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Z našej pošty
„Veľmi pekne z úprimného
srdca ďakujem za pozvanie
na Deň otvorených dverí TV LUX.
Film OCTOBER BABY, ktorý som
mohla vidieť, bol veľmi hlbokým
a živým svedectvom ženy – matky. Moje oči (a myslím, že nielen
moje) veru nezostali suché. Moje
srdce potešil aj vstup do priestorov televízie s úžasnými komentármi a natáčanie príslušných
relácií naživo. Nech Pán požehnáva všetkých pracovníkov
tejto televízie, aby ste aj takýmto
spôsobom ohlasovali Kristovu
blahozvesť. Ďakujem!!!“

Mária Kičurová, Svit

„Vážení pracovníci Televízie
LUX. Srdečne Vás všetkých
pozdravujem a prajem Vám veľa
zdravia a úspechov v práci, ktorú
vykonávate tak dokonale a zodpovedne, že máme z toho veľkú
radosť. Začiatkom marca som
bola na operácii srdca, menili mi
chlopňu, ale šťastne som to prežila. Pred Veľkonočnými sviatkami
sa vyskytli znovu problémy, že
som musela znovu ísť do nemocnice a vrátila som sa v apríli.
Odvtedy sa zotavujem a teším
z Vašich programov, ale hlavne
svätých omší a kázní, ktoré ma
vždy povzbudia, za čo Vám veľmi
pekne ďakujem.“

Mária Mikulášiová, Sebechleby

„Vážená Televízia LUX. Dnes
som obdržala Váš i „náš“
Bulletin, ktorý mi vyplní voľný
čas dnešného popoludnia. Som
dôchodkyňa, žijem sama, ale

TV LUX je mojím každodenným
spoločníkom. Vďaka Vám za sväté
omše, adorácie, Hodinu Božieho
Milosrdenstva, proste za všetko.
Som členkou Klubu priateľov TV
LUX a tak posielam aj finančný
príspevok. K 5. výročiu Vašej
i našej televízie vyprosujem hojne
Božích milostí.“

Ľudmila Miškóciová, Kremnica

„Milí a vážení pracovníci Televízie LUX. Čo najsrdečnejšie Vás
všetkých pozdravujem a veľmi
pekne ďakujem za časopis Bulletin, kde som sa konečne dozvedela, prečo sa mi stratil program
TV LUX. Mám DIGI TV. Veľmi mi
chýbate. Sväté omše, katechézy
a rôzne iné. Veľká vďaka, že ste
nám dali informácie.“

Rampašeková,
Vinohrady nad Váhom

mi stratili a koniec. Nemôžem Vás
sledovať, lebo Vás nemám. DIGI
som si dala len kvôli TV LUX, aby
som Vás mohla sledovať od rána
do večera. Toto potrebujeme,
náboženskú tematiku. Obohacuje
ma to a napĺňa duševnou radosťou. Veľkú úctu a vďaku vyslovujem celej TV LUX.“

Júlia Milová, Mojš

„Srdečne blahoželáme k piatemu výročiu Našej TV LUX. Nech ju
Pán naďalej požehnáva, aby ste
mohli vysielať aj ďalšie roky. Nech
máme čo najviac nových členov.
Držím nám palce, aby spoločne,
no hlavne Vaším veľkým pričinením, sa daril tento „MALÝ ZÁZRAK“, ako to vždy spomína vdp.
Juraj Drobný. Tak ešte raz, všetko
najlepšie, nech našu televíziu
ochraňuje Panna Mária, Pán Ježiš
sprevádza a Duch Svätý nech
naďalej na celú TV LUX a všetkých
LUXÁKOV vylieva svoju milosť.“

Ján Halčák s rodinou, Prešov

SLOVENSKO
„Srdečne Vás pozdravujem
z malej dedinky Mojš pri Žiline.
Prajem Vám k 5. výročiu Televízie
LUX veľa zdravia, úspechov v tak
obetavej práci. Božie požehnanie do budúcna, veľa dobrých
nápadov a dobrých spolupracovníkov a hlavne od Pána Boha
tú pravú duševnú radosť po celý
deň. Ja Vás sledujem cez DIGI TV
a cez Veľkonočné sviatky ste sa

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
V sobotu 11. mája sme otvorili
dvere Televízie LUX Vám, našim
divákom. Veľmi sa teším, že
s mnohými z Vás sme sa mohli
osobne stretnúť, porozprávať, vnímať Vaše pohľady na fungovanie
TV LUX. Uisťuje nás to v presvedčení, že naša práca má zmysel, že
naše úsilie nie je zbytočné, a sme
povzbudení v snahe stále sa zlepšovať a napredovať.
Niekedy mám pocit, že práca
sa pre nás stáva niečím, čo určuje
našu identitu. Ľudia s hrdosťou
označujú samých seba za „workoholikov“. Tituly, pracovné výkony,
mesačný príjem – to všetko by
vraj malo hovoriť o tom, kým
sme. A nielen práca, ale aj škola
či služba v našich spoločenstvách
a kostoloch sa stáva niečím, čo určuje, kto sme. Oddych, modlitbu,
čas s blízkymi neustále odsúvame nabok. Veci, ktoré mali byť
prostriedkom, sa stali cieľom. Kde
nastala chyba?

Leto chceme využiť
na priblíženie sa k Vám.
S klubovým stánkom
navštívime niekoľko
pútnických miest
a kresťanských
podujatí.

Božie Slovo hovorí, že naša
identita nepramení v našej práci,
službe a výkonoch, ale v tom,
kto je náš Otec. Sme deťmi Kráľa
kráľov. A ak sme deti, potom sme
aj dedičia (Rim 8, 17). Spolu
s Ježišom a skrze neho sme sa
stali dedičmi všetkého, čo bolo
vydobyté Kristom na kríži. Získavame milosť a slobodu. Získavame
odpočinok, lebo nemusíme byť
otrokmi našej práce. Môžeme stáť
pevne v autorite Božích detí, lebo
vieme, kým sme. Boh nás pozýva
do odpočinku a do väčšej intimity
vo vzťahu s Ním. Vezmite na seba
moje jarmo a učte sa odo mňa,
lebo som tichý a pokorný srdcom;
a nájdete odpočinok pre svoju

dušu. Moje jarmo je príjemné
a moje bremeno ľahké (Mt 11,
29 – 30).
Blíži sa leto a pre mnohých
spolu s ním aj obdobie oddychu,
zastavenia sa, nadýchnutia sa.
Všetkým Vám, ktorí si to budete
môcť užiť, to zo srdca prajeme.
Tento čas chceme aj my využiť
na priblíženie sa k Vám. S klubovým stánkom navštívime niekoľko
pútnických miest a kresťanských
podujatí, medzi ktorými nebudú
chýbať napríklad Púť v Levoči,
Gaboltov, Breakfestival či festival
Campfest. Vďaka priamym prenosom Vám priblížime atmosféru
niektorých z týchto miest. Svätý
Otec František sa túži priblížiť
ľuďom, najmä mladým, preto sa
koncom júla zúčastní Svetových
dní mládeže v brazílskom Rio de
Janeiro. Súbežne so svetovým
stretnutím sa bude na Slovensku
konať Národné stretnutie mládeže
R13 v Ružomberku. Z obidvoch
stretnutí prinesieme priame
prenosy, prostredníctvom ktorých
sa i Vy, naši diváci, môžete pripojiť
k mladým v Brazílii či v Ružomberku.
Drahí priatelia, milá naša rodina, patrí Vám veľká vďaka za to,
že nás podporujete modlitbami
i finančnými darmi. V posledných
mesiacoch sme tak mohli zmodernizovať našu vysielaciu réžiu,
nevyhnutný krok ku skvalitneniu
nášho vysielania. Vaše dary, slová
povzbudenia a modlitby nás posúvajú vpred, prekračovať hranice.
Vykročme spoločne, pevní v tom,
kým sme, ohlasovať dobrotu
nášho Nebeského Otca.
Ján Buc
riaditeľ TV LUX
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cii a liečbe tejto civilizačnej choroby. Ďalší zaujímavý dokument
Zlé jablká; Sexuálne zneužívanie v Cirkvi môžete sledovať
9. augusta o 17:30 hod. Cirkev
nastúpila na novú cestu očisťovania sa od „zlých jabĺk“, od tých,
ktorí zradili svoje poslanie a svojím konaním ublížili predovšetkým obetiam, ale aj celej Cirkvi.
V piatok 23. augusta budeme
vysielať dokument Prešiel som
hranicu, príbeh o hľadaní pravdy
a prekračovaní vlastných schopností, o odkrývaní vnútorných
túžob a o nevzdávaní nádeje.
Z pondelkových večerných relácií U Nikodéma a U Pavla vám
ponúkame témy ako: Pontifikát
Benedikta XVI. - 8. júla , Zločiny komunizmu - 19. augusta,
Rodová rovnosť - rovnosť v čom?
- 29. júla.

Letné prenosy
SO SVÄTÝM OTCOM

Foto: archív TV LUX

Počas letných repríz relácií
Doma je doma vám dávame
do pozornosti dva cykly, ktoré
sme s veľkou láskou chystali
počas dlhých mesiacov a vysielali
od nového roka 2013. Prvým
je cyklus prípravných katechéz
na slávenie Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro a na Ná-

PROGRAMOVÉ TIPY
na leto 2013
Foto: archív skupiny F6

V piatok 12. júla sa obzrieme
späť a pripomenieme si deň
otvorených dverí našej televízie.
Sledujte záznam z koncertu,
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Dokument Aids, kondómy
a Katolícka cirkev, ktorý odvysielame 2. augusta o 17:30 hod.,
zobrazuje postoj Cirkvi k preven-

V reláciách Medzi nebom
a zemou s Mariánom Gavendom
sa môžete tešiť na hostí, ako sú:
• Hilda Michalíková, prvá slovenská televízna hlásateľka - 11. júla,
• historik Martin Lacko - 18. júla,
• Darina Jajcayová - 1. augusta,
• propagátor dobrých kníh a odborník na literatúru, Dado Nagy
- 15. augusta,
• prof. Pavol Žigo, riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
- 22. augusta,
• kňaz a bloger Miro Lettrich - 29.
augusta.

Leto je síce časom dovoleniek,
ale všetko nasvedčuje tomu, že
pápeža Františka sa to veľmi
týkať nebude. Pripravuje sa totiž
na svoju prvú zahraničnú cestu.
Od 22. do 28. júla bude v Brazílii
na Svetovom stretnutí mládeže.
Samozrejme, Televízia LUX bude
sledovať kroky Svätého Otca
a prinesie vám v priamych prenosoch všetky dôležité verejné
stretnutia a liturgické slávnosti. Keďže medzi Slovenskom
a Brazíliou je päťhodinový časový
posun, priame prenosy budeme
vysielať od popoludnia až do hlbokej noci. Prenosy, ktoré pôjdu
po polnoci, naberieme a ponúkneme vo vysielaní v nasledujúci
deň. V prenosoch z Brazílie sa
môžete tešiť na svätú omšu
pápeža Františka v národnej
mariánskej svätyni v Aparecide
v stredu 24. júla popoludní;
privítanie Svätého Otca mladými

rodné stretnutie mládeže R13
v Ružomberku. Majú symbolické
názvy DNU, DOLE, OKOLO,
VON a HORE a odvysielame ich
postupne vždy v stredy od 26.
júna do 24. júla. Druhým cyklom
je séria relácií Doma je doma
o sviatostiach. Túto prinesieme
na konci augusta, denne od utorka 20. augusta do štvrtka 29.
augusta.
Michaela Škodová
a Pavol Danko
oddelenie programu
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Foto: internet

kde sa predstavia Milo Jilo, Eva
Hrešková, Simona Martausová
a rómske zoskupenie F6. O týždeň neskôr, 19. júla, si môžete
pozrieť záznam z Kvetného
víkendu v Banskej Bystrici - príbeh blahoslavenej Chiary Luce
Badanovej očami jej rodičov pod
názvom Čau, mama.
Z dokumentárnych filmov odvysielame Rok dvoch pápežov
12. júla o 17:30 hod. Dokument
približuje jedinečnosť velikánov
dnešnej Cirkvi, Jána Pavla II.
a Benedikta XVI.
Foto: internet

Foto: archív TV LUX

Prvý letný víkend začíname
sviatkom sv. Cyrila a Metoda
našich vierozvestcov. Dopoludnia v piatok 5. júla prinesieme
priamy prenos svätej omše
zo starobylej Nitry. V ten istý
deň večer si môžete pozrieť
hudobný cyklus o Cyrilovi
a Metodovi s názvom Posilnení
vierou. V sobotu vám priblížime
atmosféru pútnického miesta
na Mariánskej hore v Levoči.
Sledujte priame prenosy svätých
omší a program v sobotu
6. a v nedeľu 7. júla.

na známej pláži Copacabana
v piatok 26. júla pred polnocou;
v sobotu 27. júla po polnoci
na modlitbovú vigíliu s mladými
a v nedeľu 27. júla popoludní odvysielame záverečnú svätú omšu
pápeža Františka s mladými.

Foto: internet

Z letných prenosov z Vatikánu
sú zatiaľ isté pravidelné nedeľné poludňajšie modlitby Anjel
Pána so Svätým Otcom a jeho
stredajšie generálne audiencie.
Okrem toho vám prinesieme
priamy prenos svätej omše so
seminaristami, novicmi a novickami, ktorú bude pápež sláviť
v nedeľu 7. júla.
Pápež František je v úrade
Petrovho nástupcu iba niekoľko
mesiacov, no kto by si chcel oživiť
spomienky na samotné konkláve,
môže navštíviť náš webový archív.
Nájdete tam záznamy z každého
dňa konkláve, oznámenie o voľbe
pápeža, prvú modlitbu Anjel
Pána, ale aj inauguračnú svätú
omšu pápeža Františka.
Ľudovít Malík
oddelenie programu
5

5 ROKOV
s vami!

Ďakujeme za vaše
blahopriania a modlitby.
To, že vysielame už
5 rokov, by nebolo možné
bez Vašej podpory
a darov. Výročie sme oslávili svätou omšou, ktorú
ste mohli sledovať naživo
z televíznej kaplnky.
Za prítomnosti zamestnancov ju celebroval
Mons. Stanislav Zvolenský,
predseda Rady pre spoločenské
komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska. Spolu
s ním koncelebrovali Mons. Tibor
Hajdu, predseda televíznej rady,
riaditeľ televízie Ján Buc
a dramaturg Juraj Drobný.
„Televízia LUX je jedno nádherné dielo, ktoré napriek mnohorakosti programov, ktoré sa vysielajú, má základný cieľ. Aby ľudia
vedeli, že Boh je blízko, že Boh
môže byť v nich,“ zdôraznil v homílii Mons. Stanislav Zvolenský.
6

Foto: Peter Zimen

Ako hovorí aj náš
kalendár, v sobotu
4. mája 2013
sa Televízia LUX
dožila 5. výročia
svojho vzniku.

Ako sme prezili
ˇ

11. MÁJ
Po svätej omši sme mali menšie posedenie v zasadačke, kde
sme pri torte strávili príjemný
čas v rozhovore. S našimi divákmi a podporovateľmi sme
5. výročie oslávili o týždeň
neskôr na Dni otvorených dverí.
Tak nech nás žehná Pán, nech
nás chráni od zlého a nech
prinášame svetlo všade, kam
sa naše televízne vysielanie
dostane.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Keby sa vás niekto spýtal, čo
ste robili 11. mája, vedeli by ste
odpovedať? Niektoré dni si nevieme v pamäti tak ľahko vybaviť,
pretože boli pre nás všedné.
No sobota 11. mája 2013 rozhodne nebola všedným dňom
pre Televíziu LUX. Aj tento rok
sme pri príležitosti svetového dňa
spoločenských komunikačných
prostriedkov, ktorý si pripomíname v siedmu veľkonočnú nedeľu,
pozvali našich divákov a podporovateľov nahliadnuť do priestorov a zákutí Televízie LUX.

Ešte pred otvorením televíznej
brány sme podobne ako minulý
rok pozvali našich spolupracovníkov a členov Klubu priateľov
z Bratislavy na premietanie filmu
do kina Mladosť. Tentokrát to
bol film z americkej produkcie
s názvom October Baby. Budete
ho môcť sledovať aj na obrazovkách TV LUX. Kinosála sa naplnila
takmer 80 návštevníkmi, ktorých
hneď pri vchode vítal riaditeľ TV
LUX Ján Buc. Film s pro-life tematikou na divákov silne zapôsobil
a vychádzali z kina s uslzenými
očami. Spolu s pánom riaditeľom sa potom väčšina z nich
presunula na Prepoštskú 5, kde
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Foto: Andrea Galicová

Foto: Lukáš Lenner

Uzˇ

sa o 13:00 hod. otvorila brána
Televízie LUX.
Ako si spomínajú na 11. máj
moderátori Pali Danko a Maťka
Jokelová - Ťuchová?
„Obloha nad Bratislavou
sa zaťahuje mračnami. Slnko
skrýva tvár. Možno preto, aby
sme otvorene ukázali, či je naša
televízia svetlom. Televízia LUX
otvára brány, aby svojim divákom
ukázala, kde je jej skutočný zdroj.
Už piaty rok...
Sobota 11. máj. Zamestnanci
televízie a ochotní dobrovoľníci už
od rána pobehujú po budove aj
po dvore ako mravčeky, aby doladili každý detail. O jednej hodine
popoludní otvárame dvere a všetky naše priestory sa napĺňajú zvedavými návštevníkmi. Poniektorí
vstupujú po prvýkrát, no prišli nás
pozrieť aj „starí známi“.
S kolegyňou Helenou Ľos
Ivoríkovou sme sa divákom
prihovorili v živých vstupoch.
Pýtali sme sa, čo vám napadne
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Foto: Andrea Galicová

Eva Hrešková,
oddelenie marketingu

foto: archív LUX communication

„Mám rada Dni otvorených
dverí – pre spätnú väzbu
a povzbudenie, ktoré k nám prúdi
od divákov. Konečne si s nimi
môžem podať ruku a neoslovovať
ich „len“ cez obrazovku. Aj ich
konkrétne prísľuby modlitieb sú
pre nás dôležité. Tento rok som si

Návštevníci mali možnosť
poprezerať si priestory televízie,
občerstviť sa, odfotiť sa pred pripraveným posterom, pristaviť sa
pri stánku Klubu priateľov
a podporiť našu televíziu
dobrovoľným príspevkom za
reklamné predmety. Najmenší si
mohli nechať namaľovať na tvár
vybraný „zvieratkovský“ či iný
motív rukami Evky Orjabincovej
z Klubu priateľov TV LUX.
Vyvrcholením programu Dňa
otvorených dverí bola Luxáreň vysielaná naživo z dvora
televízie s kulisou prítomných
návštevníkov. Po Luxárni sme
všetkých vyprevadili a rýchlo
sme začali spratávať veci z dvora, lebo sa spustil od rána sa
ohlasujúci dážď.
O ulicu ďalej už bol pripravený ďalší program. Vo dvore LUX
communication na Kapitulskej
ulici sa od 16:00 do 18:00 hod.
vystriedali 4 hudobní interpreti
- Miro Jilo, Simona Martausová,
Eva Hrešková a band a skupina F6. Koncert sme aj napriek
dažďu tiež odvysielali v priamom prenose. V repríze si ho
budete môcť pozrieť v piatok
12. júla.
Večer o 19:00 hod. sa v Katedrále sv. Martina udeľovali
Ceny Andreja Radlinského. Aj
túto vzácnu udalosť sme sprostredkovali našim divákom. Sme
veľmi vďační Pánu Bohu, že nám
dal prežiť taký krásny deň spolu
s vami. Tešíme sa na najbližšie
stretnutie .

Foto: Andrea Galicová

pri čísle 5. Známka v škole, počet
prstov na ruke, počet zmyslov aj
základných chutí? Pre moderátorov to môže byť aj päť hostí,
päť častí scenára či 55 minútové
vysielanie relácie Doma je doma...
Pre všetkých nás to oPÄŤ bola
nádherná príležitosť ďakovať
Bohu za možnosť ohlasovať ho
aj prostredníctvom televíznych
obrazoviek. A mnohí z vás boli
oPÄŤ pri tom. Ďakujeme.“
Pavol Danko, moderátor

Foto: Peter Zimen

Foto: Andrea Galicová

to naozaj užila – najmä v Klbkovej izbičke, kde sme za pomoci
klbkáčov Magdalénky a Ondrejka
pripravili najmenším návštevníkov rôzne aktivity: namotávanie
klbiek porozťahovaných po štúdiu
so sladkou odmenou na konci
nite, písanie a kreslenie odkazov
na balóny pre oslavujúce
Klbko (však aj Klbko malo svoje
narodky!), majstrovanie malých
klbôčok s gombíkovými očkami,
ktoré si deti odniesli domov. Napudrované, učesané i navoňané
Klbko (za pomoci našej skvelej
bábkoherečky Kristíny Mackovčákovej) sa nevedelo kamarátov
s ich rodičmi a starými rodičmi dočkať. Zaspievali sme si,
za pomoci Paliho Danka sa
decká všeličo Klbka povypytovali,
zasmiali sme sa... A aj Klbko skoro
prasklo od smiechu - najmenšie
deti ho totiž na rozlúčku pošteklili
po všetkých nitkách.“
Martina Jokelová - Ťuchová,
moderátorka
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„Podobenstvo o tónoch“
Hudba tvorená len celými
tónmi by bola oveľa chudobnejšia ako tá, v ktorej môžu
zaznieť aj poltóny. Ak by vo
vymyslenej paralele celé tóny
predstavovali svetskú muziku,
tak poltóny by v tomto „podobenstve o tónoch“ mohli prinášať finálny charakter melódie
a jej bohatstva.

Hlavná púť
na Mariánsku horu v Levoči

11. júla

Púť seniorov v Levoči

20. -21. júla

Hlavná púť ku cti Panny Márie
Karmelskej v Gaboltove

Letné výjazdy
Klubu priateľov

Campfest
- Ranč Kráľova Lehota

Myšlienka evanjelizácie
prostredníctvom hudby a s ňou
aj začiatky Poltónu sú späté
s menami ako Juraj Drobný či
Maťo Lišhák. Ten prvý od roku
1990 organizuje hudobný festival
Verím Pane a druhý z nich bol
súčasťou pretvárania ilegálneho
nahrávacieho štúdia Svetielko
z čias totality na profesionálne
nahrávacie štúdio Spirit Art.
História hudobnej relácie Poltón
sa začala písať v roku 1994, kedy
sa objavil po prvýkrát na obrazovkách STV. Spočiatku išlo o 13
minútové profily gospelových
kapiel vysielané ako mesačník,
neskôr ako 2-týždenník, v rámci
ktorého sa striedala slovenská
gospelová hitparáda s predstavovaním gospelu vo svete. Od roku
2008, kedy vznikla Televízia
LUX, sa Poltón stal neodmysliteľnou súčasťou jej programovej
štruktúry.

10. - 11. augusta

Celoeparchiálna odpustová
slávnosť v Klokočove

17. - 18. augusta
Hlavná odpustová
slávnosť v Ľutine

7. - 8. septembra

Púť na sviatok narodenia Panny Márie v Marianke

14. - 15. septembra

Národná púť k Sedembolestnej
Panne Márii v Šaštíne

V stánku sa budete môcť stretnúť s manželmi Ferim a Zuzkou
Venglíkovými, na niektorých výjazdoch aj s Evkou Orjabincovou
z Klubu či s Maťkou Bučekovou z produkcie. Budeme sa
tešiť, ak nás neobídete a pristavíte sa pri našom klubovom stánku.
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Foto: archív TV LUX

Foto: archív TV LUX

Počas letných mesiacov budeme mať mnoho príležitostí na stretnutia s vami. Toto obdobie je plné pútnických akcií, hudobných festivalov a iných verejných akcií. Tešíme sa, že sa budeme môcť v stánku
Klubu priateľov pozhovárať s niektorými z vás. Pripravili sme novú
kolekciu reklamných predmetov a svojimi dobrovoľnými príspevkami
nás môžete podporiť priamo na jednotlivých výjazdoch. Okrem toho
vám radi poskytneme informácie o televízii, o možnostiach naladenia
TV LUX a takisto radi zapíšeme do Klubu priateľov aj vašich známych,
ktorí sa budú chcieť pridať do našej televíznej rodiny.

1. - 4. augusta

Počas takmer 20 ročnej existencie relácie sa v nej vystriedali
viacerí moderátori, medzi nimi
Janka Žitňanská (za slobodna
Lepeňová), Lukáš Latinák či Mária

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Podhradská. Momentálne je už
viac ako 5 rokov moderátorkou
Poltónu mladá talentovaná
speváčka, moderátorka a herečka
Veronika Hatala.

ktorý v sebe nesie duchovné
posolstvo.
I keď nejde o ten hlavný prúd,
„celé tóny“, ktoré dnes počúvame
z komerčných médií by nemali
tú „správnu chuť“ bez možno
na prvý pohľad nenápadných,
avšak nemenej hodnotných
poltónov.

Poltón bol a naďalej zostáva
jedinou televíznou reláciou, ktorá
sa snaží rozvíjať, prezentovať
a podporovať pôvodnú slovenskú
kresťanskú tvorbu. Vďaka Poltónu
sa natočilo veľké množstvo videoklipov, mnoho mladých talentov

Janka Zibalová a kolektív
LUX communication
Foto: archív LUX communication

dostalo priestor prezentovať
sa a rásť, mnohí z hudobníkov
a spevákov sa postupne uplatnili
aj v hudobnom priemysle „celých
tónov“. Verejnosť mala možnosť
spoznať kapely ako Kapucíni &
Stanley, Atlanta, Kompromis,
BFO, Metelica, S2G Band a spoznáva súčasné gospelové talenty,
napr. rómsku skupinu F6 alebo
mladú autorku a interpretku
Simonku Martausovú. Poltón je
vzácny aj vďaka tomu, že ako jedna z mála relácií oslovuje najmä
mladých ľudí a dáva im možnosť
spoznávať aj iný druh hudby,

Foto: osobný archív Veroniky Hatala

6. - 7. júla

Foto: archív LUX communication

Foto: archív TV LUX

S klubovým stánkom
sa vyberieme na tieto miesta:
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Jediná tohtoročná
zahraničná cesta pápeža Františka smeruje
do Južnej Ameriky, a to
k mladým. 28. svetové
dni mládeže (SDM) sa
nezadržateľne blížia. Po prvýkrát sa aj
na Slovensku uskutoční
paralelné podujatie
s SDM so všetkým, čo
k tomu patrí. Pre tých,
ktorí nemôžu cestovať
do brazílskeho Ria de
Janeiro, pripravila Rada
pre mládež a univerzity
KBS Národné stretnutie
mládeže R13 v Ružomberku. Od 26. do 28.
júla budú môcť mladí
ľudia zažiť stretnutie
s Kristom so svojimi
pastiermi v živom spoločenstve Cirkvi.
Prostredníctvom
našich kamier budete
môcť tieto neopakovateľné stretnutia mládeže sledovať aj vy. Okrem
prenosov z hlavného
dejiska v Rio de Janeiro
12

so Svätým Otcom
Františkom (začíname
už 22. júla príletom
do Ria) budeme v tých
dňoch vysielať aj priame
prenosy z Ružomberka. Televízia LUX vám
umožní zažiť hĺbku aj
umenie skryté v katechézach s eparchom
Petrom Rusnákom
a bratislavským pomocným biskupom Mons.
Jozefom Haľkom, sväté
omše, netradičnú krížovú cestu aj multimediálny ruženec. V programe
majú svoje miesto silné

svedectvá i špeciálne
umelecké čísla. TV
LUX od začiatku stála
pri prípravách R13
ako mediálny partner.
Od februára odvysielala sériu prípravných
katechéz na slávenie
svetových dní mládeže
v cykle Doma je doma,
ktoré počas júla môžete
sledovať v reprízach.

Mládež je nádejou Cirkvi, preto sme radi, že
sme pri tom. A sme radi,
že sme verní aj mottu
tohtoročných stretnutí mládeže: „Choďte
a získavajte učeníkov
zo všetkých národov.“
(porov. Mt 28, 19)
Pavol Danko
oddelenie programu

Foto: internet

SDM RIO a R13

Foto: internet

Novinky v Klube priateľov
Klub priateľov sa pomaly ale isto rozrastá
a v súčasnosti je nás už
viac ako 12 400. Jedným
z našich snov je, aby
nás bolo do konca tohto
roka 15 000. Tento sen
nie je nereálny, ak sa
všetci pričiníme o jeho
naplnenie. TV LUX už
je dostupná takmer
v každej domácnosti,
mnohí z vašich známych
a priateľov, ktorí nás
predtým nemohli sledovať, už túto možnosť
majú. Preto vás znovu
prosíme o pomoc pri
získavaní nových členov.
Skúste ich osloviť a pozvať do Klubu. Okrem
pravidelných informácií
o dianí v televízii prostredníctvom zasielaného
bulletinu majú členovia
Klubu výhody a zľavy,
o ktorých vás podrobne
informujeme na zadnej
strane bulletinu. Jednou
špeciálnou výhodou sú
utorkové ranné sväté
omše slúžené za všet-

kých členov Klubu priateľov Televízie LUX.
Donedávna ste mali
možnosť nahlásiť nám
svoje prosby, ktoré
sme čítali na utorkových svätých omšiach
v rámci modlitieb
veriacich. V tomto smere
nastala zmena. Od mája
vysielame každý utorok
poobede o 15:30
hod. naživo modlitbu
posvätného ruženca
z Lúrd a vaše prosby
pridávame k úmyslom
tejto modlitby. Prosby
zároveň posielame
priamo do Lúrd, kde ich
pripájajú k ostatným
spoločným úmyslom.
Preto už neodznievajú
počas rannej svätej
omše. Vaše prosby nám
môžete telefonovať
alebo poslať mailom
na klub@tvlux.sk.
Pri distribúcii posledného bulletinu sa
vyskytol problém, kvôli
ktorému niektorým z vás
bulletin nebol doručený.
Foto: archív TV LUX
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Veľmi sa za to ospravedlňujeme, sami sme boli
prekvapení, koľko bulletinov sa nám vrátilo späť
nedoručených. Zmenili
sme totiž distribučnú
spoločnosť a oni neskôr
prišli na to, kde sa stala
chyba. Veríme, že sa to
už nebude opakovať.
V minulom čísle
bulletinu sme vás
podrobne informovali
o probléme s Digi TV.
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. Uveďte aj
svoje klubové číslo.
Stále hľadáme spôsoby, ako tento problém
riešiť. Ďakujeme za vašu
podporu a vytrvalosť
v modlitbách.

Klub priateľov
TV LUX v číslach
Počet členov
Apríl 2012

9 682

Apríl 2013

12 371

Máj 2012

9 832
Máj 2013

12 438
Dary v €
Apríl 2012

36 577,89
Apríl 2013

44 904,59

Máj 2012

36 691,89
Máj 2013

47 310,32

Eva Hrešková
oddelenie marketingu
Foto: Marek Molnár
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Jedinečná ponuka pre divákov Televízie LUX
- pútnický zájazd do Turecka
Televízia LUX vás v spolupráci
s Cestovnou kanceláriou Avema
pozýva na jedinečný pútnicko-oddychový zájazd do Turecka.
V troch októbrových turnusoch
/ 5. - 12. 10. 2013, 12. - 19. 10.
2013, 19. - 26. 10. 2013/ počas
8 dní navštívime: mesto Efez, kde
žil a pôsobil apoštol Pavol, zastavíme sa v dome Panny Márie,
kde bola údajne nanebovzatá
a budeme tu spolu sláviť svätú
omšu, pozrieme sa tiež do miest
Antálya, Perge, Hierapolis a oddýchneme si v prírodnom kúpeľnom unikáte Pamukkale. Púťou
nás budú sprevádzať duchovní
otcovia z Televízie LUX. K prvému
turnusu sa pripojí vdp. Daniel
Dian, účastníci druhého turnusu
sa môžu tešiť na spoločnosť vdp.
Juraja Drobného a počas posled-
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ného, tretieho turnusu bude pútnikov sprevádzať riaditeľ Televízie
LUX Ján Buc. Cena zájazdu je pre
divákov TV LUX len 468 € vrátane
letiskových poplatkov.
Cena zájazdu 468 € zahŕňa:
• Spiatočnú letenku do Turecka
a späť
• Transfer autobusom do Viedne
na letisko a späť
• Ubytovanie na 8 dní a 7 nocí
v prvotriednych 4* - 5* hoteloch
• Bohaté raňajky formou švédskych stolov
• Wellness v hoteloch – krytý
bazén, parný kúpeľ a sauna
• Účasť duchovného sprievodcu
• Služby profesionálneho slovenského sprievodcu
• Služby profesionálneho tureckého sprievodcu

• Vstupné poplatky do pamiatok
a objektov
• Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným a klimatizovaným autobusom
• Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona
• Bezpečnostné taxy a palivový
príplatok
V cene nie je:
• Víza 15 € (platí sa po pristátí
v Turecku)
• Individuálne kompletné cestovné poistenie 13,60 € na celý
pobyt (nepovinné)
Viac informácií nájdete na
stránke www.avema.sk alebo
na tel. čísle 0907 147 718. Spojte dovolenku a oddych pri mori
s duchovným zážitkom. Tešíme
sa na vás!
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Foto: Lukáš Lenner

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)

