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S modlitbou a vďakou
Tatiana
„Pán Boh požehnal celé
Slovensko dňa 30. 9. 2017!
Lux TV umožnila ležiacim,

ťažko telesne postihnutým
občanom dostať milosť počas krásnej oslavy. My v ZSS
Seniorville Jablonové vrámci
aktivity „duchovného okienka“, viac hodín sme spomínali, že pontifikálna sv. omša
bude v uvedený deň. Pri našej kaplnke úctivo zviditeľnili
sme jeho obraz pre všetkých

Foto: archív diváčky Barbory

„Srdečné Pán Boh zaplať
za všetko, čo TV LUX robí
pre nás chorých! Približujete naše srdcia stále bližšie
k Božskému Srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie! Od narodenia
som telesne postihnutá na
vozíku. Nemohla som ísť na
blahorečenie Titusa Zemana
do Bratislavy, ale vďaka TV
LUX som prežila požehnané
a krásne chvíle - Trojdnie s bl.
Titusom! Zo srdca ďakujem aj
za Fatimské soboty z Baziliky
Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne. Vďaka Vám môžem
byť srdcom prítomná aj tam,
kam nemôžem ísť! Nech Vám
milosrdný Pán Ježiš všetko
odmení! Panna Mária Fatimská a bl. Titus nech za Vás
orodujú!“

návštevníkov.
Blahorečená Zdenka Schelingová, pri
veľkej operácii pomáhala a
prosila o pomoc Ježiška. Sen
nám pomohli technicky realizovať naši sociálni pracovníci. Ďakujeme pekne.“
diváčka Barbora

nám
wdoNapíšte
Televízie LUX aj vy
a podeľte sa
o svoj názor.

„Chcela by som sa Vám
poďakovať za službu, ktorú
robíte pre ľudí cez TV LUX.
Dnes večer som nemohla
zaspať, tak som netradične
prešla do obývačky a v tom
som si uvedomila, že môj
neveriaci ocko netradične pozerá TV LUX. Bolo to
pre mňa samo o sebe povzbudením. No to nebolo
všetko. Šla práve Duchovná poradňa, kde o. Ján Buc
rozprával o zúfalstve v rámci témy „Už nevládzem“ a
videla som, ako sa mi Boh
cez tieto slová prihovára.
Boli to pre mňa živé slova,
ktoré sa ma veľmi dotýkali a
presne zapadali do toho, čo
práve prežívam. Tak vďaka,
že ste aj takto ako televízia
nástrojmi v Božích rukách!“
Veľa Božieho požehnania
do Vašej služby Vám želá
diváčka Ivana

Texty listov neprešli štylistickou úpravou.
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Foto: Michal Halenár

Z našej pošty

Editoriál

Nielen obdivovať,
nasledovať
„Sláva Bohu na výsostiach
a pokoj ľuďom dobrej vôle“
- tak znel hlas chóru anjelov
oslavujúcich narodenie nášho
Pána. Oblaky, na ktorých sa
odohráva nebeská radosť.
Ale oblaky, milí priatelia,
môžu znamenať i slabú viditeľnosť. Zahmlenie pohľadu,
ktorý by sme chceli mať čistý
a priezračný. A aby som mohol tie oblaky rozohnať a vidieť
Krista ako skutočného Boha,
teda nielen jeho karikatúru,
či svoju pokrivenú predstavu,
je potrebné ho poznať. Ako si
ho predstavujem? Ako ho prijímam? A ako na neho pozerajú iní? Je Ježiš dnes prijímaný
verejnou mienkou? Áno, určite. Hlavný Hrdina evanjelia má
skutočne „výborný obraz médií“. Avšak iba dovtedy, kým nie
sme postavení pred skutočnosť

Kristus nepotrebuje
obdivovateľov,
ale učeníkov.
meniť svoj život podľa jeho
plánu. Vtedy prichádza radikálny zlom. Učia nás o tom dejiny.
Liberalizmus, ktorý riadil renesanciu a skončil až pri koreňoch fašizmu, odmietal Krista
slovami: „Ukrižovaný mučeník,
čo križuješ ľudí...“ Aj agresívny socializmus okrem „Krista
- proletára“ len ťažko prijímal
niečo z jeho Osoby. „Rozsievač pochybností, odcudzovač
más“. Arogancia idealizmu,
ktorá panovala v Európe v prvej
polovici minulého storočia, videla v Ježišovi len akúsi podo-

bu Deda Mráza, teda postavu
z legiend a bájok.
Ak teda pozrieme do minulosti a porovnáme ju so súčasnosťou, vidíme tu radikálnu
zmenu. Napriek tomu treba
byť však pri jasaní obozretní.
I dnes sú totiž hnutia, ktoré so
zavrhnutím kresťanstva zavrhujú i samotného Krista. Medzi
nimi napríklad šíritelia tzv. kultúry smrti. Badať i návrat k pohanskému zbožsteniu prírody,
ktoré vytláča Boha osobného.
„Žijeme, akoby Boha nebolo“.
„Kristus nepotrebuje obdivovateľov, ale učeníkov. Nepotrebuje, aby sme ho obdivovali,
ale aby sme ho nasledovali.
Meno Ježiš nič nehovorí až do
chvíle, keď k nemu slobodne pridáme i Kristus!“. Kristovo učenie počas storočí bolo
často vytrhnuté z prostredia
Cirkvi a skončilo vždy v niektorom z extrémov. „Cirkev je
krotiteľkou levov,“ hovorieval
Chesterton. Je teda potešiteľný dnešný záujem o Krista,
no nesmie to byť pre nás bod
uspokojenia, ale výzva k evanjelizácii. S jedným handicapom
navyše. Na rozdiel od prvých
kresťanov nemôžeme počítať
s tým, že naša správa o Kristovi bude novinkou. Nájdeme
ľudí preplnených informáciami, ktorým chýba to podstatné
- príklad a odvaha, že to nie je
len pekná teória, ale cesta, ktorú nám ukázal sám Boh. A to je
aj úloha Televízie LUX. Vďaka
vám a vašej pomoci je svetlom
a obrazom toho, čo učí Katolícka cirkev. Iba emócie by boli
na Vianoce málo. My vieme,
komu sme uverili. Ďakujeme,
že nám to pomáhate ohlasovať
zo striech.
Jozef Kováčik
programový riaditeľ
Viac na

www.tvlux.sk
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Vianoce V PROGRAME TV LUX
Vianoce sú sviatkami, kedy sa do našich sŕdc i rodín narodí náš Spasiteľ, ktorý prináša svetlo,
pokoj a lásku. Veríme, že aj prostredníctvom programu, ktorý pre vás Televízia LUX pripravila, do
vašich domácností prinesieme počas blížiacich sa sviatočných dní pokoj i radosť z narodenia
Božieho Syna. Na nasledujúcich stranách Bulletinu vám ponúkame aspoň krátky výber z vianočného programu TV LUX. Prinesieme vám priame prenosy z Vatikánu, hodnotný program pre deti
i filmy, ktoré počas sviatkov odvysielame v premiére. Veríme, že každý divák si tu nájde program,
ktorý ho zaujme i obohatí.

VÝBER ZO SVIATOČNÉHO PROGRAMU
NEDEĽA 24.12.
10:00 Svätá omša z kaplnky
TV LUX
Priamy prenos

13:00 Jozef z Nazaretu

Film - príbeh Jozefa, ktorý
vychoval Božieho syna

20:15 Život je krásny
7:45 Kráľovstvo bez hraníc:
Narodenie

ATIKÁNU
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PONDELOK 25.12.

Animovaný príbeh o narodení
Ježiša Krista

16:05 Vianočné Tiramisu

Sviatočné rozprávanie členov
skupiny Tiramisu a ich rodín

17:00 Štedrá večera
u Slováka

Špeciálne sviatočné vydanie

18:00 Sviatočný príhovor

Divákom TV LUX sa prihovorí
kardinál Jozef Tomko

8:15 Brat František:
Narodenie Kráľa O čom sú Vianoce

Brat František prerozpráva
deťom príbeh o narodení
Božieho Syna Ježiša

10:30 Svätá omša z Košíc

Priamy prenos z diecéznej
Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach

18:15 Hudobné pódium

Zbor Všetkých svätých
z Užhorodu / Starodávna
hudba zo 16. - 17. st.

George Bailey (James Stewart) je čestný a skromný občan, ktorý vedie malú
rodinnú banku, napriek pokusom silného bankára zničiť ho. Na Štedrý večer
náhle zmizne veľká suma peňazí, hrozí mu, že vina padne naňho. To by znamenalo nielen úpadok rodinnej banky, ale aj veľký škandál. A tak sa rozhodne
spáchať samovraždu, ale keď sa to chystá urobiť, stane sa niečo mimoriadne…
Známa filmová klasika od amerického režiséra Franka Capra.

ZVONY OD PANNY MÁRIE
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Priamy prenos z Vatikánu

19:00 Hermie a vianočný
koláč

Húsenica Hermie a jej
kamaráti chrobáci sa tešia na
Vianoce. Príbeh o Ježišovej
obete vyrozprávaný tak, aby
mu porozumeli všetky deti.

10:30 Svätá omša z Košíc

Priamy prenos z diecéznej
Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach

13:00 Ježišove príbehy:
Narodenie (1., 2. diel)

Dokument o veľkom kresťanskom filozofovi 20. storočia,
ktorého život stál na rozhraní
medzi vedou a náboženstvom, medzi skutočnosťou
a tajomstvom, medzi rozumom a srdcom.

Pôvodná slovenská filmová
rozprávka o Vianociach

16:00 Jasličková pobožnosť
z Oščadnice

Záznam divadelného spracovania narodenia Spasiteľa

19:45 Karol

17:35 Karol

Otec O´Malley sa stal školským kaplánom v Škole Panny Márie v chudobnom
predmestí New Yorku. Deti miluje a rozumie si s nimi. Nenapadlo mu však, že
komunikácia so školskými sestrami Notre Dame môže byť komplikovaná a ich
názory na vedenie školy odlišné. Napokon si však nielen nájdu spoločnú reč,
ale stanú sa aj svedkami neočakávaného zvratu. Veď sestry sa už dlho modlia
za zázrak na záchranu školy.

21:30 Polnočná svätá omša
s pápežom Františkom

19:05 Kráľovstvo bez hraníc:
Narodenie

Priamy prenos svätej omše
z Vatikánu

UTOROK 26.12.

13:40 Bonifác a zázračný
anjel

31. 12. / 20:00

Animovaný príbeh o Karolovi
Wojtylovi

Záznam sviatočného koncertu
vo Veľkom Rovnom

13:35 Jean Guitton - Rozum
a srdce

12:00 Urbi et Orbi

25. 12. / 20:15 (premiéra) | 26. 12. / 16:40 (repríza)

22:30 Sviatočný koncert
skupiny Hradišťan
& Jiří Pavlica

2-dielny anim. film pre najmladšie deti

VIANOČNÉ FILMOVÉ PREMIÉRY
ŽIVOT JE KRÁSNY

Známa filmová klasika od
amerického režiséra Franka
Capra

Animovaný príbeh o Karolovi
Wojtylovi

Animovaný príbeh o narodení
Ježiša

15:20 Jasličková pobožnosť
z Terchovej

Záznam divadelného spracovania narodenia Spasiteľa

Viac na

www.tvlux.sk
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Vianoces

Pápež v Čile a v Peru

S TELEVÍZIOU LUX

16:40 Život je krásny

17:30 Silvestrovská LUXáreň

19:50 Vianoce v Ríme

18:00 Sviatočný koncert
skupiny Hradišťan
& Jiří Pavlica

Známa filmová klasika od
amerického režiséra Franka
Capra
Dokument o symbolike betlehemov, ich histórii a
o najznámejšom betleheme
z Námestia sv. Petra.

Záznam sviatočného koncertu
vo Veľkom Rovnom

NEDEĽA 31.12.
Foto: www.kandracovci.sk

10:00 Svätá omša z kaplnky
TV LUX
Priamy prenos

13:00 Jasličková pobožnosť
z Oščadnice
Záznam pobožnosti z Kysúc

20:20 Vianočný koncert Kandráčovci

17:00 Prvé vešpery a
Te Deum z Vatikánu

Priamy prenos z Vatikánskej
baziliky zo sviatku Bohorodičky

Záznam koncertu z Katedrály
sv. Martina v Bratislave

22:10 Boží šramot - sviatočný koncert
Záznam koncertu

23:30 Rok korunuješ, Pane,
svojou dobrotou

Priamy prenos ďakovnej
pobožnosti z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva
v Košiciach

PONDELOK 1.1.2018
10:00 Svätá omša z Vatikánu
Priamy prenos svätej omše
s pápežom Františkom

SOBOTA 30.12.

17:35 Splnený sen

Vianočný koncert

20:00 Sviatočný príhovor

Divákom TV LUX sa prihovorí
Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup-metropolita

20:00 Zvony od Panny Márie
16:00 Barberbieni

Dobrodružný animovaný film
o Pavlínke – dcére prvého
kapitána Švajčiarskej stráže
vo Vatikáne a troch včielkach.

Otec O´Malley sa stal
školským kaplánom v Škole
Panny Márie v chudobnom
predmestí New Yorku, no
komunikácia so školskými sestrami je občas komplikovaná.
No čoskoro sa stanú svedkami
neočakávaného zvratu.

Poďte s Televíziou LUX na koncert Piotra Rubika

SEPTEMBROVÝ ŽALTÁR
13. -14. 1. 2018 | Bratislava

119 € 114 €
KE, PO, PP
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RK, BB, ZA,
TN, NR, TT

V januári pocestuje Svätý Otec František do Latinskej Ameriky. V dňoch 15. - 18. 1. 2018 navštívi
Čile, mestá Santiago, Iquique a Temuco, v dňoch
18. - 21.1.2018 Peru, mestá Lima, Trujillo a Puerto
Maldonado. Za celú históriu krajiny navštívil Čile len
jediný pápež, a to pápež Ján Pavol II. v roku 1987.
V Peru bol pápež Ján Pavol II. dvakrát - v roku 1985
na apoštolskej návšteve a v roku 1988 na Eucharistickom kongrese. Pre obe krajiny je návšteva súčasné Svätého Otca veľkou udalosťou. Priame prenosy
a záznamy z jeho cesty prinesie TV LUX vo svojom
vysielaní.
Jana Trávníčková

Špeciálne vydanie, v ktorom
„Odmeňujeme štedrosť“

+ DOPRAVA
+ PREHLIADKA VIEDNE
+ UBYTOVANIE V CENE

20:15 Medzinárodný ekumenický koncert 2017
Záznam koncertu z Bratislavy

Viac o programe nájdete na našej
stránke www.tvlux.sk.
Zmena programu vyhradená.
Pripravili Michaela Škodová a
Veronika Strelková

Foto: santiagotimes.cl

Odmeňujeme Vašu štedrosť
Blíži sa koniec roka a je to
zároveň čas, kedy chceme
odmeniť vás, našich televíznych divákov, ktorí našu
televíziu podporujete. Celý
rok nás obdarúvate svojimi
modlitbami, finančnými príspevkami, ba dokonca niektorí aj dobrotami, ktoré nám
napečiete. Pred niekoľkými
dňami ste sa mnohí z vás
zapojili do modlitbového
reťazca v rámci Mikulášskeho darčeka, kedy ste venovali svoje modlitby a obety
za našu televíziu.
Každá podpora od vás je
pre nás nesmierne dôležitá.
Nehovoríme to ako frázu,
ktorú povedať treba. Naše
ďakujem je naozaj úprimné.
Na konci kalendárneho
roka sa chceme odmeniť aj

my vám. V špeciálnom silvestrovskom vydaní Luxárne, ktorú odvysielame 30.
12. o 17:30, vyžrebujeme
piatich z vás, ktorí ste členmi Klubu priateľov TV LUX
a odmeníme hodnotnými cenami. Do žrebovania
budú zaradení všetci klubisti, starí aj noví členovia, bez
ohľadu na výšku finančného
príspevku.
Vyhrať môžete auto značky Dacia od spoločnosti
Renault Slovensko, s. r. o.
s plnou nádržou na 2 týždne, zlatú medailu Matky

ustavičnej pomoci, lístky
na koncert Piotra Rubika,
kolekciu kníh a DVD od vydavateľstva LUX communication a taktiež pekné
knihy z vydavateľstva
Spolok
svätého
Vojtecha.
Veronika
Strelková
marketingové
oddelenie

Viac na

www.tvlux.sk
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Foto: záber z vysielania TV LUX

Po 14 rokoch zažilo jedno
z mála nezastavaných miest
v bratislavskej Petržalke ďalšiu
nádhernú slávnosť. Okolostojace anonymné a šedo pôsobiace paneláky tvorili kulisu
k udalosti desaťročia – po
sestre Zdenke Schelingovej
a biskupovi Vasiľovi Hopkovi
máme nového blahoslaveného! Stal sa ním saleziánsky
kňaz don Titus Zeman. Pre
nás v televízii to bol zrejme
najnáročnejší víkend tohoto
roka (ak nie aj desaťročia ☺),
pretože sme prinášali priame
prenosy zo všetkých štyroch
miest víkendu blahorečenia
– Katedrála svätého Martina,
Petržalka, Hant aréna a Vajnory. Do „boja“ boli povolaní
takmer všetci zamestnanci zo všetkých pobočiek Tv
Lux, ale aj mnoho externých

spolupracovníkov. Dlhé mesiace plánovania a príprav
však priniesli ovocie, pretože
radosť z nového slovenského
blahoslaveného s nami mohli
zdieľať mnohí diváci „doma“
aj v zahraničí.
Naša radosť bola o to
väčšia, že sme ako televízia
prispeli k priblíženiu nového
blahoslaveného širšej verejnosti. Už v roku 2013 sme v
rámci adventného cyklu „Život ako dar“ predstavili osem
slovenských kandidátov na
blahorečenie, medzi nimi aj
dona Titusa Zemana. Počas
roka 2017 sme v reláciách
Doma je doma, V Samárii
pri studni a vKontexte predstavovali samotný proces
blahorečenia, osoby blízke
Titusovi, vznikajúce životopisy, duchovnú prípravu Foto

Milión detí sa modlí ruženec

aj bezprostredné dianie pred
a počas jeho vyhlásenia za
blahoslaveného. Nech nás aj
na príhovor blahoslaveného
Titusa Zemana nebeský Otec
posilňuje v odvahe ohlasovania a šírenia Jeho lásky.
Pavol Danko
oddelenie programu
B

Foto: archív SD

2. turnus

13.4. - 20.4.2018

4.5. - 11.5. 2018
o. Marián Ondrejka o. Jozef Kováčik
o. Eduard Janíček o. Benjamín Kosnáč

665 €
8
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– 18. októbra o 9:00 dopoludnia už druhý rok po sebe.
V roku 2016 z Lurdskej jaskynky na Hlbokej ceste v Bratislave a toho roku z uršulínskeho
Kostola Loretánskej Panny
Márie za účasti detí miestnej
ZŠ a MŠ.
Vo svete sa na hromadnej
organizácii tohto podujatia
podieľa najmä pápežská nadácia Aid to the Church in
Need – na Slovensku známa
ako Kirche in Not. Keďže od
jari existuje jej kancelária už

aj v našej krajine, pod názvom
ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, privítali sme jej
miestnych zástupcov v relácii
Doma je doma dva dni pred
samotnou akciou.
Aj reláciu Doma je doma na
tému Milión detí sa modlí ruženec, aj priamy prenos modlitby je možné nájsť, a tak
opäť vidieť, v archíve TV LUX
– www.tvlux.sk/archiv.
Jana Trávníčková
oddelenie programu

Trnavská novéna

sielania TV

LUX

Púť do Svätej zeme a Jordánska
1. turnus

Televízia LUX sa v októbri
pripojila k medzinárodnej iniciatíve Milión detí sa modlí
ruženec. Tá pôvodne vznikla
vo Venezuele v roku 2005,
keď miestne matky videli,
ako sa ich deti modlia. A tak
– v nadväznosti na slová sv.
Pátra Pia: „Keď sa milión detí
bude modliť ruženec, bude na
svete pokoj,“ – sa čoraz viac
krajín a detí pripája k týmto
svetovým modlitbám za pokoj
a mier. Televízia LUX priniesla
priamy prenos v deň modlitby

NNNNNNNNNNN

: záber z vy

Svätá zem

Foto: archív TV LUX

Boli sme pri tom!

Svätá zem

+ Jordánsko

1. turnus

2. turnus

19.4. - 30.4. 2018
o. Jozef Kováčik
o. Marián Bér

10.5. - 21.5. 2018
o. Marián Ondrejka
o. Marek Vaňuš

Viac informácií na www.awertravel.sk

750 €

Každoročne od 13. do 21. aktuálnymi témami o rodine,
novembra sa v Trnave v chrá- vzťahoch, láske, manželskom
me sv. Mikuláša schádzajú sľube a podobne. Na záver
veriaci na Trnavskej novéne. Je to už akoby tradícia,
že aj naša televízia dáva
v priamom prenose večerné sväté omše, počas ktorých sa môžeme zamýšľať
nad rôznymi témami, ktoré
sa týkajú nášho duchovného života i spoločnosti. Foto: archív TV LUX
Tento rok sme mohli náš
pohľad upriamiť na rodinu novény trnavský arcibiskup
a počas deviatich dní sa spo- Mons. Ján Orosch povedal, že
lu s kazateľmi zamýšľať nad to môže byť pre nás všetkých

duchovná obnova. Prostredníctvom našej televízie sme
mohli milí priatelia, hlavne tí,
ktorým sa do Trnavy nedalo
ísť, upriamiť náš pohľad na
Trnavskú Pannu Máriu, na
milostivý obraz a prosiť ju za
rodiny na Slovensku. Taktiež
sme mohli posilniť a duchovne prehĺbiť našu lásku
k nebeskej Matke.
Záznamy z Trnavskej novény si môžete pozrieť v archíve na našej stránke www.
tvlux.sk.
Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX
Viac na

www.tvlux.sk
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TV LUX na sociálnych sieťach
ZÁSADNÉ ZMENY NA FACEBOOKU
Mnoho z vás, našich divákov a členov Klubu priateľov
TV LUX, je začlenených aj do
tzv. „virtuálnej televíznej rodiny“ prostredníctvom Facebooku TV LUX. Tešíme sa, že aj
táto „virtuálna rodina“ sa neustále rozrastá, v súčasnosti
je nás viac ako 28 300. ☺
Okrem upútaviek na nové

relácie, či informovania o dôležitých udalostiach v Cirkvi,
nájdete na našej stránke aj
myšlienky známych svätých,
citáty zo Svätého písma,
či aktuálne odkazy pápeža
Františka.
Pravidelné príspevky vám
umožňujú nahliadnuť do zákulisia televízie a dostať sa

k zaujímavostiam vo forme
fotiek, či krátkych videí, ktoré bežne vo vysielaní nenájdete. Chceme byť čo najautentickejší, zachytiť a priniesť
aj takouto formou do vašich
domovov bezprostrednú atmosféru z televízneho diania
a sprostredkovať vám duchovné povzbudenie, radosť,
či posilu v živote viery.
Od októbra 2017 Facebook uskutočnil zásadné zmeny v spôsobe zobrazovania
príspevkov od stránok. Z dôvodu týchto zmien sa vám už
naše príspevky nezobrazujú
automaticky v novinkách, ako
tomu bolo doteraz. Ak chcete
i naďalej sledovať pravidelne
náš obsah, je potrebné sa prekliknúť do lišty „prieskumník“
pomocou ikony raketka, kde
sa vám v súčasnom nastavení zobrazujú všetky príspevky
našej stránky.
Budeme radi, ak s nami zostanete spojení aj naďalej!
Janka Zibalová
vedúca produkcie,
sociálne siete

PRIDAJTE SA K NÁM AJ NA INSTAGRAME

@televizia_lux
Máme dobrú správu pre všetkých užívateľov Instagramu. Televíziu LUX nájdete už aj na tejto ďalšej sociálnej
sieti pod názvom televizia_lux.
Tešíme sa na našich nových sledovateľov!
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Súťaž amatérskych
filmárov SAFi 2018

Môj dar
téma

Aj v roku 2018 pripravuje Televízia LUX súťaž pre amatérskych filmárov, ktorí si chcú vyskúšať svoje filmárske
zručnosti. V dnešnej dobe je filmovanie veľmi jednoduché
– stačí vytiahnuť mobil, fotoaparát či kameru a zábery sú
na svete, a tak sa do našej súťaže môžu zapojiť ozaj všetci,
malí i veľkí.
Tento rok sa budú filmári pasovať s témou Môj dar. Dostali ste do daru niečo výnimočné alebo sa vám podarilo
niekoho obdarovať? Máte vo svojom okolí niekoho, kto je
pre vás darom? Čo vnímate ako dar od Boha? (zdravie, talent, spoločenstvo, rodina, ...) Čo ponúkate Bohu ako svoj
dar?
Videá zapojené do súťaže musia splniť
nasledujúce kritériá:
T maximálna dĺžka videa je 5 minút
V kvalita HD (Full HD 1920 x 1080)
A na začiatku krátko a originálne
1. CENA
predstaviť seba a vo videu kreatívne FOTOAPARÁT
NIKON D3400
spomenúť TV LUX
E video doručiť na adresu safi@tvlux.sk alebo na CD/
DVD nosiči na poštovú adresu TV LUX, Prepoštská 5,
811 01 Bratislava

safi.tvlux.sk
Na víťaza čaká skvelá odmena – fotoaparát Nikon D3400
a taktiež priamy prenos svätej
omše z jeho farnosti. O víťazovi rozhodnú diváci spolu
s odbornou porotou.
Prvé kolo diváckeho hlasovania spustíme v relácii Doma
je doma 12. 2. 2018. Konečný
výsledok bude známy 27. 2.
2018.
Všetky dôležité informácie o súťaži nájdete na stránke safi.tvlux.sk. Tešíme sa na
vaše filmy!

c uzávierka je 31. 1. 2018

Veronika Strelková
Oddelenie marketingu

Medailón Matky ustavičnej pomoci

Televízia LUX
na

14-karátové zlato

INSTAGRAME

119 €
*cena nezahŕňa poštovné
s poistením 3 €

E

ZLATÁ RETIAZKA

14-karátové zlato, 45 cm

aqamarin.poprad@gmail.com

150 €

*cena nezahŕňa poštovné
s poistením 3 €

q

0948 494 321

Viac na

www.tvlux.sk
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Kori je priateľský, veselý a rád pomáha. Občas
ale stresuje a pravidelne si
celkom neverí. Keď má problém, obráti sa na Boha. Pri jedle
mľaská z čoho býva jeho sestra
dosť pohoršená...
Charakteristika postavy Kori je
podobným štýlom opísaná na
ďalších dvoch stranách. Rovnako sú rozpracovaní aj jeho
rodičia, obe sestry, učiteľ, či
kamaráti z mestečka Kora-

PR

IP

land. Roztomilé korálky žijú
v korálkovej krajine, jazdia
na vznášajúcich sa magnetických surfoch a bývajú
vo farebných domčekoch.
S myšlienkou pôvodného animovaného seriálu Koraland
prišiel Igor Barták, otec 6-tich
detí, ktorý si intenzívne uvedomoval nedostatok hodnotových rozprávok: „Trh je zaplavený rôznymi americkými
filmami, ktoré nedávajú dôraz
na kresťanské pravdy
a kamarátske vzťahy,
ale skôr na ľúbostné
zápletky a svetské hodnoty.“ Zámerom štúdia
Lux communication je
v spolupráci s Televíziou Lux vyrobiť 7 x 7
min. sériu rozprávok

Klub priateľov TV LUX
Výjazdy Klubu
priateľov TV LUX
Vysielanie TV LUX by nemalo význam, ak by ste s nami
neboli vy, milí členovia klubu
priateľov TV LUX, ale aj naši
priaznivci a dobrodinci. Aby
sme netvorili len akúsi virtuálnu komunitu, sme radi, ak vás
môžeme stretnúť aj osobne.
I v uplynulom období ste nám
k tomu dali príležitosť a mohli
sme prežívať spoločne sväté
omše, rozprávať sa a navzájom povzbudiť.
Takto sme navštívili farnosť
Chtelnica 23. septembra, farnosť Buková 24. septembra,
byť spolu na blahorečení

k Vianociam 2018. Producent
Maťo Lišhák opisuje svoju motiváciu takto: „Celé roky sme
chceli urobiť niečo, čo by sa
dabovalo do iných jazykov
a dalo sa vysielať v prostredí
všetkých katolíckych televízií.
Navyše sme rodičia detí a vieme, že hodnoty, ktoré získajú
v útlom veku si zoberú za svoje
a s nimi budú žiť celý život.“
Marek Poláček,
režisér LUX communication

Foto: archív LUX communication
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koľko mesiacov, 4 majstri ho
v Bratislave - Krasňanoch 3
týždne skladali a 6 týždňov ho
ladia a intonujú 3 majstri. Každej píšťale musia dať nielen ten
správny tón, ale aj charakter.
Každá píšťala je úplne iná a výnimočná, no len spolu s ostatnými píšťalami dokáže zaznieť
v Božskej harmónii. Organ ako
liturgický nástroj je plný hlbokej
symboliky a prináša paralely so
životom človeka, či Cirkvi. Ale
viac sa dozviete zjari, dokedy
film plánujeme dokončiť.
Marek Poláček,
Lux communication

Foto: archív LUX communication

Donedávna som si myslel, že
organ sa skladá z 2-3 klaviatúr,
pedálov a niekoľkých desiatok píšťal. Keď sme ale začali
nakrúcať dokumentárny film
o stavbe organa vo vojenskej
Katedrále sv. Šebastiána, rýchlo
som pochopil, že som žil roky
v omyle. Tých zopár píšťal na
fasáde – prospekte – za sebou ukrýva stovky ba až tisíce
iných píšťal. V našom prípade
až 1500. Najväčšia píšťala má 6
metrov a váži 120 kilogramov,
tie najmenšie sú ako ceruzky.
V rakúskej firme na tomto organe pracovalo 60 ľudí nie-

TV LUX

ŽIVÉ PÍŠŤALY

Foto: archív

V

RA
VU
J

FAREBNÝ SVET KORALANDU

ation

munic

X com
chív LU
Foto: ar

Foto: Veronika Strelková

Naši verní diváci a klubisti v zariadení Harmónia v Hlohovci

bl. Titusa Zemana v Bratislave
– Petržalke, či Vajnoroch na
ďakovnej svätej omši. Taktiež
sme mohli zažiť spoločenstvo
vo farnosti Láb 22. októbra i vo
farnosti Majcichov
12.
novembra.
Prežívali sme
radostné chvíle aj s klientmi
a zamestnancami zariadenia pre senio-

rov Harmónia v Hlohovci 16.
novembra.
V mesiaci december sa tešíme na veriacich vo farnosti
Močenok a Horná Kráľová a tiež na vás, milí priatelia, v zariadení pre seniorov
v Skalici.
Kiež všetky tieto stretnutia sú
pre nás všetkých povzbudením
a posilnením našej viery a dôvery v Pána. Tešíme sa na vás.
o. Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX

JEME

VU
PRIPRA

31. 5. - 8. 6. 2018
7. 6. - 15. 6. 2018

Púť na ISLAND

14. 6. - 22. 6. 2018

1 895 €

Viac informácií na www.awertravel.sk
Viac na

www.tvlux.sk
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NOVÉ TITULY

Nová telefónna služba pre našich divákov
Pre našich televíznych divákov,
priaznivcov a členov Klubu priateľov TV LUX sme tu 24 hodín
denne, 7 dní v týždni na novom
tel. čísle 0907 100 300, na ktoré môžu kedykoľvek posielať sms
(nie telefonovať), a to v prípade,
ak by chceli svojím darom prispieť
Televízii LUX, ale nemajú možnosť sa dostať k naším šekom,
prípadne ak ich nevedia ani nájsť
vo vašom kostole.
Stačí napísať sms
v tvare: "sek" (ak chcete jeden šek) alebo
"seky" (ak máte záujem o viac šekov) a
uviesť vaše klubové
číslo. Ak nie ste

členom Klubu priateľov TV LUX,
napíšte sms: "sek" alebo "seky"
a vašu presnú poštovú adresu
KLUB
spolu s menom a priezviskom.
Obratom Vám zašleme šek
V ČÍSLACH
alebo šeky na vašu poštovú adresu, ktorú ste naPočet členov
písali v sms, alebo ktorú
September 2017 – 22 751
máme evidovanú pri
September 2016 – 20 290
klubovom čísle.
Október 2017 – 22 896
Nezabudnite čleOktóber 2016 – 20 429
novia Klubu priateľov
ako variabilný symbol
Dary v €
na šeku uviesť svoje
September 2017 – 69 751,02
klubové číslo.
September 2016 – 61 809,74
Október 2017 – 102 646,59
Eduard Janíček
Október 2016 – 96 443,36
Klub priateľov TV LUX

NOVINKA

z vydavateľstva studio LUX
NOVINKA

Moja misia V

EkoKlbko
DVD, detská TV relácia,
12 častí, 175 min., slovensky

DVD, 7 dokumen. filmov,
173 min., slovensky

Klubová cena
C

M

NOVINKA

Fatima
Posledné tajomstvo
DVD, film-dokument, 80 min.,
slovensky, španielsky,
titulky pre nepoč.

Klubová cena

5,25 €

Klubová cena

4,88 €

5,63 €

Y

nové sms číslo

CM

MY

CY

0907 100 300

KNIHA

CMY

K

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Milí naši priaznivci,
členovia Klubu priateľov TV LUX.
Anjeli zvestovali pastierom:
„Nájdete dieťatko zavinuté do plienok.“
(Lk 2,12).

Klubová cena

Klubová cena

9€

My vám k Vianociam prajeme to isté,
aby ste mali odvahu hľadať a nájsť
dieťatko zavinuté do plienok,
Spasiteľa, ktorý prináša pokoj a radosť.

Carlo Acutis

Požehnané vianočné sviatky!

6,45 €

Eucharistické zázraky vo svete

Bernadeta
Zázrak v Lurdoch

Svetlo pre opustených

Kniha, pevná väzba,
364 strán, plnofarebné

DVD, film, 110 min., slovensky,
francúzsky, titulky pre nepoč.

DVD, film, 107 min., slovensky,
španielsky, titulky pre nepoč.

vydavatelstvo@lux.sk

pracovníci TV LUX

Klubová cena

6,45 €

02/ 60 20 27 20

Členovia Klubu priateľov TV LUX majú 25% zľavu z pultovej ceny.
V cene nie je započítané poštovné a balné od 2,60 € do 5 € (podľa váhy).

www.lux.sk

Foto: Created by Valeria_aksakova - Freepik.com
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Viac na

www.tvlux.sk
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Opýtali sme sa vás našich televíznych divákov

ANKETA

Prečo sledujete Televíziu LUX?
Som veľmi rada, že som sa dostala prostredníctvom svojich priateľov
k tejto televízii. Keďže prídem z takého uponáhľaného a rozbitého sveta,
tak televízia Lux je pre mňa výnimočná tým, že je to liek a balzam pre
moju dušu, ducha a telo. Tak, ako Pán Ježiš hovoril: „Ja som cesta,
pravda a život“, tak Televízia Lux je pre mňa tou správnou cestou.

Prečo je podľa Vás dôležité podporovať Televíziu LUX?
Televíziu treba podporovať, aby fungovala ďalej a aby bola života
schopná, lebo všetko stojí veľa peňazí, tak aby mala z čoho vyrábať
všetky tie programy, nakupovať filmy, premietať sväté omše, z pútí
zábery a tak podobne.

VÝHODY PRE ČLENOV KLUBU PRIATEĽOV TV LUX

Bulletin
o dianí v televízii
5x do roka
+ 1x kalendár TV LUX



sväté omše
za členov
Klubu priateľov
každý utorok o 7:00

úmysly do Lúrd
02 / 21 29 55 55
alebo na
www.tvlux.sk

zľavy vo vybraných
vydavateľstvách
a obchodoch
(viac na www.tvlux.sk)

PRIHLÁŠKA

do Klubu priatel`ov Televízie LUX


Meno a priezvisko

Vyplnenú prihlášku
vystrihnite a pošlite
na adresu:

Adresa
Tel. číslo

E-mail

Dátum narodenia

Povolanie

Do Klubu ma pozval
16

MENO

Prihlášku
Bulletin Klubu priate
l`ov TV LUX

KLUBOVÉ ČÍSLO

TV LUX, s. r. o.
Prepoštská 5
811 01 Bratislava

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

