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Boli sme
v Nimnici III
Stretli sme sa
so stovkami z vás
na obľúbených pobytoch
>> STRANY 8 - 9

Pôst a Veľká noc
v našom programe

Duchovné cvičenia
KROKY VIERY

Narodeninová
súťaž TV LUX

>> STRANY 4 - 5

>> STRANY 6 - 7

>> STRANA 13

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Z našej pošty

„Vážená redakcia. Je Božie
narodenie, 15:00 h popoludní a ja som práve dopozeral
na Vašej – našej televízii vianočný koncert Ľudovej hudby
folklórneho súboru Hradišťan
pod vedením Jířiho Pavlicu.
Vyslovujem Vám za to hlbokú
vďaku za nezabudnuteľný
zážitok, aj keď len sprostredkovaný cez televíziu. Tento

foto: archív TV LUX

„Moja milá televízna rodina,
veľká vďaka, že ste. Som
s Vami spojená prakticky celý
deň. Vaše relácie, a hlavne tie
nové, sú nádherné a veľmi,
veľmi obohacujúce a veľmi

poučné. Sledovaním rannej
omše, ruženca, korunky Božieho milosrdenstva, Samárie
pri studni či Duchovného
slovka, Klbka atď. mám nádherný pokojný a duchovný
deň... Rada by som sa Vám
poďakovala za zaslanie ruženčeka posväteného Svätým
Otcom.“
Elefantová A. zo Stupavy

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 | IBAN: SK96 1100 0000 0026 2001 3784
ČR: 884488100/5500 | IBAN: CZ71 5500 0000 0008 8448 8100
Zahraničie: PayPal | variabilný symbol: klubové číslo
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Cestou k svetlu
súbor a jej vedúci sú vždy
zárukou najvyššej duchovnej a hudobno-remeselnej
kvality.“
Ondrej Čverha, Prievidza
„Ahojte, milí Luxáci! Srdečne
Vás pozdravujem a ďakujem
za sobotňajšie vysielanie
(12. 12. 2015) filmu „Vo svetle
pravdy” – dobre natočený
skutočný príbeh kňaza, ktorý
sa vzoprel mafii. Smutný príbeh dnešného života, zaujala
ma nielen smutná realita, ale
aj kvalita a reálne spracovanie
filmu. Vďaka za tento darček,
držím Vám palce a modlím sa
za vás!”
Peter, Prešov

„Vážená televízia,
ďakujem Bohu, že som
nepremeškal a sledoval
v nedeľu reláciu AKATIST
POŽEHNANIA RODÍN...
Musím sa priznať, že mi
tiekli slzy, ktoré som sa
snažil skrývať pred manželkou
– aj keď som chlap a hovorí
sa, že chlapi neplačú.
Ešte raz srdečná vďaka
a Pán Boh vám to zaplať.“
Emil Mišalko, Ihlany
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„Milá redakcia TV LUX,
chcem sa Vám, síce neskôr,
ale o to srdečnejšie poďakovať
za prijatie za člena Klubu priateľov, pretože som tým získala
úžasné milosti... všetky modlitby za členov počas svätých
omší i modlitieb posvätného
ruženca v Lurdoch a ostatné
„benefity“. Ďakujem, modlím
sa s vami, sledujem priame
prenosy z Vatikánu, sledujem
vaše relácie, najradšej Kresťan
v spoločnosti a Medzi nebom
a zemou.“
Eva Lužáková

Editoriál

a podeľte sa
o svoj názor.

Slávny cestovateľ Livingstone dostal v Afrike od svojich priateľov z Európy list,
v ktorom ho oslovili: „Ako sa
dostaneme k tebe do Afriky?
Vedie tam nejaká bezpečná
cesta? Chceme ísť k tebe
a pomáhať ti, ako ty si pomáhal nám.“ Na list tohto
znenia odpovedal: „Som vám
veľmi vďačný za ochotu, že
mi chcete pomôcť. Otvorene
vám píšem, že v tých podmienkach, v ktorých sa
nachádzam, by som nedosiahol nič s takými ľuďmi, ktorí
čakajú, že im pripravím pohodlnú a bezpečnú cestu cez
africkú púšť. Sem nech prídu
len takí, ktorí majú odvahu

preraziť si cestu cez prales,
cez rôzne prekážky a nebezpečenstvá.“
Pôstny čas a obdobie Veľkej
noci nám dávajú možnosť
oslavovať toho, ktorý nám
prekliesnil cestu cez prales
utrpenia, prales bolesti, cez

„

Chceme aj vďaka
Vám, milí priatelia,
svietiť ako svetlo (LUX)
a ukazovať cestu
radostného víťazstva.

prales smrti. Obdobie, ktoré
prežívame, nás upozorňuje
na viacerých ľudí, ktorí museli
prekonať prekážky a strach,
aby sa dozvedeli, že majú byt'
pokojní. Obdobie veľkého
pôstu a veľkonočného rána
nás vedie k schopnosti nestrachovať sa, lebo ukrižovaný
Ježiš Kristus vstáva z mŕtvych.
Viera vo vzkriesenie Ježiša
Krista bola podložená svedectvom tých, ktorí vedeli
prekonať problémy a priniesť
živé svedectvo viery v Boha.
Naša viera nemôže byť
postavená na inom základe,
ako je svedectvo veľkonočného posolstva. Chválospevy,
ktoré spievame v liturgii, nás
vovádzajú nielen osláviť Krista
– Svetlo sveta, ale pozývajú
nás, aby nám bolo svetlo veľkonočného víťazstva ukazovateľom správnej cesty nášho
života.
Aj naša televízia túži byť pre
každého z nás týmto svetlom.
Chceme aj vďaka Vám, milí
priatelia, svietiť ako svetlo
(LUX) a ukazovať cestu radostného víťazstva. Niekedy musíme na tejto ceste prekonávať
prekážky s tým spojené. No
radosť z Kristovho víťazstva
nás všetkých môže povzbudzovať, aby sme na ceste
nezostávali stáť, sedieť či ležať.
Kiež prekážky a kríže, ktoré sú
súčasťou nášho života, či už
osobného alebo duchovného, nás všetkých vedú cestou
k svetlu, ktorým je Kristus.
Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX
Viac na

www.tvlux.sk
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PÔST A VEĽKÁ NOC
V PROGRAME TV LUX

Po vyše 3-ročnom prenasledovaní Cirkvi architektmi
Francúzskej revolúcie sa
v roku 1793 veriaci v západnom Francúzsku vzbúrili. Vo
filme vystupujú len katolícke
deti, ktorých nevinnosť je
umocnená kvalitným filmovým spracovaním.

Svätá Barbora
Premiéra: 19. 3./20:25/
Príbeh o odvahe a schopnosti položiť z lásky k Bohu vlastný
život. Tiež príbeh o pseudoláske k moci, majetku a o tom, aký
deštruktívny je spôsob života
bez lásky a bez Krista.


MOST



Premiéra: 25. 3./20:30/
Krátky film, ktorý pomáha
pochopiť, akú obetu priniesol
Boh, keď dal svojho jediného
Syna – Ježiša Krista za to, aby
hriešni ľudia mohli byť zachránení od večnej smrti. Most je
film o jednoduchých medziľudských vzťahoch a o veľkej obete. Hlavnými postavami
sú Láďa a jeho otec.

foto: internet

Pôstne obdobie a Veľká noc
patria medzi najintenzívnejšie
cirkevné obdobia v roku.
Počas nich slávime nielen naše
najväčšie sviatky, ale predovšetkým najväčšie a hlavné tajomstvá našej viery. Tento rok
sa k tomu pripája aj prežívanie
Mimoriadneho roku Božieho
milosrdenstva. Prostredníctvom našej Televízie LUX môžete byť účastní na všetkých
veľkých udalostiach Univerzálnej cirkvi.
Program Svätého Otca Františka počas pôstu a Veľkej noci:

film je produkovaný v Palestíne.
Vo filme je predstavený život
Ježiša Nazaretského. Scenárista berie Lukášovo evanjelium
ako východiskový bod. Prevažne palestínski herci presvedčivo vykresľujú príbeh prinášajúci
mier a spásu do rozdrobeného
a nepriateľského sveta.

Marcelino, chlieb a víno

Svätý Peter (1,2/2)

Premiéra: 27. 3./15:35/

Premiéra:
2. 4./20:25/, 9. 4./20:25/
Repríza:
3. 4./15:35/, 10. 4./15:35/

Spasiteľ



Premiéra: 27. 3./20:25/
Repríza: 28. 3./15:35/
Film je v arabčine. Herci sú zo
Stredného východu a samotný
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So 20. 2. Mimoriadna generálna audiencia Roka milosrdenstva
Po 22. 2./10:30/ Svätá omša
na sviatok Katedry sv. Petra
Pi 4. 3. Kajúca pobožnosť
spojená s akciou 24 hodín
pre Pána
So 12. 3. Mimoriadna generálna audiencia Roka milosrdenstva
Ne 20. 3./9:30/Svätá omša
na Kvetnú nedeľu
Št 24. 3./9:30/Zelený štvrtok,
svätá omša svätenia olejov
Št 24. 3. Zelený štvrtok, svätá

Film sa dotýka z veľkej časti
i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových

omša na pamiatku Pánovej
večere
Pi 25. 3./17:00/Veľký piatok,
obrady utrpenia Pána
Pi 25. 3./21:15/Krížová cesta
v rímskom Koloseu
So 26. 3./20:30/Biela sobota,
Veľkonočná vigília
Ne 27. 3./10:15/Svätá omša
na Veľkonočnú nedeľu
Ne 27. 3./12:00/Veľkonočné
posolstvo pápeža a požehnanie Urbi et Orbi
Ľudovít Malík
oddelenie programu

foto: záber z filmu

foto: internet



Premiéra: 12. 3./20:25/
Repríza: 13. 3./15:35/

foto: záber z filmu

foto: internet

Životný príbeh izraelského
kráľa Dávida, ktorý je v Biblii
vpísaný do dvoch Samuelových kníh, bol bohatý
na zvraty a dramatické udalosti. Ako mladý pastier bol
Dávid pomazaný a Bohom
vybraný, aby sa stal kráľom
v Jeruzaleme miesto kráľa
Saula, ktorý Boha sklamal.
Boh pri Dávidovi stál a dal
mu jednoduchým prakom
zvíťaziť nad obrom Goliášom. Dávid však zhrešil
cudzoložstvom s krásnou
Betsabe, ženou svojho
najlepšieho bojovníka Uriáša
Hetejského. Keď čakali dieťa,
dal Dávid Uriáša zavraždiť.
Za to ho Boh tvrdo potrestal, dieťa zomrelo a Dávid sa
musel kajať a prosiť o odpustenie.


Vojna vo Vendée

VATIKÁNSKE
PRENOSY

foto: záber z filmu

Dávid (1,2/2)
Premiéra:
27. 2./20:25/, 5. 3./20:25/
Repríza:
28. 2./15:35/, 6. 3./15:35/

foto: záber z filmu

FILMOVÉ
VEČERY


učeníkov. Samozrejme, aj
pôsobenia Ježiša Krista po jeho
zmŕtvychvstaní. Počas deja je
prítomných tiež viacero ukážok
mnohých iných momentov
zo života Ježiša v podobe
Petrových spomienok. Veľmi
obšírny film, ktorý vrcholí prenasledovaním kresťanov v Ríme
a ukrižovaním Svätého Petra.
Michaela Škodová
oddelenie programu
Viac na

www.tvlux.sk

5

MILOSRDENSTVO

KROKY
VIERY

foto: Lukáš Ronec

Televízne
duchovné
cvičenia

14. - 18. marca
Po – Št: večerné katechézy
Pi: Doma je doma
s o. Jánom Bucom
– odpovede na vaše otázky

Už po štvrtýkrát sa vydávame na pôstnu cestu televíznych
duchovných cvičení – Kroky viery. V mimoriadnom Roku milosrdenstva nemusíme veľmi rozmýšľať nad ich hlavnou témou...
Božie milosrdenstvo je ako nevyčerpateľná studňa. Tento rok bude
do nej načierať a ponúkať vám z nej duchovný otec Ján Buc.
„V našich farnostiach, v našich spoločenstvách, v združeniach,
hnutiach, jedným slovom, všade, kde sú prítomní kresťania, musí
byť každému umožnené, aby našiel oázu milosrdenstva. (...)“ píše
pápež František v bule ohlásenia mimoriadneho jubilea Svätého
roku milosrdenstva. Televízia LUX túži plniť túto pápežovu výzvu
a pozvať do oázy milosrdenstva aj vás.
Pavol Danko, oddelenie programu

Novinky u nás DOMA
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Ak máte zaujímavú tému
o tom, čo deti vytvorili, alebo
poznáte niekoho, kto pre deti
niečo zaujímavé robí, napíšte
nám na adresu: doma@tvlux.sk.
„Ako Boží vyvolenci, svätí
a milovaní, oblečte si hlboké

POZRIEŤ
VIDEO

dokumentárny film z dielne LUX communication | 28 min, 2016

ilustračné foto: internet

rozprávať o deťoch, s deťmi
a pre deti. Okrem hostí, ktorí
budú hovoriť o zaujímavých
témach pre deti, budú môcť
diváci vidieť v štúdiu aj skupinku detských hostí, ktorí budú
klásť otázky. V januári sa venovali rozprávke Maťko a Kubko,
ktorú si pre detského diváka
pripravilo banskobystrické
Divadlo z Pasáže, v ktorom
účinkujú aj ľudia s postihnutím.

foto: archív TV LUX

Vaša obľúbená relácia Doma
je doma prinesie aj v tomto
roku tematické miniseriály.
Každý posledný utorok
v mesiaci pokračujeme v „Milosrdnom roku“ – v duchovnej
príprave na slávenie Svetových
dní mládeže v Krakove. Moderátor Pali Danko a jeho hostia
sa zamerajú vždy na jeden
konkrétny aspekt milosrdenstva. V roku 2016 nás čakajú
ešte témy „S“ ako „Stôl“, „R“
ako „Radosť“, „D“ ako „Domov“,
„N“ ako „Náklonnosť“ a „E“ ako
„Evanjelium“. Sú to písmenká
slova MILOSRDNE, z ktorých
sme vám v roku 2015 predstavili už prvé 4.
Prinášame tiež dva úplne
nové seriály.
Po dvojročnom cykle relácií
Deti v spoloČNOSTI, ktorý
sme pripravovali v spolupráci
s eRkom, pokračujeme v detských reláciách Doma pre deti
z Banskej Bystrice. Poslednú
stredu mesiaca sa moderátorka Zuzka Chanasová bude

Slzy a nádej Iraku

milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť,“
píše Kolosanom apoštol Pavol.
Obliecť si milosrdenstvo...
Denne sa obliekame, zvažujeme, v čom sa cítime pohodlne, v čom pôsobíme pekne.
Ak chceme lepšie pochopiť
„obliekanie“ milosrdenstva,
pozývame vás na pôstnu cestu
odhaľovania tajomstiev ukrytých v tajomnom odevnom
a textilnom svete. Ako vôbec
vzniká látka, textil, oblečenie,
liturgický odev? Pali Danko
a jeho hostia vám prezradia
viac v reláciách Doma je doma
tri pôstne utorky – 8., 15. a 22.
marca 2016.
Pavol Danko, oddelenie programu

„Aj vy ste boli pred niekoľkými rokmi na Slovensku
ako kresťania prenasledovaní, teraz sme na rade my.
O to lepšie môžete pochopiť,
čo to znamená byť prenasledovaní ako veriaci, ako
kresťania,“ hovorí arcibiskup
Jusif Mirkis na konci filmu
„Slzy a nádej Iraku“. Dokument
približuje situáciu ľudí prenasledovaných pre vieru v krajine, kde kresťanstvo zapustilo
korene už v 1. storočí. Kresťania z Plání Ninive sa z hodiny
na hodinu stali utečencami
a nezostalo im nič iné, len to,
čo mali na sebe. V utečeneckých táboroch na severe Iraku
trávia už druhý rok v provizórnych podmienkach. Slovensko
sa ako prvá krajina rozhodlo
podať pomocnú ruku a poskytnúť im nový a bezpečný
domov. Dokumentárny film
„Slzy a nádej Iraku“ natočili
režisér Ľuboslav Polák a fo-

tograf Tony Frič v roku 2016.
Film mohol vzniknúť len vďaka
darom členov Klubu priateľov
TV LUX, ako aj vďaka podpore
Slovenskej katolíckej charity,
Vysokej školy sv. Alžbety
a Konferencie biskupov Slovenska. Za celý štáb by som
sa vám, naši milí klubisti, chcel
všetkým úprimne poďakovať.
Bez vás by toto dielo určite
nevzniklo.
Marek Poláček, LUX communication
foto: Anton Frič

Dokumentárny film Slzy a nádej Iraku ste mohli vidieť vo
vysielaní TV LUX a stále je dostupný aj v internetovom archíve
na http://www.tvlux.sk/archiv/play/9283
Viac na

www.tvlux.sk
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Do Nimnice som
šiel už ako domov.
Na recepcii ma privítala Janka Košudová,
ktorá sa stará nielen
o to, čo potrebujeme počas programu
v Kongresovej sále
(mikrofóny, dataprojektor, stoly, obrusy),
ale aj o ďalší program
podieľajúci sa na spokojnosti vás, našich
divákov.
Zložil som si veci
vo svojej izbe a pobral
som sa do už spomínanej Kongresovej
sály, pripraviť všetko
potrebné na oficiálne
privítanie a večernú
svätú omšu. Scéna
vytvorená Palim Dankom už stála a moji
kolegovia Martin

Boli sme v Nimnici III
„Rosi“ Rosa a František Majda zapájali
techniku potrebnú
na natáčanie prednášok otca Mariána
Gavendu.
Začali sme Korunkou o 15-tej hodine,
po nej som privítal

Natáčanie Doma je doma

O. Juraj Vittek s LUX bandom na 3. turnuse
8
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účastníkov prvého
turnusu duchovno-liečebného pobytu
divákov Televízie LUX
v roku 2016. Prihovorili sa aj zástupca
vedenia kúpeľov
František Halmeš,
marketingový riaditeľ
našej televízie Peter
Strojný a už spomínaná Janka Košudová, s organizačnými
pokynmi.
V stredu ráno
mi začal obvyklý
nimnický kolotoč;
o 7:30 h ranné
chvály, po nich káva
a spovedanie, práca
na príprave Krátkych
správ TV LUX (cez
internet), svätá omša,
obed a krátky relax
pri pivku. Od 14-tej
som už zase spovedal
a po večeri som si
zavesil fialovú štólu
na krk tretíkrát. Okolo
19:30 h začínal ve-

černý program, každý
deň iný; v stredu
koncert hudobnej
skupiny LUX band
a projekcia filmu Slzy
a nádej Iraku, vo štvrtok spoločná spoveď
a adorácia, v piatok
film Ester a v sobotu
verejné natáčanie
relácie Doma je doma
s moderátorkou
Zuzkou Chanasovou.
To všetko bolo popretkávané osobnými stretnutiami
s vami, našimi divákmi
a účastníkmi pobytu.
Mimochodom, na prvom turnuse vás bolo
212. V nedeľu nás
po ranných chválach
a raňajkách čakala záverečná svätá omša,
ktorú TV LUX vysielala
naživo.
Keby tento text
písal náš technik
Rosi, určite by v ňom
nechýbalo: ráno

odomknúť Kongresovú sálu, po ranných
chválach schovať
plátno a dataprojektor, pripraviť stolík
pre otca Mariána,
natočiť prednášku,
po prednáške odniesť
stolík a pripraviť oltár,
ambón a mikrofóny na svätú omšu,
zasvietiť svetlá… Keby
tento text písal otec
Marián Gavenda (Marián Bér, Rasťo Dluhý,
Juraj Vittek), mali by
ste možnosť pozrieť
sa na pobyt v Nimnici
ich očami. Keďže však
naša PR manažérka
Evka Hrešková poverila napísaním článku
mňa, práve ste dočítali, ako som to videl
ja. Na záver už len
dodám, že mi s vami
bolo opäť nádherne.
Pozn.: ak si nájdete
čas, napíšte nám,
ako vyzerali zimné
turnusy vašimi očami.
Ďakujem.
Juraj Drobný
oddelenie programu

Hromnice v Nimnici

Mojimi
očami
„V čase písania tohto
príspevku práve vrcholí
už 3. sezóna pobytov
v Nimnici s TV LUX.
Spolu s moderátorom
Palim Dankom sme
vás navštívili na konci
jej 2. turnusu a strávili
sme spolu krásne
chvíle. V sobotu večer
pripravil Pali Danko
len pre účastníkov
pobytu rozšírené vydanie Doma je doma,
kde sa mu podarilo
slovne vyobracať
niektorých z návštevníkov kúpeľov, takisto

p. Rasťa Dluhého a prizvaného hosťa Rasťa
Krátkeho, katechétu.
Mala som tú česť si
s pátrom Rasťom aj
zaspievať. S otcom
Mariánom sme predstavili Klub priateľov
a jeho význam pre
televíziu. Špecialitou
večera bola súťaž,
počas ktorej mali

prítomní na základe
krátkych organových
ukážok v podaní
o. Mariána uhádnuť
názvy vybraných
piesní z JKS. Na záver
som zaspievala jednu
z mojich piesní a Pali
zatancoval krátku, no
o to výpovednejšiu,
choreografiu o Jóbovi.
V nedeľu sme spolu
slávili svätú omšu
na spoločný úmysel
za našich blízkych,
ktorých v modlitbách
predkladáme Pánu
Bohu. Ďakujem za každý váš úsmev, milé
slovo, povzbudenie,
za každý príbeh, ktorý
ste s nami zdieľali.“
Eva Hrešková
oddelenie marketingu
foto: archív TV LUX
Viac na

www.tvlux.sk
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Televízia LUX,
televízia príbehov

ANGELUS
DOMINI
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V čase zostavovania tohto bulletinu sme práve vo fáze hlasovania
za jedno z troch súťažných videí a meno víťaza bude oznámené
v relácii Doma je doma v stredu 17. 2. 2016.
Takisto ho nájdete na stránke safi.tvlux.sk spolu s ostatnými
súťažnými videami i archívom videí z predošlých ročníkov.

Tu sú finalisti SAFi 2016:

PREMIÉRA NE 12:00

POZRIEŤ
VIDEO

POZRIEŤ
VIDEO

Dominik Pecho
a Andrej Piňák
z Hlohovca

Gabriela Kiššová
z Piešťan

nuc od technickej
kvality veľmi originálne a podnetné. Preto
sme im zaslali ako
odmenu Jeruzalemskú Bibliu a niekoľko
hodnotných knižných
titulov.

Napriek nižšiemu
počtu zapojených
filmárov chceme
v súťaži pokračovať aj
v budúcnosti.
Určite si nenechajte
ujsť priamy prenos
nedeľnej svätej omše
z farnosti víťaza
SAFi 2016, ktorý prinesieme v nedeľu
6. marca.

Patrik Körmendy
z Čadce

Spoločenstvo
Lectio Divina z Komárna, ktoré tiež
natočilo dokument,
sme museli, žiaľ,
z hlasovania vylúčiť,
no ich spracovanie
témy bolo odhliad-

POZRIEŤ
VIDEO

Eva Hrešková
oddelenie marketingu

ĽADOVÝ TEAMBUILDING
foto: archív TV LUX

POZRIEŤ
VIDEO

Angelus Domini nuntiavit
Mariae, et concepit de Spiritu
Sancto.
Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum. Benedicta tu
in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora
pro nobis peccatoribus nunc et
in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce Ancilla Domini, fiat mihi
mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria...
Et Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave, Maria...
Ora pro nobis, sancta Dei
Genetrix.
Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.
Oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus
nostris infunde: ut qui Angelo
nuntiante Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per
Passionem eius et Crucem ad
resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum
Dominum nostrum. Amen.

foto: archív TV LUX

Po tom, ako pápež
František vyhlásil
mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva, bolo
nám v televízii jasné,
že práve milosrdenstvo bude ústrednou
témou tohto ročníka
súťaže amatérskych
filmárov. Filmári-amatéri mali vytvoriť
krátky dokument
o preukázanom milosrdenstve. Tentokrát
nám do redakcie prišli
len 4 videá, z toho
sme jedno museli
z hlasovania vylúčiť
pre nedostatočnú
technickú kvalitu.
Viackrát sme sa stretli
s reakciou, že téma
Môj SAMARITÁN
sa zdala mladým
tvorcom náročná
na spracovanie. Zistili sme aj vďaka tejto
skúsenosti, že tému
milosrdenstva ešte
nemáme dostatočne
uchopenú. Naším
vysielaním chceme
prispieť k tomu, aby
sa postoj milosrdenstva a skutky milosrdenstva stali viditeľnou súčasťou nášho
každodenného života.

foto: L‘Osservatore Romano

Finále SAFi 2016

Každú nedeľu v premiére
a potom počas týždňa v reprízach vysielame modlitbu Anjel
Pána z Vatikánu. Aby ste sa
mohli pripojiť k tejto modlitbe,
ktorú sa Svätý Otec František
modlí v latinčine, prinášame
vám jej latinskú verziu.

Nápad našich technikov spojiť športové vyžitie s utužením vzťahov a stmelením tímového ducha
sa v jedno januárové dopoludnie stal skutočnosťou. Zamestnanci bratislavskej základne TV LUX
a LUX communication vymenili kancelárie za ľadovú plochu, kamery a počítače za korčule
s hokejkami. Nálada a súťaživý duch na ľade nenechali nikoho chladného a v hokejovom derby
sa bojovalo do úplného vyčerpania. Krasokorčuliarske kreácie našich kolegov taktiež ulahodili
nejednému oku. Oddýchnutí a posilnení spoločným obedom sme sa vrátili do štúdií, kancelárií
a ku kamerám, aby sme vám, našim divákom, opäť mohli prinášať obľúbené programy.
František Majda, oddelenie výroby
Viac na

www.tvlux.sk
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Klubové novinky
Počet nových členov
v našom Klube rastie a s ním
ubúda počet ružencov
požehnaných v novembri
pápežom Františkom. Zásoba
veľkých ružencov je už úplne
vyčerpaná, no ostalo nám
ešte niekoľko menších ružencov. Tie budeme v najbližšom
období posielať ako darček
novým členom.

foto: archív TV LUX

Milí priatelia, ako sme už
spomínali v relácii Luxáreň,
naša rodina prerástla číslo
18 000. Sme krok za krokom bližšie k cieľu, ktorý
sme si stanovili pred niekoľkými rokmi – mať v Klube
priateľov 30 000 členov,
ktorí by podporovali TV LUX
v priemere 5 eur/mesiac/
osobu. Veríme, že jedného

vás pri prihlasovaní uvedie
ako osobu, ktorá ho do Klubu pozvala. Z vás, ktorí sa
zapojíte, vyžrebujeme počas
Dňa otvorených dverí v TV
LUX v sobotu 7. mája troch
výhercov, ktorých odmeníme
hodnotnými cenami:

1

Liečebno – oddychový
pobyt v Kúpeľoch
Nimnica s TV LUX

BOH A HRIEŠNIK
Nový oltárny obraz
v televíznej kaplnke
Určite ste si všimli, že naša televízna kaplnka zasvätená
Sedembolestnej Panne Márii, z ktorej vysielame ranné sväté
omše, má nový oltárny obraz. Autorom obrazu je
uznávaný slovenský umelec, akademický maliar Ladislav
Záborský. Motív jeho obrazu s názvom Boh a hriešnik
je vytlačený na veľkej doske umiestnenej medzi
svätostánkom a kňazským sedesom.
Zobrazuje Ježiša, ktorý sa skláňa ku kajúcemu hriešnikovi.
Pre obraz z dielne majstra Záborského sme sa rozhodli
pri príležitosti slávenia Svätého roku milosrdenstva,
ktorý slávnostne otvoril pápež František práve v utorok
8. decembra 2015. Aj touto cestou ďakujeme pánovi
majstrovi Záborskému za dovolenie použiť toto jeho
nádherné dielo ako motív nášho oltárneho obrazu.
Eva Hrešková, oddelenie marketingu
12
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Okrem toho zo všetkých
nových členov Klubu priateľov, ktorí sa do Klubu prihlásia v stanovenom termíne 1. 3.
– 4. 5. 2016, vyžrebujeme
jedného, ktorý získa víkendový pobyt pre rodinu s 2 deťmi
v penzióne AJA v Tatrách.
Prihlášku do Klubu priateľov
nájdete na zadnej strane tohto
bulletinu, takisto na webovej
stránke www.tvlux.sk a prihlásiť sa je možné aj telefonicky
na 02 60 20 27 27 (v pracovných dňoch v časoch 9:00 –
12:00 a 13:00 – 17:00 h).
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

dňa sa nám tento cieľ podarí
dosiahnuť a naša televízia
bude fungovať s rozpočtom,
ktorý jej umožní vysielať
viac filmov, nových a ešte
kvalitnejších relácií, menej
reprízovať a častejšie navštevovať slovenské farnosti.
Aj keď ešte nie sme v cieli,
robíme všetko pre to, aby
naše vysielanie bolo pre vás
zaujímavé, obohacujúce, aby
stále prinášalo povzbudenie
a evanjeliové hodnoty na televízne obrazovky.

V tomto roku oslávi naša
televízia už 8. výročie začiatku
samostatného vysielania a my
chceme túto radosť zdieľať
s vami, našimi priateľmi. Preto
sme pripravili aj na tento rok

2

Obed s riaditeľom
Klubu priateľov TV LUX
o. Mariánom Bérom

Počet členov
Január 2016: 18 219
Január 2015: 15 661
December 2015: 17 773
December 2014: 15 446

NARODENINOVÚ SÚŤAŽ
TV LUX
a zapojiť sa môže ktokoľvek
z vás. Bude trvať od 1. marca
2016 až do 4. mája 2016.
Stačí, ak v tomto období
privediete do Klubu priateľov
aspoň 1 nového člena a on

Klub
v číslach

Dary v €

3

Sadou DVD zo Studia
LUX a kníh zo Spolku
sv. Vojtecha a z Karmelitánskeho nakladateľstva

Január 2016: 96 587,32
Január 2015: 80 314,08
December 2015: 120 587,56
December 2014: 101 605,18
Viac na

www.tvlux.sk
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Po stopách sv. Faustíny
a sv. Jána Pavla II.
Poľsko a Litva 2016
5 - dňová púť s TV LUX a CK Awertravel
14.- 18. mája
21. - 25. mája
27. - 31. mája
3.- 7. júna
24. - 28. júna
29. júna - 3. júla

|
|
|
|
|
|

s br. Antonom a o. Jozefom Luscoňom
s br. Antonom a o. Jurajom Drobným
s br. Antonom a o. Mariánom Bérom
s br. Antonom a o. Mariánom Bérom
s br. Antonom a o. Jozefom Kováčikom
s br. Antonom a o. Martinom Šafárikom

Bratislava-Wadowice-Czestochow-Glogowiec-Plock-Šiluva-Siauliali-Vilnius
-Bialystok-Warszawa-Radom- Krakow-Lagiewniki-Bratislava
Cena: 295 €
(4x ubytovanie s polpenziou, doprava klimatizovaným
autobusom a poistenie proti insolventnosti)
Pozn.: Cena nezahŕňa vstupenky vo výške 15 zlotých
a komplexné cestovné poistenie vo výške 8,50 €.

Kontakt:
034/651 3896
0905 974 264
awertravel@awertravel.sk
www.awertravel.sk

IKONY
Z DIELNE
ARCHANJELA
RAFAELA
Termín dodania ikony
je z dôvodu ručnej práce
do 30 dní od objednávky,
ku
ktorej navyše
35 x 40 cm
získate
Ikona Krista Pantokratora
CD – spevy
Cena: 250 €
z Taizé 2.
Kontakt: 0915 710 685 v čase od 14:00 – 22:00
ikonopisec@gmail.com
14

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

35 x 40 cm

Ikona Svätej rodiny
Cena: 350 €
Pozn.: Cena nezahŕňa poštovné
s poistením a balné vo výške 7,90 €.
Viac na

www.tvlux.sk
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ZĽ AV Y
pre členov Klubu
priateľov TV LUX
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.

ZĽAVA
10%
v internetovom obchode
ZĽAVA
25%
vo vydavateľstve
Studio LUX
na CD a DVD.
www.lux.sk

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

www.dobrakniha.sk a 5% zľava
v predajniach v Trnave, v Košiciach,
v Bratislave a v Piešťanoch

ZĽAVA 50%

na víkendový pobyt s polpenziou
pre rodinu s 2 deťmi v penzióne AJA
v Tatrách. Viac na
www.penzionytatry.sk.

ZĽAVA 5%

na knihy, hudbu, tričká a ďalší tovar
v internetovom obchode www.ver.sk

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


Prihlášku pošlite
len v prípade,
že ešte nie ste
zaregistrovaní
v Klube priateľov.

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
pre člena Klubu je
10,- EUR a slúži na vybavenie objednávky, pričom
zostatok je finančným
darom)

PRIHLÁŠKA

do Klubu priatel`ov Televízie LUX

Meno a priezvisko
Adresa

H

Diecéza
Tel. číslo

Prihlášku môžete
vyplniť aj na
www.tvlux.sk

E-mail
Dátum narodenia
Povolanie
Do Klubu ma pozval
Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

MENO

KLUBOVÉ ČÍSLO

