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Stál som v prítmí kostola a pozeral som sa na maličké
Jezuliatko v jasliach. Odrazu som mal pocit, že počujem
jeho hlas: „Veľký človek, potrebujem ťa.“ Potrebuješ vari
utrieť prach, čo na teba napadal? spýtal som sa v duchu.
„Utrieť prach? Nie, nepotrebujem, aby si sa staral o Jezuliatko pred oltárom. Má ti len pripomenúť, že môj všemohúci Boh – Otec sa rozhodol poslať ma na svet ako
bezmocné dieťa. A ja chcem, aby si sa o mňa postaral!“
Všemohúci Boh zveruje do mojich rúk svojho Syna. Do
rúk človeka. Do rúk toho, ktorý sklamal, zradil a zranil.
„Myslíš to vážne?“ spýtal som sa. „Ale ako to mám urobiť?
Medzičasom si vyrástol, ukrižovali ťa, pochovali, vstal si z
mŕtvych a odišiel pripraviť nám miesto.“ (porov. Jn 14, 2)
„Čokoľvek urobíš jednému z mojich najmenších bratov,
urobíš mne.“ (porov. Mt 25, 40) Čokoľvek urobím jednému z Jeho najmenších, urobím Jemu.
Aj keď podám „čo len za pohár
studenej vody“ (Mt 10, 42) tomu,
kto je smädný. Aké prosté,
nádherné, boľavé i mätúce;
vidieť v človeku vedľa mňa
Krista.
Opäť sú tu Vianoce. Opäť
sa skláňame nad Jezuliatkom v jasliach. Skúsme začuť jeho tichý hlas, a tak
ako ono, i my tu buďme pre
tých, ktorí nás potrebujú.
Požehnané a milostiplné, priatelia Televízie LUX.
Juraj
Drobný
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Veríme, že aj prostredníctvom vianočného programu, ktorý sme pre vás pripravili, prinesieme do vašich domácností pokoj a radosť z narodenia Božieho Syna. Aj tento rok bude vysielanie počas vianočných sviatkov 24. a 25. decembra bez reklamných spotov. Nahradia ich vianočné hudobné videoklipy.

PIATOK 24. 12.
7:00 Svätá omša
Prenos z kaplnky TV LUX.
--------------------------------------------------

16:05 Trp, mlč, modli sa
NOVINKA

Dokumentárny životopisný
príbeh blahoslavenej Alfonzy
Márie Eppingerovej, zakladateľky kongregácie, ktorej sestry sú povolané venovať sa trpiacim.
-------------------------------------------------19:30 Svätá omša v Noci
narodenia Pána
Priamy prenos z Vatikánu.
--------------------------------------------------

21:00 Cesta pútnika
Dlhá, vzrušujúca a nebezpečná cesta Kresťana Pútnika z Mesta skazy do Nebeského mesta.
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22:55 Chlieb z neba
Bezdomovci Lilli a Annibale nájdu na skládke dieťa
– chlapca, ktorý je pre niektorých ľudí viditeľný a pre
iných nie. Zvesť o nezvyčajnej udalosti sa rýchlo rozšíri.

18:05 Detský blok
-------------------------------------------------20:30 Sviatočný príhovor
Mons. Petra Beňa
--------------------------------------------------

SOBOTA 25. 12.
8:00 Svätá liturgia
Prenos z Katedrály sv. Jána
Krstiteľa v Prešove.
-------------------------------------------------10:00 Svätá omša
Prenos z Konkatedrály sv.
Mikuláša v Prešove.
--------------------------------------------------

20:40 Svätá rodina
Rabín Eliáš prisahal ochranu
dvom chlapcom, ktorých
zabil kráľ Herodes. Jeho životným poslaním sa stáva
pomsta, tento postoj však
zmení stretnutie so Svätou
rodinou.
NEDEĽA 26. 12.

12:00 Urbi et Orbi
Vianočné posolstvo Svätého
Otca.

8:45 Gu100
Vianočné vydanie detskej relácie s barančekom Gu100m
a Verkou.

Pripravila: Michaela Škodová. Zmena programu vyhradená.

10:00 Svätá omša
Prenos z diecéznej svätyne
Božieho milosrdenstva v Košiciach.
-------------------------------------------------19:30 Svätá omša,
Rok korunuješ, Pane,
svojou dobrotou
Priamy prenos z kaplnky TV
LUX
20:35 Šťastné a veselé
NOVINKA

Film inšpirovaný skutočným
príbehom, ktorý sa odohral
v zákopoch 1. svetovej vojny
na Štedrý deň roku 1914. Vojaci vyšli zo zákopov, nechali
za sebou pušky a podali si
ruky s nepriateľmi.

SOBOTA 1. 1.
10:00 Slávnosť Panny
Márie Bohorodičky
Priamy prenos svätej omše z
Vatikánu.
-------------------------------------------------20:35 Sviatočný príhovor
Mons. Stanislava
Zvolenského
--------------------------------------------------

film Páter Pio / Medzi
nebom a zemou 1, 2
NOVINKA

- 1.1 o 21:15 - 6.1. o 21:15 Príbeh jednoduchého brata, ktorý dokázal prehovoriť k ľudským srdciam. Film
je presvedčivým svedectvom o každodennom utrpení, o hlbokom vzťahu s
Bohom, ale aj príbehom o
tom, ako sa zrodil a dozrel
odvážny plán vybudovať
modernú nemocnicu s
1500 lôžkami.

PIATOK 31. 12.
17:00 Slávnostné vešpery
a Te Deum
Priamy prenos z Vatikánskej
baziliky.
--------------------------------------------------

NOVINKA

Fara v meste II.séria
22:55 Třebechovický
betlehem
Najslávnejší betlehem na svete alebo geniálne dielo třebechovického majstra Probošta v dokumentárnom filme.
ŠTVRTOK 6. 1.

22:25 Konečne!!!
Záznam koncertu divadla Semafor pri príležitosti znovuotvorenia po covidovej prestávke. Zaznejú známe, i menej známe piesne z dielne
Semaforu.

10:00 Svätá omša na
sviatok Zjavenia
Pána
Priamy prenos z Vatikánu.
-------------------------------------------------20:30 Sviatočný príhovor
arcibiskupa Cyrila
Vasiľa

NOVINKA

- od 1.1. denne - vo večerných hodinách -

Ďalšie pokračovanie úspešného seriálu Fara v
meste.
Od minulej série
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prešli dva roky. Farár Alexander Stránsky oslavuje
už desať rokov od kňazskej vysviacky a chystá sa
celebrovať výročnú omšu.
Sebastián sa presťahoval do bytu – a nebýva tam
sám. Život s dcérou prináša mnohé nepredvídateľné výzvy.

Príbehy, ktoré podnecujú
Nové časti úspešného seriálu Fara v meste
i nové filmové poviedky so známymi slovenskými hercami – to všetko počas blížiacich sa vianočných sviatkov na obrazovkách TV LUX.
Každému sa páči dobrý príbeh. Niekto si
so záujmom prečíta knihu, iný rád sleduje skutočné príbehy, ktoré sa dejú za jeho
oknom a domýšľa si, ako sa skončia, ďalší
si večer pred spaním pustí film.
Na Vianoce vám prinášame krátke hrané
poviedky a 7 epizód z novej série hraného seriálu Fara v meste. Tieto príbehy neprinášajú poučenie, ale dávajú divákovi
možnosť prežiť s hlavnými postavami novú
skúsenosť. Niekedy môžeme s voľbami
postáv nesúhlasiť, pretože by sme sa určite rozhodli lepšie, inokedy sa môžeme len
radovať, že nie sme v ich koži a dúfame,
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že vyviaznu s čo najmenšími problémami.
Príbehy nám pomáhajú vcítiť sa do kože
ľudí, ktorí chybujú, zápasia, a napriek snahe neraz padnú. Rozširujú našu skúsenosť
bez toho, aby sme museli opustiť múry
vlastného domova.
V novej sérii seriálu Fara v meste pribudnú
postavy, ktoré prinesú na faru nové problémy. Sebastiánovi sa podarilo získať bývanie a kontaktovať svoju dcéru, ale tam sa
jeho problémy nekončia, len začínajú. Ako
sa vysporiadajú s nečakaným bábätkom
a otcom dieťaťa, ktorý nespĺňa Sebastiánove kritéria? Farár Alexander Stránsky sa
snaží pomáhať všetkým, ale stále nenapĺňa vlastné očakávania. Betku prekvapia
nepredvídané problémy, ktorých riešenie
vezme do svojich rúk. Všetci sa snažia konať najlepšie, ako dokážu.
Anna Domček, LUX communication

MATKA
___________________________

EX
___________________________

Št 30.12. 20:35 / Pi 31.12. 16:30

Ut 28.12. 20:35 / St 29.12. 17:30

Poviedka zachytáva príbeh Igora, manžela
a modelára lietadiel. Svoje výtvory, na ktoré je patrične hrdý, vystavuje v obývačke
malého bytu. Jeho pohodlie však naruší
manželkina chorá matka. Igor v tejto situácii uniká do tichého prostredia lesnej chaty, kde musí čeliť dávnej rodinnej minulosti.

Mladý farár dedinskej farnosti je na pokraji
vyhorenia, nevie ako oživiť ducha farského spoločenstva. Jeho starosti však ešte
vzrastú, keď ho v spovednici navštívi bývalá
priateľka z čias pred jeho vstupom do seminára. Prosí ho o pomoc pri riešení vážneho rodinného problému. Andrej sa zdráha, bojí sa klebiet, ktoré by sa mohli rozšíriť
po dedine. Situáciu však napokon vezme
do vlastných rúk a rozhodne sa zapojiť do
jej riešenia aj dedinčanov.

FILMOVÉ
POVIEDKY

SUSEDKA
___________________________
DUŠA
___________________________
St 29.12. 20:35 / Št 30.12. 17:30
Divák sa spolu s hlavnými postavami ocitne
v pohrebníctve, ktoré riadi chladný majiteľ
Laco. Do tohto prostredia prichádza Helga
s túžbou vyrovnať sa so smrťou svojej sestry a uchádza sa o miesto upratovačky. Na
mieste, kde túži pochopiť zmysel smrti, ju
šokuje majiteľov odmeraný prístup k práci.

Po 27.12. 20:35 / Ut 28.12. 17:30
Príbeh sa odohráva v paneláku počas rušného sobotného rána. Pani Zlatica, bývalá
učiteľka, je zvedavá a klebetná obyvateľka,
ktorá si v pokoji chcela vychutnať narodeninový deň pri obľúbenej televíznej relácii.
Rušia ju však hry detí na ihrisku, rozliehajúci sa zvuk klavíra po poschodí a znepokojuje ju aj nová susedka Ingrid. Splní sa
Zlatici narodeninové prianie?
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Predstavujeme
nového
programového
riaditeľa
Od začiatku októbra posilnil tím TV LUX
nový programový riaditeľ, kňaz Ondrej
Chrvala. Prinášame vám krátky rozhovor o jeho reakcii na ponuku stať sa
programovým riaditeľom a o jeho
plánoch s Televíziou LUX.
Ako ste zareagovali na ponuku
stať sa programovým riaditeľom
TV LUX?
Nevedel som si predstaviť prácu v
médiách. Zo slušnosti som si ponuku vypočul do konca a vtedy som
pochopil, že mojou úlohou nebude
odborná mediálna práca, ale obsahová stránka toho, čo ide do vysielania.
Ale to, čo ma definitívne priklonilo k
ochote ponuku prijať, bolo rozlišovanie
v modlitbe, pri ktorom som našiel pokoj a
pozvanie od Pána ísť vpred. A ak On bude so
mnou, nebojím sa ísť ani do takejto neznámej
oblasti.
Čomu sa okrem toho venujete?
Popri práci v TV LUX som stále správcom farnosti Abrahám. Vlastne skutočnosť je taká, že som
naplno farským kňazom, a TV LUX je čosi, čomu
sa venujem „popri“ :) Viem, že televízia by si vy8 | Bulletin Klubu priateľov TV LUX

Ondrej Chrvala

________________________________________________________
pochádza z Naháča pri Trnave. Za kňaza bol vysvätený v roku 2007. V Ríme získal
licenciát z odboru Pastorácia mládeže. Bol kaplánom v Seredi a zároveň mal na
starosti pastoráciu mládeže v Trnavskej arcidiecéze. Po ďalšom roku v Dunajskej
Strede sa dostal do Bojničiek, kde mal na starosti novovzniknuté Diecézne centrum mládeže, v ktorom pôsobil osem rokov. Popri tom sa v roku 2011 stal tajomníkom Rady pre mládež a univerzity KBS. Začiatkom roka 2019 ukončil úlohy v oblasti práce s mládežou a stal sa správcom farnosti Abrahám, kde pôsobí doteraz.

________________________________________________________

žadovala človeka
na väčší úväzok, ale
svoje miesto vidím
skôr v pastorácii ako
v mediálnej oblasti,
takže som vlastne rád,
že otcovia biskupi rozhodli o takejto kombinácii.
Ako na vás, ako človeka prichádzajúceho
zvonka, pôsobí TV
LUX? Je niečo, čo
ste si výraznejšie
uvedomili, keď ste
sa stali súčasťou
tímu?
Na jednej strane ma
ohromila hĺbka a prepracovanosť systému,
ktorý tvorí televíziu. Vedel
som, že to nie je nič malé, ale až
tu zisťujem, čo všetko to obnáša.
Je to veľmi profesionálne dielo,
ktorému človek zvonka len veľmi
ťažko dokáže do hĺbky porozumieť.
Udivuje ma aj to, s akým relatívne
malým tímom sa dokáže táto profesi-

onálna práca odviesť. Samozrejme, vždy
sa dajú veci robiť lepšie, ale celkovo vzaté
– je to za málo peňazí veľmi veľa muziky.
Aká je vaša úloha v televízii?
Ako som už naznačil, mojou úlohou je
predovšetkým bdieť nad obsahovou stránkou toho, čo sa vysiela. Čiže to, čo redaktori vymyslia a vytvoria, ide cezo mňa ako
„kontrolu“. Neviem posúdiť, či je to dobre
mediálne urobené, ale to mojou úlohou
nie je, na to sú v televízii iní odborníci. Mojou doménou je obsahová stránka, najmä
aby všetko bolo v súlade s učením Cirkvi s
jej pastoračným smerovaním.
Aké sú vaše plány do budúcnosti? Na čo
sa diváci TV LUX môžu tešiť ?
Cirkev je katolícka, teda všeobecná – v jej
náručí majú priestor mnohé cesty k Bohu,
sú tu vedľa seba aktívni veriaci laici aj kontemplatívne rády, činnosť aj modlitba v
najrôznejších formách, a predsa všetkých
spája jeden Duch. Verím, že táto láska k
šírke pôsobenia Ducha Svätého v Cirkvi sa
odrazí aj na tom, čo bude televízia vysielať.
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ADVENTNÉ VEČERY
Aj vám sa niekedy stane, že sa v rýchlom
predvianočnom tempe a hluku stratíte?
Alebo že v tieni upratovania, pečenia a
zháňania darčekov zabudnete na pravé
Svetlo? Ako teda prežiť advent v radosti a
naplno?
V Televízii Lux sme sa rozhodli, že s tým
niečo spravíme...
Pokúsili sme sa vytvoriť priestor na spoločné uvažovanie a očakávanie najkrajšieho
Daru a najjasnejšieho Svetla. Naše moderátorky budú hostiť zaujímavých a obohacujúcich kňazov, umelcov, ale aj „obyčajnú“ milujúcu mamu.
Je prirodzené, že počas adventu pečieme,
upratujeme a hľadáme najvhodnejšie dary
svojim blízkym. Ale uprataný nemá byť len

byt či dom. Čistá a voňavá má byť aj duša.
Dar nemusíme len dať, darom sa môžeme
stať. Čakanie na Vianoce nemá byť statické, ale má nás pohnúť smerom k núdznym. Tak ako nám to počas svojej návštevy
na Slovensku viac ráz pripomenul pápež
František. Aj preto sa počas adventných
večerov chceme k jeho slovám vrátiť.
K rozprávaniu bude znieť krásna hudba a
spev v podaní sestier Gabiky a Moniky Kuklových, Martina Husovského, Zuzany Eperješiovej, Daše Žabenskej, Márie Fabušovej
či Simy Magušinovej.
Adventné večery nájdete aj
v našom televíznom archíve
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Semienka
nádeje
Čo v nás zanechala návšteva Svätého Otca? Aké semienka zasiali do nás
jeho slová? My v TV LUX veríme, že
sú to semienka nádeje. Nádeje, ktorá klíči a rastie. Preto sme rovnaký
názov dali aj relácii, ktorá sa postupne vracia k jednotlivým príhovorom
Svätého Otca, čo odzneli počas jeho
návštevy. V premiére každú druhú
stredu večer o 20:45 sa spolu s našimi hosťami môžete vrátiť k slovám
pápeža a nechať sa nimi povzbudiť.
Aby návšteva pastiera priniesla v našich srdciach hojné ovocie.
Jana Trávníčková

Reštart „Iba“ škola

Milí diváci, pozývame vás do školy. Nie,
nemusíte si znova sadnúť do lavíc. Stačí ak
si spravíte pohodlie u vás doma a zapnete
našu staronovú reláciu „Iba“ škola. Spoločne budeme pokračovať v spoznávaní
cirkevných škôl – základných, stredných,
spojených škôl, cirkevných gymnázií, ale
aj konzervatória, ktoré okrem vzdelávania
žiakov aj vychovávajú, vštepujú im kres-

ťanské hodnoty a privádzajú ich k Bohu.
Ukážu nám, ako vyzerá štúdium na katolíckej škole a aké sú jeho benefity. Relácia je určená všetkým. Žiakom a rodičom
môže pomôcť s výberom školy, učiteľom
priniesť inšpiráciu pre ich prácu a starším
povzbudenie.
Veronika Sádovská
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TVORIVÉ
CITRÓNOVÉ
PREKVAPENIE
„Keby povedalo ucho: Nie som oko,
nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo
okom, kde by bol sluch? A keby bolo
celé sluchom, kde by bol čuch?“
(porov. 1Kor 12, 6)

Apoštol Pavol v priam biologickej úvahe hovorí o jednote rečou zmyslov. Každý z ľudských zmyslov je unikátny a odlišný,
a pritom nenahraditeľný. V relácii
Tvorivo sme rozihrali všetky z nich.
Chuťové a čuchové bunky dala do
pozoru naša kolegynka Helena Ľos
Ivoríková, ktorá nás v relácii MEDZI
RIADKAMI učí, ako si „pochutiť“ na
dobrých knihách.
CITRÓNOVÝ HRNČEKOVÝ KOLÁČ:
2 hrnčeky polohrubej múky
1 hrnček kryštálového cukru
1 ks prášok do pečiva
3 ks vanilkového cukru
1 hrnček mlieka (môže sa použiť aj
kyslé)
1/2 hrnčeka oleja
1 vajíčko
1 čajová lyžička vanilkovej esencie
citrónová kôra
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Dužina z 5-6 citrónov (citróny prekrojíme na štvrťky, ošúpeme z nich
kôru, odstránime tenké šupky a vyberieme len kúsky dužiny)
POSTUP: V mise spolu zmiešame
sypké ingrediencie, pridáme mlieko,
olej, vajíčko, vanilkovú esenciu a citrónovú kôru. Zmes poriadne premiešame vareškou. Na záver vmiešame odšťavenú dužinu z citrónov.
Cesto vylejeme na vymastený pomúčený plech a pečieme 20-25 minút pri 180 stupňoch.
POLEVA: Nad parou roztopíme 100 g
tuku na pečenie, pridáme 4 polievkové lyžice mlieka, 2 polievkové lyžice
cukru. Po chvíli metličkou vmiešame
3 polievkové lyžice kakaa a 2 polievkové lyžice kukuričného škrobu. Polevou ozdobíme vychladnutý koláč.

FOTOKRONIKA
z pútí TV LUX

Tento rok sme spoločne
putovali po slovenských
a českých pútnických
miestach.

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
JÚL 2021

AUGUST 2021

SEPTEMBER 2021

dary od podporovateľov
147 442,02 €

dary od podporovateľov
165 515,19 €

dary od podporovateľov
155 351,90 €

príjmy z reklamy
50 353,09 €

príjmy z reklamy
46 968,96 €

príjmy z reklamy
50 013,90 €

náklady*
193 167,94 €

náklady*
175 776,39 €

náklady*
202 733,31 €

*náklady na vysielanie priamych prenosov, nákup filmov a dokumentov, výroba relácií,
vysielací signál, investície do technického vybavenia pre kvalitnejšie vysielanie
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Milovaní
členovia
Klubu
priateľov,
blížia sa Vianoce a Nový
rok. Som rád, že v uplynulom období nám Pán
doprial byť aspoň na niektorých miestach spolu.
Na púťach po Slovensku,
Česku alebo na novénach
v Rožňave, Trnave, ale i na
iných miestach. Ďakujem
vám, že ste s nami. Aj
tento rok chceme odmeniť vašu štedrosť. Za vaše
námahy, modlitby i dary
sú najväčšou odmenou
Božie dobrodenia, no
vďačnosť vám chceme
prejaviť aj pozemskými
darmi. V nadchádzajúcom
období sa stretneme v
rámci toho, čo nám bude
umožnené. Aj naďalej vás
však uisťujem o svojich
modlitbách a svätých
omšiach obetovaných za
vás i za našich zomrelých
bratov a sestry z Klubu
priateľov TV LUX. Nech
vás aj v novom roku žehná
Pán a ochraňuje Sedembolestná Matka.
Váš otec Marián Bér
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Milí priatelia, v špeciálnom koncoročnom
vydaní Luxárne odmeníme niektorých
z vás krásnymi hodnotnými
cenami ako prejav našej vďaky
za vašu štedrosť.

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

25% ZĽAVA

ŠPECIÁLNE ZĽAVY

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

o dianí v TV LUX
5x do roka

na knihy a DVD
z dielne TV LUX

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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NOVINKA

Stovečkovo
Dobrodružstvá kučeravých
obyvateľov 100večkova sú
inšpirované známou postavičkou Gu100 z Televízie LUX len
okrajovo, no ich vtipné zážitky,
veselé a často poučné situácie
rozosmejú a zaujmú všetky
mladšie i staršie deti. Rozprávková krajinka na stránkach
krásne ilustrovanej knižky, od
ktorej sa nebudete chcieť
odtrhnúť!
NOVINKA

Vie Pán Boh o tom, že
existuje? Vtipy Jožka a Jožka
NOVINKA

Počuť
ticho
Hovorí Boh k človeku aj dnes?
Ak áno, prečo ho nepočujeme? Kňaz Jozef Kováčik nás
prostredníctvom príbehov,
ktoré vznikli pri rozjímaní nad
Božím slovom, pozýva naučiť
sa načúvať Bohu v ruchu
každodenného života.
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Radi sa smejete? Ak áno, práve pre vás je určená najnovšia
kniha vtipov dvoch veselých
kňazov Jožka Luscoňa a Jožka Kováčika s názvom Vie Pán
Boh o tom, že existuje? Vtipy,
ktoré v knihe nájdete, zozbierali počas svoho pôsobenia
medzi farníkmi, spolubratmi
a priateľmi. Doka zujú, že
láskavý humor je skutočne korením života.

NOVINKA

Don Camillo
a don Chichi
Don Camillo a starosta Peppone zostarli. V hluku a zhone,
ktoré prinášajú závratné zmeny,
sa necítia dobre. Do ich zmiešaných pocitov navyše prichádzajú pestvá mládežníkov, za
ktorých je potrebné žehliť ich
výstrelky. A jedným z nich je aj
mladý kaplán don Chichi...

Filmové spracovanie príbehov kňaza
dona Camilla a komunistického starostu Pepponeho si získalo srdcia miliónov divákov na celom svete. Prinášame
vám ich exkluzívne knižné vydanie.

Dvojdielny film zameraný na hĺbku povolania kapucínskeho kňaza známeho ako páter Pio prináša odpovede na mnohé otázky spojené s prežívaním utrpenia v rôznych podobách.
Skvelý herecký výkon známeho talianskeho herca Micheleho
Placida a slovenskej herečky Barbory Bobuľovej je umocnený
nádhernou hudbou z dielne Ennia Morriconeho.
NOVINKA

DVD Medzi nebom
a zemou Páter Pio

Krížové cesty

Prečo ľudia veria

Kulmenie

V duchovnom živote každého
človeka prídu otázky, na ktoré
je potrebné odpovedať, aby
sme sa vo viere mohli posúvať
ďalej. Riešenia prinášajú kňazi
Michal Zamkovský a Ján Buc.

Reláciu Kulmenie si diváci
TV LUX veľmi obľúbili. Autori
Jozef Kováčik a Pavol Danko
prinášajú to najlepšie z nej v
rovnomennej knižnej podobe.

A teraz čo?

DVD Fatima

On medzi nami

Pätica autorov – arcibiskup
Cyril Vasiľ, biskup Jozef Haľko
a kňazi Vladimír Thurzo, Tibor
Reimer a Ján Buc reagujú na
časté zvedavé otázky veriacich i hľadajúcich.

V roku 1917, keď Európu
pustošila vojna, sa trojici detí
v meste Fatima niekoľkokrát
zjavila Panna Mária. Povedala
im, že len modlitby a obeta
môžu ukončiť krvavý konflikt.

V knihe On medzi nami nás
Televízia LUX spolu s viacerými biskupmi a kňazmi pozýva
pred bohostánok, monštranciu s Eucharistiou, alebo i k
duchovnému spojeniu s Ním.

9,90 €

7,90 €

9,90 €

7,90 €

4,90 €

Kniha Krížové cesty s TV
LUX pozýva k zamysleniu a
modlitbe nad utrpením Pána
Ježiša. Zamyslenia do knihy
pripravili kňazi, ktorých poznáte z TV LUX.

5,90 €

Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................... Tel. číslo: ..................................................................
Adresa: ................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
Prečo ste sa rozhodli staň členom Klubu priateľov? ....................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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

ZIMNÉ POBYTY V NIMNICI

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

duchovno-relaxačné pobyty s TV LUX
v Kúpeľoch Nimnica

pútnický zájazd do Svätej zeme spojený
s duchovnou obnovou

25. 1. – 30. 1. 2022
J. LUSCOŇ, M. BÉR
1. 2. – 6. 2. 2022
M. GAVENDA,
J. DROBNÝ
8. 2. – 13. 2. 2022
J. BUC, M. BÉR

15. 2. – 20. 2. 2022
ZAMKOVSKÝ,
J. DROBNÝ

27. 3. – 3. 4. 2022 J. MAJERNÍK
3. 4. – 10. 4. 2022 M. ONDREJKA
25. 4. – 2. 5. 2022 J. KOVÁČIK

22. 2. – 27. 2. 2022
M. GAVENDA,
M. BÉR

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

PÚŤ DO ČR, SR
Po stopách viery a mariánskych pútnických
miestach

4. 7. – 10. 7. 2022
8. 7. – 14. 7. 2022
12. 7. – 18. 7. 2022

16. 7. – 22. 7. 2022
20. 7. – 26. 7. 2022
24. 7. – 30. 7. 2022

JAR 2022

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

