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„Srdečne Vás pozdravujem
a prajem mnoho a mnoho
milostí... Som s Vami každý deň,
ráno pri svätej omši a taktiež
počas celého dňa. Čo môžem
viac povedať, len a len veľká
vďaka Vám za Vašu evanjelizáciu, ktorú robíte. Žehnám
Vám všetkým a modlím sa aj
za obrátenie hriešnikov, za celý
svet a za Vás.“
Helena Sekulová, Bardejov
„Vážená redakcia Televízie
LUX, v roku 2017 Vám prajem
veľa zdravia, lásky a veľa tvorivých programov pre nás divákov. Ste televíziou pre všetky
vekové kategórie. Povzbudzujete nielen Vaším duchovným
slovom, ale aj každodennou
liturgiou, ružencom aj rôznymi
kultúrnymi programami, za čo
Vám veľmi pekne ďakujem.
V novom roku 2017 nech Vás
osvecuje Duch Svätý a ochraňuje Matka Božia.“
Milena Korbová, Humenné
„Dobrý deň, dnes som
náhodou objavila váš program
Kulmenie – vynikajúce – mám
čo robiť, aby som dohnala
zameškané – teším sa.“
Molčányová

„Moji drahí luxáci. Moje srdce
diktuje a ústa hovoria a moja
dcérka za mňa píše. Nakoľko
ja veľmi slabo vidím a slabo
chodím, stále som s vami pri
rannej i večernej modlitbe,
nielen pri mikulášskej nádielke,
ale každým dňom, čo ďakujem
Pánu Bohu za každý môj aj váš
deň. Vďaka Bohu a Vám som
stále s vami duchom v spojení
pri sledovaní vašich svätých
omší a relácií. Vám, moji drahí

„Prajem Vám požehnaný
deň a veľmi pekne ďakujem
vdp. Kováčikovi za
hodnotnú debatu 19. 12.
V Samárii pri studni s hosťami
Prof. MUDr. Badom
a Mgr. Vrtákom. Vďaka,
že ste nám otvorili oči.“
E. Chrenková

členovia a duchovní otcovia
TV LUX, úprimne vyprosujem
od Pána Boha veľa síl a ochranu od nebeskej mamičky Panny
Márie.“
Anna Gizelová
„Chcem sa poďakovať
za adoráciu, ktorá bola vo
štvrtok 12. 1. 2017. Keďže som
po operácii a nemôžem ísť
na adoráciu do kostola, pravidelne sa zúčastňujem na adorácii s TV LUX každý štvrtok.
No 12. 1. sa spievali pesničky
z jednotného katolíckeho spevníka a tak som ten čas prežila
duchovne, spevom, modlitbou
a rozjímaním, že mi bolo ľúto,
že už je koniec. Touto cestou
sa chcem poďakovať organistovi, že obohatil hudbou
a spevom adoráciu aj pre nás
skôr narodených.“
Viera Vlkovičová
„Vážená redakcia TV LUX, aj
touto cestou ďakujem všetkým
tvorcom projektu Kulmenie.
Obohacuje a upevňuje ma vo
viere!!! Želám veľa entuziazmu
a tvorivých nápadov.“
divák Gabriel z Košíc
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ktoré sedelo oproti nemu, sa
sklonilo a obrázok zdvihlo.
Zvedavo sa opýtalo misionára:
„Kto je tá krásna pani?“
Misionár bol prekvapený
bezprostrednou otázkou
a tak odpovedal: „To je moja
mama.“ Dieťa si prezeralo
tvár kňaza a potom zase
tvár na obrázku a povedalo:
„Nie ste si ale príliš podobní.“
Misionár sa usmial a povedal:
„Vidíš a to ťa môžem uistiť, že
sa celý život snažím, aby som
jej bol aspoň trošku podobný.“

a podeľte sa
o svoj názor.

Foto: František Rampáček

Z našej pošty

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Editoriál

Pozerať sa na Matku
Pozerať sa na obraz alebo
fotografiu niekoho blízkeho
v nás môže vyvolávať rôzne
pocity ale i podnety. Nepíšem to, milí priatelia, preto,
aby sme sa zastavovali pri
pohľade na fotografie v tomto
prvom bulletine roku Pána
2017. Ale preto, lebo celý
tento rok sa nesie v znamení
nášho duchovného pohľadu
upriameného na 100. výročie
zjavenia sa Božej Matky vo
Fatime.
Jeden misionár cestoval
vlakom. Z breviára, ktorý

sa práve modlil, mu zrazu
na podlahu vypadol malý
obrázok Panny Márie. Dieťa,

„

Aj náš duchovný zrak
upriamený tento rok
na fatimskú Pannu Máriu
nás môže viesť k túžbe,
aby sme sa jej podobali,
snažili sa ju nasledovať.

Aj náš duchovný zrak upriamený tento rok na fatimskú
Pannu Máriu nás môže viesť
k túžbe, aby sme sa jej podobali, snažili sa ju nasledovať.
Na záver zjavení vo Fatime,
13. októbra 1917, Panna Mária
povedala: „Som Kráľovná ruženca... denne treba pokračovať v modlitbe ruženca... ľudia
nech vyprosujú odpustenie
hriechov.“
Aj prostredníctvom vysielania Televízie LUX môžeme
náš duchovný, ale aj vonkajší
zrak upierať na Pannu Máriu.
Zjednocovať sa spoločne
v čase vysielania pri modlitbe
posvätného ruženca či iných
modlitbách a vyprosovať
odpustenie hriechov pre seba
i pre iných. Nech je čas pôstu
pre nás opäť zatiahnutím
na hlbinu, v ktorej budeme
rozjímať o tajomstvách našej
viery.
Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX
Viac na

www.tvlux.sk
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Programové tipy
na pôstne obdobie
V prvú pôstnu nedeľu začíname vysielať novú reláciu
s názvom Slovo v obraze. Viac
o tejto 7-minútovej novinke sa
dočítate na s. 8.
Takžiež, už tradične počas
pôstu, zaraďujeme do našej
vysielacej štruktúry pobožnosť
Krížovej cesty a to vždy v piatok a v nedeľu o 15:30 h.
V pôstnom čase pripravujeme opäť televízne duchovné
cvičenia Kroky viery.
Pre detského diváka pripravujeme ďalšie animované časti
seriálu o Bratovi Františkovi,
tentokrát o sviatostiach, o piesňach chvál a o zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi. Premiéry
môžete sledovať počas veľkonočných sviatkov.

Filmové večery

So 11. 3. a 18. 3. • Šalamún

(1, 2/2)
Filmová epopej približuje
životné osudy múdreho kráľa
Šalamúna, syna Dávidovho,
ktorý doviedol Izrael k vrcholu prosperity a k veľkému
ohlasu. Tvorcovia kladú dôraz
4
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na sprostredkovanie mravného posolstva uponáhľanému
človeku.

Zaujímavé
dokumenty
So 8. 4. • Judáš
Judáš sa vzdá bohatstva
kvôli nasledovaniu Ježiša. Keď
zisťuje, že Ježiš neprišiel získať
svetskú moc, začína o svojom
rozhodnutí pochybovať.

Indonézia – Páter Stef

So 25. 3. • Apoštol
Akim, mladý moslim predurčený stať sa imámom, prechádza krízou náboženskej identity, keď pocíti dotyk Kristovej
lásky... Musí čeliť hlbokému nesúhlasu a odmietnutiu od svojej
rodiny, čo ho postaví dokonca
proti bratovi. Akim sa rozhodne bojovať o ich prijatie skrze
svedectvo viery a odpustenia.
Podľa skutočnej udalosti.
So 1. 4. • Zakázaný Boh
August 1936. Začína sa
španielska občianska vojna.
V seminári v Barbastri postúpi
51 seminaristov mučenícku
smrť pre svoju vieru. Film nás
zavedie do posledných týždňov
ich života.

So 15. 4. • Spasiteľ
Film je v arabčine. Herci sú zo
Stredného východu a samotný
film je produkovaný v Palestíne.
Provincia v rímskej Palestíne
bola vriacim kotlom rebélie
a útlaku. Do týchto okolností
zasadzuje Lukáš príbeh plný
zázrakov, úžasu a premeny…

Premiéra: Ut 7. 3. o 16:30 h
Príbeh Stefana, kňaza a misionára, ktorý sa vzdal pohodlného života v rodnom Poľsku,
aby mohol slúžiť veriacim
v Indonézii. K rozhodnutiu
zasvätiť svoj život Ježišovi
a pomáhať šíriť kresťanstvo
tisícky kilometrov od domova
ho doviedlo poznanie, ktoré si
vymodlil od Boha.

Tanzánia – Sme statoční

Premiéra: Pi 10. 3. o 16:30 h
Len málokto vie o ťažkom
údele kresťanov v Egypte. Film
odhaľuje utrpenie matiek,
ktorým uniesli dcéry, teror
moslimského bratstva, vypaľovanie kostolov, prenasledovanie, každodenný útlak. Napriek
tomu ľudia ostávajú verní krížu,
nestrácajú pokoru a vieru
v možnú zmenu.

Premiéra: Št 23. 3. o 16:30 h
Obyvateľstvo malebného
exotického ostrova Zanzibar
tvoria z 97% moslimovia. Málopočetná kresťanská komunita o to oddanejšie praktizuje
svoju vieru. Slovné aj fyzické
útoky zo strany moslimov nie
sú ničím výnimočným a miestni kresťania musia deň čo
deň dokazovať svoju odvahu.
Napriek tomu sa zo všetkých síl
snažia pozdvihnúť úroveň krajiny a vzdelanie detí, bez ohľadu
na ich vierovyznanie.

Chorvátsko
– Nepoddajný kardinál

Mjanmarsko
– Na rovnakej ceste
Ne 16. 4. • Krajina tieňov
Film o skutočných udalostiach zo života spisovateľa
C.S. Lewisa. Učí v Oxforde a je
tam známy ako Jack. Teší sa
popularite a jedna z jeho „fanyniek“ Joy príde až z Ameriky, aby sa s ním stretla. Tak sa
začína ich láska. Jack spoznáva nové horizonty vďaka Joy,
ktorá nabúrava jeho schémy.

Egypt – Poznačení krížom

Premiéra: Št 9. 3. o 16:30 h
Životné poslanie kňaza
v horskej oblasti Mjanmarska
je naplnené starostlivosťou
o blížnych, pokorou a oddanosťou. Je to poslanie hodné
nasledovania. 17 študentov
sa pripravuje na záverečné
skúšky. Film odhaľuje životné
sny chlapcov, ich cestu k Bohu
ako aj pokoru ich sprievodcu,
otca Johna Oma Se, na tejto
neľahkej ceste.

Premiéra: Št 16. 3. o 16:30 h
Po hrôzach druhej svetovej vojny sa začal v bývalej
Juhoslávii komunistický
útlak. Komunisti sa snažili
oddeliť kňazov od arcibiskupa Alojzia Viktora Stepinaca,
ktorý bol pre nich ale aj pre
celý chorvátsky ľud morálnou
autoritou. Keď sa im to nepodarilo, rozhodli sa umlčať jeho.
Po dlhom väznení v Lepoglave skončil v domácej väzbe
v Krašiči, kde umrel na následky postupného otrávenia.
Duch viery a dôvery v Boha
teraz už svätého kardinála
arcibiskupa Stepinaca však naďalej žije v srdciach veriacich
Chorvátov.

Prenosy
nedeľných
svätých omší
5. 3. o 10:00 h Rožňava –
priamy prenos z Katedrály
Nanebovzatia Panny Márie
12. 3. o 10:30 h Krasňany –
Bratislava – priamy prenos
z Katedrály sv. Šebastiána
19. 3. Priamy prenos svätej
omše z farnosti víťaza súťaže
SAFi 2017
Právo na zmenu programu
vyhradené.
Michaela Škodová
oddelenie programu
Foto: zábery z filmov

Viac na

www.tvlux.sk
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Viera
do vrecka

Foto: zábery z relácie

Foto: archív TV LUX

Mons. Stanislav Stolárik. Duchovné cvičenia „Kroky viery“
prinesieme v pôstnom týždni
od 27. do 31. marca 2017.
Hlavnou náplňou duchovných
cvičení budú 4 mariánske katechézy vysielané vždy večer
od pondelka do štvrtka.
Mariánskou témou budú
tiež „popretkávané“ ranné
sväté omše aj relácie Doma je
doma. V špeciálnom piatkovom vydaní relácie Doma je
doma z Prešova otec biskup
zodpovie naživo divácke otázky k duchovným cvičeniam.
Otec biskup Stanislav Stolárik tiež symbolicky „začne“
našu televíznu pôstnu prípravu na slávenie Veľkej noci.
5. marca 2017 – na prvú pôstnu nedeľu – bude celebrovať
svätú omšu v Katedrále nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú vám prinesieme
v priamom prenose o 10:00 h.

Klbko sa
predstaví
v novej sérii

Foto: zábery z relácie

Foto: internet

Rok 2017 môžeme vnímať
ako rok pod plášťom Panny
Márie, ktorá sa pred 100 rokmi
zjavila vo Fatime. Prosiac ju
o materinskú ochranu túžime
sa od nej učiť, ako čo najvernejšie kráčať za jej synom
Ježišom. Preto aj v tomto
roku vstúpime do „školy“ duchovných cvičení a budeme
spolu s vami kráčať vo viere.
Na ceste nás bude sprevádzať
rožňavský otec biskup
a veľký mariánsky ctiteľ

Foto: archív LUX communication

NOVINKY
V PROGRAME

S Máriou za Ježišom
– televízne
duchovné cvičenia

Už na jar sa môžu naši
najmenší diváci (a nielen oni)
tešiť na nové časti detskej
relácie Klbko, tentokrát pod
názvom EkoKlbko. Bude
trochu iné ako doposiaľ a to
nielen názvom. Jeho tvorcovia, spoločnosť LUX communication spolu s režisérkou
Zdenkou Pašuthovou, sa
rozhodli vyjsť von zo štúdia.
Obrazne povedané vyjsť rovno do prírody, ktorá je práve
ústredným motívom tejto
novej série.
Na základe encykliky
Laudato si (Pochválený buď,
Pane) od pápeža Františka,
inšpirovanej rovnomennou
oslavnou piesňou svätého
Františka, sa Klbko spolu s deť-

Život so sebou prináša
rozličné témy a otázky,
najmä tie bežné. Dokážeme
o nich rozmýšľať aj hlbšie,
z pohľadu viery?
Názory a príklady zo
života budeme hľadať s odborníkmi i s tými, ktorých
sa to priamo týka. Túto
13-minútovú reláciu vám
každý mesiac prinášajú Saleziáni dona Bosca. V premiére ju môžete sledovať
v Ut 17:05, v reprízach: Št
14:25, Pi 00:30 a 21:05, Ne
04:05 a 09:25 h.

mi naučia, ako si máme vážiť
prírodu a všetky jej živly, starať
sa o ňu a byť za ňu vďační.
Fara vo Svätom Jure a veľká
farská záhrada, kde sme mohli
natáčať vďaka ochote o. Pavla
Póšu a jeho farníkov, sú miestom, kde sa odohrávajú nové
Klbkove príbehy.
A ani teraz neostane Klbko
na všetky tie pomotané otázky
sám. Otec Marián mu bude
pomáhať ich rozmotať. A nielen on. Samozrejme, aj jeho
kamaráti Klbkáči. Okrem nich
sa zoznámime s novou postavou. Predstaví sa nám teta
Vierka, farská gazdiná, ktorá sa
bude o Klbka starať...
Ľubka Jimenez
LUX communication
Viac na

www.tvlux.sk
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SLOVO
V OBRAZE
Obraz ako modlitba. Slová
Svätého písma inšpirujú
maliara Jaroslava Halma pri
tvorbe netradičných ikon.
Tvorí ich ako osobné hľadanie
a vysvetľovanie kresťanských
mystérií podľa týždňov liturgického roka. Je ich presne 52.
Toto číslo 5 a 2 spolu tvorí aj
súčet v čísle 7, a tak naznačuje
akúsi plnosť duchovného aj
umeleckého bytia s Bohom
v jeho tajomnej prítomnosti
uprostred nás.
Benediktínsky mních Jozef
Brodňanský autora pri tvorbe
ikon usmerňuje a medituje pri
každom z jeho diel vo svojej
kláštornej cele. Zamyslenia
mnícha zo Sampora ponúkajú

Stála
Matka...
Bolesť na ňu vrhá tieň,
...slzy ukryté
v pokladnici duše,
dozrievajúce perly...

divákovi nové podnety a uhly
pohľadu na staré-známe
tajomstvá viery. Harmóniu
slova a obrazu citlivo završuje hlbokými básňami sestra
Lucia z kontemplatívno-apoštolského kláštora v Kežmarku.
Jej poézia je doslova zvolaním našej duše a tela k Bohu.
Tromi slovami dokáže pomenovať a nevnucovať mnohé...
Nový televízny formát
ponúka priestor na zastavenie
sa a na meditáciu uprostred
vysielania Televízie LUX.
Obrazy, básne a hudba, z ktorých sa tento program skladá,
vznikali pri modlitbe a chcú sa
stať modlitbou v každom
divákovi. Reláciu vysielame

Názov: Panna Mária pred krížom
Autor: Jaroslav Halmo

ako týždenník, v premiére
každú nedeľu o 15:15 h (od
1. pôstnej nedele 5. 3. 2017).
Následne ju môžete sledovať
v reprízach: Ut 14:45, St 21:55,
Pi 12:15.
Marek Poláček, LUX communication
Jozef Brodňanský OSB
Foto: Anton Frič

Hlbší pohľad
do sveta umenia
8
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Foto: zábery z relácie

Pozrieť
v archíve

Posledné roky priniesli
do nášho jazyka mnoho nových pojmov. Objekty okolo
nás už nie sú len pekné či škaredé, ale môžu byť „in“ aj „out“,
„trendy“, či dokonca „cool“
(čítaj „kúl“ – teda niečo, čo je
skvelé, svieže, super...). V názve
našej novej relácie KULMENIE,
ktorú vysielame od septembra
2016, sa neukrýva len ono
„cool“, ale najmä KULtúra
a uMENIE. Sme presvedčení,
že Boh ako najväčšie Dobro
a Pravda je aj najväčšou Krásou
a inšpiruje umelcov všetkých
čias, aby časť z jeho krásy za-

Matka nádeje
odetá Slnkom,
čo na chvíľu zapadlo...
Vyčkáva brieždenie...!

Tichý
a pokorný...

Rozbehla som sa
brániť matku,
ktorej vytrhli z rúk...
Syna – a pribili na kríž!

Ticho a pokora!
Tvoj pohľad
obklopuje
nežne hladí...

Zaskočili ma
jej otvorené dlane –
ako vtedy v Nazarete:
„Nech sa stane...!“

Ticho a pokora!
Tvoje slovo
volá k životu
roztápa ľady...

Neobdivujem jej oči
zahalené tmou,
neobdivujem jej slová
utopené v tichu...

Ticho a pokora!
Betlehemská maštaľ
cesta do Egypta
dielňa v Nazarete...

Obdivujem jej srdce
otvorené... a dlane
hotové prijať všetko,
čo bolo a sa stane...!

Ticho a pokora!
Večeradlo
veľkňazovo nádvorie
lotor v raji...

chytili a priniesli svetu. Takéto
umenie je večné... Fascinujúce
je pritom pátrať aj po okolnostiach vzniku takýchto slávnych
diel literatúry, hudby, divadla,
filmu či výtvarného umenia.
Čo prežívali Tolkien, Michelangello či Dvořák pri tvorbe
knižného bestselleru Pán
prsteňov, mramorovej sochy
Piety či nesmrteľnej a svetovo
najhranejšej symfónie Stabat
Mater? Prečo aj po rokoch
priťahujú pozornosť miliónov
očí obrazy Dürera a Rembrandta či filmy ako Ben Hur a Don
Camillo? Čo ukrýva Donnerova

socha svätého Martina v bratislavskej katedrále a socha
Krista nad Rio de Janeirom?
Čo má spoločné muzikál
Fantóm opery s biblickým

Názov: Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Autor: Jaroslav Halmo

Ticho a pokora!
Tvoje Srdce
Srdce prebité
a Sväté....
Ticho a pokora!
Chodník k Tebe
do Srdca
môjho Boha...
sr. Lucia Česáková OSsR

pohľadom na pokrytectvo? Čo
zmenilo búrlivý život známeho spisovateľa Paola Coelha?
Ako je možné, že sa pieseň
Tichá noc rozšírila do celého
sveta a prečo Franco Zeffirelli
nechcel prijať ponuku režírovať
veľkofilm Ježiš Nazaretský?
Prijmite naše pozvanie
„za oponu“ veľkých umeleckých diel v relácii KULMENIE
– v premiére každý štvrtok
o 17:05 h. Alebo odhaľte tieto
poklady v našom televíznom
archíve.
Pavol Danko
oddelenie programu
Viac na

www.tvlux.sk
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Do Košíc
s divákmi
Televízie LUX
„Na koncert venovaný sv. Jánovi Pavlovi
II. do Košíc pôjdeme
autobusmi spoločne
s našimi divákmi,“
oznámil nám na porade Peťo Strojný,
riaditeľ marketingu.
„Kňazi, pripravte si pre
pútnikov program.
Z Bratislavy do Košíc
je ďaleko, tak využite
čas,“ dodal.
Pripravte si program.
Hm. Ale veď prečo
nie? Niečo sa pomodlíme, trochu si
zaspievame, niečo
porozprávam... Tých
sedem hodín ubehne,
ani nezbadáme,
pomyslel som si.
V pondelok 19. decembra sa na bratislavskej Hlavnej stanici pomaly schádzali
pútnici, naši diváci. Ja
a otec Eduard Janíček
sme si postupne ove10
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rovali, kto z nich s kým
z nás pôjde. Otec
Marián mal ísť prvý
úsek cesty so mnou;
autobus s jeho skupinou štartoval z Trnavy.
Nakoniec sa ukázalo,
že do tej Trnavy idú
s nami iba dve pútničky, ostatných budeme
naberať cestou. Zopár
pútnikov pristúpilo
v Trnave, podobne
i v Žiline a Ružomberku. Posledných sme
vyzdvihli v Poprade
a tak nám na spoločný program zostali
namiesto siedmich
necelé dve hodinky
cesty. Verím však, že
sme ich využili dobre.
V Košiciach sme sa
po ubytovaní presunuli
do Kostola Najsvätejšej
Trojice na Hlavnej ulici.
Po tom, ako sa k nám
pripojili spolupútnici
zo zvyšných dvoch

autobusov, slávili sme
svätú omšu. Nasledoval ďalší presun,
tentoraz do Steel
arény, na multimediálny koncert Ján Pavol
II., spomienka na 1.
slovanského pápeža.
Aké dojmy v návštevníkoch zanechal, to tu
rozoberať nebudem.
Verím však, že so
mnou budete súhlasiť,
ak poviem, že by sme
si všetci mali častejšie
pripomínať kľúčové
body života a pontifikátu tohto veľkého
svätca.
Na druhý deň ráno
nás po výdatných
raňajkách čakala
svätá omša v Dóme sv.
Alžbety. Hlavným celebrantom bol Mons.
Bernard Bober, košický
arcibiskup metropolita. Ja, o. Marián Bér
a o. Eduard Janíček

sme koncelebrovali.
Vymrznutých nás
otec arcibiskup pozval
zohriať sa na arcibiskupskom úrade. Odtiaľ sme opäť vykročili
do mrazivých ulíc
metropoly východu,
kde nás čakala prehliadka centra Košíc
i samotného Dómu.
Hoci poriadne
vymrznutí, no plní
zážitkov sme napokon
popoludní nasadli
do autobusov a vydali sme sa na cestu
domov. Nasledovali
rozlúčky; v Ružomberku, Žiline, Trnave
a v Bratislave. Rozlúčky, ktoré v sebe
obsahovali túžbu:
dovidenia nabudúce
pri ďalších podujatiach
s Televíziou LUX!
Juraj Drobný
oddelenie programu

Televízia LUX zostáva aj po 1. 1. 2017
súčasťou platformy
DVB-t, ktorá je prostredníctvom antény
dostupná bezplatne
pre viac ako 90%
slovenských domácností. V prípade, že
ste našu televíziu
po tomto termíne
stratili z vašej programovej ponuky, je potrebné si ju opätovne

naladiť automatickým
vyhľadaním kanálov
vo vašom televíznom
prijímači. Ak ani potom televíziu nenaladíte, kontaktujte,
prosím, infolinku spoločnosti Towercom,
a. s., na telefónnom
čísle 0650 444 400,
prípadne e-mailom
na info@volnatelka.sk.
Peter Strojný
oddelenie marketingu

Súťaž amatérskych
filmárov vrcholí
Ako sme avizovali
v predošlom bulletine, témou 4. ročníka
SAFi je Moja Mama.
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa aktívne zapojili a vytvorili krátke
dokumenty na
zadanú tému. Všetky
súťažné videá
nájdete na stránke
safi.tvlux.sk/videa,
kde môžete aj zahlasovať za svojho
„favorita“.
Z farnosti víťaza
prinesieme v nedeľu
19. 3. 2017 priamy
prenos svätej omše
a okrem toho víťaz

získa fotoaparát
Canon EOS 700D.
O víťazovi rozhodujete vy – v 1. kole aj
v súčinnosti s odbornou porotou, 2. kolo
je už len na diváckych
hlasoch. Meno víťaza
oznámime v relácii
Doma je doma
v utorok 28. 2. 2017.
Nenechajte si to ujsť!

Benefičný
hokejový zápas
Kňazi Košickej
a Spišskej diecézy sa
rozhodli netradičným
spôsobom podporiť
občianske združenie SPOSA, ktoré
zastupuje záujmy detí,
mládeže a dospelých
postihnutých poruchami autistického
spektra. II. ročník benefičného hokejového
zápasu pod záštitou
spišského biskupa
Mons. Štefana Sečku
sa konal v Ružomberku. V priamom
prenose sme aj vďaka
vašej podpore odvysielali tento technicky
a personálne náročný
zápas, ktorý zabezpečoval 14-členný
televízny štáb. Tento
výnimočný duel priniesol veľa krásnych
športových momentov, bohatú divácku

kulisu s jedinečnou
atmosférou, umocnenou štedrou sumou
vyzbieranou na podporu osôb postihnutých autizmom.
Zápas vyhrali kňazi
Košickej arcidiecézy
10:6, ale Spišiaci veria,
že víťazstvo v budúcoročnom dueli, ktorý
by sa mal odohrať
v Košiciach, bude
patriť práve im. No
ako pripomenul Mons.
Marek Forgáč, košický
pomocný biskup,
ktorý bol prítomný
v našom improvizovanom štúdiu na štadióne: „Nejde o víťazov.
Je pekné si zahrať, je
pekné súperiť v kontexte vzájomnej lásky
s úmyslom na charitatívny cieľ.“
František Majda
oddelenie techniky

Foto: archív TV LUX

TV LUX v DVB-t
aj po 1. 1. 2017

Eva Hrešková
oddelenie marketingu
Viac na

www.tvlux.sk
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Klubové NOVINKY
V tomto roku naša
televízia oslávi svoje
9. výročie a my už
tradične chceme
oslavovať spolu
s vami, našimi divákmi
a podporovateľmi.
Opäť vás vyzývame
pomôcť nám rozširovať našu televíznu
rodinu a pri tejto príležitosti vyhlasujeme
klubovú súťaž
o hodnotné ceny.

Zapojiť sa môžu všetci členovia Klubu priateľov TV LUX.
Stačí v období od 1. 3. do
4. 5. 2017 úspešne pozvať
do Klubu priateľov aspoň
1 nového člena, ktorý pri
registrácii uvedie meno
a klubové číslo osoby, ktorá
ho pozvala do Klubu. Z tých
z vás, ktorí získate nových
členov, budeme žrebovať
v Luxárni naživo počas Dňa
otvorených dverí v TV LUX
– 27. 5. 2017 piatich, ktorých odmeníme hodnotnými
cenami:
1. Zájazd do Fatimy s TV LUX
pre 1 osobu

1

2. Pobyt v Nimnici s TV LUX
pre 1 osobu
3. Víkendový pobyt
v penzióne AJA v Ždiari pre
rodinu s 2 deťmi
4. Obed s o. Mariánom
a s Palim Dankom
5. Knihy z vydavateľstva
Spolok sv. Vojtecha
Jedného z novoprihlásených členov, ktorí do Klubu
vstúpia v spomínanom časovom rozmedzí (1. 3. – 4. 5.
2017), vyžrebujeme a odmeníme víkendovým pobytom
pre rodinu s 2 deťmi v hoteli
Bojnický vínny dom.

Prihlášku do Klubu priateľov
nájdete na zadnej strane tohto
bulletinu, alebo ju máte možnosť vyplniť online na stránke
www.tvlux.sk. Upozorňujeme,
že novoprihlásení členovia
musia byť o členstve oboznámení a musia súhlasiť so
vstupom do Klubu priateľov
TV LUX.
TRVALÉ PRÍKAZY
Ak máte na podporu
TV LUX zriadený trvalý príkaz
z bankového účtu, pre istotu
si skontrolujte, či náhodou
nevypršala platnosť príkazu.
Môže sa stať, že ste presvedčení o tom, že predsa TV LUX
pravidelne podporujete, no
v skutočnosti tomu tak nie je
práve preto, že príkazy majú
časové ohraničenie. Ďakujeme za vašu podporu!

Št 4. 5.

9. výročie TV LUX
+ špeciálny
filmový darček

Poznačte si do diára
DÔLEŽITÉ TERMÍNY 2017

Eva Hrešková
oddelenie marketingu

2

3

KLUB
V ČÍSLACH

So 27. 5.

Deň otvorených dverí
v TV LUX

Počet členov

4

5

december 2015 – 17 773
december 2016 – 20 791
január 2016 – 18 219
január 2017 – 20 961

Dary v €
december 2015 – 120 587,56
december 2016 – 134 141,50
január 2016 – 96 587,32
január 2017 – 114 939,69
12
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So 26. 8.

Púť s TV LUX
do Rajeckej Lesnej
s hosťom p. Michalom
Zamkovským
Viac na

www.tvlux.sk
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PÚŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Po stopách sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II.
Poľsko a Litva 2017
5 - dňová púť s TV LUX a CK Awertravel
10. - 14. 6. 2017
17. - 21. 6. 2017
24. - 28. 6. 2017

1. - 5. 7. 2017
7. - 11. 7. 2017
15. - 19. 7. 2017

Bratislava-Wadowice-Czestochow-Glogowiec-Plock-Šiluva-Siauliali
-Vilnius-Bialystok-Krakow-Lagiewniki-Bratislava
Cena: 295 €
(4x ubytovanie s polpenziou, doprava klimatizovaným
autobusom a poistenie proti insolventnosti)
Pozn.: Cena nezahŕňa vstupenky vo výške 15 zlotých
a komplexné cestovné poistenie vo výške 10 €.

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

Fatima
Púť s TV LUX

FATIMA - SANTIAGO
DE COMPOSTELA
SEPTEMBER 2017

pri
príle
100. V žitosti
ÝRO
zjaven ČIA
vo Fa í
time

Termíny:
1. – 5. 9.
5. – 9. 9.
8. - 12. 9.
12. - 16. 9.
15. - 19. 9.
Bližšie informácie
zverejníme čoskoro
na www.tvlux.sk.
14
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Santiago

Pozn.: Odchádzať sa bude autobusom
z Bratislavy do Budapešti, odkiaľ sa
pôjde letecky do Lisabonu.
Viac na

www.tvlux.sk
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Pre členov Klubu priateľov TV LUX
AKTUÁLNE VÝHODY

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

SVÄTÉ OMŠE

25%
10%

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

5%

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

50%

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

1

BULLETIN

2
3

– 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)

4

ZĽAVY

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

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

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

Kliknite
a vyplňte
u
prihlášk
online

do Klubu priatel`ov Televízie LUX

Meno a priezvisko
Adresa
Diecéza
Prihlášku pošlite
len v prípade,
že ešte nie ste
zaregistrovaní
v Klube priateľov.

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

MENO

KLUBOVÉ ČÍSLO

