Listáreň
Vyberáme z vašich listov…

Bolo by možné vysielať svätú omšu
aj o 18.00 hodine? Pracujúci človek nemá čas
sledovať prenos o 7.00 a po práci som tak zaneprázdnená dcérou, vnukom a tiež starostlivosťou o mamu, že mi nevychádza, aby som
išla na omšu 3 km do kostola.
. diváčka Zlata .
V TV LUX dlhodobo vysielame len rannú svätú omšu počas pracovných dní. Výnimku sme
spravili počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Keďže sa život
postupne vracia do normálu a je opäť možné
navštevovať sväté omše fyzicky, vrátili sme sa
k pôvodnému vysielaniu. Stále je však možné
sledovať večernú svätú omšu napr. prostredníctvom vysielania Rádia Lumen.

Prečo v piatok vysielate slávnostný ruženec a
nie bolestný? Prečo, keď ste katolícka televízia, nevysielate správne ako sa má?
. Váš divák .
V TV LUX vysielame každý deň všetky štyri ružence – radostný, bolestný, slávnostný i svetla. Tak sa mohlo stať, že ste aj v piatok natrafili
na slávnostný. Ide v prvom rade o službu pre
ľudí, ktorí sa chcú modliť každý deň celý ruženec a nechcú sa modliť sami.

Vo vašom vysielaní ma veľmi oslovil zaujímavý dokument Klamstvá o eutanázii. Pomohol
mi osvetliť celý rad etických otázok súvisiacich s problematikou eutanázie. Chcem sa
opýtať – nebudete ho reprízovať alebo nebude v archíve na vašej stránke?
. Tereza .
Spomínaný dokument, ale i mnohé ďalšie,
nájdete v našom webovom archíve na www.
tvlux.sk v časti „Dokumentárne filmy“. Všetky
relácie v našom archíve sú zdarma prístupné.
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Editorial

Boh - darca všetkých
dobrých darov

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

Cez prázdniny sa s rodinou rád vraciam do rodného
Prešova. Moje deti sa tam stretávajú so svojimi starými
rodičmi, bratrancami a sesternicami. Je to dôvod na radosť, vzájomné zdieľanie aj pomoc.
V jeden horúci júlový deň sme sedeli pri známom obchodnom dome a jedli sme pizzu. Prichádzali k nám aj
rôzni žobrajúci. Na ich prosby už takmer automaticky
odpovedám: “Nedám vám. V tomto krátkom rozhovore
vás nemám ako naozaj spoznať, preto podporujem charitu. Tam pracujú ľudia, ktorí vedia lepšie zhodnotiť, čo je
naozaj pomoc pre tých, ktorí o ňu prosia.”
Keď však prišiel už asi tretí, moja láskavá manželka mu
ponúkla z jedla, čo sme mali na stole. On to rád prijal so
slovami: „Som naozaj hladný.“
Vrava a zábava pri našom stole pokračovala. No ja takto
vyškolený manželkinou dobrosrdečnosťou som ďalej
pozoroval mladého muža, ako s pizzou v ruke pokračuje
v hľadaní ďalšieho darcu. Mysliac si, že je už dosť ďaleko
od nás, však celý ten kúsok pizze vyhodil do koša.
Napriek tejto skúsenosti neviem
s istotou povedať, či je lepšie
dávať alebo nedávať.
Verím, že dobrý Boh nám dary
rozdáva stále, aj keď my ich
často zahadzujeme.
Aj my často prosíme
o vašu pomoc. O vaše
modlitby a dary. Ak ste
spokojní, ako s vašou
podporou zaobchádzame,
prosíme aj teraz o vašu
duchovnú a finančnú podporu
pre Televíziu Lux.
Tomáš Straka
konateľ TV LUX
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Programové tipy z jesenného
vysielania TV LUX
FILMY
19.9. 20:30
SVETLO PRE OPUSTENÝCH
Príbeh sv. Márie Soledad Torres Acosta, zakladateľky kongregácie Sestier služobníc
Panny Márie, ktorá musela čeliť revolúcii,
epidémiám i prenasledovaniu.

26.9. 20:30
BOH V KRAKOVE
Osudy obyvateľov Krakova a ich každodenné problémy. Príbehy, ktoré hovoria o ľudskej túžbe po Bohu a jeho milosrdenstve.

3.10. 20:30
PEDRO POVEDA - SVETLO
Z GUADIXU
Pedro Poveda, kňaz, ktorý svojou mučeníckou smrťou na začiatku občianskej vojny v
Španielsku vydal svedectvo viery.

10.10./17.10. 20:30
PIUS XII.: POD RÍMSKYM NEBOM 1,2
Vo Vatikáne, neutrálnom štáte, sa pápež
Pius XII. urputne snaží ochrániť Rím a tisíce
Židov pred hladom a úplným zničením.

24.10. 20:30
BABETINA HOSTINA
Slúžka, francúzska utečenkyňa Babette, pripraví hostinu, na ktorú budú všetci spomínať
do konca života.
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SVÄTÉ OMŠE
19.9. 16:00

4.10. 10:30

5.10. 7:00

SVÄTÁ OMŠA
V MAĎARSKOM
JAZYKU Z KAPLNKY
TV LUX

SVÄTÁ OMŠA
Z OBIŠOVIEC

SVÄTÁ OMŠA
V POSUNKOVOM
JAZYKU Z KAPLNKY
TV LUX

DOKUMENTY

22.9. 21:15
TAJOMSTVO KRISTOVEJ TVÁRE

29.9. 21:15
TAJOMSTVO SVÄTÉHO HROBU

Dokument ponúka komplexné spracovanie všetkých dostupných informácií o relikviách spojených s tvárou Ježiša Krista.

Dokument prináša najnovšie vedecké objavy a výroky vedcov, ktorí sa zaoberali posmrtnými relikviami zachovanými z hrobu
Ježiša Krista.

25.9. 20:30
SVÄTÝ VINCENT DE PAUL
- APOŠTOL LÁSKY

30.9., 14.10., 28.10.,
11.11., 25.11. 20:50
KATOLICIZMUS

Neočakávaný Boží dotyk premenil pohodlný svet sv. Vincenta de Paul na život služby
druhým.

Dokumentárny seriál, v ktorom Robert
Barron, biskup z Los Angeles, odkrýva hĺbku katolíckej viery, jej krásu, históriu, bohatstvo, dobrotu a pravdivosť.

Zmena programu vyhradená.

NOVÉ
ČASTI
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Pripravili sme
pre vás nové relácie
ZABUDNUTÉ
POKLADY

Streda
8:10

Slovom poklad označujeme zväčša
dvojtýždenník
skryté cennosti, niečo, čo má vysokú
hodnotu. A to nielen materiálnu,
nominálnu, ale aj kultúrnu či duchovnú.
Všetky tieto hodnoty v sebe spájajú sakrálne objekty. Naši
predkovia neľutovali prostriedky, aby v nich odzrkadlili svoj
vzťah k Bohu. Pri našich cestách po Slovensku, či už ako
spravodajcovia alebo dokumentaristi, stretávame sa s často
nepovšimnutými a prehliadanými architektonickými a umeleckými skvostmi, niekedy aj na tých najnečakanejších a
najodľahlejších miestach, mimo oficiálnych turistických trás.
Prostredníctvom nášho nového dokumentárneho formátu
vám chceme niektoré takéto poklady priblížiť a možno vám
dať aj tip na víkendový rodinný výlet.

STOPovanie
“Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu
Piatok
vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je
18.9. o 16:05
v ňom neviditeľné - jeho večnú moc
a božstvo -, možno od stvorenia sveta
mesačník
rozumom poznávať zo stvorených vecí;
takže nemajú výhovorky.“ (Rim 1, 19-20)
Poďme si teda dať akúsi STOPku a rozhliadnime
sa okolo seba. Vydajme sa pátrať po tom, kde všade môžeme
Boha vySTOPovať; kde sa odráža Jeho obraz; kde možno
nájsť Jeho STOPY. Veď v každom stvorení sa dá ako v zrkadle
zachytiť odraz Stvoriteľa. Kde Ho vidím? Nachádzam Jeho
STOPU aj v sebe?
Pri tomto STOPovaní v dnešnej rýchlej dobe nás azda ovanie
novým vánkom, ktorý dodá potrebný dych do ďalších krokov, aby sme tak za sebou zanechávali ďalšie STOPY Božej
lásky. V novej relácii STOPovanie sa na vás tešíme od septembra.
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Zmena programu vyhradená.

TVORIVO
Na úvod malé jazykové
Nedeľa
okienko: ak spoločný
8:45
názov pre zvieraciu
dvojtýždenník
potravu je krmivo
a spoločný názov pre
učebnú látku je učivo,
nemohlo by súhrn tvorivých
pohľadov na svet vystihovať podstatné
meno tvorivo?
Začiatok Svätého písma popisuje nádherne tvorenie... Boh – stvoriteľ – tvorí korunu tvorstva – človeka, aby mu odovzdal
chuť tvoriť a pretvárať zem. V Televízii Lux
v týchto dňoch tvoríme novú reláciu, ktorej základným kameňom bude práve tvorivosť. Túžime sa s vami podeliť o kreatívne
pohľady všade vôkol nás – v detskej izbe,
kuchyni, aj v garáži... Chceme spolu hľadať
možnosti a nápady, ako tvorivo vyplniť čas
deťom aj rodičom a popri tom neustále
žasnúť nad Božou tvorivosťou.

Gu100

Tvorba návrhu postavičky pre novú
detskú reláciu Gu100

Už čoskoro sa naši
Nedeľa
malí diváci môžu tešiť
8:45
na nového kamaráta
dvojtýždenník
barana Gu100 (Gusta)
zo Stovečkova. Podarilo
sa mu totiž urobiť dieru
do sveta – prekopol sa
do nášho televízneho štúdia, kde bude
pomáhať kamarátke Verke (Veronike Strelkovej) vymýšľať novú detskú reláciu.
A prečo práve Gu100? V podobenstve o
stratenej ovečke a dobrom pastierovi sa
hovorí o 99 ovciach, ktoré pastier zanechá pre tú jednu stratenú. Keď si to teda
zrátame, koľko ich bolo spolu? Čo myslíte,
hľadal by dobrý pastier aj takého barana
ako je Gu100?
Kamarát Gu100 nám bude pomáhať spoznávať nášho Dobrého Pastiera a okrem
toho, že sa niečo naučíme, zažijeme aj
veľa zábavy!
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Pripravujeme pokračovanie
obľúbeného seriálu FARA
LUX communication, Spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách, pripravuje
nové časti seriálu FARA. K siedmim dielom rodinného seriálu v prostredí veľkomesta tak
pribudnú štyri ďalšie epizódy.
O čo pôjde tentoraz? V nových častiach
bude rezonovať téma odpustenia. Divák sa
dočká i väčšieho prieniku do vnútra charakterov a ich problémov.
Pán farár Alexander už toľko nešportuje, je
zahĺbený do svojho nového projektu – píše
knihu. Čaká ho okrúhle výročie kňazstva.
Hoci nemá rád oslavy, na túto udalosť sa
obzvlášť teší. Sebastián urobil hrubú čiaru
za svojou minulosťou a odhodlal sa k veľkému prelomu. Na svojej životnej ceste sa
posunú i ďalšie postavy.
K obľúbeným hercom, akými sú Lukáš
Latinák, Dušan Kaprálik, Iveta Weiszová
či Roman Poláčik, pribudnú i nové mladé
tváre. Tie v seriáli dostanú väčší priestor.
Spolu s nimi do príbehu vstúpia aj neča8 | Bulletin Klubu priateľov TV LUX

kané výzvy. Sčasti opustíme i bublinu farského prostredia a cez postavu mladíka
Paľa nazrieme do života v reedukačnom
centre. Na prvý pohľad odlišné svety majú
však prekvapivo mnoho spoločných prienikov.
Natáčanie nových epizód prebiehalo počas dvoch augustových týždňov. Režisérom seriálu je Igor Pargáč, ktorý v minulosti režíroval aj filmy Bonifác a zázračný
anjel, Veľká noc s Bonifácom a príbeh Pán
Ježiš na návšteve. O tom, kedy seriál uvedieme na obrazovky Televízie Lux, sa dozviete už čoskoro!
Noemi Gieratová
LUX communication

Streda
23.9.
16:55

Otec
Silné svedectvo o realite misií
„Odídeš z domu svojho Otca a pôjdeš
do krajiny, ktorú ti ukážem.“ (Gn 12,1)
Význam tohto biblického verša zažíva otec
Ivan Ďuriš v meste Nairobi v africkom štáte Keňa. Jeho misijné pôsobenie zachytil
Maroš Matoušek v spolupráci s LUX communication a Pápežskými misijnými dielami v dokumentárnom filme s názvom
Otec.
Oáza pokoja, lásky a milosrdenstva v Nairobi je skromný priestor. Spolu s otcom
Ivanom v ňom pôsobí niekoľko dobrovoľníkov a býva tu i pár chlapcov, ktorých domovom bola predtým ulica. Ich službou je
príprava pokrmov, výjazdy a priamy kontakt s ľuďmi na ulici.
Biedne slumy, zapáchajúce smetiská - to
sú každodenné ciele otca Ivana. Tam sa
stretáva s najchudobnejšími. Ponúka im
nielen jedlo a pohladenie, ale i duchovné
nasýtenie. Objíma ich, modlí sa s nimi,

Jediné objatie môže premeniť srdcia
chlapcov žijúcich na ulici.

usmieva sa, spieva im a má otvorenú náruč. Je ich otcom. Preňho to nie sú len
otrhaní chlapci s nánosom špiny. On za
ich „prestrojením“ vidí samotného Ježiša.
Chlapci sú pre otca Ivana pokladom.
Toto silné svedectvo o realite misií na obrazovky Televízie LUX prinesieme v septembri.
Noemi Gieratová
LUX communication
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PÁPEŽ FRANTIŠEK:
Podaj svoju ruku
chudobnému
15. novembra si pripomíname Svetový deň chudobných. Posolstvo pápeža
Františka na túto príležitosť je známe už
od júna, tento rok bola inšpiráciou výzva
z Knihy Sirachovcovej „Podaj svoju ruku
chudobnému“ (Sir 7, 36). Ako poznamenal
Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej
rady na podporu novej evanjelizácie, „je to
posolstvo, ktoré priamo zapadá do dramatického momentu, ktorý celý svet zažil
z dôvodu Covidu-19, a s ktorým mnohé
krajiny ešte stále s námahou zápasia, aby
poskytli pomoc tým, čo sa stali nevinnými
obeťami.“
Šesťstranové posolstvo je rozdelené do
desiatich bodov a má silný biblický cha-
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rakter. Nabáda nestrácať nádej a neopúšťať sa v čase nešťastia, ale zostať spojený s
Bohom a vytrvať. Modlitba nemôže zostať
bez skutkov lásky na pomoc blížnemu v
núdzi. Ako zdôrazňuje Svätý Otec, „modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými sú
neoddeliteľné. Pre slávenie bohoslužby,
ktorá bude milá Bohu, je nutné uznať,
že každá osoba, aj tá najzúboženejšia a
opovrhovaná, nosí v sebe vtlačený obraz
Boha. Z takejto pozornosti vyplýva dar
Božieho požehnania, pritiahnutého veľkodušnosťou praktizovanou voči chudobným“ (č. 2).
Zdroj: Vatikánsky rozhlas

Chcete aj vy podporovať
TV LUX cez SIPO?
Televízia LUX je tu pre vás vďaka finančným darom a modlitbám jej podporovateľov. Jedným zo spôsobov finančnej pomoci TV LUX je aj podpora cez službu SIPO. Príspevky
na podporu TV LUX môžete jednoducho platiť spolu s ostatnými pravidelnými platbami
práve touto cestou. S pridaním tejto platby do SIPO nie sú pre vás spojené žiadne dodatočné náklady.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
Vyplnenú prihlášku
pošlite na:
TV LUX, s. r. o.
Prepoštská 5
811 01 Bratislava

Zavolajte nám

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

Vyplňte online
prihlášku na

www.tvlux.sk

Ak ste doteraz nevyužívali službu SIPO, dajte nám vedieť na vyššie uvedených kontaktoch a my vám so zriadením tejto služby radi pomôžeme. Výšku finančnej podpory môžete kedykoľvek zmeniť, prípadne podporu zrušiť.

PRIHLÁŠKA NA PODPORU TV LUX CEZ SIPO
Meno a priezvisko: ………………………………………………...………..................................................……
Adresa: ……………………………………………........................................................................................
Kontakt (telefón a/alebo email): ………….........…………………....................................................................
Evidenčné číslo SIPO

(nájdete na poukážke SIPO):

……………........……....…................................………

Suma v EUR (výška mesačného príspevku, ktorým chcete podporovať TV LUX): ………..............……….……...
Klubové číslo (ak ste členmi Klubu priateľov): ………….................………........Podpis: ………..……………...
Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zriadenia, zmeny a realizácie platieb služby Sústredeného
inkasa platieb obyvateľstva (ďalej len „SIPO“) na základe obchodných podmienok Slovenskej pošty, a.s. a obchodných
podmienok TV LUX, a.s., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava.

V júli sme navštívili Farnosť Dobrá Niva, ktorá sa v rámci projektu Týždeň s … modlila za Televíziu LUX

Milovaní členovia Klubu
priateľov, drahí dobrodinci!
Obdobie pandémie nám sčasti znemožnilo naše osobné stretnutia na viacerých
pútnických miestach, či vo vašich farnostiach. Predsa však, hoci konanie pútí má v
súčasnosti farský charakter, mohli sme sa
na niektorých miestach stretnúť a navzájom sa povzbudiť. Či už to bolo v mesiaci
júl v Terchovej alebo v Levoči, vo Farnosti
Dobrá Niva, v Gaboltove, alebo v Lehote pri Nitre. Na všetkých týchto miestach
sme sa snažili, aby bol niekto prítomný aj
za Klub priateľov TV LUX.
V auguste naše stretnutia mohli pokračovať v Zákamennom, Klokočove i na hore
Butkov. Nádherné chvíle sme prežívali aj
s rodinkami na rodinných pobytoch v Banskej Bystrici. Verím, že sa uvidíme aj v septembri v Šaštíne.

Napriek tomu, že sa v tejto neľahkej dobe
nemôžeme vídať tak často, ako v obdobiach pred koronou, zostávame zjednotení
v modlitbách a v nádeji na to, že sa situácia
čoskoro zmení k lepšiemu.
Veľkým povzbudením sú pre nás vaše listy
a telefonáty, ktorými nás uisťujete, že ste
stále s nami. Ďakujeme vám za podporu,
ktorú nám venujete v podobe modlitieb,
finančnej či inej pomoci. Našou úlohou a
poslaním je byť tu pre vás, a o to sa z celého srdca snažíme.
Váš otec Marián Bér
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
JÚN 2020
dary od podporovateľov 172 966,17 €

JÚL 2020
dary od podporovateľov 121 979,13 €

príjmy z reklamy 33 279,10 €

príjmy z reklamy 23 798,41 €

náklady* - 153 219,73 €

náklady* - 120 039,00 €

*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
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
Bulletin

SVÄTÉ OMŠE

BULLETIN

AKTUALITY

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

o dianí v TV LUX
5x do roka

a programové
informácie e-mailom

Do Klubu
priateľov
TV LUX
sa môžete
prihlásiť

www.tvlux.sk

klub@tvlux.sk

ŠPECIÁLNE
ZĽAVY
Ponuku aktuálnych
zliav nájdete na
www.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: ................................................................................................................................................................
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

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

235 €

259 €

JESENNÉ POBYTY
V NIMNICI

PÚŤ PO ČESKEJ
REPUBLIKE

duchovno-relaxačné pobyty s TV LUX
v Kúpeľoch Nimnica

po stopách viery a mariánskych pútnických
miestach

3.11. - 8. 11.2020
10.11. - 15.11.2020
17.11. - 22.11.2020
24.11. - 29. 11.2020

17.9. - 21.9.2020
24.9. - 28.9.2020
1.10. - 5.10.2020
8.10. - 12.10.2020
15.10. - 19.10.2020
22.10. - 26.10.2020

o. M. GAVENDA, o. J. DROBNÝ
o. J. LUSCOŇ, o. J. DROBNÝ
o. F. TKÁČ, o. M. BÉR
o. S. ZVOLENSKÝ, o. M. BÉR

o. J. DROBNÝ
o. M. BÉR
o. J. DROBNÝ
o. J. DROBNÝ
o. M. BÉR
o. E. JANÍČEK

