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Je nás už
viac ako
20 000!
Toľko členov má
náš Klub priateľov!

4

NOVÉ
RELÁCIE

Predstavujeme
novinky vo vysielaní
>> STRANA 4

+

Fotoreportáž
z Púte TV LUX
v Rajeckej
Lesnej
>> STRANY 8 – 9

„Veľká vďaka za uvedenie
filmu Jozef z Nazareta, ktorý
ste vysielali tento víkend. Bol
skvelý!!! Konečne viem reálny
obraz o živote Jozefa. Úžasný
muž!!! Teším sa na ďalšie filmy
od Vás aj na reprízy, pretože
takýchto dobrých filmov nikdy
nie je dosť.“
diváčka Danka, Lipany

„Chcem sa Vám srdečne poďakovať za priame prenosy zo
SDM v Krakowe. Vďaka Vašim

„Chcel by som sa vám poďakovať za aplikáciu TV LUX,

foto: Pixabay

„Z celého srdca chcem
poďakovať za duchovno-oddychový pobyt v Nimnici s otcom
Michalom Zamkovským
a s otcom Jurajom Drobným.
Katechézy pátra Michala sa
hlboko dotýkali našej duše.
Takto som ešte nepočula
hovoriť o Božom milosrdenstve... jeho slová boli plné srdca
a lásky k Bohu i k hriešnikom.
Môžem povedať, aj v mene
svojich spoločníčok, že sme
dostali viac, ako sme očakávali.
Chcem povzbudzovať ľudí vo
farnosti, aby sledovali na TVLUX
vysielanie týchto katechéz.
Pevne verím, že budete v tomto projekte pokračovať.“
Margita Tóthová

prenosom som tam mohla byť
aj ja a niečo načerpať. Aj keď
som osobne nemohla navštíviť
Svetové dni, cítila som sa tam
účastná.“
Kristína

„Prijmite moje úprimné Pán
Boh zaplať za dnešný priamy
prenos z pohrebu vdp.
Jacquesa Hamela z Rouen.
Je to mučeník dnešných dní
a som nesmierne rada, že som
sa v modlitbe mohla spojiť
s prítomnými na tejto rozlúčke.
Je dobré, že TV LUX pokladala
tento prenos za dôležitý, určite
to oslovilo mnohých divákov.
Veď napriek tejto strašnej
udalosti, celý pohreb bol preniknutý nádejou, láskou, odpustením a milosrdenstvom,
ktoré dnes tak ľuďom chýba.“
Anna Mišáková

a podeľte sa
o svoj názor.

ktorú si môžem bezplatne
nainštalovať a pozrieť tak
korunku Božieho milosrdenstva
aj v zahraničí, pretože niektoré
smartfóny neprehrávajú online
vysielanie cez prehliadač.“
Peter
„Patrí Vám veľká vďaka za to,
že v nás vytvárate živý pocit
spolupatričnosti, že nám výdatne pomáhate pri našom raste,
pri budovaní našej živej osobnej
viery, za to, že nám nedovolíte
ostávať – zaostávať... Vy nás
„aktualizujete“!... ponúkate nám
pomoc, keď nám pripravujete
programy, ako napr. Duchovná
poradňa, V kontexte a ďalšie,
kde Vám môžeme predkladať
naše otázky... Vždy keď sa cítim
unavená, osamelá, smädná,
hladná,...viem, čo mám urobiť
- zapnem si Vás, pozriem, čo
nám práve dávate a v tom
momente všetko opadá, som
uprostred Vás. Vlastne to Vy ste
vstúpili cez obrazovku k nám
domov - svieži, dobre naladení, poskytujúci pokoj a najmä
radosť v duši.“
Vlasta Eva Sláviková
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foto: František Rampáček

Z našej pošty

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Editoriál

Malými krokmi vpred
Mnohé malé prekážky sú
príležitosťou, aby sa človek
učil zvládať ich už od detstva.
Aj drobný úspech v živote
každého z nás môže byť veľkou
motiváciou zvládnuť i nasledujúce prekážky.
Peter cestoval metrom. Spolu
s ním nastupovala matka s malým dieťaťom. Pretože nastupovalo veľa ľudí, mama musela
dieťa do vozňa preniesť. Usadila
sa vedľa Petra a dieťatko s hlavou na jej hrudi zašepkalo:
„Veľký krok.“ Peter pochopil, že
dievčatko chcelo samo prekročiť miesto medzi nástupišťom
a vozňom. „Nič si z toho nerob,
keď budeme vystupovať, sama
urobíš veľký krok,“ upokojovala ju mama. Peter sa tiež
chcel pridať k povzbudeniu
a povedal: „To som zvedavý,
ako to urobíš, musím sa na ten
veľký krok pozrieť.“ „Tak áno,“
potešilo sa dievčatko. O nie-

koľko staníc ďalej vystupovali.
Nebol už nával a dievčatko
ruka v ruke s matkou urobilo
veľký krok a hneď sa otočilo,
či sa Peter pozerá. Pozeral sa,
zakýval a dvere sa zatvorili. Bola
to veľká udalosť v živote dieťaťa
– veľký krok – prekročenie
z vozňa na nástupište.
Asi všetci prechádzame
v živote takýmito krokmi, ktoré
na pohľad vyzerajú malé, no
pre nás osobne znamenajú veľmi veľa. Takýmito krokmi chceme kráčať i s našou Televíziou
LUX. Verím, že nimi boli naše
spoločné pútnické zájazdy, letné pobyty a takisto púť TV LUX

„

Každý člen i členka Klubu
priateľov TV LUX je prejavom Božej i vašej priazne.

v Rajeckej Lesnej. Ďakujem vám
všetkým, ktorí ste v Rajeckej
Lesnej vytvorili miesto stretnutia, modlitby, priateľských
rozhovorov, stiskov rúk, miesto
úsmevov, že napokon otec
biskup Tomáš Galis povedal:
„Prišiel som z jedného rodinného stretnutia na ďalšie rodinné
stretnutie.“
Ďalším, zdanlivo možno malým krokom, no pre nás veľkým,
je, že počet členov Klubu priateľov prekročil hranicu 20 000.
Každý člen i členka Klubu priateľov TV LUX je prejavom Božej
i vašej priazne.
Všetkých vás, našich divákov
i priaznivcov, chceme potešiť
ďalšími krokmi v živote našej
televízie v podobe nových
relácií, ktoré začíname vysielať
od septembra: Runiverz – zo
života Katolíckej univerzity,
Vzťahy – súvislosť medzi
matematickými zákonitosťami
a ľudskými vzťahmi, Quo vadis
či Kulmenie.
Každý takýto malý krok
znamená pre nás, ale verím, že
aj pre vás, milí priatelia, veľmi
veľa. Človek neraz potrebuje
na urobenie krokov v živote
cítiť pomocnú ruku. Vďaka vám
za každú prejavenú pomoc,
za každú pomocnú ruku, vďaka
ktorej môžeme kráčať ďalej.
Kiež každý takýto krok nás
priblíži k vám, milí priatelia.
A spoločne, cítiac v našich
životoch pomocnú ruku nášho
Pána, nás priblíži aj k nemu.
Šťastné kráčanie želá
Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX
Viac na

www.tvlux.sk
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NOVINKY

v programe TV LUX
Programová štruktúra
TV LUX vždy po letných
prázdninách ožije
premiérami, novými
reláciami a inými
zmenami. Aby vám nič
z toho neušlo, prinášame
súhrn najdôležitejších
noviniek v programe
TV LUX.
Obľúbenú večernú Adoráciu z televíznej kaplnky vysielame od septembra KAŽDÝ
štvrtok o 20:20 h. Chvály
majú nový premiérový čas –
v piatok o 21:35 h.

Od septembra spúšťame aj
štyri úplne nové relácie:
QUO VADIS /Str 20:20/
• mesačník • 55 min
Diskusná relácia Mons.
Mariána Gavendu s hosťami
o hodnotách a hľadaní, reláciu
prináša TV LUX v spolupráci
s katolíckym domom evanjelizácie Quo Vadis v Bratislave.
RUNIVERZ /Str 21:20/
• dvojtýždenník • 13 min
Magazín mapujúci život
na Katolíckej univerzite
v Ružomberku.
KULMENIE /Št 17:05/
10-minútový týždenník
o známych dielach z oblasti

kultúry, umenia, filmu, architektúry a literatúry z pohľadu,
ktorý možno nepoznáte
VZŤAHY /Pi 16:00/
• mesačník • 26 min
Nový seriál, v ktorom
moderátor Pali Danko, bývalý
učiteľ chémie a matematiky, hľadá symbolické mosty medzi matematickými
a medziľudskými vzťahmi.
Môžu čísla skrývať posolstvo
o duchovnom živote bez
toho, aby sme spadli do veštenia či numerológie? Môže
nám geometria, aritmetika,
algebra či logika osvietiť cestu
k Bohu?

Biblia: Apokalypsa

Jesenné
FILMOVÉ
VEČERY

KULMENIE

Karolína

Abrahám (1 - 2/2)
So 22. 10., 29. 10. o 20:25
Ne 23. 10., 30. 10 o 16:35
Film rozpráva o živote starozákonného patriarchu Abraháma a je tematicky spätý nielen
so zrodom náboženstiev, ale aj
s postupným zjednocovaním
a formovaním palestínskych
kmeňov v jeden národ izraelský.

So 8. 10. o 20:25
Ne 9. 10. o 16:35
Filmové rozprávanie biblického diania od stvorenia až
po potopu. Ojedinelý medzinárodný projekt. Zúčastnili sa
ho významní svetoví režiséri
a hviezdne bolo i herecké
obsadenie. Hudbu zložil známy
hudobný skladateľ Ennio Morricone.

So 15. 10. o 20:25
Ne 16. 10. o 16:35
Dokumentárny film o duchovnej skúsenosti jedného
dievčaťa na hore Zvir.
VZŤAHY

Edita Steinová

So 1. 10. o 20:25
Ne 2. 10. o 16:35
V roku 90 sa Cézar Augustus
Titus vyhlásil za boha a prikázal
vyvraždiť všetkých kresťanov
v Malej Ázii. Má obavy z posledného apoštola Jána a začína
s vyhladzovaním kresťanov. Ján
sa skrýva na ostrove Patmos.
Dodáva silu a nádej kresťanom,
ktorí sa nechcú spreneveriť
svojej viere.

Ivetka a hora

4
Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX
RUNIVERZ

Jakub

Biblia: Apokalypsa

Biblia: Genezis

QUO VADIS

Abrahám

Edita Steinová:
Siedma komnata
So 5. 11. o 20:25
Ne 6. 11. o 16:35
Dojemný portrét života
židovky, ktorá konvertovala
na katolícku vieru, vstúpila
do karmelitánskeho kláštora,
stala sa mučeníčkou a v roku
1998 ju pápež Ján Pavol II.
vyhlásil za svätú.

Jakub
So 12. 11. o 20:25
Ne 13. 11. o 16:35
Film rozpráva o dvoch
bratoch – Jakubovi a Ezauovi,
o láske, závisti, túžbe po bohatstve a nádeji. Je rozprávaním
o obyčajnom mužovi, ktorý sa
rozhodne vziať dianie do svojich
rúk. Jakub dvakrát oklame svoj-

ho brata. Dostane sa mu toho,
čo chcel, ale za obrovskú cenu...

Karolína
So 19. 11. o 20:25
Ne 20. 11. o 16:35
Katia a Magda sú dve najlepšie
kamarátky na filmovej strednej
škole. Rady sa bavia, ale musia
ešte urobiť prácu na záverečnú
skúšku: natočiť film. Keď im učiteľ zadá tému, že to má byť film
o bl. Karoline Kózkównej, búria
sa. Veď existujú dôležitejšie problémy a sociálne otázky, prečo
by sa mali zamerať na dedinské
dievča, ktoré zomrelo pred sto
rokmi? Ale potom sa veci začnú
meniť...

Vojna vo Vendee
So 26. 11. o 20:25
Ne 27. 11. o 16:35
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.
Michaela Škodová
oddelenie programu
Viac na

www.tvlux.sk
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Jakuba z Michaloviec
23. 10./10:00/Svätá
omša z Kapušian
29. 10./16:00/
Svätá omša
z Tappanu (USA)
13. 11. - 21. 11./18:00/
Sväté omše
z Trnavskej novény
26. 11./16:00/
Svätá omša
z Tappanu (USA)

Jesenné
VATIKÁNSKE PRENOSY
Svätorečenie, apoštolská cesta a záver
mimoriadneho Jubilejného roka Milosrdenstva, to sú hlavné
body pápežovho
programu na mesiace
október a november.
Na začiatku októbra,
v nedeľu 9. 10., sa
bude vo Vatikáne
sláviť Mariánske
jubileum a pri tej
príležitosti bude Svätý
Otec sláviť svätú
omšu na svätopeterskom námestí.
O týždeň neskôr,
v nedeľu 16. 10., bude
do zoznamu svätých
zapísaných 7 blahoslavených a slávnosti
kanonizácie bude
predsedať pápež
6
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František. Na prelome októbra a novembra, od 31. 10.
do 1. 11. bude Svätý
Otec na zahraničnej
apoštolskej ceste
vo Švédsku, kde sa
zúčastní na ekumenickej spomienke
na 500. výročie reformácie.
Mesiac november
bude v pápežovom
programe patriť
sláveniu posledných
jubileí mimoriadneho roku Milosrdenstva a samotnému
ukončeniu Svätého
roka. V nedeľu 6. 11.
bude pontifex sláviť
jubileum väzňov slávením svätej omše vo
Vatikánskej bazilike.

V nedeľu 13. 11. sa vo
Vatikáne uskutoční
jubileum bezdomovcov, ktoré bude
poslednou slávnosťou
roka Milosrdenstva.
Pápež František bude
pri tejto príležitosti celebrovať svätú
omšu v Bazilike sv.
Petra. Nedeľa Krista
Kráľa, ktorá pripadne
na 20. 11., bude patriť
ukončeniu Mimoriadneho roka Milosrdenstva. Pápež František
bude pri tej príležitosti
sláviť svätú omšu vo
Vatikánskej bazilike
a počas nej zavrie
svätú bránu na svätopeterskej bazilike.
Ľudovít Malík
oddelenie programu

žu

Kňazská knižka T. Rom

Bl. Teodor Romža
sa stal mukačevským
eparchom ako
33 ročný, len mesiac
pred zabratím Zakarpatia Červenou
armádou v roku 1944.
Sovieti mali v pláne
zrušiť Gréckokatolícku cirkev na Ukrajine
a pričleniť ju k pravoslávnemu Moskovskému patriarchátu.
Vladyka Teodor však
odolával, preto nad
ním Stalin s Chruščovom vyniesli ortieľ
smrti. Agenti KGB
z oddelenia Teror
a diverzia naplánovali
atentát a do drevenej
bričky s biskupom
narazili nákladným
vojenským autom.
Biskup náraz prežil,
tak ho chceli doraziť
železnými tyčami.
Vtom sa ale zo zákruty vynorilo poštové
auto a útočníci ušli.
Biskup sa pozviechal v mukačevskej
nemocnici a mali ho
prepustiť. Agentka
KGB však využila
krátku neprítomnosť
ošetrujúcich rehoľ-

Páter Akvinas

Zomrieť za Krista
znamená
večne žiť
Nový dokument z dielne LUX communication

ných sestier a 36-ročnému biskupovi pichla
smrtiacu injekciu...
Páter Akvinas Gabura
žije v dominikánskom
kláštore vo Zvolene
a ak Boh dá, čoskoro
oslávi svoje 102. narodeniny. Počas barbarskej noci v roku 1950
nebol v kláštore, lebo
bol na cestách. Dva
roky sa skrýval prevažne u rodiny Kováčových v Dlhej na Orave.
Nakoniec skončil vo
väzení s doživotným
trestom. Otec rodiny,
u ktorej sa skrýval, si
odsedel 6 rokov, matka
7 rokov a jedna z dcér
vyše roka. Najmladšia,
14-ročná dcéra zostala
doma sama a musela
sa starať o hospodárstvo, dokonca aj
platiť neúprosné kontingenty...

Príbehy ako z filmu.
Tieto svedectvá neochvejnej viery momentálne spracovávame formou dokumentárneho
filmu. Pri nakrúcaní
zažívame silné veci
a verím, že sa nám ich
podarí sprostredkovať
aj vám, našim divákom.
Napríklad, podarilo
sa nám pátra Akvinasa nahovoriť, aby sa
s nami po desaťročiach
išiel pozrieť do väzenia
v Leopoldove. Spomienky ho tak ovládli,
že sa mu zdalo, akoby
ho znova odsúdili. Večer hovoril, že dnešní
väzni sa majú dobre,
lebo dozorcovia boli
k nám milí. Že za jeho
čias tam nebola ani
štipka ľudskosti, ani ten
najmenší úsmev.

Natočili sme

NOVÉ DIELY
FARY
Seriál Fara má
po šiestich rokoch
pokračovanie.
Spoločnosť LUX
communication
v spolupráci s režisérom Igorom
Pargáčom natočila
štyri nové časti.
Tentokrát sa
príbeh odohráva
v mestskom
prostredí. Kňaz
Alexander Stránsky sa náhodne
stretáva s bývalými
farníkmi Rudolfom,
Betkou a bezdomovcom Sebastiánom, s ktorými rieši

problémy opätovného zaradenia sa
do činorodej práce
v starobe či hľadanie zmyslu života
z dôvodu straty
rodiny.
Diváci sa môžu
tešiť aj na nových
farníkov, ktorí
prinesú na faru
tému integrácie
utečencov a snúbeneckú problematiku. Vážne témy
vhodne doplní
slovný a situačný
humor.
Marcela Koníková
autorka scenáru Fara

foto: archív LUX communication

svätného ruženca
z Fatimy v roku 2016
16. 10./10:00/Gréckokatolícka liturgia sv.

foto: archív LUX communication

8. 10./9:45/
Posviacka kostola Božieho milosrdenstva
v Ladcoch
9. 10./12:00/
Svätá omša z Hory
Živčáková v Turzovke
12. 10./18:00/Svätá
omša zo Smižian
12. 10./22:30/
Posledný priamy
prenos modlitby po-

ication
foto: archív LUX commun

Mimoriadne PRENOSY

Marek Poláček
LUX communication
Viac na

www.tvlux.sk
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Janka Trávníčková a Evka Orjabincová tiež pomáhali pri registrácii.

Tip:

prednášku, svätú
omšu a ďalšie videá
z púte v Rajeckej Lesnej
si môžete pozrieť
v archíve TV LUX

Pútnikov vítala s úsmevom
Miška Škodová s deťmi
Magdalénkou a Ondrejom.

Prednášku spestrila hudobnými
vstupmi Dominika Gurbaľová
s kapelou.

Púť

v Rajeckej Lesnej
2016

Pitný režim pre pútnikov

27. augusta, poslednú
prázdninovú sobotu, sme sa
my – pracovníci Televízie LUX
a členovia Klubu priateľov
spolu so všetkými priaznivcami
stretli na púti v Rajeckej Lesnej.
Hlavnými bodmi programu
boli prednáška, program Klbka
s deťmi, Doma je doma naživo

v areáli púte a svätá omša.
Keďže avizovaná prednášajúca
Kateřina Lachmanová dva dni
pred konaním púte ochorela, rýchlou náhradou sa stal
gréckokatolícky kňaz a psychiater Max Kašparů. Bol ochotný
prísť a podeliť sa so svojím
pohľadom na milosrdenstvo

Sviatosť zmierenia vysluhoval
aj Max Kašparů.
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Program sa začal
modlitbou
posvätného
ruženca.

Maľovanie na tvár

Výstava Pre Klbko 2016
v bazilike

a odpustenie. A napriek tomu,
že jeho účasť pôvodne nebola
plánovaná, povzbudení odišli
nielen pútnici, ale aj on sám.
Za jeho návštevu sme vďační.
Hlavným celebrantom záverečnej pútnickej svätej omše
bol žilinský diecézny biskup
Mons. Tomáš Galis. Vo svojej

Deti s Palim Dankom
na programe s Klbkom

Animátori z eRka pripravili
špeciálny program pre deti.

kázni nás upriamil na pohľad,
ktorým na nás pozerá naša
Božia Matka. Predsa len, púť
TV LUX je púťou k Frivaldskej
Panne Márii. Budúcoročná púť
sa bude konať 26. augusta 2017
a my sa na ňu už teraz tešíme.

Ďakujeme za
krásny deň
prežitý spolu
s vami!

Jana Trávníčková, oddelenie programu
foto: Roman Šarlina

Kazateľom
slávnostnej
svätej omše
bol Mons.
Tomáš Galis.

V relácii Doma je doma Pali Danko
využil prítomnosť kolegov z TV LUX.
8

Moderátori púte o. Marián a Pali Danko
uviedli prednášajúceho Maxa Kašparů.

O. Edo Janíček
bol ďalšou „tvárou
TV LUX“, ktorú ste
mohli stretnúť
pri vyzdvihnutí
balíčka pútnika.

Spoločne sme sa pomodlili
aj Korunku k Božiemu
milosrdenstvu.

Sväté prijímanie počas
slávnostnej svätej omše.
Viac na

www.tvlux.sk
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Internetová
televízna rodina

ré prijatie Poliakov,
nadšené tváre tisícov
mladých ľudí a slová
pápeža idúce priamo
pod kožu... Toto
všetko sme zažívali
my tam naživo a vy
doma pri obrazovkách. Vieme o kňazoch, pre ktorých
boli naše slovenské

Tip:

foto: archív Pavla Danka

množstvo videí
zo Svetových dní mládeže
v Krakove si môžete pozrieť
v archíve TV LUX
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katechézy akousi
duchovnou obnovou.
Vieme o rodičoch,
ktorí si brali dovolenku, aby mohli naživo
sledovať program
svojich detí, alebo
ho pozerali s kolegami priamo v práci...
A vieme o mnohých
z vás, od ktorých sme
cez maily či SMS-ky
dostávali krásne a povzbudivé reakcie.
„Krásne pozdravy
do Krakowa! Rodičia
mi písali, že otvárací ceremoniál bol
prenádherný... Už ho
pozerám z archívu
a plačem a spomínam na Toronto,
Sydney a Madrid.

Užite si to tam! Jožo
z Londýna.“
„Čau, Pali, nemusíš
mi odpisovať, viem,
že máš toho teraz
veľa. Nemôžem byť
s vami na SDM, lebo
som študijne v Paríži,
no chcem veľmi poďakovať za program
a televízne prenosy.
Nakoľko sa dá, tak
sledujem cez internet. Myslím na vás
v modlitbe, nech ste
požehnaní! Patrik.“
Boli to náročné ale
nadmieru požehnané
dni. A vy ste mali aké
leto? Ja plné zázrakov...

ným prenosom alebo spoznať
členov štábu, ktorých nevidíte
bežne na TV obrazovkách –
toto všetko je môžné zachytiť
vďaka našim pravidelným
príspevkom na televíznom
facebooku.
Okrem fotografií z natáčania, upútaviek na nové relácie
či informovania o dôležitých
udalostiach v Cirkvi sme sa vám
na facebooku začali prihovárať aj v podobe krátkych videí.
Chceme tak byť čo najauten-

tickejší, zachytiť a priniesť aj
takouto formou do vašich
domovov bezprostrednú
atmosféru z diania a verím, že
sprostredkovane aj mnoho
požehnania, duchovného
povzbudenia a radosti.
Ak s nami chcete byť spojení
aj prostredníctvom internetu,
je to veľmi jednoduché, stačí
„lajknúť“ na facebooku našu
stránku TV LUX .
Janka Zibalová, vedúca produkcie

Štáb TV LUX
v Trojmedzí –
mieste, kde sa
stretávajú hranice
troch štátov: Poľska,
Česka a Slovenska

d

foto: archív TV LUX

Leto zázrakov

Máme za sebou obdobie
letných prázdnin, dovoleniek
a s tým už neodmysliteľne spojené početné výjazdy televízneho štábu. Náš tím veru nelenil
a prinášal vám počas celého
leta množstvo hodnotných
prenosov nielen zo Slovenska.
Opäť sme nechýbali na púti
v Levoči, v Ľutine či v Rajeckej Lesnej, vysielali sme svätú
omšu z rodinného pobytu TV
LUX v Dudinciach, z Oravského
Bieleho Potoka, zo Svitu, z Nevoľného, z Námestova, z Trojmedzia a spojili sme sa s vami aj
počas SDM priamo z Poľska.
Mnoho z vás, našich divákov,
je už začlenených do tzv. „internetovej televíznej rodiny“ prostredníctvom facebooku. Tešíme
sa, že aj táto „internetová rodina“ sa neustále rozrastá. V súčasnosti je nás vyše 15.000.
Nahliadnuť do zákulisia
prípravných prác pred samot-

TV LUX

reprofoto: stránka TV LUX na facebooku

foto: archív Pavla Danka

„A aké si mal leto?“
Pri tejto otázke sa mi
vždy rozbúši srdce.
Uprostred prázdnin
som totiž zažil asi
najsilnejší okamih
mojich troch povolaní. Vášeň pre pastoráciu mládeže sa spojila
s umeleckým poslaním divadla a evanjelizačným úsilím našej
televízie pri Svetových
dňoch mládeže
v Krakove. Mal som
okolo seba všetkých
– spoluorganizátorov
a spolutvorcov programu, talentovaných
účinkujúcich aj veľký
štáb mojich televíznych kolegov, ktorí
všetko naše úsilie prenášali priamo k vám.
Dlhé mesiace príprav
vyvrcholili na slovenskom programe
v Skawine a celosvetovom programe so
Svätým Otcom
Františkom. Aktívna
prítomnosť našich
otcov biskupov,
neopísateľne šted-

Pavol Danko,
oddelenie programu
Viac na

www.tvlux.sk
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Boli sme v Nimnici IV
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Juraj Drobný,
oddelenie programu

9. júna 2016 som vycestoval
do Trenčína, kde žije výherkyňa
spoločného obedu z narodeninovej súťaže, naša klubistka
Viktória Kompasová. Najskôr
bola svätá omša v kostolíku
sv. Anny, potom posedenie
s priaznivcami našej televízie,
prehliadka mesta Trenčín
a nakoniec obed. Bohu vďaka
za takto prežitý čas.
Marián Bér, Klub priateľov TV LUX

JEDEN
POHÁR
MLIEKA

foto: Freepik

Do Dudiniec som prišiel v júli
na druhý turnus rodinných pobytov. Na prvom bol otec Juraj
Drobný. Rodičia so svojimi
deťmi či starí rodičia so svojimi
vnúčatami prežívali počas
týchto pobytov spoločenstvo
povzbudenia pri Pánovom
oltári, relaxe v bazénoch alebo
vo wellness centre. Turnaje, výlety po okolí, Klbko, opekačka,
prednášky manželov, to všetko
boli spoločné akcie, ktoré
posilnili jednotu spoločenstva,
v ktorom sa rodiny mohli navzájom posilniť i obohatiť.

foto: archív TV LUX

Nakoniec som zvládol
nielen techniku a moderovanie úvodného stretnutia,
ale i prípravu a zabezpečenie
večernej svätej omše s o.
Mariánom Gavendom. Každý
deň sme začínali o 7:30 h
spoločnými rannými chválami,
po nich som si dal kávu a šiel
som spovedať. V čase prvej
prednášky o. Mariána som
sa venoval práci; vybavoval
som maily, pridával aktuality
a relácie do archívu na webstránke TV LUX. O 11:30 h
sme mali svätú omšu, po nej
obed. Od 14:00 h som už
zase spovedal a po večeri som
si zavesil fialovú štólu na krk

tretíkrát. O tom všetkom som
už ale písal minule...
Po turnuse s o. Gavendom
nasledoval turnus s o. Michalom Zamkovským, zakončený
nedeľnou svätou omšou.
Nasadli sme s Palim Dankom
do auta a vybrali sme sa domov. Cestou sme sa zastavili
na Salaši v Nimnici na obed.
Varia tam výborne.
Keď sme na porade v televízii hodnotili naše „netelevízne“ aktivity, o kúpeľno-relaxačných pobytoch
v Nimnici spojených
s duchovnou obnovou sme
si povedali, že v nich musíme pokračovať. Viedli nás
k tomu predovšetkým
vaše pozitívne reakcie.
Dokonca viacerí z vás
ste boli s nami už druhý či tretíkrát.
Čo dodať na záver?
Tie dva letné týždne,
ktoré som s vami prežil
v Kúpeľoch Nimnica, boli
opäť nádherné. Ďakujem!

foto: archív TV LUX

foto: archív TV LUX

Do Nimnice som dorazil
deň po skončení 26. ročníka
hudobného festivalu Verím
Pane, ktorý organizujeme
v Námestove, úplne vyčerpaný. Navyše na mieste som sa
dozvedel, že technikovi Marošovi sa pokazilo auto a DVD
prehrávač, z ktorého som
mal na úvodnom stretnutí
s vami pustiť privítacie video,
nefungoval.

Rodinná dovolenka
a obed
s pani Viktóriou

Život je dar. Každý z nás ho
dostal a je na nás, ako s ním
naložíme. Prichádzajú situácie
a udalosti, ktoré sú výnimočné
tým, že sa bežne neopakujú,
a my sme ochotní investovať
veľké sumy peňazí, aby boli nezabudnuteľné či vydržali navždy
– svadba, kúpa domu, oslava
životného jubilea... Potom sú
tu udalosti, ktoré sa opakujú,
no len raz či dvakrát za rok.
Rodinná dovolenka, výmena
pneumatík na aute, slávenie
vianočných sviatkov. Všetko
nás niečo stojí, no sme ochotní
platiť, lebo nám to za to stojí.
A potom je tu každodenný život, každodenné potreby – jesť,
piť, mať sa kde vyspať, stretnúť sa s priateľmi, venovať sa
koníčkom, hygienické potreby...
Každý deň nás niečo stojí, no

sme ochotní platiť, lebo nám to
za to stojí.
Aj našu televíziu vnímame
ako dar a snažíme sa s týmto
darom nakladať najlepšie, ako
vieme. Aby plnila svoje poslanie. A aj táto televízia má svoje
výnimočné okamihy, kedy sú
potrebné veľké investície, no
má aj svoje každodenné potreby. Vysiela 24 hodín denne,
7 dní v týždni. Len za posledných 6 mesiacov sme nakúpili
7 nových večerných filmov,
40 dokumentov, priniesli sme
takmer 140 priamych prenosov, začali sme vysielať
4 úplne nové relácie, spustili
sme aplikácie pre mobilné
zariadenia, každodenne dopĺňame nové videá do internetového archívu a postupne prechádzame na vysielanie v HD
kvalite. Každý deň vysielania
TV LUX niečo stojí. Otázka je, či
svojim divákom stojí za to, aby
investovali aj do jej „každodenného života“.
Za mnohých z vás odpovedá skutočnosť, že televíziu
podporujete pravidelne a verne.
Vďaka vám naša televízia ešte
stále vysiela a dokonca napreduje. Viacerí z vás nám píšete
či hovoríte, že TV LUX je vašou
každodennou spoločníčkou.
V Klube priateľov máme síce

už vyše 20 000 členov, čo je
nárast o viac ako 3 000 členov
oproti minulému roku, no mesačné príjmy tomuto nárastu
nezodpovedajú. V niektorých
mesiacoch bola výška príjmov
dokonca nižšia ako minulý
rok. Opäť preto prichádzame
s výzvou pre tých, ktorí ste sa
ešte nerozhodli, aby ste podľa
svojich možností podporovali
TV LUX na pravidelnej báze –
napr. sumou 5 EUR mesačne.
To je v priemere 0,17 EUR na
1 deň vysielania. 1 pohár mlieka
či v lepšom prípade 3 rožky
(keď je na ne akcia, možno aj 4).
Každý deň vašich 17 centov
na pokrytie 24 hodín vysielania
vašej obľúbenej televízie. Jeden
pohár mlieka pre TV LUX.
Pre pravidelnú podporu TV
LUX je možné nastaviť si trvalý
príkaz na vami stanovenú
sumu na č. ú.: IBAN: SK96
1100 0000 0026 2001 3784,
variabilný symbol: klubové
číslo.
Takisto máte možnosť
podporovať TV LUX cez
SIPO, vybavíte to na tel. č.
02 60 20 27 27 v pracovných
dňoch v čase 9:00 - 12:00
a 13:00 – 17:00.
ĎAKUJEME!
Eva Hrešková, oddelenie marketingu

Klub v číslach
Počet členov
2015

Dary v €
2016

2015

2016

Jún

16 699

19 790

Jún

70 739,15

65 651,85

Júl

16 820

19 969

Júl

65 713,67

76 233,25

August

16 912

20 139

August

51 817,26

72 164,90
Viac na

www.tvlux.sk
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Bombay – Goa – Chennai - Kalkata
– Darjeeling – Agra (Taj Mahal) – Dillí

Bombay, brána do Indie

PUTUJTE S TV LUX
DO INDIE

Taj Mahal

Po stopách
sv. Matky Terezy

Goa, pláž

12 DNÍ
S oddychom pri mori
V sprievode kňazov
z TV LUX
Kalkata, katedrála sv. Pavla

Darjeeling, čajová plantáž

Hrob Matky Terezy

TURNUSY:
25. 2. – 8. 3. 2017
9. 3. – 20. 3. 2017
23. 3. – 3. 4. 2017

Cena: 2.225,- €
Cena zahŕňa: medzinárodné letenky, 3 vnútroštátne prelety,
hotelové ubytovanie 4* s polpenziou v zdieľaných dvojlôžkových izbách, prehliadky, transfery autobusom, mestskú
daň, clo, parkovanie, palivo, vodiča, minerálnu vodu/osoba/
deň, lístky na vlak z Kalkaty do Agry, večere v hoteli alebo vo
vlaku (polpenzia), sprievodca. Cena nezahŕňa: víza, vstupy,
komplexné cestovné poistenie, bakšišné

Socha Matky Terezy v Kalkate

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

Púť s TV LUX do MEXIKA

Mimoriadny turnus
26. 11. - 6. 12. 2016

s o. Jozefom Kováčikom
a Mons. Tiborom Hajdu

Cena: 1690 € (ubytovanie s polpenziou, letenky a letiskové poplatky, doprava autobusom). Nezahŕňa obslužné so vstupenkami (85 $) a komplexné cestovné poistenie (24 €).
Členovia Klubu priateľov dostanú ako darček kolekciu 3 DVD!
Kontakt: 034/651 3896 • 0905 974 264 • awertravel@awertravel.sk • www.awertravel.sk
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Pre členov Klubu priateľov TV LUX
AKTUÁLNE VÝHODY

1

BULLETIN

2
3

SVÄTÉ OMŠE

4

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

slúžené za všetkých členov Klubu v každý utorok

E - mailom zasielané AKTUALITY
a/alebo PROGRAMOVÉ INFORMÁCIE

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

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)

5

MODLITEBNÉ ÚMYSLY DO LÚRD

6

PROGRAMOVÉ TIPY

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

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

Prihlášku
môžete vyplniť
aj online na
www.tvlux.sk

ZĽAVY

25%

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

10%

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

10%

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

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.

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

