
sa už pomaly stáva

Foto: archív TV LUX

Televízia LUX
na kolesách

Keď ma pred časom
oslovila sestra Faustína z kongregácie
sestier Matky Božieho
Milosrdenstva s ponukou priameho prenosu
z Nižného Hrušova,
veľmi som sa potešil.
Mal som v živej pamäti
posledný prenos z roku
2010, ktorý bol súhrou
všetkých možných komplikácií, ktoré sa zbehli
na jednom mieste
v jednom čase. Slovensko trápili záplavy. Pri
chystaní prenosu sme
boli aj my premoknutí
do nitky. Všade plno
blata. Z prenosového
voza sme ho vyškriabali za vedro. Unavení
kolegovia z TA3, ktorí
po celotýždňovej šichte
na miestach
záplav prišli
robiť satelitný
prenos pre
TV LUX. Slabé
ističe, ktoré
vypadli v polovici prenosu.
Sivá obloha
pokrytá olovenými mrakmi,
cez ktoré sa
signál na satelit
viac predieral
ako letel... Boli
sme unavení,
nevyspatí,
síce najedení,
ale nespokoj-

ní. A teraz, po troch
rokoch, opäť ponuka
z Nižného Hrušova. Išli
sme tam s malou dušičkou. Ale s omnoho väčšími skúsenosťami. A už
s vlastným satelitným
prenosovým vozom.
A ako to nakoniec
dopadlo? Kolega, ktorý
prišiel z Bratislavy,
sa hneď ráno bez
akýchkoľvek problémov
napojil na nebo. Teda,
aby som bol presný,
na satelit Astra 3B. Aj
keď sami uznáte, že
vo vysielaní signálu
smerom hore je aj
trochu náboženskej
symboliky, no nie?
Zohraná partia kolegov
rozložila techniku
a stihla prehodiť ešte
pár slov so sestričkami
pri raňajkách. Krásna
omša s nádhernými
slovami celebranta
v homílii. Po dlhšom
čase som mal pocit,
že sa mi prihovára
kňaz, ktorý je najmä
človekom. Človekom
s pochopením pre ľudské slabosti. A potom
drobnosť, ktorú sme
zaregistrovali skôr my
v prenosovom voze,
než vy v chráme. Hneď
ako sa začala svätá
omša, vyšlo slnko.
„Vďaka Bože, máš nás
rád ,“ pomyslel som
si. A dokonca sa mi
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zdá, že po omši sa opäť
zamračilo.
V tomto bode sa
väčšinou naša nedeľná
práca končí. Nie však
v Nižnom Hrušove.
Po omši kompletné
prekáblovanie svetiel,
kamier a najmä zvuku.
Pretože práve o ten tu
pôjde. Nevedeli sme
presne, čo nás čaká
popoludní. „Korunku“
sme zvládli, ale treba
povedať, že ju bravúrne
zvládli hlavne sestričky,
pán dekan, zbor. Nie je
totiž ľahké, keď vám zrazu nejaký pán z televízie
dve hodiny pred začiatkom povie, že zbor
bude stáť nie vpredu,
ale po bokoch, kľakátko
pôjde do stredu kostola,
vy pôjdete sem, vy zase
sem. Žiadne reptanie,
žiadne namosúrené
tváre. Perfektná spolupráca.
No a potom koncert.
Počas mojej práce pre
televíziu som robil
záznamy a prenosy
niekoľkých koncertov.
Sám som síce hudobník,
ale musím povedať, že
s hudobníkmi je vždy
najkomplikovanejšia
reč. Problémy s právami
na odvysielanie, jedni
chcú to, druhí zas ono.
Združenie Totus Tuus –
to bola iná káva. Všetko
prebehlo hladko a bez

akýchkoľvek problémov. Ochotný dirigent,
dramaturg, speváčka,
ktorá bez problémov
pristala na živý rozhovor
tesne pred koncertom,
a hlavne úžasný zvukár,
ktorý si zachoval úsmev
na tvári aj napriek
tomu, že som mu tam
prekábloval všetko,
čo sa prekáblovať
dalo. Radosť pracovať.
Radosť počúvať. Možno
to nebolo dokonalé
hudobne. Ale rozhodne
to bolo dokonalé ľudsky.
A niekedy sa pýtam, čo
je viac.
Domov sme prišli
okolo ôsmej večer
(o príchode kolegu
do Bratislavy radšej
pomlčím). Na to, že sme
vstávali o štvrtej ráno,
celkom slušná šichta.
Niekedy sa zamýšľam
nad tým, aké je to
zvláštne, že práve my,
pracovníci katolíckej
televízie, sa niekedy
najviac narobíme práve
v nedeľu – sviatok pokoja. Asi je to taký malý nedocenený fakt svedčiaci
o tom, že našu prácu
považujeme tak trochu
aj za službu. Z našich
nedeľných prenosov si
odnášame rôzne pocity.
Vo väčších mestách
cítim únavu. Z jedného
nemenovaného väčšieho mesta nám minule

odkázali, aby sme ani
nechodili, že majú toho
po Veľkej Noci dosť. Inde
nás čaká poloprázdny
chrám. V ďalšom nemenovanom meste sme sa
nevedeli dopátrať ani
k poháru vody. A potom
sú tu drobné obce.
Hromoš, Kolačkov, Nižný
Hrušov. Kostol plný ľudí,
ktorí sú hrdí na to, že
o ich obci bude vedieť
celé Slovensko. Kostol,
ktorý spieva. Kostol,
ktorý recituje. Kostol,
ktorý počúva. Kostol,
kde mnohí vytiahli centy,
eurá (a aj stovky eur)
zo svojich vlastných peňaženiek, aby sme tam
mohli prísť. A nakoniec
ešte taká drobnosť neustále sa tam o nás
niekto stará. Pán farár,
úžasné sestričky. Mali
sme čo jesť, piť, mali
sme si kam sadnúť
a oddýchnuť si. Cítili
sme záujem. Cítili sme,
že sme tam správne.
Cítili sme, že naša práca
má zmysel. Ďakujeme
vám, Kolačkovčania,
Hromošania, Hrušovčania a všetci ostatní.
Radi prídeme zas.
Opäť budeme unavení,
nevyspatí, upracovaní,
ale najedení a hlavne
spokojní.
Martin Michelčík
vedúci prenosu a zvukár
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Novinky v Klube priateľov
Veľmi sa tešíme, že naša rodina
priateľov TV LUX sa neustále rozrastá. Bez vás všetkých by sme 5.
narodeniny neoslávili. Ďakujeme
za akúkoľvek podporu, modlitby,
príspevky, odporúčania. Ďakujeme vám, ktorí vytrvalo pozývate
do Klubu priateľov TV LUX svojich
známych.
Aj naďalej pokračujeme v pravidelnom žrebovaní z novoprihlásených klubistov a odmeňovaní
Počet členov Klubu
Feb. 2012
9 380

Feb. 2013
11 984

knihami z vydavateľstva kumran.sk.
Novým členom budeme tento
rok posielať ako darček okrem

klubového preukazu a bulletinu
aj ruženec priamo zo Svätej
zeme. Informácie o aktuálnych
výhodách a zľavách pre členov
Klubu priateľov nájdete na zadnej
strane bulletinu. V týždni od
nášho 5. výročia - 4. mája do Dňa
otvorených dverí - 11. mája budú
sväté omše z televíznej kaplnky
slúžené za všetkých podporovateľov a priaznivcov Televízie LUX.
Ďakujeme, že ste s nami!

Klub priateľov v číslach
Mar. 2012
9 609

Mar. 2013
12 218

Feb. 2012
45 268,90

Dary v EUR

Feb. 2013
54 318,12

Mar. 2012
45 580,44

Mar. 2013
56 027,32

Biblia 1SLOVO pre mladých v darčekovom balení
Vhodná na darovanie
najmä pre birmovancov
a mladých vo veku 13-25 rokov.
• plnofarebný Nový zákon
• 21 príbehov mladých o spoznaní Boha
• návod ako čítať Bibliu
• profily biblických osobností
so životnou aplikáciou

{

a veľa ďalších zaujímavostí
na priblíženie Svätého písma mladým.
Imprimatur udelil
Arcibiskupský úrad
v Bratislave.

BEŽNÁ CENA

12,90 €

u

ZĽAVA 5%

PRE KLUBISTOV
ZĽAVOVÝ KÓD: TVLUX

Kúpite na VER.SK
14

www.ver.sk
0908/784920
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ZĽAVY PRE ČLENOV Klubu priateľov TV LUX
Zľava vo vydavateľstve
Studio LUX
(CD a DVD – 25%),
www.lux.sk

25%
5%
5%

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

7%
10%
5%

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

5%

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

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%
10%

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

Zľava 10%
v internetovom obchode
www.detsky-nabytok-mario.sk

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)

