Listáreň
Vyberáme z vašich listov…

Srdečne Vás pozdravujem a ďakujem všet
kým pracovníkom TV LUX za všetku prácu,
ktorú vykonávate v prospech Cirkvi a náro
da v tomto zložitom období.
. Štefan .
...........................................................
Deti rady sledujú svätú omšu, kde je na te
levízore zelený macko v hornom rohu. Je
náročné ich ustriehnuť, ale som rada a veľ
mi vďačná za tieto detské omše.
. Alena .

Chcel by som vyjadriť vďaku za produkciu
seriálu Fara v meste. Oceňujem vynikajú
ci scenár, príbehovú líniu, výkony účinku
júcich, ale aj kvalitné spracovanie obrazu
a zvuku. Je veľmi dobré, že v dnešnej dobe
vie katolícka televízia vyprodukovať serióz
nu, slušnú a zároveň zaujímavú seriálovú
alternatívu k seriálom komerčných televí
zií s prvoplánovým humorom a často ne
vhodným posolstvom.
. Ľuboš .

Obľúbený seriál Fara v meste ste mali
možnosť sledovať počas Veľkej noci

Natálka sa modlí ruženec po výzve o. Martina Kramaru

...........................................................
Veľmi si vážim a skutočne Vám úprimne
ďakujem za perfektne odvedenú prácu po
čas celého roka, ale osobitne počas toh
toročného pôstu, kedy sa zatvorili všetky
kostoly a chrámy, prestali sa slúžiť boho
služby a bol značne obmedzený pohyb
vonku. Je úžasné, čo robíte a ako to robíte
pre nás divákov.
. Eleonóra .
...........................................................

...........................................................
Veľmi pekne Vám ďakujem za vysielanie
svätej omše v maďarskom jazyku. Sledu
jem aj sväté omše v slovenskom jazyku,
ale v materinskom jazyku je to asi predsa
len najbližšie.
. Mária .

Svätú omšu v maďarskom jazyku slúži o. Tomáš Molnár

...........................................................
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Editorial

Sme tu pre Vás
a Vy ste nás podržali

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

Ak by sme mali vyjadriť jednou vetou to, čo sme za ostat
né týždne v Televízii Lux prežili, charakterizovali by sme to
vetou: Sme tu pre Vás a Vy ste nás podržali.
Už od prvých chvíľ zverejnenia informácie o obmedzení
pohybu a verejného slávenia svätých omší nám bolo jas
né, že začína čas, ktorý nás preverí. Nikto z nás s niečím
podobným nemal skúsenosť. Rozhodovať sme sa museli
nie zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu, niekedy do
konca z minúty na minútu.
S odstupom času môžeme konštatovať, že sa to vďaka
nasadeniu zamestnancov TV LUX podarilo. Niektorých
to stálo na určitý čas zrieknutie sa domova, iných zasa
tvorivého prostredia v televízii. Neustále sme museli byť
pripravení na nové výzvy a prípadne aj na tú najväčšiu - čo
ak by aj naše pracovisko muselo byť z dôvodu pandémie
uzavreté do karantény? Našťastie sa to nestalo, no boli
pripravené aj také scenáre.
O to viac nás teší, že ste nás nenechali samých. My sme
sa rozhodli byť tu pre Vás a Vy ste nás naozaj podržali.
Množstvo e-mailov, sms správ, telefonátov, ale i balíkov
s rúškami, krásnymi pohľadnicami, štólami, ornátmi, do
konca i pletenými papučkami boli prejavom toho, že aj
Vy chcete byť blízko pri nás. Osobitne ďakujeme za obety
a modlitby, ako aj za finančné dary pre televíziu. Ozývali
ste sa zo Slovenska, Moravy, Čiech, Rumunska, Nemec
ka, Anglicka, Rakúska, ale i zo zámoria. ĎAKUJEME! Nech
vám to dobrotivý Pán Boh odplatí.
Kríza môže človeka zlomiť, alebo utužiť a posilniť. Nás
v televízii posilnila. Veríme, že vďaka nášmu vysielaniu i
mnohých z Vás.
V mene všetkých v našej a Vašej televízii

Marián, Tomáš a Jozef
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Zodpovedné redaktorky:
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27.6. / 4.7. 20:30
SVÄTÝ PETER 1, 2
Píše sa rok 33 a v Jeruzaleme sa
odohrávajú udalosti spojené s Je
žišom z Nazareta. Peter sa musí
po jeho zmŕtvychvstaní ujať úlohy
viesť a budovať rastúcu Cirkev.

11.7. 20:30
SVÄTÁ BARBORA
Príbeh o odvahe a schopnosti po
ložiť z lásky k Bohu vlastný život.

1.8. 20:30
BERNADETA: ZÁZRAK
V LURDOCH
V roku 1858 sa mladučkej Berna
dete Soubirousovej, chudobnej
dievčine z Lúrd, zjavila Panna Má
ria až osemnásťkrát. Netrvalo dlho
a na miesto zjavení začalo prichá
dzať mnoho pútnikov.

22.8. 20:30
DÁVID
Film Kráľ Dávid je príbehom biblic
kého Dávida, skromného pastiera,
ktorého si vyvolil Boh, aby nastúpil
na trón a stal sa tak druhým krá
ľom Izraela.

8.8. 20:30
APOŠTOL
Akim, mladý moslim predurče
ný stať sa imámom, prechádza
krízou náboženskej identity, keď
pocíti dotyk Kristovej lásky… Film
bol nakrútený podľa skutočnej
udalosti.

29.8. 20:30
ŽIVOT
JE KRÁSNY
George Bailey je čestný a skrom
ný občan, ktorý vedie malú rodin
nú banku, napriek pokusom silné
ho bankára zničiť ho.

18.7. / 25.7. 20:30
SVÄTÝ FILIP NÉRI: BUĎTE
DOBRÍ, AK MÔŽETE 1, 2
Buďte dobrí, ak môžete, týmito
slovami napomínal Filip Néri svo
jich mladých chovancov. Je pat
rónom mládeže a humoru. V roku
1622 ho pápež Gregor XV. vyhlásil
za svätého.
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15.8. 20:30
ZVONY OD PANNY MÁRIE
Otec O´Malley sa stal školským
kaplánom v Škole Panny Márie
na chudobnom predmestí New
Yorku. Komunikácia so školskými
sestrami Notre Damme je spo
čiatku komplikovaná, napokon si
však nájdu spoločnú reč.

Filmové večery
v TV LUX vysielame
vďaka finančnej
podpore Klubu
priateľov TV LUX.
Ďakujeme!

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Spišská diecéza
bude mať
pomocného
biskupa
25. marca pápež František
menoval za pomocného
biskupa Spišskej diecézy
JÁNA KUBOŠA. Rodák z Trstenej prijal kňazskú vysviacku v roku 1989 v Bratislave.
V roku 1997 sa stal špirituálom v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskej Kapitule, od roku
2001 je sudcom Cirkevného súdu Spišskej diecézy
a od roku 2017 pôsobí ako farár a dekan v Kežmarku.
Ako vnímate to, že vaša
biskupská vysviacka bude
práve na sviatok Narodenia
sv. Jána Krstiteľa?

Symbolika je v prepojení
na obidve slávnosti: slávnosť
Zvestovania Pána a slávnosť
Narodenia svätého Jána Krs
titeľa. Panna Mária pri náv
števe Alžbety zostáva u nej
asi tri mesiace, teda do času,
keď sa narodil Ján Krstiteľ.
V analogickom zmysle sme
sa na Zvestovanie Pána do
zvedeli o dare Svätého Otca
pre našu miestnu cirkev,
ktorým bolo moje meno
vanie za pomocného spiš
ského bisku
pa. S Pannou
Máriou sa usilujem prežívať
tento čas troch mesiacov až
do dňa, keď sa pre spišskú
diecézu „narodí“ biskup Ján.

S akým postojom vchádzate
do tejto novej etapy života?
V čom spočíva vaša vízia?

Do tejto etapy môjho života
vchádzam s pokorou. Taký
to Boží dar sa dá prijať iba
v pokore a vo vedomí, že
je to v prvom rade dar pre
spoločenstvo Božieho ľudu
vedeného diecéznym bis
kupom, až potom dar ako
nejaké osobné vyznačenie
pre mňa. Mojou víziou je
pokorne slúžiť Bohu i blíž
nemu v intenciách diecéz
neho biskupa a hľadaním
pravdy poukazovať na cestu
spravodlivosti pred Bohom
nielen pre našu časnosť, ale
i pre večný život.
Uvažovali ste už
nad biskupským heslom?

Mojím heslom sú slová BO
NITAS – IUSTITIA – VERITAS

(DOBROTA – SPRAVODLI
VOSŤ – PRAVDA), vychádzajúce z Listu sv. Pavla Efeza
nom: „Žite ako deti svetla!
Ovocie svetla je v každej dob
rote, spravodlivosti a pravde“ (Ef 5, 8b-9).
Čo by ste odkázali
ako novovymenovaný
biskup veriacim
diecézy i veriacim
na Slovensku?

Ďakujme Pánovi za všetky
dary milosti a žime ako deti
svetla.
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Svätá omša s o. Martinom Kramarom a o. Mariánom Bérom
so zameraním na detského diváka

Čo nám dala
táto doba?
Prežívanie korony v TV

V relácii Sme tu pre vás sme odpovedali
na vaše aktuálne otázky

Na aktuálnu situáciu sme zareagovali
aj v relácii Doma je doma
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Zvrtlo sa to v priebehu niekoľkých
dní. To, čo sme vnímali najskôr
ako niečo vzdialené v Ázii, sa nám
o niekoľko týždňov stalo bližším
v Taliansku. No i tak sa nám to zdalo
stále dostatočne ďaleko – aspoň za
Alpami. No začiatkom marca nás to
našlo pod Tatrami. Tak trochu bez
radných, bez odpovedí na závažné
otázky. Sme radi, že TV LUX obstá
la. Neprestala vysielať, neuzavrela
sa do archívnych programov, ale
dokázala z večera do rána ponúk
nuť pomocnú ruku všetkým, kto
rým zrazu tak veľmi začala chýbať.
Od prvého dňa zákazu slávenia
verejných svätých omší sme za
čali vysielať tri sväté omše denne.
Z našej televíznej kaplnky a po
stupne i z chrámov, v ktorých sme
mali pripravenú potrebnú techniku
na ovládanie z našej réžie. Den
ne sme pripravovali kázne Svätého
Otca z jeho ranných svätých omší
v kaplnke Domu sv. Marty, jeho prí

Kázne Svätého Otca z ranných omší
sme vysielali denne

hovory na neverejných audienciách i nedeľných
mariánskych modlitbách. Osobitnú príchuť mali
obrady Veľkej Noci, ktoré sme výnimočne pri
niesli so Svätým Otcom i z bratislavskej katedrály.
Sväté omše sme postupne začali prinášať aj so
zameraním na detského diváka, v maďarskom
jazyku, gréckokatolícke liturgie a dokonca výni
močne aj evanjelické služby Božie. Operatívne
sme zaradili novú reláciu Sme tu pre vás, v ktorej
sme sa snažili dať priestor na otázky predovšet
kým tým, ktorí v dôsledku pandémie zostali sami
a izolovaní. Odpovede sme hľadali aj v mimoriad
nych vysielaniach relácií Doma je doma, či Jeden
na jedného. Naučili sme sa v praxi intenzívnejšie
prežiť slovo služba.

Mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi
sa mnohých hlboko dotklo

Jozef Kováčik
programový riaditeľ

V Luxárni sme hovorili
o aktuálnej situácii
Veľká noc z Katedrály sv. Martina
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MARIÁN BÉR
kňaz, riaditeľ Klubu
priateľov TV LUX

Zo začiatku strach, ne
istota. Tak som si líhal
i vstával. Potom postup
né uvedomenie si, že
naše životy sú v Božej
ruke. Jasné, že to človek
vie, ale jedno je vedieť a
druhé tomu veriť. Takže
mne toto obdobie dalo
neskutočné posilnenie
viery.

ĽUBA ORAVOVÁ
moderátorka

Boh nedopustí takú veľkú skúšku, ktorú by sme nezvládli.
“Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu,
ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.” Táto veta mi
vŕtala v hlave už dlho. Bol to vojak, čo to povedal Ježi
šovi a On sa postaral. Asi inak by som to pochopila, keby
nebola koronakríza. Doma sme s malým synčekom, takí
malí veľkí vojaci, snažíme sa všetci – ja, manžel a syn
ček upraviť si režim. Čas sme dostali od Pána, snažíme sa
s ním nakladať ako chce On. Môžeme mať čas na slzy,
na strach, na radosť, ale aj na úsmev. A hlavne na
modlitbu, ktorú nás učí ON... Vedeli ste, že odpúšťa
nie a slovo PREPÁČ je najkrajšie slovo, ktoré sa naučí
aj 3-ročné dieťa a my spolu s ním?

PAVOL DANKO
moderátor

Božia KOROnténa. Pri karanténe treba ostať doma... Je skvelé,
že sme dostali čas ostať viac s Bohom. Vnímam tieto mesiace
a dni ako očistný kúpeľ. Pri čistení sa vyplavuje strach, ľudská
hlúposť aj neskutočné konšpirácie... Ale hlavnou podstatou
čistenia je, že na povrch vyjde viac dobra, tvorivosti a ochoty
milovať. A to je túžený výsledok času doma s Bohom...
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JURAJ DROBNÝ
kňaz, dramaturg

Keď to s koronavírusom začalo a prvýkrát som vošiel do
obchodu, mal som strach, hoci viem, že som v Božích
rukách. Ako čas plynul, naučil som sa vstupovať do pre
dajne síce s rešpektom, ale už bez strachu. Vypätá situá
cia, v ktorej žijeme, mi paradoxne pomáha intenzívnejšie
prežívať radosť z chvíľ, ktoré sú Božím darom, a z ľudí,
ktorých mi posiela do cesty; aj keď sa stretávam len s
málokým... Tak, keď v týchto dňoch ďakujeme za prvú
návštevu svätého Jána Pavla II. na Slovensku, dovoľme,
nech nám v srdciach stále intenzívnejšie rezonuje jeho
výzva: „Nebojte sa!“

ALŽBETA ŽIVČÁKOVÁ
strihačka, kameramanka, moderátorka

Koronavírus – a zrazu musím variť
každý deň! Ale dobre, už nefrflem. S
varením prišla trpezlivosť a tvorivosť,
naučila som sa organizovať svoj čas
a hlavne byť ohľaduplná. Môj manžel
má diétu, takže ingrediencie i chu
te má obmedzené. A ja tým pádom
tiež. Objavila som krásu spolupat
ričnosti, ale aj pokory, keď to veľmi
nevyšlo, lebo som k obedu primie
šala horkosť... Je to čas pohľadu na
seba, čas hľadania pravdy. Nazrela
som pod pokrievku a zistila, ako veľ
mi potrebujem tú prázdnu nádobu
svojho srdca dať Ježišovi – Prame
ňu živej vody. Vystrela som ruky a
našla Jeho srdce. Je tam všetko, čo
mi chýba: „Ježišu, tichý a pokorný
srdcom, pretvor moje srdce podľa
svojho srdca.“

JANKA
ZIBALOVÁ
dramaturgia,
sociálne siete,
produkcia

Stále vo mne rezonujú
slová pápeža Františka:
„Búrka odhaľuje našu
ZRANITEĽNOSŤ a obja
vuje tie FALOŠNÉ a po
vrchné ISTOTY, na kto
rých sme si postavili naše
plány, priority. Búrkou
opadla fasáda stereoty
pov, ktorými sme zakrý
vali naše EGO, neustále
ustarostení o náš IMIDŽ.”
Vnímam tieto dni ako
špeciálnu MILOSŤ – čas,
ktorý ON môže použiť na
to, aby nás OČISŤOVAL...
od nánosov pýchy, se
bectva, spoliehania sa na
vlastné sily...
Aj vďaka týmto dňom
sa učím byť stále viac
VĎAČNÁ... za malé “oby
čajné” veci, lebo nič nie
je samozrejmosť a aj náš
život je obrovským da
rom.
Povzbudzujem vás, ne
chajme sa Ním premie
ňať a vedzme, že „tým,
čo milujú Boha, všetko
slúži na dobré.“ (Rim 8,
28)
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NA TÓNOCH
VĎAČNOSTI
nová hudobná relácia spojená
s možnosťou blahoprianí
Už teraz sa teším, milí priatelia, na novú reláciu
Na tónoch vďačnosti, ktorú pre vás budeme vy
sielať od júna. Viacerí ste mi spomínali pri našich
osobných stretnutiach, že by ste chceli pozdraviť
niekoho blízkeho, alebo popriať svojim príbuz
ným či priateľom k sviatku. Toto sa stane skutoč
nosťou vo vysielaní našej televízie. Budete môcť
blahoželať a prejaviť vďačnosť všetkým tým, kto
rých máte radi. Svoje pozdravy, gratulácie, po
ďakovania alebo milé odkazy pre vašich blízkych
môžete napísať a poslať poštou na našu známu
adresu TV LUX, Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, heslo Na tónoch vďačnosti, alebo mailom
na adresu tony@tvlux.sk. Svoj pozdrav môžete
aj nadiktovať do telefónu na čísle 02/21 29 55 88.
V relácii budeme počúvať piesne, ktoré – ako ve
rím – potešia mnohé srdcia. Stôl je čistý, čakám
vaše listy.
otec Marián Bér

NEDEĽA
16:05
dvojtýždenník

O. Marián sa už teší na moderovanie
a vaše listy

BOH K TEBE HOVORÍ
osobné svedectvo o Božom slove
Tento liturgický rok je Rokom Božieho slova. Naši
biskupi, ale i pápež František nás pozývajú k tomu,
aby sme sa v tomto čase viac sýtili Božím slovom
a nechali sa ním premieňať. Pripravili sme v tejto
súvislosti pre vás krátke televízne formáty, v kto
rých sa vystriedajú viacerí zaujímaví hostia. Pode
lia sa o svoje osobné svedectvo o tom, čo pre
nich znamená Božie slovo, ako im pomáha v ich
Príprava na nakrúcanie relácie
každodennom živote viery, ako ich inšpiruje v ich
s Evkou Hreškovou
umeleckej tvorbe. Dozviete sa tiež, ktoré citáty sú
pre nich osobne najsilnejšie a ktoré biblické po
stavy najobľúbenejšie.
TV LUX – na facebooku, instagrame a
Veríme, že vám prostredníctvom nich prinesieme youtube pod názvom: „BOH K TEBE
povzbudenie a nové nadšenie pre každodenné HOVORÍ“.
sýtenie sa Božím slovom a jeho následné uplatňo
Janka Zibalová
vanie v našich životoch. Krátke svedectvá nájdete
okrem nášho vysielania aj na sociálnych sieťach
dramaturgia a sociálne siete
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STRATILI STE TV LUX?
V posledných mesiacoch došlo k postupnému prelaďovaniu
TV LUX na novú vysielaciu frekvenciu. Možno sme zmizli
aj z vašich televíznych obrazoviek, a preto vám ponúkame
krátky návod na vyriešenie tejto situácie.

Ak pozeráte televíziu cez anténu (tzv. DVB-T), tak vám
Televízia LUX v najbližšej dobe zmizne alebo už zmizla
z ponuky programov. Preto je potrebné televíziu
manuálne alebo automaticky preladiť. Vysielanie
TV LUX prejde do vyššieho vysielacieho štandardu tzv.
DVB-T2.

Staršie modely televíznych príjímačov nepodporujú
DVB-T2 vysielanie. V takom prípade je potrebné
zaobstarať si tzv. set-top-box s podporou DVB-T2
(viď obr.), prípadne televízor s podporou DVB-T2.

Set-top-box s podporou DVB-T2 je možné zakúpiť
v ktoromkoľvek elektroobchode (v kamennej predajni
alebo v online e-shope). Cena tohto zariadenia sa
pohybuje v hodnote od 20€ (v závislosti od značky
výrobcu a funkcií zariadenia).

V prípade otázok a problémov sa môžete obrátiť
na technickú podporu spoločnosti TOWERCOM
0650/444 400 alebo na stránke www.cezantenu.sk.

Frekvencie vysielania
cez anténu sa menia z dôvodu
budovania rýchlejších mobilných
sietí. Rozhodnutie o prelaďovaní
nemôže TV LUX zmeniť
ani ovplyvniť.

Jana Bavoľárová
PR/produkcia

AJ NAĎALEJ
CHCEME
SPOLU
PUTOVAŤ
Púte a pobyty s TV LUX sme pre pandémiu
museli presunúť na iné termíny. Aj napriek
súčasnej situácii veríme, že sa čoskoro
budeme opäť stretávať osobne a spoznávať
pútnické miesta doma i v zahraničí

Ešte pred nejakým časom by nás ani len
vo sne nenapadlo, že všetko sa behom
chvíľky zastaví, a to doslova. Zatvorili sa ob
chody, školy, divadlá, mnohí z nás museli
zostať doma. Naše plány zostali bokom.
Priestor sa zúžil iba na nevyhnutné zále
žitosti. Aj my ako televízia sme sa k tomu
postavili podobne. Vo vysielaní sme ponú
kali iba to najpodstatnejšie, snažili sme sa
divákom poskytnúť vo zvýšenej miere naj
mä modlitby a prenosy svätých omší, kto
rých verejné slávenie bolo pre koronavírus
zrušené. Všetko ostatné sme vzhľadom
na situáciu odložili na neskôr. Tak to bolo
aj s aktivitami v Klube priateľov, konkrétne
s našimi stretnutiami s divákmi na pútnic
kých zájazdoch, rodinných dovolenkách
a na pobytoch v Kúpeľoch Nimnica.
Pomaličky sa však situácia dostáva do nor
málu a aj my už vidíme svetielko na konci
tunela. Rozhodli sme sa preto spolu s na
šimi partnermi CK Awertravel a Kúpeľmi
Nimnica pripravované aktivity zrealizovať,
no v inom čase a – samozrejme – za pred
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pokladu, že to hygienická situácia bude
dovoľovať. Konkrétne sme presunuli púť po
SR z mesiaca apríl a púť po ČR z mesiaca
máj predbežne na jeseň 2020 (september
– október). Púť do Arménska – Gruzínska
sa posúva z apríla na október 2020. V no
vembri by sme sa radi stretli s našimi divák
mi na duchovno-oddychových pobytoch v
Kúpeľoch Nimnica, ktoré sme pôvodne plá
novali v mesiaci jún – júl. O náhradných ter
mínoch budú všetci už prihlásení účastníci
informovaní našimi partnermi. Žiaľ, v tomto
roku sme sa rozhodli zrušiť letnú rodinnú
dovolenku, ktorú sme plánovali v Chorvát
sku, a tiež púť pre nezadaných do Santia
ga de Compostela. Veríme, že vzhľadom
na komplikácie spôsobené koronavírusom
toto rozhodnutie pochopíte a tešíme sa na
podujatia, ktoré sa nám spoločne s Vami
podarí zrealizovať v náhradných termínoch.
Za tím TV LUX
Peter Strojný
riaditeľ marketingu

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 Te
levíziu LUX modlitbami, finančnými darmi či praktickou
pomocou. Členstvo v Klube priateľov k ničomu nezaväzuje. Sme veľmi vďační za modlitbu, ktorú za nás obetu
jete. 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

| 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/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. o 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

289 €

259 €

PÚŤ
DO MEDŽUGORIA

JESENNÉ POBYTY
V NIMNICI

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

duchovno-relaxačné pobyty s TV LUX v Kúpe
ľoch Nimnica

19.7. - 25.7.2020 JOZEF KOVÁČIK
26.7. - 1.8.2020 MAROŠ LOVIČ
8.8. - 14.8.2020 JOZEF KOVÁČIK
12.8. - 18.8.2020 PAVOL HUCÍK
16.8. - 22.8.2020 JOZEF DROBNÝ
20.8. - 26.8.2020 MARIÁN BÉR

3.11. - 8.11.2020 M. GAVENDA, J. DROBNÝ
10.11. - 15.11.2020 J. LUSCOŇ, J. DROBNÝ
17.11. - 22.11.2020 F. TKÁČ, M. BÉR
24.11. - 29. 11. 2020 S. ZVOLENSKÝ, M. BÉR

1 760 €

PÚŤ
DO MEXIKA
návšteva pútnického miesta Guadalupe, Mexiko
City, Taxca, či Acapulca
13.11. - 24.11.2020 J. KOVÁČIK, J. DÚC
25.11. - 6.12.2020 J. KOVÁČIK, J. VITTEK

PÚŤ PO SR /
PÚŤ PO ČR
Púť po Slovenskej republike a púť po
Českej republike boli presunuté na jeseň
2020. Všetkých už prihlásených účastníkov bude s konkrétnymi termínmi kontaktovať CK Awertravel.

