Bulletin
` TV LUX
Klubu priatelov

Nakrúcame
nové diely

KLBKA

>>STRANA 11

až
ť
ú
s
á
n
Výtvar
O...

BK
L
K
E
PR
18
20

Téma: TV LUX
m pre
e
j
u
c
a
r

P

Filmové večery

i pôstna duchovná obnova s TV LUX
>>STRANA 4 - 5

1
2018

Opýtali sme sa našich televíznych divákov

Čím je pre Vás TV LUX výnimočná?
Aj tí ľudia, ktorí sa nemôžu dostať na svätú omšu, ktorí
sú pripútaní na lôžko, prostredníctvom tejto televízie sa
môžu stretnúť s Ježišom Kristom a byť prítomní aj takto
či už na svätej omši alebo na rôznych modlitbách.

Televízia Lux je pre mňa veľmi výnimočná, pretože takej
televízie niet. Ja sledujem, keď môžem, tak len Televíziu Lux, pretože žiadna televízia nedáva tie kresťanské
hodnoty, morálne hodnoty a tú nádej naozaj všetkým
ľuďom. To vidíme a cítime len z Televízie Lux.

„“

Tu nehrozí, aby človek niečo zlé pozeral,
skôr naopak.

Sú tu sväté omše, Duchovné slovko i
všetko, všetko. Celý deň ju máte zapnutú
a dá sa sledovať.

` TV LUX
Kontakt Klub priatelov
Prepoštská 5, 811 01 Bratislava | Email: klub@tvlux.sk

Tel.: (02) 21 29 55 55 | www.tvlux.sk
Číslo účtu SR: 2620013784/1100

IBAN: SK96 1100 0000 0026 2001 3784
Číslo účtu ČR: 884488100/5500 | IBAN: CZ71 5500 0000 0008 8448 8100

variabilný symbol: klubové číslo | Zahraničie: PayPal
Bulletin Klubu priateľov TV LUX • Zodpovedná redaktorka: Veronika Strelková • Grafika: Marcela Murínová, Michal Koricina, KAEM STUDIO,
Veronika Strelková • Foto na titulnej strane: archív TV LUX • Bulletin je dostupný aj v elektronickej verzii na www.tvlux.sk
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Editoriál

Rôznorodosť
Božej prítomnosti
Čo je pre nás najvzácnejšie?
Čo si najviac želáme pre seba
a pre svojich drahých?
Asi hlavne, nech sme zdraví!
Dokonca aj pri oslavách narodenín používame staré známe
- „Na zdravíčko“!
Zdravie by však asi nemalo byť v našom hodnotovom
rebríčku na prvom mieste.
Ľahko sa mne, pomerne zdravému, toto hovorí, ale našťastie svedčil o tom aj trpiaci
svätý Ján Pavol II., spolupatrón
našej televízie, ktorý povedal:
„Z kríža sa nezostupuje!“
Spoločne sme vstúpili do
pôstneho obdobia, kedy na
seba zvykneme ukladať rôzne kríže predsavzatí. Od takých, že nefajčíme, nepijeme
alkohol, nejeme sladkosti,
nepozeráme facebook a inú
telku okrem TV LUX :), až po

aktívne predsavzatia, pri ktorých viac cvičíme alebo inak
namáhame telo. Veľa zo spomenutých pôstnych aktivít
súvisí so zdravím. Telesným i
psychickým.
Zjavne to teda ako ľudia
máme ako jeden z ideálov.
Keď však stretneme fyzicky a
zároveň i duševne chorého
človeka, javí sa nám z ľudsky
pochopiteľného pohľadu a logiky na mieste otázka: „Na čo
je tu? Veď svoj život nemá vôbec pod vlastnou kontrolou?!
Jeho život je závislý od pomoci iných!“
Prítomnosť týchto sestier
a bratov je podľa mňa jeden
zo spôsobov, ako sa nám náš
všemohúci Boh opakovane pripomína a sprítomňuje.
Všemohúci, a pritom sa dáva
spoznávať aj v nezdravom

tele a nezdravej psychike!
A dokonca nás pozýva do
prijatia závislosti! Nie však,
samozrejme, do závislosti od
vecí, situácií a pocitov, ale do
závislosti od Neho a do vzájomnosti s ľuďmi. Jednoducho sme pozvaní do vytvárania vzťahov, vnímania potrieb
druhých, do prijatia odlišností
v uvažovaní, v rozprávaní,
v reagovaní, do prijatia rôznych bytí do nášho života.
Dobrý Bože, často konáš
a predstavuješ sa spôsobom,
ktorý je našej logike nepochopiteľný. Pre všetkých členov Klubu priateľov Ťa prosím
o vytrvalosť, aby sme neutekali zo vzťahov, aby sme si
nezjednodušovali život zo
sebeckých dôvodov, aby sme
vnímali tých, ktorí potrebujú
našu pomoc, a tak sa o trošku
priblížili Tvojmu pohľadu na
skutočne zdravý život. Život,
o ktorom chce TV LUX naďalej svedčiť aj vďaka názorom,
modlitbám a darom našich
divákov.
Tomáš Straka
konateľ TV LUX
Viac na

www.tvlux.sk
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Filmové večery s TV LUX

Pôst a Veľká noc s TV LUX

SVETLO PRE OPUSTENÝCH
SO 24. 2. 20:30 / premiéra
NE 25. 2. 16:40 / repríza

DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
(1/2)
NE 1. 4. 20:00 / premiéra
PO 2. 4. 16:00 / repríza
(2/2)
PO 2. 4. 20:00 / premiéra

Oľga hľadá opatrovateľku pre
svojho ťažko chorého otca,
ktorý má veľmi prchkú povahu. Mnohé to už odmietli, pretože jej otec je veľmi prchký a
nepríjemný. Zavolá k nemu rehoľnú sestru Inés. Film Svetlo
pre opustených je príbeh svätej Márie Soledad Torres Acosta, zakladateľky Kongregácie
Služobníc Panny Márie.

KRÁĽ DÁVID
SO 3. 3. 20:30 / premiéra
NE 4. 3. 16:40 / repríza

APOŠTOL
SO 10. 3. 20:30 / premiéra
NE 11. 3. 16:40 / repríza

JUDÁŠ /
BLÍZKO PRI JEŽIŠOVI
SO 24. 3. 20:30 / premiéra
NE 25. 3. 16:40 / repríza

Mladý moslim Akim prechádza krízou náboženskej identity, keď pocíti dotyk Kristovej
lásky... Musí čeliť nesúhlasu a
odmietnutiu od svojej rodiny.
Rozhodne sa bojovať o ich
prijatie skrze svedectvo viery
a odpustenia. Film bol nakrútený podľa skutočnej udalosti.

Judáš sa vzdá bohatstva kvôli
nasledovaniu Ježiša. Keď však
časom zisťuje, že Ježiš neprišiel získať svetskú moc, začína
o svojom rozhodnutí pochybovať. A aj keď Ježiša stále
miluje, vydá ho Pilátovi v túžbe
primäť ho k ráznemu boju voči
Rimanom.

ESTER / BIBLIA
SO 17. 3. 20:30 / premiéra
NE 18. 3. 16:40 / repríza

MARCELINO,
CHLIEB A VÍNO
SO 31. 3. 18:45 / premiéra
NE 1. 4. 16:40 / repríza

Dvojdielny, Oscarom ocenený
film hollywoodského režiséra Cecila B. DeMillea popisuje
príbehy Mojžiša. Dej sa začína
v okamihu, keď sa malého dieťatka ujíma faraónova dcéra,
ktorá ho prijme za svoje. V dospelosti zistí pravdu o svojom
pôvode a rozhodne sa vyslobodiť hebrejský ľud z otroctva.

APOŠTOL TOMÁŠ - BLÍZKO
PRI JEŽIŠOVI
SO 7. 4. 20:30 / premiéra
NE 8. 4. 16:40 / repríza

Pôstna televízna duchovná obnova

Kroky viery - Blahoslavení tí, čo šíria pokoj...
Otec biskup Peter Rusnák sa
bude spolu s nami zamýšľať
nad sociálnou náukou Cirkvi.
Túto - na prvé počutie náročnú tému predstaví
z netradičného uhla pohľadu ako priniesť do prostredia,
v ktorom žijeme pokoj?
Pozýva nás na štvordňové
kráčanie s nasledujúcimi
„krokmi“:

Krok k Bohu
PO 12. 3. 20:15
Krok ku človekovi
UT 13. 3. 20:15
Krok ku spoločnosti
ST 14. 3. 20:15
Krok ku stvorenstvu
ŠT 15. 3. 20:15

Svätý Otec navštívi rodisko Pátra Pia
V sobotu 17. 3. pápež František navštívi miesto
narodenia svätého pátra Pia pri príležitosti 100.
výročia stigmatizácie tohto svätého kapucína.
V programe má aj návštevu mesta San Giovanni Rotondo v diecéze Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, v ktorom si na budúci
rok pripomenú 50 rokov od „narodenia pátra Pia pre nebo“.

Vatikánske prenosy počas Veľkej noci
KVETNÁ NEDEĽA 25. 3.
10:00 Svätá omša
ZELENÝ ŠTVRTOK 29. 3.
9:30 Svätá omša svätenia olejov
20:00 Svätá hodinka utrpenia z Getsemany (Svätá zem)
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Marcelino je sirota. Vyrastá vo
františkánskom kláštore, kde
povyvádza mnoho šibalstiev,
zažije veľa veselých príhod, ale
i zázračných okamihov.
Filmové večery v TV LUX vám
prinášame vďaka
finančnej podpore členov Klubu
priateľov TV LUX.

Pochybnosti z neho urobili najľudskejšieho apoštola. Aj
napriek prezývke „Neveriaci
Tomáš“ dokázal tento apoštol,
že v skutočnosti bol Kristovi
oddaný a veľmi v neho veril.
Tomáš bol natoľko odvážny,
že sa ponúkol zomrieť spolu s
Ježišom...

VEĽKÝ PIATOK 30. 3.
17:00 Obrady utrpenia Pána
21:15 Krížová cesta z Kolosea
BIELA SOBOTA 31. 3.
20:30 Veľkonočná vigília

Foto: Zábery z filmov. Internet.

Príbeh kráľa Dávida, pastiera, ktorého si vyvolil Boh, aby
nastúpil na trón a stal sa tak
druhým kráľom Izraela. Prevedie nás jeho slávnym víťazstvom
nad Goliášom až po žiarlivý
vzťah so Šaulom a jeho seba
zničujúcu túžbu po Betsabe. V
hlavnej úlohe Richard Gere.

Na oslavu víťazstva usporiada
perzský kráľ pre ľudí veľkolepú oslavu. Chce, aby mu boli
privedené najkrajšie panny v
krajine. Medzi dievčatami je aj
mladé židovské dievča Ester.
Zatají svoj pôvod a stane sa
kráľovou favoritkou.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 1. 4.
10:00 Svätá omša
12:00 Veľkonočné posolstvo a požehnanie Urbi et orbi

Zmena programu vyhradená. Dvojstránku pripravila Michaela Škodová, skladba programu.
Viac na

www.tvlux.sk
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Odpustky pri odriekaní
KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
- za akých podmienok ich možno získať?
Pri nábožnom odriekaní Korunky Božieho milosrdenstva
možno v našej krajine získať
úplné odpustky. Vyplýva to
z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Niektoré z podmienok
vyvolali u niektorých veriacich
otázky, na ktoré Subkomisia
KBS pre náuku viery dáva nasledujúce odpovede.

Prečo sa pri sledovaní priameho prenosu modlitby k
získaniu týchto odpustkov
vyžaduje komunita?
Každý hriech (jeden viac,
druhý menej) ničí vzťahy –
najprv s Bohom a potom aj s
blížnymi. Tento odpustkový
úkon penitenciária zamerala

V kostole či kaplnke – pred
Najsvätejšou sviatosťou –
sa musí modliť viac veriacich, aby bolo možné získať
úplné odpustky modliac sa
Korunku...?
Nie, nemusí. Úplné odpustky
môže získať aj veriaci, ktorý
sa Korunku... modlí sám a dokonca len potichu, ale musí to
byť pred Najsvätejšou sviatosťou v kostole alebo kaplnke.
Keď je doma človek sám a
počúva túto modlitbu (z rádia či televízie v priamom
prenose), môže získať úplné odpustky?
Veriaci môžu získať úplné
odpustky pri počúvaní tejto
modlitby v priamom prenose
len vtedy, keď sa modlia viacerí, t.j. keď sa modlia spolu
minimálne tri osoby.
V prípade počúvania reprízy
tejto modlitby sa úplné odpustky získať nedajú, a to ani
vtedy, keby reprízu počúvali
spolu viaceré osoby.
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Pôvodný obraz Božieho milosrdenstva

výslovne na komunitu (viacerých veriacich) preto, aby sa aj
navonok vykonala istá náprava rozbitých medziľudských
vzťahov. Človek, ktorý je
doma sám, má iné možnosti,
ako získať úplné odpustky.

:00

K získaniu týchto odpustkov teda stačí komunita
(viacerí veriaci) a môžu byť
títo veriaci aj doma?
Áno, ale úplné odpustky možno získať len v tom prípade,
ak táto komunita spoločne
sleduje priamy (rozhlasový
alebo televízny) prenos danej
modlitby odriekanej biskupom alebo ním povereným
kňazom.
Čo znamená slovo „hatený“?
Byť hatený znamená mať legitímnu prekážku splniť dané
podmienky, v tomto prípade
podmienky k získaniu úplných
odpustkov.
Pri modlitbe Korunky... ide
o prípad, keď veriaci, napr.
kvôli chorobe, nemôže vyjsť
z domu a ísť do kostola či
kaplnky, aby sa tam pred Najsvätejšou sviatosťou pomodlil
túto modlitbu, a ani nemôže
sledovať priamy prenos tejto modlitby v komunite, lebo
žije sám a z objektívnych príčin nemôže sledovať priamy
prenos v spoločenstve. Keďže
v uvedenom prípade je hatený,
môže získať úplné odpustky,
aj keď len sám sleduje priamy
prenos modlitby Korunky...
Mons. ThDr. Marián Chovanec,
predseda subkomisie KBS
pre náuku viery
zdroj: tkkbs.sk
foto: internet

SEDEMBOLESTNÝ RUŽENEC
Tradícia a ľudová zbožnosť poznajú okrem zaužívaných foriem modlitby posvätného ruženca i
jeho iné formy. Patrí k nim aj modlitbu ruženca, pri ktorej uvažujeme a rozjímame o siedmych
bolestiach Panny Márie. Udomácnila sa i na území Slovenska. O to viac, že Panna Mária Sedembolestná je patrónkou Slovenska. A keďže je aj patrónkou TV LUX, prinášame vám túto modlitbu
aj na naše obrazovky. Tento ruženec neslúži na to, aby nahradil bežný ruženec, ale aby ho doplnil, keďže sa sústredí predovšetkým na bolestné tajomstvá Ježiša a Jeho Matky.
Jozef Kováčik, programový riaditeľ

Modlitba posvätného ruženca
k Sedembolestnej Panne Márii
V mene Otca + i Syna + i Ducha Svätého. AMEN.
Modlime sa: Verím v Boha… Sláva Otcu… Otče náš...
3 x Zdravas´, Mária…
… ktorý nech osvecuje náš rozum...
… ktorý nech upevňuje našu vieru...
… ktorý nech posilňuje našu pamäť...
Otče náš...
7 x Zdravas´, Mária...
Sedem tajomstiev:
1. ktorého utrpenie ti Simeon predpovedal...
2. s ktorým si utekala do Egypta...
3. ktorého si s bolesťou tri dni hľadala...
4. ktorý sa stretol s tebou na krížovej ceste...
5. ktorého si videla umierať na kríži...
6. ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí...
7. ktorého si s bolesťou položila do hrobu...
Sláva Otcu...
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
Po poslednom siedmom tajomstve sa modlí:
3 x Zdravas Mária... Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá
Mária...
V. Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

každ
ý pia
o 10: tok
2
v TV 5
LUX

Modlime sa:
Pane Ježišu, podľa Simeonovho proroctva pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu slávnej Panny a tvojej Matky Márie; daj, aby sme si s úctou pripomínali jej
bolesti, a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky
vekov. Amen.

Foto:Archív TV LUX

Koru
nka B
ožie
v TV
LUX v ho milosr
PO - priamom prednenstva
PI 15
ose

V mene Otca + i Syna + i Ducha Svätého. AMEN.

Viac na

www.tvlux.sk
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Predstavujeme nové tváre TV LUX
Televízia LUX vyhlásila v druhej polovici roku 2017 konkurzy na pozíciu moderátor/moderátorka.
V Prešove, Banskej Bystrici i Bratislave zareagovalo na túto ponuku veľké množstvo záujemcov.
Po náročnom výberovom konaní pribudli do tímu TV LUX nové tváre, ktoré už z obrazoviek mnohí
poznáte. Dnes vám predstavíme moderátorku z prešovskej pobočky TV LUX - Viktóriu Maťašovú a
Adrianu Gandžalovú, ktorá moderuje reláciu Doma je doma v banskobystrickej pobočke.

Prvé nakrúcania relácie Doma
je doma už máte úspešne za
sebou. Ako ich hodnotíte?
VM: Cítim sa, akoby som to
robila odjakživa. Myslím, že
keď Boh do vás čosi vloží,
niekedy je to iba túžba, nepomenovaná, ktorá drieme, ona
ožije a teší sa zo svojho oslo-

VIKTÓRIA MAŤAŠOVÁ
Spolu s manželom a troma deťmi býva v Giraltovciach. Vyštudovala Slovenský jazyk, literatúru a Umenie na Prešovskej
univerzite, kde mala šťastie na skvelých pedagógov, ktorí jej
pomohli pozerať na svet umenia inak. Učila na gymnáziu (pomedzi materské prestávky), kde jej robilo radosť stretávať mladých študentov, ktorí hľadajú svoje miesto v živote. Rada číta
dobré knihy, počúva hudbu a obľubuje vintage štýl. No najradšej trávi čas so svojou rodinou na piknikoch v prírode, tam si
vychutnávajú vôňu i ticho lesa. Rozhovory s priateľmi jej dávajú silu, kde paradoxne viac počúva:), ale rada aj kladie otázky.
Smiech, priezračný a plný radosti zo života je charakteristická
črta, ktorú jej pripisujú jej blízki.

ADRIANA GANDŽALOVÁ

bodenia. No uvedomujem si,
že je to môj subjektívny pocit
a mám sa v čom zdokonaľovať. Táto práca ma však napĺňa a robí mi radosť.

má 23 rokov a pochádza z malej horehronskej obce Pohorelá.
Väčšinu svojho času však trávi v Banskej Bystrici, nakoľko tam
študuje na Akadémii umení odbor herectvo. Externe spolupracuje s Rádiom Lumen v relácii Študentské šapitó a Piesne na
želanie.
Keď ste sa dozvedeli o konkurze v TV LUX, boli ste hneď
rozhodnutá prihlásiť sa naň?
VM: Vždy som túžila pracovať
v kresťanskom prostredí a keď
som sa po tretej materskej
vracala do práce, prišla ponuka prísť na konkurz, takže
som to brala, že mi Boh pripomenul moju túžbu a ja som
chcela na ňu odpovedať aktívnym spôsobom. ☺
AG: O konkurze som sa dozvedela od Janky Lakomčí8
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vanie. Ale venovala som sa aj
umeleckému prednesu a konferovaniu rôznych podujatí.
AG: Áno. Na škole sme moderovali koncerty, rôzne akcie
a tiež som už v tom čase moderovala v rádiu Lumen.

AG: Každá relácia bola iná. Iní
hostia, iná atmosféra, ale zakaždým som sa stretla s novou prekážkou a tým pádom
priučila niečomu novému.
Skúste našim televíznym divákom predstaviť, čo všetko zahŕňa príprava relácie
Doma je doma.
VM: Stretávať inšpiratívnych
ľudí alebo mať na nich aspoň
kontakt a potom veľmi veľa
telefonovať. ☺ Keď sú hostia
objednaní, modliť sa, aby ich
to neprešlo. ☺ Napísať scenár a dôkladne sa pripraviť na
reláciu.
AG: Diváci môžu vidieť záverečnú etapu prípravy. Moderovanie je už len akousi čerešničkou na torte. Príprava
na reláciu zahŕňa výber témy
a hostí, ktorý musí byť schválený, následne kontaktujem
hostí, pozvem ich do relácie.
Ak pozvanie prijmú, pripravím
otázky a priblížim hosťom
priebeh relácie. A potom sa
všetci zídeme pred kamerami a výsledok už môžu diváci

kovej-Fedešovej a premýšľala
som viac dní, či to vyskúšať.
Nakoniec som si povedala,
že nič nemôžem stratiť, a tak
som šla do toho.

AG: Popravde si už nepamätám, aký som mala pocit zo
seba. Pamätám si len veľmi
príjemnú atmosféru v štúdiu a
usmievavých ľudí.

PÚŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Aký ste mali zo seba na konkurze pocit? Vyšlo Vám všetko tak, ako ste si naplánovali?
VM: Mala som pocit, že som
presne tam, kde mám byť, cítila som sa veľmi prirodzene,
ale netušila som, ako to celé
dopadne.

Mali ste už v minulosti skúsenosti s moderovaním?
VM: Počas vysokej školy som
bola animátorkou vo farnosti
Kračúnovce. Bol to živý svet
stretiek, táborov, akcií, kde
bolo treba robiť všetko - od
upratovania až po modero-

5-dňová púť Poľsko – Litva

vidieť na svojich televíznych
obrazovkách.
Podarilo sa Vám už zažiť aj
nejaký „trapas“ počas nakrúcania?
VM: Počas relácie jednému
hosťovi s veľkým rachotom
spadol vysielač od mikrofónu na zem, nepodarilo sa mi
presvedčiť divákov, že je to
súčasťou programu, pretože
som v ľaku vyskočila zo stoličky. Myslím, že určite nebol
posledný. ☺
AG: Kto pozeral, vie. ☺
Ďakujeme za rozhovor a prajeme ešte veľa úspechov a radosti z natáčania.
redakcia

PO STOPÁCH SV. FAUSTÍNY
A SV. JÁNA PAVLA II.
5€

29
ena

foto: archív V. Maťašovej a Adriany
Gandžalovej, archív TV LUX

12. – 16. 5. 2018
o. M. Bér / o. E. Janíček
23. – 27. 5. 2018
o. J. Drobný / o. D. Dian
30. 5. – 3. 6. 2018
o. J. Drobný / o. M. Lovič

C

Viac info nawww.awertravel.sk alebo 034/651 3896
Viac na

www.tvlux.sk
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10. ROK ZRENIA
Pred dvadsiatimi rokmi som
čítal zaujímavý román jedného amerického katolíckeho
autora. Doslova som ho zhltol
za pár dní. Obsah sa mi javil
ako sci-fi. Keď som sa k nemu
teraz opäť vrátil, s hrôzou
som konštatoval, že polovica
z toho, čo vtedy opisoval, sa
už naplnila.
Pri vzniku TV LUX nám bolo
jasné, že má zmysel iba vtedy,
ak si zachová jasný katolícky
charakter. Začíname totiž naplno prežívať tlak, ktorý má
všetky charakteristiky verejného prenasledovania toho,
čo je spojené s Božím pohľadom na človeka. Ostrakizovanie, zosmiešňovanie a vytesňovanie z verejného priestoru
tých, ktorí predkladajú zdravú
náuku na základe Božieho
zjavenia a prirodzeného zákona v človeku začína naberať na obrátkach. Preto je dô-

ležité, aby, pokiaľ je to možné,
zaznieval hlas Katolíckej cirkvi
a tých, ktorí v nej majú úlohu
viesť a učiť.
V tejto situácii však hrozí i
iné nebezpečenstvo - extrém.
Na jednej, či druhej strane.
Ako hovorieval Chesterton,

Cirkev je krotiteľkou levov.
Krotí extrémy, aby nestrhli veriacich k neuváženým úsudkom a konaniam.
TV LUX chce aj v tomto
roku ponúkať program, ktorý pomáha formovať jasné
svedomie a následne životné

rozhodnutia. Evanjelizovať
môže iba ten, kto je formovaný.
Tento rok by po technickom zdokonaľovaní vysielania a rozširovania programovej ponuky z minulého roku
mal byť v znamení skvalitňovania obsahu a ďalšieho profesionálneho rastu tvorcov.
Privítali sme medzi sebou
nových kolegov, z ktorých
niektorí pracovali vo veľkých
komerčných médiách a veríme, že v doplnení s kvalitou,
ktorá postupne za 10 rokov
dozrela aj u nás, vytvoríme mozaiku tých, ktorí vám
budú prinášať stále kvalitnejší program. Tešíme sa na to.
Verím, že aj vy, lebo bez vás a
bez vašej stálej podpory by to
nebolo možné.
Jozef Kováčik
programový riaditeľ TV LUX

SAFi 2018 hlasovanie
Hlasujte za najlepšie video SAFi 2018 a vyhrajte poukážku na nákup v internetovom obchode kumran.sk v hodnote 50 €.
Sledujte reláciu Doma je doma
12. 2. štart 1. kola hlasovania
19. 2. štart 2. kola hlasovania
27. 2. vyhlásenie víťaza

Hlasujte na safi.tvlux.sk.
10
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Klbko a rodina (nielen tá Svätá)
Tohtoročné Vianoce boli v
tvorivom tíme Klbka naozaj
výnimočné. Začali v horúcom
lete a pokračujú aj v chladných
dňoch krátko po novom roku
nakrúcaním novej série. Tento raz bude venovaná témam,
ktoré sa spájajú so Svätou rodinou, adventom a zaznejú
v nej aj adventné piesne.
V nových dieloch sa diváci
opäť stretnú so svojimi obľúbenými hrdinami – Klbkom,
otcom Mariánom a gazdinou
Vierkou, ktorí spolu s klbkáčmi očakávajú narodenie Ježiša. Klbko sa postupne bude
učiť, v čom je tajomstvo Svätej rodiny a že aj každodenný
život nám prináša priestor na
to, aby sme sa stali svätými.
Teta Vierka všetky Klbko-

ve zlyhania vníma s láskou a
humorom ako príležitosti pre
jeho rast. Popri tom dokáže
premeniť všedné, bežné činnosti na živé príbehy.
Samotné nakrúcanie je fyzicky náročné. V lete, keď
sme vytvárali atmosféru zimy
v teplote okolo 30 stupňov,
sedela predstaviteľka gazdinej
Vierky (Marika Kecskésová)
v hrubom svetri v podkrovnej
izbietke, priamo pod strechou. V studených januárových dňoch bábkoherečka
(Kristína Mackovčáková) sedela často učupená v snehu
za múrikom či stromom, aby
ju nebolo vidieť a aby Klbko mohlo zahrať svoj výstup.
Otec Marián sa musel vzdať
svojho účesu deň pred pria-

mym prenosom sv. omše pre
členov Klubu TV LUX, len aby
vyzeral tak, ako v lete...
Klbko však so sebou prináša i mnohé dary. Okrem toho
dôležitého, že ho vôbec môžeme vyrábať vďaka zastrešeniu LUX communication a Televízie LUX. Pán farár i farníci
vo Svätom Juri sa s láskou a
radosťou zapájajú do aktivít pri
nakrúcaní. Okrem tejto nádhernej ľudskej podpory často
cítime i tú Božiu. Bez nej by
to jednoducho nešlo. Preto
prosíme i vás, milí naši diváci,
o modlitby, aby nás pri tvorbe
sprevádzal Duch Svätý a aby
Klbko bolo na Božiu slávu.
Zdenka Pašuthová
dramaturgička
foto: archív Lux Communication

Televízia LUX vyhlasuje
5. ročník výtvarnej súťaže

PRE KLBKO...
Téma: Pracujem pre TV LUX
Posielajte svoje práce v termíne
od 5. 3. 2018 do 13. 4. 2018
a hrajte o krásne ceny!
Viac informácií sa dozviete v relácii
Doma je doma 5. 3. 2018 o 17:30
alebo na preklbko.tvlux.sk

Viac na

www.tvlux.sk
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Fotokronika zo života TV LUX
TÝŽDEŇ S...

jednou veľkou rodinou
Už viac ako dva roky TV LUX
navštevuje farnosti na celom
Slovensku s reláciou Týždeň
s... a pozýva ich zapojiť sa do
týždňových modlitieb za pracovníkov a tvorcov TV LUX, a
to pri svätých omšiach vložením prosby do Spoločných
modlitieb veriacich od pondelka do nedele.
Televízny štáb túto farnosť
vopred navštívi a prostredníctvom sedem minútového
príspevku ju predstaví vo svojom vysielaní v týždni, kedy sa

q

zapája do modlitieb. Televízni
diváci tak spoznávajú rôzne
slovenské farnosti a zároveň
sa môžu ich aktivitami a životom v nich inšpirovať.
Zároveň aj TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši zahŕňa do
svojich modlitieb a prosieb
danú farnosť.

Krátky dokument s názvom
„Týždeň s“ vysielame vždy
v pondelok ráno po svätej
omši. Následne viackrát za
deň počas celého týždňa.
Túto reláciu a farnosti, ktoré
sa už zapojili do modlitieb,
môžete nájsť aj v našom archíve TV LUX.
o. Eduard Janíček

roch turnuzačal prvý zo šty
Koncom januára
v v Kúpeto
by
po
ch
laxačný
sov duchovno-re
LUX.
loch Nimnica s TV

V sobotu
nose ch 27. 1. sme odvysi
aritatívn
elali v pri
y
kňazov
z Košick hokejový zápa amom pres
ej, Spišsk
diecézy.
ej a Ban katolíckych
skobystri
ckej

Ak sa chcete zapojiť aj vy so svojou farnosťou modlitbami a obetami, môžete nás
kontaktovať na tel. čísle: 02/21 29 55 55 alebo emailom na: spojka@tvlux.sk.

PRIPR AVUJEME

Letné pobyty v Nimnici
LETO 2018

Letné rodinné pobyty

Počas klubov
ého výjazdu
mali možno
v DS Skalic
sť
i 14. 12. sm
e
si ich námet porozprávať s našimi
divákmi, vypo sa
y a pripomie
nky.
čuť

Majfarnosť v
privítala ätú omšu.
s
á
n
7
1
12. 11. 20
broval sv
V nedeľu de o. Marián cele
k
,
e
v
o
cich

JÚL 2018

Oslavu 10. výročia
TV LUX v Šaštíne Duchovná obnova
Pút´ pre nezadaných 1 9 . M Á J 2 0 1 8 v San Giovanni
do Santiaga

AUGUST - SEPTEMBER 2018
12
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Rotondo

OKTÓBER 2018

Diváci z celé
ho Slovenska
pricestovali
na veľkolepý
koncert Piotra
Rubika do
Bratislavy, kt
orého mediál
nym partnerom bola aj
TV LUX.

Otec Marián na januárovom
klubovom výjazde v dome
seniorov v Bratislave - Rači
rozospieval celú sálu.

ánom
Televízia LUX v zastúpení o. Mari
stí,
Bérom vychádza pravidelne do farno
mi.
aby sa osobne stretla so svojimi divák
enok a
Dňa 10. 12. navštívila farnosti Moč
Horná Kráľová.

foto: archív TV LUX

Viac na

www.tvlux.sk
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Svetlo do
Kresťan v spoločnosti

Klub priateľov je spoločenstvo
ľudí, ktorí podporujú Televíziu
LUX modlitbami, finančnými
darmi či praktickou pomocou. Členstvo v Klube priateľov k ničomu nezaväzuje.
Sme veľmi vďační za modlitbu, ktorú za nás obetujete.
Vaše finančné príspevky nám
pomáhajú skvalitňovať vysielanie, prinášať viac filmov i
priamych prenosov.

VÝHODY PRE ČLENOV KLUBU PRIATEĽOV
Bulletin

Sväté omše

o dianí v TV LUX 5x do roka

za všetkých členov (UT 7:00)

Pápežove cesty

V škole Ducha

duše
spoločnosti
V Samárii pri studni
rodín

NAŠÍM POSLANÍM JE CHRÁNIŤ A ROZVÍJAŤ
DUCHOVNÉ HODNOTY V MÉDIÁCH A TAK
Anjel Pána
Vatikánsky magazín PRINÁŠAŤ DO VAŠICH DOMOVOV
Týždeň s farnosťou
RADOSŤ A NÁDEJ
Hodina milosrdenstva

KLUB V ČÍSLACH
POČET ČLENOV
november 2017 - 22 993
november 2016 - 20 655
december 2017 - 23 128
december 2016 - 20 791
január 2018 - 23 303
január 2017 - 20 961

C

M

ÚMYSLY DO LÚRD
02/21 29 55 55 alebo
na www.tvlux.sk

AKTUALITY
a programové
informácie e-mailom

ARCHÍV RELÁCIÍ
TV LUX na DVD
(10 €/1 ks DVD)

DARY V €
november 2017 - 111 372,92 €
november 2016 - 98 818,01 €
december 2017 - 136 049,46 €
december 2016 - 134 141,50 €
január 2018 - 127 383,48 €
január 2017 - 114 939,69 €

Y

CM

MY

CY

CMY

K

25% www.lux.sk 10% eVojtech.sk 10% www.dobrakniha.sk
ŠPECIÁLNE ZĽAVY LEN PRE
ČLENOV KLUBU PRIATEĽOV 5% www.ver.sk 10% www.najsedacievaky.sk % www.penziontatry.sk

Viac info na www.tvlux.sk.

PRIHLÁŠKA



Meno a priezvisko

Tel. číslo

E-mail

Dátum narodenia

Povolanie

Do Klubu ma pozval
14
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MENO

Vyplnenú prihlášku
vystrihnite a pošlite
na adresu:

KLUBOVÉ ČÍSLO

vKontexte

Ruženec z Lúrd
Katechéza

Hudobné pódium

do Klubu priatel`ov Televízie LUX
Adresa

Luxáreň

Fundamenty

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

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

Klbko
Z prameňa

Peter medzi nami
Runiversum
Doma je doma
Svätá omša

Effeta

Vzťahy
Duchovná poradňa

Pomôžte nám vašimi dvoma percentami naďalej podporovať produkciu
kvalitných náboženských programov, kresťanských CD, natáčanie
hraných a dokumentárnych filmov a vysielanie TV LUX
WWW.LUX.SK || WWW.TVLUX.SK

Viac na

www.tvlux.sk
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KLUBOVÁ SÚŤAŽ
Prihláste do Klubu priateľov TV LUX
aspoň 1 nového člena
v období od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018
a hrajte o skvelé ceny*

1

2

1 x pútnický zájazd Poľsko - Litva

3

víkendový pobyt v penzióne AJA
v Ždiari pre rodinu s 2 deťmi

1 x pobyt v kúpeľoch Nimnica s TV LUX

5

4

rodinný víkendový
pobyt v penzióne VeLa

obed s o. Mariánom
a Palim Dankom
+ knihy z vydavateľstva SSV

Novoprihlásení členovia môžu vyhrať
rodinný víkendový pobyt v Bojniciach.**
* Prihlášku do Klubu priateľov nájdete vo vnútri Bulletinu (s. 14)
alebo na našej stránke www.tvlux.sk.
Prihlásiť sa je možné aj telefonicky na 02 / 21 29 55 55
(v pracovných dňoch od 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00)
alebo mailom na klub@tvlux.sk.
Je potrebné, aby nový člen pri prihlasovaní uviedol meno
a klubové číslo osoby, ktorá ho do Klubu priateľov pozvala.
** Do žrebovania o rodinný víkend v Bojnickom vínnom dome
budú zaradení členovia Klubu priateľov, ktorí sa
zaregistrujú v termíne od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018.

rodinný víkendový pobyt
v Bojnickom vínnom dome

Sledujte žrebovanie v Luxárni 5. 5. 2018 o 17:30 h.

