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KRISTUS
SVETLO
SVETA
Pokoj vám, ja som to.
Nebojte sa.

Prežite sviatky Veľkej noci
s Televíziou LUX
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Z našej pošty

„Chvála Kristu! Zdravíme
všechny provozovatele TV LUX.
Jsme divačky z moravsko-slovenského pomezí z Hrubé Vrbky.
Je to 3 km od Vrbovců. Díky Vám
za raní mše svaté v 7 hod. a pořady, které rádi sledujeme. Je to
pohlazení na duši, zvláště pro
staré lidi. Jsme dvě a chceme
přispět na Váš provoz. Ať se daří
a Bůh Vám žehnej!“
Anna Srubjanová
a Anežka Kodubcová

„Vážená redakcia Klubu
priateľov TV LUX, ďakujem
za pripojenie do Vášho Klubu
priateľov TV LUX. V dnešnej
uponáhľanej dobe dobre padne
človeku oddych a relax často
aj pri TV prijímači. Zo širokého množstva žánrov, ktoré
ponúkajú masmédiá, je mojím
najobľúbenejším práve TV LUX...
ďakujem aj za služby spojené
s členstvom, aj za odoslanie
mojej prosby do Lúrd... Pán Boh
zaplať.“
Švábiková, Nižný Hrušov
„Prajem Vám pekný deň
do Televízie LUX. Chcem sa Vám
poďakovať za to, že vysielate
sväté omše nielen v priamom
prenose, ale aj online. Po ukončení VŠ som sa rozhodla žiť
v Grécku. No tu sa, ako iste
dobre viete, slúžia ortodoxné
liturgie... Vďaka Vám sa však
aspoň takýmto spôsobom
môžem zúčastňovať svätých
omší v mojom rodnom jazy-

Veľká noc

ku, dokonca sú z priestorov,
ktoré sú mi tak známe, že cítim,
akoby som bola priamo na tom
mieste... Svätá omša je naozaj
jeden obrovský poklad, ktorý
živí našu dušu, a prajem každému jednému veriacemu, aby si
to počas nej uvedomoval a radoval sa, že môže byť účastný
a súčasťou niečoho takého
veľkolepého. Pre veriacich mám
len jeden odkaz: Veľakrát počuť
šomranie či nebodaj sťažnosti,
že bohoslužba slova trvá tak
„dlho“ - prosím, uvedomte si,
že je to naozaj len krátky úsek,
ktorý vás však môže dlho sprevádzať. Ja si teraz cením každé
jedno vyrieknuté slovo ústami
kňaza a som rada, že mi ho má
kto povedať, že ho mám ako
počuť. Som veľmi šťastná, že
pôstne obdobie a nastávajúce
Veľkonočné sviatky, na ktorých
mi tak záleží, budem môcť sláviť
spoločne s Vami. Nech Vás Pán
požehnáva a zošle veľa milostí.“
Lucia

Foto: Štefan Esztergályos

„Milá TV LUX. Som rada, že
môžem sledovať programy
na LUXe. Napĺňa ma to a obohacuje. Som vďačná za ružence,
sv. omše, „Korunku“, priame
prenosy z Vatikánu. Narodila
som sa na Slovensku, ale už
25 rokov bývam na Morave. Stali
ste sa súčasťou môjho života.
Prajem Vám Božie požehnanie,
silu od Ducha Svätého, ochranu
Panny Márie a veľa nových
členov (som jednou z nich).“
Daniela Šujaková

Editoriál

Kontakt
Klub priateľov TV LUX
Prepoštská 5, 811 01 Bratislava
Email: klub@tvlux.sk
Tel.: (02) 6020 2727
www.tvlux.sk

Foto: Eva Hrešková
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Aj dnes,
aj cez tieto sviatky
Jeho víťazstva môžeme
vo svojom srdci
zachytiť:
„Pokoj vám!”

„Pokoj vám.“ Myslím, že
Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní
nemohol povedať nič lepšie
a v tom momente pre apoštolov asi nebolo nič potrebnejšie
ako počuť o pokoji. Poznal ich
vnútorné rozpoloženie a ponúkol im pomoc. Čo by chcel dnes
Ježiš povedať nám? Pozná nás.
Vie o nás všetko. Vie o našich
bojoch, víťazstvách, prehrách
a radosti, o strese a strachu.
Pokoj vám. Možno práve dnes
to potrebujeme počuť v ešte
väčšej intenzite. Doba je rýchla,
nepokojná a neistá. Ale ako
dobre vieme: „Ježiš Kristus je
ten istý včera i dnes a naveky!“
(Hebr 13, 8) Aj dnes, aj cez tieto
sviatky Jeho víťazstva môžeme
vo svojom srdci zachytiť: „Pokoj
vám!” A presne o to ide. Aby to
neostalo len počuté, bez dosahu
na náš život. Toto slovo má
do našich životov priniesť istotu
o tom, že On je s nami, že On

nás neopustí, že On je ten uholný kameň, na ktorom môžeme
stáť. Vo všetkom, kde sme neistí,
ustrašení, môžeme ako liek prijať
Jeho uistenie. Pokoj vám. Nech
sa deje čokoľvek. Pokoj vám. Veľmi vám všetkým aj sebe želám,
aby sme to dokázali prijať a žiť.
Zmení to naše životy.
V našej televízii sa postupne
menia mnohé veci. Posunuli
sme sa v obnove techniky,
v jej skvalitnení a tiež v pokrytí
signálom. Nakúpili sme ďalšie
filmy a dokumenty a postupne,
ako to môžete vidieť, pridávame nové relácie. Chceme rásť.
Máme šesť rokov. Nie je to málo,
ale určite ani veľa. Učíme sa
a kráčame. Ďakujeme, že spolu
s nami tvoríte jednu veľkú a stále
rastúcu rodinu. Vďaka vám a našim vlastníkom môžeme kráčať
a nemusíme stáť. Verím, že naše
kráčanie a rozvoj je potešením
pre mnohých. Viem, že viacerí by

ste chceli, aby to bolo rýchlejšie.
Poviem vám úprimne, že aj ja.
Ale vzhľadom na všetky okolnosti
rozvoja a investícií sa učíme
byť trpezliví. Ďakujeme vám, že
to chápete a ostávate s nami
v tomto zápase.
Ak chcete nazrieť do tohto
nášho kráčania, stretnúť sa so
zamestnancami a spolupracovníkmi „našej televízie”, pozývame
vás do našich priestorov na
Prepoštskej 5 v Bratislave
31. 5. 2014, na Deň otvorených
dverí v TV LUX. Viac informácií
nájdete na stránkach tohto
bulletinu.
Ďakujeme vám za vašu
priazeň a podporu. Stále vás
zahŕňame do našich modlitieb
a svätých omší. Prosím, modlite
sa aj vy za nás.
S úctou a vďakou
Ján Buc

riaditeľ TV LUX

Zodpovedná redaktorka: Eva Hrešková / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: Eva Hrešková
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Zelený štvrtok 17. 4. 2014

Veľký piatok 18. 4. 2014

17:00 h Svätá omša na pamiatku Pánovej večere z Katedrály
sv. Martina v Bratislave
18:40 h Tajomstvo Veľkej noci:
Mám nádej, ktorá je večná prostredníctvom príbehu Márie
Magdalény spoznáme, že nič nás
nemôže obrať o nádej na večný
život, ktorý máme v Ježišovi
Kristovi.

7:30 h Animované biblické príbehy Nového zákona: Baránok
Boží - nie je jednoduché modliť
sa s Ježišom v Getsemanskej
záhrade: „Nie moja, ale tvoja vôľa
nech sa stane.“ Zvlášť, keď potom prichádza Judáš, aby Ježiša
zradil bozkom. So zatajeným
dychom pozoruj súdny proces
a Ježišovo ukrižovanie, aby si

sa v nedeľu ráno zobudil plný
radosti z toho, že Ježišova smrť
a vzkriesenie priniesli odpustenie
našich hriechov.
20:10 h Ján Pavol II. - priateľ
Slovákov - dokumentárny film

Biela sobota 19. 4. 2014
07:30 h Brat František: Pomodlime sa - v úvodnom príbehu
nám stále veselý brat František

mentárny film o učiteľovi, organistovi a spevákovi Fridrichovi Kolarovičovi. Predovšetkým ale film
o láskavom a múdrom Človeku.

Veľkonočná nedeľa
20. 4. 2014
7:30 h Brat František: Chlieb
života - Eucharistia - pripojme
sa k veselému bratovi Františkovi! Dnes nám cez inšpiratívne

Smútok a beznádej učeníkov však
náhle vystrieda neutíchajúca radosť, láska a nadšenie, keď uvidia
vzkrieseného Majstra. Nechajte
sa vtiahnuť do deja príbehu
Veľkej noci, kedy sa udial ten najväčší zázrak v dejinách sveta!
15:15 h Spiritus Dei - záznam
z koncertu vokálnej skupiny 3
katolíckych kňazov z Francúzska,
ktorých záľubou je evanjelizácia
spevom.

Ján Pavol II.
- priateľ Slovákov

Programové tipy
na VEĽKÚ

Tajomstvo
Veľkej noci

NOC 2014

tRI “O”
Ružomberok 2013

cesty od robotníka cez básnika
a učiteľa. Cestu plnú stretnutí,
ktoré ho napokon dovedú ku
kňazstvu. V roku 1978 sa stáva
človekom, ako sme ho poznali
my. Človekom, ktorý poznačil istú
éru. Človekom, ktorý tvoril dejiny.
Tajomstvo
Veľkej noci

Brat František

Animované biblické príbehy

Foto: archív R13

21:00 h Svätá hodinka - Getsemany - priamy prenos z Getsemanskej záhrady vo Svätej zemi
21:00 h tRI “O” Ružomberok
2013 - záznam z Národného
stretnutia mládež R13 v Ružomberku, tRI"O" - Odlúčenosť,
Odhodlanosť, Otvorenosť (modlitba s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským,
svedectvá, umelecký program:
Anna Bomborová, Ameň Kameň
a Tanečné divadlo ATak)
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Svätá hodinka
- Getsemany

pomôže nadviazať osobný vzťah
s Bohom.
7:55 h Klbko: Ján - už ste
niekedy skúšali uhádnuť hádanku
dopredu? A už ste sa niekedy
báli, že dostanete niečo, čoho sa
bojíte? Práve o tom sa dozviete
v ďalšej časti Klbka.
18:00 h LUXáreň - priestor pre
vaše otázky a názory
19:25 h Effeta - relácia o nedeľnom evanjeliu
20:00 h Organ v nebi - doku-

a poučné prezentácie vysvetlí
všetko o sviatosti Eucharistie.
7:55 h Klbko: Filip a Bartolomej - Klbko dnes dostal od Katky
list – nie však napísaný, ale zo
stromu. Ako môže strom súvisieť
s apoštolom a s ktorým, môžete
pátrať spolu s Klbkom a jeho
kamarátom holúbkom.
8:15 h Animované biblické
príbehy Nového zákona: Ježiš
žije! - veľkej radosti a nádejam
je koniec – Ježiš zomrel na kríži.
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20:00 h Veľkonočný príhovor
20:50 h Karol: Človek, ktorý
sa stal pápežom (1/2) - Poľsko,
tridsiate roky 20. storočia. Desaťročný Karol Wojtyla má veľa
snov. Tie sa jeden po druhom
rúcajú vplyvom krutých udalostí.
Najprv je to smrť milovanej matky
a brata. Neskôr prepuknutie
vojny a útek ľudí pred smrťou.
A nakoniec prvé náznaky prenasledovania Židov. Tieto udalosti
poznačia začiatok Karolovej dlhej

Veľkonočný pondelok
21. 4. 2014
7:00 h Svätá omša - priamy prenos z kaplnky TV LUX
8:05 h Brat František: Ruženec
- František nás inšpiruje k prehĺbeniu viery modlitbou ruženca.
20:20 h Karol: Človek, ktorý sa
stal pápežom (2/2) - druhá časť
filmu o Jánovi Pavlovi II.
Michaela Škodová

oddelenie programu
foto: internet
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9:30 h - slávnostná svätá omša
pápeža Františka na svätopeterskom námestí spojená so
slávnostnou procesiou

Zelený štvrtok 17. 4. 2014
9:30 h - pápež František celebruje svätú omšu svätenia olejov
v Bazilike sv. Petra

Veľký piatok 18. 4. 2014

17:00 h - pápež František predsedá obradom Utrpenia Pána vo
svätopeterskej bazilike

Veľkonočná nedeľa
20. 4. 2014

10:15 h - slávnostná svätá omša
na Veľkonočnú nedeľu, ktorú
celebruje pápež František na
Námestí sv. Petra
12:00 h - veľkonočné posolstvo
pápeža Františka a požehnanie
Urbi et Orbi, mestu Rímu a svetu

Veľkonočný pondelok
21. 4. 2014

12:00 h - poludňajšia modlitba
Raduj sa, nebies Kráľovná
s pápežom Františkom

Vatikánske
prenosy

21:15 h - pápež František sa
spoločne s veriacimi na celom
svete bude modliť pobožnosť
Krížovej cesty z Rímskeho
kolosea

Biela sobota 19. 4. 2014

20:30 h - pápež František predsedá obradom Vzkriesenia Pána
na Veľkonočnú vigíliu v Bazilike
sv. Petra
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Nedeľa Božieho
milosrdenstva
27. 4. 2014

10:00 h - pápež František
predsedá slávnosti svätorečenia
pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla
II. na Námestí sv. Petra
Ľudovít Malík

oddelenie programu
foto: internet

,
Podpalač
a výbuch
radosti

a výbuch
radosti


POZRITE SI
katechézy
z duchovných
cvičení

Televízne duchovné
cvičenia Kroky viery
s bratmi kapucínmi

Foto: archív TV LUX

V dňoch 17. až 21. marca 2014
zachvátil TV LUX neuhasiteľný
požiar. Na svedomí ho mal
podpaľač nižšieho vzrastu
a ťažšej váhy. Bol oblečený
do hnedého habitu a používal
veľmi šťavnatý slovník. Bohu
vďaka, horeli len srdcia.
Kapucín Felix Ján Tkáč sa
spolu so svojím spolubratom
Jozefom Koncom predstavili
ako podpaľači. Sami tak vnímajú
svoje poslanie v slovenských
mestách a dedinkách, kam ich
pozývajú na ľudové misie. Prídu,
aby rozdúchali nový oheň. A potom odídu... presne ako u nás.
Pozvali sme ich do televízie, aby
v pôstnom čase rozohnili naše
srdcia v televíznych duchovných
cvičeniach. A tak menší Františkovi bratia kapucíni absolvovali
spolu s nami Kroky viery.
Celý týždeň „kráčal“ spolu
s nimi aj náš televízny program.
Dlhšie ranné sväté omše, krátke
zamyslenia pápeža Františka,
špeciálne vydania relácií Doma
je doma, štvrtková adorácia a samotné večerné katechézy, ktoré
nájdete v našom internetovom

archíve na stránke www.tvlux.sk
pod názvom Televízne duchovné
cvičenia.
Brat Felix má ako správny
kapucín veľmi blízko k človeku. Nemá uhladený štýl reči
s vyšperkovaným slovníkom.
Prihovára sa „Božou človečinou“
a reže do živého. Nehanbí sa
hovoriť o svojich pádoch, nemá
problém priznať sa, že stratil niť,
a bez problémov vsunie do hovoreného slova vlastné piesne.
Veď ako sám hovorí – Duch
vanie, kde chce.
V duši nám stále rezonujú
jeho naliehavé slová: „Koľkokrát sme sa už nechali oklamať
diablom, že Boh nás nemiluje?
Páchame hriech, lebo sme hriešnici, ale Ježiš vyhľadával hriešnikov! Naším problémom je, že si
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to nechceme priznať! Satan mi
ukazuje hriech, aby ma znechutil, ale Boh ma naň upozorňuje
preto, aby ma zachránil! Pokánie
preto nemôže byť masochistické
sebatrýznenie, ale uvedomenie si, akú bolesť spôsobujem
Otcovi, keď sa rozhodnem pre
hriech. A pritom hriech nemusí
mať nad nami moc! Ježiš nás
svojou smrťou nielen vykúpil
(očistil, „opral“), ale spravil z nás
nových ľudí. Chce nám vrátiť
našu dôstojnosť, chce nás naplniť svojím Duchom! On vyháňa
strach, On z nás robí príbytok
Boha, On nám pripomína a radí,
čo máme hovoriť. A preto Cirkev
už nie je len nejaká inštitúcia,
na ktorú môžem nadávať. Cirkev
som aj ja. Cirkev je spoločenstvo. Už nemôžem svoju vieru

Foto: archív TV LUX

Kvetná nedeľa 13. 4. 2014

prežívať len v rohu kostola alebo
sám na gauči, rozglejený pri
sviečke!“
Možno aj my patríme medzi
tých, ktorí si v duchu hovoria:
„Ježiš za mňa zomrel, no a čo?“
Bojíme sa odovzdať mu celý
náš život. Bojíme sa vpustiť ho
do tajnej „trinástej komnaty“.
Nemajme strach!
Veríme, že raz pôjdeme
do neba? Nie preto, že my sme
dobrí, ale preto, že Boh je dobrý!
To je zvesť, ktorá, ako povedal
brat Felix, spôsobí, že náš život
bude výbuchom radosti.
V posledný večer sme sa
v televíznom štúdiu stretli všetci.
Kapucíni, obecenstvo mladých
ľudí, rozkvitnutý kríž ako symbol
nádeje, no najmä Ježiš prítomný
v monštrancii. Pri eucharistickej
adorácii sme spievali: „Ty si môj
Pán, ty si môj Boh, požehnaný
buď naveky!“ Sme naplnení
nesmiernou radosťou, že sme
toto stretnutie s naším jediným
Pánom mohli sprostredkovať aj
vám, milí naši Luxácki diváci.
Pavol Danko

oddelenie programu
7
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Banská
Bystrica

ZO ŽIVOTA
POBOČIEK
P
Prešov

Toľko pohľad späť a do súčasnosti.
A čo ďalej? V tomto čase žije pobočka
prípravou na reláciu Vlastná cesta,
ktorej výroba po Banskej Bystrici
a Bratislave prešla do metropoly Šariša. Tu osobnosti duchovného života
predstavujú svoju cestu k povolaniu,
radosti, ktoré im prináša, ako aj úskalia
na tejto ceste. V mesiacoch február
a marec sa uskutočnili aj konkurzy
na nových moderátorov a posilnila sa
výroba spravodajstva.
V štádiu príprav je cyklus katechéz
na tému „Otče náš“ s otcom Trstenským, a strihači pracujú na materiáloch
z Campfestu 2013 a nepretržitého
čítania Svätého písma.
Milan Spišiak

Pobočka TV LUX v Prešove

S programami z banskobystrického
štúdia sa stretávate takmer od začiatku pôsobenia TV LUX. Postupne sa
však menil nielen kolektív a vzhľad
štúdia, ale aj vysielané relácie. Zo
začiatku sme vám prinášali okrem
pravidelnej publicistickej relácie Doma
je doma aj Vlastnú cestu, reláciu mapujúcu chodníčky k povolaniu zasvätených osôb. Od januára tohto roku
môžete opäť po dlhšom čase sledovať
vašu obľúbenú reláciu Doma je doma
každý týždeň naživo aj z banskobystrického štúdia. Naši moderátori Janka
Fedešová a Ján Michalský vám v nej
ponúkajú pútavé témy z Banskej Bystrice i zo širokého okolia, často spolu
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so súťažou o zaujímavé ceny. Pribudli
aj komentované prenosy modlitby
posvätného ruženca z francúzskych
Lúrd.
S Božou pomocou pre vás pripravujeme aj niekoľko noviniek, ktoré, ako
dúfame, budú pre vás obohatením.
Radi by sme postupne zrealizovali
pravidelné priame prenosy nedeľných
svätých omší z Banskej Bystrice
a priniesli tak po Bratislave a Prešove
nové miesto, odkiaľ sa vám budú
prihovárať kňazi počas nedeľných
liturgií. Ďalej vám chceme prinášať
stále viac spravodajských príspevkov
zo stredoslovenského regiónu, a tak
obohacovať našu hlavnú spravodajskú reláciu. V Banskej Bystrici, ako
sa na vysokoškolské mesto patrí, má
sídlo aj univerzitné pastoračné
centrum pre mladých. A práve pre
nich, no nielen pre nich, a v spolupráci s nimi vám možno v budúcnosti
prinesieme nejakú originálnu reláciu.
Všetko však ukáže čas a aj finančné
možnosti našej - vašej Televízie
LUX. Ďakujeme vám za vašu priazeň
a dovidenia pri sledovaní programov
z Banskej Bystrice.
Marián Mecháček

Pobočka TV LUX v Banskej Bystrici
Marián Mecháček

Foto: Marek Molnár

Foto: Michal Púčik

Milan Spišiak

P

Foto: archív TV LUX

História prešovského štúdia sa začala písať v marci 2009, keď zo štúdia
na Jarkovej ulici vyšlo do éteru prvé
vysielanie Doma je doma z Prešova.
Hosťami prvej relácie boli arcibiskup
Mons. Ján Babjak, Mons. Stanislav
Stolárik a don Marián Peciar SDB. Aj
po piatich rokoch sa vám cez obrazovky televízie v „prešovské štvrtky“
prihovára moderátor, aby vám priblížil
dianie a život v Cirkvi na východe
Slovenska. A určite nie je náhoda,
že v relácii uzatvárajúcej päťročnicu
štúdia bol hosťom relácie takisto jubilant, osobnosť Rímskokatolíckej cirkvi
na Slovensku a čerstvý osemdesiatnik,
košický emeritný arcibiskup Mons.
Alojz Tkáč. V štúdiu a v krátkych dokrútkach otvoril divákom okno do svojich spomienok a do svojho vnútra.

Foto: archív TV LUX

Naša prešovská pobočka má od februára tohto roku nového šéfa. Stal sa
ním Milan Spišiak, ktorý v našej televízii pôsobí už niekoľko rokov. Začínal
ako kameraman, neskôr ako redaktor,
následne pôsobil v banskobystrickej
pobočke, 2 roky zodpovedal za technickú stránku výroby spravodajstva
v bratislavskej centrále. Je ženatý 21
rokov, má 4 krásne deti a žije vo Zvolene. Podelil sa s nami o pár zaujímavostí z diania v prešovskej pobočke.
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Narodeniny Televízie LUX

Pri čísle 6 si vždy
predstavím seba ako
malého šesťročného
Paľka, ktorý kráča prvýkrát do školy. Zmiešané
pocity, cudzí ľudia, nové
pravidlá, rozvrh hodín...
Veľa nového a príchuť
detstva. Naša televízia
oslávi 4. mája svojich
6 rokov „svietenia“
a hľadania cesty
do sŕdc vašich domácností. Pri pohľade
na ťažkosti a neúspechy môžeme s láskou
a prižmúrením oka
povedať: „Veď je to ešte
dieťa...“ Áno, ale už
začne chodiť do školy!
A to nás zaväzuje, aby
sme sa stále učili a vytrvalo rástli
spolu s vami.
Bez vašich
modlitieb
a podpory to
nepôjde. Dieťa potrebuje pri nástupe do školy
svojich rodičov, ktorí ho
vedú za ruku. A preto
dovoľte oslovenie až
teraz:

chuť detstva. Deti budú
dokonca aj spolumoderovať a sprevádzať vás
po našich priestoroch.
Všetky deti pozdraví
aj Klbko a predstaví
výtvarné i literárne
diela z veľkej súťaže
Pre Klbko o 12 apoštoloch, ktoré dovtedy
prídu poštou do televízie. Viac o súťaži sa
dočítate aj na stránkach tohto bulletinu
či na webovej stránke
preklbko.tvlux.sk.

31. mája 2014

Na vstup do nášho
detského televízneho
kráľovstva stačí len
jedna „maličkosť“.
Každý návštevník
sa pri bráne
preukáže
svojou
fotografiou,
na ktorej je
ako dieťa. Deti do 12
rokov túto podmienku
splniť nemusia. Brány
Televízie LUX sa otvoria
na Prepoštskej 5 v Bratislave o 13:00 h.
Kto nebude ako dieťa, nevojde do Božieho
kráľovstva, upozorňuje
nás Ježiš. Príďte sa
s nami tešiť z detstva.

Deň otvorených dverí

Milí rodičia,
pozývame vás osláviť
naše narodeniny spolu
s nami.
V nedeľu 4. mája
budeme v Katedrále
10

sv. Martina v Bratislave
ďakovať za 6 rokov
života svätou omšou,
ktorú bude celebrovať
bratislavský arcibiskup
metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský so
začiatkom o 10:30 h.
Svätú omšu môžete
sledovať v priamom
prenose na televíznych
obrazovkách, alebo nás
prísť podporiť osobnou
účasťou.

Každoročne pri príležitosti osláv narodenín
otvárame deň pred
nedeľou masovokomunikačných prostriedkov
aj brány našej televízie
a našich štúdií. Tento
rok to bude v sobotu
31. mája, teda tesne
pred Dňom detí. Pozývame vás na Deň otvorených dverí Televízie
LUX, počas ktorého
bude mať všetko prí-

Pavol Danko

oddelenie programu

SÚŤAŽ
Pre Klbko!

Výtvarno-literárna
Televízia LUX
a LUX communication
vyhlásili výtvarnú
a literárnu súťaž detí
predškolského a mladšieho školského veku
s názvom „Pre Klbko“.
Je venovaná piatym
narodeninám postavičky z obľúbenej detskej
relácie „Klbko“. Prvou
témou je DVANÁSŤ
APOŠTOLOV. Zapojiť sa
môžu kolektívy materských a základných škôl
(1. stupeň), skupinky detí zo stretiek,
farností, ale aj jednotlivci (do 12 rokov), ktorí
vytvoria výtvarné alebo
literárne dielo na uvedenú tému.
Téma dvanástich
apoštolov ponúka široké možnosti. Deti môžu

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

spracovať portréty,
životné príbehy, ale aj
atribúty jednotlivých
apoštolov. V literárnych
prácach môžu uvažovať
o svojom najobľúbenejšom apoštolovi, spoločenstve Dvanástich
alebo sa zaoberať ich
posolstvami. Samozrejme, tvorivo a hravo.
A pozor, súťaž sa týka
len prvých dvanástich!

Podmienky pre
jednotlivcov:
• výtvarné práce
môžete vytvoriť
ľubovoľnou technikou,
minimálny formát: A4
• literárne práce ľubovoľného žánru (próza, poézia), minimálny
rozsah: 1 báseň, resp.
pol strany textu (písané
rukou alebo na počítači,
cca 30 - 50 slov)
Podmienky pre
kolektívy:
• výtvarné práce
môžete vytvoriť
ľubovoľnou technikou,
minimálny formát: A3
alebo súbor minimálne
troch prác na A4
• literárne práce
môžu byť ľubovoľného
žánru (próza, poézia),
minimálny rozsah:

3 básne, resp. 1 strana
textu (písané rukou
alebo na počítači, cca
60 - 100 slov)
Príspevky do súťaže
zasielajte na adresu:
TV LUX, Prepoštská 5,
811 01 Bratislava (heslo: Pre Klbko), od 23. 3.
2014 do 31. 5. 2014.
Výhercovia budú odmenení darčekovými balíčkami z produkcie LUX
communication a víťazi
v kategórii kolektívov
získajú okrem toho ako
odmenu aj návštevu
Klbka v materskej či
základnej škole, v prípade farnosti prenos
svätej omše za účasti
detí vo vysielaní TV LUX.
Práce budú zverejnené
na webovej stránke
preklbko.tvlux.sk.
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S blížiacim sa 6. výročím našej televízie
narastá aj počet členov
Klubu priateľov TV LUX.
Od začiatku roka 2014
sme zaznamenali výrazný nárast, v priebehu prvých 3 mesiacov
takmer až o 1000 členov. Len pripomíname,

že v každej Luxárni žrebujeme z novoprihlásených členov niekoľkých,
ktorých odmeníme
knižkou z vydavateľstva
kumran.sk či rodinnou

CD - edíciou biblických
príbehov. Pri príležitosti
osláv 6. narodenín našej televízie sme však
pre vás pripravili niečo
špeciálne!

KÚPELE
NIMNICA

NOVINKY
v Klube priateľov T V LUX

Klub priateľov
v číslach
Počet členov Klubu
Február 2013
11 984
Február 2014
14 279
Marec 2013
12 218
Marec 2014
14 506
Dary v EUR
Február 2013
54 318,12
Február 2014
68 079,18
Marec 2013
56 027,32
Marec 2014
63 073,22
12

Zapojte sa do jedinečnej súťaže pri príležitosti 6. narodenín
Televízie LUX!
Ak ešte nie ste členmi Klubu priateľov TV
LUX, prihláste sa teraz
a môžete získať na
14 dní auto na rodinnú
dovolenku - priestrannú 7-miestnu
Daciu LODGY s plnou
nádržou - alebo auto
značky Dacia podľa
vlastného výberu
a potreby.

Ak ste členmi Klubu
priateľov, pozvite doň
svojich známych a získajte víkendový pobyt pre
dve osoby v Kúpeľoch
Nimnica alebo obed
s riaditeľom TV LUX Jánom Bucom. Do žrebovania o auto budú
zaradení všetci noví klubisti, ktorí sa prihlásia
do Klubu priateľov
v dňoch od 10. 4. do
30. 5. 2014, a do žrebovania o kúpeľný pobyt
a obed bude zaradený

Foto: Marek Molnár

Narodeninová
SÚŤAŽ o auto
na 2 týždne,
kúpeľný pobyt
a obed s riaditeľom!
každý člen Klubu, ktorý
úspešne do Klubu niekoho pozve. V prihláške
je preto potrebné uviesť
meno a klubové číslo
osoby, ktorá dotyčného
do Klubu pozvala.
Prihláška je aj súčasťou
zadnej strany tohto
bulletinu, môžete ho
niekomu darovať
a pozvať ho do Klubu.
Súťaž potrvá do 30.
mája 2014. Výhercov
vyžrebujeme v relácii
Luxáreň naživo počas
dňa otvorených dverí
v Televízii LUX v sobotu
31. mája popoludní.
Viac informácií na stránke www.tvlux.sk.
Eva Hrešková

oddelenie marketingu

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, v prípade, že by
mu to umožnilo sledovať našu televíziu. Veľmi
nám tým pomôžete.
Ďakujeme!

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Ešte stále môžete využiť
ZĽAVU na DVB-T prijímače
Ako sme vás podrobne informovali
v predošlom čísle
bulletinu, do 30. apríla 2014 môžete
využiť špeciálnu
ponuka pre členov
Klubu priateľov TV
LUX na nákup DVB-T
prijímačov so zľavou
až 34%. 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 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 - Pôvodná
cena: 59,90€/Cena
pre členov Klubu: 42€
+ poštovné na dobierku 4,90€
2. Bezkartový modul
SMIT Plustelka – Pôvodná cena modulu:
35,90€/Cena pre
členov Klubu: 24 EUR
+ poštovné na dobierku 4,90€
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 kontaktujte na tel. čísle: 02/60
20 27 21 v pracovných dňoch (Po - Pi):
9:00 - 17:00 h alebo
píšte na adresu
technik@tvlux.sk.
Zároveň vás touto
cestou prosíme,
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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nákup 19 nových filmov
a 61 nových dokumentov

14

výjazdov
Klubu priateľov
TV LUX
- Levoča - Gaboltov
- Staré Hory - Klokočov
- Kráľova Lehota - Ľutina
- Marianka - Šaštín
- Nitra - Košice
- Ružomberok - Trnava

nákup a obnovu techniky

digitalizácia vysielacej réžie
technológia pre réžiu a strih relácií vysielaných
naživo a monitorovacie vysielacie pracovisko
4 HD kamery s optickou kabelážou pre
prepojenie s réžiou
digitalizácia serverovne

Vďaka vám
sme počas uplynulého roku
úspešne zrealizovali:

nové programy

Spojení oceánom
Adorácia
Chvály
Modlitba posvätného ruženca
Fundamenty
Kroky viery

56 priamych prenosov svätých omší

z rôznych slovenských farností
a zo slávení Svätého Otca
• Šaštín • Prešov • Bratislava
• Senica • Červený Kláštor • Nitra
• Levoča • Ružomberok
• Marianka • Košice • Stropkov
• Pruské • Humenné • Trstená

rozšírenie pokrytia

• opätovné zaradenie do DIGI TV
• zaradenie do celoslovenskej DVB-T platformy Plustelka
• zaradenie do ponuky lokálnych DVB-T vysielačov: Poprad kanál 44,
Prešov kanál 27, Púchov kanál 51, Pezinok kanál 41

Bez vás by to nešlo! Ďakujeme!
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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

ZĽAVY pre členov
Klubu priateľov TV LUX

10%

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

10%
5%

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

10%
7%

%
Zľava 10 % na CD
a audio a 15 % na
knižné tituly vo vydavateľstve Paulínky,
www.paulinky.cz
Zľava 7% v internetovom
obchode zameranom na
hudobné nástroje, zvukovú a svetelnú techniku,
www.musicant.sk

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)

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 SSV

5%

Zľava 5% na knihy, hudbu,
tričká a ďalší tovar
v internetovom obchode
www.ver.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

Tel. číslo
E-mail

Dátum narodenia
Povolanie

Do Klubu ma pozval

meno

Prihláste sa teraz

a môžete získať na 14 dní
auto na rodinnú dovolenku
BULLETIN Klubu priateľov TV LUX 2/2014

klubové číslo

televízia lux je aj

Moja televízia

