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Istý náboženský spisovateľ opisuje vianočný príbeh.
Šéf pracovného kolektívu dostal pred Vianocami poz
drav. Obrázok na ňom znázorňoval krásnu betlehemskú
krajinu. Šéfa na pozdrave najviac zaujali rozospievaní anjeli s nápisom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Nechal si ho
na pracovnom stole a aj počas dňa sa k nemu viackrát
vracal pohľadom. Obraz spievajúcich anjelov, ktorí zvestujú pokoj, sa mu neustále vracal do mysle. Bezsenná
noc a myšlienky spôsobili v jeho živote zmenu. Spomenul si totiž na svoju namrzenú tvár, nervózne správanie,
odmeraný prístup k druhým. Na druhý deň ráno pri vstupe do práce sa odzdravil vrátnikovi. Milo sa prihovoril kolegom, ktorých stretol. Pre všetkých mal slovo povzbudenia. Všetci, čo ho poznali, sa spytovali – čo sa to deje
s naším šéfom?
Vytvárať prostredie pokoja je neraz ťažké. Niekedy totiž
prežívame chvíle strachu, obáv a možno neistoty, čo
spôsobuje nepokoj. Aj tento rok na Vianoce však prichádza dieťa Ježiš, ktorý „zažiari tým, čo sedia vo tme a v
tôni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ (Lk 1,79)
Prijmite, milovaní priatelia, aj naše vysielanie ako
pozdrav pokoja. Kiež Božie dieťa naplní darom pokoja vás, naši drahí otcovia biskupi, i duchovní otcovia farností, ktorí nám svojim prístupom pomáhate. Kiež Ježiš naplní pokojom srdcia vás, naši
drahí členovia Klubu priateľov, priaznivci, dobrodinci
i všetci diváci. Zvlášť myslím na vás, drahí chorí a starí,
ktorí ste „baštou“ modlitby a obety pre
Televíziu Lux.
Verím, že aj naše programy nám
počas týchto dní budú pomáhať
vytvárať v srdciach pokoj
a byť jeho šíriteľmi v
našom okolí.

Marián Bér,
riaditeľ Klubu
priateľov TV LUX

Vianočný program TV LUX
bude aj tento rok veľmi pestrý a
rovnako ako minulý rok, bez reklamných spotov. Miesto nich
nás sviatočne naladia vianočné
hudobné videoklipy. Veríme, že
program, ktorý sme pre vás pripravili, prinesie do vašich domácností pokoj a radosť.

UTOROK 24. 12.
7:00 Svätá omša
Priamy prenos z kaplnky
TV LUX.

____________________________
16:40 Detský blok
• Ako Iesodo prišiel na svet
• Dobrodružstvá chrobáčikov.
• Brat František - o čom sú Vianoce

ŠTVRTOK 26. 12.
10:00 Svätá omša

21:30 Svätá omša v noci
Narodenia Pána
Priamy
prenos
omše z Vatikánu.

svätej

STREDA 25. 12.
10:00 Svätá omša
Priamy prenos z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove.

____________________________
12:00 Urbi et Orbi

Priamy prenos z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove.

____________________________
13:00 Princ egyptský
Biblický príbeh o Mojžišovi, ktorý sa stal egyptským
princom a nevlastným
bratom budúceho faraóna Ramzesa.

____________________________
15:00 Niečo (na)viac
Príbeh Dorotky, ktorá má
o jeden chromozóm (na)
viac.

Vianočné posolstvo Svätého Otca a požehnanie
Urbi et Orbi

____________________________ ____________________________
18:10 Sviatočný príhovor
kardinála Tomka

____________________________
18:25 Vianočný koncert
skupiny Sokoly

14:30 Jasličková pobožnosť
z Oščadnice
Záznam pobožnosti z Kysúc

_______________________
____________________________ 20:05 Staromódny NOVINKA

Záznam z koncertu z Kostola sv. Anny v Oravskej
Lesnej.

____________________________

20:05 Život je krásny
19:45 Chlieb z neba
Bezdomovci Lilli a Annibale nájdu
na skládke dieťa - chlapca, ktorý je
pre niektorých ľudí z nejakého dôvodu neviditeľný. Zvesť o udalosti
sa rýchlo rozšíri.
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George Bailey je čestný
a skromný občan, ktorý
vedie malú rodinnú banku. Na Štedrý večer náhle
zmizne veľká suma peňazí. Keď sa rozhodne spáchať samovraždu, stane
sa niečo mimoriadne.

Clay Wash sa vzdal hýrivého
štýlu života a vedie obchod
so starožitnosťami. Keď si
uňho prenajme izbu Amber, mladá a bezstarostná
žena, sú navzájom sebou
očarení. Napriek hlbokým
zraneniam z minulosti sa
rozhodnú vstúpiť do vzťahu
„staromódnym“ spôsobom.

22:00 Vianočný koncert
Terchovci

UTOROK 31. 12.

Záznam koncertu z Bratislavy - Krasnian.

22:00 Boží šramot
sviatočný koncert
Záznam koncertu.

____________________________
23:30 Rok korunuješ, Pane,
svojou dobrotou

PIATOK 27. 12.

Záznam ďakovnej pobožnosti z kaplnky TV LUX.

STREDA 1. 1.
17:00 Slávnostné vešpery
a Te Deum
Priamy prenos z Vatikánskej baziliky

____________________________

SOBOTA 28. 12.
17:00 Luxáreň
relácia o zákulisí Televízie
Lux (viac na s. 12)

____________________________

9:30 Svätá omša na sviatok
Zjavenia Pána
Priamy prenos z Vatikánu

____________________________
20:15 Zvony od Panny Márie
18:30 faTAL
Špeciálne silvestrovské vydanie relácie faTAL prinesie výber toho najlepšieho
z prenosov v Lendaku,
Terchovej a Radošovciach, ale aj úplne nové
vianočné
prekvapenia
z týchto troch rázovitých
farností.

____________________________

20:00 Ako Boh dá

20:30 Cristiada - Na väčšiu
česť a slávu
Film Cristiada je skutočným príbehom boja
za náboženskú slobodu
v 20-tych rokoch 20. storočia v Mexiku.

Priamy prenos z Vatikánu

PONDELOK 6. 1.

20:30 Dôkaz viery:
Svätý Júda Tadeáš
Kňaza pracujúceho pre
Vatikán požiadajú, aby sa
ujal prípadu manifestácie
robotníkov z cementárne.
Keď však začne v mestečku vyšetrovať, čo sa deje,
zistí, že sa pravdepodobne udial skutočný zázrak
na príhovor svätého Júdu
Tadeáša.

09:30 Svätá omša na sviatok
Bohorodičky

Otec O´Malley sa stal
školským kaplánom v Škole Panny Márie na chudobnom predmestí New Yorku. Komunikácia so školskými sestrami Notre
Dame však je komplikovaná a ich názory na vedenie školy sú odlišné.

NEDEĽA 12. 1.

NOVINKA

Talianska filmová komédia režiséra
Edoarda Falconeho, plná vtipných
dialógov a trefných pohľadov na
spoločenské a sociálne schémy s
optimistickým posolstvom: To najdôležitejšie je jednoducho veriť.

9:30 Svätá omša na sviatok
Krstu Pána
Priamy prenos zo Sixtínskej kaplnky

Pripravila Michaela
Škodová. Zmena
programu vyhradená.
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Predvianočný
deviatnik
15. 12. – 23. 12.
o 19:25 h

Kto klope tam?
My dvaja chudobní.
______________

Kto dá prístrešie
Svätej rodine?
Predvianočný deviatnik opäť na obrazovkách TV LUX

Z Lukášovho evanjelia poznáme príbeh, v ktorom Jozef s Máriou prichádzajú do
Betlehema a hľadajú prístrešie. Nikde sa však nenašlo
voľné miesto, a tak sa uchýlili do jaskyne, kde Panna
Mária dala svetu Ježiša. Táto
udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti
- hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Rodiny po deväť
večerov pred Vianocami
spoločne putujú s obrazom
Svätej rodiny z domu do
domu, aby hľadali prístrešie
pre narodenie Božieho Syna
a spoločnou modlitbou sa
pripravovali na Ježišov príchod na svet.
K tejto krásnej tradícii chceme inšpirovať i ďalšie rodiny a farnosti aj vo vysielaní
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Televízie LUX. V období od
15. do 23. 12. vám pravidelne každý večer prinesieme
modlitbu predvianočného
deviatnika. Nakoľko je predvianočný deviatnik ľudovou
pobožnosťou, v každom
kúte Slovenska sa túto pobožnosť modlia veriaci inou
formou. My vám ponúkame
tiež tú svoju - televíznu verziu.
Modlitbu deviatnika ste na
obrazovkách TV LUX mali
možnosť sledovať aj v predošlých rokoch, no bola
nakrútená ešte v nižšej obrazovej kvalite. Preto sme sa
rozhodli nakrútiť ju pre vás
nanovo. Aj tentokrát nám
pomáhali veriaci z Bratislavy-Rače, ktorým aj touto formou veľmi pekne ďakujeme

Čože vám dám?
Len nocľah chatrný
prosíme si ponížene,
z ďalekej sme prišli
zeme.
______________
Ja neznám vás!
Prosíme, pusťte nás!
______________
To nemôž byť!
Veď izieb je nazbyt.
Podaromná je vaša
reč, nieto miesta,
choďte preč!

za ich ochotu. Veríme, že
aj modlitba predvianočného deviatnika bude pre vás
sprievodcom pri príprave na
narodenie nášho Spasiteľa.
Veronika Strelková

SVÄTÉ OMŠE
V POSUNKOVOM
JAZYKU
prvý pondelok
v mesiaci 7:00

Služba
pre nepočujúcich
Rozhovor s br. Silvestrom Poliakom,
vedúcim pastorácie nepočujúcich v Bratislave

Ako ste sa dostali k službe nepočujúcim?
Pred 8 rokmi, po skončení noviciátu, som
sa presunul do Bratislavy, kde som začal miništrovať na svätých omšiach pre nepočujúcich. Postupne som sa naučil jednoduché
posunky. Nepočujúci si ma všimli a zavolali
ma, či sa chcem učiť posunkový jazyk. Spočiatku som tejto otázke nebol naklonený,
ale časom sa to zmenilo. Asi pred 2 rokmi
ma predstavený ustanovil za vedúceho pastorácie pre nepočujúcich v Bratislave.
Koľkí kňazi sa venujú pastorácii nepočujúcich na Slovensku?
Momentálne je nás len 5. Našou túžbou je,
aby sa tento počet zvýšil, ale uvedomujem
si, že kríza duchovných povolaní tejto našej
túžbe tak skoro nevyhovie. Neprestávame
sa však za to modliť.
TV LUX sa od jari 2019 venuje aj vysielaniu
pre nepočujúcich. Ako vnímate túto službu?
Osobne sa veľmi teším. Titulky v reláciách,
filmoch, či svätá omša v posunkovom jazy-

ku, sú pre nepočujúcich nesmierne dôležité. Skúste si predstaviť, že sledujete film v
jazyku, ktorému nerozumiete, a ktorý je bez
titulkov. Asi takto sa cítia nepočujúci,
keď sledujú TV bez titulkov či posunkov.
V Televízii LUX slúžite najmä sväté omše
pre nepočujúcich. V čom sú pre vás, celebranta, iné?
Okrem toho, že musím posunkovať, je iná
aj technická oblasť zabezpečenia - príprava
a zadelenie liturgických čítaní, zabezpečenie nepočujúceho, ktorý bude tlmočiť odpovede ľudu, dohliadnuť, aby bolo posunky
a artikuláciu úst dobre vidieť... Ale iný je aj
pocit jemnej trémy, ktorá nastupuje v momente uvedomenia si živého vysielania.
Ako vás obohacuje práca s nepočujúcimi?
Je to nesmierna radosť z Pánovho daru a
milosti, že môžem byť jeho viditeľným a
komunikačným nástrojom pri privádzaní
nepočujúcich k živému Bohu, ktorý ich nesmierne miluje.
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SPOLU
3. séria
„Do zástupu skúsených starcov
postav sa a s (celým) srdcom
sa oddaj ich múdrosti, ...“
(Sir 6, 35)

V tretej sérii relácie Spolu bude múdrosti starého otca Jakuba načúvať vnučka Žofka. Spolu budú čítať Sväté písmo.
Vydajú sa tiež zistiť, ako povolania, ktoré
sa v Svätom písme spomínajú, vyzerajú
dnes. A pán farár im vysvetlí, ako to bolo
v biblických časoch.
Skúsme si spolu pripomenúť krásu zrelého veku. Veríme, že relácia bude povzbudením pre všetky generácie. Mladí, aby
nezabúdali na starších a starší, aby videli,
že stále majú svoje miesto a poslanie.
Niekedy si stačí sadnúť a nerušene načúvať. Len tak čerpať zo studnice múdrosti.
Vstúpte s nami do starkého obývačky.

Výrobný tím z banskobystrickej
pobočky TV LUX, ktorý reláciu
pripravuje

Františka Stanovčáková

od 9.1.2020
každý druhý
štvrtok 17:00
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Starý otec Jakub s vnučkou Žofkou

Aké zmeny
čakajú reláciu
Moja misia
magazín?
Od januára sa vo vysielaní Televízii Lux môžete tešiť na misijné piatky. Dvakrát do mesiaca budeme totiž reprízovať to najlepšie
z doteraz vyrobených dielov relácie Moja
misia magazín. Nové časti budeme v premiére vysielať tiež dvakrát do mesiaca. Tie
budú mať 26 minút, namiesto pôvodnej
hodiny. Po novom ich súčasťou už nebude
dokumentárny film. Nové diely tak nebudú
limitované krajinami a témami, ktoré doteraz vymedzoval film. Otvoria sa tým dvere
mnohým novým zaujímavým hosťom, akými sú napríklad misionári práve dovolenkujúci na Slovensku, misijní dobrovoľníci

či misijní horlitelia a mnohí ďalší. Súčasne
vyvíjame aj novú misijnú reláciu, ktorá by
sa na obrazovky Televízie Lux mohla dostať v septembri 2020. Do spolupráce na
tomto vznikajúcim formáte sme prizvali aj
Pápežské misijné diela, pričom uvažujeme,
že reláciu budeme nakrúcať v ich nových
misijných priestoroch.

Otázky, ktoré
si treba klásť
Nová kniha
Prečo ľudia veria
z vybraných relácií
Duchovnej poradne

V duchovnom živote nás často trápia
mnohé otázky. Možno sa i vám stáva, že
neveriaci sa vás v práci či v škole zvedavo
pýtajú práve na tie oblasti, na ktoré neviete odpovedať. Ako sa s takýmito otázkami
vysporiadať a ako riešiť ten či onen problém? Pomôckou pri hľadaní odpovedí
môže byť práve nová publikácia s názvom
Prečo ľudia veria? Kniha je prepisom vybraných relácií Duchovnej poradne TV
Lux. Na otázky preto odpovie priamo kňaz
Ján Buc a otec Michal Zamkovský CSsR.
Publikácia ponúka priestor aj vám! Môžete

si do nej značiť vlastné poznámky a otázky,
či zvýrazňovať obľúbené myšlienky.
Knihu si v prípade záujmu môžete objednať
na stránke www.lux.sk alebo na telefónnom čísle 02/60 20 27 20.
Noemi Gieratová
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Fotoreportáže
čo sa udialo
od septembra
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SÚŤAŽ Odmeňujeme
vašu štedrosť
Drahí členovia Klubu priateľov TV LUX! Každé Vianoce je k nám
Pán štedrý, pretože vždy s veľkou láskou môžeme prežívať, ako
sa nám daruje. V tejto štedrosti aspoň čiastočne dobrého Pána
Boha nasledujeme. A tak aj my sa vám chceme poďakovať za všetky vaše modlitby, obety a dary tým, že odmeníme Vašu štedrosť.
V špeciálnom sviatočnom vydaní Luxárne v sobotu 28. 12. 2019 o
17:00 vyžrebujeme 15 členov Klubu priateľov, ktorí získajú:

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
AUGUST 2019
dary od podporovateľov
73 854,15 €
príjmy z reklamy
39 891,36 €
náklady*
115 331,08 €

SEPTEMBER 2019
dary od podporovateľov
112 056,39 €
príjmy z reklamy
44 860,81 €
náklady*
164 630,41 €

OKTÓBER 2019
dary od podporovateľov
113 385,02 €
príjmy z reklamy
33 396,54 €
náklady*
138 684,38 €

*náklady na vysielanie priamych prenosov, nákup filmov a dokumentov,
výroba relácií, vysielací signál, klubové výjazdy do farností, ...)
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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.

Výhody pre členov Klubu priateľov TV LUX

SVÄTÉ OMŠE

BULLETIN

AKTUALITY

ARCHÍV RELÁCIÍ

za všetkých členov
živých i zomrelých
(UT 7:00)

o dianí v TV LUX
5x do roka

a programové informácie e-mailom

TV LUX na DVD
(10 €/1 ks DVD)

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:....................................................... Tel. číslo:....................................................................
Adresa:.................................................................................................................................................................
Diecéza:..............................................................................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................................................................
Do Klubu priateľov ma pozval:...................................................................................................................

Moje údaje sú spracované pre účely Klubu priateľov TV LUX.*

BULLETIN
Časopis Klubu priateľov TV LUX si prajem dostávať
(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

NIE

SMS

ÁNO

NIE

ÁNO

(pozvánky na program a akcie TV LUX, priania k sviatkom)

.................................
PODPIS

VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU ODOŠLITE NA ADRESU:
TV LUX, S. R. O., PREPOŠTSKÁ 5, 811 01 BRATISLAVA
* Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona
18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Úplné znenie nájdete na webovej stránke www.tvlux.sk/osobne-udaje

1 295 €

RODINNÁ LYŽOVAČKA S TV LUX

ARMÉNSKO - GRUZÍNSKO

5-dňová rodinná lyžovačka s TV LUX v poľských
Tatrách v Zakopanom s ubytovaním v 4-hviezdičkovom hoteli Belvedere.

Navštívte s nami najkrajšie miesta Arménska
a Gruzínska - krajín so starobylými kresťanskými
koreňmi.

DOSPELÝ

DIEŤA:

229 € / 249 €

0 € - 129 €

16. - 20. 2.
2020

(podľa veku dieťaťa
a typu lôžka)

23. - 27. 2.
2020

1. - 5. 3.
2020

235 €

21. 4. - 1. 5. 2020
JOZEF KOVÁČIK

26.4. - 6.5.2020
MARIÁN ONDREJKA

198 €

PÚTNICKÉ MIESTA
PO ČESKEJ REPUBLIKE

PÚŤ PO SLOVENSKEJ
REPUBLIKE

Po stopách viery a mariánskych pútnických
miest v Českej republike.
14. 5. - 18. 5.
21. 5. - 25. 5.
28. 5. - 1. 6.
2020
2020
2020

Návšteva najznámejších slovenských pútnických
miest za 5 dní. Odchod z BA a KE.

O. M. BÉR

O. J. DROBNÝ

O. E. JANÍČEK

4. 6. - 8. 6.
2020

11. 6. - 15. 6.
2020

18. 6. - 22. 6.
2020

O. J. DROBNÝ

O. E. JANÍČEK

O. M. BÉR

16. 4. - 20. 4. 2020
23. 4. - 27. 4. 2020
30. 4. - 4. 5. 2020

