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„Dovoľte mi, aby som vám
vyslovil poďakovanie za odvysielanie dokumentu o bl.
biskupovi – mučeníkovi Pavlovi
Petrovi Gojdičovi, OSBM...
Práve životný osud
P. P. Gojdiča sa ma dotkol...,
pretože aj môj otec bol v r.
1950 vo vykonštruovanom
politickom procese odsúdený
na 15 rokov do Jáchymova...
Matka nás dvoch chlapcov ako
manželka politického väzňa
vychovávala „v daných možnostiach“. Ja som si otcove nespravodlivé odsúdenie odskákal
až do roku 1989. Takže ešte raz
vďaka za to, akým spôsobom
aj dnes prezentujete minulosť
hlavne tú normalizačnú...“
Ing. Miloslav Mičák, Žilina
„Chcela by som sa
poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek dielom priložili ruku k dielu, aby TV vznikla. :-)
Pracujem ako opatrovateľka
v Rakúsku a občas potrebujem
dobiť baterku pri deduškovi. :-)
Nedávno nám rodina dala nainštalovať aj slovenské programy
a som šťastná, že som tu našla
aj ten váš-náš LUX.“
Andrea Bodnárová

„Děkuji celému nebi, Vám
všem, za tak úžasnou křesťanskou TV. Ráda sleduji ranní mše,
také různé přenosy z Vašich
katedrál a kostelů. Modlím se,
pokračujte dál!
Dnes o. Juraj říkal, že budete
brzo otevírat kaplňku novou,
tak jsem se rozhodla, když už
sleduji vaši (také chci, aby byla
i naše) televizi. Už rok mám
naladěnou slovenskou stanici.
Jak bude možné budu zasílat
peníze... Manžel Vás také sleduje, on i já jsme nadšeni.“
Zdena Karlíková, Nivnice, ČR
„Milý vdp. Marián, vdp. Juraj
a ostatní zamestnanci TV LUX.
Ďakujeme Vám za dnešné
odvysielanie modlitby
posvätného ruženca
detí, ktoré sa modlili
za pokoj vo svete.
Veľmi nás potešilo,
že ste nám sprostredkovali priamy prenos.
Nie sme už síce deti v pravom
slova zmysle, ale dcéra nám
hovorí, že sme jej staré deti,
a stále sme Boží. Hoci máme
78 a 74 rokov, radi sme sa
s Vami zapojili do tejto akcie.“
Gregor a Helena Dolovackí

a podeľte sa
o svoj názor.

„Veľké Pán Boh zaplať za sv.
ruženec, ktorý mi spôsobil veľkú
radosť. Budem sa modliť s Vašou televíziou aj za Vás. Nech
Vás Milosrdný Pán Boh požehnáva, všetkých Vašich pracovníkov, a nech Vás ochraňuje naša
nebeská Panna Mária.“
Eva Gombárová, Mojtín
„Vďaka za povzbudivé slová,
vysielanie denných omší,
rôznych relácií... je to úžasný príjem poznatkov, studňa
na čerpanie vedomostí, hodnôt,
vzťahov, krásna cesta k Pánovi. Programy TV LUX vnášajú
do môjho dôchodkového života pokoj, úprimnú duchovnú
lásku, Božiu lásku...“
Ludmila Troppová
„Som členkou Klubu priateľov TV LUX. Som rada, že TV
LUX existuje a ponúka kvalitné
relácie. Pri troch deťoch
veľmi nestíham sledovať :), ale
začínali sme Klbkom a teraz
pozeráme biblické príbehy,
keďže dvaja sú už školáci...
Vďaka Vám aj za Bulletin.“
Alena Žembovičová
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foto: Peter Zimen, TK KBS

Z našej pošty

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Editoriál
Základom našich vzťahov je
láskavý vzťah Boha k nám
Milí priatelia Televízie LUX,
máme tu znova adventný čas
prípravy na slávenie Vianoc, čas,
kedy si uvedomujeme nenahraditeľnú hodnotu našich vzťahov,
našich vzájomných duchovných spojení, z ktorých žijeme.
Uvedomujeme si dar láskavého
vzťahu Boha k nám, dar láskavých vzťahov v našich rodinách
a ostatných spoločenstvách.
Spoločenstvom láskavých
vzťahov chce byť, samozrejme,
aj naša Televízia LUX, lebo zmyslom jej jestvovania je prostredníctvom obrazu a slova vytvárať
medzi nami úctivé spoločenstvo, ktoré čerpá duchovnú silu
z viery.
Spoločenstvo priateľov Televízie LUX sa v ostatnom čase

„

Vaša duchovná a materiálna podpora je zdrojom
jestvovania našej televízie.
povzbudivo rozširuje. Ďakujeme
vám všetkým, ktorí tvoríte túto
duchovnú rodinu. Sme vďační
osobitne aj tým, ktorí osobne
dovolíte, aby sme vás cez členstvo v Klube priateľov Televízie
LUX mohli poznať.
Vaša duchovná a materiálna
podpora je zdrojom jestvovania
našej televízie. V uplynulom
období nám umožnila, napríklad, v priamom prenose našej
televízie sledovať program, kto-

rým sa naši mladí zo Slovenska
pripravovali v lete v poľskom
meste Skawina na Svetové dni
mládeže. S vašou podporou
sme mohli v priamom prenose
sledovať všetky najdôležitejšie
stretnutia, ktoré uskutočnil
Svätý Otec František s mládežou z celého sveta v Krakowe.
Bol to vzácny zážitok, z ktorého čerpáme duchovnú posilu
doteraz.
Je zrejmé, že môžeme
spomenúť iba jednu malú časť
z mnohých povzbudivých
programov, ktoré nachádzame
vo vysielaní a ktoré sú živené
spoločenstvom priateľov Televízie LUX. Vďaka vašej podpore
sa môžeme prostredníctvom
vysielania televízie duchovne
spojiť pri slávení svätých omší,
pri modlitbe, pri prehlbovaní
si viery a cez mnohé podnety
motivácie k dobrému životu,
ktoré sú obsiahnuté v každodenných programoch.
Nech sa teda naše úctivé
a láskavé spoločenstvo priateľov
Televízie LUX posilňuje a rozširuje aj v nasledujúcom období
a nech nás k tomu posilňuje
aj vedomie, ktoré budeme
osobitne prežívať cez Vianoce,
že prameňom, základom a silou
našich vzťahov je láskavý vzťah
nášho Boha k nám, lebo On prichádza v Ježišovi Kristovi, aby
sa narodil ako náš ľudský brat.
Želám vám všetkým požehnanú
oslavu narodenia nášho Pána
Ježiša Krista.
Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov
Slovenska
Viac na

www.tvlux.sk
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Milí televízni diváci,
Vianoce sú pokojnými
sviatkami, Boh sa nám
prihovára cez dieťa.
Aj vysielanie TV LUX
korešponduje s posolstvom najväčšieho
daru, ktorý nám dáva.

14:15 Modlitba Otca Akvinasa
V úprimnej modlitbe sa 101
ročný dominikán Akvinas
Gabura delí o klenoty svojej
životnej múdrosti.

VIANOCE
v programe
TV LUX

8:20 Brat František (7)
Narodenie Kráľa
– O čom sú Vianoce
Brat František prerozpráva
deťom príbeh o narodení
Božieho Syna Ježiša, ktorý
napriek pokore a tichosti navždy zmenil životy ľudí.
8:50 Hermie a vianočný koláč
Húsenica Hermie a jej kamaráti chrobáci sa tešia na Vianoce
a na koláč starej mamy. Lakomí a zákerní chrobáci z celej
záhrady – šváby – koláč
ukradli a nechcú sa rozdeliť.

13:45 Vianočné Kulmenie 
Tajomstvo radosti sa v rôznych podobách prejavuje aj
v inšpirácii filmových tvorcov.
4
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15:15 Jasličková pobožnosť 
z Terchovej
19:35 Vianočný koncert
s Luciou Bílou (1/2)
Záznam z benefičného
koncertu Lucie Bílej a hosťa
Martina Šafárika

Vo vianočnom vydaní Kulmenia prinášame vzácny filmový
klenot „Život je krásny“ z roku
1946 a animované spracovanie známeho diela Charlesa
Dickensa Vianočná koleda
z roku 2009.
14:00 Svätá omša z Tappan,
štát New York

18:10 Vianoce
s Kandráčovcami
Vianočný koncert

Po 26. 12.
10:00 Svätá omša z Prešova
Priamy prenos z Katedrály
sv. Mikuláša

Výber
z vianočného
programu
So 24. 12.

22:00 Duchovná poradňa
Špeciálne vianočné vydanie
našej poradne s o. Michalom
Zamkovským CSsR.



16:00 100 rokov úsmevu
24. 12. 2016 uplynie 100 rokov od narodenia usmievavej
Ciľky... Mladé dievča z Oravy
vstúpilo k Milosrdným sestrám Svätého Kríža, prijalo
meno Zdenka a stalo sa
prvou blahoslavenou Slovenkou. Prežite Štedrý deň
s Televíziou LUX a s blahoslavenou sestrou Zdenkou
Schelingovou. Pali Danko
privíta v špeciálnom vydaní
relácie Doma je doma
množstvo vzácnych hostí.

19:30 Evanjelium podľa Jána (1)
Filmový večer

18:00 Sviatočný príhovor
Divákom TV LUX sa prihovorí
kardinál Jozef Tomko.

13:00 Bonifác a zázračný anjel
Pôvodná slovenská filmová
rozprávka o Vianociach

20:15 Nová kvalita života –
Zvestujem vám veľkú radosť!
Lectio divina – meditatívne
čítanie Svätého písma sprevádzané modlitbou

Ne 25. 12.


10:30 Svätá omša
Priamy prenos z Katedrály sv.
Martina v Bratislave

13:00 Brat František (9)
Nasledovanie Krista
– Život vo viere
Brat František
nám vysvetlí,
čo to znamená
skutočne nasledovať Ježiša
vo svojom konaní
a ako naša poslušnosť môže pomôcť aj
ľuďom, ktorí sú okolo nás.

19:00 Fara (1)
Pôvodný televízny seriál FARA
z produkcie LUX communication, ktorý humorným
spôsobom zachytáva každodenný život jednej slovenskej
dedinskej fary. 7 dielov
seriálu budeme vysielať od
26. 12. 2016 do 1. 1. 2017
o 19:00 h.
19:30 Cirkus Motýľ
Mendez je charizmatický
riaditeľ malého
cirkusu. Jeden
večer navštívi lunapark
s rôznymi zábavami či podivnými show.
Tam sa stretáva
s Willym, ktorý je zatrpknutý
a nešťastný, ale po stretnutí
s Mendezom sa rozhodne
utiecť z lunaparku a pridať sa
k Cirkusu.


13:30 Marcelino, chlieb a víno
Marcelino vyrastá v kláštore,
kde pozažíva veľa príhod, ale
i zázračných okamihov.

20:30 Boh v Krakove
Film „Boh v Krakove“ je situovaný do súčasnosti – ukazuje
osudy obyvateľov Krakova
zapojených do každodenných
problémov, ktorým čelia,
a ich dôležitých rozhodnutí
v živote. Sedem epizód spája
St. Albert Chmielowski, ktorý
je sprievodcom pre diváka
mystického Krakova.

20:05 Laura Vicuña
Film rozpráva príbeh mladého dievčaťa, ktoré obetovalo
svoj život Bohu za obrátenie
a spasenie svojej matky. Laura
Vicuňa zanechala svojím
životom príklad skutočnej
lásky.

15:30 Splnený sen
Záznam vianočného koncertu
Koinonie sv. Jána Krstiteľa

21:10 Jasličková pobožnosť
z Oščadnice (Kysuce)
Viac na

www.tvlux.sk
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15:30 Akatist požehnania
rodín
Pobožnosť pred ikonou Svätej
rodiny
17:00 Koncert z Humenného
Priamy prenos vianočného
koncertu

So 31. 12.
14:00 Silvestrovská Luxáreň
V silvestrovskom vydaní
Luxárne budeme odmeňovať
vašu štedrosť.
16:00 Väzby/Prskavky
V centre špeciálneho silvestrovského vydania budú
v pozornosti kovy. A ako nám

Zažni nanovo!

22:00 Boží šramot
– Trojkráľový koncert

Pi 30. 12.

V týchto dňoch zažíname
v našich domácnostiach
sviece na adventnom venci.
Horiaca svieca neslúži len
na spríjemnenie atmosféry,
ale môže byť symbolom
nového rozhodnutia kráčať
v ústrety Pánovi, ktorý
prichádza s túžbou nájsť
nás so zažatými lampami
v našich dušiach. Každá nová
svieca by mohla byť pre nás
vnútornou "iskrou" k novému
rozhodnutiu. Pripravili sme
pre vás 4 adventné výzvy!

23:20 Rok korunuješ, Pane,
svojou dobrotou
Priamy prenos ďakovnej pobožnosti na konci roka s Mons.
Stanislavom Zvolenským.
môžu kovy pomôcť v duchovnom živote? Kovové väzby
a jeho tajní hostia prinesú
odpovede aj na tieto otázky...

Ne 1. 1.

19:30 Silvester
Špeciálna popoludňajšia
publicistika, ktorú si pripravili kolegovia z prešovskej
pobočky.
20:40 Evanjelium podľa
Jána (2)
Filmový večer

20:10 Vianočný koncert
s Luciou Bílou (2/2)
Michaela Škodová a Jana Trávníčková
oddelenie programu

Foto: internet

Vianočné
priame prenosy
z Vatikánu

So 24. 12./21:30/
Svätá omša v noci
Narodenia Pána v Bazilike
sv. Petra
Ne 25. 12./12:00/
Vianočné posolstvo Svätého
Otca a požehnanie Urbi et
Orbi, mestu Rímu a svetu
6
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So 31. 12./17:00/Slávnostné
vešpery a Te Deum ako poďakovanie za uplynulý rok
Ne 1. 1./10:00/
Svätá omša na sviatok Bohorodičky v Bazilike sv. Petra
Pi 6. 1./10:00/Svätá omša na

sviatok Zjavenia Pána v Bazilike sv. Petra
Ne 8. 1./9:30/Svätá omša na
sviatok Krstu Pána v Sixtínskej
kaplnke, pri ktorej Svätý Otec
udelí sviatosť krstu niekoľkým
deťom
Ľudovít Malík, oddelenie programu

Výzva na
1. adventný týždeň:
Podarujte niečo svoje, čo
máte radi a je pre vás užitočné, niekomu pre radosť.
Výzva na
2. adventný týždeň:
Každý deň nájdite spôsob
ako niekoho povzbudiť
slovom – buď telefonátom,
návštevou, SMS či osobným
stretnutím.
Výzva na
3. adventný týždeň:
Každý deň si prečítajte

úryvok zo Svätého písma –
napr. 2 kapitoly.
Výzva na
4. adventný týždeň:
Urobte krok ku zmiereniu
s niekým, kto vás zranil, alebo koho ste zranili vy.
V pondelkových reláciách
Doma je doma počas adventu predstavujeme jednotlivé
výzvy podrobnejšie. Ak sa
podelíte s nami, ako sa vám
darí a napíšete nám na adresu advent@tvlux.sk, zaradíme
vás do žrebovania. Každý
deň počas adventu žrebujeme jedného, ktorého potešíme prekvapením z nášho
adventného kalendára.
Môžete tak získať cenné
knihy, CD, DVD, tričká TV
LUX alebo vstupenky na multimediálny koncert Ján Pavol
II. v Košiciach.
Začnime advent spolu
a zažnime nové svetlo v našich dušiach!
Pavol Danko, oddelenie programu

Vysielanie
v HD
Televízia LUX disponuje
kompletnou technológiou
na záznam, vysielanie, archiváciu a distribúciu vysielania
v HD rozlíšení. Už v septembri
2016 sme spustili testovacie
vysielanie vo vysokom rozlíšení
pre vybraných káblových operátorov. Ostrú
prevádzku
plánujeme
začiatkom
roka 2017.
Oslovili sme
všetkých
káblových
operátorov, ktorí
momentálne šíria naše SD
vysielanie, a je na ich zvážení,
kedy zaradia HD vysielanie TV
LUX do svojich distribučných
kanálov. Momentálne naše
vysielanie v HD testujú Swan
a Vnet.
Vysielanie vo vysokom
rozlíšení plánujeme spustiť
aj na satelite ASTRA, termín spustenia momentálne
nemáme a prispôsobíme ho
požiadavkám divákov. Pristúpime k nemu, až keď budú
mať diváci potrebné prijímače
na príjem vysielania v HD,
aby nikto neprišiel o možnosť
sledovať naše programy.
František Majda, oddelenie techniky
foto: Peter Zimen, TKKBS

Viac na

www.tvlux.sk
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Nové diely
MOJA MISIA
MAGAZÍN

Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska i TV LUX. Práve preto sme sa v našej televízii
rozhodli pravidelne zverovať naše dielo i našich divákov a tvorcov TV LUX pod jej ochranu. Budeme tak robiť pravidelne dvakrát denne – ráno (6:55) i večer (20:00). Veríme, že sa k nám pridáte
a budeme tak spoločne vyprosovať potrebné milosti pre nás všetkých.
Jozef Kováčik, programový riaditeľ

Znenie modlitby:

Preblahoslavená Panna Mária,

prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová,
ktoré nám povedal o tebe: „Hľa, tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať
tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš
Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si prijala plnosť
bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou
k plnosti slávy v nebi.

Natália Žibeková,LUX Communiction

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše
krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého
ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali
nesúc svoj kríž vernejšie ako doposiaľ.

KLINEC
PO HLAVIČKE

Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo
konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze
teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá
i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci
víťazného kríža tvojho Božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky,
života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.

Krátke výpovede „robotníkov z Pánovej vinice“, ktorí sú
v prvej línii v boji s chudobou
telesnou i duchovnou na
rôznych miestach na Slovensku. Ich v praxi žitá láska do
dôsledkov nás môže povzbudiť
vo vlastnom chápaní toho, čo
znamená nasledovať Ježiša.

8
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AKATIST
Od januára 2017 budeme
každú sobotu o 14:00 h vysielať Akatist, oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii.
Štruktúrou i obsahom ho
možno prirovnať k modlitbe
posvätného ruženca, v ktorom
rozjímame nad tajomstvami
spásy.

foto: osobný archív sr. Hermany

MODLITBA ZVERENIA SA PANNE MÁRII

LUX communication opäť
začne vyrábať reláciu Moja
misia magazín, ktorú bude
Televízia LUX vysielať od januára 2017. Pôjde v poradí o tretí
cyklus. Diváci sa môžu tešiť
na nevšedné príbehy z misií
z rôznych kútov sveta. Čo sa
týka samotnej štruktúry relácie,
trvá približne hodinu. Zložená
je z dvoch častí. V prvej si moderátor a pozvaný hosť pozrú
spolu s divákom zaujímavý dokument, ktorý následne v druhej časti rozoberú. Hosťom je
vždy niekto, kto súvisí s témou
filmu. Či už skúsený misionár
alebo človek, ktorý je v akejkoľvek spojitosti s danou misiou.
Reláciou nás budú sprevádzať
p. Marek Vaňuš SVD a sr. Hermana Matláková z Kongregácie
Milosrdných sestier sv. Vincenta
– Satmárok. Reláciu môžete
sledovať v premiére každé dva
týždne v piatok o 17:30 h.

Pripravujeme

nové relácie
SPRÁVY ZO
SVÄTEJ ZEME
opäť na TV LUX
Každý pondelok o 14:35 h
budeme v premiére prinášať
opäť Správy zo Svätej zeme.
Môžete sa tešiť na aktuálne
informácie o živote miest-

nych kresťanských komunít
a spravodajstvo z miest
spojených so životom Ježiša
Krista. Spravodajskú reláciu
vyrába františkánska kustódia vo Svätej zemi a my vám
ju prinesieme v slovenskej
verzii.
Michaela Škodová,
oddelenie programu

Viac na

www.tvlux.sk
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SAFi 2017:
Moja Mama!

Za milosťami do Talianska
Jubilejný rok
milosrdenstva
priniesol novinku
v podobe svätých
brán po celom
svete.
Prechod svätými
bránami priamo
v Ríme si
nenechali ujsť milióny pútnikov zo
všetkých kontinentov. Medzi
nimi nechýbali
ani pútnici
z radov divákov
TV LUX.

4 turnusy pútnikov
sa okrem prechodu svätými bránami
stretli na audiencii aj
s pápežom Františkom. Okrem Ríma sme
spoločne navštívili aj
ďalšie milostivé miesta

Juraj Drobný,
duchovný sprievodca:
„Na púť do Talianska
sme sa vydali v rámci
Svätého roku milosrdenstva. Ja som
bol súčasťou turnusu
sprevádzaného programovým riaditeľom
Jozefom Kováčikom.
10
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Že som si v Lateránskej bazilike zabudol
šiltovku, je moja
chyba. Verím však, že
nik z nás si nezabudol
zapísať do srdca všetko to krásne a povzbudzujúce, čo sme
spolu prežili. Ďakujem
všetkým za nádherné
spoločenstvo.“

spojené so životom
viacerých svätcov.
Medzi nimi mali osobitné postavenie svätí
spovedníci Páter Pio
z Pietrelciny a Leopold Mandic. Zo San
Giovanni Rotonda
viedli nohy našich
pútnikov cez Lanciano, kde sa nachádza
jeden z najznámejších eucharistických
zázrakov, cez Loreto
so svojím domčekom
Panny Márie, Assisi
s príbehom svätcov
Františka a Kláry až
do Padovy, kde sme
navštívili aj hrob
svätého Antona. Naši
pútnici tak v priebehu 6 dní navštívili
miesta, kam sa podľa
ich slov v budúcnosti
budú chcieť vrátiť
i na dlhšie. Možno
na duchovnú obnovu
s TV LUX.
Jozef Kováčik,
programový riaditeľ
foto: archív J. Kováčika a J. Drobného

Televízia LUX už
po 4. krát vyhlásila
súťaž amatérskych
filmárov SAFi 2017.
Témou tohto ročníka je Moja Mama.
Povzbuďte filmárov
– amatérov vo vašom
okolí alebo vy sami
natočte krátke video
pomocou telefónu,
fotoaparátu alebo
kamery na zadanú
tému. Kto je pre vás
Mama s veľkým M?
Predstavte nám ju
v dokumente v kvalite HD (FULL HD
1920x1080, s min.
dátovým tokom
20Mbit/s) s maximálnou dĺžkou 5 min.
Na začiatku krátko
a originálne predstavte seba a vo videu nezabudnite kreatívnym
spôsobom spomenúť
aj TV LUX. Video je
potrebné doručiť

na adresu safi@tvlux.sk
alebo na CD nosiči
na poštovú adresu
TV LUX, Prepoštská 5,
811 01 Bratislava najneskôr do 8. februára
2017.
O víťazovi budú
rozhodovať diváci
prostredníctvom
internetového hlasovania v súčinnosti
s odbornou porotou.

Prvé kolo diváckeho
hlasovania spustíme v relácii Doma
je doma v pondelok
13. 2. 2017. Konečný
výsledok ohlásime
v utorok 28. 2. 2017.
Na víťaza čaká skvelá
odmena – fotoaparát
Canon EOS 700D
a z jeho farnosti
navyše prinesie
TV LUX priamy
prenos svätej omše
na náklady televízie.
V prípade otázok či
nejasností môžete
písať na safi@tvlux.sk.
Všetky informácie
nájdete na stránke
safi.tvlux.sk.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Viac na

www.tvlux.sk
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Klubové NOVINKY
ĎAKUJEME
ZA MODLITBY
Ďakujeme všetkým vám,
ktorí ste sa zapojili do týždňa
modlitieb za TV LUX a venovali
ste nám duchovný „mikulášsky
darček“. Veľmi si to ceníme
a veríme, že práve vašim
modlitbám vďačí naša televízia
za mnohé „zázraky“ v živote
našej televízie.

Znovu ODMENÍME
ŠTEDROSŤ
Vaše modlitby i vaše dary
nám pomáhajú kráčať vpred,
prinášať nové programy,
zlepšovať technickú kvalitu
vysielania i rozširovať možnosť sledovania našej televízie na stále väčšie územie.
V silvestrovskom vydaní relácie

Luxáreň vyžrebujeme niekoľkých z vás – členov Klubu
priateľov TV LUX a odmeníme
vašu štedrosť týmito hodnotnými darčekmi:
1. Auto značky Dacia na 2
týždne na zimnú lyžovačku,
ktorú výhercovi poskytne Renault Slovensko, s. r. o., partner
TV LUX
2. 6-dňový liečebno-oddychový pobyt v Kúpeľoch
Nimnica s TV LUX
3. Zlatá medaila fatimskej
Panny Márie zhotovená pri
príležitosti 100. výročia zjavení
vo Fatime
4. Kolekcia kníh a DVD zo
Studia LUX – novinky: DVD

4

Eva Hrešková
oddelenie marketingu

3

1

nových
vysielačov
DVB-T

nové relácie

Cristiada – Na väčšiu česť
a slávu, DVD Brat František 3,
DVD Klbko a 12 apoštolov,
monografia Ladislav Záborský
a knižné Jednohubky Mariána Gavendu na Cezročné
obdobie
5. Biblia a knihy z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha a Karmelitánske nakladateľstvo
Do žrebovania budú zaradení všetci aktuálni členovia
Klubu priateľov TV LUX. Nezabudnite sledovať silvestrovskú
Luxáreň v premiére 31. decembra 2016 o 14:00 h.

/Runiverz,
Kulmenie,
Quo vadis,
Vzťahy/

pútnických zájazdov
a pobytov
– Mexiko (5),
Poľsko a Litva (8),
Rím (4),
Nimnica (6),
Patince (2)

9

Rok 2016
v TV LUX

2015

– pre androidy
aj iOS

2016

2015

2016

17 048

20 290

September

64 870,41

61 809,74

Október

17 276

20 429

Október

77 458,68

96 443,36

November

17 490

20 655

November

80 821,87

98 818,01
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52

slovenskými
farnosťami

245

zo Slovenska (90)
i zo zahraničia
– pápežove
apoštolské cesty (44),
Vatikán (63), USA (13),
Fatima (6),
SDM Krakov (29)

+ cca
3 000

nových členov
v Klube priateľov

Dary v €

September

12

Týždeň s...

priamych prenosov

Klub v číslach
Počet členov

nových
dokumentov

nových
večerných
filmov

mobilné
aplikácie
TV LUX

4

86

25

2

5

2

10

+ 6 351
nových fanúšikov
na facebookovej
stránke TV LUX

Dˇakujeme za Vašu podporu!
Viac na

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

PUTUJTE S TV LUX
DO INDIE

Bombay, brána do Indie

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

Taj Mahal

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

E
M
E
J
U
V
A
PRIPR

Socha Matky Terezy v Kalkate

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

Fatima

Púť s TV LUX

FATIMA - SANTIAGO
DE COMPOSTELA

pri
prílež
100. V itosti
ÝRO
zjaven ČIA
vo Fa í
time

SEPTEMBER 2017

Santiago
14
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Bližšie informácie zverejníme
už čoskoro na www.tvlux.sk.
Viac na

www.tvlux.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 21 29 55 55
alebo na stránke www.tvlux.sk

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

Kliknite
a prihláste sa
online!

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

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

