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„Moji milí v TV
LUX, píši Vám ještě
pod dojmem dnešní
překrásné adorace,
velké poděkování
a obrovský dík
všem, co se podílejí na celém chodu
TV, zvláště kněžím
za ranní mše svaté a následně modlitby růžence.
Jsem Bohu vděčná, že
splnil Vaším prostřednictvím moje
přání, a to společné modlitby
růžence. Moc mě potěšili přímé
přenosy modliteb růžence z Lurd,
kdy se ve vzpomínkách vracím
na ta krásná promodlená místa,
a nyní ranní růžence ze studia
jsou dalším nádherným i když jen
virtuálním společenstvím. Pán
Bůh Vám všem žehnej a Panna
Maria ať Vás chrání.“
Milada Hájková

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
variabilný symbol: klubové číslo

„Milí priatelia TV LUX! Ďakujeme Vám za úžasné ružence od 7.
januára 2014. Boli sme príjemne
prekvapení ráno 7. 1., keď sme
na obrazovke uvideli deti. Bol
to nádherný zážitok modliť sa
spolu s nimi ruženec. Nie menej
nádherné sú ružence z Lúrd, so
zamestnancami TV LUX alebo
ružence Rodiny Nepoškvrnenej.
S programovou zostavou sme
veľmi spokojní. Reprízy máme
radi, pretože v nich objavíme
vždy novú myšlienku. Ďakujeme
Stvoriteľovi za našu katolícku
televíziu a modlíme sa za toto
neskutočné dielo.“
Miroslav a Anna Kováčoví
„Pokoj a dobro do TV LUX. Ďakujem. Aj teraz som bola účastná
priameho prenosu. Je to veľmi
silná modlitba, keď vidím Matku
a som vlastne v Lurdoch... veľmi
silná... Sv. ruženec je silná modlitba, ale takto... až som plakala.
Vďaka Ti, MAMA naša, a vďaka
VÁM, ktorí nám sprostredkúvate
tieto hlboké zážitky a prežívania.“
Mária
„Srdečne Vás všetkých pozdravujem a veľmi pekne ďakujem
za modlitby sv. ruženca počas
dňa. Modlila som sa aj doteraz,
ale málokedy sa mi podarilo pomodliť celý veľký ruženec. Dúfam,
že s Vašou pomocou sa mi to
bude dariť a budem to obetovať
aj za Vašu – našu televíziu. Nech
Vás Pán bohato odmení!“
Anka z Popradu
„PBJK, milí naši duchovní otcovia. Prajem Vám veľa Božej
milosti a zdravia v tomto roku,
ktorý začíname. Ja osobne Vám

zo srdca ďakujem za toto dielo.
Nech Vás Duch Boží sprevádza
v začatej práci. To už bolo veľmi
potrebné. Teraz ste ma prekvapili
s tými deťmi, čo sa modlia
ruženec - je nádherný. Také sú
zlaté! Prajem veľa Božej milosti
a zdravia aj všetkým, ktorí sa
podieľajú na vysielaní. Moji milí,
Vy ste v správnom čase na správnom mieste. To, čo ste dokázali,
je naozaj na česť a slávu Božiu
a na spasenie a návrat veľa ľudí
na pravú cestu. Nech Vám k tomu
Duch Svätý a Matka naša najdrahšia pomáhajú.“
Mária
„Sledujeme TV LUX, ak je
možné, každý deň. Robíte úžasné
programy pre ľudí ako jediná
televízia. Teším sa na priame prenosy sv. omší z národnej baziliky
v Šaštíne. Poznám ju osobne.
Teším sa aj na prenos programov
z Vatikánu. Vaše relácie cítime
ako balzam na dušu. Modlím sa
za Vás aj Vašich kolegov. Nech Vás
Pán žehná a ochraňuje aj nebeská
Matka Panna Mária. Pán nech Vás
odmení za to, čo robíte.“
Ing. Jolana Štrajtová, Košice
„Vážení a ctení duchovní
otcovia a všetci zamestnanci TV
LUX. Chcela by som Vám všetkým
poďakovať za všetky Vaše programy, ktoré sledujem takmer
celý deň. Sväté omše, adorácie,
ruženec z Lúrd, prvé piatky,
Korunku Božieho Milosrdenstva, zvlášť adorácie p. kaplána
Martina Šafárika. Modlím sa
za Vás k Františkovi Saleskému.
Vaša členka a diváčka všetkých
programov TV LUX.“
Emília

Určite to, drahí klubisti,
poznáte. Rodič drží malé dieťa
za ruky a učí ho chodiť. Ak by
ho takto držal stále, dieťa by sa
chodiť nenaučilo. Z času na čas
ho preto musí pustiť a odmenou
za to sú prvé samostatné kroky
dieťaťa. I keď je potrebné ho
ešte občas podržať, krok sa stáva stále istejším a stabilnejším.
Chcem sa vám všetkým ako
člen Televíznej rady poďakovať,
že umožňujete nášmu spoločnému dieťaťu, Televízii LUX,
čoraz stabilnejšie stáť na vlastných nohách.
Pri jej vzniku sa spoločníci
zaviazali po určitý čas pravi-

Ďakujeme,
že Televízia LUX
sa vďaka vám
učí chodiť
stále istejšie.

delne podporovať fungovanie
televízie nie malou finančnou
sumou. Cieľom bolo, aby sa
ukázalo, či o takúto televíziu
majú diváci záujem a či ju
potrebujú. Viac ako 14 tisíc
členov Klubu je dôkazom, že
je to tak. Sme radi, že hlavná
časť nákladov na chod televízie
je už krytá vašimi príspevkami.
Postupné znižovanie vkladov
spoločníkov, ktoré bolo plánované od začiatku projektu, je

Foto: osobný archív J. Kováčika

Z našej
pošty

Editoriál
Televízia LUX dospieva
vyvažované vašou ochotou
prispievať. Najvýznamnejšia je
pre nás pravidelná mesačná
podpora. Ak by v budúcnosti
15 tisíc členov dokázalo
prispievať 5 EUR mesačne,
televízia by už úplne stála
na vlastných nohách. Pri počte
30 tisíc takýchto členov by sa
televízia stala plnoformátovou
s kvalitnými filmami i novými
reláciami bez potreby častých
repríz.

Nechceme zabúdať ani
na príspevky vo forme modlitby. Veľmi ich potrebujeme
a ďakujeme za ne. Spájajú nás
s Prameňom a Dôvodom našej
existencie.
Ďakujeme, že Televízia LUX
sa vďaka vám učí chodiť stále
istejšie, hoci chôdza ešte úplne
samostatná nie je.
Jozef Kováčik

člen Televíznej rady TV LUX

Zodpovedná redaktorka: Eva Hrešková / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: Jaroslav Votoček, Eva Hrešková
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21. 2., 28. 2. o 21:55 h

Filip Neri 1, 2/2

16. storočie, Rím, 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.

7. 3. o 21:55 h

14. 3. o 21:55 h

Počas vojny zajali Nemci v Severnom mori sovietsky vlečný čln
a za prísľub života donútili jedného z námorníkov zastreliť svojho
kapitána. Čln potom vyhodili do
vzduchu. Námorníka zachránia
mnísi z neďalekého ostrovného
kláštora, kde sa zotaví a ako
mních Anatolij zasvätí svoj život
Bohu a pokániu za svoj hriech.
Po rokoch modlitieb a služby
v kláštornej kotolni sa uňho
začne prejavovať dar poznania
a uzdravovania, čo sa rozchýri
po okolí. Neodmieta nikoho, kto
požiada o pomoc. Aj keď sa snaží
svoje schopnosti skôr ukryť, aby
ľudí doviedol k pravde, často im
nastavuje zrkadlo, nešetriac ani
kláštorných spolubratov. Plynie
čas a dni Anatolijovho života,
pokánia a zázrakov sa napĺňajú.
Dušu ctihodného a tak trochu
neskrotného mnícha rozruší
príchod nečakanej návštevy...

Keď sa sedemročné židovské
dievčatko Rachel Mathiasová
spriatelí so svojím spolužiakom
Michaelom O‘Malley, írskym
katolíkom, čoskoro sa stanú
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.

Ruka v ruke

21. 3. o 21:55 h

October baby
Príbeh o jedinečnosti ľudského
života a sile odpustenia. Hannah
vo svojich 19 rokoch zisťuje, že
bola adoptovaná po tom, čo prežila umelý potrat. Vydáva sa hľadať svoju biologickú matku, aby
zistila pravdu o svojej minulosti
a snáď našla aj nádej pre budúcnosť. Film je inšpirovaný skutočným príbehom Gianny Jessen.
4

1. 3. o 10:00 h

Pokračujeme prednáškami
II. ročníka letného semestra
na tému AKTUÁLNE PROBLÉMY
TEOLÓGIE. Prvá prednáška:
Cirkev ako jednota Najsvätejšej
Trojice.

pri príležitosti životného
jubilea kardinála Jozefa Tomka
a emeritného biskupa Mons.
Alojza Tkáča.

Univerzita tretieho veku

s Televíziou LUX
Ostrov

24. 2. o 16:05 h

Svätá omša z Košíc

nového argentínskeho pápeža.
Dokument približuje najpôsobivejšie obrazy konkláve a prvého
vystúpenia pápeža Františka,
ktoré oslovilo svet láskavosťou,
jednoduchosťou a humorom.
17. 3. - 20. 3. o 19:30 h

Kroky viery

28. 2. o 17:30 h

Televízne duchovné cvičenia
pod vedením bratov kapucínov.

Na Slovensku ho poznáme
predovšetkým z oficiálnych
vystúpení a slávností. Vieme, že
celé desaťročia ovplyvňuje chod
svetovej Cirkvi a vo Vatikáne má

21. 3. o 17:30 h

dokument
Kardinál Jozef Tomko

Doma je doma
- zhrnutie duchovných cvičení
a odpovede na vaše otázky.
Foto: Marek Molnár

Filmové večery

Programové tipy
5. 3. o 20:20 h

Fundamenty /2. časť/
Nová diskusná relácia, v ktorej
budeme s moderátorkou Jankou
Zlatohlávkovou rozoberať Katechizmus Katolíckej cirkvi.
významnú pozíciu. Aké je však tajomstvo jeho úspechu a výbornej
kondície aj v 88 rokoch života?
Prečo sa pri modlitbe breviára
prechádza a čo si myslí o bolesti
a smrti? Prečo si na svoje cesty
po misiách brával kameru a ako
mu chutilo mäso z krokodíla?
Film prešpikovaný hlbokými
myšlienkami, životnými skúsenosťami aj vtipnými poznámkami
sa odvíja na turistike v Alpách,
na Lomnickom štíte, v chaose
rímskej dopravy aj v súkromí
domova.

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

7. 3. o 17:30 h

Kto je pápež František?
Dokument obsahuje doposiaľ
nevydané nahrávky zo života
kardinála Bergoglia. Predstavujú nám výnimočnú charizmu

23. 3. o 7:25 h

Klbko a dvanásť
apoštolov
Tak znie podtitul série najnovších desiatich relácií pre deti
z produkcie štúdia LUX communication. Klbko sa bude tentoraz
snažiť rozlúštiť Katkine hádanky,
ktoré nie sú len také obyčajné.
Za každou z nich sa skrývajú
súvislosti s niektorým z apoštolov. Pomáhať mu bude jeho
kamarát - otec Marián, klbkáči
a pani učiteľka, ale aj celkom
nový kamarát... Reláciu môžete
sledovať aj v nedeľu podvečer
o 18:10 h, v utorok o 17:05 h
a v sobotu o 7:55 h.
Michaela Škodová

oddelenie programu
foto: internet
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Farnosť sv
.G
Nitra-Klok orazda
očina

Pri tom musím byt!´

Návšteva víťaznej farnosti SAFi 2013
Súťaž SAFi sa skončila, víťazi
Lukáš a Juraj už dostali svoju
GOPRO kameru a pred nami
bola posledná úloha, odvysielať
priamy prenos nedeľnej svätej
omše z víťaznej farnosti. Povedal
som si: „Pri tom musím byť!“
Bola nedeľa, 19. januára.
Zaparkoval som pred Centrom
voľného času v Nitre a zašiel
som sa pozrieť do kostola. Práve
sa končila jedna zo svätých omší
a naša Evka (pozn. Hrešková) so
svojou sestrou Aničkou pripravovali vzadu v kostole stolík
s klubovými predmetmi. Vybral
som sa na faru. Privítal ma môj

6

priateľ, dekan Miroslav Hafera,
správca tunajšej farnosti sv.
Gorazda, a zobral ma do jedálne
na raňajky. Pri stole už sedeli
kolegovia z televízie. Okamžite
som sa cítil ako doma.
Kolegovia po raňajkách odišli
urobiť posledné prípravy pred
prenosom a ja som sa šiel
do sakristie pripraviť na svätú
omšu. S pribúdajúcimi minútami
pribúdalo miništrantov i ľudí
v kostole. Mohlo byť tak 9:20
h, keď som si uvedomil, že už
vysielame. Vytiahol som mobil
(pozn. TV LUX sa dá pozerať aj
cez mobil) a spoločne s mi-

ništrantami sme sledovali Paľa
Danka, ktorý pred kostolom
„spovedal“ dekana Miroslava,
pani kostolníčku i oboch mladých víťazov súťaže SAFi 2013.
Počas svätej omše sme privítali v Cirkvi malú Terezku, ktorá
prijala sviatosť krstu pred našimi
kamerami. Aká bola atmosféra a o čom Mirko kázal, to ste
mali možnosť vidieť v priamom
prenose, prípadne si to môžete
pripomenúť v našom archíve
na internete.
Po svätej omši ma Paľo
stiahol k oltáru a spoločne sme
predstavili televíziu: „Tam vidíte

s kamerou Milana, šťastne ženatého otca štyroch detí, tuto zase
Lukáša, šťastne ženatého otca
dvoch detí. Pri kamere pod chórusom stojí váš farník Lukáš, víťaz
súťaže SAFi. Vďaka nemu a jeho
priateľovi Jurajovi sme dnes
vysielali tento prenos. V réžii
prenosového vozu sedí Miško
a Martin, obaja šťastne ženatí,
zatiaľ bezdetní. A jediný slobodný je tu Frenky. No a vzadu pri
stolíku s klubovými vecami nájdete Evku, ktorú poznáte z Luxárne,
a jej sestru Aničku.“ „A nesmieme
zabudnúť na študenta Šimona,
ktorý sa k nám priplietol ešte
ako gymnazista a dnes študuje
na VŠMU v Bratislave. Pribehne
nám pomôcť vždy, keď má čas.“
Nedalo mi v tej chvíli nepripomenúť 90. narodeniny najvýznamnejšieho dnes na Slovensku žijúceho človeka, Jána
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Chryzostoma kardinála Korca,
ktorý bol nitrianskym biskupom
a dodnes tu žije.
Kolegovia postupne pobalili
kamery, mikrofóny a vysielaciu
techniku, my ostatní sme sa
dorozprávali s ľuďmi, ktorí boli
na svätej omši. Nakoniec sme sa
všetci stretli vo farskej jedálni pri
obede. Že bol fantastický, o tom
nepochybujte. Ale oveľa dôležitejšie pre nás bolo prijatie, ktorého sa nám dostalo. Uvoľnená
rodinná atmosféra a rozprávanie
o všetkom možnom, o televízii,
o pastorácii, o situácii v Cirkvi
na Slovensku.
Pri rozlúčke mi dekan Mirko
Hafera povedal pár viet. Nepamätám si ich presne, ale ich
význam bol zhruba takýto: „Keď
za mnou chlapci prišli s tým, že
chcú točiť film o farnosti, neveril
som, že to stihnú. Ale stihli. A keď

vyhrali hlavnú cenu, ku ktorej
patril i prenos svätej omše na náklady televízie, povedal som si,
prečo nie. Ale nepripisoval som
tomu ktovieaký význam. No čím
viac sa blížil termín prenosu,
tým viac sa aktivizovali ľudia vo
farnosti. A hoci sme živá farnosť,
v nás všetkých sa čosi prebúdzalo, a ja som dnes rád a som vďačný, že ste prišli. Doprial by som
každej farnosti, aby niečo také
zažila. A odkáž riaditeľovi Jankovi
Bucovi, že ho tu čakáme.“
Jankovi som odkaz odovzdal
počas nakrúcania Luxárne.
A niekde vo vnútri sa mi opakovane ozýva: „Bože, ďakujem Ti
za dar televízie a za privilégium,
že i ja smiem byť pri tom.“
Juraj Drobný

oddelenie programu
Foto: Jaroslav Votoček a archív TV LUX
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Foto: internet

Kardinál Korec má za sebou strhujúci
príbeh kňaza a biskupa. Svoju vieru dosvedčil v ťažkých časoch komunistickej
totality. Väzenie, sledovanie, odpočúvanie, výsluchy. Napriek tomu všetkému
za celých 40 rokov tajne vysvätil okolo
120 kňazov. Veľkosť človeka a kňaza
sa ukazuje nielen v skúškach, ale aj
v poslušnosti. Keď mu v roku 1976
zakázal Vatikán svätiť kňazov, aj keď nie
s ľahkým srdcom, poslúchol. Aký to rozdiel oproti dnešku! Po páde totality a vymenovaní za biskupa a kardinála ostal
kardinál Korec stále otcom. A dnes, aj
vo veku 90 rokov, je neustále aktívny
a zorientovaný či už v cirkevnom, alebo
v spoločenskom dianí.
Kardinál Tomko má za sebou odlišný,
ale nemenej zaujímavý životný príbeh
spojený s Večným mestom a Svätou

Ján Chryzostom Korec
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Nenechajte si
ujsť v našom
vysielaní

28. 2. o 17:30 h
dokument Kardinál
Jozef Tomko
1. 3. o 10:00 h
Svätá omša z Košíc
pri príležitosti
životného jubilea
kardinála
Jozefa Tomka

Ľudovít Malík, oddelenie programu

Tipy na relácie
v archíve na
www.tvlux.sk:


Aktuálne
s kardinálom Tomkom


Vlastná cesta (56 60) - s kardinálom
Jozefom Tomkom


Kardinál Korec - príhovor /pri príležitosti
90. narodenín/


Kniha (8) - literárne
dielo Mons. Jána
Chryzostoma kardinála Korca vrátane
titulu Kristov kňaz

Jozef Tomko

stolicou. Môžeme povedať, že jeho osudom sa stali misie. Najprv, po kňazskej
vysviacke, pôsobil v Kolégiu sv. Jána
Nepomuckého, kde sa ako vicerektor
a ekonóm staral o seminaristov. Neskôr
sa stal jedným zo signatárov iniciatívy
za vybudovanie Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Vznikla tak
ustanovizeň, ktorá mala za cieľ výchovu
kňazského dorastu pre slovenských
emigrantov v zahraničí. Aj v tomto
diele bol prítomný misijný duch. Keď sa
v roku 1979 stal generálnym sekretárom Synody biskupov, bol jedným
z najvyššie postavených Slovákov vo
Vatikáne. K misiám sa vrátil v roku
1985, kedy ho blahoslavený Ján Pavol II.
vymenoval za prefekta Kongregácie pre
evanjelizáciu národov a kardinála. Stal
sa, ako sa tento post niekedy označuje,
“červeným pápežom”. Totiž ako prefekt
BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Veľká biblická
internetová súťaž
pre celú rodinu
Od decembra sa na našich obrazovkách pravidelne objavuje nová súťaž.
Je určená skutočne pre celú rodinu,
pretože ju pripravujeme v spolupráci
s domom prijatia Rodinkovo.
Každý týždeň môže jedna rodina získať bezplatný víkendový pobyt v Rodinkove. Stačí, ak správne odpovie
na súťažnú otázku týždňa a má šťastie
pri žrebovaní . Otázka vždy súvisí
s evanjeliom najbližšej nedele. Zadanie
súťažných otázok môžete zachytiť počas nášho vysielania alebo na internete
- na stránke www.rodinkovo.sk.
Zo správnych odpovedí žrebujeme
výhercu víkendového pobytu v Rodinkove vždy v utorok počas relácie Doma
je doma, ktorá sa začína o 17:30 h. Na
tých, ktorí správne odpovedia na čo
najviac súťažných otázok počas celého
roka, čaká veľké žrebovanie na záver
súťaže:
1. cena: púť do Svätej zeme pre manželov
2. cena: púť do Ríma pre celú rodinu
3. cena: týždňový pobyt počas letných
prázdnin pre celú rodinu v Rodinkove
Ak sa chcete zapojiť do súťaže, je
potrebné sa zaregistrovať na stránke
www.rodinkovo.sk.
Pavol Danko, oddelenie programu

Foto: internet

Katolícka cirkev na Slovensku si tento
rok, okrem iných udalostí, pripomína
aj životné jubileá dvoch významných
osobností našej Cirkvi a národa. Ide
o kardinálov Jána Chryzostoma Korca
a Jozefa Tomka, ktorí oslavujú 90 rokov
svojho života. Dve osobnosti, dva
rozdielne životné príbehy, ktoré však
majú spoločného menovateľa - službu
Bohu a Cirkvi. Životné osudy oboch
zmenilo nastolenie komunistického
režimu v roku 1948. Kardinál Korec bol
internovaný, prepustený a začal svoju
dlhoročnú aktivitu v podzemnej cirkvi
najprv ako kňaz Spoločnosti Ježišovej
a od roku 1951 ako tajný biskup. Kardinál Tomko sa po tom, ako ho košický
biskup Čársky poslal na štúdiá do Ríma,
kde bol v roku 1949 vysvätený za kňaza, práve kvôli komunistickému režimu
nemohol viac vrátiť na rodné Slovensko.

DVAJA KARDINÁLI

pre misie mal po pápežovi, ktorý má
zodpovednosť za celú Cirkev vo svete,
na starosti najväčšiu časť sveta. Kardinál
Tomko neúradoval z kancelárie, ale overoval si situáciu priamo na mieste. To
znamenalo veľmi časté cesty na misijné
územia. Aj po odchode do “dôchodku”
ostal kardinál činný v niektorých výboroch a komisiách Svätej stolice. Okrem
iného bol aj členom komisie na skúmanie zjavení v Medžugorí.
Je výnimočné, že tak malý národ,
akým sú Slováci, má v krátkom časovom
úseku dvoch kardinálov, ktorí sú zároveň aj silnými osobnosťami a hlboko
veriacimi ľuďmi. Ďakujme Bohu za tento
dar a vám, eminencie, prajeme Ad
multos annos!
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ŠPECIÁLNA ZĽAVA na DVB-T prijímače
pre členov Klubu priateľov do 30. 4. 2014!

KROKY VIERY 2014
Televízne duchovné cvičenia

Foto: internet

Vlaňajšie duchovné
cvičenia s otcami
redemptoristami mali
veľký ohlas od vás –
našich divákov, a veríme,
že vyvolali nielen
pozitívne reakcie, ale aj
posun na našej i vašej
duchovnej ceste. Od 17.
do 21. marca 2014 pre
vás pripravujeme druhé
televízne duchovné
cvičenia.
Tento rok nás krokmi
viery budú sprevádzať
bratia kapucíni. Počas
týždňa duchovných
cvičení bude televízny
program upravený
tak, aby bol každý deň
od rána pretkávaný
dôležitými myšlienkami
nášho kráčania vo viere
- Boh - Láska, Hriech,
Ježiš - Spasiteľ, Viera
a obrátenie, Ježiš ako
Pán, Duch Svätý, Rast
a premena v Kristovi
a Cirkev ako spoločenstvo. Ranné sväté omše
budú slúžiť bratia kapucíni a počas dňa vám
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niekoľkokrát ponúkneme
tematické myšlienky pápeža Františka. Večerné
relácie Doma je doma
budeme vysielať naživo
celý týždeň (aj v piatok!)
a hostia a témy relácie
budú dopĺňať „kroky“
jednotlivých dní. Samotné prednášky, v ktorých
sa nám bude prihovárať
brat Félix Tkáč OFM
Cap, môžete sledovať
od pondelka do štvrtka
vždy o 19:30 h.
Počas celého týždňa
nám môžete posielať
svoje otázky i postrehy
na email doma@tvlux.sk.
Otec Félix Tkáč na ne
odpovie v špeciálnom
vydaní relácie Doma je
doma na záver duchovných cvičení v piatok
21. marca o 17:30 h.
Už teraz sa spolu
modlime, aby sme sa
opäť posunuli aspoň
o krôčik vpred...
Pavol Danko

oddelenie programu

FUNDAMENTY

Nová relácia o Katechizme
Katolíckej cirkvi

Foto: Peter Zimen

Od 5. februára pribudla v programe našej
televízie nová relácia
s názvom Fundamenty.
S moderátorkou Jankou
Zlatohlávkovou a jej
hosťami sa budeme
každé 4 týždne ponárať
do učenia Katolíckej
cirkvi. Janka, ktorú si
môžete okrem iného
pamätať ako moderátorku minuloročného
Národného pochodu
za život, približuje názov
relácie: „Ide o reláciu,
ktorá sa bude zaoberať
základmi - fundamentmi
našej viery. Katechizmus
ponúka základný obsah
katolíckeho učenia, ktoré
chceme prístupnou formou priblížiť divákom.“

V prvej sérii Fundamentov budú hosťami
v štúdiu kňaz Marek
Krošlák a laik Pavol
Strežo zo Spoločenstva
novej evanjelizácie
v Dolnom Kubíne.
Relácia sa bude vysielať
v premiére v stredu
večer so začiatkom
o 20:20 h /v termínoch
5. 2., 5. 3., 2. 4., 30. 4.,
28. 5., 25. 6./. Keďže
bude vysielaná naživo,
aj diváci sa môžu zapojiť
do jej priebehu zaslaním SMS či e-mailu
s otázkami k preberanej
téme. Diváci budú mať
zároveň možnosť vyhrať
Katechizmus Katolíckej
cirkvi i katechizmus pre
mladých Youcat zodpovedaním súťažných
otázok, ktoré v reláciách
odznejú. Veríme, že
reláciu si obľúbite, a už
teraz sa tešíme na vaše
názory a postrehy.
Eva Hrešková

oddelenie marketingu

Vážení televízni diváci
a priatelia! Od 6. 12.
2013 do 7. 1. 2014
bola TV LUX dočasne
dostupná ako nekódovaný program kódovanej platformy Plustelka,
ktorú na Slovensku
zriadila a zabezpečuje
spoločnosť Towercom.
Súčasťou kódovanej
platformy Plustelka je
už takmer rok aj TV LUX
ako kódovaný program,
za ktorého sledovanie
nemusíte platiť, na rozdiel od jej platenej
ponuky. Pre sledovanie
TV LUX bez mesačných
poplatkov je potrebná anténa pre príjem
terestriálneho vysielania (častokrát postačuje aj izbová anténa)
a terestriálny prijímač
(settopbox) k Plustelke
alebo bezkartový modul
SMIT Plustelka.
Viacerí ste sa pýtali,
či je možné sledovať
TV LUX aj cez váš
starší DVB-T prijímač
(vysielanie prebieha vo
formáte MPEG-2), ktorý
ste si kupovali pred asi
3 rokmi. Žiaľ, nie je to
možné, pretože vysielanie v platforme Plustelka prebieha vo formáte
MPEG-4 a je kódované
systémom IRDETO.

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Práve nový prijímač
zabezpečí dekódovanie
vysielania.
Telefonovali ste nám
po 7. 1. 2014 aj kvôli
tomu, že by ste radi naďalej takto sledovali TV
LUX, avšak cena za nové
prijímacie zariadenie,
ktoré potrebujete k jej
sledovaniu, je pre vás
privysoká. Rozbehli sme
preto rokovania so spoločnosťou Intersat, dodávateľom prijímacích
zariadení na Slovensku. Ich výsledkom je
špeciálna ponuka pre
členov Klubu priateľov
TV LUX. Podarilo sa
nám s dodávateľom dohodnúť pre klubistov až
34% zľavu na prijímače
a spoločnosť Towercom

k tejto ponuke pridala
ešte balík platených
programov v hodnote
30€ na 5 mesiacov
zadarmo.
Ak teda zvažujete zakúpenie DVB-T
prijímača pre platformu
Plustelka, pozorne
si, prosím, prečítajte
nasledovné informácie.
Ešte pred zakúpením
prijímača je potrebné
overiť si dostupnosť
tejto platformy vo vašom regióne. Plustelka
je dostupná iba pre
80% obyvateľov Slovenska, teda môže sa stať,
že aj keď si zakúpite prijímač, nebudete môcť
sledovať našu televíziu.
Dostupnosť si môžete
overiť na stránke

www.plustelka.sk/pokrytie

ZĽAVA
34%

Balík
platených programov
na 5 mesiacov

2. Bezkartový modul
SMIT Plustelka – ak má
váš súčasný televízor
zabudovaný DVB-T
prijímač s MPEG-4 dekodérom a rozhraním CI+
pre dekódovací modul,
môžete si televízor pri-

na prijímače

ZADARMO

alebo u predajcov s anténovou technikou, ktorí
vám ochotne poradia.
Je tiež veľmi dôležité,
aby ste si správne
vybrali prijímacie zariadenie, ktoré skutočne
potrebujete k sledovaniu TV LUX! Na výber
máte z dvoch možností:
1. Digitálny prijímač
Zircon T-3000HD
Plustelka - ak máte
starší typ televízora,
odporúčame k vášmu
existujúcemu televízoru zakúpiť externý
prijímač.
Pôvodná cena:
59,90€/Cena pre
členov Klubu: 42€ +
poštovné na dobierku
4,90€

11

V obidvoch prípadoch
pri osobnom odbere
v INTER-SAT LTD, Stará
Vajnorská 11, 831 04
Bratislava za dopravu
neplatíte.
V prípade záujmu
či otázok nás môžete
kontaktovať na tel.
čísle: 02/60 20 27 21
v pracovných dňoch
(Po - Pi): 9:00 - 17:00 h
alebo písať na adresu
technik@tvlux.sk.
Zároveň by sme vás
chceli touto cestou
poprosiť, aby ste
o avizovanej možnosti
sledovania TV LUX dali
vedieť aj vašim blízkym
a známym z okolia.
*Poznámka: TV LUX
má zatiaľ podpísanú
„Zmluvu o spolupráci
pri retransmisii televíznej programovej služby
„LUX“ so spoločnosťou
Towercom“ do 31. 3.
2016. Následne by sa
mala zmluva predĺžiť
na dobu neurčitú.
Peter Strojný

oddelenie marketingu
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NOVINKY

Obnova techniky
a internetové vysielanie

v Klube priateľov TV LUX
Milí priatelia, naša rodina sa rozrastá a počet
členov Klubu prekročil hodnotu 14 000. Aj v tomto
roku budeme vždy v Luxárni žrebovať z novoprihlásených členov niekoľkých, ktorých privítame
navyše špeciálnym darčekom - knihami z vydavateľstva kumran.sk či rodinnou CD-edíciou biblických príbehov.

Podporujte nás cez SIPO

Rok 2014 bol Konferenciou biskupov Slovenska vyhlásený za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Určite ste zaregistrovali, že v našom programe
pribudla pravidelná každodenná modlitba celého posvätného ruženca.
Doteraz ste nám mohli nahlasovať svoje modlitbové úmysly, ktoré sme
posielali do Lúrd, na každý utorok a štvrtok. Od januára vysielame priame
prenosy modlitby ruženca z Lúrd už aj v pondelok a v stredu, preto vaše
úmysly môžeme posielať i v tieto dni. Môžete ich nahlasovať na tel. čísle
02/60 20 27 27 alebo nám ich posielať na mailovú adresu klub@tvlux.sk.
V súvislosti s novou reláciou Fundamenty poskytol Spolok sv. Vojtecha
špeciálnu zľavu pre členov Klubu priateľov TV LUX /rovnako ako pre členov
Spolku sv. Vojtecha/ na nákup katechizmu až 25%, na nákup ostatných
kníh z vydavateľstva Spolok sv. Vojtecha 15%. Pri nákupe je potrebné sa
preukázať klubovým preukazom.
V prípade, že ste pred Vianocami dostali do poštovej schránky nevyžiadaný
propagačný materiál siete obchodov St. Anna (vrátane materiálov, ktorých
obsah je v rozpore s učením Katolíckej cirkvi), ospravedlňujeme sa vám. Spoločnosť, ktorá vlastní túto sieť obchodov, zabezpečovala pre nás štítkovanie
bulletinov, ktoré sme vám posielali v minulom roku. Predpokladáme, že neoprávnene využili nami poskytnuté adresy na zaslanie vlastných propagačných
materiálov. S touto spoločnosťou sme následne úplne ukončili spoluprácu.
Vzniknutá situácia je v procese riešenia. Ďakujeme vám za pochopenie.

Od februára je možné podporovať Televíziu LUX
aj prostredníctvom služby SIPO poskytovanej
Slovenskou poštou. Spolu s pravidelnými
mesačnými platbami za plyn či elektrinu
môžete pomocou jediného dokladu hradiť
aj príspevky na podporu našej televízie.
Stačí nám zavolať na tel. číslo 02 60 20 27 27
(len v pracovných dňoch 9:00 - 12:00,
13:00 - 17:00) a poskytnúť nám potrebné údaje
vrátane vášho evidenčného čísla SIPO (ak ho už
máte pridelené). Je možné zaregistrovať sa aj
on-line vyplnením jednoduchého formulára na
stránke www.tvlux.sk. Uveďte aj výšku platby,
ktorou chcete našu televíziu mesačne podporovať. S pridaním tejto platby nie sú pre vás spojené
žiadne dodatočné náklady, poukážku SIPO je
potrebné vyplatiť vždy do konca daného mesiaca.
Ak ste doteraz nevyužívali službu SIPO, vyplnením
spomenutého formulára či telefonátom je možné
ju zriadiť. Cez SIPO nás môže podporovať
ktokoľvek, nielen členovia Klubu priateľov.
Ďakujeme za vašu podporu!

Klub priateľov v číslach
Dary v EUR

December 2012
11 504

December 2013
13 568

December 2012
77 415,42

December 2013
101 547,11

Január 2013
11 709

Január 2014
13 957

Január 2013
62 424,49

Január 2014
89 025,87

František Majda, oddelenie výroby

Eva Hrešková, oddelenie marketingu

Eva Hrešková, oddelenie marketingu

Počet členov Klubu

Naša televízia prešla v uplynulom roku
mnohými technologickými a technickými
zmenami, ktoré nám pomohli zvýšiť
dostupnosť a kvalitu nášho vysielania.
Najdôležitejšou zmenou bola obnova vysielacej techniky, ktorá zahŕňala digitalizáciu reťazca a prechod na širokouhlý formát 16:9.
Celý proces digitalizácie sa uskutočnil vo viacerých krokoch a jeho finálnou fázou je inštalácia
kamier s vysokým HD rozlíšením, ktorú
plánujeme v najbližších týždňoch.
Na prelome rokov sme realizovali taktiež zmenu
v spôsobe vysielania prostredníctvom internetu.
Prešli sme na nový spôsob kódovania nášho
vysielania, ktorý zabezpečí vyššiu kvalitu
a väčšiu dostupnosť pre všetky zariadenia,
prostredníctvom ktorých nás diváci sledujú.
Príjemnou zmenou pre divákov, ktorí nás
sledujú cez satelit ASTRA, bude spustenie
elektronického programového sprievodcu
/EPG/ v marci tohto roku.
Vďaka vám, našim klubistom, sponzorom,
podporovateľom a spoločníkom televízie,
sa podarilo zrealizovať tieto zmeny v hodnote
takmer 125 000 €.

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Foto: archív TV LUX

pojiť k anténe a po vložení modulu a bezplatnej registrácii môžete
začať sledovať TV LUX.
Pôvodná cena modulu: 35,90€/Cena pre
členov Klubu: 24€ +
poštovné na dobierku
4,90€

Podeľte sa!
Milí priatelia Televízie LUX. Na zadnej strane tohto bulletinu nájdete prihlášku do Klubu priateľov. Možno sa vám to zdá zvláštne, nakoľko už jeho členmi ste. No chceme
vás vyzvať, aby ste sa podelili so svojimi priateľmi či známymi o tento bulletin.
Skúste ho niekomu venovať s tým, že ak bude mať záujem, môže sa tiež prihlásiť do
Klubu práve pomocou tejto prihlášky. Takisto môže využiť špeciálnu ponuku na nákup DVB-T prijímačov, o ktorej sa dočítate na s. 11, v prípade, že by mu to umožnilo
sledovať našu televíziu. Veľmi nám tým pomôžete. Ďakujeme!
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Foto: archív TV LUX

Nový obraz v televíznej kaplnke

Televízna kaplnka TV LUX má
od pondelka 13. januára 2014
nový oltárny obraz zobrazujúci
Sedembolestnú Pannu Máriu.
Autorkou návrhu je výtvarníčka Katarína Böhmová, ktorá
navrhla aj obraz k Roku viery
v kaplnke TV LUX.

„Chceli sme pohotovo
reagovať na vyhlásenie Roku
Sedembolestnej na Slovensku.
Oslovili sme preto výtvarníčku
Katarínu Böhmovú, ktorá nám
darovala aj predchádzajúcu
maľbu svätých Cyrila a Metoda,“
vysvetľuje dramaturg TV LUX

Pavol Danko. Obraz znázorňuje
Sedembolestnú Pannu Máriu.
V strede má zopäté ruky a línie,
ktoré idú od rúk smerom dolu,
sú akoby modlitbové vodopády
prinášajúce svetu a jeho obyvateľom neustálu obetu vďaka jej
ranám. Má akoby pootvorený
plášť, ktorý pozýva človeka
vojsť a ukryť sa v jej ranách. Pri
zložených rukách sú zobrazené
meče - vľavo sú tri a vpravo štyri
meče. „Zámerne som meče
umiestnila akoby proti sebe
a veľmi dramaticky,“ hovorí autorka Katarína Böhmová a dodáva: „Pretože v živote Márie
i v našich životoch častokrát tie
údery prichádzajú zo všetkých
strán.“
Eva Hrešková a Pavol Danko

+ KÚ

P

v Str ANIE SA
edo
a Mŕ zemnom
tvom
mori

VÝNIMOČNÁ PÚŤ

DO SVÄTEJ ZEME
s Televíziou LUX

16. - 24. mája
659 €

23. - 31. mája

+ svätá omša s pápežom Františkom

695 €

2. - 10. júna
649 €

Tešíme sa na vás!
p. Ján Majerník

o. Daniel Dian

o. Juraj Drobný

o. Ján Buc

Informácie a rezervácie: 034/651 3896 alebo 0905 974 264 | awertravel@awertravel.sk | www.awertravel.sk
V cene zájazdov sú zahrnuté letiskové poplatky a kompletné cestovné poistenie. V cene nie je zahrnuté obslužné v hodnote cca 50 €.
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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

15% • 25%

Zľava 15% na knihy z vydavateľstva
SSV a 25% na Katechizmus
Katolíckej cirkvi v predajniach
Spolku sv. Vojtecha

10%

Zľava 10% v internetovom
obchode www.najsedacievaky.sk.
Do poznámky uveďte:
TV LUX a klubové číslo

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

7%

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

Zľavy je možné uplatniť len pri objednávkach priamo vo vydavateľstvách, nie pri kúpe ich produktov
v inej sieti obchodov s duchovnou a náboženskou literatúrou. Pri objednávaní je potrebné upozorniť na členstvo
v Klube priateľov TV LUX, uviesť svoje meno a členské číslo (ako zľavový kód vo vydavateľstve Paulínky).



PRIHLÁŠK A

do Klubu priateľov Televízie LUX

Y
Y

Meno

Adresa

Diecéza

Tel. číslo
E-mail

Dátum narodenia
Povolanie

televízia lux je aj

Moja televízia

