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„Dovoľte mi, aby som Vám
v mene priateľov klubu TV LUX
i v mene svojom poďakoval
za to, že prostredníctvom DIGI
TV môžeme dnešným dňom
26.09.2013 opäť sledovať
Vašu televíziu. Teda trpezlivosť
a hlavne modlitby urobili svoje.
Bez snahy kompetentných osôb,
a netreba zabúdať i na našu
nebeskú Matku, by to nebolo
možné...“
František Kovalík, Gelnica
„Milá naša Luxácka rodinka. Ďakujeme Vám za krásne

Editoriál

a múdre relácie, ktoré Vaša (už
aj naša) televízia každý deň
vysiela. Veľmi nás to oslovuje,
najmä sv. omše a teraz aj adorácie. Sú balzamom na duše,
keby to bolo možné aj dvakrát
do týždňa. Je to veľmi potrebné pre tento svet aj pre naše
Slovensko i pre nás, ktoré sme
zatvorené v jednej izbe, len Pán
Ježiš a ja. Za všetko, čo robíte
pre nás, Vám veľké Pán Boh
zaplať a veľakrát odmeň.“
Alžbeta Petríková,
Pečovská Nová Ves

Prišiel ako
DAR...

„Vážená redakcia TV LUX.
Veľmi Vám ďakujeme za Vašu
prácu a úspešné vrátenie
našej televízie do ponuky DIGI
TV. Naša televízia je pre mňa
veľkým obohatením v mojom
živote.“
Neuschlová Adela,
Kremnické Bane
„PBJK, vzácni kňazi z našej
TV LUX, ale aj všetci, ktorí pre
nás pripravujete všetky relácie,
ktoré potešia, ale aj poučia, atď...
Zvlášť pozdravujeme našu Evku
Hreškovú, rodáčku z Obýc. Obyce sú len 3 km od Machuliniec.
Nie je chvála, že podporujeme,
ale povinnosť kresťana podporovať médiá. Veľmi by som chcela vyzdvihnúť p. Máriu Ondrejkovú (82 r.). Stretávame sa spolu
v našom kostolíku a ona hneď:
„Koho by sme podporili?“ Prosíme o vloženie do sv. Ruženca
z Lúrd i naše prosby...“
H. Horniaková, A. Kraliková,
M. Ondrejková, D. Cibira,
Machulince

Možno by bolo lepšie povedať, že prišiel na zem ako Dar
pre teba a pre mňa. Niekedy
môže „pozlátko” Vianoc odpútať
našu pozornosť od momentu
tohto najväčšieho obdarovania.
Ježiš prichádza ako Dar lásky
pre nás. Prichádza ako ten,
ktorý človeku ukazuje hodnotu.
Áno, Boh sa stáva človekom, prichádza z nádhery neba do chudoby maštale. Chcel to tak?
Prečo sa takto uponížil? Prečo
sa rodí v chlade ľudského srdca
a v teple zvierat? Prišiel ako Dar,
ktorého poslaním je zmeniť tmu
na svetlo. Chlad na lásku, ktorá
dáva teplo prijatia. Prišiel ukázať
Otca, ktorý sám je Láska a jeho
milovanie je dokonalé, osobné
voči každému, jeho milovanie je
bezhraničné, v milosrdenstve
je neúnavný. Ak toto človek
prijme a spracuje, nemôže ostať
nepremenený.
Asi každý z nás potrebuje
vpustiť do svojho vnútra nové
svetlo, ktoré odhalí to, čo je
skryté pod nánosom prachu.
Potrebujeme zbadať to, že
klamstvá o nás a o Bohu, malá
viera či starosti nás môžu obrať
o hodnotu, ktorú máme v sebe
vďaka tomu, že sme obdarovaní
najväčším Darom neba – Ježišom, ktorý nás dvíha z prachu
hriechu a odsúdenia do Otcovej
náruče plnej lásky. Pri ukončení

Foto: Lukáš Ronec

„Pozdravujem Vás, drahí moji.
Všetkých pracovníkov TV LUX,
počnúc p. riaditeľom otcom
Bucom... Vďaka Bohu za jeho
Otcovskú starostlivosť o nás, ale
aj za to, že existujete Vy. Pred
10 rokmi tu v Bodonoši (Rumunsko) boli sestričky Ducha
Svätého. Venovali sa deťom
a mládeži i ženám stredného
veku. Mávali sme „stretká“ a tak
nás priúčali duchovnejšiemu
životu. Keď odišli, naša skupina žien sa naďalej stretáva...
Modlitbové stretká si organizujeme, keď vysielate Katechézy
alebo Z prameňa alebo prenosy
z Vatikánu so Sv. Otcom...
Táto naša malá skupinka „Misijné združenie Ducha Svätého“
pod vedením nášho farára Jaroslava Frnku Vám posielame taký
malý príspevok. Je to máličko,
ale je zo srdca a modlíme sa
za Vás... Pozdravujem všetkých
priateľov – klubistov TV LUX.“
Mária Bigasová,
Bodonoš (Rumunsko)

Foto: Shutterstock

Z našej
pošty

Sme obdarovaní
najväčším Darom neba
– Ježišom, ktorý nás dvíha
z prachu hriechu
a odsúdenia do Otcovej
náruče plnej lásky.

Roku viery nám pápež František
adresoval aj tieto slová: „Kristus
je stredom dejín ľudstva a aj
stredom dejín každého človeka.
K nemu môžeme vzťahovať
radosti a nádeje, zármutky a úzkosti, z ktorých je utkaný náš
život. Keď je Ježiš v strede, vtedy aj tie najtemnejšie momenty
nášho života dostávajú svetlo
a nadobúdame nádej...“
Milí priatelia, viem, že žiť
v dnešnej dobe nie je jednoduché a každý by mohol vymeno-

vať mnoho situácií, okolností
a dôvodov, prečo je to tak. Ale
verím, že práve príchod Ježiša
nám prináša nádej a svetlo
do každého dňa. Nie sme sami.
Už nikdy nebudeme sami. Prajem nám všetkým, aby už nikdy
nič nezatienilo Svetlo, ktoré
prišlo na túto zem a prežaruje
každú tmu. Nech tieto Vianoce
sú opäť oprášením našej hodnoty, dôstojnosti a nádeje pre
každý deň nášho života.
Veľmi si vážime každého
z Vás, ktorí ste sa stali súčasťou
našej spoločnej televízie. Sme
vďační, že sa naše spoločenstvo
rozrastá a spoločne môžeme
budovať na Slovensku kultúru
Svetla a nádeje. Ubezpečujeme Vás, že na Vás myslíme
v modlitbách, ďakujeme za Vás
a ďakujeme Vám. Ste pre nás
obrovským darom.
S úctou vďakou
Ján Buc

riaditeľ TV LUX

Zodpovedná redaktorka: Eva Hrešková / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: archív TV LUX
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Keď sa za čias kráľa Herodesa
v judejskom Betleheme narodil
Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci
od východu a pýtali sa: „Kde je ten
novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe
a prišli sme sa mu pokloniť.“ Vošli
do domu a uvideli dieťa s Máriou,
jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje
pokladnice a dali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu. (Mt 2, 1-2. 11)
Pri snívaní o tohtoročnom adventnom a vianočnom programe
nás zaujalo slovné spojenie „dali
mu dary“. Tempo dnešnej doby,
poznačené „tlačením“ vianočnej
nálady hneď po sviatku Všetkých svätých a priam agresívnou honbou za darčekmi, nám
nechce dovoliť stíšiť sa a stále
nanovo žasnúť nad tým najväčším Darom, ktorý dáva zmysel aj
všetkým iným darčekom a darom
pod vyzdobenými vianočnými stromami. Boh dáva seba.
Neexistuje nič väčšie, nič krajšie!
Čo na tom, že namiesto zlatého
papiera je zabalený
do slamy?
Život ako dar – to
bol cyklus adventných
relácií Doma je doma,
v ktorých sme vám
predstavili nasledovaniahodné príklady z našich
nedávnych dejín. Boží
služobníci (Janko Havlík,
Michal Buzalka, Anka
Kolesárová, Alojz Mária
Chmeľ, Miriam Terézia
Demianovičová, Titus Zeman, Tomáš a František
Munkovci a Ján Vojtaššák), ktorých proces
blahorečenia stále beží
4

nej sa budeme denne modliť
modlitbu posvätného ruženca.
Pre našich najmenších pripravujeme ďalšie časti obľúbenej
relácie Klbko, v ktorej sa budeme
stretávať s apoštolmi. Malí diváci
môžu sledovať nové časti animovaných príbehov zo Starého
aj Nového zákona a koncom
prvého štvrťroku sa môžu tešiť
aj na animovaný seriál o Marcelinovi. Z ponuky filmov vám
dávame do pozornosti film Edita
Steinová: Siedma komnata.

„DALI MU DARY“
Vianoce v programe TV LUX
a ich „svätosť“ je akoby vo fáze
čakania, čiže adventu. Prijali život
ako veľký Boží dar a svedectvo
ich života je nesmiernym darom
pre našu Cirkev. Relácie Doma je
doma venované našim budúcim
blahoslaveným, nájdete v internetovom archíve na www.tvlux.sk
Na Štedrý deň privítame v našom štúdiu hostí, ktorí Televízii
LUX prinesú špeciálne dary.
Program bude popretkávaný
hudobnými fragmentmi
z vianočného koncertu
z Heľpy, ktorý niesol
podtitul: „Ak chceš dať
dar, daruj seba...“ Presne
toto prianie vám túžime
odovzdať, milí naši diváci.
Vianočný aj adventný
program sme pripravovali dlhé týždne vopred,
aby sme očistili zvyk
vzájomného obdarovania
a upriamili pozornosť
na Ježiša – na ten najvzácnejší Dar.
Pavol Danko
oddelenie programu

Na vianočné sviatky sme pre
vás pripravili pestrý a hodnotný
program. Štedrý deň začíname
rannou sv. omšou, po nej sa deti
môžu tešiť na nový trojdielny
animovaný príbeh o “Bratovi
Františkovi”, kde sa zábavno - poučnou formou budeme
venovať modlitbe a Eucharistii.
Zaspomíname si aj na minuloročné Vianoce. Podvečer sa
nám prihovorí kardinál Jozef
Tomko. Večer vám okrem relácie
“Dali nám dary” ponúkneme aj
dojímavý filmový príbeh Ruka
v ruke. Keď sa sedemročné židovské dievčatko Rachel Mathiasová spriatelí so svojím spolužiakom Michaelom O'Malley, írskym
katolíkom, čoskoro sa stanú

24. 12. o 20:10

dôvernými priateľmi. Sľúbia si,
že ostanú navždy nerozlučiteľnými priateľmi. Ich vzťah je však
ohrozený, netolerantné okolie im
pripomína náboženské rozdiely. Môže ich priateľstvo odolať
vonkajšiemu tlaku? Je natoľko
silné, aby vydržalo? Príbeh
o náboženských predsudkoch
a pohľad na ne očami nevinných
detí. Ruka v ruke je rodinný film
ocenený Zlatým glóbusom v roku
1961. Počas vianočných sviatkov
sa môžete tešiť na priame prenosy svätých omší z Kežmarku,
záznamy vianočných koncertov
z Terchovej, Stupavy i koncertu
folklórnej skupiny Kandráčovci.
V nedeľu 29. 12. vám ponúkame priamy prenos svätej omše
z Humenného a popoludní priamy prenos Vianočného koncertu Ťaskovcov. Počas vianočného
týždňa odvysielame pôvodný
televízny seriál z dielne LUX
communication Fara. Vo večerných hodinách vám ponúkneme
hraný 4 dielny film Ježiš Nazaretský. V novom roku zasvätenom Panne Márii Sedembolest-
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3. 1. o 21:55
Film rozpráva o skutočných
udalostiach zo života Edity Steinovej. Rozoberá jej konverziu zo
židovstva na katolicizmus najmä
z hľadiska problémov v rámci
jej rodiny. Môžete sa tešiť aj
na dvojdielny film PIUS XII.:
Pod rímskym nebom. Rím
1943. Mesto okupujú nacisti.
Tisíce Židov sú v ohrození života.
Vo Vatikáne, neutrálnom štáte
na území Ríma, sa pápež Pius XII.

urputne snaží uchrániť ho pred
hladom a úplným zničením.
Krásna Miriam, dcéra židovského
kníhtlačiara, prežíva svoje priateľstvá a lásku na pozadí ukrutnej
vojny. Po deportácii obyvateľov
židovského getta však stráca kontakt s rodinou, priateľom Davidom
i svojou láskou Marcom. Pius XII.
dosiahne vyhlásenie všetkých
rímskych kostolov a kláštorov
za vlastníctvo Vatikánu a tisíce Židov tu môžu nájsť útočište. Medzi
nimi i Marco a David, ktorí riskujú
svoje životy pri záchrane Miriam
z tlamy nacistov. Dokážu však
múry kostolov odolať narastajúcej
nenávisti nacistov, ktorá už nerešpektuje ani autoritu pápeža?
Vo sviatočné dni môžete sledovať na našich obrazovkách aj
príhovory osobností duchovného života:
24.12. Štedrý večer
- kardinál Jozef Tomko
25.12. Narodenie Pána
- Helena Bugošová CJ
29.12. Sviatok Svätej rodiny
- Magdaléna Sumilasová OSF
1.1. Sviatok Bohorodičky
- arcibiskup Cyril Vasiľ
6.1. Zjavenie Pána
- Justína Kostúrová OP
Michaela Škodová
oddelenie programu
foto: internet
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Televízia LUX prinesie počas
vianočných sviatkov tieto

PRIAME
PRENOSY
zo slávení Svätého Otca Františka:

Štedrý deň, 24. 12. 2013
o 21:30 h: svätá omša
v Bazilike sv. Petra
Narodenie Pána, 25. 12. 2013
o 12:00 h: vianočné posolstvo
pápeža a požehnanie
Urbi et Orbi, mestu Rímu a svetu

Silvester, 31. 12. 2013
o 17:00 h: prvé vešpery zo
sviatku Bohorodičky a Te Deum
ako poďakovanie za uplynulý
kalendárny rok
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, 1. 1. 2014 o 10:00 h:

slávnostná svätá omša vo Vatikánskej bazilike, ktorej predsedá
pápež František
Zjavenie Pána, 6. 1. 2014
o 10:00 h: slávnostná svätá
omša v Bazilike sv. Petra, ktorú
celebruje Svätý Otec

Krst Pána, 12. 1. 2014 o 9:45 h:
pápež František celebruje svätú
omšu, počas ktorej udelí sviatosť
krstu niekoľkým deťom

Ruženec v Roku
Sedembolestnej
Panny Márie

denne pomodliť celý posvätný
ruženec. To znamená ruženec
radostný, bolestný, slávnostný
a svetla. Samozrejme, nebudeme sa modliť celý ruženec naraz, ale jednotlivé ružence sme
rozdelili do rôznych vysielacích
časov s tým, že ostali zachované aj priame prenosy modlitby
ruženca z mariánskej svätyne
v Lurdoch. Po rannej svätej
omši o 7:30 h bude nasledovať
modlitba prvého ruženca dňa,
druhý ruženec sa budeme
modliť každodenne napoludnie po modlitbe Anjel Pána so
Svätým Otcom o 12:15 h, tretí
ruženec bude v našom vysielaní
popoludní o 15:30 h a posledný, štvrtý ruženec sa budeme
modliť podvečer so začiatkom
o 18:40 h. Modlitba posvätného
ruženca patrí k najrozšírenejším modlitbám
veriacich na celom
svete. A my
vám chceme
ponúknuť novú,
televíznu formu
tejto mariánskej
modlitby.

Ľudovít Malík
oddelenie programu

Foto: Shutterstock, archív TV LUX, archív LUX communication, internet

NOVINKY V PROGRAME
EFFETA
Čo majú spoločné hrniec, kelňa,
ďalekohľad, guľa na dverách,
kravata, žehlička, motýľ, mušľa či
zrkadlo s Božím Slovom? Ako sa
dajú pri pokuse o zosúčasnenie
evanjelia použiť okuliare, klobásy
na tanieri či dokonca fastfood
a granule pre psa? A viete vôbec,
čo znamená slovo Effeta? Čítajte
ďalej...
"Effeta" znamená: "Otvor sa!"
Toto zvolanie poznáme od Ježiša,
ktorý ním otvoril uši a rozviazal
spútaný jazyk hluchonemého.
(Porov. Mk 7, 32 - 35) Effeta je
tiež názov duchovnej relácie,
ktorú už rok prinášame na vaše
televízne obrazovky.
Za prvotný impulz k jej vzniku
ďakujeme pomocnému biskupovi
bratislavskej arcidiecézy Jozefovi
Haľkovi. Túžil priniesť na obrazovky TV LUX reláciu, v ktorej by
sa nedeľné evanjeliá preniesli
do súčasnosti. Hlavným zámerom
nie je hĺbková teologická exegéza,
ale v prvom rade snaha, aby bolo
Božie slovo čo najúčinnejšie i v 21.
storočí. Práve preto si každý hosť
so sebou prinesie nejaký bežný
predmet, ktorý s rozoberaným
biblickým textom naoko nesúvisí,
6

no v priebehu relácie sa ukáže,
že opak je pravdou. Podobne ako
vzal Ježiš hluchonemého z úvodného príbehu nabok a osobne
sa mu venoval, aj my sme túžili
nájsť neutrálne miesto, ktoré
bude tiché a osobné. Prvý cyklus
evanjeliových čítaní (rok C) sme
preto natáčali v podzemnej pivnici
bratov františkánov.
Adventom začal nový cirkevný
rok a s ním aj nová séria relácií
Effeta (cyklus A). Presunuli sme
sa do nového priestoru
plného popísaných
slov a kníh, medzi
ktorými najdôležitejšie miesto
opäť zaujíma
Sväté písmo.
Reláciou vás
ďalší rok bude
sprevádzať naša
nová tvár - moderátorka Evka Petrovičová.
V mene všetkých tvorcov
tejto relácie sa teším na nové
a tajuplné symbolické predmety,
no predovšetkým na ďalšie otváranie zatvorených dverí na našich
srdciach.
Pavol Danko
oddelenie programu

Deti v spoloČNOSTI
Rozhýbať svet dobrom – to
je túžbou eRka (hnutia kresťanských spoločenstiev detí) v školskom roku 2013/2014. Spolu
s našou televíziou vznikol krásny
projekt Deti v spoloČNOSTI,
ktorý vysielame vždy posledný
pondelok v mesiaci v relácii
Doma je doma. Ide o motiváciu
pre deti rozhýbať, ovplyvniť,
meniť ich spoločnosť, a teda
svet, v ktorom žijú, cez žitie
detského kresťanského spoločenstva,
cez vzor animátora a cez zážitky,
ktoré eRko
ponúka na každý mesiac.
Sme radi, že sa
na tejto motivácii
môžeme podieľať
aj my a spolu s vami
tak nanovo objavovať krásu
odvahy, všímavosti, srdečnosti či
spravodlivosti.

Klbko po novom
V prvom polroku 2014 prinesie Štúdio LUX communication
novú sériu detskej televíznej

relácie Klbko. Po preskúmaní
Starého zákona, Nového zákona,
chrámu a svätej omše sa budú
môcť najmenší diváci spolu
s Klbkom stretnúť v nových
častiach. Zoznámia sa s prvými
dvanástimi apoštolmi, ich príbehmi a vlastnosťami, ale aj s ich
znázorňovaním v umení.
Relácia sa natáča
v novom štúdiu,
s obnoveným
tvorivým tímom.
Tentoraz chýba
Katka, ale k otcovi Mariánovi
pribudol Klbku
nový kamarát –
poštový holúbok,
ktorý nosí od Katky
záhadné listy a pomáha
hľadať odpovede na pomotané
otázky. Takmer detektívne úlohy
sa mu darí riešiť vďaka klbkáčom
a ich pani učiteľke Majke Šibíkovej. Interpretka úvodnej piesne
tejto relácie a tiež piesní, ktoré
sú na CD-nosičoch z prvých
dvoch sérií, sa tak stala neoddeliteľnou súčasťou Klbkových
príbehov.
Ľubka Čutková
LUX communication
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Katolícka cirkev na Slovensku
bude po Roku viery, ktorý vyhlásil už teraz emeritný pápež
Benedikt XVI. pre celú Cirkev,
sláviť nasledujúcich
12 mesiacov Rok
Sedembolestnej
Panny Márie.
Príležitosťou
je 450. výročie
prvého zázraku
na príhovor
Panny Márie
v Šaštíne a 50.
výročie potvrdenia
Sedembolestnej Panny
Márie ako Patrónky Slovenska
pápežom Pavlom VI. Aj Televízia
LUX zareagovala
na toto výnimočné
obdobie a od januára pripravuje
jednu na pohľad malú,
ale hodnotovo
veľkú zmenu.
Vy, všetci naši
diváci, sa budete
môcť spolu každo-

Ľudovít Malík
oddelenie programu
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3x8 dní
v Turecku

Naša cesta mala okrem pútnického
i poznávací charakter. Videli sme tradičnú ručnú výrobu slávnych tureckých
kobercov, výrobky zo zlata či kože
i tradičný turecký bazár.
Naša skupina bola už druhá v poradí.
S prvou putoval Daniel Dian a s treťou
riaditeľ TV LUX Ján Buc. Myslím si však,
že hovorím za všetkých, keď poviem,
že vďaka sprievodkyni Miške (a turnus,
v ktorom som bol ja, i Dominike), sme
spoločne prežili osem nádherných dní.
A že každý z nás sa vrátil domov oddýchnutý, obohatený o nové poznatky
a povzbudený vo viere.

Reportáž zo zájazdu do Turecka
Už si nepamätám, kedy presne to
bolo. Prišiel za mnou riaditeľ TV LUX
Ján Buc s otázkou: „Nešiel by si do Turecka na púť s divákmi TV LUX ako kňaz
– sprievodca?“
„Šiel.“
Bolo 12. októbra. Spoločne s ďalšími
pútnikmi a sprevodkyňou Dominikou
sme čakali na letisku. Z pristaveného
lietadla práve vystupovali účastníci
prvého turnusu, tak sme si mávali
a s o. Danielom Dianom sme si ťapli
aspoň cez sklo, ktoré nás od seba
oddeľovalo.
V Antályi na letisku nás už čakal turecký sprievodca a s ním aj slovenská
sprievodkyňa Miška. Po ubytovaní sa
a krátkom oddychu sme sa stretli pri
večeri. Keďže na druhý deň nás čakala
vyše 400 kilometrová cesta k antickému Efezu, šiel som si ľahnúť skôr.
Prechádzali sme krajinou a od našich sprievodkýň sme sa každú chvíľu
dozvedeli niečo nové o Turecku, o jeho
histórii a kultúre, o súčasnom živote
v ňom, o horách, cez ktoré viedla naša
cesta. Pre mňa to bolo celé trochu
komplikovanejšie. Bolo nás vyše päť8

desiat, preto sme mali dva autobusy.
A tak som sa chvíľu viezol v jednom,
chvíľu v druhom. Večer sme prvýkrát
spoločne slávili eucharistiu – v kongresovej sále hotela, v ktorom sme boli
ubytovaní.
V podelok ráno sme vstúpili do Efezu
a prechádzali sme sa po jeho uliciach,
či skôr po tom, čo z nich zostalo. Efez
bol kedysi antickým veľkomestom,
neskôr kvitnúcou kresťanskou obcou
spojenou s pôsobením svätého apoštola Pavla, evanjelistu svätého Jána, miestom veľkých cirkevných koncilov. Dnes
je však archeologickým skanzenom.
Na druhý deň sme navštívili domček
nad Efezom, v ktorom podľa tradície
Panna Mária prežila posledné roky
svojho života. Svätú omšu sme slávili
pri oltári len pár metrov od neho. Ten
moment sa zo všetkého, čo sme prežili,
zapísal do našich sŕdc asi najsilnejšie.
V Hierapolise sme mali možnosť
navštíviť hrob apoštola Filipa a okúpať
sa v prírodných kúpeľoch Pamukkale. Videli sme i pozostatky antického
mesta Perge spojeného s pôsobením
apoštola Pavla.

Juraj Drobný
oddelenie programu
„Čas v Turecku bol pre mňa v mnohom inšpirujúci. Sv. apoštol Pavol, môj
birmovný patrón, ma vždy fascinoval.
No až v Turecku som viac uchopil, čo
znamenala a čo ho stála apoštolská
horlivosť vo vyznávaní Krista. Jeho
život je pre mňa fascinujúcim príbehom obyčajného človeka, ktorý sa
necháva používať Bohom. Je príbehom človeka, ktorý vo svojej horlivosti
pri vyznávaní Krista ide až na kraj
zeme, aby svoj život stratil pre iných
a našiel ho v Bohu. Uvedomil som si,
že tento príbeh vzťahu človeka s Bohom neskončil u Pavla, že aj dnes Boh
hľadá svojich Pavlov, ľudí, ktorí budú
ochotní ísť do Jeho „vinice“ a horlivo
ho nasledovať. Viem, že ten príbeh sa
netýka len mňa, a preto som v Turecku
myslel na všetkých mojich kolegov,
ktorí podobne ako ja prijali pozvanie
dať svoj život Bohu a spolu s ním byť
účastní veľkých Božích divov, ktoré
koná na Slovensku aj prostredníctvom
našej Televízie LUX.“

„Pre mňa osobne
bola silným zážitkom
návšteva Efezu, kde
bola kedysi veľmi
silná kresťanská
komunita od čias sv.
Pavla. Dosvedčuje to
aj monumentálnosť
chrámu, kde sa v roku
431 konal efezský
koncil a tam bola
vyhlásená dogma,
že Panna Mária je
Bohorodička a nie
iba Kristorodička,
ako to hlásali mnohí
bludári. Tragédiou je,
že z chrámu ostali iba
ruiny, a tam, kde kedysi kvitla viera, dnes
kresťanov niet. Potrebujeme si uvedomiť
aktuálnosť otázky
Krista, či Syn Človeka
nájde vieru, keď príde
súdiť živých i mŕtvych.
To je môj najsilnejší
dojem z púte, výzva
a zároveň aj memento, aby aj u nás pre
ľahostajnosť neostali
z kostolov iba takéto
ruiny.“
Daniel Dian, kňaz
foto: Juraj Drobný

Peter Strojný
oddelenie marketingu
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Spojení
OCEÁNOM

Nitra - Klokočina

Kysucké Nové Mesto

Trstená

Kežmarok
Foto: archív TV LUX

KRIŽIACKE
VÝPRAVY
- The Crusades
„Z historického hľadiska je veľkým úspechom
križiackych výprav, že dokázali spomaliť nepretržitý
rozmach islamských ríš. Keby nebolo križiackych
výprav, islam by dobyl Európu a dnes by sme
pravdepodobne žili v úplne inom svete,“ myslí si
profesor Thomas Maden zo St. Luis University
v USA. Rozhovor s ním nakrúcal v Istanbule štáb
štúdia LUX communicaton a EWTN. V koprodukcii
s najväčšou katolíckou televíziou na svete vzniká
nový projekt s názvom The Crusades. Natáčalo sa
v siedmich krajinách, aj na Slovensku. Podľa scenáristu, Angličana Stefana Mazzea, svetské médiá
o Katolíckej cirkvi a jej histórii šíria nepravdivý obraz
a zavádzajú. Motivácie križiackych výprav boli rôzne, prevažne však mali hlboko duchovný rozmer.
Ku križiackemu hnutiu nepatria len známe výpravy
do Svätej Zeme, ale aj boj proti moslimskej invázii
v Španielsku či vojny európskych armád proti Osmanskej ríši. Medzinárodná spolupráca umožňuje
spracovať túto citlivú tému objektívnejšie a kvalitnejšie. Nový 4-dielny cyklus prinesieme na jeseň
2014. Momentálne prebieha príprava na strih.

Za šesť rokov vysielania Televízie LUX sa v jej
reláciách vystriedali stovky hostí. Moderátori
majú stále viac práce s hľadaním nových ľudí
a tém. Naše slovenské "pieskovisko" je niekedy
predsa len trochu primalé... Cez reláciu Spojení
oceánom sa pokúšame vytvoriť nové zázemie
v Severnej Amerike, kde podľa odhadov stále
žije vyše 1 mil. Slovákov. Z prostredia slovenskej emigrácie takto prichádzajú nové témy
i hostia. Pre našich divákov sú určite zaujímavé
príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli emigrovať, ktorí
sa po príchode do cudziny museli za zložitých
okolností pretĺkať životom a napriek všetkému
si dokázali uchovať svoju vieru, slovenský jazyk
a kultúru. Vďaka pomoci našich partnerov sa
nakrúca v USA v štúdiu Hallel communications
neďaleko New Yorku. Založil ho filmár Fr. George
Torok a spolu s ním tu pôsobia 4 slovenskí kňazi.
Jedným z nich je aj moderátor relácie Ferko
Čonka. S hosťami z rôznych vrstiev americkej
spoločnosti diskutujú ľubozvučnou slovenčinou
s americkým prízvukom, čo relácii dodáva výnimočné exotické čaro.

SAFi 2013: Vyhodnotenie!
Prvý ročník súťaže amatérskych
filmárov SAFi 2013 je úspešne za nami! Do redakcie našej
televízie prišlo spolu 31 krátkych
dokumentov o živote v slovenských farnostiach. Tu je zoznam
všetkých, ktorí sa zapojili:
1. Tibor Ševčík, Šaľa
2. Magdaléna Šeríková,
Kysucké Nové Mesto
3. Rod. Bumbalová, Jelenec
4. František Žarnay, Prešov
5. Marcel Ďurkovský, Brodno
6. Tomáš Thúr, Ján Grega,
Margecany
7. Erika Hušlová, Zubrohlava
8. Milan Jánoš, Rajec
9. Ľubomír Šarišský,
Chminianska Nová Ves
10. Juraj Zongor, Plavecký Peter
11. Patrik Benyak, Kežmarok
12. Rod. Repková, Komjatice
13. Štefan Granec,
Bratislava - Petržalka I.

Marek Poláček, LUX communication
Foto: archív LUX communication

Marek Poláček, LUX communication

Foto: archív TV LUX

Foto: archív LUX communication
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14. Martina Vodičková, Trstená
15. Barbora Bilková, Šenkvice
16. Dominik Tudoš, Michalovce
17. Martin Rosa, Roman Fabík,
Topoľčany
18. Lukáš Sýkora, Bratislava Petržalka I.
19. Anna Sedláčková, Kysucké
Nové Mesto
20. Jozef Marčin, Kobyly
21. Dezider Hayden, Juraj Baláži,
Preseľany
22. Matúš Vráb, Oravská Jasenica
23. Ľubomír Kosper, Rajec
24. Matej Mičiak, Brodno
25. Lukáš Lenner, Juraj Ondruš,
Nitra - Klokočina
26. Terézia Vargovčíková, Sabinov
27. Gaučáci, Bratislava - Záhorská
Bystrica
28. Jozef Palaščák, UPC sv. Košických mučeníkov, Košice
29. Peter Šlosár, Plaveč
30. Pavol Martaus, Martin
31. SpolkoTV, Trebišov

Jediné video nesplnilo základnú
požiadavku, nakoľko presiahlo
dĺžku 5 min. Ostatné videá boli
zverejnené na stránke safi.tvlux.sk,
kde bolo možné za ne hlasovať.
V prvom kole prišlo spolu 11 202
platných hlasov. Na základe
diváckeho hlasovania postúpili
do finále dve videá: dokument
o farnosti Nitra - Klokočina (1657
hlasov) a dokument o farnosti
Trstená (1281 hlasov). Videá posúdila aj odborná porota v zložení:
Marek Poláček, režisér a dokumentarista; Zdenka Pašuthová,
dramaturgička; Tomáš Straka,
kameraman a režisér; Veronika
Remišová, scenáristka. Porota
posunula do finále až dve videá,
hoci pôvodne mala vybrať iba jedno. Na základe hodnotenia poroty
postúpili do finále videá o farnostiach Kežmarok a Kysucké Nové
Mesto - farnosť sv. Jakuba.
„Keďže nielen jedno video by
si zaslúžilo byť víťazom, vybrali
sme teda aspoň dve, ktoré podľa
nás najobsažnejšie predstavili
farnosti,“ zdôvodňuje rozhodnutie
poroty Tomáš Straka a upresňuje:
„Jedno veselé a komentované, no
a druhé, naopak, seriózne, s mnohými rozhovormi.“
Štyri finálové videá boli
sprístupnené opäť na stránke
safi.tvlux.sk a diváci mali možnosť
počas ôsmich dní intenzívne
hlasovať. Pri hlasovaní už bolo
potrebné okrem e-mailovej adresy
11

1. miesto: Lukáš Lenner a Juraj
Ondruš, farnosť sv. Gorazda
Nitra - Klokočina
2. miesto: Patrik Benyak
a Barbora Ambrózová, Kežmarok
3. miesto: Anna Sedláčková
a kol., Kysucké Nové Mesto
4. miesto: Martina Vodičková,
Trstená
Foto: archív TV LUX

Víťazná dvojica získala kameru
GOPRO HD HERO 3 a z farnosti
sv. Gorazda v Nitre prinesie
Televízia LUX po dohode so
správcom farnosti priamy prenos
svätej omše na náklady televízie.
Všetky súťažné videá je možné
si pozrieť na stránke http://safi.
tvlux.sk/. Odmenili sme aj niekoľkých hlasujúcich, dvaja získali XL
sedací vak z internetového obchodu najsedacievaky.sk. Ďalší dostali
knihy z vydavateľstva kumran.sk
a Nový zákon Biblia 1SLOVO
z internetového obchodu ver.sk.
Ďakujeme všetkým zúčastneným
a blahoželáme víťazovi!
Eva Hrešková,
oddelenie marketingu
12

TV LUX
opäť súčasťou
DIGI TV!

Novinky v Klube priateľov

uviesť aj svoje meno, priezvisko
a poštovú adresu. Preto prišlo
síce menej hlasov, no hlasovanie
prebehlo férovejšie. Tu je výsledné
poradie videí vo finále SAFi 2013
na tému: Moja farnosť:

Milí priatelia, je úžasné vidieť a cítiť podporu vás všetkých.
Ďakujeme za každú modlitbu, ktorú ste nám venovali ako
Mikulášsky darček! Ďakujeme aj za finančné príspevky a dary,
za povzbudenia i námety na zlepšenia. Veríme, že vás potešil
kalendár na rok 2014, ktorý sme vám poslali. Máme pre vás
ďalšie príjemné prekvapenie. Pre tých z vás, ktorí využívate pri
platbách za plyn a elektrinu službu SIPO, máme zaujímavý tip.
Príspevky do Klubu priateľov TV LUX už totiž môžete platiť
spolu s ostatnými pravidelnými platbami cez SIPO. Ako?
Zavolajte nám na tel. číslo 02 60 20 27 27 a dajte nám vedieť,
že si prajete zahrnúť pravidelné príspevky pre Klub priateľov do
platby SIPO. Uveďte aj výšku platby, ktorou chcete našu televíziu
mesačne podporovať. Ak tak urobíte do 16. januára 2014,
už vo februári môžete prispieť na chod televízie cez službu SIPO
Slovenskej pošty. Ak sa prihlásite neskôr, bude to možné až od
ďalšieho mesiaca. S pridaním tejto platby nie sú pre vás spojené
žiadne dodatočné náklady, poukážku SIPO je potrebné vyplatiť
vždy do konca daného mesiaca. Aj toto je krok, ktorým vám
chceme uľahčiť podporovanie našej televízie.

Vážení televízni diváci
a priatelia, TV LUX je
od 26. 9. 2013 opäť
súčasťou programovej platformy DIGI TV.
Veríme, že ste túto
skutočnosť už viacerí
z vás postrehli a že
vám podobne ako nám
priniesla veľkú radosť.

Eva Hrešková, oddelenie marketingu

Dovoľte mi aspoň pár
vetami opísať priebeh
opätovného zaradenia TV LUX do DIGI TV.
V druhom čísle bulletinu
v tomto roku sme opísali celú situáciu ohľadom
nášho vyradenia z programovej platformy
DIGI TV. Vtedy nás ešte
predchádzajúci majiteľ
DIGI Slovakia bez
akéhokoľvek upozornenia vyradil z ponuky
Digi TV odvolávajúc sa
na technické problémy,
ktoré údajne riešia.
Po nečakanom
vyradení TV LUX sme
sa so zástupcami spoločnosti DIGI Slovakia
ešte niekoľkokrát stretli
s cieľom nájsť riešenie,
no ani po mnohých
rokovaniach sa vec ne-

vyvíjala v náš prospech.
Mrzelo nás to o to
viac kvôli vám, našim
divákom, ktorí ste pri
nás stáli od samého začiatku. V tom čase nám
veľmi pomohla vaša
podpora, ktorú ste nám
prejavovali telefonátmi
a modlitbami.
Situácia sa zásadne
zmenila začiatkom leta,
keď sa majiteľom DIGI
Slovakia stala spoločnosť Slovak Telekom, s r.
o., ktorá na Slovensku
vlastní okrem iného
aj televíznu platformu
Magio TV. Informácia
o tejto transakcii nás
veľmi potešila, pretože
s touto spoločnosťou
máme dlhodobo
vynikajúcu spoluprácu.
Okamžite sme preto

kontaktovali vedenie
Slovak Telekom, s. r. o.,
a rozbehli sme rokovania. Ich výsledkom
je opätovné zaradenie
TV LUX do platformy
DIGI TV.
Ešte raz vám veľmi
pekne ďakujeme
za duchovnú i materiálnu pomoc počas
posledných mesiacov,
bol to pre nás všetkých
náročný čas. Ale ako
píše sv. Pavol v liste
Rimanom, „vieme, že
tým, čo milujú Boha,
všetko slúži na dobré.“
(Rim 8, 28) Prajeme
vám požehnaný čas pri
sledovaní našej - vašej
televízie.
Peter Strojný
oddelenie marketingu

Televízia LUX je už dostupná pre cca 1 680 000 domácností na Slovensku!

Klub priateľov v číslach
Počet členov Klubu

Dary v EUR

September 2012 September 2013
10 723
13 028

September 2012 September 2013
36 780,26
53 784,00

Október 2012
11 051

Október 2013
13 180

Október 2012
49 388,12

Október 2013
70 919,31

November 2012
11 320

November 2013
13 392

November 2012
64 986,53

November 2013
53 235,24
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Naladíte nás
na satelite ASTRA 3B,
k dispozícii sme tiež v
satelitných platformách
Skylink, CS-link, Digi TV
a freeSAT. Sme súčasťou väčšiny kábloviek
na Slovensku (napr.
UPC, Magio, Fiber TV,

Slovanet, Swan, Antik,
Martico, Dsi Data atď.).
Celoslovensky vysielame cez DVB-T v
platforme PLUSTELKA
a lokálne vysielame
cez DVB-T multiplexy v
okresoch Pezinok - K
41, Piešťany - K 42,

Banská Bystrica - K 27,
Poprad - K 44, Prešov
- K 27. Momentálne
pripravujeme vysielanie
cez lokálny DVB-T multiplex v Púchove, kde by
sme mali byť k dispozícii
na K 51, už začiatkom
roka 2014.
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- 50. vyrocie

- 450. vyrocie

-

-

potvrdenia Sedembolestnej
Panny Márie
za Patrónku Slovenska
pápežom Pavlom VI.

od prvého zázraku
na príhovor
Panny Márie
v Šaštíne

2014

ROK SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE
Televízia LUX pri tejto príležitosti bude počas roka prinášať:

• Priame prenosy svätých omší z Národnej Baziliky v Šaštíne
• Priame prenosy svätých omší zo slovenských kostolov
zasvätených Sedembolestnej Panne Márii
• Modlitby posvätného ruženca
- každý deň radostný, bolestný, slávnostný a ruženec svetla
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Vianoce plné radosti

z toho najväčšieho Daru, ktorý sme dostali,
Vám praje Televízia LUX!
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)

ZĽAVY pre členov Klubu priateľov TV LUX

25%

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

5%

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

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

7%

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

10% • 5%

Zľava 10% v internetovom obchode
Dobrá kniha na www.dobrakniha.sk
a 5% zľava v predajniach v Trnave,
v Košiciach, v Bratislave a v Piešťanoch

10%

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

5%

Zľava 5%
v 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).

