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„Pokoj a dobro. Vřelé díky
za Levoču, Ružomberok a RIO
2013. Bůh žehnej Vaši práci! To
všem televizním spolupracovníkům vyprošuje Vaše členka…“

Anna Maria Hedvika
Spáčilová, Bělotín

„Vážená redakcia. Vďaka priamym prenosom z Brazílie z návštevy Svätého Otca Františka
nás veľmi oslovili vysielania
TV LUX. Preto Vás chceme
poprosiť o zaslanie zloženiek
na podporu Vašej televízie,
ktorú takmer denne sledujeme.
Vieme, že potrebujete finančné
prostriedky, a preto chceme
svojou trochou prispieť aj my.
Tešíme sa na Vaše programy
a šeky na Vašu podporu.“

Karol Ďurina s rodinou,
Trenčín

„Ďakujeme za krásne a múdre, Pánom Bohom požehnané
relácie.“

Ľudmila Troppová, Ždiar

„Milá naša Luxácka rodinka!
Srdečný pozdrav z prekrásnych
kúpeľov, kde na Vás myslíme
a modlíme sa, Vám zasiela

Helena Michaliaková, dcéra
a vnúčatá.“

„Milá TV LUX, veľmi sa mi páčia
svedectvá o tom, ako ľudia žijú
svoj život s Bohom, ktoré vaša
televízia vysiela, hoci sú staršej
produkcie. Veľmi ma to povzbudzuje a myslím, že nielen mňa, ale
všetkých ľudí rôzneho veku. Nech
to slúži Bohu na slávu a chválu.
Vďaka a požehnanú nedeľu
a všetkým Božie milosti a dary.“
Ján Papík

„Milí pracovníci a kňazi TV LUX.
Som členkou Klubu priateľov TV
LUX. Chcem sa Vám poďakovať
za všetky programy, ktoré vysielate. Zvlášť za sv. omše, adorácie
a Božie Milosrdenstvo, ruženec
z Lúrd. Ďakujem Vám aj za pobyt
v Nimnici, ktorý som absolvovala
01.03.2013. Dostala som ho
od Vás za prihlásených nových
členov. Ďakujem, bolo nám tam
dobre, pekne sa o nás starali. Prosím, prepáčte, že až tak neskoro,
bola som chorá a iné povinnosti
boli. Stále ma to trápilo, že som
sa Vám nepoďakovala. Teraz som
prišla z púte z Medžugoria. Bolo
tam krásne. Modlila som sa tam
za Vás, aj doma sa stále modlím.
Nech Vás Panna Mária ochraňuje,
aby sa Vám darilo, aby čím ďalej –
tým viac priateľov pribúdalo.“

Editoriál

Paulina Lichancová, Prievidza

Kontakt
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Z našej pošty

Mesiac september nás vovádza do dobre známeho pravidelného rytmu povinností, ostro
kontrastujúceho so spomaleným
prežívaním prázdninových
mesiacov. Hoci mnohí už dávno
prázdniny nemávame, predsa
sa toto obdobie nesie v znamení zvoľneného pracovného
tempa a skutočného oddychu.
Je to príjemný čas, ponúka nám
možnosť načerpať sily do ďalšej
práce. Letný prázdninový čas sa
dá využiť rozličným spôsobom.
Jeden zo spôsobov nám bol
ponúknutý v podobe Svetových
dní mládeže v Brazílskom Riu
de Janeiro a s ním súvisiacich
akcií usporiadaných u nás doma.
Dlhá náročná príprava vyvrcholila
v niekoľkých dňoch radostnej
oslavy Boha. Vzišlo z nej ovocie,

Naša televízia chce
byť nositeľom svetla.
Je tu, aby bola
prostriedkom pomoci
k prežívaniu viery.

ktoré trvá viac ako len niekoľko
dní, a toto ovocie sa stáva inšpiráciou konkrétnych spôsobov
prežívania viery v prostredí, kde
žijeme.
Človek, ktorý žije podľa viery
v každodennom živote, sa stáva
veľmi cenným pre spoločenstvo

Cirkvi a vôbec pre celú spoločnosť.
Zásady viery totiž zdokonaľujú
našu ľudskosť, zušľachťujú nás
a hoci v očiach sveta sa zdáme
byť neužitoční alebo až škodliví,
v skutočnosti nás svet potrebuje,
aby sme mu dali z našej ľudskosti a šľachetnosti.
Naša televízia chce byť
nositeľom svetla, túto túžbu
má vyjadrenú vo svojom názve.
Je tu, aby bola prostriedkom
pomoci k prežívaniu viery tým
ľuďom, ktorí sa pre to rozhodnú,
a pre tých, ktorým je ešte ťažko
zariadiť svoj život podľa viery,
chce pomôcť predstavením
príkladov ľudskosti a šľachetnosti,
aby k prijatiu a prežívaniu viery
postupne prišli.
V tomto duchu otvárame bránu jesene, pripravení slúžiť vďaka
dôležitej neúnavnej práci ľudí,
ktorí televíziu vytvárajú. Snaženie
týchto obetavých ľudí smeruje
k tomu, aby u vás doma z televíznej obrazovky na vás sálalo
dobro, príklad života podľa viery,
ľudskosť a šľachetnosť. Všetci
vieme, že je to dôležité, a vieme
aj to, že jestvuje veľa spôsobov,
ako to uskutočňovať. Niektoré
spôsoby sú už osvedčené, iné sa
ešte hľadajú. V tomto smere sú
dôležité ohlasy divákov, lebo ukazujú, čo pomáha a prináša úžitok
a čoho je lepšie sa zrieknuť. Tak
sa televízia stáva našou spoločnou cestou, spoločným zdrojom
inšpirácie, dobra, posilnenia
života podľa viery, sprostredkovateľkou ľudskosti s šľachetnosti.
Mons. Tibor Hajdu

predseda Televíznej rady TV LUX

Zodpovedná redaktorka: Eva Hrešková / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: archív TV LUX
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Ruženec z Lúrd
Po, Ut 15:30

Pavol VI. - Pápež
v búrlivých časoch

Doma je doma
Po - Št 17:30

Vnútorné uzdravenie
Ut 20:10

Novinky

v programe TV LUX
S novým školským rokom aj naša televízia
prichádza s niekoľkými zmenami a novinkami.

October Baby
4. 10.
Svätý Peter
18. a 25. 10.

Filip Neri
20. a 27. 9.
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Divákmi obľúbený Ruženec
z Lúrd sme v premiére zaradili
okrem utorka aj na pondelkové
popoludnie o 15:30 hod. Na žiadosť našich divákov sa môžete
pomodliť modlitbu posvätného
ruženca aj v neskorších reprízových časoch, a to v pondelok,
v utorok, v piatok a v sobotu
podvečer po Rozprávočke
o 18:40 hod.
Od septembra opäť vysielame týždenne 4 premiéry relácie
Doma je doma od pondelka
do štvrtka vždy o 17:30 hod.
Ďalšou novinkou je večerná
modlitba pred Najsvätejšou
sviatosťou oltárnou - Adorácia.
Pripojiť sa k nej môžete každý
štvrtok o 20:15 hod.
Pre tých, ktorý by sa radi
zúčastnili seminára s otcom
Eliasom Vellom, prinášame
záznam z jeho prednášok,
a to v premiére vždy v utorok
o 20:10 hod. Seminár s názvom
Vnútorné uzdravenie sa uskutočnil v Trenčíne v roku 2012.
Naši diváci sa môžu aj vďaka
vkladom spoločníkov, Konferencie biskupov Slovenska a LUX
communication, tešiť na ďalšie
filmové večery, v premiére
vždy v piatok o 21:55 hod.
a v repríze v sobotu o 20:25 hod.
V septembri ponúkame dvojdielny film Pavol VI. - Pápež
v búrlivých časoch. Tento
film odkrýva päťdesiatročnú
históriu, ktorá zmenila Katolícku
cirkev a svet. Pavol VI. pôsobil
v Katolíckej cirkvi ako kňaz, biskup, kardinál a pápež v jednom
z najťažších historických období. Zažil fašistický režim, druhú
svetovú vojnu, vznik Talianskej
republiky, Druhý vatikánsky

koncil, ale aj veľké protesty
a teroristické útoky. Bol prvým
pápežom, ktorý uskutočnil
pastoračné návštevy niekoľkých
diecéz na piatich kontinentoch
a dostal tak prezývku Lietajúci
Pavol. Pavol VI. začal dialóg
medzi náboženstvami – prvýkrát navštívil Jeruzalem, stretol
sa s carihradským patriarchom
aj s anglikánskym arcibiskupom
z Canterbury.
Ďalší dvojdielny film z roku
2010, Filip Neri, si môžete
pozrieť 20. a 27. 9. Rím,
16. storočie, obdobie prepychu,
ale aj veľkej chudoby. Stovky
sirôt sa potulujú po tmavých
uličkách Ríma a práve k nim
zostupuje z výšky kazateľnice jeden kňaz a podáva im
pomocnú ruku nádeje. Filip Neri
si získava srdcia detí svojím humorom, piesňami, hrou a predovšetkým láskou. Zakladá pre
nich prvé oratórium, ktoré im
poskytuje slobodu nájsť vlastnú
životnú cestu. Hoci jeho cesta
vyvoláva viacero otáznikov,
jeho úprimná viera nakoniec
presvedčí aj pápeža, ktorý jeho
prácu požehná. Dojímavý film je
plný humoru a emócií tak, ako
sa to stáva v životoch výnimočných ľudí.
Na prvý októbrový víkend
máme pre vás film z americkej
produkcie s názvom October
baby - 4. 10. Aktuálny a silný
príbeh o vzťahu rodičov a ich
nevlastnej dcéry. O udalostiach
okolo narodenia mladej
Hannah, ktorá nebola plánovaná a chcená. A tiež príbeh
o odpustení a o tom, ako sa kamarátstvo môže ľahko zmeniť
na niečo oveľa hlbšie.
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V piatok 11. 10. odvysielame
v premiére historický film
Svätá Barbora. Príbeh o odvahe
a schopnosti položiť z lásky
k Bohu vlastný život. Tiež príbeh
o „pseudoláske“ k moci, majetku
a o tom, aký deštruktívny je spôsob života bez lásky a bez Krista.
Dvojdielny film Svätý Peter
- 18. a 25. 10. Film sa dotýka
z veľkej časti i osudov sv. Pavla

PRIAME PRENOSY Z AKTIVÍT
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
Ne 29. 9. / pápež František celebruje svätú omšu na svätopeterskom námestí pre katechétov
z celého sveta
Pi 4. 10. / pápež František navštívi talianske mesto Assisi
So 12. 10. / pápež František
povedie modlitbovú vigíliu Fatimskej Panny Márie
Ne 13. 10. / pápež František
celebruje svätú omšu na Námestí
sv. Petra
So 26. 10. / stretnutie pápeža
Františka s rodinami v rámci
Roku viery
Ne 27. 10. / Svätý Otec celebruje
bohoslužbu na svätopeterskom
námestí pre rodiny z celého sveta
Ne 24. 11. / slávnostnou svätou
omšou celebrovanou pápežom
Františkom vyvrcholí Rok viery

a niektorých ďalších Ježišových učeníkov. Samozrejme, aj
pôsobenia Ježiša Krista po jeho
zmŕtvychvstaní. Počas deja sa
ukážu aj mnohé iné momenty zo
života Ježiša v podobe Petrových spomienok. Obsažný film,
ktorý vrcholí prenasledovaním
kresťanov v Ríme a ukrižovaním
sv. Petra.
Na sviatok Všetkých svätých,
v piatok 1. 11., vám ponúkame
veľkolepé filmové dielo Quo
Vadis. Dej jedného z najznámejších historických románov
Henryka Sienkiewicza sa odohráva za vlády cisára Nerona
v starom Ríme. Rímske impérium,
navonok silné a mocné, sa
otriasa v základoch. Rozmarnosť
a amorálnosť vyšších vrstiev
kontrastuje s biedou a utrpením
ostatných a ničí spoločnosť.
Na ďalší novembrový piatkový večer, 8. 11., sme pre vás
pripravili starší filmový príbeh
z roku 1966 - Muž do každého počasia. Film o skazenosti,
oportunizme, pretvárke a zbabelosti spoločnosti, ale i odvahe,
inteligencii, dôvtipe, neoblomnej
zásadovosti, vernosti hodnotám
a pravde, čestnosti a poctivosti,
nekonformnosti a láske k Bohu.
Hlavnou postavou je Tomáš Morus, známa osobnosť zo začiatku
novoveku, právnik, autor Utópie,
ktorý sa napriek tomu, že bol vo
svojich postojoch dosť osamotený, nebál postaviť proti väčšine
a kvôli Pravde obetoval vlastný
prospech a napokon i svoj život.
Michaela Škodová
a Ľudovít Malík
oddelenie programu
Foto: internet (1, 4 - 8), archív TV LUX (2, 3)
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 Foto: Jozef Kováčik, TKKBS

„Kristov kríž
... nás učí
vychádzať zo
seba samých,
ísť druhým
oproti
a podať im
ruku.“

6

ktoré, ak sú používané správne, sú
veľkou príležitosťou pre oslobodenie
a začlenenie sa. „Čo kríž zanecháva
v každom z nás?,“ pýtal sa Svätý Otec
v príhovore. „Zanecháva dobro, ktoré
nemôže dať nikto iný: istotu vernej
Božej lásky k nám. Avšak Kristov kríž
nás tiež vyzýva k tomu, aby sme sa
nechali nakaziť touto láskou, učí nás
vychádzať zo seba samých, ísť druhým oproti a podať im ruku.“
Pápež František si je vedomý, že
dielo evanjelizácie nemôže fungovať
bez dialógu a slobodnej konfrontácie.
Rovnako nemôže obísť prostriedky
a spôsoby digitálnej komunikácie,
ktoré dnes hlboko ovplyvňujú ľudské
vzťahy.
Sobotná modlitbová vigília sa konala opäť na pláži Copacabana, pretože
pôvodne naplánované miesto Guaratiba bolo kvôli intenzívnym dažďom
neprístupné.
„Budovať spoločne Cirkev“ – táto
myšlienka spojila mladých počas
vigílie so Svätým Otcom. Počas

večera odznelo niekoľko svedectiev.
Tridsaťročný Carlos hovoril o svojom upadnutí do sveta drog. Misijný
kňaz Flavio podal svedectvo o živote
v neznámych krajinách, uprostred
ťažkostí, odlišností. Mladý Federico
na vozíku vyzval prítomných, aby vzali
svoj kríž a nasledovali Krista. Svätý
Otec František vo svojom príhovore vyzval mladých k tomu, aby boli
„poľom viery“ v Boha.
Po prebdenej noci 3 milióny
mladých ľudí slávili s pápežom
Františkom záverečnú svätú omšu.
„Evanjelium je tu pre všetkých, nielen
pre niekoľkých. Nie je tu len pre
tých, ktorí sú nám blízko, sú ochotní
počúvať a prijímať. Evanjelium je tu
pre všetkých,” uviedol Svätý Otec. Ako
rozlúčka zaznela zo strany pápeža
výzva mladým k odvahe, rozhodnosti
a pokore: „Choďte bez obáv, aby ste
slúžili”.

Svetové stretnutie mládeže poznačil originálnym štýlom nový pápež
František, jeho neformálne a spontánne gestá, jeho objatia a priama
komunikácia. Bol to týždeň naplnený slávením liturgií, stretnutiami,
hudbou, tancom. Pozornosť mladých
sa upriamila na mnohé
časti sveta, kde ľudia
prežívajú krízu,
na nevyhnutnosť reagovať
na nezáujem
o „periférie
sveta a ľudstva” a na „diktatúru peňazí
a úspechu”.

 Foto: SDM 2013 Official Photo, TKKBS

SDM Pápež
RIO František
2013 a mladí

Foto: SDM 2013 Official Photo, TKKBS

Mediálna udalosť, impozantná
scéna, biele osvetlené pódium, všadeprítomné veľkoplošné obrazovky,
hudba, tanec, oceán ľudí z každého
kúta zeme, a to všetko na pláži Copacabana. Nehovoríme tu o známom
karnevale v Riu de Janeiro, ani o veľkom koncerte, ale o vyvrcholení 28.
Svetových dní mládeže, na ktorých
bol prítomný aj pápež František.
Téma tohtoročného stretnutia
mládeže pochádzala z Matúšovho
evanjelia a znela: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov”
(porov. Mt 28, 19). Bol to týždeň,
ktorý katolícky svet venoval mladým,
a tentoraz sa konal v znamení evanjelizácie, dialógu, univerzálnosti hodnôt
solidarity, rovnosti a udržateľnosti.
Medzi najočakávanejšie udalosti
týždňa patrili krížová cesta, sobotná
modlitbová vigília a záverečná nedeľná svätá omša.
Krížová cesta bola autentickým
divadelným vyobrazením 14 zastavení, z ktorých každé bolo venované
jednému z mnohých krížov, ktoré
ľudia nesú. Veľmi aktuálne bolo
najmä desiate zastavenie, venované sociálnym sieťam a internetu,

„Evanjelium je tu
pre všetkých.“
„Choďte bez obáv,
aby ste slúžili”.

Ľudovít Malík
oddelenie programu
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Splnený sen R13

Ďakujeme za vaše
divácke ohlasy. Tu
sú niektoré z nich:

Vedeli by ste
narýchlo opísať najsilnejší
okamih svojho
života? Ja
áno! Napriek
tomu, že trval
vyše roka...
R13!
Apríl 2012. Skupinka siedmich
nadšencov pre pastoráciu mládeže
na Slovensku sa prvýkrát stretáva, aby
sa pustila do niečoho, čo radikálne
ovplyvní ich životy počas nasledujúcich
15 mesiacov. Sen pripraviť národné
stretnutie mládeže ako alternatívu
pre tých, čo nebudú môcť odletieť
na Svetové dni mládeže do brazílskeho
Ria de Janeiro, sa stáva neuhasiteľným
ohňom. Napriek počiatočnej skepse
okolia, všetkým námahám a skúškam sa
tento oheň nepodarilo uhasiť. Budem
navždy Bohu vďačný, že ma povolal
medzi siedmich statočných.
Júl 2013. Ružomberok pod Čebraťom sa mení na pláž Copacabana.
Brazílske rytmy a farby premiešané
so slovenskou tvorivosťou ponúkajú
unikátny kokteil mladej cirkvi. Takmer
2000 účastníkov z domova aj z okoli
tých štátov, 300 dobrovoľníkov, vyše
300 rehoľníkov a viac ako 200 účinkujúcich zídených okolo 11 prítomných
pastierov vytvára živé svedectvo viery
a obraz veľkej pestrofarebnej rodiny.
Dreamteam. V športovom svete sa
tak označuje vysnívaná partia výnimoč8

ných hráčov v jednom družstve. Na R13
si Boh vytvoril svoj dreamteam v cirkvi
na Slovensku. Sedem snívajúcich
organizátorov spomínaných v úvode
tohto článku by ostalo pri snoch, keby
boli na všetko sami. V priebehu roka sa
im podarilo zapáliť takmer 300 ďalších
sŕdc ochotných ponúknuť svoj čas a talenty - bez nároku na honorár. A rodina
sa rozrástla o dobrovoľníkov v registrácii, ubytovaní, stavbe, liturgii, strave
či doprave, o animátorov, zdravotníkov,
výtvarníkov, gazdinky aj informátorov.
Desaťtisíce odpracovaných dobrovoľníckych hodín a nekonečné hovory či
maily vyústili do splnenia počiatočného
sna – umožniť mladým ľuďom stretnutie so živým Kristom. Dosvedčujú to
krásne tváre a tlieskajúce ruky účastníkov i množstvo osobných vyznaní
a poďakovaní. Veľkú časť programu ste
mohli sledovať naživo aj v našej Televízii
LUX.
Počas programu R13 zazneli aj veľmi
silné výzvy a svedectvá. Modlili sme sa
za zdravie malého chlapčeka s leukémiou. Prenos sledoval aj jeho ocko,
ktorý nám ihneď poslal poďakovanie:
„Srdečná vďaka za modlitbu za môjho

„Chcem pozdraviť TV LUX a poďakovať sa za prenos
Rio 2013 a R13.
Na jednom bola
moja dcéra Alžbeta
a v Riu priamo
môj syn Matej, ako
jeden z 8 dobrovoľníkov zo Slovenska,
a bol to preňho
úžasný zážitok.
VĎAKA za LUX.
Nech vás režíruje
Pán.“
Mgr. Ľuba Filická,
Liptovská Osada
„Drahí priatelia.
Chcem sa Vám
všetkým veľmi poďakovať za všetky
prenosy SDM RIO
a R13. Vďaka Vám
som prežila nádherný týždeň. Ako
dôchodkyňa som
mohla sledovať
všetky prenosy
a načerpať sily
a nádeje do života.
V mojej mladosti
nebolo možné zažiť
niečo také nádherné. Som šťastná
a ďakujem Pánu
Bohu, že terajšej
mládeži je to umožnené. Prajem Vám
ešte veľa, veľa síl
a Božieho požehnania.“
Jurčová Anna

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

syna Joja, ktorý zápasí s leukémiou...
Samozrejme, aj on ďakuje za duchovnú podporu. Bolo to pre mňa veľké
prekvapenie aj povzbudenie, že ste
tak promptne zareagovali... Ešte raz
srdečná vďaka!"
Takmer súčasne prišla reakcia aj
od ďalšej diváčky: „Sledovala som cez
TV LUX stretnutie mladých v Ružomberku. Prenos sa mi veľmi páčil,
k čomu Vám blahoželám. Spoločne
sme sa modlili za chlapčeka, ktorý je
chorý na rakovinu. Prosím Vás, pošlite
mi na nich kontakt, nakoľko by som
snáď mohla v tejto záležitosti pomôcť.
Ďakujem."
A keby ste mohli vidieť aj to, čo
sa na obrazovky nedostalo... Triedy
cirkevného Gymnázia sv. Andreja, ktoré
nám slúžilo ako hlavný prípravný „stan“,
sa premenili na krajčírske a maliarske
dielne. Jedno poschodie okupoval stravovací tím, ďalšie registrácia. Telocvičňa
cez deň slúžila na nácvik programu
a večer na budovanie spoločenstva
dobrovoľníkov. Riaditeľ školy, ktorý
napriek dovolenke strávil celý týždeň
s nami, sa lúčil so slzami v očiach.
Podobný „záplavový efekt“ zažili
oči mnohých, ktorí v sobotu popoludní videli Námestie Andreja Hlinku
premenené na „veľtrh povolaní EXPO“.
Predstavenie 52 rôznych laických inštitútov, hnutí a reholí, ktoré sa v týchto

rozmeroch konalo na Slovensku historicky prvýkrát, spôsobilo nemý úžas
nad BOHatstvom Božích darov, ciest
a chariziem. Mohli ste si pochutnať
na kapučíne od kapucínov, stretnúť sv.
Vincenta na chodúľoch, skúsiť si indické
kroje s misijnými sestrami, maľovať
s dominikánkami alebo si len tak posedieť v krásnej rehoľnej kaviarni.
A kto v nedeľu vyšiel po stopách sv.
Cyrila a Metoda až na vrch Nad KalváRIOu, mohol spolu s otcom kardinálom
Tomkom prežívať dojatie nad hlbokým
spojením pútnikov zídených v srdci Slovenska a mladých okolo Svätého Otca
Františka na pláži Copacabana v Riu.
"Choďte a získavajte učeníkov
z celého sveta..." Tento citát z Matúšovho evanjelia (porov. Mt 28, 19)
znie v srdciach všetkých nás. Verím, že
neostaneme stáť. Prvý spoločný krok
máme za sebou.
Pavol Danko
oddelenie programu
Foto: Michal Buzna a Ľuboš Drozd

9

Ferko a Zuzka:
Vďaka vysielaniu cez
satelit ASTRA a DVB-T
vysielače sa postupne
zväčšuje i počet našich
divákov. Viacerí z nich
nám povedali, že sú
šťastní, že konečne
majú možnosť sledovať naše vysielanie.
Internet zase umožňuje
pozerať Televíziu LUX
aj v zahraničí. O tom
svedčí napríklad aj to,
že do Klubu priateľov
sa zapísala aj diváčka,
ktorá už dlhodobo žije
v Rakúsku a rada sleduje naše relácie.
Veľmi nás potešilo,
keď sa pri stánku pristavili aj členovia Klubu

priateľov, ktorých sme
poznali už z minulo
ročných výjazdov. Mali
sme pocit, akoby sme
stretli starých známych.
Ešte viac nás potešila
skutočnosť, že Televízia
LUX si stále udržuje ich
sympatie a je pre nich
veľkým duchovným
povzbudením. Viacerí
z nich si osvojili motto,
ktoré zdobilo naše reklamné šálky a nákupné
tašky: „Televízia LUX –
moja televízia.“ Viackrát
priniesli príspevok pre
televíziu mladí ľudia,
ktorých starí rodičia sledujú naše programy, ale
už nemajú dosť síl prichádzať na púte. Okrem

Maťka:
V sobotu 27. júla sme
sa o 6:00 hod. s plne
naloženým autom
vybrali do Starých
Hôr na Celoslovenské
stretnutie ctiteľov
Karmelitánskeho
škapuliara. Bol to ešte
len druhý ročník tohto
stretnutia, no musím
povedať, že organizátori si s programom dali
naozaj záležať. Prišli
ľudia z juhu i z východu
a poniektorí sa iba tak
zastavili, lebo ich priláBULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Foto: archív TV LUX

Staré Hory

kali davy ľudí a stánky
s rôznym tovarom. Ani
náš klubový stánok neostal bez povšimnutia.
Zastavovali sa pri ňom
mnohí ľudia. Niektorí zo
zvedavosti, iní s jasným cieľom podporiť
TV LUX príspevkom
za reklamné predmety
či finančným darom, iní
s povzbudením, že sú
radi, že poznajú TV LUX,
a ďalší s tým, že by sa
radi stali členmi nášho
Klubu, keďže ich k tomu
v televízii neustále
pozývame .
Návštevníkov nášho
stánku som sa pýtala,
čo najradšej pozerajú
v televízii. Väčšina od
povedí znela nie veľmi
konkrétne: „Všetko!“
Ale nevzdávala som
sa a pýtala som sa ich
neodbytne ďalej. Potom
sa viacerí rozhovorili
a pomenovávali programy, ktoré ich silno
oslovujú, a preto ich aj
radi sledujú, či už sú
to sväté omše z našej
kaplnky, Ruženec z Lúrd
alebo Božie milosrdenstvo. Poniektoré diváčky
ma veľmi príjemne
prekvapili svojou informovanosťou, napríklad
menom kňaza alebo
presným časom ich
obľúbenej relácie.
Som vďačná Bohu, že
aj takýmto spôsobom –
propagáciou, môžeme
osloviť a zasiahnuť
mnohých a sami mô-

Nitra

Foto: archív TV LUX

na cestách

jemnostiam s počasím
môžeme povedať, že
aj tohtoročné výjazdy
so stánkom Klubu priateľov TV LUX mali veľký
význam. Stretnutia
s našimi divákmi nás totiž znovu utvrdili v tom,
že pôsobenie Televízie
LUX má na Slovensku
nezameniteľné miesto.

Foto: archív TV LUX

Foto: Peter Venglarčík
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S Klubom

Foto: archív TV LUX

Aj tento rok sme sa
so stánkom Klubu
priateľov TV LUX vybrali
na cesty. Navštívili sme
niekoľko pútnických
miest a dva mládežnícke festivaly. K pútnickým
miestam ako Levoča,
Gaboltov, Klokočov, Ľutina a Nitra, ktoré sme
pravidelne navštevovali už po minulé roky,
pribudli aj Staré Hory
a mládežnícky festival
Breakfestival v krásnom
prostredí Červeného
Kláštora v Pieninách.
Cieľom týchto výjazdov
bolo priblížiť sa našim
divákom, predstaviť televíziu tým, ktorí ju ešte
nepoznajú, poskytnúť
informácie súvisiace
s vysielaním a pozývať
nových členov do Klubu
priateľov. V stánku ste
sa mohli stretnúť najmä
s manželmi Zuzkou
a Ferkom Venglíkovými,
ale i s Maťkou Bučekovou z Televízie LUX.

finančnej podpory nám
od svojich príbuzných
odovzdali aj pozdravy
a slová vďaky pre celý
televízny tím.
Pri stretnutiach s divákmi sme zažili viacero
veselých momentov.
V pamäti nám utkvela
napríklad diváčka, ktorá
nám hovorila, a dokonca
aj predviedla, ako pri
sledovaní našich relácií
napodobňuje niektorých
moderátorov a kňazov.
Na viacerých výjazdoch nás poriadne
potrápilo počasie:
na Púti seniorov v Levoči nás (aj pútnikov)
zastihol silný dážď
a v Klokočove nám
sobotný večer znepríjemnil prudký vietor,
ktorý nám dokonca aj
nadvihol stánok.
Napriek únave
a týmto malým neprí-

žeme byť povzbudení.
Počúvať ľudí, vidieť,
ako hádžu peniaze
do kasičky na podporu,
starostlivosť karmelitá-

nov, ktorí nám vyčlenili priestor, dali nám
občerstvenie, a to, ako
mnohí ľudia stoja a chcú
stáť za televíziou, ma
presvedčilo, že to má
zmysel, i keď nie vždy je
to jednoduché.
S týmto pocitom som
šla aj do Nitry na púť
k Matke Božej 17. – 18.
augusta. Kalvária, miesto, ktoré mám osobne
veľmi rada, pretože som
sem chodievala už ako
malá. V sobotu popo
ludní šiel autobus z na
šej dediny na púť a vždy
to bola veľká udalosť.
No teraz som tam bola
v úplne inej pozícii. Nielen nasávať duchovnú
atmosféru, ale znovu
sa postaviť do stánku
a zastupovať televíziu
11
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mimoriadne ústretový,
tiež všetkým ľuďom,
ktorí nás akýmkoľvek
spôsobom podporili, či
už modlitbou, finančne
alebo prišli do stánku
a povedali zopár povzbudivých slov, mojim
kolegom, ktorí obetovali svoj čas a vydali sa
na dobrodružstvo so
stánkom a v neposlednom rade Pánu Bohu,
že aj napriek ťažkostiam
môžeme byť bláznami
pre toho, ktorý nás miluje, a zároveň môžeme
byť bláznami pre tento
svet.
Zuzana a František
Venglíkoví, Martina
Bučeková
Klub priateľov TV LUX

posvätného ruženca
z Lúrd už vysielame
v premiére 2-krát
za týždeň. Vaše modlitebné úmysly a prosby
nám môžete písať, mailovať či zatelefonovať
priamo do našej redakcie. Tieto úmysly potom
posielame do Lúrd
a tam sú pripojené
k ostaným úmyslom,
za ktoré sa ruženec
modlí. Táto možnosť je
tu pre vás, členov Klubu
priateľov našej televízie.
Chceme sa vám aspoň
takto odvďačiť za vašu
podporu.

Viacerí z vás sa v poslednej dobe zastavili
priamo u nás na Prepoštskej 5 v Bratislave
a priniesli ste príspevok,
navštívili naše priestory
a kaplnku. Radi vás
u nás privítame, no touto cestou vás prosíme,
aby ste sa nám vopred
ohlásili. Je nás tu málo
a ľahko sa môže stať, že
ak prídete bez ohlásenia, nebude sa vám mať
kto venovať. Ďakujeme
za pochopenie.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu
Foto: Andrea Galicová

v tom najlepšom svetle.
A musím povedať, že
mne osobne to dalo
veľa. Počas tých dvoch
dní sa u nás zastavilo
veľa ľudí, ale asi najviac
ma oslovili tí, ktorí prišli
len tak s otázkou: „Keď
sa chcem stať klubistom, čo mám pre to
urobiť?“ Títo ľudia boli
rozhodnutí. Rozhodnutí stáť za Televíziou
LUX, podporovať ju
nielen modlitbou, ale
aj finančne. Títo ľudia
pochopili, o čom to
celé je.
Touto cestou by som
sa chcela veľmi pekne
poďakovať misionárovi
Stanislavovi Krajňá
kovi, ktorý sa o nás
postaral a bol voči nám

Milí priatelia, veľmi
sa tešíme, že každým
mesiacom sa naše rady
rozširujú. Veríme, že
do konca roka nás bude
už viac ako 13 000.
Veľmi si vážime vaše
modlitby a finančnú
podporu. Aj naďalej
budeme v každej
Luxárni žrebovať z novoprihlásených členov
troch, ktorých v Klube
privítame špeciálnym
darčekom - knihou
z vydavateľstva
kumran.sk.
Ako ste zrejme
zaregistrovali, modlitbu

Odchádzame
zo satelitu Thor

Klub priateľov v číslach
Počet členov Klubu

Vážení televízni diváci, po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli,
že s účinnosťou od
15. 10. 2013 ukončujeme vysielanie
na satelite Thor 6.
K tomuto rozhodnutiu
sme dospeli najmä
vďaka negatívne sa
vyvíjajúcej situácii so
spoločnosťou DIGI
Slovakia, s. r. o., ktorá
nás ešte v marci tohto
roku bez akejkoľvek
predchádzajúcej
výzvy vyradila zo svojej
ponuky. Žiaľ, ani po pol
roku naliehania sa nám
situáciu nepodarilo
vyriešiť v náš prospech.
Na satelite Thor sme
zotrvávali hlavne
kvôli spoločnosti DIGI
Slovakia, s. r. o., ktorá
z neho preberala náš
program. S vysielaním
prostredníctvom sa-

telitu Thor sú spojené
vysoké prevádzkové
náklady a vzhľadom
na to, že situácia s DIGI
sa nemení, rozhodli
sme sa zo satelitu Thor
odísť. Rozhodnutie
umocnil aj fakt, že už
viac ako rok vysielame
na satelite ASTRA 3B.
Našim divákom, ktorí
doteraz sledovali TV
LUX na satelite Thor, odporúčame naladiť si nás
cez satelit ASTRA, kde
figurujeme ako voľne
šírený program:
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
Ubezpečujeme vás,
že aj naďalej pracujeme
na opätovnom zaradení
televízie do platformy
DIGI TV. Momentálne už
rokujeme s novým vlastníkom DIGI Slovakia,
s. r. o., so spoločnosťou
Slovak Telekom, s. r. o.,
ktorá na Slovensku
prevádzkuje okrem
iného aj Magio TV.
Našou snahou je dostať
sa do základného balíka
DIGI TV a v tomto smere
sme podnikli aj patričné
kroky. Veríme, že naše
úsilie prinesie ovocie už
v najbližšej dobe.
Peter Strojný
oddelenie marketingu

Dary v EUR

Jún 2012
9 954

Júl 2012
10 218

Aug. 2012
10 426

Jún 2012
31 837,35

Júl 2012
42 849,67

Aug. 2012
35 093,98

Jún 2013
12 511

Júl 2013
12 690

Aug. 2013
12 823

Jún 2013
34 986,43

Júl 2013
49 056,30

Aug. 2013
42 339,92
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Foto: internet

Foto: archív TV LUX

Novinky v Klube priateľov
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Foto: Andrea Galicová

SAFi 2013
- súťaž amatérskych filmárov

Moja farnosť
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tislava do 11. novembra 2013.
Dodané videá vyhovujúce
technickým a obsahovým nárokom televízie budeme následne
vysielať v rámci televíznej "vaty".
Ak viete o šikovnom filmárovi
- amatérovi vo vašej farnosti, neváhajte ho povzbudiť a odkážte
ho na našu stránku www.tvlux.sk.
Za súťažné videá budú môcť
hlasovať všetci diváci na internetovej stránke Televízie LUX.
Konečné vyhodnotenie

a vyhlásenie víťaza sa uskutoční
v predvečer sviatku sv. Mikuláša,
vo štvrtok 5. decembra. Pre hlasujúcich máme takisto pripravené zaujímavé ceny. Všetky bližšie
informácie nájdete na našej
webovej stránke. Aj vďaka vám
chceme spoznávať a približovať
život vo farnostiach na Slovensku. Neváhajte a zapojte sa!
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Kamera
pre víťaza

Foto: internet

Filmári - amatéri pozor!
Televízia LUX pre vás pripravila
jedinečnú príležitosť ukázať, čo je
vo vás, a zviditeľniť svoju farnosť.
Vyhlasujeme súťaž amatérskych
filmárov (SAFi) 2013 na tému:
Moja farnosť!
Vašou úlohou je natočiť krátky
dokument v dĺžke do 5 min.,
v ktorom je potrebné:
1. na úvod krátko a originálne
uviesť seba (max 20 s),
2. predstaviť svoju farnosť,
zaujímavosti z jej života,
3. v rámci príspevku tvorivo
spomenúť Televíziu LUX.
Víťaz získa kameru GOPRO
HD HERO 3 a okrem toho celá
farnosť dostane výnimočnú
odmenu. Náš televízny štáb
urobí z farnosti priamy prenos
nedeľnej svätej omše na náklady televízie. Do súťaže sa môžu
zapojiť jednotlivci, spoločenstvá
i komunity. Súťažné videá je
potrebné posielať mailom na adresu safi@tvlux.sk alebo na CD
nosiči poštou na adresu: TV LUX,
s. r. o., Prepoštská 5, 811 01 Bra-

SAFi
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Foto: Shutterstock

ZĽAVY PRE ČLENOV Klubu priateľov TV LUX

25%

5%

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

5%

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

7%

10%

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

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

5%

10% • 5%

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

10%

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

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

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

15%

Zľava 15% v predajniach St. Anna
v Bratislave, v Galante,
v Trnave, v Dunajskej Strede,
v Rajci a v Žiline

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)

