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„Chvála Kristu... Chtěla bych
Vám touto cestou poděkovat
za Vaši existenci a za milosti,
které cítím, že skrze Vás
plynou na moji rodinu...
Chtěli bychom být nadále
ve spojení s Vaší televizí, která
nás obohacuje a pomáhá nám
v různých životních těžkostech. Myslím na Vás v modlitbách a přeji Vám do Vaši
práce hodně Božího požehnání a hodně spokojených
stávajících i nových členů.”
Waszutová Marta, Bukovec
„Zo srdca Vám ďakujem,
všetkým, za evanjelizáciu,
ktorú robíte úžasným spôsobom a hlavne pre všetkých.
Dnešná prísnoláskavá homília
dp. Daniela Diana ma „nakopla“ Vám napísať a hlavne poďakovať a popriať Vám hodne
zdravia, radosti a vytrvalosti
vo vašej práci do všetkých dní,
ktoré z Božej láskavosti máte
pred sebou.“
diváčka Bea
„Zistila som, že má na mňa
TV LUX okrem obohacujúceho účinku aj ozdravný účinok.
Vždy keď potrebujem vypnúť
a načerpať, keď na mňa ide

„depka“, odstavím všetky iné
televízne kanály a ak niečo
pozerám, tak len TV LUX.
A ono to naozaj funguje.
Dá mi veľmi veľa pozitívnej
energie a nakopne ma. Chcela
som Vám dať svoju spätnú
väzbu, aby ste vedeli, že to,
čo robíte, je naozaj Bohom
požehnané. Z vďačnosti som
sa rozhodla, že Vás budem
podporovať pravidelnou modlitbou. Chcem byť aspoň takto
účastná. Teším sa, že niečo
také na Slovensku máme.“
Miriam Rašmanová

„Dobrý deň, chcem Vám
poďakovať za novú verziu
posvätného ruženca, ktorý
sa modlia dvaja mladí ľudia
v zasneženej krajine,
myslím, že to je kalvária.
Keď sa pohrúžim do
modlitby, ako keby som
v tom tichu bola aj ja...“
Daniela Šišoláková

a podeľte sa
o svoj názor.

„Dobrý deň, som na PN
s bolestivým kolenom a veľmi
som ocenila prenos svätých
omší, ktoré som sledovala
prvýkrát, keďže doteraz som
mala možnosť byť na svätej
omši osobne. Dnes som pozerala omšu z Nimnice a minulú nedeľu z UPC. Chcela
by som sa Vám za Vašu prácu
poďakovať.“
diváčka Jana
„Veľmi radi a s láskou sledujeme vašu televíziu, životopisné seriály aj spravodajstvá.
Deti majú od malička v záľube
Klbko. A prečo sme sa rozhodli vám napísať, je film Pán
Ježiš na návšteve. Tento film
viacerých oslovil a veľa sme
o ňom diskutovali, či doma,
alebo v práci, v spoločenstve...
Touto cestou vás prosíme
a čakáme pokračovanie filmu.
Dúfam, že svojich priateľov
klubu nesklamete a čoskoro
sa dočkáme pokračovania...
hlavne deti potešíte a motivujete.“
rodina Parcová a charitská rodina z Domu Charitas Trstená
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Foto: Michal Halenár

Z našej pošty

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Editoriál

Byť svedkami
v našom prostredí
Jeden z univerzitných
profesorov sa raz známemu
talianskemu filozofovi a spisovateľovi Vittoriovi Messorimu
zveril so svojou skúsenosťou.
Pri skúške z dejín sa jedného
zo študentov opýtal na osobu
Ježiša Krista. A študent s miernym zaváhaním odpovedal:
„To nie je náhodou ten, čo
napísal Bibliu?“
Vážne pochybujem o tom,
že žijú úprimne veriaci katolíci,
ktorí by čítali len Katolícke
noviny a pozerali iba Televíziu
LUX. Čítajú aj tieto noviny
a pozerajú aj našu televíziu
/alebo si to aspoň želajme/.
Ale okrem toho berú do rúk
i iné periodiká a sledujú
i iné televízne kanály. Nielen
preto, že i tieto „nie katolícke“

periodiká poskytujú dôležité
a užitočné informácie, ale aj
preto, že informovať sa znamená vypočuť si viac hlasov,
môcť ich porovnať, zhodnotiť
a vybrať si. A tak to, čo niekedy
chránilo vieru kresťana /často
bez možnosti adekvátneho
vzdelania/ pred útokmi
protikresťanskej tlače, teda tzv.
Index librorum prohibitorum
/Index zakázanej literatúry/ je
dnes cítiť skôr z druhej strany.

„

Chceme nielen ohlasovať
evanjelium, ale zároveň
vstupovať do dialógu.

Skúste si v bežnom kníhkupectve vypýtať knihy Cantalamessu
či pátra Porubčana, alebo si
vypočuť nezaujatú reláciu
o financovaní Cirkvi...
Profesor Bausola, rektor
Univerzity „Sacro Cuore“ podotýka: „Katolíci čítajú „laikov“,
ale tí druhí skoro nikdy nečítajú
prvých. Podľa mňa je to
následok toho, že „laická“
kultúra má iba jednu dimenziu
– horizontálnu, zatiaľ čo kresťanská kultúra je oveľa širšia
– nie je založená len na horizontálnej, ale má i vertikálnu
rovinu. Veriaci sa môže živo
zaujímať o to, čo si myslia
a píšu neveriaci, bez toho, aby
prestal byť sebou samým. Ale
agnostik či ateista to urobiť
nemôžu a nechcú, pretože im
chýba nástroj na pochopenie
tej druhej dimenzie. A tak ak by
začali chápať i túto dimenziu,
zrazu by si museli uvedomiť, že
prestávajú byť sami sebou...“
A práve tu je významné
miesto Televízie LUX. Chceme
byť hlasom Katolíckej cirkvi.
Chceme nielen ohlasovať
evanjelium ako svoje krstné
poslanie, ale zároveň vstupovať do dialógu s tými, ktorí
majú voči Cirkvi predsudky,
alebo si svoj obraz vytvárajú
o nej len na základe karikatúr
z iných médií. A to práve
tu a teraz. Teda v prostredí,
v ktorom žijeme, a jazykom
adekvátnym našej dobe. A to
všetko i vďaka vašej podpore
a vášmu záujmu.
Jozef Kováčik
programový riaditeľ TV LUX
Viac na

www.tvlux.sk
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VEĽKÁ NOC

vo vysielaní TV LUX
svedkovia z Ježišových čias
a ako ich prežívajú kresťania
v Ríme dnes

13. 4./Zelený štvrtok
17:00 Svätá omša na pamiatku
Pánovej večere
19:00 Brat František – Svätá
omša
19:35 Kulmenie – Ježiš vo
filme
20:00 Svätá hodinka utrpenia
z Getsemany – priamy prenos
zo Svätej zeme

21:10 Most – krátky film

21:40 Veľký týždeň v Ríme –
dokument prináša atmosféru
najväčších sviatkov kresťanstva, ako ich prežívali priami
4

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

16. 4./
Veľkonočná nedeľa

14. 4./Veľký piatok
12:15 Slovo v obraze – Panna
Mária pred krížom
14:00 Stabat Mater – záznam
koncertu

15:30 Krížová cesta

so sv. Jánom Pavlom II.
– Krížovú cestu so sv. Jánom
Pavlom II. vyrezával tri roky
rezbár Stanislav Kľúčik. Jeho
motiváciou bola vďačnosť
a úcta k sv. Jánovi Pavlovi II.
19:30 Sedem Kristových
posledných slov na kríži –
záznam z Oratória Josepha
Haydna s textami otca Juraja
Vitteka prevedené do scénickej podoby

Marián má svoje kňazské povinnosti. A Klbko? Neochotne
schádza z povaly a začína sa
kamarátiť s gazdinou Vierkou.
Vďaka nej a jednej zatúlanej včielke sa presvedčí, že
na svete nikto a nikdy nie je
sám.

8:00, 19:05 EkoKlbko (2) –
O vesmíre – Klbko zisťuje, že
„veľký tresk“ v kuchyni môže
byť začiatkom veľkého
dobrodružstva. Spoznáva,
že sme nielen súčasťou
obrovského vesmíru, ale že
môžeme byť aj hviezdami tu
na zemi, hviezdami pre ľudí
okolo nás – ak z nášho srdca
žiari Božia láska.
8:20, 18:35 Brat František
– Vstal z mŕtvych

13. 4./Zelený štvrtok
9:30 Svätá omša svätenia
olejov
17:00 Svätá omša na
pamiatku Pánovej večere
14. 4./Veľký piatok
17:00 Obrady utrpenia Pána
21:15 Krížová cesta
v rímskom Koloseu

anglicky pokojným životom.
Teší sa popularite a tak jedna
z jeho „fanyniek“ Joy príde
až z Ameriky, aby sa s ním
stretla. Tak sa začína ich

8:00 Brat František – Sviatosti

15. 4./Biela sobota
7:30 EkoKlbko (1) – Katka
ostala na misiách. Otec

Vatikánske prenosy

Foto: internet

Priame prenosy liturgických
slávení, celovečerné filmy, dokumenty či nová séria detskej
relácie Klbko, na to všetko
sa môžete tešiť v programe
TV LUX vo veľkonočnom
období. Prehľad priamych
prenosov z Vatikánu nájdete
v samostatnom článku,
tu ponúkame ostatné tipy
z nášho vysielania:

svetom a držal v rukách moc
nad životom a smrťou, bola
provincia v rímskej Palestíne
vriacim kotlom rebélie
a útlaku. Do týchto okolností
zasadzuje evanjelista Lukáš
príbeh plný zázrakov, úžasu
a premeny…
(repríza 16. 4. o 16:35 h)

18:00 Spasiteľ

V čase, keď Rím panoval nad

15:15 Slovo v obraze

– Zmŕtvychvstanie
20:10 Veľkonočný príhovor
kardinála Jozefa Tomka
20:25 Krajina tieňov
Film je výpoveďou o skutočných udalostiach zo života
známeho spisovateľa
C. S. Lewisa. Učí v Oxforde
a je tam známy ako Jack.
Okrem toho žije klasickým

15. 4./Biela sobota
20:30 Veľkonočná vigília
16. 4./Veľkonočná nedeľa
10:00 Svätá omša
12:00 Veľkonočné posolstvo
pápeža a požehnanie Urbi
et Orbi
Ľudovít Malík
oddelenie programu

17. 4./
Veľkonočný pondelok
7:00 Svätá omša – z kaplnky
TV LUX
9:20, 16:25 Brat František –
Veselé melódie
20:55 Pascha, z utrpenia k životu – o Cirkvi prenasledovanej, ale aj tej súčasnej hovoria
otec a syn, kňazi Gréckokatolíckej cirkvi Vladyka Cyril Vasiľ
SJ a o. Michal Vasiľ.

láska. Jack spoznáva nové
horizonty vďaka Joy, ktorá nabúrava jeho schémy.
Zoberú sa, ale Joy smrteľne
ochorie a musia sa spolu
postaviť tejto situácii.
(repríza 17. 4. o 17:15 h)
Viac na

www.tvlux.sk
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Máriin koráb

Z programu Svätého Otca
svoju 17. zahraničnú apoštolskú cestu do Egypta. V prvej
polovici mája privíta pápeža
Františka mariánska svätyňa
vo Fatime pri príležitosti 100.
výročia zjavenia Panny Márie.
Koniec mája, 27. 5., bude
patriť návšteve talianskeho
mesta Janov.

PRIAME PRENOSY
z pápežovej cesty
do FATIMY vo vysielaní
TV LUX:

12. - 13. 5.
Svätý Otec vo FATIME
12. 5./17:20/
Prílet na leteckú základňu
Monte Real
12. 5./18:35/
Príchod do mariánskej svätyne
a návšteva kaplnky zjavení
12. 5./22:30/
Modlitba posvätného ruženca
13. 5./11:00/
Slávnostná svätá omša
13. 5./15:45/
Odlet do Ríma

FILMOVÉ VEČERY
v závere dilemu. Truman sa
potom, ako zistí pravdu, musí
rozhodnúť, či zotrvá v dokonalom a bezpečnom svete, alebo
sa rozhodne pre realitu.

Filmový darček v deň
9. výročia TV LUX:

Matka Tereza
– Pero v Božej ruke

Truman Show

So 20. 5./repríza 21. 5. – 1. časť
So 27. 5./repríza 28. 5. – 2. časť
Film Fabrizia Cista sleduje
osudy Matky Terezy od počiatkov jej verejného pôsobenia,
a plne tak odhaľuje obetavosť
a odvahu, ktorú na cestách
Pána táto skromná sestra
preukázala a ktoré jej právom
vyslúžili úctu po celom svete.

Št 4. 5./repríza Pi 5. 5.
Dej filmu pojednáva o moci
médií a stále menšej hranici
medzi realitou a mediálnym obrazom reálneho života. Truman
Burbank (Jim Carrey) bol ako
dieťa prvým človekom, ktorého
adoptovala filmová spoločnosť,
a vôbec netuší, že jeho život je
dopredu naplánovaný tvorcom
mega úspešného seriálu Christofom (Ed Harris), ktorého je
hlavnou postavou. Film prináša
6
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Mária Magdaléna
So 6. 5./repríza Ne 7. 5.
Manželstvo Márie Magdalény
sa ukáže ako bezdetné, skončí
sa rozchodom. Opúšťa ju aj
ďalší muž a ona sa opäť musí
pretĺkať životom sama. Prichádza neslávne obdobie prostitúcie. Po rokoch utrpenia stretáva
skutočného Mesiáša, Ježiša.

Právo na zmenu programu
vyhradené.
Michaela Škodová
oddelenie programu

S Máriou za Ježišom...
kráčanie vo viere s rožňavským
otcom biskupom Stanislavom
Stolárikom počas tohtoročných
televíznych duchovných cvičení
sa začalo plavbou. Otec biskup
vo svojej prvej téme o Mariánskej epoche použil netradičné

POZRIEŤ
V ARCHÍVE

Foto: archív TV LUX

Svätý Otec František sa
po mimoriadnom Roku milosrdenstva vrátil k pravidelným
pápežským aktivitám. Opäť
začali prichádzať do Vatikánu
biskupské konferencie
z celého sveta na návštevu
ad limina apostolorum, pápež
sa vrátil k návštevám svojich
rímskych farností a tiež aj
k cestám do talianskych
diecéz.
Po veľkonočných sviatkoch,
28. – 29. 4., vycestuje na

porovnanie Noemovho korábu
s Mariánskymi zjaveniami.
Podobne, ako sa Noemovi
mnohí okolostojaci posmievali
a neveriacky krútili hlavami, aj
na Máriine výzvy reagujú mnohí
rovnako... Pritom ona nás svojimi výzvami nestraší, ale s lás-

kou varuje. Mnohým „potopám“
tak môžeme predísť modlitbou
a pokáním. Prijmime Máriino
pozvanie a vstúpme aj s našimi
rodinami do jej záchranného
korába. Mária nás čaká...
Pavol Danko
oddelenie programu

Katechézy duchovných cvičení
na témy: Mariánska epocha,
Spolupráca na záchranu
druhých, Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
a Božskému Srdcu Ježišovmu,
Modlitba posvätného ruženca,
nájdete aj v našom internetovom archíve pod názvom
Televízne duchovné cvičenia.

A tu je ešte ako bonus modlitba, ktorá nás sprevádzala pri našom kráčaní:
PROSBY K FATIMSKEJ PANNE MÁRII
Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom.
Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov.
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo dôverujú v teba.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo volajú k tebe o pomoc.
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia.
Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa s láskou prosíme.
Fatimská Panna Mária, pomôž našim drahým.
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry.
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi.
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi.
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti.
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho Božského Syna.
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.
(Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira 30. novembra 1938)
Viac na

www.tvlux.sk
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Margity Márie Alacoque dáva
tým, ktorí zbožne uctievajú
Jeho Srdce a prijmú Eucharistiu počas deviatich prvých
piatkov. Vravím si: „Už som
bližšie...,“ a vtom som si všimol
tehotnú mamičku. Deväť
mesiacov očakávania, deväť
mesiacov zmien, ťažkostí aj
obiet. To je pekný symbol,
pre naše deviate výročie!
Netrúfam si predpovedať, či
televíziu po deviatich rokoch
čaká nejaký „pôrod“ a začiatok
novej etapy... každopádne,
nosíme si ju pod srdcom ako
vlastné dieťa. A cítime, že nie
sme sami, že aj vám na našom
„dieťati“ veľmi záleží. Ďakujeme, že ste v tom s nami.

8
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už dlhšie obdobie snaha o trvalú prítomnosť a schopnosť robiť
pravidelné živé prenosy z niektorého z košických kostolov či
kaplniek. Práve otec arcibiskup
Bober nás inšpiroval k tomu,
aby sa tým miestom stal kostol
vo farnosti Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP. Už
od Nedele Božieho milosrdenstva vám budeme pravidelne

od pondelka do piatka o 15:00
h prinášať naživo modlitbu korunky Božieho milosrdenstva
a od apríla každý štvrtok ráno
i televízne sväté omše. To všetko je možné i vďaka podpore
našich divákov, zvlášť členov
Klubu priateľov Televízie LUX.

Foto: archív TV LUX

V novembri uplynulého roku pri zavŕšení Roku
milosrdenstva vyhlásil košický
arcibiskup Mons. Bernard
Bober farský kostol Božieho
milosrdenstva v Košiciach
za diecéznu svätyňu. Kostol
na Sídlisku KVP sa tak stal
oficiálnym miestom úcty
k Božiemu milosrdenstvu.
V plánoch Televízie LUX bola

Jozef Kováčik
programový riaditeľ TV LUX

KOŠICE

OTVÁRAME NOVÉ DVERE

So
27. 5.

alebo DEŇ OT VORENÝCH DVERÍ inak

Pavol Danko
Foto: archív TV LUX

oddelenie programu

V programe si
nenechajte ujsť:
7:00 Ďakovná svätá omša
s Mons. Stanislavom Zvolenským v televíznej kaplnke
17:30 Doma je doma s Palim
Dankom, kde predstavíme aj
tému ďalšieho ročníka detskej
výtvarnej súťaže Pre Klbko

Foto: archív TV LUX

Tak ako po minulé roky, aj
teraz som od našej šéfredaktorky Evičky dostal prosbu napísať článok k výročiu TV LUX.
Keďže sa rád hrám so slovami
a číslami, vždy som hľadal
nejaké zaujímavé súvislosti. Pri
čísle deväť (lebo presne toľko
rokov už má naša „LUX-ka“)
som však jemne „narazil“...
Známych súvislostí s číslom
deväť totiž nie je až toľko...
Reklamy nás presviedčajú,
že deväť z desiatich odborníkov nám odporúča ten či onen
produkt... a deväť z desať,
to sú skoro všetci, preto by
sme si ho isto mali kúpiť!
Mačky majú mimoriadne
dobre vyvinuté zmysly, ktoré
reagujú v prípade nebezpečenstva v zlomkoch sekundy.
Ak padajú z výšky na zem,
vždy dopadnú na štyri. Možno
vďaka tejto ich schopnosti sa
niekde ľudovo hovorí, že majú
deväť životov... Aj mnohé filmy
nesú v názve číslovku deväť,
ale žiadne hlbšie posolstvo...
Hľadám ďalej... Možno sú
vám známe prisľúbenia, ktoré
Ježiš prostredníctvom svätej

Naživo svedkami Božieho milosrdenstva

V minulom čísle bulletinu
sme avizovali niekoľko dôležitých termínov, ktoré si určite
treba poznačiť do kalendára,
aby vám neunikli dôležité udalosti zo života našej televízie.
Sobota pred 7. veľkonočnou
nedeľou (ktorá je zároveň
Nedeľou spoločenských komunikačných prostriedkov) sa
stala už pravidelným termínom dňa otvorených dverí
v TV LUX. Po minulé roky sme
otvárali bránu našej televíznej

základne v Bratislave i dvere
televíznych pobočiek v Banskej Bystrici a v Prešove. Tento
rok OTVÁRAME NOVÉ DVERE.
V sobotu 27. mája 2017 vás
pozývame do Svätyne Božieho
milosrdenstva na Sídlisku
KVP v KOŠICIACH! Chceme
sa s vami stretnúť na mieste,
odkiaľ budete môcť sledovať
pravidelné priame prenosy Korunky Božieho milosrdenstva
či štvrtkových ranných svätých
omší. Určite sa oplatí prísť!

Spoločný program sa začne
o 14:00 h a potrvá do 16:00 h.
Môžete sa tešiť na známe tváre
TV LUX, hudobno-zábavný
program Paliho Danka s Mirom
Jilom, spoločnú modlitbu
Korunky k Božiemu milosrdenstvu (presne o 15:00 h)
a tiež Luxáreň naživo, v ktorej
vyžrebujeme výhercov klubovej
súťaže k 9. výročiu našej televízie. Špecialitou bude priamo
na mieste súťaž o najlepšiu
domácu bábovku. Vytiahnite
nejaký overený rodinný recept,

upečte bábovku a podeľte sa
o ňu s porotou a ostatnými
účastníkmi tohto jedinečného
dňa. Pre víťaza bude pripravený darčekový kôš produktami
Studia LUX a reklamnými predmetmi TV LUX. Ak sa nebudete
môcť zúčastniť osobne, nesmúťte. Celý program môžete
sledovať v priamom prenose
vo vysielaní TV LUX. Tešíme sa
na spoločné stretnutie!
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Foto: archív TV LUX

9. výročie TV LUX

Št
4. 5.

ilustračné foto

DEVÄŤ

Viac na

www.tvlux.sk
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„Ja vezmem teraz v zime dva
turnusy, ty jeden. V lete si to vymeníme,“ povedal mi o. Marián
Bér, keď sme plánovali pobyty
v Nimnici. A tak aj bolo. V utorok
21. februára dopoludnia sme
ešte spoločne natočili 214. vydanie Luxárne, ale popoludní už
som sa zvítaval s viacerými z vás
na ďalšom z duchovno-relaxačných pobytov, ktoré pre vás
pripravujeme spoločne s Kúpeľmi Nimnica už niekoľko rokov.
Známe prostredie i program mi opäť pomohli cítiť
sa od prvej chvíle ako doma.
Nasledovalo oficiálne privítanie
a predstavenie programu, večera a prvá svätá omša, po ktorej
sa nám prihovoril i o. Marián
Gavenda. Na 3. zimnom turnuse viedol duchovnú obnovu
na tému „Ako správne prežívať
svätú omšu“.
Ranné chvály, raňajky, spovedanie, ruženec, svätá omša,
obed, spovedanie, Korunka,
práca na televíznych internetových stránkach, večera, spovedanie, program... Deň za dňom
sa míňali. Človek sa ani
nenazdal a bola tu sobota večer
a s ňou ukážka, ako vzniká relácia Doma je doma. Moderátorka
Janka Trávníčková si na pódium
pozvala i mňa. „Aký najväčší
10
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duchovný zážitok ti tento pobyt
priniesol?“ spýtala sa ma. Najskôr som – skôr na pobavenie,
ako vážne – povedal: „Podvečerná alžírska káva.“ No potom
som dodal: „Spovede...“ Vaše
vyznania hriechov vo sviatosti
pokánia a návraty k Otcovi boli
pre mňa naozaj tým najsilnejším momentom. Najmilším
momentom onoho sobotňajšieho večera však boli piesne
v podaní manželov Šibíkovcov
a ich maličkej dcérky Lucky,
ktorá maminke brala mikrofón
a spievala svoje: „Ná ná ná...“
Na začiatku som vás oslovil,
že kým sa rozídeme, chcem si
s každým aspoň ruku podať.
Zastavovali ste ma cestou cez
pitný pavilón, v jedálni i v sále.
Či som si podal ruku naozaj
s každým, netuším. Ak aj nie,
tak snáď niekedy nabudúce.
Juraj Drobný

A čo na to
Martin „ROSI“
Rosa?
„Pamätám si,
keď mi deň pred
úplne prvý turnusom oznámili,
že sa rozhodli ma tam poslať ako technika za televíziu,
ktorý bude nahrávať katechézy
do vysielania. Pozrel som si

program, potešil som sa, že
to sú dve polhodinky za deň,
a s pocitom nadšenia, že mám
„dovolenku“ v kúpeľoch, som
si rýchlo utekal kúpiť plavky. Na mieste som ale rýchlo
pochopil, že pracovať nebudem
len hodinu denne, ale celý deň,
a na čvachtanie sa v bazéne čas
nebude. Program si totiž vyžaduje mať pustené mikrofóny
a ich obsluhu, upravovať scénu
podľa programu, dohliadať
na klubový stolík... Doteraz som
mal možnosť stretnúť v Nimnici
už viac ako 2 000 účastníkov.
Často sa mi teda stáva, že sa mi
prihovoria slovami: „My si Vás
pamätáme z leta.“ Ja až tak nie,
čo je pri takom množstve ľudí,
verím, pochopiteľné. Nájdu sa
však aj takí, ktorých si pamätám
aj ja, sú to tzv. „starí známi“.
Tým sa vždy poteším a aj z rozhovorov s nimi vnímam, aké sú
tieto pobyty pre nich povzbudivé, osožné, obohacujúce.“
TERMÍNY POBYTOV
V NIMNICI na leto 2017
25. – 30. 7. 2017
s Mons. Stanislavom Zvolenským
1. – 6. 8. 2017
s Mons. Mariánom Gavendom
8. – 13. 8. 2017
s o. Milošom Lichnerom

Foto: archív TV LUX

Boli sme v Nimnici V.

Púť do Indie
Minulý rok sme boli na púti
v Poľsku a Litve. V autobuse
mi náš Peťo Strojný, šéf marketingu, pošepol: „Čo by si
povedal na putovanie Indiou?“
„Odvážna myšlienka,“ zahlásil
som, ale napokon sa predsa
zrealizovala. 25. februára roku
Pána 2017 naša skupinka, pod
sprievodcovskou taktovkou
Mons. Dr. Jána Majerníka,
odletela do Indie. Pristáli
sme v Bombaji, pokračovali
po jednotlivých zastaveniach
presúvajúc sa letecky, nakoľko
India má svoju patričnú rozlohu. Z Goa, od hrobu sv. Františka Xaverského, do Chenai,
k hrobu sv. apoštola Tomáša,
a odtiaľ do Kalkaty. Pri hrobe
sv. Terézie z Kalkaty sme slávili

svätú omšu. Boli to najsilnejšie
zážitky púte pre všetkých nás.
Tu pri hrobe sv. Matky Terezy
vychádzali na povrch silné
emócie a mnohí naši pútnici
sa neubránili slzám. V duchu
sme ďakovali Bohu za všetko,
čo nám dáva. Vidiac životnú
úroveň na uliciach Indie

ďakovali sme aj za dar sv. Matky Terezy a sestier misionárok
Božej lásky. Z Kalkaty sme sa
vlakom presunuli do Agry.
Nie vždy všetko išlo podľa
plánov, vlak napríklad meškal,
ale aj nás pútnikov to mohlo
učiť pokore a posilňovať
v dôvere v Pána. Púť sme
zakončili v Dillí, odkiaľ sme
odleteli domov. Pán nám dal
prežiť počas púte mnoho
krásnych ale i ťažších momentov. Verím však, že môžem za nás všetkých v tejto
chvíli vysloviť: „Bohu vďaka.“
Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX
foto: archív J. Kováčika

PRIPRAVUJEME
Púť s TV LUX

FATIMA - SANTIAGO
DE COMPOSTELA

1. – 5. 9.
5. – 9. 9.
8. - 12. 9.
12. - 16. 9.
15. - 19. 9.
Viac na

www.tvlux.sk
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Zapojte sa do klubovej
súťaže o skvelé ceny!
Foto: František Rampáček

„Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými
oživujúcimi spojivami, rastie a buduje sa v láske.“ (por. Ef 4, 16)

Hľadáme SPOJKU s farnosťou
Často hovoríme o „televíznej
rodine“ a o tom, že chceme
nielen vysielať hodnotné programy, ale aj budovať vzťahy
s našimi divákmi. Uvedomujeme si, že na to je potrebné
nadviazať živé spojenie so
základnými bunkami – farnosťami. Pravdou je, že kňazi vo
farnostiach sú veľakrát vyťažení
starostlivosťou o svoje farské
spoločenstvo a fungujúce aktivity vo farnosti. Nechceme ich
zaťažovať ďalšími požiadavkami, no na druhej strane túžime
byť v aktívnom spojení s vami.
Práve vy nám môžete pomôcť
pospájať našu rodinu a oživiť
vzájomné spojenie. Staňte
sa SPOJKOU TV LUX s vašou
farnosťou.
Úlohy SPOJKY:
• podľa potreby dopĺňať letáky
a šeky na podporu TV LUX
v miestnom kostole
• príležitostne informovať
veriacich vo farnosti o aktuál12
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nych aktivitách TV LUX na
nástenke v kostole, príp. vo
farských oznamoch, samozrejme, po dohode s p. farárom
Benefity pre SPOJKY:
• raz za rok kolekcia 3 DVD
od TV LUX
• 100% zľava na balíček pútnika
na Púti TV LUX v poslednú
augustovú sobotu
• každoročné žrebovanie
„Odmeňujeme aktivitu“, kde
odmeníme niekoľkých najaktívnejších spolupracovníkov
hodnotnými cenami
Ako sa stať SPOJKOU TV LUX?
Ak ste členom Klubu priateľov
TV LUX a chceli by ste sa stať
aj našou SPOJKOU vo farnosti,
vyplňte formulár na stránke
spojka.tvlux.sk alebo nám
nahláste potrebné údaje na tel.
čísle 02 21 29 55 55. Pri registrácii je potrebné uviesť aj meno
a kontakt kňaza vašej farnosti.
Spojkou TV LUX sa nestanete

automaticky po zaregistrovaní
sa, až keď si aj my overíme
u vášho kňaza, či je oboznámený a súhlasí s tým, že by
ste vy boli kontaktnou osobou
medzi vašou farnosťou a TV
LUX. Po dohode s miestnym
správcom farnosti vás budeme kontaktovať a dostanete
od nás preukaz SPOJKY a darček na privítanie spolu so základnými informáciami o tom,
ako bude vyzerať naša ďalšia
komunikácia. Komunikátorom
za TV LUX bude
o. Eduard
Janíček,
ktorého
môžete
poznať
z ranných
svätých omší
či z relácie Luxáreň.
Ďakujeme, že vám záleží
na našom spoločnom diele –
Televízii LUX.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Milí priatelia Televízie LUX!
Opäť je nás o čosi viac. Tešíme
sa, že naša rodina sa stále rozrastá a počtom sme už prekročili číslo 21 500. Každý jeden
z vás je pre nás vzácny a vôbec
neberieme ako samozrejmosť
to, že za nami stojíte duchovne
i finančne. Ďakujeme za každú
modlitbu, obetu i dar.
Prvým marcovým dňom
sme spustili klubovú súťaž
k 9. výročiu našej televízie,
o ktorej sme písali už v minulom vydaní bulletinu. Nakoľko
ste sa k nám možno pridali len
v nedávnej dobe, pripomeňme
si, o čo presne ide.
Zapojiť sa môžu všetci členovia Klubu priateľov TV LUX.
Je potrebné 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 27. 5.
2017 piatich, ktorých odmeníme hodnotnými cenami:
1. Zájazd do Fatimy s TV LUX
pre 1 osobu
2. Pobyt v Nimnici s TV LUX
pre 1 osobu
3. Víkendový pobyt v penzióne
AJA v Ždiari pre rodinu
s 2 deťmi

1
2
3
4

žrebujeme
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 a musia mať minimálne
15 rokov.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

5

KLUB
V ČÍSLACH
Počet členov

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), vy-

Február 2017 – 21 231
Február 2016 – 18 595
Marec 2017 – 21 552
Marec 2016 – 18 963

Dary v €
Február 2017 – 88 797,23
Február 2016 – 94 966,13
Marec 2017 – 100 557,16
Marec 2016 – 78 515,54
Viac na

www.tvlux.sk
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6 DNÍ S POLPENZIOU
formou švédskych stolov

oddych • zábava
• bazén • wellness
• program s eRkom •
prednášky pre manželov
• tanec • šport • výlety •
Klbko

Rodinná
dovolenka
s TV LUX v POĽSKU
v Hoteli BELVEDERE
v Zakopanom

TURNUSY:
4. – 9. 7. 2017
s o. Jurajom Drobným
11. – 16. 7. 2017
s o. Mariánom Bérom
Ceny: Dospelá osoba – 299 €
Dieťa do 6 r. bez lôžka alebo
s prístelkou (max 1 prístelka
na rodinu) – zdarma

Dieťa do 6 r. s 2. prístelkou – 79 €
Dieťa od 6 do 12 r.
s prístelkou – 109 €
Dieťa od 12 r. s prístelkou – 159 €

Kontakt: +421 910 842 784, dovolenka.belvedere@gmail.com

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 €.
14
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Kontakt:
034/651 3896
0905 974 264
awertravel@awertravel.sk
www.awertravel.sk
Viac na

www.tvlux.sk

15

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

u
Prihlášk
môžete
vyplniť
aj 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

