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„Veľmi málo pozerám tv,
mám maličké deti, no viackrát
som náhodne zapla tv, práve
keď bola relácia Effeta. Je to
niečo úžasné, obohacujúce,
úplne ma to vie zaujať, veľmi
krásne spracovaná relácia,
rekvizity, moderátorka, hostia...
Má to spád, úplne nové myšlienky a pohľady na Písmo nielen
z kázne v kostole, ale aj s vyloženými nohami v obývačke :).“
Paulína Žemberová

„Veľké ďakujem Vám vyslovujem za Nimnicu... Keď som
v novembri 2015 počula oznam
o duchovnej obnove v Nimnici
na začiatok roku 2016, rozhodnutie prišlo spontánne... veď
ja sa nemusím báť, že budem

foto: Pixabay

„Drahý duchovný otec
Juraj Drobný! Chcem sa Vám
poďakovať, že vysielate priame
prenosy z návštevy sv. Otca
v Mexiku. A vôbec, že vysielate.
Je to úžasné. Dnes som Vás
videla po dlhšom čase ráno
na sv. omši, ktorú ste slúžili...
Ste výborný rečník a kazateľ.
Vašu myšlienku o tom, že
neexistujú obyčajné veci, som
si dnes zapísala.“
diváčka Katarína

sama, ja predsa nikdy nie som
sama, vždy je so mnou môj najlepší a najvernejší priateľ... Tak
aj bolo, zvládla som cestu vláčikom a pricestovala do Nimnice.
Keď sme sa v Nimnici stretli,
akoby sme sa už všetci poznali,
všetci sme si boli blízki...
Ďakujem o. M. Gavendovi

„Chcel by som sa Vám
poďakovať za dnešnú reláciu
– Fundamenty... Ešte som
nepočul (v dnešných časoch)
takým jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysloviť
pravdu o Bohu a Cirkvi,
o jednote medzi nami
a Bohom, ako zaznelo aj dnes
z úst otca Vitteka. Veľmi sme
si „zvykli“, že sme kresťania
a katolíci, a tak málo vieme
o našom poklade, ktorý sme
dostali darom... Prosím, sprostredkujte moje veľké poďakovanie aj v.d.p. J. Vittekovi.“
Peťo Mrva

a podeľte sa
o svoj názor.

za jeho hodnotné katechézy,
často sa k nim vraciam, zamýšľam sa nad nimi. Ďakujem
o. J. Drobnému za všetku jeho
prácu, ktorá bola veľmi náročná. Ďakujem všetkým ostatným,
ktorí sa podieľali na tomto
sústredení. Veľké ďakujem patrí
aj zamestnancom kúpeľov....
Vaša už teraz členka klubu
Anna Kráľová.“
„Veľmi nás teší, že vysielate reláciu Stojí to za to. Sme
mladá rodina s trojtýždňovým
bábätkom a je pre nás inšpiráciou a povzbudením vidieť,
ako Pán Boh koná v rodinách
na Slovensku. Veľmi sa nám
páčilo svedectvo manželov
Slamkovcov. Môj manžel
pochádza z Dolného Kubína
a zažil ich pred 16 rokmi
ešte ako birmovanec, keď im
Slamkovci na jednom birmovaneckom stretnutí rozprávali
o Bohu a o rodine.
Myslíme si, že je dôležité,
aby v dnešnej dobe rodiny
počuli svedectvá o tom, že
s Bohom je všetko možné.“
rodina Beňová z Bratislavy
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V roku 2008 navštívil novo-vzniknutú
Televíziu LUX kardinál Jozef Tomko.
Tím televízie sa mu
zdal vtedy akýsi
mladý a humorne
sa opýtal, či sme
už všetci zmaturovali. Na fotografii
s autorom úvodníka
Marekom Poláčkom, vtedajším
riaditeľom televízie.

foto: archív TV LUX, 2008

Z našej pošty

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Editoriál

Odvážnym šťastie praje
„Nitra mi pripomína Bagdad,“
hovorí po svojej prvej prechádzke Nitrou p. Khalil. „Akurát, že
v Bagdade sú namiesto krížov
asi polmesiace,“ reagujem
trochu ironicky, na čo odpovedá, že aj v Bagdade sú kostoly.
Kostoly, na ktoré ale sporadicky
útočia radikáli. P. Khalil preto so
svojimi 6 deťmi a manželkou
z hlavného mesta Iraku odišli
do kresťanského mestečka
Quarakoš. Odtiaľ utiekli pred
Islamským štátom do Erbilu
a odtiaľ na Slovensko. Nitra
bude pre 15-ročnú dcéru Myrnu už jej štvrtým domovom.
Khalilovcov sme s kolegom
Maťom navštívili, lebo sme sa
chceli zodpovedne rozhodnúť,
či máme nakrúcať dokumentárny film o asýrskych kresťanoch, ktorí na Slovensku dostali
azyl. Vnímali sme ako dosť
trápne miešať sa im do súkromia v ich ťažkej životnej situácii.

Naše pocity z návštevy boli
zmiešané. Sú to veľmi milí
a pohostinní ľudia, ktorých
očakávania od Slovenska sú
obrovské. Na druhej strane,
keď sme sa snažili vcítiť do ich
situácie, bolo nám ich ľúto.
Veď v slovenčine zatiaľ tápajú,
nikoho tu nepoznajú, začínajú
od nuly a naša kultúra je pre
nich rovnako cudzia, ako je tá
ich cudzia nám.
Pred ôsmimi rokmi možno
niekto podobne ľutoval zakladateľov Televízie LUX. Tí sa síce
nevylodili v neznámej Nitre, ale
na neznámom mediálnom trhu.
Nebolo isté, či zvládnu vyrábať
desiatky pravidelných relácií, či

„

Všetko je v rukách
Najvyššieho režiséra.

bude projekt finančne udržateľný, či katolícku televíziu zaradia
do ponuky kábloví operátori,
či si televízia nájde svojho
diváka a či si klub nájde svojich
priateľov. Po ôsmich rokoch
je ale odpoveď jasná. Stálo to
za to. Urobili sme, čo sme mali
a museli urobiť.
Verím, že aj naši bratia z Iraku
nájdu odvahu a silu prekonávať
počiatočné ťažkosti a že u nás
nájdu nový ozajstný domov.
Televízia LUX bude stáť pri nich.
Ak to bude možné, kresťanov
z Iraku budeme zapájať do našich relácií, aby sme sa mohli
tešiť z ich pokrokov a tiež sa
povzbudiť svedectvom ich
viery. Všetko je ale v rukách
toho Najvyššieho režiséra,
ktorý jediný vie, ako sa budú ich
osudy vyvíjať.
Marek Poláček, člen Televíznej rady
za LUX communication
Viac na

www.tvlux.sk
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Filip Neri

Šalamún

FILMOVÉ
VEČERY
v TV LUX
Šalamún

Pavol VI.

Filip Neri (1, 2/2)

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (1, 2/2)

Zdroj: zábery z filmov

Premiéra:
14. 5. a 21. 5./20:25/
Repríza:
15. 5. a 22. 5./16:35/

Premiéra:
16. 4. a 23. 4./20:25/
Repríza:
17. 4. a 24. 4./16:35/
Dvojdielna filmová epopeja približuje životné osudy
múdreho kráľa Šalamúna,
syna Dávidovho, ktorý doviedol Izraelské kráľovstvo
k vrcholu prosperity. Príbeh
sa otvára vo chvíli, keď obaja
Dávidovi synovia, starší Adoniáš aj mladší Šalamún, chcú
zasadnúť na trón. Vzájomný
vzťah ambiciózneho Adoniáša
a múdreho Šalamúna prechá4

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

dza radom dramatických peripetií. Tvorcovia kladú dôraz
na sprostredkovanie mravného posolstva uponáhľanému
človeku dneška a na takmer
pietnu rekonštrukciu dobových reálií.

Pius XII.: Pod rímskym
nebom (1, 2/2)
Premiéra:
30. 4. a 7. 5./20:25/
Repríza:
1. 5. a 8. 5./16:35/
Dvojdielny film, ktorý opisuje situáciu v roku 1943. Rím
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. Pius XII. dosiahne
vyhlásenie všetkých rímskych
kostolov a kláštorov za vlastníctvo Vatikánu a tisíce
Židov tu môžu nájsť útočište.
Medzi nimi i Marco a Davide, ktorí riskujú svoje životy
pri záchrane Miriam z tlamy
nacistov. Dokážu však múry
kostolov odolať narastajúcej
nenávisti nacistov, ktorá už
nerešpektuje ani autoritu
pápeža?

Premiéra:
28. 5. a 4. 6./20:25/
Repríza:
29. 5. a 5. 6./16:35/

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,
piesňou, hrou a predovšetkým
láskou. Zakladá pre nich prvé
oratórium, ktoré im poskytuje
slobodu nájsť vlastnú životnú
cestu. Cirkevná hierarchia sa
desí nekonvenčných spôsobov
tohto kňaza a jeho slobodu
si zamieňa za neposlušnosť.
Jeho úprimná viera nakoniec
presvedčí aj pápeža, ktorý
jeho prácu požehná. Dojímavý
dvojdielny film je plný smiechu
a emócií, tak, ako to býva v životoch výnimočných ľudí.

16. storočie, Rím, obdobie prepychu, ale aj veľkej

Michaela Škodová,
oddelenie programu

PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ

Pius XII.

Šalamún (1, 2/2)

Dvojdielny filmový príbeh
opisuje fašistický režim. Druhá
svetová vojna, II. vatikánsky
koncil, protesty a teroristické
útoky v 60-tych a 70-tych
rokoch – jedno z najbúrlivejších období v dejinách Cirkvi.
Na jej čele však stojí silná
osobnosť - pápež Pavol VI.
Prvý pápež, ktorý navštevuje
veriacich na piatich kontinentoch a otvára medzináboženský dialóg návštevou
Jeruzalemu.

So 30. 4./11:00/
Púť miništrantov v Šaštíne
– 10. ročník
Ne 1. 5./10:30/
Svätá omša zo Šaštína
Ne 8. 5./9:00/Svätá omša z Medzinárodných saleziánskych
športových hier v Bratislave
So 14. 5./16:00/
Svätá omša z Tappanu v USA

Šaštín

Ne 22. 5./10:30/Svätá omša
zo Stupavy - 1. sväté prijímanie
So 4. 6./16:30/Svätá omša
z konferencie Oheň v Prešove
So 11. 6./16:00/
Svätá omša z Tappanu v USA
Právo na zmenu programu je
vyhradené. Aktuálne informácie
nájdete vždy na www.tvlux.sk.

Tappan, USA
Viac na

www.tvlux.sk
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Program pápeža
Františka
na najbližšie
obdobie:
Ne 24. 4./10:00/
Jubileum chlapcov a dievčat,
svätá omša
So 30. 4./9:50/
Mimoriadna audiencia
Jubilea milosrdenstva
So 14. 5./9:50/
Mimoriadna audiencia
Jubilea milosrdenstva
Ne 15. 5./10:00/
Zoslanie Ducha Svätého,
svätá omša
Št 26. 5./19:00/
Sviatok Božieho Tela,
svätá omša
Ne 29. 5./10:00/Jubileum
diakonov, svätá omša
Ľudovít Malík
oddelenie programu

Audiencia
6
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Na ukrajinskú hranicu sme
dorazili v noci a po dvoch hodinách čakania sme sa konečne
dostali na rad. Poslednou ukrajinskou úradníčkou bola mladá
colníčka. Pýtala si od nás splnomocnenie, že môžeme jazdiť
na firemnom aute. To sme
samozrejme nemali, tak nám
sucho oznámila, že NAZAD!!!
Dávno sme si veru v Šengene
odvykli od šikany na hraniciach.
Na Ukrajinu sme sa dostali až
na druhý deň po ďalších dvoch
hodinách čakania a na druhom
aute.
Našou misiou bolo nakrútiť
dva dokumentárne filmy o slovenských misionároch na
Ukrajine. Mysleli sme si, že budeme točiť hlavne o vojne, ale
frontová línia je od Zakarpatskej oblasti vzdialená 1500 km
a dopad na bežných ľudí je
hlavne ekonomický. Namiesto
10 hrivien platia teraz za euro
30 hrivien, čo v praxi znamená,
že ľudia zarábajú tak 50 € mesačne. Život je ťažký, obyčajní
ľudia zažívajú veľké byrokratické prekážky a nespravodlivosť.
Prvé tri dni sme točili sestry
dominikánky v Mukačeve. Učia
na školách a v škôlkach katechizmus, niekde aj slovenčinu.
V komunite vládla príjemná
atmosféra, kde sestry mohli,
pomohli. Hlavnou témou tohto
filmu bude priateľstvo. Potom

Pokračovanie
relácie

SPOJENÍ
OCEÁNOM

nás na tri dni prijal biskup Milan
Šášik v Užhorode. Tento film
zas bude o budovaní. Keď nám
vladyka Milan ukazoval nové
chrámy a kláštory, ktoré si tu
gréckokatolíci postavili, žiarili
mu oči ako malému chlapcovi...
Marek Poláček a Pavol Kadlečík
LUX communication
foto: archív LUX communication

foto: archív LUX communication

Televízne prenosy svätých omší
zo Severnej Ameriky
Naša televízia v spolupráci
s LUX communication
prichádza s vysielaním
televíznych svätých omší zo
zahraničia. Týmto spôsobom sa môžeme zjednotiť
v modlitbe so Slovákmi
v USA.
Televízne prenosy svätých
omší zo Severnej Ameriky
budú môcť diváci sledovať
zatiaľ každú štvrtú sobotu a postupne by sa mali
rozšíriť na každý týždeň.
Vzhľadom na časové pásmo
budeme televízne prenosy
vysielať o 16:00 h. Na svätých omšiach v Tappane
v štáte New York sa budú
spolu s divákmi našej televí-

zie v modlitbe spájať hlavne
Slováci z miest Clifton,
Linden, Trenton a New York
City. Sláviť Eucharistiu budú
kňazi z komunity Oratória
sv. Filipa Neriho, ktoré vedie
father George Török, a kňazi
z priľahlých oblastí.
Identitu Slovákov v zahraničí udržiava práve
spoločenstvo s krajanmi,
ktorí sa spolu stretávajú aj
na svätých omšiach. Veríme,
že tieto prenosy nadobudnú
divácku priazeň a modlitba
spojí Slovákov zo zahraničia s divákmi našej televízie
napriek veľkej vzdialenosti.

Na obrazovkách TV LUX
sa 1. marca 2016 objavil prvý
diel novej série relácie Spojení
oceánom. Druhá séria prichádza s novým „živým“ štúdiom,
pretože všetko sa odhráva
priamo v uliciach. Príbehy
Slovákov, s ktorými nás spája
oceán, dostali tak interaktívnejšiu podobu.
Nová séria má zatiaľ desať
častí a okrem Františka Čonku
sa bude divákom prihovárať aj
Janka Zibalová. Programy sa
začali natáčať koncom minulého roka v Kanade a Spojených
štátoch amerických. Reláciu
Spojení oceánom môžu diváci
sledovať v premiére zatiaľ každý druhý utorok o 21:20 h.
pokračovanie >>

foto: zábery z relácie

Sviatok Božieho Tela

na Ukrajine

TÝŽDŇOVÁ FILMOVAČKA

Miroslava Krejčiová
oddelenie spravodajstva
Viac na

www.tvlux.sk
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foto: zábery z relácie
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foto: Michal Púčik

OTVORÍME
TELEVÍZNE BRÁNY
Naša televízna „základňa“ v Bratislave
i prešovská pobočka otvoria svoje brány
pre všetkých divákov a priateľov TV LUX.

Srdečne vás pozývame na
Deň otvorených dverí TV LUX
na Prepoštskej 5 v Bratislave
a na Jarkovej 77 v Prešove.
Nenechajte si ujsť príležitosť
nahliadnuť do tajných priestorov v televízii i do známych
štúdií či televíznej kaplnky. Už
teraz sa na vás tešia moderátori, redaktori, technici, kňazi
a spolupracovníci vašej obľúbenej televízie.
Súčasťou spoločného
programu budú moderované
prehliadky, živé vstupy do vysielania a v Bratislave aj Luxáreň
naživo, v ktorej vyžrebujeme
výhercov narodeninovej súťaže.
Pre veľký úspech minuloročnej
súťaže o najlepšiu palacinkovú
plnku sme sa rozhodli, že opäť

prinesené vzorky (veríme, že sa
ujde aj návštevníkom) a víťaz
sa môže tešiť na darčekovú
poukážku vo vydavateľstve
Kumran.sk v hodnote 30 EUR,
DVD zo Studia LUX podľa vlastného výberu a tiež reklamné
predmety TV LUX. Začíname
ako vždy – o 13:00 h!
Tešíme sa na vás!

preveríme vaše kulinárske zručnosti. Tentokrát budeme súťažiť
o najlepšiu domácu NÁTIERKU.
Pripravte doma nejakú vašu
špeciálnu nátierku a prineste ju
so sebou na deň otvorených
dverí v Bratislave či v Prešove.
Zaregistrujete sa a odovzdáte
nátierku tímu šikovných „natieračov“, ktorí budú pripravení
s už nakrájanými bagetkami.
Odborná porota vyhodnotí

Eva Hrešková,
oddelenie marketingu

Nenechajte si ujsť!
foto: Andrea Púčiková
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7. mája
o 13:00

foto: Andrea Púčiková

Miroslava Krejčiová
oddelenie spravodajstva

OSEM

foto: Michal Púčik

>> Každá relácia má takmer
tridsať minút a predstavuje
osobný príbeh jedného krajana
žijúceho v Amerike. Zmenou
spôsobu natáčania sa relácia stala autentickejšia, živšia
a prináša bezprostredný pohľad
na život amerických a kanadských Slovákov. Dramaturgička
relácií Aneta Lisá vidí v pohyblivej scéne určitú symboliku,
ktorá poukazuje na životnú
púť každého aktéra relácie.
Dúfame, že netradičný vizuál sa
stretne s pozitívnym ohlasom
našich divákov.
LUX communication je typické najmä tvorbou projektov,
ktoré často prekračujú hranice
Slovenska a prinášajú pohľad
na Katolícku cirkev rozvíjajúcu sa na rôznych miestach
sveta. Relácia Spojení oceánom
divákom ponúka svedectvo
živej viery, ktorú žijú Slováci
na území Severnej Ameriky.
Tento projekt poukazuje práve
na silu zahraničných komunít
a na skutočnosť, že oceán ich
so Slovenskom nerozdeľuje, ale
naopak spája.

Cé-Dé-É-Ef-Gé-Á-Há-Cé...
to je osem tónov klaviatúry,
dobre známych všetkým muzikantom. Biológovia poznajú
chobotnice s ôsmimi nohami
a zubári súcitne ľutujú
všetkých, ktorým sa tlačia
osmičky – zuby múdrosti.
Pre informatikov je osem
počet bitov v jednom
bajte, pre chemikov
je to protónové číslo
kyslíka aj oktet – dokonalý počet elektrónov
na poslednej vrstve.
Astronómovia a fyzici si
pri čísle osem predstavia počet planét slnečnej
sústavy. Matematici (s ich potmehúdskym úsmevom) vidia
v osmičke dokonale súmerné
číslo. Navyše, ak si osmička
„ľahne“, dostaneme matematický symbol nekonečna.
Pre všetkých tvorcov,
zamestnancov a priateľov
Televízie LUX je osmička dôvodom na radosť a vďaku.
4. mája 2016 spolu oslávime
už ôsme narodeniny!
Osem rokov úsilia, radostí aj
sĺz. Osem rokov hľadania,
blúdenia a objavovania, no

St 4. 5.
7:00 Svätá omša s poďakovaním
za 8 rokov TV LUX
17:30 Doma je doma:
Obrázky milosrdenstva
18:30 Cirkus Motýľ (film)
20:20 Narodeninový darček od TV LUX pre vás!

ilustrácie: Freepik

najmä osem rokov evanjelizácie prostredníctvom
televíznej obrazovky.
Predstavme si „ležatú
osmičku“ – matematický
symbol nekonečna –
ako duchovný symbol
večného života. Okrem
vďaky za osem rokov
Božej priazne túžime
spolu s vami prosiť, aby
nám nebo bolo bližšie aj vďaka
nášmu vysielaniu. Aby náš
program dvíhal duše k Bohu
a vzbudzoval v nás túžbu
po večnej radosti s Ním. Nech
teda je „osmička“ dôvodom
na „nekonečnú“ radosť... Alebo
aspoň jej predchuť .
P.S.: Už by sa patrilo ísť
domov, lebo skončila
osemhodinová pracovná doba, ale spomenul
som si ešte na čosi...
Vo Svätom písme
nám Ježiš zanechal
osem blahoslavenstiev. A jedno
z nich (o milosrdných, ktorí
dosiahnu milosrdenstvo) nás
počas tohto roka sprevádza
ako zlatá niť, ktorá tiež smeruje
do Večnosti. A to je dôvod
na ďalšiu radosť...
Pali Danko
(onedlho tridsaťosemročný... )
oddelenie programu
Viac na

www.tvlux.sk
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Pozrite si
reláciu
v archíve

MEXIKO
Vo vysielaní TV LUX sme sa venovali niekoľkokrát i téme
mimoriadnych udalostí spojených so zjavením Panny Márie chudobnému indiánovi Juanovi Diegovi v Mexiku. Práve najnavštevovanejšie pútnické miesto na svete, kam zavíta ročne viac pútnikov ako
na akékoľvek iné náboženské miesto na svete, nás inšpirovalo, aby
sme v spolupráci s CK Awertravel pripravili púte pre našich divákov.
V príprave boli
pôvodne tri termíny.
Záujem o túto púť však
vo veľkej miere predčil
očakávania, a tak sme
nakoniec pripravili
spolu až päť turnusov.
Hlavným cieľom putovania bolo Guadalupe,
miesto, na ktorom sa
tieto udalosti spojené
s veľkými milosťami
odohralo. Dnes je
súčasťou hlavného
mesta Mexika – Mexico City. Leží vo
výške viac ako 2200
metrov nad morom
a žije v ňom už takmer
40 miliónov obyvateľov. Práve udalosti
v Guadalupe boli

rozhodujúce pri obrátení miliónov indiánov
na kresťanskú vieru.
Vznik samotného obrazu na tilme, akomsi
plášti, ktorý indiáni
nosili, sa nedá vysvetliť
vedecky. Obraz sa
akoby jemne vznášal
nad samotnou látkou,
ktorá sa po storočiach
mala prirodzene už
dávno rozpadnúť.
Hviezdy na plášti
Panny Márie zodpovedajú postaveniu hviezd
v čase zjavení, v zorničke oka sa nachádza
obraz odovzdávania
ruží biskupovi, či
tlkot srdca, počuteľný fonendoskopom,

priloženým na brucho
Panny Márie, čo vykazuje znaky tehotenstva...
V hlavnom meste
sme neobišli ani katedrálu, v ktorej počas
olympijských hier prijala sviatosť manželstva
aj jedna z najväčších
hviezd hier gymnastka
Viera Čáslavská. Spolu
sme navštívili aj Pueblu, Taxco i Acapulco.
Tešíme sa na nové
destinácie, ktoré pre
vás všetkých už teraz
pripravujeme do budúcna.
Jozef Kováčik
programový riaditeľ

s Mons. T. Hajdu
a o. J. Kováčikom
Kliknite pre viac info
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„Veľká vďaka Bohu a vdp.
Bucovi za slová, ktoré cez neho
hovoril Pán... som 4. týždeň
v Rakúsku pri umierajúcej
pacientke ako opatrovateľka,
je to ťažké... posilnili ma slová,
ktoré hovoril... ešte raz vďaka...
Anna“
„Ďakujem o. Bucovi za veľmi
pekné duchovné večery, každý
deň som sa tešila na večer,
každá téma ma oslovila a dala
mi veľa do života...“
„Veľmi sa tešíme, že p. Buc
je po náročnej operácii opäť
v TV LUX, chýbal nám a modlili
sme sa za jeho uzdravenie. Štyri
večery s ním boli inšpirujúce...“

foto: osobný archív J. Kováčika

5. turnus
púte do Mexika
s TV LUX:
26. 11. - 6. 12. 2016
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Čas nechať sa chytiť
za srdce

Takéto a mnohé ďalšie reakcie prišli do TV LUX ako odozva
na televízne duchovné cvičenia
KROKY VIERY s o. Jankom
Bucom, ktoré sme vysielali
14. - 18. marca 2016. V štyroch
večerných katechézach o. Janko hovoril o krokoch k zmene,
k Otcovi, k sebe samým a tiež
k iným ľuďom. Katechézy plné
inšpiratívnych myšlienok a príbehov boli nasiaknuté vôňou

milosrdenstva, ktoré nám
neustále pripomínal aj Rembrandtov obraz Návrat márnotratného syna zdobiaci televízne
štúdio. V troch katechézach
odzneli aj svedectvá mladých
ľudí o ich skúsenostiach v kráčaní s Bohom. Na záver každého stretnutia sme sa spoločne
modlili i piesňou a o. Janko
nám dával podnety pre lepšie
uchopenie posolstva jednotlivých večerov. V prvý večer sme
dostali za úlohu popremýšľať
nad tým, v akých veciach vo
svojom živote potrebujeme
spraviť zmenu. Ďalší večer
zakončil výzvou ďakovať Bohu
za jeho lásku a milosrdenstvo
voči nám. Tretí večer nás viedol
k vďačnosti za to, ako nás Boh
stvoril, za to, kto sme a čo
Boh vložil do nášho života.
V poslednej katechéze nás

vyzval, aby sme žili praktickú
lásku – lásku, ktorá sa prejavuje skutkami. V piatok 18. 3.
sme vysielali výnimočne naživo
Doma je doma s Palim Dankom.
Jeho hosťami boli o. Janko Buc
a Evka Hrešková, PR manažérka
TV LUX, ktorá hudobne sprevádzala modlitbu počas katechéz.
Všetky katechézy tohtoročných
televíznych duchovných cvičení
si môžete pozrieť v našom
internetovom archíve na
http://www.tvlux.sk/
videoarchiv/ pod názvom
Televízne duchovné cvičenia.
Na záver si pripomeňme krátku
modlitbu pápežského kazateľa
Raniera Cantalamessu, ktorú
sme sa spoločne modlili počas
tretej katechézy: „Otec, pozri
sa na mňa a poteš sa, lebo
Tvoj Syn urobil zo mňa nové
stvorenie.“
Eva Hrešková
oddelenie marketingu
foto: František Rampáček

Viac na

www.tvlux.sk
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Klubové novinky
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1
2
3

+
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).
Výborná správa je, že všetkým novoprihláseným členom
posielame opäť ako darček
na privítanie
v našej rodine klasický
ruženec
požehnaný
pápežom
Františkom.

Ďalšou novinkou je
nový klubový benefit v podobe
zasielania informačných SMS
správ s programovými tipmi.
Tieto informačné SMS-ky budeme posielať pred výnimočnými udalosťami v živote Cirkvi,
ktoré prinesieme aj v našom
vysielaní, alebo keď vám budeme chcieť dať do pozornosti
nejaký mimoriadny programový klenot, ale i v čase, kedy sa
ako televízia budeme potrebovať oprieť o vaše modlitby.
V prípade, že by ste o takéto
informovanie v podobe zasielania SMS správ nemali záujem,
stačí dať nám o tom vedieť
na našom telefónnom čísle
+421 2 60202727, prípadne
e-mailom na tvlux@tvlux.sk.
Viacerí ste sa nám
ohlásili, že na pošte
nechceli prijať naše
šekové poukážky,
nakoľko je na nich
číslo účtu ešte
v pôvodnom tvare, nie v tvare
IBAN. Znovu prízvukujeme, že
samotný manažment Slovenskej pošty nás ubezpečil,
že tieto poukážky sú platné
minimálne do konca roka
2016. Pošta to má uvedené aj
na svojej internetovej stránke.
Pre potreby vás, ktorí nás podporujete bankovým prevodom
na účet, náš IBAN: SK96
1100 0000 0026 2001 3784,
SWIFT: TATRSKBX.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

ˇ
3. rocník
,
detskej výtvarnej sútaže
Náš Klbko strávil niekoľko
mesiacov vo Vatikáne. Osobne
sa stretol s pápežom Františkom, jeho veľkým vzorom. Toto
stretnutie v ňom zanechalo veľmi hlbokú stopu a Klbko prišiel
so skvelým nápadom vyhlásiť
ďalší ročník detskej výtvarnej
súťaže, ktorá nesie jeho meno:
PRE KLBKO, tentokrát na tému
súvisiacu s pápežom Františkom. Viac teraz neprezradíme,
pretože všetko sa dozviete
v deň 8. výročia TV LUX –
v stredu 4. mája 2016 v relácii

Klub
v číslach
Počet členov
Február 2016: 18 595
Február 2015: 15 897
Marec 2016: 18 963
Marec 2015: 16 123

foto: archív TV LUX

Milí priatelia Televízie LUX!
Je až neuveriteľné, akou
rýchlosťou rastie naša rodina
v posledných mesiacoch. Na
začiatku apríla sme prekročili
číslo 19 000! Ďakujeme všetkým vám, ktorí k tomuto rastu
prispievate a šírite myšlienku
Klubu priateľov medzi svojich
známych. A aj pre vás je tu
naša narodeninová súťaž
pri príležitosti 8. výročia
našej televízie. Aby sme
si pripomenuli, o čo ide,
krátko to zhrnieme. Stačí, ak
v dňoch od 1. 3. do 4. 5. 2016
privediete do Klubu priateľov
aspoň 1 nového člena a on 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 týmito skvelými cenami:
1. Liečebno - oddychový pobyt
v Kúpeľoch Nimnica s TV LUX
2. Obed s riaditeľom Klubu
priateľov TV LUX o. Mariánom
Bérom
3. Sadou DVD zo Studia LUX
a kníh zo Spolku sv. Vojtecha
a z Karmelitánskeho nakladateľstva
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.

PRE KLBKO

Doma je doma so Zuzkou
Chanasovou – o 17:30 h.
Nenechajte si to ujsť! Súťažiť
budú jednotlivci, kolektívy i rodinky a na víťazov čakajú mimoriadne lákavé ceny – víkendový
rodinný pobyt v hoteli Bojnický
vínny dom v Bojniciach so
vstupom do ZOO, jednodňový
vstup pre celú rodinu do
Tatralandie, auto značky

SOBOTA

27.

augusta 2016

Dacia Duster na 2 týždne k dispozícii a do farnosti víťazného
kolektívu zavíta Klbko spolu
s televíznym štábom, ktorý
odtiaľ prinesie priamy prenos
nedeľnej svätej omše. Po vyhlásení súťaže nájdete všetky
potrebné informácie na stránke
preklbko.tvlux.sk.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Púť s Televíziou LUX
do Rajeckej Lesnej
Viac informácií už čoskoro na
put.tvlux.sk!

Dary v €
Február 2016: 94 966,13
Február 2015: 77 144,46
Marec 2016: 78 515,54
Marec 2015: 74 768,85
Viac na

www.tvlux.sk

13

Letná

RODINNÁ DOVOLENKA s TV LUX
v hoteli Hviezda v Dudinciach

7 dní oddychu, pohody

a zábavy

bazén • wellness centrum • eRko-animačný program
pre deti • program pre manželov • sväté omše •
rodinná opekačka • tanečná zábava • športové turnaje • Klbko
1. turnus: 4.– 10. júla 2016 s o. Jurajom Drobným
2. turnus: 11. – 17. júla 2016 s o. Mariánom Bérom
Cena: dospelý s plnou penziou – 265 €/os.
dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko – 0 €/os.
dieťa do 12 rokov na prístelke – 96 €/os.
dieťa od 12 do 18 rokov na prístelke – 120 €/os.

BONUSY: 2x 20–minútová poukážka na klasickú masáž pre rodičov
20% zľava na všetky ostatné masáže v hoteli
Možnosť navštíviť kúpalisko Dudinka vzdialené od hotela 5 min chôdzou
KONTAKT: +421 45 558 32 31

| +421 907 844 301 | recepcia@hviezda-dudince.sk

Podčiarknite výnimočnosť slávnosti 1. svätého prijímania
či sviatosti birmovania výnimočným darom.
Televízia LUX v spolupráci so zlatníctvom Aqamarin vám ponúka zlatý krížik
s retiazkou. Kríž ako symbol veľkej lásky Boha k človeku od počiatku kresťanom
pripomínal, že patria Kristovi, ktorý za nich zaplatil životom a tak im daroval
večný život. Krížik s retiazkou v žltom 14-karátovom zlate objednávajte na telefónnom čísle 052 77 21 392 alebo e–mailom na aqamarin.poprad@gmail.com.
Cena: 115 €

LETNÉ TURNUSY v Nimnici
6 - dňový liečebno-oddychový pobyt v Kúpeľoch Nimnica

1. turnus: 19. - 24. júla s o. Antonom Ziolkovským a o. Mariánom Bérom
2. turnus: 26. - 31. júla s Mons. Mariánom Gavendom a o. Jurajom Drobným
3. turnus: 2. - 7. augusta s p. Michalom Zamkovským a o. Jurajom Drobným
Cena: 239 €
Kontakt: 042/46 08 230 | 042/ 46 08 201 | rezervacie@kupelenimnica.sk
14
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Pre členov Klubu priateľov TV LUX
AKTUÁLNE VÝHODY

ZĽAVY
vo vydavateľstve Studio LUX
na CD a DVD. www.lux.sk

2 SVÄTÉ OMŠE

25%
10%

3 E - mailom zasielané AKTUALITY
a/alebo PROGRAMOVÉ INFORMÁCIE

10%

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

4 VYUŽÍVANIE ARCHÍVU RELÁCIÍ TV LUX

50%

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

1 BULLETIN

– tlačený občasník doručovaný bezplatne poštou 5x
do roka s informáciami o aktuálnom dianí v TV LUX

slúžené za všetkých členov Klubu v každý utorok

(ak ste nám Vašu e-mailovú adresu oznámili alebo
oznámite)

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)

5 MODLITEBNÉ ÚMYSLY DO LÚRD

– nahláste nám telefonicky na 02 60 20 27 27
alebo na stránke www.tvlux.sk

6 PROGRAMOVÉ TIPY

prostredníctvom SMS správ – pri výnimočných
príležitostiach, cca 1 x za 2 mesiace


Prihlásiť sa online

5%

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

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.

PRIHLÁŠKA

do Klubu priatel`ov Televízie LUX
Meno a priezvisko
Adresa
Diecéza



Tel. číslo

Vyplnenú prihlášku
vystrihnite a pošlite
na adresu:
TV LUX, s. r. o.,
Prepoštská 5,
811 01 Bratislava

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

MENO

KLUBOVÉ ČÍSLO

