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Letné programové
tipy a mimoriadne
prenosy

Opäť sa
stretneme
v Rajeckej Lesnej!

>> STRANY 4 – 5

>> STRANA 8

„Dobrý deň, chcem sa poďakovať za priamy prenos vysielania chvál z Dómu sv. Martina.
Je to skvelé, keď je umožnené
aj ostatným, ktorí sa z nejakých
dôvodov nezúčastnia priamo
na programe, zúčastniť sa
aspoň touto formou. Bol to
pre mňa veľmi požehnaný čas,
ďakujem za sprostredkovanie.“
diváčka Petra
„Môj drahý 8-ročný LUX,
som Veronika, členka vášho
Klubu. Ospravedlňujem sa,
že tento mail vám píše moja
dcéra, ja iba diktujem, nakoľko mám veľmi slabý zrak,
len takouto cestou vám viem
napísať. Ďakujem nášmu
„Moja milá Televízia LUX! Ďakujem dobrotivému Bohu za
všetko, čo mi denne aj
s rádiom Lumen dávaš.
Vďaka za obdobia ťažkých
chvíľ pripútania na lôžku či
neschopnosti zúčastniť sa
bohoslužieb. Je krásne žiť
a prežívať Kristovu blízkosť
napriek takýmto skutočnostiam. Slová na veľa nestačia,
ešte raz v skratke VĎAKA,
VŠETKO NAJLEPŠIE...“
Vaša Gabriela Fabianová

nebeskému Otcovi, aj vám,
moja druhá farská rodina,
ktorú mám, keď nevládzem
ísť do nášho kostolíka... Aj keď
dobre nevidím na obrazovku,
počúvam Vás a cítim, ako keby
som bola s Vami. Cítim veľkú
Božiu milosť, že takouto cestou
môžem byť na svätej omši
prostredníctvom Vás... Môj
vnúčik Norko pozdravuje Klbka.
Nech Vás všetkých žehná
nebeský Otec a Panna Mária
ochraňuje. S pozdravom vaša
verná diváčka a zároveň členka
klubu Veronika Lukáčová.“
„Odmalička som bola vychovávaná v kresťanskej rodine,
ale ako to u mladých ľudí často
býva, tak po osamostatnení sa
som prestala praktizovať vieru
v Boha... nie že by som v neho
prestala veriť, ale vypustila som
ho zo svojho života. Teraz mám
29 rokov a pred nedávnom som
veľmi vážne ochorela. Diagnos-

tikovali mi leukémiu a posledné
3 mesiace trávim v nemocnici...
A to práve v čase, keď sme
spolu s mojím priateľom mali
pár mesiacov pred svadbou.
Náš najkrajší deň sme museli
odložiť na neurčito. Práve som
dopočúvala Vašu poradňu (Duchovná poradňa s o. J. Bucom,
pozn. red.), kde ste hovorili
o tom, ako môžeme nájsť silu
prekonávať strach. Vo Vašich
slovách som sa úplne našla,
pretože teraz žijem v období,
kedy je strach mojou každodennou súčasťou. Ale po Vašich
slovách som našla konečne
vnútorný pokoj... Neprejde deň,
aby som nemyslela na Boha
a neďakovala mu za každý nový
deň a prosila o odpustenie, že
som ho zo svojho života vymazala na tak dlhý čas...“
Mirka z Košíc
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lekváru, a to sa stáva často.
Kamaráti mi už viackrát povedali: „Tomáš, veď práve ten
lekvár dodáva rovnováhu chutí
a lepšie sa tvoria poschodia
torty a drží to dobre pokope.“
Keď mi to tak hovoria, lekvár
v torte mi síce nezačne chutiť,
ale chápem jeho význam
a nepovažujem takú tortu
za pokazenú.

a podeľte sa
o svoj názor.

foto: Michal Púčik

Z našej pošty

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Editoriál

Každý rád vyhráva
Každý rád vyhráva. A niekedy
je dokonca aj jedno v čom, len
vyhrať. V športe i v športke, vo
varení, v získaní lepšej pracovnej pozície, krajšom obliekaní
sa alebo aj v snahe byť čo i len
o trošku viac chválený ako
niekto iný... Hoci to vyznieva
negatívne, myslím, že chuť
vyhrávať sa dá využiť v prvom
rade na dobro. Pomáha nám
aj vyhrávať nad sebou samými.
Pomáha nám rásť v láske.
Isto mnohí vnímate, že aj
Televízia LUX je naša spoločná a miestami ťažko vydretá
výhra, za ktorú môžeme denne
ďakovať. V čase, keď už dokonca aj niektorí kňazi pochybujú, či je Ježiš stále v každej
chvíli prítomný v Eucharistii,
alebo či Panna Mária bola panna, význam existencie katolíc-

kej televízie naberá úplne nové
rozmery. Byť majákom stability
a istoty, byť pevným, jasným
a jednoznačným bodom
v mori odrazov a trblietavých
klamov. Dosahovať tento cieľ
sa nám, myslím, darí aj vďaka
reláciám Fundamenty a Effeta.
Nepodľahnúť diktátu pocitov
a „argumentom“ intelektuálnej
pýchy sa snažíme v reláciách
vKontexte a V Samárii pri studni, kde sa dôsledne snažíme
hľadať pravdu. Od septembra
pripravujeme štyri nové relácie,
ktoré odzrkadlia našu snahu
o obohatenie obsahu vysielania.
Teraz naoko úplne odbočím, ale mám veľmi rád torty.
Krémové, kakaové, orechové...
akékoľvek. Ale nechutí mi,
ak je v torte hoci len trošku

Verím, že cez tento príklad
by sa dalo pozrieť aj na jednu vec vo vysielaní TV LUX,
ktorá je veľmi nápomocná, ale
„niekedy až tak nechutí“. Mám
na mysli prítomnosť reklamy
v TV LUX. Pri dnešnom nastavení televízie stojí jeden deň jej
chodu 3 600 € a zatiaľ by sa
nám len z príjmov z Klubu priateľov nepodarilo pokryť tieto
náklady. Vďaka vašim darom
raz možno spolu upečieme
aj tortu „bez lekváru“.  Ale
zatiaľ sa budeme určite snažiť
o vyváženosť chutí a stabilitu
stavby TV LUX tak, aby sme čo
najlepšie plnili svoju úlohu.
Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú máme, chceme
akceptovať racionálne dôvody,
ale nevylučovať mystiku.
Chceme jasne pomáhať
zorientovať sa a pomenovať,
keď sa zosvetšťuje posvätné,
chceme rásť, chceme vyhrávať v zápasoch o existenciu
a charakter katolíckej televízie
na Slovensku.
Prosíme naďalej o vaše reakcie, nápady, modlitby a dary.
Tomáš Straka
konateľ TV LUX
Viac na

www.tvlux.sk
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Filip Neri (1, 2/2)
So 9. 7. a 16. 7.
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.

Judáš

LETO

v programe TV LUX
Počas letných mesiacov budeme aj v našej televízii
vysielať v tzv. letnom režime. Znamená to, že sa nebudú vyrábať denné publicistiky ani prenosy z Lúrd.
Spravodajstvo pôjde v týždennom režime,
štvrtkové Adorácie vystriedajú Chvály. K riadnej
vysielacej štruktúre sa vrátime 5. 9. 2016.

So 13. 8.
Po tom, čo sa Judáš vzdá
bohatstva kvôli nasledovaniu Ježiša, časom zisťuje, že
Ježiš neprišiel získať svetskú moc a začína o svojom
rozhodnutí a Ježišovej misii
pochybovať. A aj keď Ježiša
stále miluje, vydá ho Ponciovi Pilátovi v túžbe primäť
ho k ráznemu boju voči
Rimanom. No Pilát ponechá rozhodnutie o Ježišovej
smrti na dav a Judáš sa už

Foto: archív TV LUX

LETNÉ
FILMOVÉ
VEČERY

MIMORIADNE
PRENOSY
October baby
Filip Neri

Babetina hostina

Judáš
Jozef
z Nazaretu

Mária
Magdaléna

Apoštol Tomáš

pramene nám o tejto žene
veľa informácií nezachovali.
Vo filme ide skôr o snahu
režiséra predstaviť divákovi,
ako asi mohol vyzerať život
Márie Magdalény.

Apoštol Tomáš
October baby
So 23. 7.
Príbeh o jedinečnosti ľudského života a sile odpustenia.
Hannah vo svojich 19 rokoch
zisťuje, že bola adoptovaná
po tom, ako prežila umelý potrat. Vydáva sa hľadať
svoju biologickú matku, aby
zistila pravdu o svojej minulosti a snáď našla aj nádej pre
4
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budúcnosť. Film je inšpirovaný
skutočným príbehom Gianny
Jessen.

Babetina hostina
So 30. 7.
V 19. storočí v Dánsku sa
dve staršie dcéry protestantského pastora z odľahlej
dediny vzdali svojho života v prospech otca a jeho

farnosti. Po rokoch k nim
nastúpi za slúžku francúzska
utečenkyňa Babette, ktorá pre
celú dedinu pripraví hostinu,
na ktorú budú všetci spomínať
do konca života.

Jozef z Nazaretu
So 6. 8.
Príbeh Jozefa, ktorý vychoval Božieho Syna.

márne snaží Ježiša zachrániť.
Sklamaný a zlomený z Ježišovej smrti ide skoncovať aj
s vlastným životom...

Mária Magdaléna
So 20. 8.
Film Mária Magdaléna nie je
životopisným filmom v pravom slova zmysle, keďže ani
Sväté Písmo a ani historické

So 27. 8.
Pochybnosti z neho urobili
najľudskejšieho apoštola.
I napriek prezývke "Neveriaci Tomáš" dokázal tento
apoštol, že v skutočnosti
bol Kristovi oddaný a veľmi
v neho veril. Tomáš bol natoľko odvážny, že sa ponúkol
zomrieť spolu s Ježišom…
Michaela Škodová
oddelenie programu

2. - 3. 7. Priame prenosy
z Levočskej púte
7. 7. Svätá omša
z Púte seniorov
9. 7. Svätá omša z kaplnky
Oratoria sv. Filipa Neriho,
Tappan, New York
17. 7. Svätá omša z Dudiniec
z našich rodinných pobytov
24. 7. Svätá omša
z Námestova z festivalu
Verím Pane
25. 7. - 31. 7.
Svetové stretnutie mládeže
v Krakove
7. 8. Svätá omša z Nevoľného
– pri spomienke 5. výročia
úmrtia Mons. Rudolfa Baláža
20. 8. Svätá omša
z Trojmedzia na Kysuciach
21. 8. Priamy prenos z Ľutiny
27. 8. Priame prenosy
z Púte TV LUX
v Rajeckej Lesnej
Viac na

www.tvlux.sk
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Prežívame obdobie dovoleniek a prázdnin. A istú formu
dovolenky bude v letných
mesiacoch prežívať aj pápež
František. Jeho každodenný program bude menej
náročný a spomalí sa aj jeho
verejná činnosť. V mesiaci
júl sa nebudú konať pravidelné stredajšie generálne
audiencie a so Svätým Otcom
sa budeme stretávať iba pri
nedeľňajšej poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Samozrejme,
s našimi kamerami budeme pri
pápežovej ceste na Svetové
stretnutie mládeže v Krakove,
ktoré sa uskutoční v závere
júla.
V mesiaci august sa znova
začnú pravidelné stredajšie
generálne audiencie a samozrejme aj nedeľná modlitba Anjel Pána.
Zo septembrového programu Svätého
Otca chcem
upozorniť
na slávnosť
svätorečenia,
ktorá bude
4. septembra
a pápež František počas nej
vyhlási za svätú blahoslavenú
Matku Teréziu z Kalkaty.
Ľudovít Malík
oddelenie programu
6
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DOMA v lete

Ste pripravení?
Túto otázku kládol pápež
František mladým ľuďom
počas príprav na blížiace sa
Svetové dni mládeže (SDM)
v Krakove. Keď pred tromi rokmi – na záverečnej
svätej omši v brazílskom
Rio de Janeiro – ohlásil
miesto konania najbližších
SDM, v omladenom dave
na pláži Copacabana začali
vysoko nad hlavami viať
červeno-biele vlajky. Naši
severní susedia išli od radosti
vyskočiť z kože . Najväčší
sviatok mladej Cirkvi sa vracia
do rodiska jeho zakladateľa
– svätého Jána Pavla II. A vy
budete pri tom!
Celý rok sme sa v reláciách
Doma je doma venovali
systematickej príprave na
SDM. Objavovali sme farebné
odtiene milosrdenstva cez
obrazy matky, ilúzie, lieku,
odpustenia, stolovania,
radosti, domova, náklonnosti
a evanjelia. Na konci júla naša
príprava vyvrcholí.
Neodmysliteľnou súčasťou
SDM sú národné katechézy
mladých s ich pastiermi. Televízia LUX sa chystá na veľkú
náročnú výpravu. V týždni

od 25. do 31. júla sa sťahujeme do mestečka Skawina,
neďaleko Krakova, odkiaľ vám
prinesieme priame prenosy
hlbokých a dynamických
mládežníckych programov
s našimi otcami biskupmi. Ak
ste vlani sledovali program
Národného stretnutia mládeže P15 z Popradu, môžete sa
tešiť na jeho „voľné pokračovanie“ . Okrem prenosov
nášho slovenského programu
vám prinesieme aj všetky
priame prenosy pápežovej
návštevy Poľska a všetkých
jeho stretnutí, najmä s mladými.

PRIAME PRENOSY
Z KRAKOVA
– slovenský
program:
Po 25. 7. o 21:00
– otvárací ceremoniál
a otváracia svätá omša
St 27. 7. o 9:10
– slovenská katechéza
Št 28. 7. o 8:40
– slovenská katechéza
Pi 29. 7.
– slovenská katechéza

PRIAME PRENOSY
Z KRAKOVA
– program
Svätého Otca:
St 27. 7. o 16:00 – prílet a privítanie Svätého Otca
St 27. 7. o 19:00 – stretnutie
Svätého Otca s poľskými
biskupmi
Št 28. 7. o 10:20 – svätá omša
v Čenstochovej
Št 28. 7. o 18:00 – slávnosť
privítania Svätého Otca mladými
Pi 29. 7. o 9:40 – návšteva
pápeža Františka v koncentračnom tábore v Osvienčime
Pi 29. 7. o 17:45 – Krížová
cesta mladých
So 30. 7. o 10:30 – svätá
omša v Lagievnikách
So 30. 7. o 19:30 – modlitbová vigília Svätého Otca
s mladými na Campus misericordiae
Ne 31. 7. o 10:00 – záverečná
svätá omša Svetového stretnutia mládeže
Ne 31. 7. o 18:15 – rozlúčka
a odlet pápeža Františka

„Konečne leto! To si aj vy
v telke oddýchnete, že?“ Pri
podobných otázkach nám
väčšinou zamrzne úsmev
na perách... ale len na chvíľku
. Paradoxne, práve v lete,
kedy by sme mali mať všetci
povinne dovolenky, máme
tých televíznych výrob najviac... ale veď čo by sme pre
vás s láskou nespravili? 
Ale pri niektorých reláciách
budeme aj oddychovať a namiesto živých vysielaní vám
ponúkneme to najlepšie, čo
sme počas školského roka
s našimi hosťami zažili.
Naša denná publicistika Doma je doma ostane
v programovej štruktúre
v nezmenenom čase aj počas
prázdnin, dokonca pribudne
aj v piatky. Práve v posledný
deň týždňa zopakujeme celý
cyklus duchovnej prípravy na Svetové dni mládeže
v Krakove – Milosrdný rok.
V júli sa v prvých troch týždňoch vrátime k významnej

návšteve našich pastierov
u Svätého Otca Ad limina
a zreprízujeme 12 relácií
cyklu Doma je doma o našich
diecézach a eparchiách. Pripomenieme si aj nový cyklus
Doma pre deti, ktorý počas
prázdnin uvedieme v každú
augustovú stredu. Navyše,
každý z moderátorov si vybral
svoje najmilšie relácie. Môžete sa tešiť na krásu kňazského
povolania, putovanie relikvií
sv. Terezky, relácie o obliekaní si milosrdenstva, o úlohe
muža a ženy v Cirkvi, Divých
makoch, ale aj o veľkých
výročiach Svetloslava Veigla
či Zdenky Schelingovej.
Pavol Danko
oddelenie programu

Foto: archív TV LUX

LETO
PÁPEŽA
FRANTIŠKA

Pavol Danko
oddelenie programu
Viac na

www.tvlux.sk
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OPÄŤ SA STRETNEME
v Rajeckej Lesnej

11:00 - 11:30
Modlitba posvätného ruženca
11:30 - 11:40
Moderátorský vstup
11:40 - 12:40
Boží milosrdenství a modlitba
za druhé – prednáška Kateřiny
Lachmanovej (ČR), hudobný
vstup: Dominika Gurbaľová
s kapelou
12:40 - 14:00
Obedná prestávka
13:15 - 14:00 Klbko
14:00 - 14:50 Doma je doma
s Palim Dankom a jeho hosťami
15:00 - 15:30 Korunka
k Božiemu milosrdenstvu
16:00 - 17:00
Slávnostná svätá omša
s Mons. Tomášom Galisom

Sprievodný program:

vzácny hosť púte, známa odborníčka Kateřina Lachmanová,
a nebude chýbať ani Klbko so
svojimi priateľmi. Pre deti budú
prichystané viaceré zaujímavé
aktivity v rámci animačného
programu. Priamo v pútnickom
areáli budú viaceré tváre známe z obrazovky TV LUX, aby sa

11:00 - 16:00
Vysluhovanie sviatosti
zmierenia v areáli púte
11:00 - 17:00
Výstava súťažných prác
Pre Klbko 2016 v bazilike
11:30 - 16:00
Animačný program pre deti
14:00 - 16:00 Uctenie si relikvie
sv. Jána Pavla II. v bazilike

s vami stretli a prežili príjemný
deň plný prekvapení. Tešíme sa
na vás! A nezabudnite pozvať
na púť aj svojich príbuzných,
priateľov a známych. Uvidíme
sa v Rajeckej Lesnej v sobotu
27. augusta.

Obrázky milosrdenstva
Pri príležitosti 8. výročia TV
LUX sme spolu s LUX communication vyhlásili 3. ročník detskej výtvarnej súťaže Pre Klbko.
Do redakcie nám prišlo 103
výtvarných prác detí vo veku
do 9 rokov, 58 prác autorov vo
veku 10 – 18 rokov, zapojilo
sa 5 kolektívov a 5 rodín. Téma
Obrázky milosrdenstva zjavne
zarezonovala v dušiach mladých kreatívcov a odborná porota (výtvarníci Ľubo Michalko
a Katka Böhmová, produkčná
LUX communication Aneta Lisá
a moderátor a divadelník Pavol
Danko) sa pri výbere najlepších
prác veru zapotila. Tu sú mená
ocenených:
Jednotlivci do 9 rokov:
1. miesto: Ľubko a Paťko Mäsiaroví, Podbiel [2]
1

2. miesto: Michaela Šalatová,
Humenné
3. miesto: Petra Urbanová,
Plavnica
Jednotlivci od 10 do 18 rokov:
1. miesto: Laura Krecinová,
Sereď [1]
2. miesto: Alica Knapíková,
Hromoš
3. miesto: Zuzka Skubeňová,
Zlaté Moravce
Rodina: Štiťákovci, Bratislava [3]
Kolektív: stretko z farnosti
Oravský Biely Potok [4] – z tejto farnosti prinesieme priamy
prenos nedeľnej svätej omše
26. 6. 2016.
Širší výber súťažných prác
Pre Klbko 2016 si budete môcť
osobne prezrieť počas Púte TV
LUX v Rajeckej Lesnej.
Eva Hrešková, oddelenie marketingu

2

Jozef Kováčik
programový riaditeľ
Foto: Peter Zimen, TKKBS

Po roku sa opäť tešíme
do Rajeckej Lesnej. Spolu s jedným z patrónov TV LUX, sv.
Jánom Pavlom II., konkrétne
s jeho relikviou, budeme putovať na známe mariánske pútne
miesto. Tentokrát na ceste
k Božiemu milosrdenstvu.
V mimoriadnom jubilejnom
roku máme osobitnú možnosť
získať milosti z veľkého pokladu Cirkvi, ktorý jej dáva Ježiš
Kristus. Aj v Rajeckej Lesnej
je otvorená Brána milosrdenstva, ktorá poskytuje možnosť
získania odpustkov počas Roku
milosrdenstva.
A TV LUX chce prostredníctvom spoločnej púte do Rajeckej Lesnej ponúknuť vám, drahí
podporovatelia a priaznivci,
niečo z toho, čo vnímame ako
hodnoty, o ktoré by sme sa radi
podelili. A samozrejme – spoločenstvo, ktoré je charakterizované rodinou Klubu priateľov
TV LUX.
Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša celebrovaná
biskupom žilinskej diecézy
Mons. Tomášom Galisom.
O milosrdenstve bude hovoriť

Foto: Peter Zimen, TKKBS

s Televíziou LUX

Foto: František Rampáček

Program púte
TV LUX 2016:

Registrovaní účastníci si môžu
objednať prepravu autobusom
zo Žiliny do Rajeckej Lesnej
a späť, a tiež zakúpiť za zvýhodnenú cenu balíček pútnika
(obsahuje 1 porciu gulášu, ½ l
Kofoly, pútnický pohár a šatku).
Registrácia je možná na https://
put.tvlux.sk/ alebo na tel. č.
02 60 20 27 27 do 20. 8. 2016.

3

4

Viac na

www.tvlux.sk
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Foto: Andrea Púčiková

Denˇ otvorených dverí

Súťaž o najlepšiu
nátierku v Prešove

Danko. „To nemyslíš vážne?!“
Myslel. A vy, ktorí ste 7. mája
zavítali do priestorov Televízie
LUX na Prepoštskej 5 v Bratislave, ste sa o tom mohli
presvedčiť.
Ja viem, každý človek je
nahraditeľný. Keď si však
zvyknete, že máte Paľa Danka,
Foto: Andrea Púčiková

Naše 8. výročie sme oslavovali aj počas nasledujúcich dní
– predovšetkým na Dni otvorených dverí v TV LUX. V sobotu
7. mája sme otvorili dvere TV
LUX v Bratislave i v našej pobočke v Prešove.
„Ja tu na Deň otvorených
dverí nebudem,“ oznámil Pavol

10
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ktorý navrhuje a realizuje scény
a výzdobu, myslí aj na detaily,
na ktoré iní zabúdajú, a dokáže
upútať pozornosť hostí ako
málokto, potom vás oznam
o jeho neúčasti zaskočí.
V onen deň sme sa začali
schádzať už ráno. Svätá omša,
úprava priestorov, prinášanie
a odnášanie potrebných vecí,
príprava mimoriadneho vysielania, zvítavanie sa s ďalšími
príchodzími nás postupne
previedli dopoludním. Napriek
zhonu všade panovala sviatočná nálada; naša televízia predsa
oslavuje 8. narodeniny!
Presne o 13:00 h sme otvorili
našu drevenú bránu a do nádvoria začali prúdiť prví hostia.
Niektorí z vás ste sa vybrali
rovno do kaplnky, potom
pozrieť si štúdiá či réžiu. Neboli

Foto: FunFace

TV LUX 2016

Dvere otvorila aj
prešovská pobočka

Michaela Škodová a kameraman a technik z LUX communication Filip Šimor nemali ľahkú
úlohu. Za všetkých to vyjadril
predseda poroty Pavol Prikryl:
„Čo nátierka, to skvost. Všetky
mali tú vec spoločnú, že boli
pripravované s láskou. Ja ako
predseda poroty som si dovolil
prizvať svojho 8-ročného syna
ako degustátora a ten povedal
‘ocino, táto,‘ a jeho hlas bol
nakoniec rozhodujúci.“

Čo dodať na záver? Tí, ktorí
ste boli prítomní, mi iste dáte
za pravdu, že naša spoločná
oslava 8. narodenín TV LUX sa
naozaj vydarila. A tak si už teraz
dovoľujeme pozvať vás na Deň
otvorených dverí pri príležitosti 9. narodenín, ktorý bude
27. mája 2017. Pozn.: niektoré
nátierky sme dojedali ešte
v utorok ráno .
Juraj Drobný
oddelenie programu

Po stopách Božieho milosrdenstva
Tisíce prejdených kilometrov zo Slovenska cez Poľsko
a Litvu, päť intenzívne prežitých dní, oči a srdcia otvárajúci
výklad otca Antona- aj tak by
sa dalo charakterizovať naše
spoločné putovanie vo Svätom
roku milosrdenstva. Počas
neho nás sprevádzali a stále
sprevádzajú sv. Ján Pavol II.,

sv. sestra Faustína a bl. Michal
Sopočko. Ich životné príbehy,
otvorenosť pre Boží hlas, či
ochota prijať aj nespravodlivosť
voči vlastnej osobe sú inšpiráciou pre každého človeka dobrej vôle, pre každého pútnika
putujúceho s Televíziou LUX.
Juraj Drobný
oddelenie programu

Foto: osobný archív Petra Strojného

Foto: archív TV LUX

Už
8 rokov

ste u nás po prvýkrát a tak ste
sa dokázali zorientovať i bez
pomoci. Iní ste potrebovali asistenciu niekoho z nás, ktorí pre
vás a s vašou podporou Televíziu LUX už 8 rokov budujeme
a zabezpečujeme vysielanie.
Kým sme začali so živým
vysielaním relácie Luxáreň, 24
z vás stihlo prihlásiť do našej
súťaže 24 domácich nátierok a porota ich stihla všetky
ochutnať. Moderátor Pavol Prikryl, vedúca skladby programu

Foto: archív TV LUX

V stredu 4. mája 2016 sme
oslávili 8. výročie spustenia
samostatného vysielania
TV LUX. Oslava sa začala
hneď ráno svätou omšou
s Mons. Stanislavom Zvolenským, predsedom Konferencie
biskupov Slovenska (KBS), za
prítomnosti zamestnancov,
zástupcov spoločníkov
TV LUX – KBS i LUX communication. Ďakujeme, že vďaka
vašim darom a modlitbám
vysielame už 8 rokov!

Viac na

www.tvlux.sk
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Klub
v číslach
Počet členov
Apríl 2016: 19 332
Apríl 2015: 16 332
Máj 2016: 19 597
Máj 2015: 16 566

Dary v €
Apríl 2016: 63 135,52
Apríl 2015: 63 069,41
Máj 2016: 82 775,45
Máj 2015: 65 032,61
12
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Mobilné aplikácie
Pri príležitosti svojho 8.
výročia spustila TV LUX mobilnú aplikáciu pre mobilné
zariadenia s operačným systémom Android (minimálna
verzia Android 4.0.3.). Pre
nainštalovanie aplikácie TV

LUX je potrebné v telefóne
otvoriť “Play Store” a do vyhľadávania zadať TV LUX.
Následne otvoriť položku
s logom televízie a v nej
kliknúť na tlačidlo Nainštalovať.
Aplikácia TV LUX je voľne
stiahnuteľná a prináša
aktuality, TV program, živé
vysielanie a archív TV LUX.
Vďaka aplikácii majú jej
užívatelia možnosť rýchleho
prístupu k aktuálne vysielaným programom i k bohato
zásobenému archívu relácií
vysielaných v TV LUX.
Aplikácia TV LUX pre
zariadenia iOS je v procese
prípravy. V App Store by
mala byť dostupná v priebehu leta 2016.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Letné výjazdy
s klubovým stánkom
Počas letných školských
prázdnin opäť precestujeme
Slovensko s naším klubovým
stánkom. Navštíviť ho môžete
1. – 3. 7. počas Levočskej
púte na Mariánskej hore.
V Levoči sa objavíme ešte 7. 7.
na Púti seniorov. Nebudeme
chýbať 10. 7. pri významnej
udalosti posviacky chrámu vo
Svite. Klubový stánok bude
pripravený aj pre účastníkov
oboch turnusov letnej dovolenky s TV LUX v Dudinciach
a na troch turnusoch liečebno-oddychových pobytov
v Nimnici. 14. 8. zavítame
na Hlavnú púť v Nitre. Zo
slovensko–česko–poľských
hraníc z miesta Trojmedzie

Martin Rosa
vedúci klubových výjazdov

20. 8. odvysielame priamy
prenos, počas ktorého bude
tiež možnosť navštíviť náš stánok. Nasledujúci deň 21. 8. sa
presunie na archieparchiálny
odpust v Ľutine. 27. 8. sa už
všetci tešíme, ako sa stretneme na druhom ročníku Púte

Foto: František Rampáček

Poštové poukážky
Niektorí z vás sa nám
ozývate s otázkou, prečo
vám stále posielame s bulletinom aj poštové poukážky
na podporu TV LUX, hoci
nás podporujete inak –
napr. cez SIPO či bankovým prevodom. Poštové
poukážky sa plošne vkladajú

do všetkých bulletinov, ak
ich nepoužijete vy, môžete
ich posunúť vašim známym.
Kvôli tomu, že na poukážkach máme číslo účtu ešte
v pôvodnom tvare, a teda
platia do konca roka 2016,
poslali sme do všetkých
slovenských farností zásielky
s našimi letákmi, ktorých
súčasťou sú aj poukážky.
Prosíme správcov farností, aby letáky umiestnili
do kostolov tak, aby k nim
mali farníci prístup.

s TV LUX v Rajeckej Lesnej.
Letné výjazdy s klubovým
stánkom zakončíme v Šaštíne
až dvakrát: 11. 9. na Púti rodín
a 15. 9. pri príležitosti sviatku
Sedembolestnej Panny Márie.
A čím ten klubový stánok
vlastne je? Je predovšetkým
miestom, kde sa osobne
stretneme a vy sa môžete
podeliť o váš názor na vysielanie „našej televízie". Okrem
toho máte možnosť zapísať
sa do Klubu priateľov TV LUX.
Komu to možnosti dovoľujú,
môže nás tu podporiť aj
finančne, a my vám ako prejav
našej vďačnosti ponúkneme
na výber reklamný predmet
s naším logom. Tešíme sa
na každé stretnutie s vami!

Foto: František Rampáček

V prvom rade sa vám
chceme srdečne poďakovať
za všetky vaše dary, modlitby a tiež za poukázanie 2%
z dane na podporu našej
televízie. Bez vás by to jednoducho nešlo. Naša rodina
stále rastie a ani sme sa nenazdali a blížime sa počtom
členov k číslu 20 000. Veríme, že na púti v Rajeckej
Lesnej naozaj bude o dôvod
na oslavu naviac.

Foto: archív TV LUX

Klubové novinky

Viac na

www.tvlux.sk
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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
:
BONUSYúto
vá

in
2x 20–m klasickú
a
n
a
k
ž
v
pouká
re rodičo
p
ž
á
s
a
m
y
tk
e
KONTAKT:
š
a na v
20% zľav
e
+421 45 558 32 31
ž
á
s
ma
ostatné
+421 907 844 301
v hoteli
recepcia@hviezda-dudince.sk

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.
Možnosť navštíviť kúpalisko vzdialené 5 min chôdzou

PADOVA – ASSISI – LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO – RÍM
+ audiencia u pápeža Františka

PÚŤ DO

RÍMA
4. 11. – 9. 11. 2016 s o. Marekom Krošlákom
9. 11. – 14. 11. 2016 s o. Jozefom Kováčikom
11. 11. – 16. 11. 2016 s o. Marekom Krošlákom
16. 11. – 21. 11. 2016 s o. Mariánom Ondrejkom
`

+

S každým
turnusom pôjde
navyše aj kňaz
z TV LUX.

Cena púte: 485 € /5 x ubytovanie
s polpenziou, letenka Viedeň – Rím
(pre 2. a 4. turnus), resp. Rím –
Viedeň (pre 1. a 3. turnus), transfer
na letisko, doprava klimatizovaným
autobusom bez nočných jázd do/z
Ríma, poistenie proti insolventnosti/ Pozn.: Cena nezahŕňa miestnu
dopravu v Ríme a San Giovanni
Rotondo, vstupy a komplexné cestovné poistenie vo výške 10,20 €.

Tel: 034/651 3896 | 0905 974 264
awertravel@awertravel.sk
Viac informácií na
www.awertravel.sk.

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


PRIHÁSIŤ SA
O N L I N E

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

