TV Lux máme ve
ľmi radi, je to ho
dnotná
televízia. Keď už
stráviť čas pred
televízorom, tak určite s
TV Lux. Úžasné
filmové
soboty s manže
lom milujeme. A
perfektné biblické príbeh
y pre deti. Rozh
ovory,
sväté omše, aktu
ality z Katolíckej
cirkvi. A
teraz naozaj vním
ame takú zmenu
vpred
v TV Lux, formát
ovo, obsahovo aj
vizuálne
reaguje na potre
by doby. Ďakuje
me celému tímu. Nech Pá
n žehná a rozras
tá toto
dobré dielo na Je
ho slávu.
Rodina Škvorcov
á, Senica

Rád pozerám programy TV Lux
(katechézy, prednášky, diskusie, dok
umenty, sväté omše, atď). Častejšie čerp
ám
z archívu ako „naživo“. Čo ma však
ovplyvnilo najviac, ak by som mal
reagovať aktuálne a spontánne: Adv
entný
večer 28.11. 2021, Večere u Slov
áka, Zabudnuté poklady, Katolicizmus,
Fundamenty, Semienka nádeje, STOPov
anie,
V Samárii pri studni, vKontexte, Vier
a do
vrecka, Vlastná cesta, Žalmy...)
Marián, BB

Požehnaný deň, TV LUX!
Píšem len jedno obrovské poďakovanie
za projekt TV Lux deťom, kde sú úžasné
programy pre deti a najnovšie sme objavili
s 20-mesačnou dcérou detské ukazovačky, kresťanské, úžasne vymyslené a
natočené, krása. Ak by bolo aj DVD, hneď
objednávame. Malá je hotová, učí sa, ukazuje, spieva, miluje aj Koraland. Pri staršom
synovi (už má 13) také ešte nebolo a naozaj vám zo srdca ďakujem, že v dnešnej
dobe, keď sú pre deti fakt nevhodné relácie, môžeme vždy zapnúť TV Lux deťom!
Nech vás všetkých v redakcii Boh žehná,
ďakujeme za vašu skvelú prácu.
Nataša
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Pred pár rokmi sa prostredný syn rozhodol, že skúsi futbal podľa vzoru staršieho brata – športového nadšenca.
Myslím, že tak chcel zlepšiť vzťah so svojím „úhlavným“
bratom, ako sa vzájomne oslovujú.
Už po prvých sériách cvičení sa dali aj neodborným okom
badať výkonnostné rozdiely. Starší mal cvičenia hotové
medzi prvými, mladší uzatváral kolá po limite. Červená
tvárička, nie a nie lapiť dych. Slzy.
A tréner vyhlasuje ďalšie cvičenie: „Kto bude posledný,
bude robiť 20 angličákov!“ Pre vekovú kategóriu 6 – 8
ročných stačí urobiť pár týchto cvičení a sú hotoví.
Už v polovici bol mladší syn jasne posledný. Starší si to
všimol a zaradil sa zaňho. Tréner zvyšuje hlasitosť a kričí na jedného zo svojich zvyčajne najrýchlejších hráčov:
„Pridaj!“ A on aj pridal. No len v pohybe na mieste. A tréner
ďalej stupňuje: „Zaber poriadne!!“ A môj starší zaberá ešte
viac. V obrovskom tempe „vydupáva chodník“ do trávnika
stále v tesnom závese za svojím mladším bratom, ktorý
ledva prepletá nohami. Ostatní sú už v cieli a na ihrisku za
stáleho kriku trénera prebieha obraz obety.
Otec vidí, ale podľa pravidiel klubu do tréningu nezasahuje.
Mladší brat by za posledné miesto dostal nezvládnuteľné.
A starší brat, ktorý maká úplne naplno tak, aby bol posledný.
Prosím za nás všetkých, aby sme vedeli byť v správnej chvíli
poslední. Nie preto, že musíme, ale preto, že máme radi.
Tomáš Straka, konateľ TV LUX

2.3. 17:00
POPOLCOVÁ STREDA
Priamy prenos svätej omše z
Vatikánu
--------------------------------------------------

30.3. 16:05
TAJOMSTVO KRISTOVEJ
TVÁRE
Vzácne relikvie Krista sú objektom štúdií pre vedcov, ktorí
hľadajú odpovede pomocou
najvyspelejších metód fyziky
a chémie. Čo majú všetky relikvie spoločné?
--------------------------------------------------

6.4. 16:05
TAJOMSTVO SVÄTÉHO
HROBU
Dokument prináša najnovšie
vedecké objavy a výroky vedcov, ktorí sa zaoberali posmrtnými relikviami z hrobu
Ježiša Krista. Dávajú nám
mnohé odpovede a niekedy
priam vyrážajú dych.
-------------------------------------------------9.4. 20:30
PRÍBEH MÁRIE
Príbeh Márie je životopisný
film o slepej a nepočujúcej
dievčine, ktorá sa naučila
normálne žiť vďaka starostlivosti a trpezlivosti jednej rehoľnej sestry.
--------------------------------------------------

11.4. 20:20
SVETLO PRE OPUSTENÝCH
Filmový príbeh svätej Márie
Soledad Torres Acosty, zakladatelky Kongregácie služobníc Panny Márie.
--------------------------------------------------

12.4. 20:20
POVOLANÝ A VYVOLENÝ
Príbeh hrdinského života Božieho služobníka otca Vincenta Capodanna.
--------------------------------------------------

13.4. 16:00
S FRANTIŠKOM
ZDVÍHAJME SVET
NOVINKA

Dokumentárny film mapuje
návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku.
-------------------------------------------------1.4. 16:05
TURÍNSKE PLÁTNO HISTÓRIA TAJOMSTVA
Je Turínske plátno rubášom,
do ktorého bolo zabalené telo ukrižovaného Ježiša, alebo
ide o stredoveký podvrh? Dokument vykresľuje históriu
plátna a príbeh jeho moderného skúmania.
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10.4. 20:40
Repríza 15. 4. 22:15
UMUČENIE KRISTA
NOVINKA

Film režiséra Mela Gibsona
nezvykle pôsobivou formou
opisuje posledných dvanásť
hodín života Ježiša Nazaretského pred ukrižovaním
na Golgote.

13.4. 20:20
SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY
Film prináša veľmi ľudský pohľad na svätého Ignáca z
Loyoly – zakladateľa jezuitov,
prezývaného aj „svätec druhej šance“.

Pripravila: Michaela Škodová. Zmena programu vyhradená.

14.4. 10:45
ŽIVÉ SPOMIENKY.
KRÍŽOVÁ CESTA
OČAMI KRISTA
V modlitbe krížovej cesty stojíme pri trpiacom Kristovi a
uvažujeme nad jeho obetou.
Účinkuje: tvorivá skupina Poetica Musica
--------------------------------------------------

17.4. 16:15
EX - HRANÁ POVIEDKA
Mladý farár dedinskej farnosti
je na pokraji vyhorenia. Jeho
starosti však ešte vzrastú, keď
ho v spovednici navštívi jeho
bývalá priateľka.
-------------------------------------------------17.4. 16:35
SUSEDKA - HRANÁ
POVIEDKA
Pani Zlatica, bývalá učiteľka, je
zvedavá a klebetná obyvateľka paneláku. Premôže svoju
zvedavosť a dočká sa splnenia narodeninového priania?
--------------------------------------------------

18.4. 17:30
MAMA - HRANÁ POVIEDKA
Igor, manžel a modelár lietadiel, vystavuje svoje výtvory v
obývačke malého bytu. Jeho
pohodlie však naruší manželkina chorá matka.
-------------------------------------------------18.4. 17:45
DUŠA - HRANÁ POVIEDKA
Do pohrebníctva, ktoré riadi
chladný majiteľ Laco, prichádza Helga s túžbou vyrovnať
sa so smrťou svojej sestry a
uchádza sa o miesto upratovačky.
--------------------------------------------------

PRIAME PRENOSY
počas Veľkej noci
10.4. PALMOVÁ NEDEĽA
(KVETNÁ NEDEĽA)
10:30 svätá omša z Vatikánu
19:30 svätá omša z kaplnky
TV LUX
--------------------------

14.4. ŠTVRTOK
PÁNOVEJ VEČERE
(ZELENÝ ŠTVRTOK)
9:30 svätá omša z Katedrály sv. Martina
17:00 svätá omša z Katedrály sv. Martina
20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady
--------------------------

15.4. PIATOK UTRPENIA
PÁNA (VEĽKÝ PIATOK)
18.4. 20:20
KAUZA KRISTUS
Ambiciózny novinár Lee Strobel bol vo svojej kariére na
úplnom vrchole. Jeho žena
Leslie našla vieru v Ježiša, čo
je úplným protikladom toho,
v čo Lee veril.

15:00 priamy prenos z Katedrály sv. Martina
18:00 priamy prenos z Vatikánu
21:00 Krížová cesta v Koloseu
--------------------------

16.4. SVÄTÁ SOBOTA
(BIELA SOBOTA)
19:30 Vigília Veľkonočnej
nedele z Vatikánu
--------------------------

17.4. 20:40
APOŠTOL PETER
Filmový príbeh záveru života
apoštola Petra, ktorý počas
svojich posledných mesiacov vo väzení ovplyvnil životy desiatok vojakov, odsúdených a väzniteľov.

17.4. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

KRÍŽOVÉ CESTY
v pôstnom období
-----------------------PIATOK
15:30
NEDEĽA
19:00

8:00 Gréckokatolícka
svätá liturgia
10:00 Svätá omša z Vatikánu
/ Urbi et Orbi
19:30 Svätá omša z kaplnky
TV LUX
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Nový dialóg v Cirkvi
Pápež František vedie celú Cirkev k pochopeniu a prežívaniu synodality. Pre mnohých z nás je slovo synodalita nové, a to
nielen preto, že pochádza z cudzieho slova (znamená „kráčať spoločne po ceste“),
ale aj pre jeho obsah, ktorý nás priamo vyzýva k niečomu novému. Ako môžeme aj
my kráčať po tejto ceste, ako začať?
Pápež František sa na začiatku synodálnej
cesty stretol so svojou Rímskou diecézou*.
Pozval všetkých, aby sa nik necítil len ako
„komparzista“. Cesta, na ktorú sa Cirkev

vydala, sa už dávno netýka len biskupov a
kňazov, ale aj každého z nás.
Pozrime sa aspoň na jeden dôležitý aspekt,
ktorý môžeme uskutočňovať vo svojej domácnosti, práci, vo vzťahoch s blízkymi, so
susedmi, v našej farnosti:

Počúvať – hovoriť – počúvať
Pápež nás všetkých vyzýva najmä k dialógu. No nie k hocijakému dialógu. „Nejde
o to, aby sme zbierali názory alebo robili nejaký prieskum,“ povedal Svätý Otec.
„Počúvať znamená zachytávať Boží hlas,
byť v ustavičnom vzájomnom dialógu pod
vplyvom Ducha Svätého a tiež v dialógu s
Duchom Svätým.“
Čo znamenajú tieto slová? Ide o zaujatie
postoja pokory, pretože len tak uznávame,
že Boh nám má čo nové povedať. Inak budeme plní seba, svojich právd, kde nemá
priestor ani názor druhého, ani Boží Duch.
Pápež hovorí, že „stále je tu pokušenie, aby
sme konali sami, akoby po svojom nanebovstúpení Pán zanechal prázdno, ktoré
treba zaplniť, a my ho zaplníme.“
Ako teda konať, aby sme sa vyhli takémuto sebapresadzovaniu, ktoré ničí dialóg?
Považujme druhého vždy za dôležitého,
nech je v akejkoľvek pozícii. Či je to náš
syn, manželka, otec, známy, núdzny, sused, kňaz či laik a vstupujme do rozhovoru
s úctou, počúvajme sa bez predsudkov a
hovorme vždy pokojne. V takomto rešpektujúcom a láskavom dialógu dáme priestor
Bohu. Skúsme vedome vo svojom vnútri zachytiť jeho hlas. Pápež tiež povedal:
„Stále sa budú viesť diskusie, vďaka Bohu,
ale riešenia treba hľadať tak, že dáme slovo
Bohu a jeho hlasu uprostred nás; že sa budeme modliť a otvoríme oči pre všetko, čo
nás obklopuje; že budeme viesť život verný
evanjeliu.“
Skúsme to a pri každom prípadnom neúspechu začnime znovu.
o. Cyril Jančišin
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Svoj pokoj
vám dávam
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj
vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako
svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje...“ (porov. Jn 14, 27)
Ježišovo uistenie, ktoré zaznieva aj počas
slávenia svätej omše, potrebujeme v týchto
dňoch počuť znova a znova. Svet poznačený strachom, nejednotou a nepokojom súrne potrebuje svedkov nádeje, spoločenstva a
pokoja.
Každoročne vás v pôste pozývame kráčať do
hĺbky prostredníctvom televíznych duchovných cvičení KROKY VIERY. Tento rok sa zameriame práve na pokoj. V týždni od 21. do
25. marca 2022 sme pre vás pripravili naozaj
BOHatý program.
Relácie Doma je doma o 17:30 otvoria témy
o pokoji. Od 19:00 sa budeme spolu modliť
svätý ruženec, pri večerných svätých omšiach o 19:30 nám odtiene pokoja priblížia
kňazi známi z obrazovky TV Lux a každý večer spolu ukončíme adoráciou.

17:30 relácie Doma je Doma
19:00 priamy prenos svätého
ruženca
19:30 svätá omša z kaplnky
TV LUX spojená s adoráciou

Prečo nebude tento
rok Zelený štvrtok?
Od 1. januára sa začal na Slovensku používať nový preklad Rímskeho misála. Doteraz používané
texty sa upravili tak, aby boli vernejšie latinskému originálu. Okrem
zmien, ktoré sa dotýkajú priamo
svätej omše, sa zmenili napríklad
aj názvy dní počas Veľkého týždňa. Aj ten sa po novom už nevolá Veľký, ale Svätý. To je aj dôvod,
prečo nebude tento rok Zelený
štvrtok. C

Prehľad zmien
nových názvov:
Veľký týždeň sa mení na Svätý týždeň
Kvetná nedeľa sa mení na Palmovú nedeľu
Zelený štvrtok na Štvrtok Svätého týždňa
alebo Štvrtok Pánovej večere
Veľký piatok sa mení na Piatok utrpenia Pána
Biela sobota sa mení na Svätú sobotu
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VÝŠINY
Duchovná príprava
na Národné stretnutie
mládeže

28. – 31. júla 2022 sa v Trenčíne uskutoční Národné stretnutie mládeže (NSM) T22. Jeho ústrednou
témou je evanjeliový citát: “Mária sa vydala na
cestu a ponáhľala sa” (Lk 1, 39).
V novembri 2021 sa začala krásna a symbolická duchovná príprava na T22 s názvom VÝŠINY. Je plná
vrchov, turistických chodníkov a značiek, pretože
evanjelista Lukáš píše o „meste v hornatom kraji“.
Každý mesiac môžu mladí so svojimi kňazmi, animátormi či učiteľmi vystúpiť na jeden biblický vrch.

Na biblické vrchy sa dá stúpať štyrmi rôznymi
„turistickými chodníkmi“:
Červená turistická značka označuje najvýznamnejšie diaľkové či hrebeňové turistické
trasy. V duchovnej príprave VÝŠINY touto cestou sprevádza pápež František – úryvkami z
jeho príhovorov počas návštevy na Slovensku – a kňazi horolezci, ktorí milujú vrchy.
Modrá značka pripomína krásu neba, preto budeme touto cestou odhaľovať vrchy
rečou umenia – od Rembrandta, Dalího a
Chagalla cez nové ikony z benediktínskeho
kláštora na Sampore až po sedem nových
originálnych piesní v podaní našich známych
speváčok.
Zelená turistická značka odkazuje na živosť,
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akčnosť a dynamiku mladého človeka. Táto
cesta obsahuje konkrétne aktivity na stretká
či hodiny náboženstva.
Žltá turistická značka v prírode často označuje prepájaciu cestu, akúsi „skratku“. V duchovnej príprave VÝŠINY to je najrýchlejšia cesta k Bohu v podobe rôznych foriem
modlitby.
Televízia Lux je, samozrejme, pri tom! Každý
prvý utorok v mesiaci môžete v relácii Doma
je doma putovať do VÝŠIN spolu s nami. Pali
Danko bude v reláciách postupne predstavovať autorov a umelcov, ktorí materiály VÝŠIN tvoria a sú teda najlepšími sprievodcami
na ceste.
Autor: Pali Danko

V relácii Tvorivo sme
už viackrát zrealizovali aj divácke nápady, pretože vaša tvorivosť je našou najväčšou radosťou. Ako motiváciu pre ďalších kreatívnych tvorov vám ponúkame krásny nápad na výrobu pohyblivých zvieratiek od našich
verných divákov Dávidka (7 r.), Miška (5 r.) a zvyšku rodinky Slobodníkovcov.
Špeciálna vďaka patrí maminke Andrejke, ktorá nám poslala aj podrobný postup!
PRIPRAVÍME SI:
plastový pohárik (alebo téglik od
jogurtu), dve slamky, tvrdý papier
(napr. z krabičky od bonboniéry),
manikúrové nožničky, lepiacu pásku, fixky, farbičky a čokoľvek podľa
vlastnej fantázie…

2

Pohárik/téglik vyzdobíme podľa toho, aké zvieratko si chceme vyrobiť
– nalepením kúskov papiera, látky, alebo plste.

1

Nožničkami vyrežeme dno
pohárika/téglika od jogurtu,
čím vytvoríme otvor na hlavu. Do steny pohárika urobíme ešte dve menšie dierky na ruky – s týmto nech
pomôžu dospelí.

3

Jednu slamku prestrihneme na dve
časti – budú z nich ruky. Obe slamky
na koncoch stlačíme a lepiacou páskou
prilepíme na ďalšiu slamku cca 3-4 cm
od okraja. “Ruky” ohneme a takto vyrobené “telo” vložíme do pohárika/téglika.

4

Z tvrdého papiera si vystrihneme labky a hlavu ľubovoľného zvieratka. Dokreslíme, alebo prilepíme oči a dozdobíme podľa fantázie.

5

Do slamiek spravíme nožničkami dva zárezy, do ktorých vložíme ruky a hlavu.
Posúvaním dlhšej slamky smerom hore
a dole bude zvieratko hýbať rukami C
Tak šup-šup vyrábať postavičky na divadielko! Do tvorenia, priatelia!

Všetky tvorivé nápady nám môžete poslať na adresu: tvorivo@tvlux.sk
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NOVINKY VO
VYSIELANÍ PRE DETI
V novom roku 2022 prináša Televízia LUX svojim najmenším divákom mnohé novinky. Vytvárať a ponúkať hodnotný
program pre deti je jednou z jej hlavných úloh
a poslaní. Viac o novom detskom vysielaní TV LUX
deťom, ale aj o sociálnych sieťach venovaných
hodnotnému detskému programu,
sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

SVÄTÉ OMŠE
ZAMERANÉ NA DETI

DETSKÉ VYSIELANIE
TV LUX deťom

SOBOTA 18:15

Každý deň o 18:20 (okrem soboty)

Každú sobotu večer pozývame deti k obrazovkám TV LUX na svätú omšu, ktorá je
určená najmä pre ne. Kňazi sa v kázňach
prihovárajú spôsobom, ktorý je blízky nielen deťom. Počas svätej omše si môžete zaspievať známe „gitarové“ pesničky
(k dispozícii sú aj texty piesní). Neodmysliteľnou súčasťou sú súťažné otázky, za
zodpovedanie ktorých môžete získať krásne ceny.

Každý deň (okrem soboty) sa deti môžu
tešiť na špeciálne detské vysielanie TV
LUX deťom. Jeho súčasťou je vždy niektorá z kreslených rozprávok (Biblické
príbehy, Brat František a pod.) či detských relácií, no pribudli aj nové kreslené modlitbičky, známe detské pesničky,
„ukazovačky“ a pekné hodnotné videá.
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Všetky videá
si môžete
pozrieť:
TV LUX deťom
MODLITBIČKY
Známe modlitby sme spracovali do kreslenej podoby, aby deti dokázali ľahšie pochopiť význam slov.

deti.tvlux.sk
každý večer o 18:20
(okrem soboty)
O všetkých novinkách vás
pravidelne informujeme na
TV LUX deťom a ich rodičom.

KRESŤANSKÉ PESNIČKY
Pesničky, ktoré deti i rodičia veľmi dobre
poznajú z kostola, si teraz môžu nielen
zaspievať, ale aj zatancovať.

NEZBEDNÝ BARAN GU100
NÁUČNÉ VIDEÁ
Krátke kreslené videá pomáhajú rodičom
s vysvetľovaním náboženských otázok.

Verka so svojím kamarátom Gu100m natočili pre deti už viac než 30 častí zábavnej náučnej relácie. (A v natáčaní pokračujú ďalej C)

Tieto hodnotné videá a relácie vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme!
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Tanzánia
8 dní v africkej oáze
Sukamahela. Dedinka rozprestierajúca sa
v geografickom strede Tanzánie. Žijú v nej
černosi z kmeňa Wagogo a slovenský misionár Peter Majerník. Ako štáb LUX communication sme na tomto mieste strávili 8
dní, aby sme natočili dokumentárny film o
misionárovi, jeho pôsobení a o budovaní
mariánskeho pútnického miesta.
Počas nášho pobytu sme boli svedkami
mnohých nádherných momentov. Azda
najkrajším bolo, keď sa okolo misionára
zhŕkla kopa malých zafúľaných detí, spoločne vyšli k soche Panny Márie, kde sa
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pomodlili. Alebo aj krst zomierajúcej starenky, ktorá sama nevedela, či bola pokrstená.
Ako vyzerá život misionára na mieste, kde
6 mesiacov v roku neprší? Čo všetko sa dá
v takýchto náročných podmienkach vybudovať za dva a pol roka? Veríme, že dokument, ktorý pripravujeme, prinesie odpovede na tieto i mnohé iné otázky.
Noemi Gieratová
LUX communication

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
OKTÓBER 2021

NOVEMBER 2021

DECEMBER 2021

dary od podporovateľov
124 417,14 €

dary od podporovateľov
171 385,15 €

dary od podporovateľov
300 601,50 €

príjmy z reklamy
64 097,86 €

príjmy z reklamy
83 982,77 €

príjmy z reklamy
177 016,58 €

náklady*
215 571,16 €

náklady*
281 285,77 €

náklady*
262 516,09 €

*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,
ďakujem vám za vaše modlitby a obety. V
týchto časoch je ťažšie stretnúť sa niekde
na klubovom výjazde. Preto sme sa pokúsili uskutočniť virtuálne klubové výjazdy.
Tak sa môžeme stretnúť aspoň „online“ s
tými z vás, ktorí ste na sociálnych sieťach.
Verím však, že sa nám podarí zrealizovať aj
reálne výjazdy Klubu priateľov a budeme sa
môcť stretnúť. Tiež vás chcem povzbudiť,

aby ste pozvali do Klubu priateľov TV LUX
nových členov. Bude prebiehať klubová
súťaž, v rámci ktorej nie je možné prihlásiť niekoho iného, každý nový člen sa musí
prihlásiť sám. Ale povzbudiť a pozvať môžete. Nech vám dobrý Boh odmení každú vašu námahu a obetu. Pri utorkových
ranných svätých omšiach i pri modlitbách
na vás pamätám. A prosím, spomeňme si v
modlitbe aj na tých členov, ktorých už Pán
povolal do večnosti.
Váš otec Marián Bér

.........................................................
Všetci noví členovia, ktorí sa v období 1.3.
– 23.4.2022 prihlásia do Klubu priateľov
TV LUX, budú automaticky zaradení do
žrebovania o hodnotné ceny.
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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

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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Krížové cesty

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.

On medzi nami

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 Pánom.

DVD Medzi nebom
a zemou Páter Pio

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.
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Pripravujeme preklad knihy Pominuté chvály od Štěpána Smolena
Na prelome februára a marca 2022 pre vás
chystáme slovenský preklad skvelej knihy Pominuté chvály od jedného z najčítanejších
českých kresťanských autorov Štěpána Smolena. Zamýšľa sa v nej nad tým, že sú skutočnosti, ktoré vyvolávajú všeobecný potlesk, ale
aj skutočnosti odvrhnuté na okraj, ktoré nikto
nepochváli. Práve k nim, na perifériu, sa vydáva
päťdesiat krátkych úvah, v ktorých tento katolícky kňaz velebí okrem iného zachmúrených
ľudí, vianočné bahno, rutinu, alkohol, čakanie,
zaostávanie, politickú pasivitu alebo manželku
svätého Petra.
...........................................................

Prečo ľudia veria

Stovečkovo

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.

Dobrodružstvá kučeravých
obyvateľov 100večkova sú
inšpirované známou postavičkou Gu100 z TV LUX
len okrajovo, no ich vtipné
zážitky a poučné situácie
zaujmú všetky deti.

Radi sa smejete? Vtipy v tejto
knihe zozbierali počas svojho
pôsobenia medzi farníkmi,
spolubratmi a kňazmi dvaja
kňazi – Jožkovia Luscoň a
Kováčik.

DVD Fatima

Kulmenie

A teraz čo?

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.

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

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.

9,90 €

7,90 €

12,51 €

9,90 €

Vie Pán Boh o tom,
že existuje?
9,90 €

7,90 €
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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

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

670 €

289 €

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

PÚŤ DO MEDŽUGORIA

pútnický zájazd do Svätej zeme spojený
s duchovnou obnovou

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

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

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

219 €

245 €

PÚŤ PO SR

PÚŤ PO ČR

návšteva najznámejších slovenských
pútnických miest, odchod z BA a KE

po stopách viery a mariánskych
pútnických miestach

19.05. – 23.05.2022 odchod KE - J. DROBNÝ
19.05. – 23.05.2022 odchod BA - M. BÉR
09.06. – 13.06.2022 odchod KE - J. DROBNÝ
09.06. – 13.06.2022 odchod BA - M. BÉR
16.06. – 20.06.2022 odchod KE - J. DROBNÝ
16.06. – 20.06.2022 odchod BA - M. BÉR

21. 4. – 25. 4. 2022 J. DROBNÝ
5. 5. – 9. 5. 2022 J. DROBNÝ
12. 5. – 16. 5. 2022 M. BÉR
26. 5. – 30. 5. 2022 J. DROBNÝ

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

