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vam kňazov, biskupov a vidím
zábery z návštev Sv. Otca. Je
to úžasné. Veľmi mám rada
Chvály a svedectvá, kde vidím,
aký je Pán Boh úžasný. Vždy
nás pozdvihne, keď padáme.
Preto odporúčam každému
sledovať TV LUX a kráčať za
Pánom.“
diváčka Božena

„Rád sa pripájam ku gratulantom – k výročiu vysielania
TV LUX. Som veľmi rád, že
vás máme doma a na Slovensku. Každá relácia je obohatením – duševným pookriatím. Najmä sledovanie rannej
sv. omše, ruženca a ďalšie
relácie rozširujú náš duševný obzor. Srdečná vďaka za
všetko.“
Viliam Horník

„Vážení a milí Luxáci, Vy
evanjelium hlásate, my sa
snažíme ho uskutočňovať. Ja
ďakujem za pomoc pri udržiavaní, ba zveľaďovaní svojho
duchovna i za dovzdelávanie
v oblasti dejín našej Cirkvi.
Chválim chvíľu, kedy som
vstúpila do Vášho prínosného
Klubu, ktorému vo svojom
stareckom kresle úprimne
fandím.“
Eva Štěpánková

„Chcem sa Vám srdečne
poďakovať za Vaše vysielanie,
ktoré ma v mojom ťažkom
živote veľmi povzbudzuje a
dáva silu a chuť ísť ďalej. Ste
úžasní a mám Vás rada, lebo
cez Vás človek vidí, ako vieru
prežívajú iní ľudia. Spozná-

Foto: záber z relácie Klbko

„Nech Vás Pán Boh požehnáva, Panna Mária ochraňuje,
že nám chorým tak zlepšujete
program. Včera som mala
mimoriadne veľkú radosť zo
svätej omše, z posviacky novej kaplnky. Bolo to nádherné,
kaplnka je pekná. Ďakujem
Vám za programy, ktoré
vysielate, ste úžasní. Ešte raz
vďaka, budem sa aj naďalej za
Vás modliť.“
Terézia Dudášová

a podeľte sa
o svoj názor.

„Sme mladá rodina s dvomi
malými deťmi a veľmi
oceňujeme, že máme
kresťanskú televíziu, ako je
Vaša. Televíziu, ktorej
jadrom sú skutočné hodnoty.
Tie sa už v dnešnom tzv.
modernom svete nenosia,
no my nechceme byť
moderní, ale Boží... Skoro
každé ráno, kým deťom
pripravujem raňajky,
zapneme si svätú omšu,
aby sme aj takto mohli začať
deň s Pánom. Oceňujem aj
relácie ako Fundamenty,
V kontexte, V škole Ducha,
Effetta, Kulmenie ale aj
mnohé iné. Mám veľmi rada
humor Paliho Danka a jeho
relácie. Výborný je archív
– keďže máme dve malé deti,
nie som vždy pánom
svojho času. Manžel si na
Vaše vysielanie nájde čas
večer, nuž a naša ani nie
dvojročná dcérka síce ešte
veľa slov nevie, ale
„Klbko“ vie povedať
vynikajúco a vie si ho
vypýtať hoci aj z archívu.“
Marek a Martina Gondoví
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Františka Olexová pôsobí
22 rokov v Afrike.
Na Televízii LUX sa jej páči,
že je pekná farebná.

Foto: Lukáš Straka

Z našej pošty

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Editoriál

Ohromné
priateľstvá
So sestričkou Františkou
Olexovou, františkánkou
z Misie sv. Jána v Juhoafrickej republike, sme sa stretli
po rokoch. Nemohol som sa
na ňu vynadívať. Žiarila ako
vždy, ale prvýkrát som ju videl
v habite a bolo jasné, že sa
v ňom necíti úplne pohodlne.
V Afrike, kde pracuje v prvej
línii pri deťoch zomierajúcich
na AIDS, totiž nosí civil. Habit
by bol nepraktický a neosobný, veď je pre tie deti mamou.
Františka si zas išla oči vyočiť,
že akosi som za tých 13 rokov
ošedivel a zostarol. Vraj keď
sme u nich točili v roku 2004
film Anjeli, tak som bol také
chlapča. Chlapča-nechlapča,
puto priateľstva z tých čias televíznej výroby pretrvalo roky.

Až sa to zdá neuveriteľné, že
televízia, ktorá je vo svojej
podstate dosť povrchné
médium s tendenciou ľudí
izolovať, môže za istých okolností ľudí, naopak, spájať, ba
dokonca ich zblížiť natoľko, že
sa stanú priateľmi.
Nedávno som pri upratovaní našiel 10-ročný bulletin
Televízie LUX. Čudoval som sa,
veď televízia má predsa „iba“

„

Stretneme sa s Ježišom,
stretneme sa medzi sebou.
A náš svet sa zase stane
o niečo krajším.

9 rokov. Bulletin bol však ešte
z čias, keď sme vysielali
na jednom satelite s televíziou
Noe. Boli to úplné začiatky
veľkého televízneho dobrodružstva a z listovania bulletinu
bolo jasné, že televízia mala
už vtedy ambíciu byť rodinnou
televíziou, s ktorou by sa diváci
cítili ako doma. V tom bulletine
z roku 2007 boli napr. hlavolamy pre deti, ale aj celá strana
celkom vtipných vtipov.
Na začiatku ale pre nutnosť
zabezpečiť množstvo technických a organizačných vecí
nezostávalo veľa času na budovanie ozajstných vzťahov
s divákmi. Nesmierne ma
teší, že dnes televízia prináša
mnoho príležitostí na osobné
stretnutia či už na pútnických
zájazdoch, v Nimnici, pri súťažiach či modlitbových akciách.
Keď som bol chlapec, chodievali sme s rodičmi na pešiu
púť zo Zliechova do Frívaldu.
Tak sme na Považí volali
Rajeckú Lesnú. Dodnes si živo
pamätám otlaky a únavu, ale
aj krásny výhľad z kopca či
povznesenú atmosféru medzi
pútnikmi. Raz sme tam aj spali
na pôjde na sene. Tohtoročná
púť Televízie LUX do Rajeckej
Lesnej je jednou z ďalších príležitostí na prehĺbenie vzťahov
a na vznik nových priateľstiev.
Stretneme sa s Ježišom, stretneme sa medzi sebou. A náš
svet sa zase stane o niečo
krajším. Oveľa krajším.
Marek Poláček,
člen Televíznej rady TV LUX
za LUX communication
Viac na

www.tvlux.sk

3

Počas letných mesiacov
budeme aj v našej televízií
vysielať v tzv. letnom režime.
Znamená to, že sa nebudú
vyrábať denné publicistiky ani
prenosy z Lúrd. Spravodajstvo
pôjde v týždennom režime,
štvrtkové Adorácie vystriedajú
Chvály a spevy z Taizé. Sobotné filmové večery nahradia
zaujímavé dokumenty a záznamy divadelných predstavení. Sväté omše počas pracovných dní budeme vysielať
aj počas leta ráno o 7:00 h.
Na riadnu vysielaciu štruktúru
nabiehame 4. 9. 2017.

Letné priame prenosy
v TV LUX:

1. – 2. 7. Priame prenosy
z mariánskej púte do Levoče
4. – 5. 7. Priame prenosy
z Cyrilometodských dní
v Terchovej
4. 7. o 18:15 h Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho z Kostola
sv. Cyrila a Metoda – celebruje arcibiskup Cyril Vasiľ SJ
5. 7. o 11:00 h Cyrilo-metodská svätá omša z vrchu
Oravcové, celebruje
Mons. Tomáš Galis
9. 7./10:00/
Svätá omša z rodinných
pobytov v Zakopanom
4
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LETO
v programe TV LUX
16. 7./10:30/
Arcidiecézna púť v Gaboltove
23. 7./10:30/
Svätá omša z Festivalu Verím
Pane v Námestove
30. 7./10:00/
Svätá omša z kúpeľných
pobytov v Nimnici
13. 8. Svätá omša z Heľpy
20. 8. Púť mužov v Gaboltove
26. 8. Púť TV LUX v Rajeckej
Lesnej (podrobný zoznam
prenosov z televíznej púte
nájdete na ďalších stránkach
bulletinu)

Priame prenosy
z BLAHOREČENIA
TITUSA ZEMANA
29. 9. Modlitbová vigília
v Katedrále sv. Martina
v Bratislave
30. 9. Hlavná svätá omša
z bratislavskej Petržalky
– blahorečenie
30. 9. Mládežnícky program
v Hant aréne – popoludní
1. 10. Ďakovná svätá omša
vo Vajnoroch

Dokumentárne filmy
a divadelné
predstavenia:
So 8. 7./20:30/Svätá sestra
Faustína – Apoštolka Božieho
Milosrdenstva /dokument/
Dokument približuje vznik
Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva vo Francúzsku, jeho šírenie do Poľska
a kľúčovú úlohu svätej sestry
Faustíny.
Ne 9. 7./17:30/Príbeh z Tammiru /divadelné predstavenie/
Muzikálová rozprávka, ktorá
hovorí o láske a vystríha pred
ľudskou zlobou. Scenár je
inšpirovaný fantasy románom
"Kráľovná z Tammiru" prešovského autora Vladimíra Štefaniča, ktorý získal cenu Ivana
Kraska za debut roka 2009.

15. 7./20:30/Svätý Ľudovít
Mária Grignion de Montfort
/dokument/
Spoznajte s nami šíriteľa

mariánskej úcty, ktorý výrazne
ovplyvnil vzťah sv. pápeža
Jána Pavla II. k Panne Márii.
16. 7./17:30/Juan de Dios /
divadelné predstavenie/
Bol pastierom, vojakom,
sluhom, bezdomovcom,
psychiatrickým pacientom.
Posledných desať rokov života
mu však stačilo, aby dosiahol
métu svätosti a zanechal za
sebou veľké dielo – Hospitálsku rehoľu milosrdných
bratov. Pohnutý osud a dobrodružný život sv. Jána z Boha
sú i pre dnešného človeka
žiarivým príkladom toho, čo
dokáže Božia milosť v človeku,
ktorý sa jej otvorí.

22. 7./20:30/Charles de
Foucauld – Brat všetkých
/dokument/
Čo môže priviesť mladého
francúzskeho dôstojníka
z bohatej rodiny k myšlienke
vymeniť svetské radosti za život v chudobe a sebazaprení?
Odpoveď môžeme nájsť vo
sviatosti pokánia a v modlitbe.
23. 7./17:30/ShALOME
/divadelné predstavenie/
Tanečná verzia biblického
príbehu o Jánovi Krstiteľovi,
Herodesovi, Herodias a jej
dcére Salome. Tanečné divadlo
ATak pozýva do zákulisia

smrti matky spolu s otcom
– jej „milovaným kráľom“
vynahrádzali jej lásku. Terézia
celým svojím životom odpovedala na lásku.

našich životov, kde strácame
hlavy a hľadáme pokoj.
29. 7./20:30/Svätý Anton
z Padovy: Milosť a oheň
/dokument/
Svätý Anton z Padovy patrí
medzi najznámejšie osobnosti
Katolíckej cirkvi. Dokument
približuje najdôležitejšie
udalosti jeho života, opisuje
jeho duchovnú cestu od rádu
augustiniánov k bratom františkánom.

30. 7./17:30/Patrím k vám
/divadelné predstavenie/
Strhujúci príbeh o Sergejovi
Kurdakovovi s veľkým úspechom predviedlo slovenskej
verejnosti pod vedením sestier
z Rodiny Panny Márie 150
študentov Gymnázia sv. Cyrila
a Metoda v Nitre v roku 2014.
5. 8./20:30/Svätá Terézia
z Lisieux – Veľká Božia láska
/dokument/
Keď sa narodila Terézia,
na svete už boli jej štyri staršie
sestry, ktoré jej po predčasnej

12. 8./20:30/Krásna história
zázračnej medaily
/dokument/
Paríž, ulica dy Bak. Tu sa Panna
Mária v roku 1830 zjavila
mladej novicke sestre Kataríne
Labouré a prostredníctvom nej
odovzdala svetu zázračnú medailu. Film zachytáva výpovede
zasvätených a tiež laikov o pôsobení a význame zázračnej
medaily pre dnešný svet.
19. 8./20:30/Svätý František
z Assisi – Najchudobnejší
z chudobných /dokument/
Dokument približuje život zakladateľa františkánskej rehole
a patróna chudobných, ktorý sa
zriekol všetkého, aby sa mohol
stať Kristovým rytierom v boji
za záchranu ľudských duší.
26. 8./20:30/Svätá Jana
z Arku – Pod vlajkou viery
/dokument/
Žena odvahy a vernosti. Svätá
Jana z Arku, národná hrdinka,
hrá dôležitú úlohu v dejinách
Francúzska. Mladé dievča
na čele kráľovskej armády
odhodlane nasleduje Boží
hlas. Jej život je neobyčajným
spojením mystických zážitkov
s aktívnou angažovanosťou
v dôležitých udalostiach doby.
Právo na zmenu programu vyhradené.
Michaela Škodová
oddelenie programu
Foto: zábery z programov
Viac na

www.tvlux.sk
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Foto: Roman Šarlina

Foto: Martin Buzna
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BONUS

Predstavenie
knižného debutu
p. Michala
Zamkovského:
CESTA BLAHOSLAVENSTIEV
Duchovné cvičenia s otcom
Michalom Zamkovským

Roman Šarlina
Foto
:

Sprievodný program:
• program pre deti s animátormi z eRka od 11:30 – 16:00
/areál školy/
• vysluhovanie sviatosti
zmierenia v areáli púte
• uctenie si relikvie sv. Jána
Pavla II. od 14:00 do 15:50
• výstava súťažných prác Pre
Klbko 2017: Stretnutie s Máriou

pútnika, ruženec požehnaný
pápežom Františkom a originálna pútnická fľaša na vodu.
Registrácia na púť je možná
do 15. 8. 2017. Na púti sa môžete zúčastniť aj v prípade, že
sa vopred nezaregistrujete.
Registrácia a informácie:

put.tvlux.sk
Jozef Kováčik, Eva Hrešková

to
:

So 26. 8. 2017
Program:
09:00 – 11:00 Príchod
a registrácia účastníkov
11:00 – 11:30 Modlitba
posvätného ruženca
11:30 – 12:40 Prednáška
p. Michala Zamkovského CSsR,
hudobný hosť: kapela F6
12:40 – 13:20
Obedná prestávka
13:20 – 13:55 Koncert kapely F6
14:00 – 14:50 Doma je doma
s Palim Dankom a s Klbkom
15:00 – 15:15 Korunka Božieho milosrdenstva

15:30 – 15:50 Blok mariánskych piesní v podaní Goralských heligonkárov z Čierneho
16:00 – 17:00 Slávnostná
svätá omša, hl. celebrant:
p. Václav Hypius CSsR

arek Molnár

oddelenie výroby

F

o
:R
ot o

Foto
: Ro

p. Václav
Hypius
CSsR

M
to:

František Majda

p. Michal
Zamkovský
CSsR

Fo

Vysielanie
je prístupné
vo vysokom
rozlíšení pre
všetky spoločnosti poskytujúce retransmisiu
vysielania
TV LUX a taktiež
od 4. mája 2017 aj

na satelite ASTRA, ktorý je
nosným kanálom na šírenie
jej vysielania.
Vo vysokom rozlíšení je
vyrábaná a vysielaná kompletná produkcia programov TV LUX. Vysielanie
v štandardnom SD rozlíšení
na satelite ASTRA bude dostupné pre divákov do konca
októbra 2017.
Po tomto termíne diváci
už budú môcť sledovať naše
vysielanie len v HD. Pre sledovanie TV LUX bude preto
nevyhnutné preladiť si svoje
prijímače podľa vyššie uvedených parametrov.
V prípade problémov
môžete kontaktovať
technikov TV LUX mailom
na technik@tvlux.sk alebo
zavolať do TV LUX a pýtať si
technickú konzultáciu.

Aj tento rok bude pre REGISTROVANÝCH účastníkov
zabezpečená autobusová
doprava zo Žiliny do Rajeckej
Lesnej a späť. Odporúčaná
cena jednosmerného lístka
bude 1 euro. Pri registrácii
máte zároveň možnosť zakúpiť si vopred balíček pútnika
za cenu 7 eur, pričom počet
balíčkov bude limitovaný.
Jeho obsahom bude 1 porcia
gulášu, ½ l Kofoly, šatka

do Rajeckej Lesnej
TOTUS TUUS
Foto: internet

Televízia LUX na 9. výročie
svojho vzniku, 4. 5. 2017,
ukončila proces prechodu
na vysielanie vo vysokom
"HD" rozlíšení spustením HD
vysielania na satelite ASTRA
3B 23,5° s parametrami
príjmu:
Frekvencia 12 168 GHz
Polarizácia: vertikálna
Symbolová rýchlosť
27 500
FEC: 3/4
DVB-S,
FTA

26. 8.
2017

s Televíziou LUX

Ša
rlin
a

TV LUX vysiela v HD kvalite
aj na satelite ASTRA

Púť

an

Ľudovít Malík, oddelenie programu

m

Pix

Otec
t
Fo
vráti
ku generálnym audienciám a v septembri od 6. do 11. 9. odcestuje na 20. zahraničnú apoštolskú cestu do Kolumbie.
o:

Letné obdobie je aj
u Svätého Otca Františka
oddychovým obdobím.
Počas mesiaca júl sa nebudú
konať stredajšie generálne
audiencie. Pápež sa stretne
s veriacimi iba pri nedeľnej
modlitbe Anjel Pána.
V mesiaci august sa Svätý

a ba
y

Vatikán v lete

Totus Tuus – opakoval
často ako mladý kňaz, neskôr
ako biskup i nástupca svätého
Petra, dnes už svätý Ján
Pavol II. Úplná dôvera voči
Panne Márii a ceste, ktorú
mu pomáhala objavovať, bola
charakteristickým znakom
jeho pontifikátu. Aj TV LUX
chce byť nástrojom v Božích
rukách na ceste k večnému
šťastiu. Jednou zo zastávok
na tejto ceste je aj naša pravidelná púť do Rajeckej Lesnej.
Ako inak – k Panne Márii so
svätcom našej doby, svätým
Jánom Pavlom II. Putujte
s nami!

Fo

6

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

Viac na

www.tvlux.sk
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Foto: archív TV LUX

Sídlisku KVP. Spolu
s návštevníkmi sme
prežili krásne slnečné
popoludnie. Pali Danko
a Miro Jilo do svojho
hudobno-zábavného programu zapojili
nielen prítomných
divákov, ale aj známe
tváre TV LUX. Do súťaže o najlepšiu domácu
bábovku ste priniesli
spolu 18 originálnych
báboviek, z ktorých
naša odborná porota
vybrala 3 a ich autorov

sme odmenili darčekovými balíčkami.
V relácii Luxáreň sme
vyžrebovali výhercov
klubovej súťaže k 9.
výročiu TV LUX a Ďuri
Drobný predstavil tím
prešovskej pobočky
TV LUX. Ďakujeme vám
za milé stretnutie, rozhovory, povzbudenia.
A už teraz sa tešíme
na stretnutie s vami
v Rajeckej Lesnej.

Foto: archív LUX communication

V sobotu 27. mája
sme vycestovali do
Košíc. Deň otvorených
dverí sme tentokrát
mali na netradičnom
mieste – vo Farnosti
Božieho milosrdenstva na košickom

Z otca Akvinasa vyžaruje
pokoj a odovzdanosť do
vôle Božej. Akoby bol už
jednou nohou v nebi...

Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Suroviny: 2 hrnčeky
hladkej múky, 1 a pol
hrnčeka kryštálového
cukru, 1 hrnček oleja,
4 vajcia, 2 veľké jablká,
hrsť sušených brusníc
(príp. hrozienok) namočených v rume, pol
hrnčeka nasekaných
vlašských orechov,
100g čokolády na varenie, 1 malá lyžička
škorice, 1 malá lyžička
sódy bikarbóny, 1 malá
lyžička sušenej poma8

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

rančovej kôry (nemusí
byť)
Postup: Celé vajcia
rozmixujeme, postupne
prisypávame cukor
a šľaháme. Následne
pomaly prilievame olej
a ďalej šľaháme. V miske zmiešame hladkú
múku, škoricu, sódu
bikarbónu a pomarančovú kôru. Obe zmesi
spojíme a dôkladne
premiešame. Na záver
vmiešame nasekané

orechy, brusnice,
na kúsky posekanú
čokoládu a jablká,
ktoré sme si ošúpali
a nakrájali na kocky.
Pečieme vo forme
vymastenej maslom
a vysypanej piškótovými omrvinkami pri teplote 180 stupňov cca
50 minút. Po vychladnutí môžeme poliať
polevou podľa chuti
alebo len posypať
práškovým cukrom.

Foto: Maťo Lišhák

BONUS: Recept na víťaznú „Lákavú bábovku“ od pani Zuzky Klimovskej

Za totality duchovne
viedol stovky ľudí,
po bratislavských
bytoch tajne pripravoval deti a mládež
na prijatie sviatostí...
Dokumentárny film
s názvom AKVINAS je
po roku prác na svete!
Ako darček ho počas
leta premietneme
účastníkom pobytov
TV LUX v Nimnici.
V našej televízii bude
mať premiéru v septembri.
Marek Poláček,
režisér LUX
communication

Rok od príchodu
150 irackých kresťanov
ich na Slovensku
zostalo 82. Ostatní sa
rozhodli vrátiť domov.
Tvorcovia filmu Slzy
a nádej Iraku, ktorý
zachytával osudy
utečencov priamo
v irackých utečeneckých táboroch, pracujú na jeho voľnom
pokračovaní. Nový
film zachytáva osudy
irackej rodiny Gaggiovcov – otca Semira,
mamy Sabrie a ich 4
synov. Slovensko sa
pre nich stalo novým
domovom. Mladší
chlapci chodia do škôl,
najstarší Fadi a obaja
rodičia pracujú. Urobili

Foto: Anton Frič

Pripravujeme

si vodičské preukazy,
naučili sa po slovensky. Snažia sa zaradiť
do našej spoločnosti.
Nie je to však jednoduché. Ich pocity, radosti a starosti spojené
so životom na Slovensku zachytáva tvorivý
tím, ktorého jadrom je
kameraman a režisér
Ľuboslav Polák a fotograf Anton Frič.
Anton Frič
LUX communication

Foto: Anton Frič

Boli sme v Košiciach!

Dnes 102-ročný
páter Akvinas Juraj Gabura je otcom slovenských dominikánov.
Je to odvážny svedok
viery, ktorého komunistický režim odsúdil
za takzvanú velezradu
na doživotné väzenie.
Napriek tomu nikdy
neprestal dôverovať
v láskavú Božiu prozreteľnosť. Po ôsmich
rokoch v najprísnejších
väzniciach Československa ho na základe
amnestie prepustili
na slobodu. Keďže
nemohol oficiálne
vykonávať kňazskú
službu, venoval sa
ilegálnej pastorácii.

Iračania na Slovensku

POLTÓN KLUB opäť na obrazovkách TV LUX
Staronová relácia
s hudobným podtónom zo štúdia LUX
communication sa
opäť vracia na scénu.
A to aj s novými
tvárami dvoch radostných moderátorov –
Majky Gašparovičovej
a Jerguša Horvátha.

Vďaka možnosti
vysielať naživo sa
Poltón klub stáva viac
interaktívnym, naberá
na spontánnosti
a zároveň umožňuje
osobný kontakt
s divákmi. Tí sa môžu
zapájať do priebehu
relácie. Či už pros-

tredníctvom emailovej komunikácie
reagovať na podnety
a klásť otázky alebo
sa dokonca priamo
zúčastniť natáčania
v štúdiu. Hosťami sú
vždy hudobníci
nehanbiaci sa vyznať
v dnešnom svete

Foto: zábery z relácie

Foto: archív TV LUX

Dokument • 29 min

Foto: archív p. Akvinasa

Akvinas

Pravdu, ktorej uverili,
aj pomocou textov
svojich piesní
a dokázať tak, že aj
modernou hudbou

dokážu spájať človeka
s Bohom a žiť vo
svete vieru.
Natália Žibeková
LUX communication
Viac na

www.tvlux.sk
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Foto: archív Ľ. Michalka

Ľubo žije s manželkou a 3
detičkami v Kvetoslavove blízko
Šamorína. Položili sme mu
niekoľko otázok v súvislosti
s novou televíznou kaplnkou.
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Ako vznikla myšlienka mozaiky, ktorá teraz zdobí stenu
kaplnky? Prečo táto technika
Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

a prečo tento námet?
„Zadanie bolo jasné: Kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie.
Keďže ide o kaplnku pre televízne účely, sústredil som sa
na kamerové pohľady. Navrhoval som jednotlivé pohľady
tak, aby bolo všade zaujímavé
a zároveň nerušivé pozadie.

Farby a úprava povrchu
mozaiky tiež nie sú zvolené
náhodne. Vysvetlíš nám ich
symboliku?
„Farebnosť mozaiky je
čiastočne odvodená od ikonografie, kde má Panna Mária
modrý spodný odev a červený
plášť. Zvyšok som sa snažil
zladiť tak, aby bola v kaplnke
vytvorená príjemná atmosféra.
Použil som preto teplé, zemité
odtiene, ktoré som doplnil
výrazným akcentom červenej
glazúry. Vznikla tak farebná
a pestrá mozaika, ku ktorej som
potom navrhoval ostatné časti
zariadenia. Aby vznikol dostatočný kontrast v diele, musí byť

zachované napätie medzi jednotlivými časťami. Potreboval
som teda vytvoriť jednoduché
a čisté línie aj tvary obetného
stola, obkladov a ambóny,
aby vznikol potrebný kontrast
s mozaikou.“
Ktorá časť návrhu a realizácie novej kaplnky TV LUX bola
pre Teba najväčšou výzvou
a prečo?
„Keramickej mozaike sa venujem už niekoľko rokov, ale až
teraz som dostal prvú objednávku tohto rozmeru. Bola to
pre mňa výzva a zároveň som
sa veľmi tešil, lebo vždy som
túžil realizovať diela do architektúry.
Počas realizácie som dostal
krásnu lekciu o počúvaní
Božieho hlasu. Reliéf som
namodeloval, vysušil a pripravil
na aplikáciu glazúry. Nanášal
som glazúru priamo na surovú
hlinu, čo sa niekedy v keramike robieva. Vypálil som reliéf,
ale práve tá výrazná červená
glazúra vyšla z pece úplne
fľakatá a dieliky boli nepoužiteľné. Tak som sa dal do prerábky
niektorých dielikov. Lenže ani

na tretí pokus sa mi to nepodarilo vypáliť bez defektov.
Už som bol zúfalý a aj som sa
hneval na Boha a hovoril som
si, ako mu môžem teraz dôverovať. On to za mňa predsa
neopraví.. Mal som posledný
pokus, lebo sa už blížil termín
inštalácie a tak som znovu
pripravil hlinu, ale tesne pred
glazovaním ma Boh zadržal
a zrazu som vedel, kde je chyba. Dal som hlinu najprv vypáliť
bez glazúry a až potom som
natrel glazúru a výsledok môžete vidieť v kaplnke. Ak by som
sa na začiatku pýtal Boha, ako
to mám realizovať a počúval
Jeho hlas, mohol som si ušetriť
veľa starostí a stresu.“
Ľubovi veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa z výsledku
jeho úsilia. Takisto nesmieme
opomenúť aj prínos našich
chlapcov technikov, ktorí
kaplnku spolu s Ľubom pripravili na používanie i vysielanie
ranných svätých omší cez
televízne obrazovky.
Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Duchovná obnova pracovníkov TV LUX
Náš tím sa v máji zúčastnil
na duchovnej obnove, ktorá
sa konala v nádhernom
prostredí Misijného domu
Božského Srdca vo Vidinej.
Okrem duchovného občerstvenia sme spolu prežili požehnaný čas v krásnej Božej

prírode a vďaka zaujímavým
aktivitám utužili náš pracovný
kolektív .
To, čo sme duchovne načerpali, chceme odovzdávať
aj vám prostredníctvom nášho
vysielania!

Foto: archív TV LUX

Foto: archív TV LUX

Televízna kaplnka je, rovnako ako predošlá, zasvätená
Sedembolestnej Panne Márii.
Práve Pieta, zobrazenie Panny
Márie s mŕtvym telom Ježiša
v náručí, je ústredným motívom mozaiky zdobiacej stenu
za obetným stolom. Do dreveného obetného stola je vpredu
vsadená relikvia sv. Jána Pavla
II., spolupatróna TV LUX. Autorom mozaiky i celého návrhu
interiéru kaplnky je výtvarník
Ľubo Michalko (34).

MÁME NOVÚ
TELEVÍZNU
KAPLNKU

Foto: archív TV LUX

V deň oslavy 9. výročia spustenia samostatného vysielania
katolíckej televízie LUX, 4. 5.
2017, požehnal Mons. Stanislav
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, novú televíznu
kaplnku. Z tejto kaplnky vysielame ranné sväté omše.

Pre motív Sedembolestnej
Panny Márie som použil typické
zobrazenie Piety, čiže Panny Márie, ktorá drží v náručí
umučeného Ježiša. Mozaika
potom pokračuje sústrednými
lúčmi smerujúcimi k bohostánku. Panna Mária jednou rukou
objíma svojho Syna a druhou
rukou ukazuje na bohostánok
a upriamuje tak pozornosť
na Ježiša a tiež na jeho prítomnosť v bohostánku.“

Janka Zibalová, vedúca produkcie
Viac na

www.tvlux.sk
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V minulom čísle bulletinu
sme vysvetlili náš zámer získať
v každej farnosti spolupracovníka – SPOJKU TV LUX,
za účelom oživenia vzťahu
s farnosťami na celom Slovensku. Keďže rátame s tým, že
vytvoriť takúto sieť spojok nie
je krátkotrvajúcou záležitosťou, pripomíname základné
informácie.

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

Úlohy SPOJKY:
• podľa potreby dopĺňať letáky
a šeky na podporu TV LUX
v miestnom kostole
• príležitostne informovať
veriacich vo farnosti o aktuálnych aktivitách TV LUX na nástenke v kostole, príp. vo farských oznamoch, samozrejme, po dohode s p. farárom

Spojkou TV LUX sa môžu
stať členovia Klubu priateľov
TV LUX. Na úvod je potrebné
vyplniť formulár na stránke
spojka.tvlux.sk alebo nám
nahlásiť potrebné údaje na
tel. čísle 02 21 29 55 55.
Pri registrácii je potrebné
uviesť aj meno a kontakt kňaza miestnej farnosti. Spojkou
TV LUX sa stanete až po tom,
ako 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. Za TV LUX
s vami bude komunikovať
o. Eduard Janíček.
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Eva Hrešková
oddelenie marketingu

Foto: archív TV LUX

Staňte sa našou SPOJKOU

Foto: Roman Šarlina

Pamätám si, že jednou
z mojich prvých úloh po prijatí do TV LUX, koncom leta
2011, bolo natočiť klubový spot vyzývajúci divákov
pridať sa do Klubu priateľov.
Práve v tomto spote odznela
informácia, že v tom čase
mal Klub priateľov vyše 8 000
členov. Naším snom a víziou
bolo narásť na 30 000 členov,
z ktorých by každý prispieval
v priemere 5 eur mesačne
na chod televízie. Zdalo sa to
ako veľmi vzdialená méta.
No a dnes, po takmer 6 rokoch,
je nás spolu viac ako 22 000!
Ďakujeme, že nám pomáhate
rásť a skvalitňovať naše vysielanie. Bez vás by to nešlo!
Neustávame v snahe a chceme sa stále hýbať vpred
a zároveň byť bližšie vám,
našim divákom a priateľom.

Aj počas letných mesiacov
budeme mať možnosť stretnúť sa a porozprávať i osobne.
Ľudia, ktorých poznáte z vysielania TV LUX, zavítajú spolu
so stánkom Klubu priateľov
do rôznych miest a obcí a to
nielen na Slovensku. Každé
takéto stretnutie môže byť
časom na posilnenie vzájomných vzťahov v Klube priateľov
TV LUX, podaním rúk či milým
slovom. Tešíme sa na vás
všetkých!

LETNÉ
VÝJAZDY

s klubovým stánkom
25. 6.
Farnosť výhercu
súťaže Pre Klbko

Foto: archív TV LUX

Klubové novinky

2. 7.
Národná púť
na Mariánsku horu
v LEVOČI

9. a 16. 7.

13. 8.

Rodinné pobyty s TV LUX
v ZAKOPANOM (Poľsko)

Farnosť HEĽPA

16. 7.

Púť TV LUX
v RAJECKEJ LESNEJ

Arcidiecézna púť
v GABOLTOVE

23. 7.
Festival Verím Pane
v NÁMESTOVE

30. 7.
Relaxačno-duchovné
pobyty v NIMNICI

26. 8.
10. 9.
Púť v MARIANKE
Verím, že nám sem všade
Pán dopraje prísť. A čo vy?
Prídete?
o. Marián Bér, riaditeľ Klubu priateľov

KLUB
V ČÍSLACH
Počet členov
Apríl 2017 – 21 936
Apríl 2016 – 19 332
Máj 2017 – 22 273
Máj 2016 – 19 597

Dary v €
Apríl 2017 – 79 260,42
Apríl 2016 – 63 135,52
Máj 2017 – 92 949,58
Máj 2016 – 82 775,45
Viac na

www.tvlux.sk
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Viac na

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

1

BULLETIN

2
3

SVÄTÉ OMŠE

– 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)

4

VYUŽÍVANIE ARCHÍVU RELÁCIÍ TV LUX

5

MODLITEBNÉ ÚMYSLY DO LÚRD

6

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)

– nahláste nám telefonicky na 02 21 29 55 55
alebo na stránke www.tvlux.sk

PROGRAMOVÉ TIPY

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

ZĽAVY

25%
10%
10%

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

10%

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

5%
%

na knižné tituly z vydavateľstva SSV
v predajniach SSV a na eVojtech.sk
v internetovom obchode
www.najsedacievaky.sk. Do poznámky uveďte: TV LUX a klubové číslo

na knihy, hudbu, tričká a ďalší tovar
v internetovom obchode www.ver.sk
zvýhodnené ceny pobytov pre rodinu
s 2 deťmi v penzióne AJA v Tatrách –
www.penzionytatry.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

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

