Čo pre vás znamená
veľkonočná radosť?
ANKETA

Marián Gavenda, kňaz
Veľkonočné obdobie prežívam uprostred prírody, najmä
farskej záhrady. Všetko sa prebúdza k životu, semená, uložené v zemi rastú a kvitnú, vtáky spievajú, všade radosť a
novosť. Tu sa modlím breviár, ruženec... Veľkonočná radosť
v duši je niečo podobné: novosť, sviežosť, rast, ako po dobrej spovedi.

Martin Kramara, kňaz
Veľkonočná radosť je stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom. Je to nová sila a chuť žiť a všetkým povedať o tom, že
Ježiš zvíťazil nad hriechom a smrťou. Veľkonočná radosť
je zdroj najhlbšieho vnútorného pokoja uprostred búrok a
prameň istoty, že život má zmysel. Je to tiež motivácia,
aby som celým srdcom miloval Boha, ktorého som spoznal ako milujúceho Otca - a k tomuto poznaniu sa usiloval
podnietiť čo najviac ľudí.

Ján Buc, kňaz
Veľkonočná radosť je radosť víťazstva. Boh sám vybojoval
toto víťazstvo pre nás a ponúkol nám obnovené spoločenstvo lásky. Je to podaná ruka pre každého človeka, ruka,
ktorá nás ťahá domov do večnej radosti. Veľká noc je hlbokým pozvaním opäť vstúpiť do plnšej radosti, plnšieho
pokoja, plnšej lásky…

Juraj Drobný, kňaz
Ak Kristus nevstal z mŕtvych, veci, čo sa dejú, mi nedávajú
zmysel. „Ale Kristus vstal,“ ako píše apoštol Pavol v 1Kor 15,
20. Tým potvrdil, že je pravda všetko, čo sa píše v evanjeliách. Nám, ktorí sme mu uverili, už potom nezostáva nič
iné, len žasnúť a ďakovať.

Jana Zlatohlávková, moderátorka
Slávnostné zvolanie Aleluja!, ktorým vrcholí veľkonočné
trojdnie, ma každoročne napĺňa obrovskou vďačnosťou za
to, čo Ježiš pre nás urobil, bez neho by mi život nedával
zmysel. Táto veľkonočná radosť je prameňom, z ktorého čerpám počas roka aj vo chvíľach, ktoré nie sú práve
úsmevné.
2 | Bulletin Klubu priateľov TV LUX

Veľkonočné
Svetlo do našich
životov
EDITORIÁL

Kontakt
TV LUX
Prepoštská 5
811 01 Bratislava
E tvlux@tvlux.sk
q (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

Milí priatelia našej Televízie Lux, priblížili sme sa sláveniu veľkonočných sviatkov, kedy s dojatím obdivujeme
a s vďačnosťou prijímame posolstvo, že Pán Ježiš nás
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil. Pri slávení
veľkonočnej vigílie sa v rímskokatolíckej liturgii do chrámu ponoreného do tmy prináša zapálená veľkonočná
svieca, paškál, a opakuje sa zvolanie o Kristovi, ktorý je
svetlom sveta. Tma symbolizuje náš pozemský život,
ktorý smeruje k telesnej smrti. Svetlo veľkonočnej sviece symbolizuje zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, a preto
je Kristus svetlom sveta. A my všetci vo svojom vnútri
prosíme, aby sa znova zapálila alebo silnejšie rozhorela
naša osobná viera v zmŕtvychvstanie, náš osobný životný postoj viery a nádeje, že pozemské jestvovanie každého človeka nie je uzavreté telesnou smrťou, ale že
každý, kto s vierou prijíma skutočnosť zmŕtvychvstania
Pána Ježiša, zároveň sa otvára, aby mohol dostať Boží
dar zmŕtvychvstania pre seba samého.
Naším zrakom a sluchom môžeme vnímať svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša aj prostredníctvom
vysielania našej Televízie Lux.
Nech Pán požehnáva a posilňuje túto službu, a nech
ochraňuje a potešuje vás
všetkých, ktorí ju svojou
blízkosťou podporujete.

Mons. Stanislav
Zvolenský
predseda Konferencie
biskupov Slovenska
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PONUKA PROGRAMOV TV LUX
NA SVIATOČNÉ DNI

ZELENÝ ŠTVRTOK

VEĽKÝ PIATOK

MISSA CHRISMATIS
Z VATIKÁNU
18. 4. 9:30

BRAT FRANTIŠEK:
KRÍŽOVÁ CESTA
19. 4. 8:15 / 16:00

SVÄTÝ OTEC

PROGRAM PRE DETI

Priamy prenos svätej omše svätenia olejov so Svätým Otcom
Františkom.
...................................

Spolu s bratom Františkom budeme sprevádzať Ježiša na ceste na
Kalváriu.
...................................

BRAT FRANTIŠEK: CHLIEB
ŽIVOTA - EUCHARISTIA
18. 4. 17:30

CENACOLO:
NÁŠ DOM
19. 4. 11:00
20. 4. 17:30
DOKUMENT

PROGRAM PRE DETI

Príbehy mladých ľudí, ktorí v komunite žijú už viac rokov, presviedčajú sa o sile viery, modlitby
a každodennej tvrdej práce.
...................................

Veselý brat František deťom vysvetlí všetko o sviatosti Eucharistie.
...................................

OBRADY VEĽKÉHO
PIATKU Z VATIKÁNU
19. 4. 17:00

SVÄTÁ OMŠA Z KOŠÍC
18. 4. 18:00

Priamy prenos zo slávenia utrpenia a smrti Pána z Vatikánu.
...................................

SVÄTÁ OMŠA
Priamy prenos z Katedrály sv.
Alžbety.
...................................

SVÄTÝ OTEC

VOJTAŠŠÁK
19. 4. 20:05

SVÄTÁ HODINKA Z GETSEMANSKEJ ZÁHRADY
18. 4. 20:00

KRÍŽOVÁ CESTA Z KOLOSEA
19. 4. 21:15

SVÄTÝ OTEC

Priamy prenos krížovej cesty v
rímskom Koloseu so Svätým Otcom Františkom.
...................................

PASCHA, Z UTRPENIA
K ŽIVOTU
19. 4. 22:30
DOKUMENT

O Cirkvi prenasledovanej, ale aj
tej súčasnej hovoria otec a syn,
kňazi Gréckokatolíckej cirkvi vladyka Cyril Vasiľ SJ a o. Michal
Vasiľ.
...................................

BIELA SOBOTA
VOJTAŠŠÁK
20. 4. 16:00
DOKUMENT

Dokument o biskupovi Jánovi
Vojtaššákovi. Repríza. Viac na s. 7.
...................................

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
20. 4. 20:30

MODLITBA
Priamy prenos zo Svätej zeme.
...................................

VEĽKONOČNÉ TAJOMSTVO
18. 4. 21:50
ŠPECIÁLNY PROGRAM

Pašiové hry. Záznam predstavenia
skupiny The Gospel family.
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DOKUMENT

Biskupa Jána Vojtaššáka uvrhol
komunistický režim do väzenia,
kde ho trápili 12 rokov. Zomrel v
povesti svätosti. Viac na s. 7.

SVÄTÝ OTEC

Priamy prenos veľkonočnej vigílie
so Svätým Otcom z Vatikánu.

VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

FARA V MESTE (1/4)
21. 4. 19:00
FILM

SVIATOČNÝ PRÍHOVOR
21. 4. 9:50 / 20:05
ŠPECIÁLNY PROGRAM

Divákom TV LUX sa prihovorí J. E.
kardinál Jozef Tomko.
...................................

Seriál priblíži farskú atmosféru,
kde na Veľkú noc chýba kostolník.
...................................

BRAT SLNKO,
SESTRA LUNA
21. 4. 20:20 / 22. 4. 17:30

VEĽKONOČNÁ SVÄTÁ
OMŠA Z VATIKÁNU
21. 4. 10:00

URBI ET ORBI
21. 4. 12:00
SVÄTÝ OTEC

Slávnostné požehnanie Svätého
Otca “mestu a svetu”. Priamy prenos z Vatikánu.
...................................

EXODUS
21. 4. 14:30
PROGRAM PRE DETI

Animované spracovanie biblického príbehu.
...................................

CENACOLO: EXOVCI
21. 4. 17:30 / 22. 4. 13:30

PROGRAM PRE DETI
Ako odpustenie a snaha potešiť
blízkeho môže aj zlú vec obrátiť
na veľké dobro.
...................................

APOŠTOL
22. 4. 20:05
FILM

FILM

Mladý moslim predurčený stať sa
imámom prechádza krízou náboženskej identity, keď pocíti dotyk
Kristovej lásky.
...................................

Film zachytáva udalosti v životnom príbehu svätého Františka z
Assisi.

DOMA JE DOMA:
PRE KLBKO
23. 4. 17:30

SVÄTÝ OTEC

Priamy prenos eucharistickej slávnosti z Námestia sv. Petra v Ríme.
...................................

KORALAND (2/7)
VÝLET
22. 4. 19:45

VEĽKONOČNÝ
PONDELOK
SVÄTÁ OMŠA
22. 4. 7:00
SVÄTÁ OMŠA

PROGRAM PRE DETI

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.
...................................

Spustenie výtvarnej súťaže pre
deti
...................................

FATIMSKÁ SOBOTA
Z OBIŠOVIEC
4. 5. 9:00

DOKUMENT

BRAT FRANTIŠEK:
SI JEDINEČNÝ
22. 4. 8:45

Tretí diel dokumentárnej série o
mladých ľuďoch z Komunity Cenacolo.
...................................

Deti sa dozvedia, aké sú v Božích
očiach výnimočné a jedinečné.
...................................

KORALAND (1/7) DARČEK
21. 4. 18:45

FARA V MESTE
(2/4)

PROGRAM PRE DETI

SVÄTÁ OMŠA

Priamy prenos z Kostola Ružencovej Panny Márie.
FILM
PROGRAM PRE DETI

22. 4. 17:00

Prvý diel o sebadarovaní a obete s
názvom Darček. Viac na s. 9.

Druhý diel úspešného televízneho seriálu.

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ.
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Apoštolské
cesty
Svätého
Otca
TV Lux prinesie priame
prenosy z cesty pápeža
Františka do Bulharska a
Macedónska
Pápež František začiatkom
mája zavíta do Európy,
konkrétne do Bulharska a
Macedónska. Ako uviedli
zástupcovia tlačového strediska Svätej stolice, „prijmúc pozvanie príslušných
najvyšších
predstaviteľov
republík i Katolíckej cirkvi,
Jeho Svätosť vykoná apoštolskú cestu do Bulharska,
kde od 5. do 7. mája 2019
navštívi mestá Sofia a Rakovski, a do bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, kde 7. mája navštívi
mesto Skopje.“
Svätá stolica zároveň zverejnila aj oficiálne emblémy pápežovej návštevy v
oboch krajinách. Bulharské
logo má podobu zemegule
v dlaniach, symbol pokoja
vo svete. Na macedónskom
sa nachádza národný symbol s postavou zdraviaceho pápeža, ktorý dopĺňajú
zvlnené modré prúžky. Tie
symbolizujú okraj sárí Matky Terezy, rodáčky z mesta
Skopje, ktoré Svätý Otec
navštívi.
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Mottom návštevy Bulharska
sú slová „Pacem in terris“
(Pokoj na zemi). Ide o odkaz na rovnomennú encykliku sv. Jána XXIII., ktorý bol
prvým apoštolským vizitátorom a delegátom v Bulharsku. Motto návštevy Macedónska tvoria Ježišove
slová z Lukášovho evanjelia:
„Neboj sa, malé stádo!“ (Lk
12,32). Televízia Lux svojim
divákom túto apoštolskú
cestu prinesie prostredníctvom prenosov jednotlivých
podujatí priamo do ich domova.
Svätý Otec na prelome
mája a júna navštívi Rumunsko
Svätý Otec František okrem
Bulharska a Macedónska
v máji navštívi aj Rumunsko. Táto apoštolská cesta
potrvá od 31. mája do 2.
júna 2019 a jej motto znie
„Kráčajme spoločne“. Pápež navštívi mestá Buku-

rešť, Jaš (Iaşi) a Blaž (Blaj) a
mariánsku svätyňu Šumuleu Čiuk (Șumuleu Ciuc).
Obrazové logo tvorí postava Panny Márie v štýle byzantskej ikony s modliacim
sa a ochraňujúcim gestom
nad kráčajúcim zástupom
veriacich. Rumunsko sa
často sa nazýva „Záhrada
Matky Božej“. Toto obrazné pomenovanie, drahé
všetkým tamojším veriacim,
používal aj svätý Ján Pavol
II. počas svojej návštevy krajiny v roku 1999. Návšteva
pápeža Františka preberá
tento mariánsky dôraz a
prináša pozvanie zjednotiť
všetky sily pod ochranným
plášťom Panny Márie.

Danka Jacečková
náboženská redaktorka

Bulharsko - Macedónsko
5. - 7. 5. 2019
Rumunsko
31. 5. - 2. 6. 2019

Vojtaššák

19. 4. 2019 20:05
20. 4. 2019 16:00

VEĽKÝ VZOR ZNÁŠANIA KRÍŽA

Svoj takmer 90-ročný život
prežil biskup Ján Vojtaššák v
pohnutej dobe poznačenej
vojnami a zmenami režimov. Bol odporcom maďarizácie a ateizácie, nacizmu
aj komunizmu. Jeho kritici
mu však dodnes vyčítajú
niektoré postoje z obdobia
vojnových rokov 1938-45.
Kritizujú ho predovšetkým
za to, že bol členom Štátnej
rady - reprezentatívneho
orgánu z čias prvého Slovenského štátu. Tiež mu vyčítajú arizáciu Baldovských
kúpeľov a spoluzodpovednosť za deportácie Židov.
Keď nás oslovila Spišská
diecéza, aby sme natočili
dokumentárny film o biskupovi Vojtaššákovi, dosť sme
sa tejto kontroverznej témy
zľakli. Trvalo nám rok, kým
sme sa presvedčili, že Vojtaššák bol OK, že to čo o

ňom šíria jeho neprajníci, je
poriadne pokrútená verzia
histórie. Príbeh Jána Vojtaššáka z čias Druhej svetovej
vojny totiž veľmi šikovne
zneužila komunistická propaganda a spišského biskupa vykreslila ako toho najväčšieho zločinca. Mnohé
obvinenia z monster procesu 50-tych rokov sa, žiaľ,
šíria dodnes.
Mňa osobne na príbehu
biskupa Jána najviac šokovalo, že ho uväznili už ako
73-ročného starčeka a 12
rokov ho trápili po tých najhorších väzniciach Československa. Nedokázal som
si jednoducho predstaviť, že
by napríklad uväznili môjho
76-ročného otca a bili ho,
dávali mu robiť desiatky
drepov, posmievali sa mu,
trápili ho hladom a zimou.
Alebo by mu nedovolili celé

noci ľahnúť si a ak aj áno,
tak na holý vlhký betón.
Film začína myšlienkou
biskupa Jána z roku 1921,
ktorá vystihuje jeho celoživotný odkaz a ktorá je až
zarážajúco aktuálna aj dnes,
o takmer 100 rokov neskôr:
„Veľká časť ľudstva dnes
nemiluje Boha, nechce ho
poznať, a preto leží na človečenstve všelijaká pokuta.
Duch hmotárstva vyhasil v
ľudských srdciach posledné iskričky lásky k blížnemu. A hoc aj poskromne
je tej pravej viery v Boha,
môj slovenský katolícky ľud,
ktorého som synom, a za
ktorého časné i večné dobro všetko podujmem, musí
ostať verný tomu dedičstvu,
ktoré sv. Cyril a Metod našim praotcom zanechali.“

Marek Poláček
LUX communication
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Patria
do našej
rodiny
TV LUX pripravuje titulkovanie
relácií pre sluchovo postihnutých

Televízia Lux je od začiatku
vnímaná ako rodinná televízia. Do rodiny patria rôzne
generácie - deti, rodičia,
starí rodičia, príbuzní. Patria do nej aj ľudia s rôznymi záujmami a koníčkami.
Ale rodina, to je aj priestor
pre ľudí, ktorí môžu prechádzať rôznymi krízami či
náročnejšími obdobiami. A
do rodiny - na to nesmieme
zabúdať - patria aj tí, ktorí si
nesú v živote rôzne podoby
kríža. Od ubolených sŕdc
našich mám, cez nepochopenie, stroskotané vzťahy,
až po rôzne dočasné alebo
trvalé choroby a postihnutia. Osobitnou časťou tejto
rodiny sú osoby so sluchovým postihom. Práve pre
týchto divákov pripravujeme v TV LUX novú službu.
Absolvovali sme už niekoľko
stretnutí s ľuďmi, ktorí sa venujú pomoci sluchovo postihnutým. Veľa sme počúvali a učili sa. Pripravujeme
titulkovanie niektorých relácií, ktoré diváci so sluchovým postihom budú môcť
vnímať s oveľa väčším ovocím. Hoci niektoré technológie sú pre slovenčinu ešte
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len vo fáze vývoja, chceme
byť pri ich aplikácii a pomoci sluchovo postihnutým. Už teraz pripravujeme
prvé relácie, ktoré onedlho
budete môcť pravidelne
sledovať aj s pridanou hodnotou titulkov pre sluchovo
postihnutých divákov. Patria
medzi ne relácie Týždeň s
farnosťou, Duchovné slovko, Eucharistické zázraky a
Lectio divina. Postupne sa
budú pridávať aj hrané filmy. Zároveň by nám veľmi
pomohlo, keby sme vedeli,
ktoré ďalšie relácie by bolo
vhodné obohatiť takýmito
titulkami. Jednoducho povedané, čo konkrétne vy,
sluchovo postihnutí, pozeráte a o čo máte záujem.
Budeme vďační za spätnú
väzbu, ktorú nám môžete
napísať. Ste predsa súčasťou našej rodiny TV LUX. My
ostatní môžeme aj svojou
štedrosťou prispieť k tomu,
aby nové technológie, ktoré
nie sú lacné, mohli pomôcť
tým, ktorí to potrebujú.

Jozef Kováčik
programový riaditeľ TV LUX

Koraland
NOVÝ ANIMOVANÝ SERIÁL PRE DETI

Animovaná séria Koraland
je sedemdielny seriál, ktorý
v sebe nesie evanjelizačné
posolstvo a príklady prejavovania lásky v medziľudských vzťahoch. Do príbehov inšpirovaných Brunom
Ferrerom je zakomponovaný každodenný život korálok s Bohom. Slovo Koraland je názov krajiny, kde
korálky žijú. Hlavnými hrdinami sú členovia rodinky
korálok. Spoznáte zásadového ocka Loia, rozvážnu
maminku Maty, malú a občas ľútostivú dcérku Mimu,
veselého syna Koriho a nevlastnú, ale veľmi praktickú
dcéru Aliu. Spolu s korálkami sa dozviete všeličo nie-

len o ich minulosti, ale aj
o zážitkoch a problémoch
zo súčasnosti - napríklad o
tom, aké pravidlá sú v živote
dôležité, alebo akú radosť
môže priniesť vernosť Bohu
a svojim priateľom.
Korálky uháňajú svojím
mestom na vznášajúcich
sa murfoch a lietajúcich
autách waveroch. Ulice
sú tvorené pestrofarebnými domčekmi a hneď za
mestom sa rozprestierajú
zelené lúky a lesy, kam korálky chodievajú na svoje
výlety a kde organizujú rôzne oslavy.
Hlavnou myšlienkou prvého dielu s názvom Koraland
Darček je sebadarovanie,
obeta a schopnosť vedieť sa
z lásky zriekať aj toho najcennejšieho. Druhý diel nesúci pomenovanie Koraland
Výlet ukazuje, ako odpustenie a snaha potešiť blízkeho
môžu aj zlú vec obrátiť na

veľké dobro a priniesť radosť
všetkým. Pointou tretej časti
Koraland Pravidlo je prekonávanie svojej pohodlnosti
z lásky k blížnym.
Štvrtý diel má pomenovanie Koraland Zápas. Hlavnou myšlienkou je dôvera v
Boha a skutočnosť, že Boh
je blízko nás. Jadrom piatej časti s názvom Koraland
Alia je zrieknutie sa svojich
túžob a plánov, keď stoja v
ceste tomu, aby sme urobili šťastnými druhých. Šiesty
diel s názvom Koraland Vystúpenie prináša pohľad na
problematiku našich nevydarených plánov a zverenia
sa do Božej vôle.
Siedma časť nesúca pomenovanie Koraland Murfbal
ukazuje, že priateľstvo je
viac, ako dobrý pocit z víťazstva.

Igor Barták
režisér
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Poznáme víťazov
súťaže SAFi 2019
Ďalší úspešný ročník Súťaže amatérskych filmárov
je za nami. V utorok, 19. februára 2019, sa diváci TV
LUX v relácii Doma je doma dozvedeli meno víťaza 6.
ročníka SAFi 2019 na tému MOJA OBETA. Spomedzi
rekordných 35 súťažných videí diváci a porota po 1.
kole hlasovania vybrali 4 súťažné videá.
Finalistami sa stali Alexander Backa z Kysuckého No
vého Mesta, Roman Kmeť z Hriňovej, TV Scool zo Zá
kladnej školy s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku
a Peter Dolinaj z Valaskej Belej.
V druhom kole hlasovania diváci svojimi hlasmi roz
hodli o víťazstve Alexandra Backu. Víťaz si odniesol
akčnú kameru Go Pro Hero 7 Silver a z farnosti, kde
žije, odvysiela TV LUX priamy prenos nedeľnej svätej
omše v nedeľu 26. mája 2019. V tomto ročníku po
prvý raz udelila svoju cenu aj odborná porota, ktorá
víťazstvo v tejto kategórii prisúdila Petrovi Dolinajovi.
Domov si odniesol cenu v podobe digitálneho foto
aparátu Canon EOS 200D.
Mladým tvorcom srdečne blahoželáme a tešíme sa
na ďalšie ročníky súťaže.

Víťazom diváckeho hlasovania sa stal Alexander Backa
z Kysuckého Nového Mesta

Veronika Strelková
koordinátorka SAFi

VIAC NA SAFI.TVLUX.SK
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Prvýkrát svoju cenu udelila aj
odborná porota, a to Petrovi
Dolinajovi z Valaskej Belej

KLUBOVÁ SÚŤAŽ

HRAJTE O SKVELÉ CENY!
POMÔŽTE NÁM ROZŠÍRIŤ NAŠU TELEVÍZNU RODINU

Ak ste členmi Klubu priateľov Televízie LUX, stačí ak v období od 1. marca do 30. apríla
2019 úspešne pozvete do Klubu priateľov aspoň jedného nového člena. Následne budete
vy i novoprihlásený člen zaradení do žrebovania o hodnotné ceny.
POZÝVAJÚCI ČLENOVIA MÔŽU VYHRAŤ:

DUCHOVNÚ OBNOVU VO
SVÄTEJ ZEMI S TV LUX A CK
AWERTRAVEL PRE 1 OSOBU

VÍKENDOVÝ POBY T
V PENZIÓNE AJA V ŽDIARI
PRE RODINU S 2 DEŤMI

ZLATÝ MEDAILÓN
MATKY USTAVIČNEJ POMOCI

RODINNÝ VÍKENDOVÝ
POBYT V PENZIÓNE VELA
V MALOM SLAVKOVE

MLIEČNE VÝROBKY
OD SPOLOČNOSTI MELINA

NOVÍ ČLENOVIA KLUBU BUDÚ ZARADENÍ DO ŽREBOVANIA O:
LETNÝ POBY T V KÚPEĽOCH
NIMNICA S TV LUX
PRE 2 OSOBY

RODINNÝ VÍKENDOVÝ
POBY T V BOJNICKOM
VÍNNOM DOME

KOLEKCIU DVD
OD VYDAVATEĽSTVA
STUDIO LUX

Žrebovanie sa uskutoční v relácii Luxáreň v sobotu 18. mája 2019 o 17:30 h.
Nový člen sa do Klubu priateľov prihlasuje sám, a to buď prostredníctvom prihlášky v Bulletine na s. 14,
telefonicky na čísle 02 / 21 29 55 55 v pracovných dňoch v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h, alebo
na stránke www.tvlux.sk. Pri vypĺňaní prihlášky uvedie meno a číslo klubistu, ktorý ho do Klubu priateľov
pozval. V prípade otázok nám píšte na klub@tvlux.sk.

Drahí naši
členovia
Klubu!
Teší ma, že sme sa mohli opäť s
mnohými z vás stretnúť na pobytoch v Nimnici, taktiež na rodinnej
dovolenke spojenej s lyžovačkou
v Zakopanom. Dobrý Boh nám
doprial prežiť spoločné chvíle obnovy i eucharistického slávenia v
zariadení pre seniorov v Šuranoch,
vo farnosti Spálov a v Hlohovci.
Kiež vás všetkých, milí členovia
Klubu priateľov TV LUX, Pán žehná. Verím, že sa spolu stretneme
aj na ďalších miestach. Myslím na
vás všetkých pri svätých omšiach.

Z fotokroniky
Klubu priateľov
TV LUX

Účastníci pobytov v Nimnici i tento rok zregenerovali
svoje telo i dušu

otec Marián Bér
riaditeľ Klubu
priateľov TV LUX

Klbko i otca Mariána veľmi milo privítali vo
farnosti Hlohovec v nedeľu 24. marca.
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Otec Marián sa stretol s našimi milými priateľmi
v DSS v Šuranoch

Počas jarných prázdnin sme spolu prežili pekný čas
na rodinnej lyžovačke v Zakopanom

Klub
priateľov
TV LUX

Pridajte sa aj
vy do Klubu
priateľov TV
LUX a staňte sa
súčasťou našej
televíznej
rodiny.

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.

Klub v číslach
POČET ČLENOV

Výhody pre členov
Klubu priateľov TV LUX

január 2019 - 25 516
január 2018 - 23 303
február 2019 - 25 635
február 2018 - 23 526

DARY V €
január 2019 - 126 307,51 €
január 2018 - 127 383,48 €
február 2019 - 99 485,48 €
február 2018 - 96 066,03 €

ARCHÍV
AKTUALITY
BULLETIN
SVÄTÉ OMŠE
RELÁCIÍ
za všetkých o dianí v TV LUX a programo
vé informácie TV LUX na DVD
5x do roka
členov živých
(10 €/1 ks DVD)
e-mailom
i zomrelých
(UT 7:00)

Špeciálne zľavy len pre členov
Klubu priateľov Tv LUX
25 % www.lux.sk | 10 % eVojtech.sk | 5 % www.ver.sk
10 % www.dobrakniha.sk | 10 % www.najsedacievaky.sk
10% www.penziontatry.sk

Do Klubu
priateľov TV
LUX sa môžete
prihlásiť

www.tvlux.sk

klub@tvlux.sk

02 / 21 29 55 55
pracovné dni 9:00 - 12:00,
13:00 - 17:00

Formou prihlášky,
ktorú nájdete na
str. 14

Meno a priezvisko:................................................................ Dátum narodenia:......................................
Adresa:....................................................................................................................................................
Tel. číslo:......................................................................... Diecéza:....................................................................
E-mail:....................................................................................................
Moje údaje sú spracované pre účely Klubu priateľov TV LUX.*
BULLETIN - Časopis Klubu priateľov TV LUX si prajem dostá
vať (vyberte jednu možnosť)

□ poštou		 □ e-mailom
ZOSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE
Chceli by sme Vás poprosiť o súhlas, ako s Vami môžeme ostať v kontakte:
e-mailom
ÁNO
NIE
telefonicky
ÁNO
NIE
poštou
ÁNO
NIE
sms 		
ÁNO
NIE
				
(pozvánky na program a akcie TV LUX, priania k sviatkom)
.................................
PODPIS
* Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v
zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z.
ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamen
tu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe ta
kýchto údajov.
Dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, pod
ľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem
súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov na
dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu z mojej strany.
Prevádzkovateľ spracúva mnou poskytnuté osobné údaje pre
účely fungovania Klubu priateľov TV LUX, pre výhody uvedené
v podmienkach členstva a iné ďalšie benefity pre členov.
Rozsah poskytnutých osobných údajov: titul, meno, priezvisko,
email, telefón, adresa, rok narodenia.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom,
akým bol súhlas udelený. Odvolaním súhlasu so spracovaním
osobných údajov pre účely Klubu priateľov strácam nárok na
členstvo v klube priateľov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhla
se pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť

VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU ODOŠLITE NA ADRESU:

TV LUX, S. R. O., PREPOŠTSKÁ 5, 811 01 BRATISLAVA
ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádz
kovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na
opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných úda
jov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo
namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť
osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa
Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkova
teľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kon
taktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám
je vždy uvedená na webovom sídle TV LUX. Spracúvanie po
skytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať
aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na ve
domie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným prí
jemcom bez môjho súhlasu.
Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas priradzovať prípadné fi
nančné dary ku klubovému číslu, ktoré mi bude pridelené a
ktoré sa využíva ako variabilný symbol platby, a to výlučne pre
štatistické účely prevádzkovateľa.
Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií
elektronickou, telefonickou, smskovou alebo poštovou for
mou, vrátane zasielania bulletinu a na zasielanie iných marke
tingových ponúk a oznamov.

Albánsko pre 50+

Rodinná dovolenka v Chorvátsku

dovolenka pri mori určená
pre ľudí nad 50 rokov

8-dňová rodinná dovolenka s TV LUX
pri mori v chorvátskom Šibeníku

450 €

325 €/dosp.os,
170 €/dieťa od 3 - 12 rokov

3. - 11.
september
2019

8. - 16.
september
2019

13. - 21.
september
2019

7. - 14.
júl 2019

13. - 22.
júl 2019

20.- 29.
júl 2019

o. M. Bér

o. M. Bér

(vlastná doprava)

(autobusová
doprava)

o. A. Kalamen
(autobusová
doprava)

VIAC NA WWW.AWERTRAVEL.SK

VIAC NA WWW.AWERTRAVEL.SK

Púť do Santiaga de Compostela

Turecko

pešia púť pre mladých a nezadaných od 25 do
45 rokov po “Anglickej ceste” v dĺžke 121 km

pútnický zájazd po stopách zjavení
Apoštola Jána

575 €
16. - 30. júl 2019
o. E. Janíček

VIAC NA WWW.AWERTRAVEL.SK

569 €
3. - 10.
10. - 17.
17. - 24.
október 2019 október 2019 október 2019
o. J. Drobný

o. J. Kováčik

o. M. Bér

VIAC NA WWW.AVEMA.SK

