ĎAKOVNÁ PÚŤ
DO RÍMA ZA SVÄTÝM
OTCOM FRANTIŠKOM
TV LUX v spolupráci s KBS a CK Awertravel pripravuje púť Slovákov do Ríma spojenú s audienciou u pápeža Františka,
ktorá sa uskutoční v sobotu 30. 4. 2022.
Na púti slovenskí veriaci spolu s otcami biskupmi poďakujú za dar návštevy
Svätého Otca na Slovensku slávnostnou
svätou omšou. Súčasťou ďakovnej púte
bude aj prehliadka najvýznamnejších
miest Ríma a Vatikánu.

Pre tých z vás, ktorí nemôžu putovať
do Ríma, sme pripravili priame prenosy dvoch najvýznamnejších udalostí:

12:00 audiencia u Svätého Otca
(v štádiu rokovania, sledujte, prosím,
náš aktuálny program)

14:00 pútnická svätá omša
z Baziliky sv. Petra v Ríme
V nedeľu 1. mája sa veriaci znova stretnú so svojimi biskupmi na sv. omši
v Bazilike sv. Pavla za hradbami o 10:00
hodine.
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MALÝ SKUTOK LÁSKY

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

Zaujalo ma rozprávanie istého biskupa z Argentíny: „Počas každodennej prechádzky, ktorú mi predpisuje lekár,
sa oboznamujem so štvrťou, kde sídlim. Som tu totiž
novým biskupom. Po niekoľkých dňoch som začal biskupské sídlo upravovať s túžbou v srdci, aby čo najviac
odzrkadľovalo Boha. Našiel som pritom niekoľko bronzových svietnikov, ktoré sa k ostatným veciam nehodili.
Spomenul som si na jeden maličký obchodík, ktorý som
videl počas svojich prechádzok a ktorého majiteľ sa zaoberal kúpou a predajom rôznych vecí. Zišlo mi na um,
že sa môže nachádzať vo veľkých ťažkostiach, lebo je
nepriaznivá ekonomická situácia. Poprosil som sekretárku, aby svietniky doručila tomuto pánovi s lístočkom:
Som malý darček od biskupa. Ak sa vám svietniky podarí
predať, dajte peniaze chudobným. Ale ak ich potrebujete vy sám, nechajte si ich. Poobede obdarovaný nečakane zavítal na biskupstvo. Chcel sa so mnou stretnúť.
Povedal mi: ,Dnes som si chcel siahnuť na život. Ale keď
prišla sekretárka a priniesla svietniky od vás, pochopil som, že niekomu na mne záleží a svoj úmysel som
zmenil.ʻ
Aj na nás môžu doliehať rôzne ťažkosti. Ekonomická
situácia, pandémia, vojny a nepokoje, možno ťažké rodinné krízy a všeličo iné. Do tohto všetkého však prichádza Kristus s nekonečným skutkom lásky – obetou
umučenia a víťazstvom zmŕtvychvstania. Aj nám znejú Ježišove slová: „Dúfajte, ja som
premohol svet.“ (Jn 16, 33)
Kiež v tomto Kristovom
veľkonočnom víťazstve
nájdeme pokoj. Kiež sa
dar pokoja šíri aj prostredníctvom vysielania
našej Televízie Lux.
Marián Bér
riaditeľ Klubu
priateľov TV LUX

Bulletin Klubu priateľov TV LUX
Zodpovedné redaktorky:
Eva Janíková, Veronika Strelková,
Jana Trávníčková
Grafika: Martin Heneš
Jazyková korektúra: Danka Jacečková
Obálka - Michal Púčik

Výber z programu
TV LUX apríl – máj
FILMY
23.4.2022 20:30
LÁSKA A MILOSRDENSTVO
Zjavenia Pána Ježiša sestre Faustíne sú dnes známe už aj na Slovensku. Aká podivuhodná a zázračná však bola cesta tohto posolstva svetu
cez úskalia fašizmu, komunizmu, neschopnosť
ľudí a zdržanlivý postoj Cirkvi zistíte v tomto
dokumente.

30.4.2022 20:30
VSTANEME NA ÚSVITE – SILA
PRIATEĽSTVA
Luca je dvanásťročný chlapec, ktorý dostal nápad, že z rozhovorov so žijúcimi svedkami napíše knihu o živote pátra Pia.

7.5.2022 20:30
BLAHOSLAVENÝ DUNS SCOTUS
– OBHAJCA NEPOŠKVRNENÉHO
POČATIA
„Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“
18. júla 1830 Panna Mária odovzdala túto modlitbu Kataríne Labouré z rehole Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.

14.5.2022 20:30
LURDY – RUKY
PANNY MÁRIE
NOVINKA

La Hospitalidad je laické
združenie, ktorého cieľom
je pomáhať chorým dostať
sa do Lúrd a sprevádzať odkázaných počas ich pobytu
na tomto mieste.

21.5.2022 20:30
NAJVÄČŠÍ
DAR
NOVINKA

Existuje silná zbraň, taká
účinná, že ukončí akýkoľvek konflikt. Jedinou podmienkou je byť odvážny.
Starí Gréci ju nazývali „hyper-talent“. Najväčší dar.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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28.5.2022 20:30
PEDRO POVEDA
– SVETLO
Z GUADIXU
UNESCO vyhlásilo Pedra
Povedu za pedagóga humanistu, pápež Ján Pavol
II. za svätého. Pedro Poveda bol však predovšetkým
Kristovým kňazom.
PRIPRAVILA MICHAELA ŠKODOVÁ

18.6.2022 20:30
HORIACE SRDCE
Dojímavý rodinný príbeh je pozadím pre zaujímavé informácie o zjaveniach a pôsobení Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

DOKUMENTY
18.4.2022 22:35
SVÄTÝ GREGOR VEĽKÝ
Keď gregoriánsky chorál radostne oblažuje uši a
duše, málokto si spomenie na svätého Gregora,
zakladateľa gregoriánskeho chorálu, ktorý si právom zasluhuje prímenie Veľký.

19.4.2022 21:40
S FRANTIŠKOM ZDVÍHAJME SVET
Dokumentárny film mapuje návštevu Svätého Otca
Františka na Slovensku v septembri 2021.

20.4.2022 16:05
DANICA A JEJ PRÍBEHY
Danica Olexová štvrťstoročie dobrovoľnícky i profesionálne pôsobila v Juhoafrickej republike, Ugande, Etiópii a Keni. V Južnej Afrike dostala meno Kukhanya, čo v preklade znamená Žena plná svetla.

20.4.2022 16:35
PADRE ANTON
Anton Odrobiňák je saleziánsky kňaz, ktorý slúži chudobným ľuďom v ekvádorskej džungli. Vytrvalo sa
usiluje myšlienkami evanjelia zasiahnuť Šuarov.

21.4.2022 16:05
DIAĽNICA DO NEBA
Tínedžer, bežný chlapec, ktorý študoval, športoval a stretával sa s kamarátmi. 10. októbra 2020
ho pápež vyhlásil za blahoslaveného. V novom
50-minútovom dokumente nám o Carlovi Acutisovi porozprávajú ľudia, ktorí ho osobne poznali.
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28.4.2022 16:05
TRP, MLČ, MODLI SA
Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová si želala, aby
sa na ňu po smrti úplne zabudlo, aby sa nehovorilo
o nej, ale len o Ježišovi Kristovi. Svet si ju začal všímať
až v roku 2018, keď ju Cirkev v Štrasburgu blahorečila.

4.5.2022 16:05
SVET PODĽA JÁNA PAVLA II.
Ján Pavol II. priniesol radosť a povzbudenie všade,
kam zavítal. Dokument zachytáva pápežovu návštevu v rodnom Poľsku, v Mexiku, Indii či Írsku.

11.5.2022 16:05
VIERA AŽ ZA HRANICE SEBAOBETOVANIA
Počas druhej svetovej vojny položili svoje životy za
mier mnohí kňazi a rehoľníci. Dokument prináša
vzácny archívny materiál, dojímavé svedectvá i zábery zo samého srdca výnimočných miest.

14. výročie TV LUX

STREDA 4.5.2022 20:30
AKO PÁN BOH DÁ

V TÝŽDNI OD 2.5. DO 8.5.2022
FARA V MESTE – 2. SÉRIA

Tommaso je uznávaný kardiochirurg, ktorý má všetko
pod kontrolou – prácu aj rodinu. Zároveň je aj presvedčený a liberálny ateista. Syn
Andrea však prizná, že sa rozhodol pre povolanie kňaza...

Ďalšie pokračovanie úspešného seriálu Fara v meste.
Od minulej série prešli dva roky. Farár Alexander Stránsky
si pripomína desať rokov od kňazskej vysviacky a chystá
sa celebrovať slávnostnú omšu. Sebastián sa presťahoval
do bytu a nebýva tam sám. Život s dcérou prináša mnohé nepredvídateľné výzvy. Je možné odpustiť rodičom?
A ako sa rodičia vysporiadajú s problémami svojich detí?

PRENOSY:
30.4.2022 ĎAKOVNÁ PÚŤ SLOVÁKOV DO RÍMA
12:00 priamy prenos audiencie
(v štádiu rokovaní, sledujte náš program)
14:00 priamy prenos svätej omše z Baziliky
sv. Petra v Ríme za účasti slovenských biskupov
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15.5.2022
SVÄTÁ LITURGIA
ZO ZEMPLÍNSKEJ TEPLICE
Posvätenie interiéru obnoveného chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
vladykom Cyrilom Vasiľom, SJ

v dátumoch

Nová relácia

18.4. - 27.4.
o 12:15

Putujeme Rímom
V Televízii LUX chystáme novú reláciu Putujeme Rímom. Chceme vám cez ňu priblížiť niektoré dôležité miesta, ktoré budú
cieľom ďakovnej púte Slovákov do Večného mesta koncom apríla 2022.
Tým, čo sa na púť chystajú osobne, televízia ponúkne možnosť lepšie sa pripraviť, no
osloviť chceme aj ostatných, ktorí do Ríma
nemôžu vycestovať. Prinesieme vám vo vysielaní pravidelné spravodajstvo a priame
prenosy.
Novým formátom krátkych relácií Putujeme Rímom bude sprevádzať Mons. Jozef
Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Spolu s ním prejdeme najkrajšie
a najvýznamnejšie miesta vo Vatikáne a dozvieme sa zaujímavosti o audienčnej sále –

Aule Pavla VI., kde pápež prijíma pútnikov na
pravidelných stredajších audienciách. Virtuálne zavítame aj na ďalšie dôležité miesta,
ktoré sa spájajú nielen so svätými Petrom a
Pavlom, ale aj s apoštolmi slovanských národov, svätými Cyrilom a Metodom.
Rím je kolískou kresťanstva, odkiaľ sa viera
v Ježiša Krista rozšírila do celého sveta. Je
to mesto plné histórie, mesto mučeníkov.
Všetci sme s ním istým spôsobom prepojení, veď nie náhodou sa hovorí, že všetky
cesty vedú do Ríma. Majme teda účasť na
púti, každý podľa svojich možností – fyzicky či duchovne – prostredníctvom Televízie LUX. Veríme, že si naša nová relácia nájde svojich stálych divákov.
o. Cyril Jančišin
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Udalosti z Ukrajiny
v našom vysielaní
Na hranice s Ukrajinou sme sa vydali s kolegom nakrúcať len pár dní po začiatku
vojny u našich susedov, keďže prešovská
pobočka je najbližšie k hraniciam. Popravde, nevedela som si úplne predstaviť,
čo nás tam bude čakať. Pri hraniciach sme
strávili takmer jeden deň a moje dojmy sa
pohybovali na dvoch póloch.
Na jednej strane mi bolo strašne ťažko pri
pohľade na toľké ženy a deti bez manželov, otcov či bratov. Pri pohľade na staršie
ženy, ktoré prežili noc v mínus päťstupňovom mraze len v papučiach alebo v niečom, čo vyzeralo ako topánky a papuče
v jednom. Na ženy, ktoré celý život prežili
vo svojich skromných domovoch a teraz
ich museli opustiť. Na ženy, ktoré nevedia,
či sa ešte stretnú so svojimi mužmi a deti
so svojimi otcami či bratmi. Zároveň som
v nich videla vnútornú silu a odvahu urobiť
pre svoje deti najviac, čo sa v tejto chvíli dá.

Na druhej strane ma dostala nesmierna
ochota ľudí, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí na hranici pomáhali alebo aspoň priniesli
nejaké jedlo, deky či iné potrebné veci. Na
jednej strane hranice práve vládne veľké
zlo, na druhej sa ukázalo úžasné dobro. Pripomenulo mi to prvú vlnu pandémie, keď
sme si všetci navzájom pomáhali. Dúfam a
chcem veriť, že toto dobro v nás ostane aj
naďalej, že sa to nezmení ako pri pandémii,
ale že budeme takíto úžasne dobrí k sebe
a k Ukrajincom aj naďalej, pretože ani táto
situácia nebude trvať len pár dní.
Vkladajme ich svojimi modlitbami do Božej
náruče a nezabudnime na pomoc ani vtedy, keď prvotná vlna emócií opadne.
Veronika Sádovská
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V Správach sme sa
snažili prinášať vám
aktuálne informácie

V relácii Sme tu pre vás
sme hľadali odpovede
na ťažké otázky

K svätým omšiam sme
pridali ruženec, krížovú
cestu naživo
a adoráciu za mier

Priame prenosy
adorácií za pokoj
a mier z Katedrály
sv. Martina v Bratislave
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PRIPRAVUJEME
NOVÚ RELÁCIU

„MALÁ
CESTA“
Ktorí ľudia sú skutočne hodní našej úcty a napodobňovania? Kde
a kto sú svätci tejto doby? Sú to
osobnosti kričiace z titulných stránok, alebo skôr skromné a svedomité duše, ktoré sa pomaly, krok
za krokom, približujú k nášmu
Pánovi? Týmito otázkami sa bude
zaoberať naša nová relácia „MALÁ
CESTA“. Chceli by sme ju venovať
tým, ktorí sa učia sa svojimi deťmi, aj keď sú unavení. Tým, ktorí
sa usmejú, aj keď sú znechutení.
Tým, ktorí sa modlia, aj keď sú nahnevaní. Všetkým, ktorých obeta
je skrytá v Božom srdci. Tým, ktorých malé každodenné rozhodnutia menia rovnováhu sveta.
Ak vás nejaký človek vo vašom živote skutočne oslovil a myslíte si,
že by sa hodil do tejto relácie, ozvite sa nám na e-mailovú adresu
program@tvlux.sk. Tešíme sa na
vaše správy!
Tomáš Baršváry

“Kto je malý, nech
príde ku mne.”
(Prísl 9, 4)
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Podeľ sa o svoju
skúsenosť v reláciách!
V relácii Moja misia magazín prinášame skúseností rehoľníkov, laikov
i organizácií s misijnou činnosťou v
zahraničí. Počas pandémie sme sa
však viac zamerali na pomoc doma
na Slovensku a predstavovali sme
dobrovoľníkov, ktorí svoj čas venujú
ľuďom bez domova, Rómom či inej
charitatívnej činnosti.

Relácia Spojení vierou vznikla
aj ako odpoveď na pandemickú situáciu, keď sme nemohli
vycestovať do zahraničia, aby
sme mapovali príbehy Slovákov žijúcich mimo našej krajiny. Na obrazovky Televízie Lux
sme preto začali prinášať svedectvá ľudí zo zahraničia, ktorí už dlhšie žijú na Slovensku.

Poznáte nejakého misionára
alebo ste sami zažili zahraničnú misijnú skúsenosť? Žije
vo vašom okolí cudzinec s inšpiratívnym životným príbehom? Budeme radi, ak nám
tipy na hostí do týchto relácií
pošlete e-mailom na adresu
produkcia@lux.sk.
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NARODENINOVÁ SÚŤAŽ
TV LUX

Vyhrať môžete:

Televízia LUX v máji oslavuje 14. výročie svojho
vzniku. Pri tejto príležitosti vyhlasujeme narodeninovú súťaž pre všetkých aktuálnych členov
Klubu priateľov.
Súťažná otázka:

Jednou z vízií Televízie Lux je prinášať ……
(Odpoveď sa dozviete v tajničke.)

(Pomôcka: KULMENIE, POKLADY, STOVEČKOVO, PALMOVÁ)

1. Kniha, z ktorej pochádza ob- 5. Aký je nový názov pre Kvetľúbená detská postava baran nú nedeľu?
GU100 ?
6. Relácia s možnosťou blaho2. 1. novembra slávime v Cirkželania sa volá Na tónoch…..
vi sviatok Všetkých …….
7. Moderátorom relácie Luxá3. Relácia o umeleckých diereň je otec Juraj …..
lach a ich autoroch sa volá ......
8. Jedným zo spolupatrónov
4. V ktorom portugalskom
TV LUX je Ján ..... II.
meste sa v roku 1917 zjavila
Panna Mária?
9. Mesto známej mariánskej
novény, vysielanej v novembri sa volá…….

10. V septembri 2021 nás na
Slovensku navštívil Svätý …….
11. Relácia o sakrálnych pamiatkach na Slovensku sa volá Zabudnuté …….
12. V ktorom mesiaci tohto
roka sa začína Veľká noc ?
13. Riaditeľ Klubu priateľov sa
volá ……. Bér. (pomôcka v editoriáli)

1.
2.
3.

SPRÁVNU
ODPOVEĎ

4.
5.

pošlite formou SMS na
číslo 0907 100 300
v tvare:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SPRÁVNA ODPOVEĎ KLUBOVÉ ČÍSLO MENO
Cena zaslanej SMS sa účtuje sadzbou
podľa platnej tarify mobilného operátora súťažiaceho.

___________________

Odpovede nám posielajte do
22.5.2022. Výhercov
vyžrebujeme v Luxárni
v sobotu 28.5.2022.

13.
Zabudli ste svoje klubové číslo?
Ozvite sa nám na:
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+421 2 21 29 55 55

@

klub@tvlux.sk

PRÍJMY A VÝDAVKY TV LUX
JANUÁR 2022
dary od podporovateľov:
príjmy z reklamy:
náklady*:

218 012,80 €

33 681,52 €

218 533,55 €

FEBRUÁR 2022
dary od podporovateľov:
príjmy z reklamy:
náklady*:

184 697,91 €

62 727,55€

223 610,25 €

*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,
už sme sa viackrát stretli s tými z vás, ktorí
používate sociálne siete. Bolo to síce len
„online“, no vďaka Bohu aj za to. Zatiaľ tieto virtuálne výjazdy Klubu priateľov budú
pokračovať. Veľmi si však želám a modlím
sa za to, aby sme sa mohli stretnúť aj osobne. Mám veľkú nádej, že sa tak stane napríklad v Nimnici alebo na našej púti do Ríma,
prípadne na púťach po Slovensku a Česku. V nádeji, že obnovíme aj naše „klasické“ klubové výjazdy s klubovým stánkom

a s možnosťou stretnutia pri ňom, ostávam
s vami, drahí klubisti, zjednotený v modlitbách i v úmysloch pri svätých omšiach.
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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Štěpán Smolen

Pochabé chvály

Existujú skutočnosti, ktoré vyvolávajú všeobecný
potlesk, aj skutočnosti odvrhnuté na okraj, ktoré
nikto nepochváli. Práve k nim, na perifériu, sa vydáva
päťdesiat krátkych úvah, ktoré chvália napríklad zachmúrených ľudí, bolesť, povrchnosť, trápne okamihy či manželku svätého Petra. Napísal ich český
katolícky kňaz Štěpán Smolen, ktorý má na svojom
spisovateľskom konte už šesť kníh a patrí medzi
najobľúbenejších súčasných duchovných autorov.

Zjavila sa Panna Mária
Cirkvou uznané mariánske zjavenia
Zjavenia boli vždy fenomén, zaujímali sa o ne veriaci
i neveriaci. Aj dnes sú známe tisíce prípadov, ktoré si
nárokujú označenie nadprirodzené. Ako ich rozlíšiť, ako
sa k nim stavala Cirkev počas storočí a aké ovocie priniesli? Odpovede na tieto otázky prináša najnovšia kniha
z vydavateľstva TV LUX s názvom Zjavila sa Panna Mária.
Okrem kritérií na uznanie zjavení zo strany Cirkvi
prináša aj podrobný prehľad všetkých mariánskych
zjavení, ktoré sú oficiálne uznané Katolíckou cirkvou.

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.
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On medzi nami

V knihe On medzi nami vás
Televízia LUX spolu s viacerými
biskupmi a kňazmi pozýva pred
bohostánok, monštranciu s Eucharistiou, 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.

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 €

12,90 €

9,90 €

Vie Pán Boh o tom,
že existuje?
7,90 €

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

219 €

289 €

PÚŤ PO SR

PÚŤ DO MEDŽUGORIA

Putujte spolu s TV LUX po najznámejších
pútnických miestach na Slovensku

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

KOŠICE 19.5. - 23.5.2022 o. J. DROBNÝ
BRATISLAVA 19.5. -23.5.2022 o. M. BÉR
KOŠICE 9.6. - 13.6.2022 o. J. DROBNÝ
BRATISLAVA 9.6. - 13.6.2022 o. M. BÉR
KOŠICE 16.6. - 20.6.2022 o. J. DROBNÝ
BRATISLAVA 16.6. - 20.6.2022 o. M. BÉR

4.7. – 10.7.2022 o. J. KOVÁČIK
8.7. – 14.7.2022 o. M. ONDREJKA
12.7. – 18.7.2022 o. M. BÉR
16.7. – 22.7.2022 o. PAVOL HUCÍK
20.7. – 26.7.2022 o. Š. NOVOTNÝ
24.7. – 30.7.2022 o. J. KOVÁČIK

od

264€,

od

329€,

RODINNÁ DOVOLENKA S TV LUX
V CHORVÁTSKU – SELCE

265 €
POBYTY V KÚPEĽOCH NIMNICA

v chorvátskom mestečku Selce

Duchovno-relaxačné pobyty s TV LUX
v Kúpeľoch Nimnica

13.8 – 20.8.2022 o. M. BÉR
20.8. – 27.8.2022 o. M. BÉR
27.8. – 3.9.2022 o. J. DROBNÝ

24.5. - 29.5.2022 o. J. LUSCOŇ
31.5. - 5.6.2022 o. D. LUKÁČ
7.6. - 12.6.2022 o. F. TKÁČ
14.6 - 19.6.2022 o. M. GAVENDA

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

