Rád by som pochválil novú detskú reláciu
Gu100. Veľmi sa nám páči a oceňujem, že
sa do nej investuje náležitá snaha a kapitál.
Má to šťavu, obsah, je to inteligentné a je to
aj primerane šialené pre deti. Veľmi sa z nej
teším. Len tak ďalej!
Palo

Milí pracovníci Televízie Lux. Srdečne Vás
všetkých pozdravujem. Ste pohladením na
duši a skutočné svetlo pre naše srdcia. V
tejto situácii koronakrízy ste veľkou posilou
a povzbudením. Pán Boh nech Vás i Vašich
drahých žehná, nech Vás chráni a sprevádza svojou láskou.
Eva z Okoličného

Novú postavičku detskej relácie Gu100
si už obľúbili mnohé deti.

Milá Verka a Gusto! Vaša relácia poteší každé detské srdiečko a vhodným spôsobom
ich vždy niečo nové naučí alebo aspoň
pripomenie, veď opakovanie je matkou
múdrosti. Máme vás veeeľmi radi, stali ste
sa členmi našej rodiny. Na GU100vi sa veľa
nasmejeme, lebo je taký Smieško.
Andrea
Pozdravujem všetkých v televízii Lux a
chce
la by som Vám poďakovať za Vašu
prácu, ste požehnaním v tomto čase nielen čo sa týka prenosu svätých liturgii, ale
aj celkovo programov.
Jana
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Otec Marián, otec Juraj a dievčatá sa každú
sobotu večer tešili na svätú omšu zameranú na
deti, ktorú sme vysielali počas lockdownu.

Milá televízia LUX, chcela by som pozdraviť
celý Váš kolektív, kňazov i zamestnancov,
pretože som si obľúbila Vaše modlitby a
program, ktorý rada pozerám. Ďakujem
Vám za Vašu námahu, ktorú obetujete
pre nás divákov. Myslím na Vás pri svojich
modlitbách, ktoré za Vás obetujem každý deň pri modlení sv. ruženca, korunky a
iných...
Helena, Košická Nová Ves

Editorial

Milí priatelia
Televízie LUX,
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Pred pár mesiacmi som pri čítaní pošty, ktorú nám posielate, natrafil na obrázok svätého Jozefa. Hneď som
oslovil otca Jožka Kováčika, že mu prišla pošta s jeho
patrónom, ale obrázok bol určený pre celý tím TV LUX.
Svätý Jozef tu bol znázornený, ako drží malého Ježiška a v druhej ruke bielu ľaliu, symbol mravnej čistoty. Vo
Svätom písme nachádzame miesta, kde je svätý Jozef
opísaný ako spravodlivý muž. Byť spravodlivý znamená
dať každému to, čo mu patrí. Teda Bohu, čo patrí Bohu,
a blížnym, čo patrí blížnym. Svätý Jozef, obyčajný tesár
a predsa taký neobyčajný, ba vzácny vďaka svojmu prístupu k Bohu i k ľuďom. Pápež František v liste, ktorým
vyhlasuje mimoriadny Rok svätého Jozefa, píše: „Na
pozadí apoštolského listu Patris corde je pandémia Covid-19, ktorá nám umožnila pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, tých, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý
deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť.“ Práve tak ako svätý
Jozef, „človek, ktorý prechádza bez
povšimnutia, muž každodennej
diskrétnej a skrytej prítomnosti.“
No predsa je „bezkonkurenčným
predstaviteľom v dejinách spásy.“
Nie náhodou je slávnosť svätého
Jozefa v pôstnom období. Toto
obdobie môžeme napĺňať
vo všednosti bežných dní
pripodobňovaním sa tomuto svätcovi. Nech
nám v tom napomáhajú aj vysielané sväté omše, modlitby a
relácie v našej (vašej) TV LUX, ktorá
v týchto krušných
časoch funguje aj
vďaka vašim modlitbám a darom.

Marián Bér
riaditeľ Klubu
priateľov TV LUX

Výber z programu TV LUX
vo februári – marci
FILMY

20.2. / 27.2. 20:30
PAVOL VI. – PÁPEŽ V BÚRLIVÝCH
ČASOCH 1/2 A 2/2
Fašistický režim, II. svetová vojna, Druhý vatikánsky koncil, protesty a teroristické útoky
v 60-tych a 70-tych rokoch – jedno z najbúrlivejších období v dejinách Cirkvi. Na jej čele
však stojí silná osobnosť – pápež Pavol VI.

6.3. 20:30
POVOLANÝ A VYVOLENÝ / OTEC
VINCENT CAPODANNO
Príbeh hrdinského života Božieho služobníka, otca Vincenta Capodanna. Originálna dokumentárna dráma nás vráti do čias
vietnamskej vojny, keď odvážne pôsobil ako
námorný kaplán.

13.3. / 20.3. 20:30
GIUSEPPE MOSCATI - DOKTOR
PRE CHUDOBNÝCH 1/2 A 2/2
Giuseppe Moscati bol lekárom, profesorom
a vedcom, preslávil sa svojím mimoriadnym
prístupom k chudobným. Bol
uznávaným odborníkom
a získal si ocenenie za
pomoc pri záchrane
obetí výbuchu sopky
Vezuv v r. 1906.

DOKUMENTY
23.2. 21:30
OSTROV MNÍCHOV
Kláštor Sion v Holandsku kedysi obývalo
120 mníchov. Keď ich v roku 2013 zostalo
len osem, začali premýšľať o sťahovaní a o
novom začiatku na severe Holandska, na
ostrove Schiermonnikoog. Odsťahovať sa
však nie je také jednoduché...

9.3. 21:30
NA BOŽÍ OBRAZ
Dokumentárny film reflektuje problematiku
obchodovania s ľuďmi v regióne V4, ako aj
prácu a nasadenie tých, ktorým osud novodobých otrokov nie je ľahostajný.

16.3. 21:30
PÁPEŽ FRANTIŠEK
- VLASTNÝMI SLOVAMI
13. marca 2013 sa duchovným vodcom katolíkov, ktorých je na celom svete viac než
1,3 miliardy, stal Jorge Mario Bergoglio. Od
chvíle svojho nástupu na Petrov stolec si
pápež František získava svet svojou osobnosťou a zanieteným posolstvom lásky.
SVIATOK SV. JOZEFA
19.3. 20:30
SVÄTÝ JOZEF – V MENE OTCA

Dokument predstaví Ježišovho pozemského otca, pokorného tesára sv. Jozefa. Dozvieme sa odpovede na otázky: Čo vieme o
sv. Jozefovi? Prečo ho voláme spravodlivým
mužom? Prečo je patrónom dobrej smrti?

KRÍŽOVÉ CESTY
V PÔSTNOM OBDOBÍ VŽDY
V PIATKY A NEDELE O 15:30
Počas celého pôstneho obdobia od Popolcovej stredy 17. 2. vám vždy v piatok a v nedeľu o 15:30 prinesieme modlitbu krížovej
cesty. Rozjímajme spolu nad utrpením nášho
Pána Ježiša Krista
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Cesta pre dialóg a zmierenie
Svätý Otec v marci navštívi Irak
Pandémia koronavírusu dala stopku verejným liturgickým sláveniam, púťam a ďalším
prejavom aktívneho prežívania kresťanskej viery v mnohých krajinách. Preventívne
opatrenia zasiahli aj Vatikán, program Svätého Otca sa zúžil na individuálne audiencie a stretnutia s veriacimi prostredníctvom
televíznych obrazoviek. Ako lastovička zvestujúca jar preto znelo oznámenie, že
pápež František plánuje prvú zahraničnú
apoštolskú cestu po veľmi dlhom čase.
V dňoch 5. – 8. marca 2021 sa chystá
navštíviť Irak.
Samozrejme, návšteva sa zrealizuje len
vtedy, ak to pandemická situácia dovolí, a
aj preto od 17. januára chaldejskí kresťania
v Iraku prosia o požehnanie Všemohúceho pre uskutočnenie pápežovho úmyslu
„podporiť dialóg a bratské zmierenie, posilniť dôveru a upevniť hodnoty mieru.“
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Pápežova cesta je podľa kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre
východné cirkvi, historickou udalosťou:
„Ide o veľmi odvážny krok, ktorý pripravuje
cestu pre dialóg a zmierenie.“ Kresťania a
ďalšie komunity v Iraku a Sýrii často vidia
svoje kultúry pochované rokmi konfliktov.
O to viac bude Františkova návšteva veľkým gestom útechy a sily pre celú spoločnosť, najmä pre trpiacich.
Danka Jacečková

SÚŤAŽ NÁMETOV
Lux communication vyhlásila súťaž námetov na príbehy zo života. Teraz vyberá tie,
ktoré budú sfilmované.
Každý má rád príbehy. Úprimné, tie, ktoré
nám ukážu, že nie sme s naším trápením
sami. Také, vďaka ktorým si predstavujeme,
ako horšie či lepšie by vyzeral náš život,
keby sme urobili iné rozhodnutia. Odvážne, duchovné, romantické.
V LUX communication sme minulý mesiac
čítali námety na príbehy, ktoré mnohí odpozorovali zo života. Príbehy o chudobných, o stretnutí svetov alebo opätovnom
nachádzaní blízkosti v rodine.
Vyberáme zo širokého spektra tie, ktoré podľa nás majú najväčšiu schopnosť
svedčiť o hlbokej pravde či zasiahnuť diváka. Hľadáme svieže zápletky, aby sme ich vo
formáte trinásťminútových krátkych hra-

ných poviedok mohli priniesť na televízne
obrazovky.
Anna Valkučákova
LUX communication

Nové programy
vďaka vašim
2% z dane
Aj tento rok chceme vďaka vašim príspevkom nakrútiť nové dokumenty, krátke
hrané poviedky a nové časti seriálu Fara v
meste.
Rok 2020 bol pre všetkých ťažkým rokom,
viaceré z plánovaných natáčaní v zahraničí
sme kvôli Covidu-19 museli presunúť do
produkcie u nás na Slovensku. Z peňazí,
ktoré ste nám cez 2% darovali, sme natáčali cyklus Povolanie laik a podarilo sa nám
nakrútiť ďalšie diely seriálu Fara v meste III.
Momentálne sa napriek sťaženej situácii
darí nakrúcať dokumentárny film o Antonovi Odrobiňákovi, saleziánskom misionárovi v Ekvádore...
V roku 2020 sa cez 2% vyzbieralo 62 461 €.

Za vašu podporu vám ďakujeme.
Rozbiehajú sa prípravy na natáčanie nového formátu krátkych hraných poviedok.
Plánujeme nakrútiť ďalšie dokumentárne
filmy zo série Moja misia, pokračujeme v
cykle Povolanie laik. Veríme, že na obrazovkách TV LUX sa všetky tieto programy
postupne odvysielajú a budú sa vám páčiť.
Nadácia LUX, LUX communication,
Ľubomíra Jimenez
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Rok svätého
Jozefa
aj v TV LUX
Pri príležitosti Roka svätého Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu
Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov pri
rozličných príležitostiach.
Cieľom tejto iniciatívy je „denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno,”
podľa vzoru svätého Jozefa.
Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok
(sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a
modlitba na úmysel

Svätý Otec František vyhlásil osobitný
Rok svätého Jozefa. Apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal
8. decembra, teda presne 150 rokov od
vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870.
Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu
zúčastnia na prežívaní Roka svätého Jozefa pri určených príležitostiach a určeným
spôsobom.
Práve preto aj Televízia Lux prinesie
viaceré programy zamerané na
túto vynikajúcu osobnosť viery.
Od liturgických slávení cez pobožnosti, televízne duchovné
cvičenia až po rôzne dokumentárne či hrané filmy. Aj tak môžeme napomôcť splneniu podmienok na získanie odpustkov a
duchovných darov.
V aktuálnom kontexte zdravotnej pohotovosti sa dar úplných
odpustkov osobitne rozširuje
na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých,
ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť
z domu a ktorí s duchom
vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom
splniť, hneď ako to bude
možné, tri bežné podmienky na získanie odpustkov. Doma alebo tam,
kde sa zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na
počesť svätého Jozefa
– útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho
života.
Jozef Kováčik
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Kroky viery
so svätým
Jozefom
Aj na tohtoročné pôstne obdobie sme pripravili televízne duchovné cvičenia. A keďže pápež
František má tiež veľkú túžbu,
aby sa Cirkev priblížila k svätému Jozefovi, radi sme túto jeho
výzvu prijali a pripravili spoločné
kráčanie s Ježišovým pestúnom.
V súčasnej pandemickej dobe
nemôžeme veľmi za Jozefom
putovať. Vďaka Televízii Lux však
môžeme kráčať spolu s ním. Aj na
tohtoročné pôstne obdobie sme
pripravili televízne duchovné cvičenia. A keďže pápež František
má tiež veľkú túžbu, aby sa Cirkev priblížila k svätému Jozefovi,
radi sme túto jeho výzvu prijali a
pripravili spoločné kráčanie s Ježišovým pestúnom. Oslovili sme
známych Jozefov, aby odhalili,
čo pre nich toto meno znamená,
a aby nás sprevádzali na ceste.
V týždni od 15. do 19. marca
2021 budeme spoločne uvažovať nad dôležitosťou svätého
Jozefa v dejinách spásy aj nad
jeho umením žiť v ústraní. Priblížime si, prečo sa stal patrónom
a ochrancom pracujúcich, ale aj
zomierajúcich. Našimi sprievodcami v kráčaní so svätým Jozefom budú bratislavský pomocný
biskup Mons. Jozef Haľko, biblista Jozef Jančovič, salezián Jozef
Luscoň a programový riaditeľ TV
Lux Jozef Kováčik.

Pobožnosti k sv. Jozefovi
vo vysielaní TV LUX
Deviatnik k svätému Jozefovi
10.3. - 18.3.2021
Litánie k sv. Jozefovi
vždy v stredu o 14:35
rôzne modlitby a prosby
k svätému Jozefovi
vysielané počas dňa

Pali Danko
Bulletin Klubu priateľov TV LUX | 9

Zrná kráľa
Dávida
V Biblii sa často spomína
„pražené zrno” (Joz 5, 11;
1 Sam 17, 17; 2 Sam 17,
28; Jdt 10,5). Aj kráľ Dávid
obľuboval túto pochúťku.
Išlo zrejme o upražené
pšeničné zrná na rozpálených kameňoch. Aj
dnes poznáme špeciálne
upravené pšeničné zrná,
predvarené na pare, vysušené a polámané...
a voláme ich BULGUR!
ČO BUDEME
POTREBOVAŤ?
bulgur, tuniak (v oleji
v konzerve), syr,
cesnak, pražené
mandle, olivy,
olivový olej, sezam,
kurkuma, soľ
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--------------

------------------- POSTUP ---PRÍPRAVA BULGURU
Bulgur v miske zalejeme
horúcou osolenou vodou
(1 cm vody nad povrchom
bulguru), prikryjeme ho
a necháme 20 min. pariť,
alebo ho uvaríme ako
cestovinu v osolenej vode
a potom scedíme (tretina
bulguru a dve tretiny
vody).
ŠALÁT Z BULGURU
Tvrdý syr a olivy nakrájame na malé kúsky.
Pridáme k uvarenému
bulguru spolu s tuniakom,
nastrúhaným cesnakom,
praženými mandľami a

sezamovými semiačkami.
Dochutíme šťavou z polovičky citróna, olivovým
olejom, soľou a kurkumou. Šalát je najlepší po
chvíli odstátia v chlade.

Bulgur je vhodný ako náhrada ryže, k mäsu a omáčkam,
ako zahusťovadlo do polievok a šalátov, nasladko aj
ako kaša.

ÚLOHA

Čo označuje slovo GOLGOTA?
Keď vylúštite môj hlavolam,
dozviete sa odpoveď.

Do redakcie mi od vás chodia
každý deň maily a listy. Veľmi rád
si ich všetky čítam! Vidím, že sa
vám moje úlohy zapáčili, tak som
sa rozhodol, že vám v každom
Bulletine pripravím hlavolam, aby
som si vyskúšal, akí ste šikovní. :-)
Keď som Verke pomáhal pripravovať reláciu o Pôste a Veľkej
noci, veľa som sa toho dozvedel o
Ježišovi a o tom, ako veľmi trpel.
Naučil som sa niečo nové o modlitbe, ktorá sa volá krížová
cesta. Poznáte ju aj vy?
Ak nie, nenechajte si ujsť
našu reláciu!
Váš kamarát Gu100

Vyfarbite plochy obrázka podľa farby bodky.

Odpovede nám posielajte
mailom na gu100@tvlux.sk alebo poštou na TV LUX,
Prepoštská 5, 811 01 Bratislava najneskôr do 10. 3. 2021.
Výhercovia z Bulletinu 5/2020:
Michal Papay / Trnava, Veronika Valcová, Adelka a Kristínka / Veľký Cetín.

KLUBOVÁ SÚŤAŽ
pre nových členov

Všetci noví členovia, ktorí sa v období 1.3. – 30.4.2021 prihlásia do Klubu
priateľov TV LUX, budú automaticky zaradaní do žrebovania o hodnotné ceny.
Viac o možnostiach prihlasovania do Klubu priateľov nájdete na s. 13.

Výhercov sa dozviete v relácii Luxáreň v sobotu 15.5.2021.

Drahí členovia Klubu
priateľov TV LUX!
Z celého srdca prijmite pozdravy aj na stránkach tohto Bulletinu. Obdobie pandémie
nám znemožnilo ísť na púte či vytvoriť spoločenstvo pri svätých omšiach vo vašich
farnostiach. Verím však, že dobrý Boh nám
ešte také možnosti dopraje a budeme môcť
posilniť našu veľkú rodinu Klub priateľov TV
LUX. Mnohí prežívate utrpenie, bolesť, niektorí členovia nás už predišli do večnosti. Myslím na vás v modlitbách, pri svätých
omšiach, nech vás sprevádza a žehná Pán.
Ďakujem za vaše modlitby, obety i za vašu
blízkosť.
Marián Bér
Klub priateľov TV LUX
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PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
NOVEMBER 2020
dary od podporovateľov
209 627,64 €
príjmy z reklamy 27 211,96 €
náklady* 168 017,05 €

DECEMBER 2020
dary od podporovateľov
239 108,03 €
príjmy z reklamy 39 502,05 €
náklady* 203 987,77 €
*náklady na vysielanie priamych prenosov,
nákup filmov a dokumentov, výroba relácií,
vysielací signál, investície do technického
vybavenia pre kvalitnejšie vysielanie

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

ŠPECIÁLNE ZĽAVY

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

o dianí v TV LUX
5x do roka

a programové
informácie
e-mailom

Ponuku aktuálnych
zliav nájdete
na tvlux.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: ................................................................................................................................................................
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

JARNÉ POBYTY V NIMNICI

244 €

PÚŤ PO MAĎARSKU

250 €

Duchovno-relaxačné pobyty s TV LUX
v Kúpeľoch Nimnica

Púť do Szombathely, Budapešti,
Szentkútu a oddych v kúpeľoch Hevíz

6.4. - 11.4.2021
13.4. - 18.4.2021
20.4. - 25.4.2021
27.4. - 2.5.2021
4.5. - 9.5.2021

7.4. – 10.4.2021
8.4. – 11.4.2021
11.4. – 14.4.2021
12.4. – 15.4.2021

o. J. KOVÁČIK
o. J. LUSCOŇ SDB
o. M. GAVENDA
o. M. GAVENDA
o. F. TKÁČ OFM Cap

B 042/46 08 230, 042/46 08 201

K

o. M. BÉR (ODCHOD Z BA)
o. J. MAJERNÍK (ODCHOD Z KE)
o. J. BUC (ODCHOD Z BA)
o. J. MAJERNÍK (ODCHOD Z KE)

WWW.AWERTRAVEL.SK

B 034/651 3896, 0905/974 264

042/46 08 608

@

REZERVACIE@KUPELENIMNICA.SK

Púte a pobyty sa uskutočnia v prípade dobrej epidemiologickej
situácie na Slovensku a ostatných krajinách konania pútí.

