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„Touto cestou sa chcem
srdečne poďakovať Vám,
duchovní otcovia, a všetkým
pracujúcim TV LUX za Vašu
prácu, za Vašu službu.
Po operácii chrbtice som po
hospitalizácii ostala doma
a čas plynul inak ako predtým.
Nemožnosť rôznych úkonov
od sebaobsluhy až po výkon
samotnej práce a povolania.
Som nesmierne potešená
a vďačná, že môžem cez
priamy prenos sledovať svätú
omšu ráno o 7.00 hod., tiež
v nedele, keďže mi zatiaľ nie
je možné mať plnú účasť na
slávení Eucharistie v Božom
chráme.
K mojim obľúbeným reláciám
patria tiež Effeta, Fundamenty,
V škole Ducha, Duchovná poradňa... Ako pracujúca žena,
matka som si vôbec neuvedomila, ako je táto Vaša služba
dôležitá pre druhých, tiež pre
chorých a trpiacich, všetkých
tých, ktorí sa potrebujú duchovne povzbudiť, duchovne
rásť, posilniť sa vo viere.
Cez priamy prenos sa môžeme spojiť s veriacimi a pomodliť sa spoločne Korunku
Božieho milosrdenstva
o 15.00 hod., modlitbu

posvätného ruženca.
Cesta služby je cestou lásky.
Myslím na Vás v modlitbe.
Nech Vám Boh hojne odplatí
Vašu službu.“
diváčka Eva
„Úprimne ďakujem za Vaše
vysielanie, ste úžasní a sledujem Vás, ako len môžem.
Ostala som na invalidnom
dôchodku, a tak mám viac
času Vás sledovať. Vaša televízia je pre mňa povzbudením,
dáva mi silu aj nádej v mojom
„Milí naši, vďaka Vám
a Pánu Bohu sme aj v diaľke
- na dovolenke - mohli byť
s Vami na krásnej nedeľnej omši a po nej sa so
Svätým. Otcom pomodliť
Anjel Pána. Želáme všetkým
pracovníkom TV Lux pevné
zdravie a požehnanie.”
Elenka s mamou a starkou

a podeľte sa
o svoj názor.

ťažkom živote. Sledujem Vás
od začiatku a nikdy nezabudnem že existujete už 9 rokov,
pretože v tom období 26.mája
2008 tragicky zahynul môj
synček Jurko, mal nedožitých
19 rokov. Odvtedy sa toho
udialo veľmi veľa, rok čo rok
ma to prenasleduje, choroby,
smrť blízkych, ale TV LUX mi
veľmi pomáha, za čo Vám
pekne ďakujem.”
Feketová Blažena

„Som veľmi šťastná, že existuje
TV LUX. Keď som nemohla chodiť do kostolíka, tak
som každé ráno sledovala
svätú omšu cez TV LUX a sv.
prijímanie mi nosil p. diakon
domov a aj kňazi ma chodili
spovedať domov. Vážený otec
Marián Bér, veľmi si Vás vážim,
lebo z Vás vyžaruje obrovská
láska, pokoj a veľmi som sa
tešila na utorkové sväté omše,
ktoré ste celebrovali Vy aj
s otcom Jurajom Drobným.”
diváčka Jozefína
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Z našej pošty

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy

Editoriál

Zvyšok je piesok...
Profesor filozofie stál pred
svojou triedou a na stole pred
sebou mal niekoľko predmetov. Keď začala hodina, vzal
bez slova veľký sklenený pohár a začal ho plniť kameňmi
veľkými asi 5 cm. Keď ho naplnil, spýtal sa študentov, či je
plný. Študenti súhlasili. Potom
vzal profesor krabicu okruhliakov a vysypal ich do pohára.
Trošku s ním zatrepal a okruhliaky vyplnili medzery medzi
väčšími kameňmi. Potom sa
opäť spýtal študentov, či je
pohár plný. Študenti s ním
opäť súhlasili. Potom vzal
profesor krabicu s pieskom,
vysypal ho do pohára a piesok, samozrejme, vyplnil i tie
najmenšie medzery. „A teraz si
predstavte,“ povedal profesor,

„že to je váš život. Kamene
sú tie podstatné veci – vaša
rodina, váš partner, vaše zdravie, vaše deti – skrátka veci,
ktoré v prípade, že všetko
ostatné stratíte, stále dokážu
naplniť váš život. Okruhliaky
sú ostatné veci, ktoré tiež
stoja za povšimnutie – vaša
práca, váš dom, vaše auto.
Piesok, to sú všetky ostatné
maličkosti. Keď naplníte pohár
najprv pieskom, nezostane

„

Venujte pozornosť veciam,
ktoré sú dôležité pre vaše
šťastie.

žiadne miesto pre kamene
a okruhliaky. A rovnaké je to
i v živote. Pokiaľ vynaložíte
všetku energiu na maličkosti,
nebudete mať priestor pre
dôležité veci. Venujte pozornosť veciam, ktoré sú dôležité
pre vaše šťastie. Hrajte sa so
svojimi deťmi, nájdite si čas na
zdravotné vyšetrenie, choďte
si so svojím partnerom zatancovať. Vždy vám zostane čas
na prácu, na upratanie domu,
alebo na usporiadanie párty.
Starajte sa predovšetkým
o kamene – o veci, ktoré majú
skutočne význam. Stanovte si
svoj rebríček priorít. Zvyšok je
iba piesok.
Príbeh, ktorí sme už určite
v menších, či väčších obmenách počuli. A predsa stále
aktuálny pre náš život. Čo,
alebo kto je pre nás dôležitý?
Obdobie, ktoré prežívame
upriamuje našu pozornosť na
veľké vzory v tejto oblasti. Napríklad Pannu Máriu Sedembolestnú. Alebo aj nového
blahoslaveného don Titusa
Zemana. Vedieť si určiť priority
života je niekedy ťažké. Ale
s Božou pomocou sa to dá.
Chceme aj vysielaním našej
televízie prispievať k tomu,
aby sme sa vedeli v živote
správne orientovať a rozhodovať. Verím, že aj s vašou
pomocou, milí priatelia, budeme televíziou, ktorá neponúka
piesok, ale hodnoty života.
Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX

Viac na

www.tvlux.sk
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Jesenné filmové večery

BLAHOREČENIE DONA

s TV LUX

TITUSA ZEMANA
Foto: internet

S blížiacim sa blahorečením dona Titusa Zemana vám Televízia
Lux prinesie pestrú paletu programov venovanú osobe učiteľa,
saleziána, spolubrata a väzňa, mučeníka pre duchovné povolania.
Titus Zeman v mojom živote
Od mája tohto roku môžete
v našom vysielaní vidieť video-svedectvá, kde prostredníctvom rozhovorov s príbuznými,
rehoľnými bratmi či súčasníkmi
spoznávame ctihodného dona
Titusa.
Prešiel som hranicu
15.9. /17:30/
Dokument zachytáva život
saleziána Titusa Zemana, ktorý
napriek nepriaznivým okolnostiam a politickej situácii v 50.
rokoch minulého storočia,
aj za cenu riskovania života
pomáha mladým adeptom na
rehoľný život naplniť ich sen
študovať teológiu v Taliansku
a stať sa kňazmi a rehoľníkmi.
Druhú líniu filmu tvorí príbeh
troch mladých adeptov na
rehoľný život spolu s ďalšími
štyrmi saleziánmi, ktorí sa rozhodnú prežiť „dobrodružstvo“
Zemanových výprav a v jeho
stopách putovať zo Šaštína cez
rieku Moravu, Rakúsko a Alpy
až do Turína.
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V Samárii pri studni
18.9. /20:30/

Doma je doma
12.9. /17:30/

sa budeme bližšie zaoberať
organizačnými informáciami,
ktoré sa budú týkať samotného
blahorečenia.

V špeciálnom vydaní
s názvom Titus Zeman - “tesne
pred” sa bude hovoriť o tom,
čo sa deje bezprostredne
pred blahorečením (prípravy,
podrobný program), ale tiež
odhalíme veľkú vec - v deň
blahorečenia Titusa začne na
Slovensku duchovná príprava
na Národné stretnutie mládeže
P18 a na SDM v Paname 2019.
Vysvetlíme súvis medzi tým
všetkým.

Na ceste k blahorečeniu
od 21.9.
Cyklus deviatich zamyslení
inšpirovaných životom dona
Titusa Zemana od 21.9.2017.

oo
PROGRAM BLAHOREČENIA

PIATOK 29. 9.
19:30 štúdio špeciál
20:00 modlitbová vigília z Katedrály sv. Martina v Bratislave

SOBOTA 30. 9.
9:30 štúdio špeciál
10:30 Blahorečenie Titusa
Zemana - Petržalka, svätej omši
predsedá a obrad blahorečenia vykoná legát Svätého
Otca Františka, kardinál Angelo
Amato, prefekt Kongregácie pre
kauzy svätých

DONA TITUSA ZEMANA

15:45 Slávnostný ceremoniál priamy prenos mládežníckeho
programu „Prekročil som hranicu“ z HANT Arény v Bratislave
NEDEĽA 1. 10.
10:15 svätá omša na poďakovanie za blahorečenie - priamy
prenos z Vajnor

GENEZIS
So 7.10. /20:30 h/
Ne 8.10. /16:40 h/

EVANJELIUM PODĽA JÁNA
(1, 2/2)
So 16.9., 23.9. /20:30 h/
Ne 17.9., 24.9. /16:40 h/
Život Ježiša Krista detailne
zaznamenal učeník Ján. Bol
tak blízko pri Ježišovi, že sa
mu podarilo podrobne zachytiť nielen jeho konanie, ale aj
jeho myšlienky, ktoré dodnes
formujú náš svet a morálku.

Filmové rozprávanie biblického diania od stvorenia až po
potopu. Ojedinelý medzinárodný projekt. Zúčastnili sa
ho významní svetoví režiséri
a hviezdne bolo i herecké
obsadenie. Hudbu zložil známy hudobný skladateľ Ennio
Morricone.

CRISTIADA - NA VÄČŠIU
ČESŤ A SLÁVU
So 30.9. /20:30 h/
Ne 1.10. /16:40 h/
Píše sa rok 1927, už niekoľko mesiacov zúri mexická
relovúcia. Vláda prenasleduje
kresťanov. Skupina nadšených
mužov a žien sa rozhodne
riskovať svoje životy za vieru,
svoje rodiny a budúcnosť
krajiny. Film Cristiada je príbehom skutočného boja za náboženskú slobodu v 20-tych
rokoch 20. storočia v Mexiku.

Zmena programu vyhradená.
Pripravila Michaela Škodová,
skladba programu
Foto: zábery z filmov

w

Modlitba posvätného ruženca
Po mnohých telefonátoch sme sa rozhodli uverejniť rozpis ružencov počas dňa.

4:25

7:45 (So+Ne 7:00)

12.25

15:30 ruženec z Lúrd

19:05

P

slávnostný

radostný

bolestný

radostný

svetla

U

radostný

bolestný

svetla

bolestný

slávnostný

S

svetla

slávnostný

radostný

slávnostný

bolestný

Š

bolestný

svetla

slávnostný

svetla

radostný

P

radostný

bolestný

svetla

bolestný

slávnostný

S

slávnostný

radostný

bolestný

radostný

svetla

N

svetla

slávnostný

radostný

slávnostný

bolestný
Viac na

www.tvlux.sk
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Od jesene s novinkami na obrazovke

Foto: knazi.sk

NA CESTE V RODINE
Nová relácia určená pre
manželov a rodiny, ktorá
ponúka návod na riešenie
problematických otázok,
pomoc pri výchove a oveľa
viac.
Ne 20:30 h (mesačne)
Premiéra: 17.9.2017

Foto: Quo Vadis

Foto:záber zo sv. omše

FATIMSKÉ SOBOTY
Prinesieme vám priamy
prenos modlitby posvätného ruženca a svätú omšu
z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne.
1. sobotu v mesiaci
16:00 h (v letnom období)
14:30 h (v zimnom období)

SVÄTÉ OMŠE Z USA
Každú sobotu okrem prvých
sobôt v mesiaci vám prinesieme sväté omše z USA
(z Tappanu, ale aj z Manhattanu, štát New York).
So 16:00 h (týždenne)
6
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VEČERA U SLOVÁKA
V istom čase existovala
v Bratislave krčma “U Slováka”. Jej názov použili 6
kňazi pre sériu debát o biblických úryvkoch, ktoré
sa v príslušnú nedeľu čítajú
počas rímskokatolíckych
bohoslužieb.
Št 16:00 h (týždenne)

Foto: Záber z relácie

Foto:internet

Foto: archív rodiny Štupákovej

Jozef Kováčik. programový riaditeľ TV LUX

QUO VADIS s Maxom Kašparů
Známy český psychiater,
spisovateľ, gréckokatolícky
kňaz Max Kašparů a jeho
praktické rady na ceste viery.
Ne 21:00 h (dvojtýždenne)
Premiéra 1. časti: 17.9.2017

MEDZI NEBOM A ZEMOU
Na obrazovky sa vracia relácia
Mariána Gavendu. V stretnutí
so zaujímavým človekom sa
budú rozoberať dôležité medzníky, ktorými v živote prešiel.
Ne 21:00 h (dvojtýždenne)

Na sviatok Všetkých svätých vám prinesieme
záznam divadelného predstavenia Chcela by som
letieť. Táto inscenácia vznikla pri príležitosti 100.
výročia od narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej (24. 12. 1916). Je pripomienkou jej života
ako cesty s pohľadom upretým k nebu, života
naplneného túžbou letieť vždy vyššie a vyššie k Bohu. Predstavenie stvárňuje jednotlivé kapitoly
Zdenkinho života - detstvo,
povolanie, prácu v nemocnici, pomoc väzneným kňazom, následné
utrpenie počas vypočúvania a zrod pre nový
život. Tanec sprevádza
hovorené slovo a hudba
- autentické modlitby a úvahy Zdenky
Schelingovej zhudobnené Tvorivou
skupinou
Poetica Musica.

Dokument o pátrovi
Akvinasovi
už čoskoro
Diváci našej televízie sa
môžu tešiť v novembri na
už skôr avizovaný dokument
o pátrovi Akvinasovi. „Aj keď
z ľudského stanoviska hrozne
to
vyzeralo, Pane, ale ja sa ti odovzdávam, ty vieš
prečo, prosím len milosť, aby som mohol naplniť
tvoju svätú vôľu v každej okolnosti života,“ hovorí
102 ročný dominikán páter Akvinas Gabura. Do
Božej vôle sa s dôverou odovzdával, aj keď ho
v roku 1952 odsúdili na doživotie. Páter Akvinas je
známy aj ako tajný apoštol Bratislavy, či ako otec
slovenských dominikánov.

Dokument o Fatime
Foto: internet

Už od jesene vám Televízia LUX prinesie nové i obnovené programy. Každú prvú sobotu v mesiaci
sa naživo prepojíme so šaštínskou Národnou bazilikou Sedembolestnej Panny Márie. Budeme pravidelne prinášať priame prenosy modlitby posvätného ruženca i svätej omše počas Fatimských sobôt.
Novinkou bude relácia Večera u Slováka, ktorá bude vznikať so spoločenstvom kňazov aktívnych
v médiách 4K a bude sa pravidelne venovať príslušným liturgickým čítaniam na daný týždeň. Relácia
Quo vadis dostane príponu. Tá bude označovať hosťa, ktorý pre vás bude pripravovať zaujímavé
témy. V Quo vadis s Maxom Kašparů začneme spoznávať jeho známy Vieromer. No a o. Marián
Gavenda sa vráti k úspešnému titulu Medzi nebom a zemou, do ktorej si bude pozývať zaujímavých
hostí nielen z katolíckeho prostredia. Už teraz sa na novinky spolu s tvorcami, a verím i vami, tešíme.

Nové predstavenie
tanečného divadla ATak

Televízia LUX prinesie dokument od
spoločnosti EWTN - Fatimské posolstvo. Tento 7 dielny dokumentárny
seriál nám priblíži jednotlivé posolstvá.
Počas 100. výročia zjavení Cirkev
pozýva svoje deti, aby sa vrátili do
Fatimy. Aký je teda odkaz Fatimy? Je
toho veľa, ale režisér Mazzeo hovorí:
„V každom zjavení nás Panna Mária
žiada modliť sa ruženec, ale tiež žiada
skutky pokánia a obety pre hriešnikov, pretože peklo existuje a ľudia sú
v pekle. Nemôžeme povedať, kto je
v pekle, ale musíme prinášať obete,
aby tam ľudia nešli. Musíme sa pokúsiť
žiť čistý život a činiť skutky pokánia,
aby sme zachránili hriešnikov.“
Jednotlivé časti si môžete pozrieť:
13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 11., 8. 11.,
22. 11., 6. 12. 2017.

s MIMORIADNE PRENOSY s
15. 9. Svätá omša z Národnej púte v Šaštíne
16. 9. Svätá omša z Púte seniorov a chorých
v Šaštíne
8. 10. Svätá omša z Turzovky - Živčákovej - posvätenie mozaiky
12. 10. Modlitba posvätného ruženca z Fatimy
14. 10. Svätá omša z Rožňavy - zasvätenie diecézy
13. 11. - 21.11. Priame prenosy z Trnavskej novény

Michaela Škodová, skladba programu
Viac na www.tvlux.sk 7

žili asketickým životom, aj
po 1000 rokoch inšpirujú
mnohých ľudí k dobrým činom a aktivitám. Televízia Lux
v koprodukcii so štúdiom Lux
communication pripravuje
dokumentárny film o tomto
magickom mieste a o našich
prvých svätcoch. Film plánujeme odvysielať
začiatkom roka 2018.
Marek Poláček,
režisér LUX communication

o
Rajecká Lesná 2017
26. august

Tešili sme sa
peknému počasiu

Foto: Ľuboslav Polák

Starý kláštor na Skalke je najlepšie osvetlený pri východe
slnka. Letecké zábery z dronu
prinesú nevšedné pohľady na
architektúru pútnického miesta aj na okolitú prírodu.

Dokument
o utečencoch z Iraku
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venčiny. Keďže Fady a obaja
jeho bratia študujú na školách,
je nevyhnutné, aby náš (nie
práve najľahší) jazyk perfektne ovládali. Takisto rodičia
- Sabriya a Sameer sa snažia
komunikovať po slovensky. Je
Foto: archív LUX communication

Posledné storočie Cirkev
po celom svete čelí obrovským prenasledovaniam.
Jednou z krajín, ktorá je na
zozname s najvyššími počtami
kresťanských mučeníkov, je
aj Irak. Cirkev sa tu nachádza
naozaj v ťažko predstaviteľnej
situácii.
Časozberný dokument
o osude utečencov práve
z tejto krajiny, ktorí začínajú
nový život na Slovensku, konkrétnejšie približuje Fadyho
Gaggi a jeho rodinu. Vo filme
je zachytený ich odchod
z rodnej krajiny a následné prispôsobovanie sa úplne inému
svetu. Spoznávanie rozdielností v kultúre a zvykoch, ale
aj učenie nového jazyka-slo-

fascinujúce sledovať, ako celá
rodina drží spolu a aj napriek
všetkým prekážkam sa snaží
neustále bojovať a spoločne

Púť
s TV LUX

duchovne rásť. Pri sledovaní
tohto dokumentárneho filmu
je možné ľahko pochopiť, kam
až dokáže viesť ľudská nenávisť. Zároveň sa však dá vnímať
aj hĺbka odpustenia a lásky,
akú mnohokrát prejavujú
svojimi životmi aj Fady a jeho
rodina.
Vo filme vyznievajú úprimné
odpovede na otázky, s ktorými sú denne konfrontovaní.
Čo naozaj znamená domov?
Čo sa im v našej krajine páči
a naopak s čím sa nevedia
stotožniť? Ako si predstavujú
svoju budúcnosť na Slovensku
a či je pre nich táto predstava
vôbec reálna?
Natália Žibeková
produkčná Lux communication

Relikvia
sv. Jána Pavla II.
v rukách pátra
Zamkovského

A my vám chceme poďakovať. Počty zúčastnených
opäť narástli a sme vďační aj
za tých z Vás, ktorí sa s nami
spojili prostredníctvom televíznych obrazoviek. TV LUX aj
tento rok potvrdila, že je pre
všetkých – starších, ale aj rodiny, deti. Program púte sme
prispôsobili rôznorodým vekovým kategóriám. V niečom
sa oplatí staviť na klasiku – to
platilo v programe pre deti,
pre ktoré animátori z eRka
nachystali súťaže a hry. A potešilo ich aj maľovanie na tvár

Ďalší ročník
púte je
za nami
(foto: Peter Zimen)

Keď som ako chlapec putoval na Skalku, cez Váh sme
sa prebrodili. Pamätám si tiež,
aký spustnutý a zdevastovaný
bol ten prastarý benediktínsky
kláštor, pri ktorom sa vtedy
nachádzal ruský muničný
sklad. V ostatných rokoch toto
najstaršie pútnické miesto
Uhorska, vďaka Bohu, ožíva.
Svätí Svorad - Andrej a Beňadik, ktorí na tomto mieste

iková)

(foto: Andrea
Púč

iková)

(foto: Andrea Púč

SKALKA PRI TRENČÍNE
nový dokumentárny film

možnosť

Registrácia pútniko

v

(foto: Andrea Púč

iková)

moderátorská dvojica
Programom sprevádzala
Marián Bér
c
ote
a
ová
Janka Trávníčk

a, samozrejme, ich najväčší
kamarát z televízie – Klbko.
K tradičnému programu púte
patria aj modlitby ruženca,
Korunka k Božiemu milosrdenstva, prednáška. Nechýbali
ani na tej našej. Sme vďační,
že tento rok sa nám prihovoril

en)
(foto: Peter Zim

Slávnostnej svätej
omše sa zúčastnilo približne
tisíc pútnikov

zhýbal
Palo Danko ro
m
ku
bli
pu
celé

využili
Mnohí pútnici
osti
pristúpiť k sviat
zmierenia

(foto: Peter Zimen)

o. Michal Zamkovský CSsR.
Jeho slová povzbudili a budú
nás sprevádzať počas nasledujúcich dní a týždňov. Záver púte
patril sv. omši, ktorú sa tento
rok podujal sláviť predseda
Konferencie vyšších rehoľných
predstavených na Slovensku
Václav Hypius. Počas celého
dňa bola možnosť prijať sv.
spoveď, pozrieť si výstavu prác
súťaže Pre Klbko a uctiť si relikviu sv. Jána Pavla II.
Ďakujeme vám za spoločenstvo, ktoré sa nám na púti
podarilo vytvoriť.
Jana Trávníčková
redaktorka
Viac na

www.tvlux.sk
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RODINNÁ DOVOLENKA

Cesta blahoslavenstiev

N

Už tretí ročník rodinných pobytov sme tentokrát strávili v hoteli Belvedere v poľskom Zakopanom. Približne 100 rodín pod vedením duchovných otcov Juraja
Drobného a Mariána Béra a za pomoci eRko animátorov spolu prežilo šesť dní
plných oddychu, pohody a zábavy. Každý deň sme začínali rodinnou sv. omšou,
po ktorej bol pre rodinky pripravený voľný program. Zápolili sme
v športovej olympiáde rodín, opekali sme, boli sme na výlete v Krakove
– Lagiewnikoch, zabávali sme sa na koncerte s Klbkom a nechýbala
ani tradičná rozlúčková tanečná zábava pod vedením našich Erkárov.
Celý program bol obohatený prednáškami pre rodičov pod vedením manželov Štupákovcov
a Honzovcov. Keďže sme od rodiniek dostali vynikajúcu spätnú
väzbu, dovolím si povedať, že
sa nám pobyty aj tentokrát
podarili a že boli obohatením
nielen pre nás.
Peter Strojný
marketingový riaditeľ TV Lux

Pobyty v Nimnici už po štvrtý raz
V roku 2014 Televízia LUX
po prvýkrát v spolupráci
s kúpeľmi Nimnica uskutočnila duchovno – oddychové
pobyty. Počas 3 ročníkov sa
na našich pobytoch vystriedalo skoro 4000 ľudí, ktorí
tak mohli okrem fyzického
oddychu, načerpať aj duchovne pod vedením našich
kňazov. Ani toto leto tomu
nebolo inak. Opäť sme zorganizovali 3 turnusy. Na prvom
prednášal otec arcibiskup
Stanislav Zvolenský na tému
„Rozprávať o Bohu obrazmi
zo sveta“. Druhý turnus patril
o. Mariánovi Gavendovi a bol
venovaný téme „Ako správne prežívať svätú omšu?“
10
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Na treťom turnuse otec
Miloš Lichner rozoberal tému
„Na ceste života s Kristom”.
Z pobytov sme 30. júla
priniesli priamy prenos svätej
omše s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Všetky
prednášky z pobytov sme
zaznamenali a čoskoro ich
odvysielame v relácii „V škole
Ducha“.
Peter Strojný
marketingový riaditeľ TV Lux

b
„Pobyt v kúpeľoch Nimnica
s TV LUX je naozaj „kúpeľom
duše“, ktorý cíti celé telo.
Rôznorodosť prednášok
a duchovný program je jednou
z možností ako načerpať
duchovné sily do ďalších dní.
Popri telesno-duševnom oddychu a procedúrach, predsa
zostáva náš pohľad upretý na
Krista v eucharistii, ktorý je tým
najistejším zdrojom sily a lásky
nášho života.“
Mgr. Iveta Gálová Caudráková,
účastníčka

knižný debut o. Michala Zamkovského

Televízia LUX už dávnejšie
CSsR, ktorého diváci TV LUX
prekročila hranice „klasickej“
poznajú aj z relácie Duchovná
televízie. Túžbou jej tvorporadňa. Predstavujeme vám
cov a pracovníkov bolo mať
knihu Cesta blahoslavenstiev,
možnosť stretávať sa s divákmi ktorá vyšla v spolupráci vydaa podporovateľmi, členmi
vateľstva Kumran a TV LUX.
Klubu priateľov TV LUX. A tak
Z úvodu otca Michala vybevznikali rôzne nápady. Sväté
ráme: Dostáva sa vám do rúk
omše vysielané z farností, z
knižka, ktorá má byť pozvapútí, Púť TV LUX... Mimoriadne ním vykročiť na strmú cestu
vydarený nápad sú duchovno- blahoslavenstiev a vytrvať na
-relaxačné pobyty v kúpeľoch
nej. Je to cesta na vrch Pánov,
Nimnica. V každom turnuse je kde je plnosť radosti a pokoja.
prednášajúcim kňaz, ktorého
Tou cestou je sám Ježiš. Jeho
účastníci majú možnosť poprítomnosť a jeho prísľuby
znať aj z obrazovky TV LUX.
spôsobujú, že to, čo svet poUž po niekoľkých absolvovavažuje za nešťastie, neúspech,
ných turnusoch sme vedeli, že
Foto: Andrea Púč
iková
táto myšlienka bola skvelým
nápadom. A zároveň sme
stáli pred novou výzvou – ako
uchovať myšlienky, ktoré
odzneli a ako ich sprostredkovať tým, ktorí sa objektívne
nemôžu zúčastniť pobytu...
Tak vznikol nápad vydať
knihu. Iste, nie je možné vydať
všetky prednášky. Prvá voľba
Páter Michal Zamkovský svoju
knihu po prvýkrát predstavil na Púti
teda padla na redemptoristu,
TV Lux v Rajeckej Lesnej
otca Michala Zamkovského

!

Foto: intern
et

KA
OVIN

Foto: archív TV LUX

v Zakopanom

krach – to sa stáva pre nás
požehnaním, blahoslavenstvom, šťastím. Je to však beh
na dlhé trate, a preto stále
potrebujeme povzbudenie a
svedectvo tých, čo sa usilujú
žiť s Pánom.
Vykročme teda spolu na
„cestu blahoslavenstiev“. Táto
kniha môže byť na nej dobrým
sprievodcom.
Jana Trávníčková
redaktorka

TV LUX na Astre (Skylinku) už len v HD kvalite
Milí diváci, od novembra 2017 nás na satelite ASTRA (Skylink) naladíte len
v HD kvalite. Vďaka tomu budete môcť naše vysielanie sledovať v lepšej
kvalite. Je však potrebné preladiť si Vaše satelitné prijímače pre príjem TV
LUX HD. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. Radi vám pomôžeme. Volajte k nám do televízie na telefónne číslo 02/21 29 55 55.
František Majda, vedúci techniky
Viac na

www.tvlux.sk
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SP

Štúdio v podobe, v akej ste ho mali možnosť vidieť pred poslednou
rekonštrukciou.



Víťazný návrh nového dizajnu štúdia, ktorého autorom
je mladý šikovný architekt Ing. arch. Ľuboš Žabenský.

Nové štúdio DOMA JE DOMA
Rozhodli sme sa, že nastal
čas na zmenu dizajnu štúdia,
z ktorého vysielame vašu
obľúbenú reláciu Doma je
doma. Vyzvali sme mladých
dizajnérov a architektov,
aby sa zapojili do súťaže na

novú scénu. Víťazný návrh
sme odmenili a postupne
sa pustili do jeho realizácie.
Počas leta prebiehali v štúdiu
stavebné, stolárske, zariaďovacie a dekoračné práce. Prvú
reláciu z úplne novučičkého

Z Nimnice do pôrodnice
Sobota 29. júla bola ako
každá iná pracovná sobota.
Čakal nás výjazd do Nimnice
s bežným scenárom doviesť
sa s technikou na miesto,
rozložiť techniku, odvysielať
prenos, pobaliť a cesta naspäť.
Aspoň tak som si to plánoval
netušiac, že na tento víkend
nezabudnem do smrti.
Malo to ale jedno malé “ale”.
Moja manželka mala na ďalší
týždeň rodiť. Keďže však nič
nenasvedčovalo tomu, že by
sa dieťa ohlásilo skôr ako
v určený termín, rozhodol som
sa, že ešte na tento výjazd
pôjdem. Ani večerný telefonát
s manželkou neprezrádzal, že
by sa malo v noci niečo zmeniť. Tak som šiel spokojne spať.
Ráno o 1:45 ma z nočného
spánku prebral manželkin
telefón. Jej hlas mi vravel
niečo v tom zmysle” Miláčik už
to začalo, ak to chceš stihnúť,
mal by si sa poponáhľať !”
V prvom momente - ešte

bratislavského štúdia Doma je
doma sme odvysielali v pondelok 4. 9.
Janka Zibalová
vedúca produkcie

keď sa narodil náš prvorodený
Petrík. Vďaka patrí v prvom rade
pánu Bohu, že mamička i naše
dieťa sú zdraví. Tiež i mojim kolegom, zvlášť Martinovi Rosovi
a Mirovi Šíbikovi, že sú vždy
ochotní promtne reagovať a
dokážu zastúpiť a pomôcť, keď
to treba a zdvihnúť telefón
i o druhej v noci.
František Rampáček

ospalý som uvažoval, čo urobiť. Potom som si spomenul
na večerný rozhovor
s kolegom Martinom, ktorý mi
trochu žartom vravel, že keby
niečo, môže mi požičať auto.
Tak som ho zobudil a spýtal
sa, či to myslel vážne. O chvíľku som už sedel v jeho aute na
ceste do Bratislavy. Našťastie
sa naše dieťa až tak neponáhľalo. Domov som dorazil
včas a stihol som si manželku
odviezť do pôrodnice. Po niekoľkých hodinách strávených
spolu v pôrodnici sa konečne
ozval prvý plač nášho syna.
Bola nedeľa 30. júla o 13:51

Redakcia
Bulletinu by
touto formou
chcela zaželať
veľa Božieho
požehnania
svojim kolegom
a ich malým ratolestiam – zvukárovi
Ferkovi Rampáčkovi
a synovi Petríkovi, moderátorke
Alžbetke Šutkovej a synčekovi
Maťkovi, kolegyni Peťke Kubincovej a synčekovi Ondrejkovi a
kolegovi Michalovi Murínovi a
dcérke Aničke Márii.

JKA

Pozývame Vás stať sa SPOJKOU TV LUX a spájať televíznu
rodinu s tou vašou, farskou.
Sme radi, že vám zároveň
môžeme predstaviť aj nové
logo SPOJKY, s ktorým sa bude
od teraz neoddeliteľne spájať
aj Televízia LUX a jej aktivity,
ktoré úzko súvisia s farnosťami
a členmi Klubu priateľov TV
LUX.
Kňazi vo farnostiach sú veľakrát
vyťažení starostlivosťou o svoje
farské spoločenstvo a fungujú-

ce aktivity vo farnosti. Nechceme ich zaťažovať ďalšími
požiadavkami, no na druhej
strane túžime byť v aktívnom
spojení s farnosťami. Práve vy
nám môžete pomôcť pospájať
našu rodinu a oživiť vzájomné
spojenie tým, že sa rozhodnete
stať SPOJKOU TV LUX.
Registrácia SPOJKY
spojky.tvlux.sk
q 02/21 29 55 55
Čo je vlastne SPOJKA?
Je nápomocná pre televíziu
odprezentovaním aktuálnych
aktivít Televízie LUX či už
prostredníctvom letákov na nástenke v kostole, v oznamoch,

Púčiková
Foto: Andrea

SPÁJAME SA S VAMI

samozrejme, so súhlasom kňaza - správcu farnosti. Informuje
nás o mimoriadnych aktivitách
a podujatiach vo farnosti,
mimoriadnych ľuďoch vo farnosti, svedectvách. Aktivitou vo
farnosti dokáže utvárať rodinu
a priateľov TV LUX nezabúdajúc aj na modlitby, obety,
pomoc.
Vloží kúsok seba do toho
diela a dokáže SPOJIŤ televíziu
a farnosť putom jednej veľkej
rodiny.

Letné výjazdy za našimi divákmi
Milí naši členovia Klubu priateľov TV Lux, sme veľmi radi,
že i toto leto sme sa s vami
mohli stretnúť osobne. Je pre
nás veľmi dôležité byť s vami
v kontakte nie len cez obrazovky našej televízie, a preto
pravidelne navštevujeme
rozličné kresťanské podujatia a organizujeme výjazdy
nášho Klubu priateľov TV
Lux. Toto leto sme sa s vami
stretli napríklad na Levočskej
púti na Mariánskej hore, na
Cyrilometodských dňoch
v Terchovej, Arcidiecéznej púti
a celoslovenskej Púti mužov
v Gaboltove, festivale Verím
Pane v Námestove, na svätej
omši v Heľpe, na púti k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej a na Púti TV LUX
v Rajeckej Lesnej. Z mnohých
týchto miest ste mali mož-

FotFot
o: And
o: And
rea Púč
rea

Púč
iko
váiková

nosť vidieť aj priame prenosy
svätých omší.
Leto už síce skončilo, ale
naše výjazdy pokračujú ďalej.
Plánujeme stále nové a nové
stretnutia s vami, na ktoré sa
už teraz veľmi tešíme.
Klub priateľov TV Lux

Pripravované výjazdy
KLUBU PRIATEĽOV TV LUX

KLUB
V ČÍSLACH

15. 9. Šaštín

Počet členov

16. 9. Šaštín

Júl 2017 – 22 491
Júl 2016 – 19 969
August 2017 – 22 616
August 2016 – 20 139

23. 9. Chtelnica
24. 9. Buková
30. 9. Petržalka
1. 10. Vajnory
8. 10. Turzovka
Viac na www.tvlux.sk

Dary v €
Júl 2017 – 82 663,75
Júl 2016 – 76 233,25
August 2017 – 83 251,99
August 2016 – 72 164,90

foto: archív rodín Rampáčkovej, Kubincovej, Šutkovej
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TITULY

Cesta blahoslavenstiev

z vydavateľstva studio LUX

DUCHOVNÉ CVIČENIA

od otca
Michala Zamkovského

NOVINKA

NOVINKA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Blahoslavení tí,
čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať
Božími synmi.

176

Inkvizícia
Mýtus a pravda

Klbko a dvanásť
apoštolov

Brat František 4

(Matúš 5, 9)

strán

DVD, 4-dielny dokumentárny
seriál, 95 min., slovensky,
anglicky

0911 287 854
PO - PIA od 8:00-16:00

6,95 €

objednavky@kumran.sk
www.kumran.sk

+ pošto vné

Klubová cena 4,88 €

DVD, detská televízna relácia,
158 min., slovensky

DVD, animovaný seriál,
102 min., 3 časti, slovensky
Klubová cena 5,25 €

Klubová cena 5,25 €

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

E
M
E
J
U
V
A
R
PRIP
Púť do Svätej zeme a Jordánska
Martin Šafárik

Svätá zem
1. turnus

Svätá zem
+ Jordánsko

13. 4. - 20. 4. 2018

1. turnus

2. turnus

19. 4. - 30. 4. 2018

4. 5. - 11. 5. 2018

2. turnus

Viac informácií na www.awertravel.sk

10. 5. - 21. 5. 2018

Cristiada

Marián Gavenda

Ladislav Záborský
(Monografia)

Jednohubky
(Cezročné obdobie)

Na väčšiu česť a slávu

Kniha, viazaná väzba,
356 strán, plnofarebné

Kniha, viazaná väzba,
370 strán, plnofarebné

Klubová cena 24,75 €

DVD, historický film, 145 min.,
slovensky, anglicky, titulky
pre nepočujúcich

Klubová cena 11,25 €

Klubová cena 6,45 €

Kompletnú ponuku našich produktov nájdete na stránke www.lux.sk.

vydavatelstvo@lux.sk

02/ 60 20 27 20

V cene nie je započítané poštovné a balné od 2,60 € do 5 € (podľa váhy).
14

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

Viac na

www.tvlux.sk

15

Pre členov Klubu priateľov TV LUX
AKTUÁLNE VÝHODY

1
2
3

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

BULLETIN

– 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
5
6

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)

MODLITEBNÉ ÚMYSLY DO LÚRD

– 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


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

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

do Klubu priatel`ov Televízie LUX

Meno a priezvisko
Adresa
Diecéza



Tel. číslo

Vyplnenú prihlášku
vystrihnite a pošlite
na adresu:
TV LUX, s. r. o.,
Prepoštská 5,
811 01 Bratislava

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

MENO

KLUBOVÉ ČÍSLO

