Editorial

Listáreň
Denne nám do redakcie
prichádzajú vaše listy a
e-maily, ktoré nás povzbudzujú a obohacujú vašimi
námetmi na zlepšenie vysielania.

Vážená redakcia TV LUX, som dlhoročným členom
Klubu priateľov TV LUX. Mám 97 rokov a keďže nevládzem chodiť do kostola, môj duchovný život veriaceho je naplnený prostredníctvom vysielania Vašej a našej TV LUX. Patrí Vám vďaka a uznanie za Vašu prácu.

Juraj

Vážení a milí Luxáci, srdečne Vás pozdravujem a ďakujem Pánu Bohu, že ste. Aj keď viem, že potrebujete
odozvu, ale keďže nemám mobil, tak Vás propagujem,
že doporučujem iným Vaše vysielanie a modlím sa za
Vás a s Vami. Vďaka najmä za sväté omše, adorácie a
prenosy so Svätým Otcom.

Kontakt
TV LUX
Prepoštská 5
811 01 Bratislava
E tvlux@tvlux.sk
q (02) 21 29 55 55

www.tvlux.sk

Ružena

Číslo účtu SR:
2620013784/1100
IBAN: SK96 1100 0000
0026 2001 3784

TV LUX pozerám asi dva roky. Pred tým som o nej nevedela, no teraz ju mám pustenú skoro celý deň. Až
vďaka nej som spoznala modlitbu Korunky Božieho
milosrdenstva. Našla som návod a teraz sa ju s vami
stále modlím. Sledujem i sväté omše, lebo už nemôžem ísť ani do kostolíka. Ste mojím spoločníkom.

Číslo účtu ČR:
884488100/5500
IBAN: CZ71 5500 0000
0008 8448 8100

Aurélia

Vysielame vďaka Vám!
ĎAKUJEME!
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V škole sme sa učili deliť dejiny na pravek,
starovek, stredovek a novovek. Dnes počúvame o modernej či post
modernej ére. Je
prirodzené, že čas vnímame na základe aktuálneho časového úseku, ktorý prežívame.
Ak sme teda pred dvadsiatimi či tridsiatimi
rokmi vnímali niečo ako novoveké, dnes, pri
zrýchlenom tempe života, máme často problém zadefinovať, aké časové obdobie vzhľadom na minulosť vlastne žijeme.
Ešte nedávno sme konštatovali, že prežívame dobu relativizmu. Teda dobu, kde sa
myšlienky nezhodujúce sa s politickou korektnosťou alebo akýmsi hlavným myšlienkovým
prúdom, ktorý sa vydával za verejnú mienku,
relativizovali a ich nositelia zosmiešňovali. Trúfam si povedať, že dnes prežívame dobu selektivizmu. Teda dobu, v ktorej sa už priestor
v istých médiách niektorým myšlienkam
radšej ani neposkytne.
Televízia LUX chce aj naďalej zostať i vďaka
vašej podpore hlasom Katolíckej cirkvi, Svätého Otca, otcov biskupov i veriacich, ktorí pre
svoju vieru často musia znášať aj istú formu
poníženia. Ďakujeme za vašu
priazeň i podporu.
Jozef Kováčik
programový
riaditeľ

VÝBER PROGRAMU TV LUX

Filmové večery
DÔKAZ VIERY:
JÁN PAVOL II.
21.2. 20:30

Dokumenty
a relácie
fa-TAL Z VEĽKÉHO
ŠARIŠA

Pútavý dokument predstaví Ježišovho pozemského otca, pokorného tesára, svätého Jozefa.

SVÄTÝ ANTON
Z PADOVY:
MILOSŤ A OHEŇ
27.3. 20:30

22.2. 19:00
Odkrývanie vzácnych
v našich farnostiach.

talentov

POVOLANIE LAIK: BOŽIA
VÔĽA
4.2. 14:15
Malá sonda do života človeka
- Alfonza Jucka, ktorý sa snaží
evanjelizovať pomocou médií.

KAUZA KRISTUS
12.4. 20:15

Sväté omše a
pobožnosti
NOVINKA

SVÄTÁ OMŠA
Z MANHATTANU,
NEW YORK
22.2. 16:00

Známu neurochirurgičku poveria,
aby potvrdila možný zázrak, ktorý
sa údajne udial na príhovor Jána
Pavla II.

SVÄTÁ OMŠA Z VATIKÁNU
26.2. 16:00
Popolcová streda

DÔKAZ VIERY:
SVÄTÝ AUGUSTÍN
28.2. 20:30

Dokument približuje najdôležitejšie udalosti života sv. Antona
z Padovy.

Tajný agent dostáva špeciálnu misiu - má na planéte vypočuť viacero svedkov. Ide tu o mega podvod, alebo majú tí čudáci predsa
len pravdu?

DÔKAZ VIERY:
SVÄTÝ FRANTIŠEK
Z ASSISI
3.4. 20:30

NOVINKA

Ambiciózny a úspešný novinár
Lee Strobel začína s uplatnením
všetkých svojich žurnalistických a
právnických skúseností odhaľovať
skutočnú podstatu kresťanstva...

PRE CHUDOBNÝCH
19.4. 20:15

TAJOMSTVO
KRISTOVEJ TVÁRE
31.3. 21:15
Príbeh matky neprestávajúcej
sa modliť za svojho zblúdeného
syna…

KLAMSTVÁ O EUTANÁZII
3.3. 21:15

SVÄTÁ OMŠA Z NIMNICE
1.3. 10:00

Aké sú skutočné dôvody, pre ktoré sa ľudia rozhodujú ukončiť svoj
život, a aké rany zanecháva na príbuzných eutanázia, ktorú vlastne
nik nechcel.

Relikvie Krista, vzácne pre milióny
veriacich, sú objektom štúdií pre
vedcov hľadajúcich odpovede.

OTCA
20.3. 20:30

TAJOMSTVO
SVÄTÉHO HROBU
7.4. 21:15
Najnovšie vedecké objavy a výroky vedcov, ktorí sa zaoberali posmrtnými relikviami zachovanými
z hrobu Ježiša Krista.
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MÁRIINA KRAJINA
14.3. 20:30

KRÍŽOVÁ CESTA
PI a NE 15:30

DÔKAZ VIERY: SVÄTÁ
RITA
13.3. 20:30

Mladý muž sa stratí v prírodnej rezervácii. Keď sa zrazu objaví, tvrdí,
že sa zachránil vďaka zázračnej
pomoci sv. Františka z Assisi.

POVOLANÝ
A VYVOLENÝ
11.4. 19:00

počas Pôstu

V dedinke v horách chladnokrvne
zbili a dobodali nemeckého turistu. Ale láska jeho priateľky, odvaha
horlivého kňaza a príhovor sv. Rity
z Cascie mu pomôžu sa zázračne
vrátiť do života...

NOVINKA

Príbeh hrdinského života Božieho
služobníka otca Vincenta Capodanna, ktorý odvážne pôsobil ako
námorný kaplán.

Giuseppe Moscati bol lekárom,
profesorom, vedcom a preslávil sa
svojim mimoriadnym prístupom k
chudobným. Žil na prelome 19. a
20. storočia. Hovorilo sa o ňom
ešte za jeho života, že bol zázračným lekárom, ktorý vedel vždy
určiť správnu diagnózu po tom,
čo sa oboznámil s pacientovými
symptómami. Zomrel v roku 1927.
V roku 1987 bol kanonizovaný za
svätého.
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1. Zakúpenie licencie
Rokovanie s distribútorom filmu o podmienkach licencie: cena, licenčná doba, rozsah práv (napríklad,
či to bude len pre vysielanie v TV LUX alebo aj na
internete).

2. Cena filmu

Ako pre vás
pripravujeme
filmy
Filmové večery, ktoré vám Televízia
LUX prináša každý víkend, sa stali jedným z najsledovanejších programov TV
LUX. Diváci si žiadajú stále nové a nové
filmy. Za ich prípravou sa však skrýva
veľa práce aj peňazí. (red.)
Nákup programov (akvizície) a pri zahraničných programoch aj následná
výroba slovenskej verzie, sú časovo
a finančne pomerne náročné procesy.
Napriek tomu je stále lacnejšie a rýchlejšie si program kúpiť, ako vyrábať vlastný
animovaný, dokumentárny, či hraný film.
V roku 2019 sme pre Televíziu Lux nadabovali 1806 minút dokumentov (10 samostatných dokumentárnych filmov a 8
seriálov), ako aj 632 minút animovaných
a hraných filmov (napríklad filmy Kauza
Kristus, či Staromódny).
Marek Poláček
LUX communicatiown, oddelenie akvizícií
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Filmové večery
patria k najsledovanejším programom
TV LUX.

......?
Vedeli
ste, že

Zakúpenie a dabing
1 celovečerného filmu
stojí 5 000 € a viac.
Po zakúpení licencie sa film
môže odvysielať len zopárkrát.
Licencia na film sa kupuje
len na 2 – 3 roky.
TV LUX začala s pravidelným
vysielaním celovečerných
filmov v roku 2011.
Filmy vysielame vďaka
finančnej podpore
našich divákov.

Pohybuje sa v pásme 7-15 €/min.
pri dokumentárnych filmoch, a pri
bližne 20-30 €/min. programu pri
hraných a animovaných filmoch.

3. Preklad scenára
Prekladateľ dostane scenár v
pôvodnom originálnom jazyku.

4. Lipsing
(úprava dialógov)
Po preložení scenára do slovenského jazyka prichádza
fáza, kedy sa text musí upraviť
tak, aby pasovali dialógy do
otvárania úst hercov vo filme.

5. Dabing
Režisér obsadí hercov do jednotlivých postáv. Vo zvukovom štúdiu sa v priebehu 2-3 dní usilovnej
práce nahrá dabing.

6. Vysielanie filmu
Po konečnom spracovaní finálnej verzie filmu rozhodne programové oddelenie, kedy sa bude vysielať.
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Máriina
krajina
Nový film o Medžugorí

Medžugorie
Fenomén údajných mariánskych zjavení
v Medžugorí sa aj naďalej pozorne skúma. V uplynulom roku prišlo k dôležitému
rozhodnutiu. „Svätý Otec rozhodol, že
sa môžu organizovať púte do Medžugoria. Treba sa pri tom vždy postarať, aby sa
vylúčilo, že by sa tieto púte interpretovali
ako potvrdenie známych udalostí, ktoré si
ešte vyžadujú preverenie zo strany Cirkvi,“
informoval hovorca Svätej stolice Alessandro Gisotti. Tejto téme sme 18. 9. 2019
venovali aj reláciu Jeden na jedného, ktorú si môžete pozrieť vo webovom archíve
TV LUX. (pozn. red.)

Televízia LUX preto v súlade s týmto rozhodnutím o oficiálnom povolení a plne v
jeho súlade ponúkne na základe početných
žiadostí našich divákov v letnom období niekoľko turnusov duchovnej obnovy v
Medžugorí. Tešíme sa na spoločné stretnutia.
Ako hlavnú cenu Klubovej súťaže, ktorú pripravujeme v mesiacoch marec a apríl, sme
pre vás pripravili ako jednu z hlavných cien
pútnický zájazd do Medžugoria pre dve
osoby. Viac o súťaži sa dozviete na strane
12. (pozn. red.)
Jozef Kováčik
programový riaditeľ
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Juan Manuel Cotelo je známy španielsky režisér. Zo slovenských kín aj z obrazoviek TV
LUX ho poznáme ako autora filmu Posledný vrchol. Celovečerný dokumentárny film
mapuje život mladého obľúbeného kňaza,
ktorý zahynul spolu s priateľmi v milovaných
horách.
TV LUX vám v marci prinesie ďalšie z Juanových diel. Tentokrát pôjde o celovečernú dokufiction o hľadaní zmyslu života. Juan v úlohe diablovho advokáta dostane mimoriadne
náročnú úlohu. Zistiť, čo sa to deje vo svete
katolíkov. Začína tam byť čoraz viac zvláštnych obrátení a zmien životov. Prečo a kto
za tým stojí? Tajný agent teda dostane úlohu
infiltrovať sa medzi katolíkov a zistiť pravdu.
Agent Chotaeme cestuje po svete a postupne stretáva ľudí, ktorí zmenili svoj život. Ich
osudy sú poznačené zmenou správania a
životom pre hodnoty, ktorými predtým pohŕdali alebo im boli cudzie.
Film Máriina krajina rozpráva príbehy ľudí,
ktorým život zmenilo nenápadné miestoMedjugorje. Bez toho, aby si nárokoval posudzovať pravosť či nepravosť týchto zjavení,
prináša silné životné príbehy pospájané na
pozadí na prvý pohľad neviditeľným vláknom
mariánskej spirituality. Film je inšpiráciou a
povzbudením pre mnohých, ktorí hľadajú,
alebo prežívajú rôzne ťažkosti. Bývalý ateista,
topmodelka, lekár, ktorý vykonal tisíce potratov, ochrnutá tanečnica... Tí všetci dokázali
zmeniť život. A ak to dokázali oni, bude mu		
sieť niečo so svojim životom uro			
biť aj agent Chotaeme.
				 Pretože iba spoznať pravdu
					 nestačí. Je potrebné ju
premiéra
						 nasle
dovať.

14. 3. 20:30

15. 3. 16:40
				
repríza

Jozef Kováčik
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PRAVIDELNÉ
RANNÉ SVÄTÉ OMŠE
AJ Z PREŠOVA

DOKUMENTÁRNE
FILMY ZA 2 %

Novinka od konca januára
My v Televízii Lux stále hľadáme spôsoby, ako sa
priblížiť k čo najväčšiemu počtu z vás. Keďže v
Prešovskom kraji má náš Klub priateľov TV LUX
najviac členov, najviac tzv. klubistov, rozhodli sme sa zaradiť do nášho vysielania pravidelne
svätú omšu z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove. Viedla nás k tomu aj dlhodobo dobrá spolupráca s pánom dekanom Jozefom Dronzekom.
Okrem toho sa rozrastá naša prešovská pobočka, čo nám tiež umožňuje rozšíriť projekty v tejto
časti Slovenska. Od konca januára vás teda pozývame sledovať zatiaľ vždy v poslednú stredu v
mesiaci svätú omšu z Konkatedrály sv. Mikuláša
v Prešove.
Jana Trávníčková

V tomto roku plánujeme ešte zo spomínaných
2 % nakrútiť ďalšie štyri dokumenty: na Sibíri o
saleziánovi Jozefovi Tóthovi, o sestrách premonštrátkach v Los Angeles v USA a o adopcii
beninských seminaristov slovenskými rodinami. Uvažujeme tiež o filme z Azerbajdžanu
alebo z Austrálie. Ďakujeme, že podporujete
našu snahu šíriť hodnoty evanjelia v médiách.
Tento rok sa o vaše 2 % uchádzame opäť cez
Nadáciu LUX.
Marek Poláček

programové oddelenie TV LUX

ROK BOŽIEHO
SLOVA V TV LUX
Pápež František apoštolským listom z 30. septembra 2019 ustanovil Nedeľu Božieho Slova,
ktorá sa bude sláviť vždy v 3. cezročnú nedeľu. V
tomto roku pripadol na 26. januára.
Konferencia biskupov Slovenska okrem iného aj
v nadväznosti na spomínané rozhodnutie pápeža, vyhlásila tento liturgický rok za Rok Božieho
slova.
Aj my v TV LUX si uvedomujeme naliehavú potrebu každodenného čítania Svätého písma.
Pripravujeme pre vás nové krátke televízne formáty, pomocou ktorých by sme chceli vzbudiť v
ľuďoch chuť čítať a počúvať Božie slovo a snažiť
sa ho potom aj uviesť do života. Veríme, že tento
rok nám všetkým pomôže, aby bolo Božie slovo
viac prítomné a živé v našich rodinách, aby sa
Sväté písmo dostávalo viac do nášho každodenného rozmýšľania a následne aj konania.
Janka Zibalová

LUX communication

SÚŤAŽ
AMATÉRSKYCH
FILMÁROV
SAFI 2020

začíname

25. 2. o 17:30 h
Doma je doma
safi.tvlux.sk
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V uplynulom roku sme sa o 2 % z Vašich daní
(za rok 2018) uchádzali spoločne s Pápežskými misijnými dielami. Darovali ste nám 39 080
eur, z ktorých sa nám už podarilo nakrútiť tri
dokumentárne filmy: film “Misia” z Bolívie o
verbistovi Ondrejovi Peštovi, film “Dotknúť sa
rán” o rogacionistovi Vlastimilovi Chovancovi
v Rwande a tiež dokument “Otec” o misionárovi Ivanovi Ďurišovi pôsobiacom medzi deťmi ulice v hlavnom meste Kene.

Viacerí mladí filmári nás už netrpezlivo kontaktujú, či pripravujeme SAFi aj v roku 2020.
Tešíme sa, že naša filmárska súťaž za 6 rokov svojej histórie už získala svojich verných
divákov i súťažiacich. Samozrejme, ani tento
rok ju neopomenieme!
Na podnet samotných súťažiacich sme sa v
tomto roku rozhodli pre nové termíny súťaže.
Pripravovať súťažné video počas skúškového
obdobia bolo pre mnohých vysokoškolákov
náročné. Preto v roku 2020 začne súťaž až vo
februári a na finále sa môžete tešiť v máji.
Nenechajte si ujsť oficiálne spustenie súťaže
v relácii Doma je doma v utorok 25. 2. 2020
o 17:30 h, kde sa dozviete aj všetky dôležité
informácie. Po tomto dátume už bude aktualizovaná aj stránka súťaže safi.tvlux.sk so všetkými potrebnými informáciami.
Už teraz sa tešíme na všetky inšpiratívne, vtipné i hodnotné videá, ktoré nám do SAFi 2020
pošlete.
Veronika Strelková
koordinátorka súťaže SAFi
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Pozvite v období od 1. 3. do 30. 4. 2020
do Klubu priateľov aspoň
jedného nového člena*.

Klub
priateľov
TV LUX

Vy i novo prihlásený člen budete zaradení
do žrebovania o hodnotné ceny.

POZÝVAJÚCI ČLENOVIA MÔŽU VYHRAŤ:

NOVÍ ČLENOVIA MÔŽU VYHRAŤ:

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.

DUCHOVNÁ
OBNOVA
S TV LUX
V MEDŽUGORÍ
PRE 2 OSOBY

Zlatý medailón sv. Pátra Pia od Zlatníctva Aqamarín
Víkendový pobyt v penzióne AJA
v Ždiari pre rodinu s 2 deťmi
Rodinný víkendový pobyt v penzióne VeLa
v Malom Slavkove
Poukážka na nákup v internetovom portáli
kumran.sk v hodnote 50 €
Darčekové produkty Melina v hodnote 50 €

LETNÝ POBYT
V KÚPEĽOCH
NIMNICA S TV LUX
PRE 2 OSOBY

Výhody pre členov Klubu priateľov TV LUX

Víkendový pobyt
pre rodinu s 2 deťmi
v hoteli Bojnický
vínny dom
Poukážka na nákup
v internetovom portáli
kumran.sk v hodnote 50 €

*Viac o prihlasovaní do Klubu priateľov sa dočítate na s. 13 - 14. Nový člen sa do Klubu priateľov prihlasuje sám.
Pri prihlasovaní uvedie číslo klubistu, ktorý ho pozval. V prípade otázok nám píšte na klub@tvlux.sk.

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)

ŽREBOVANIE V LUXÁRNI 16. 5. 2020 O 17:00 H

Špeciálne zľavy len pre členov Klubu priateľov Tv LUX

PRÍJMY A VÝDAVKY 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

NOVEMBER 2019
dary od podporovateľov 131 697,34 €

DECEMBER 2019
dary od podporovateľov 183 715,01 €

príjmy z reklamy 55 902,72 €

príjmy z reklamy 70 125,59 €

náklady 155 895,60 €

náklady* 175 856,57 €

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

1760 €

259 €

PÚŤ DO MEXIKA

LETNÉ POBYTY
V NIMNICI

návšteva pútnického miesta Guadalupe, Mexiko
City, Taxca, či Acapulca

duchovno-relaxačné pobyty s TV LUX v Kúpeľoch Nimnica

13. 11. - 24. 11. 2020 J. KOVÁČIK, P. HUDÁK
25. 11. - 6. 12. 2020 J. KOVÁČIK, J. VITTEK

16. 6. - 21. 6. 2020 M. GAVENDA
23. 6. - 28. 6. 2020 J. KOVÁČIK
30. 6. - 5. 7. 2020 S. ZVOLENSKÝ

RODINNÁ DOVOLENKA
V CHORVÁTSKU

PÚŤ
DO MEDŽUGORIA

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

duchovná obnova s TV LUX na známom mieste
modlitby a mariánskej úcty

DOSPELÝ
349 €

DIEŤA
0 - 170 €

19. 7. - 26. 7. 2020
2. 8. - 9. 8. 2020
9. 8. - 16. 8. 2020

19. 7. - 25. 7. 2020
26. 7. - 1. 8. 2020
8. 8. - 14. 8. 2020

12. 8. - 18. 8. 2020
16. 8. - 22. 8. 2020
20. 8. - 26. 8. 2020

