TV Lux dělá úžasné věci, úžasné dílo. Bohu
díky za to, že takovéto vysílání existuje.
Když se modlím při televizi, prožívám to,
že se modlím s mnoha lidmi, nemodlím se
sama, když je přímý přenos z Lurd, připadám si, jako kdybych byla v Lurdech. Je to
úžasná milost a kéž Pán tomuto dílu velmi
žehná.
Lenka

Som prababka, mám dvanásť pravnúčat.
Môj malý štvorročný vnúčik Jurko mi pomáha s ovládaním tabletu. Teším sa, že
môžem aj takýmto spôsobom pozerať
omšu alebo korunku. Ďakujem za vaše vysielanie, nech vás Pán žehná a ochraňuje.
Marta

Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za vysielanie svätých omší, ale aj iných relácií. Sú
v tejto ťažkej dobe svetlom a infúziou pre
nás pacientov, ktorými sme teraz všetci. Ste
akoby členmi našich rodín a v tejto dobe
sme Vás spoznali ako nikdy predtým. Nikdy
som Vás nerozlišovala po mene, no teraz
už áno. Sme covid pozitívni a zavretí doma,
ale cez Vás dýchame čerstvý vzduch.
Anna

Milí Luxáci, nedávno som videla reláciu Luxáreň, kde sa jedna diváčka sťažovala, že nevysielate katolícke sväté omše. Uvedomila som si, že pravdepodobne dostávate mnoho
podobných listov, možno aj “tvrdších”. Uvedomila som si, že my ľudia sme veľmi nevďační,
neustále sa sťažujeme a hľadáme, do čoho by sme rypli. Preto som sa rozhodla, že vám
pošlem medovníčky, ktoré som ručne maľovala. Chcem sa vám nimi poďakovať a urobiť
radosť.
Viera
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Asi ako všetky deti, aj tie moje snívajú o super-schopnostiach či super-predmetoch. Okrem „bezodného mešca“
alebo „hrnčeka var“ by sa im určite niekedy zišlo mať aj
viac životov. Tak ako sa hovorí o mačkách, že ich majú
až deväť.
Pred pár rokmi, keď môj najstarší syn mal asi 8 rokov,
približne v čase, keď sa pripravoval na prvé sväté prijímanie, viezla moja manželka naše deti do školy. Zrazu v
jednej zákrute im do cesty vbehla mačka. V tej chvíli sa
atmosféra v aute zmenila. Trochu stres i napätie, k tomu
aj zopár prudších mikropohybov volantom. Všetko preto,
aby nevyšli z cesty a zároveň predišli usmrteniu živého
tvora. A v tejto situácii môj syn hovorí: “Mami, mohli sme
radšej my havarovať, my máme predsa večný život. Ale
mačka má len tento jeden.”
V tomto prípade, našťastie, všetko dobre dopadlo. Rodina, mačka aj auto vyšli z toho bez ujmy. Keď mi to manželka v ten večer rozprávala, pocítil som veľkú vďačnosť
a úžas nad tým, že aj malé deti dokážu komunikovať veľké pravdy.
Je super, že deti sa môžu učiť náboženstvo. Teraz v čase
pandémie to však majú katechéti a
aj farnosti ťažšie. My v televízii to
vnímame a hľadáme spôsoby ako
pomôcť. Začali sme pripravovať aj knihy pre duchovný rast
malých i veľkých. Takisto sa
intenzívne venujeme tvorbe
programov pre deti, ktoré im
hravou formou pomáhajú
pochopiť náboženské pravdy a ich aplikáciu v živote.
Len vďaka vašim modlitbám
a podpore v tomto úsilí môžeme pokračovať. V mene
všetkých pracovníkov TV
LUX vám za ne ďakujem.

Tomáš Straka
Bulletin Klubu priateľov TV LUX
Zodpovedné redaktorky:
Veronika Strelková, Jana Trávníčková
Grafika: Martin Heneš
Jazyková korektúra: Danka Jacečková
Foto na obálke: archív TV LUX
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Výber z programu TV LUX
v apríli – máji
FILMY

17.4. / 24.4. 20:30
FILIP NERI – BUĎTE DOBRÍ,
AK MÔŽETE 1/2 A 2/2
“Buďte dobrí, ak môžete” - týmito slovami napomínal Filip Neri svojich mladých
chovancov. Je patrónom mládeže a humoru. V roku 1622 ho pápež Gregor XV.
vyhlásil za svätého.

8.5. / 15.5. 20:30
SVÄTÝ PETER 1/2 A 2/2
Písal sa rok 33 a v Jeruzaleme sa odohrávali udalosti spojené s Ježišom z Nazareta. Peter bol jeho najvernejším učeníkom,
no v kritickom momente zlyhal. Aj keď ho
ťaží, musí sa ujať úlohy viesť a budovať
rastúcu Cirkev.
4 | Bulletin Klubu priateľov TV LUX

NOVINKA
1.5. 20:30
SIEŤ SLOBODY

Skutočný príbeh rehoľnej sestry Heleny
Studlerovej odohrávajúci sa vo Francúzsku začiatkom 2. svetovej vojny. Sestra
Helena sa stará o siroty a opustených v
rádovej nemocnici v Metzi. Keď nacisti obsadia mesto, objaví v jeho blízkosti
koncentračný tábor. Spolu so susedmi a
spolusestrami vymyslia plán, ako oslobodiť väzňov zo zajatia.

22.5. 20:30
SVÄTÁ BARBORA
Svätá Barbora je jednou z prvých kresťanských mučeníčok. Jej príbeh je príbehom
o odvahe a schopnosti obetovať vlastný
život z lásky k Bohu. Ale je aj príbehom o
pseudoláske k moci, majetku a o tom aký
deštruktívny je spôsob života bez lásky a
bez Krista.

DOKUMENTY
20.4. 21:45
VATIKÁNSKY TAJNÝ ARCHÍV
Čo si máme predstaviť pod pojmom Vatikánsky tajný archív? Odpovede na otázky,
čo sa skrýva za jeho múrmi, sú fascinujúcou
cestou do jedného z najväčších svetových
výskumných stredísk.
NOVINKA
27.4. 21:45
VIERA NA HRANICIACH

Šokujúci príbeh troch výnimočných kňazov,
ktorí pôsobili v období búrlivého a často násilného osídľovania amerického Západu. Hoci sa nikdy nestretli, ich cieľ bol rovnaký: priniesť Krista ľuďom, ktorí o ňom nikdy nepočuli.

28.4. 20:50
FRANTIŠEK XAVERSKÝ
A CIRKEV V JAPONSKU
Dokumentárny film nakrútený v Japonsku
približuje misionárske aktivity svätého Františka Xaverského a objasňuje históriu šírenia
katolíckej viery v tejto krajine.

30.4. 20:30
HILDEGARDA Z BINGENU –
BOŽIE SVETLO
Porýnie je región, ktorý dostal meno po majestátnej rieke Rýn. Práve tu sa narodila sv.
Hildegarda z Bingenu. Na svoju dobu bola
veľmi vzdelanou ženou. Vynikala v hudbe,
literatúre i teológii. Jej vedomosti o rastlinách a ich liečivých účinkoch presiahli svoju
dobu a dnes sú jej mnohí vďační za vyliečenie z chorôb.

4.5. 21:45
NOVINKA
KUMRÁN / PÁTRANIE PO
ZVITKOCH OD MŔTVEHO MORA
Sedemdesiat rokov po ich objavení sú zvitky
od Mŕtveho mora stále predmetom debát a
výskumu. Kto ich napísal? Vedci pri pátraní
využívajú všetko - od stratigrafických vykopávok cez chemické analýzy farbiva až po
štúdie využívajúce zrýchlenie častíc.
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Priamy prenos
z vysviacky
24. 4. 2021 / 11:00
Skalka pri Trenčíne

Cirkev na Slovensku
má nového pomocného biskupa
29. januára 2021 Svätý Otec František vymenoval Petra Beňa za nového pomocného biskupa pre Nitriansku diecézu. Tento kňaz, doterajší farár a rektor Diecéznej
svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom, nie je neznámy
ani mnohým z vás, našich televíznych divákov. Ak ste s nami putovali Slovenskom,
práve na zastávke v Skalke nad Váhom ste
sa stretli aj s ním. Televízia LUX vám prinesie aj priamy prenos z vysviacky nového
biskupa.

2. 9. 1972
narodil sa v Bánovciach nad Bebravou

1990
po maturite na gymnáziu vstúpil do novootvoreného Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

14. 9. 1996
kňazskú vysviacku prijal z rúk Jána Chryzostoma kardinála Korca

1996 – 1997
kaplán v Púchove

1997 – 2002
administrátor farnosti Nesluša

2002 – 2008
“Ako kňaz som sa veľmi rád
stretával s ľuďmi, žil som
medzi nimi, usiloval som sa
o to, aby tie farnosti, v ktorých
som bol, žili ako jedna rodina.
O toto by som sa chcel
usilovať aj ako biskup.”

prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
a zároveň poverený pastoráciou povolaní

2008 – 2014
farár v Soblahove

2014 – súčasnosť
farár v Skalke nad Váhom
zdroj: TK KBS a spravodajstvo TV LUX
redakčne pripravila Jana Trávníčková
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Nové ružence

(aj gréckokatolícke)
Ruženec patrí k základným a veľmi obľúbeným modlitbám Katolíckej cirkvi. Keď
som chodievala nakrúcať reláciu Týždeň
s farnosťou, ružencové bratstvá fungovali
takmer v každej, aj tej najmenšej farnosti
či filiálke. Naozaj, všade sa našiel niekto,
kto sa touto modlitbou prihováral za svoju
farnosť, za kňazov, misionárov, chorých a
trpiacich, za matky, otcov a deti, za Cirkev,
za Svätého Otca... tých úmyslov bolo tak
veľa.
Už od začiatku fungovania Televízie Lux
vysielame modlitbu ruženca v pravidelných časoch. Každý deň sa môžete spolu s nami pomodliť všetky štyri ružence a
okrem nich aj ruženec Božieho milosrdenstva a ruženec z pútnického miesta Lurdy.

Obrazovú i hlasovú formu ružencov pravidelne obmieňame, najnovšie môžete v
našom vysielaní nájsť modlitby ruženca so
zábermi z Mariánskej hory v Levoči, ktorých hlasom je Jozef Lapšanský.
Úplnou novinkou v našom programe sú
gréckokatolícke ružence, ktoré majú premiéru vždy v sobotu o 15:30 hod. Na sprievodných záberoch môžete obdivovať významné gréckokatolícke mariánske pútnické miesto – Baziliku Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Ľutine. Mimoriadne rád ho
má aj prešovský arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak, ktorý sa stal “hlasom“
gréckokatolíckeho radostného ruženca.
Alžbeta Živčáková
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Svätý Otec plánuje
navštíviť Slovensko
Pápež František počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z Iraku
oznámil, že v septembri by rád navštívil
Slovensko.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska
(KBS), bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský vyjadril nádej, že
zámer Svätého Otca sa naplní a budeme
ho môcť privítať v našej krajine.
„Tešíme sa slovám Svätého Otca, ktoré
povedal počas tlačovej konferencie počas
spiatočného letu z návštevy Iraku. Ďalšie
informácie zatiaľ nemáme, budeme ich
očakávať,“ dodal predseda KBS.
Pápež František v odpovedi na otázku o
destináciách jeho zamýšľaných ciest me-

Pod javiskom
Nová hudobno-dramatická
relácia na obrazovkách
TV LUX už od apríla
LUX communication pripravuje novú hudobno-dramatickú reláciu. Už čoskoro
prostredníctvom nej budete môcť nahliadnuť do hereckého sveta a vypočuť si
živú improvizovanú hudbu. Zároveň vám v
nej budeme prinášať autentické stvárnenia
dramatického textu. Každý druhý týždeň
sa môžete tešiť na dvoch hercov a nenútené rozhovory, niekedy o vážnych otázkach, inokedy komické. Veríme, že spolu
zažijeme krásu z tvorby v priamom prenose. Toto všetko prinesieme z jedinečných
priestorov v relácii s názvom Pod javiskom
už od apríla tohto roka.
Noemi Gieratová
LUX communication
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noval Bratislavu, ktorú zamýšľa navštíviť popri Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Budapešti: jeho záver je naplánovaný na 12. septembra 2021.

Na jar tohto roka vám prinášame vynovenú webovú stránku www.tvlux.sk
aj mobilnú aplikáciu TV LUX.

NOVÝ WEB TV LUX
nový svieži vzhľad
aktuálny program vysielania
programové tipy na každý deň
viac ako 12 000 videí v archíve
možnosť vyhľadávania
podľa kategórií

MOBILNÁ
APLIKÁCIA TV LUX
vysielanie TV LUX priamo
v mobile či tablete
program vysielania
možnosť počúvať
vysielanie formou audio
adaptabilita na všetky
operačné systémy
videoarchív TV LUX

Súčasná doba technológií
napreduje míľovými krokmi. Televízia už nie je len
televíziou, ale takmer nekonečný priestor jej ponúka aj internetové prostredie. Preto i my hľadáme
spôsob, ako byť svojim divákom čo najbližšie.
Internet je dobrý sluha a
práve túto jeho vlastnosť chceme využiť.
Túžime prinášať svetlo do spoločnosti a
rodín aj prostredníctvom možností, kto-

ré nám ponúka. A tak vám
s radosťou predstavujeme
našu internetovú stránku
www.tvlux.sk v úplne novom šate, spolu s vylepšenou mobilnou aplikáciou.
Veríme, že aj vďaka nim
bude naše vysielanie pre
vás dostupnejšie.
Veronika Strelková
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Rozbehli sme natáčanie poviedok
Máme za sebou nakrúcanie prvej poviedky
Matka. Ide o krátky hraný trinásťminútový príbeh, ktorý rieši dilemu starostlivosti
o chorú matku. Je správne umiestniť ju
v zariadení pre seniorov? Alebo uplatniť
domácu starostlivosť i za cenu možného
rozpadu manželstva?
Rozprávanie okrem iného ponúkne kontrast mestského panelákového prostredia
s tichou lesnou chatou, ktorá odhalí dávnu minulosť. Matku si zahrá Ida Rapaičová
a manželov stvárnia Juraj Predmerský a
Lenka Barilíková.
Aj keď je natáčanie v tejto pandemickej
dobe v istých ohľadoch oveľa náročnejšie,
chceme byť aktívni a tvoriť ďalej. Nakrúcanie, samozrejme, prebieha v súlade so
všetkými hygienickými opatreniami.
Poviedky sme sa rozhodli natáčať s cieľom
priniesť iný pohľad na otázky z rôznych
oblastí života. Hranou tvorbou sa chceme
viac dotýkať sŕdc divákov a privádzať ich
bližšie k Pánovi.
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Veríme, že čoskoro budeme môcť prvú televíznu poviedku predstaviť aj na obrazovkách Televízie Lux. Ak vás zaujíma, ako nakrúcanie prebieha, navštívte instagramový
účet lux_communication_.
Noemi Gieratová
LUX communication

Čo dokáže obyčajný
papier? Popísaný nesie veľa informác
ií, ktoré môžu
viesť k Bohu, vycho
vávať, potešiť či
dojať k slzám, ale aj ub
lížiť a klamať. List
písaný rukou na papie
teľstva. Papierová vre
r ukrýva hĺbku priackovka suší slzy, pijavý
papier zachraňuje ško
pred machuľami. A pa
láčika
pier priložený na hrebe
ň dokáže vylúdiť muzik
Čo dokážeme s papie
u...
rom my?

Rozkvitajúce lekná

Z tenšieho papiera
si vystrihneme kvety
s lupeňmi. Lupienky poskl
adáme smerom dovn
útra
kvetu a takto posklad
aný „puk lekna“ polož
íme
na hladinu vody v mi
ske alebo na tanieri.
Lekno
začne pred našimi oč
ami rozkvitať. Ak použ
ijeme
baliaci papier, ktorý je
z každej strany inej far
by,
efekt rozkvitania bude
ešte krajší.

Tancujúca hviezda

Z hrubšieho papiera ale
bo kartónu si odstrihn
eme 4 pásiky dlhé asi
5 centimetrov a široké
asi
pol centimetra. V str
ede ich zohneme a
všetky
ich položíme na rovný
tanier zohnutým miest
om
k sebe. Vznikne nám
hviezdička. Ak do jej str
edu
kvapneme trochu vody
, premení sa na úplne
inú
hviezdu, akoby sa roz
tancovala.

Papier znesie veľa!

Nie je to len bežná frá
za, ale skutočnosť! Pa
pier
udrží aj pohár plný vo
dy... Poskladáme si z pa
piera veľkosti A4 úzku ha
rmoniku. Takto posklad
aný
papier položíme na dv
a poháre a do jeho str
edu opatrne položíme
tretí pohár. Ak sme pa
pier
poskladali naozaj naten
ko, môžeme do pohá
ra
naliať aj vodu. Papier
to všetko udrží!

Pavol Danko
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Drahí
klubisti!
V nádeji na naše osobné stretnutia vás
pozdravujem aj tentokrát a uisťujem o
svojich modlitbách a svätých omšiach
za vás a vaše rodiny s prosbou o zdravie
a Božie požehnanie. Aktuálne prebieha
klubová súťaž. Nemôžeme síce nikoho
prihlásiť, ale môžeme pozvať ďalších bratov a sestry, aby sa pridali k nám. Pri príležitosti 13. výročia vysielania našej televízie sme pre vás pripravili aj špeciálnu
Narodeninovú súťaž. Nech vás Pán žehná a Panna Mária ochraňuje.
Váš otec Marián

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): ………….................………...................................................
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.

Podpis: ………..…...........…………...

Vyplňte prihlášku a pošlite nám ju na našu poštovú
adresu TV LUX, s. r. o., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava.

Narodeninová súťaž TV LUX
Pri príležitosti 13. výročia vysielania TV LUX sme pre členov Klubu
priateľov pripravili narodeninovú súťaž!

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
Kto je hlavným patrónom Televízie LUX?
Odpoveď sa dozviete v tajničke.

1. O udalostiach v Cirkvi informujeme v relácii KRÁTKE .....
2. V nedeľu o 12:00 vysielame
modlitbu ..... PÁNA
3. Popoludní o 15:30 vysielame
svätý ruženec z .....
4. Časopis o zákulisí a
novinkách TV LUX
5. Najsledovanejší program vo
vysielaní TV LUX je SVÄTÁ .....
6. Detská relácia TV LUX
(účinkuje v nej aj o. Marián)
7. Denne sa o 15:00 h spájame
pri modlitbe HODINA …..
8. Relácia o zákulisí TV LUX
9. Latinské slovo LUX znamená …..
10. Pondelková diskusná
relácia - V ..... PRI STUDNI
11. Hlavné sídlo TV LUX je v .....
12. Kňaz pôsobiaci v TV LUX
od jej začiatkov (o. Juraj …)
13. TV LUX oslavuje výročie vzniku v mesiaci ....
(Pomôcka: BULLETIN, LUXÁREŇ, MÁJ, SAMÁRII, SVETLO.)

Správnu odpoveď pošlite formou SMS na číslo 0907 100 300 v tvare:
SPRÁVNA ODPOVEĎ

KLUBOVÉ ČÍSLO

MENO

Cena zaslanej SMS správy je účtovaná sadzbou podľa platnej tarify mobilného operátora súťažiaceho.

Odpovede nám posielajte do 4.5.2021. Výhercov vyžrebujeme v Luxárni v sobotu 15.5.2021.
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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.

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
JANUÁR 2021

FEBRUÁR 2021

dary od podporovateľov
224 182,59 €
príjmy z reklamy 50 758,17 €
náklady* 178 117,75

dary od podporovateľov
232 681,47 €
príjmy z reklamy 30 582,75 €
náklady* 161 459,46 €

*náklady na vysielanie priamych prenosov, nákup filmov a dokumentov, výroba relácií,
vysielací signál, investície do technického vybavenia pre kvalitnejšie vysielanie
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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

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. 18
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NOVINKY
z dielne TV LUX

A teraz čo?
A teraz čo? Túto otázku si občas v živote
kladie každý z nás, oblasť viery nevynímajúc. Aj preto TV Lux od roku 2019 pripravuje
rovnomenný cyklus relácií, v ktorom rôzne
osobnosti Katolíckej cirkvi reagujú na časté
otázky veriacich i hľadajúcich. Súvisia s vierou a tradíciou Cirkvi, no riešia aj dilemy zákutí ľudskej duše a dôverného vzťahu človeka s Bohom.
Jednotlivé časti televízneho cyklu sme pretavili do knižnej podoby, v ktorej čitateľ nájde vysvetlenia i možné riešenia od pätice autorov – arcibiskupa Cyrila Vasiľa,
biskupa Jozefa Haľka a kňazov Vladimíra Thurza, Tibora Reimera a Jána
Buca.

Giovanni Guareschi

Don Camillo
Filmové spracovanie osudov kňaza
dona Camilla a komunistického starostu Pepponeho si získalo srdcia miliónov
divákov na celom svete. Televízia Lux
vám prináša exkluzívne knižné vydanie
príbehov Giovannina Guareschiho, na
základe ktorých boli filmy natočené.
Prvý diel jednej z najprekladanejších talianskych kníh Don Camillo a jeho svet,
je obohatený o originálne ilustrácie autora, čo zvýrazňuje historickú hodnotu
vydania. Veríme, že vám prinesie radosť,
smiech i poučenie. Príjemné čítanie celej rodine prajú tvorcovia prvého slovenského vydania!
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Prečo ľudia veria?
Pre všetkých, ktorým záleží na duchovnom raste, ale aj
pre tých, ktorí potrebujú odpovedať na otázky týkajúce
sa viery, prináša Televízia LUX knižnú novinku Prečo ľudia
veria? Publikácia vznikla z prepisov vybraných častí relácie
Duchovná poradňa.

Kulmenie
Keď sme v TV LUX premýšľali o relácii, ktorá
by zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom
priblížila súčasnej generácii
umenie a známe diela z oblasti literatúry, architektúry, kinematografie, divadla či hudby, napadlo nám
slovné spojenie Kulmenie. Spojili sme v ňom tri kľúčové slová: kultúra – umenie – „coolový“. Vaša obľúbená relácia vychádza teraz i v knižnej podobe.

KA
NOVIN

DVD FATIMA
V roku 1917, keď Európu pustoší vojna, sa
trojici detí v portugalskom meste Fatima
niekoľkokrát zjaví Panna Mária. Povie im, že
len modlitby a obeta môžu ukončiť krvavý
konflikt. Napriek snahám o umlčanie detí a
nedôvere skeptikov prichádzajú na miesto
zjavenia pútnici z celej krajiny s nádejou,
že sa stanú svedkami zázraku. DVD Fatima
s titulnou piesňou Andreu Bocelliho a film
známy aj z kín, vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou FOXX Media a so
slovenským aj českým dabingom exkluzívne iba u nás.

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

249 €

LETNÉ POBYTY V NIMNICI
Duchovno-relaxačné pobyty s TV LUX
v Kúpeľoch Nimnica
08.06. - 13.06.2021
15.06. - 20.06.2021
22.06. - 27.06.2021
29.06. - 04.07.2021
06.07. - 11.07.2021

O. M. GAVENDA / O. M. BÉR
O. F. TKÁČ / O. J. DROBNÝ
O. J. LUSCOŇ SDB / O. J. DROBNÝ
O. I. KŇAZE / O. J. DROBNÝ
O. M. GAVENDA / O. J. DROBNÝ

PÚŤ PO MAĎARSKU

250 €

PÚTNICKÝ ZÁJAZD
POĽSKO – LITVA

299 €

po stopách sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II.
03.06. - 07.06.2021
08.06. - 12.06.2021
19.06. - 23.06.2021
26.06. - 30.06.2021

O. J. DROBNÝ
O. J. KOVÁČIK
O. J. KOVÁČIK
O. M. BÉR

PÚŤ DO MEDŽUGORIA

289 €

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

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

23.06. - 26.06.2021
24.06. - 27.06.2021
30.06. - 03.07.2021
01.07. - 04.07.2021

18.07. - 24.07.2021
25.07. - 31.07.2021
07.08. - 13.08.2021

ODCHOD Z BA
ODCHOD Z KE
ODCHOD Z BA
ODCHOD Z KE

11.08. - 17.08.2021
15.08. - 21.08.2021
19.08. - 25.08.2021

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

