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Tieto riadky píšem pár dní po návrate z ďakovnej púte
TV LUX za Svätým Otcom do Ríma, na ktorej som bol
ako sprievodca. V mojej skupine som mal rôznych
úžasných ľudí. Niektorí z nich boli starší, iní mali zdravotné problémy. A tak som sa snažil brať na nich ohľad
– chodili sme po meste pomaly, vymýšľal som program
tak, aby ho starší mali pokojnejší, a tí, čo vládali, aby stihli
obísť ešte niekoľko pamiatok navyše. No veľmi často,
keď som si myslel, že nevládnejší sa budú chcieť odpojiť,
prekvapili ma slovami: „Ideme! Sme tu predsa na púti!“
Nebrali to ako dovolenku. Brali to ako príležitosť byť na
svätých miestach a prijať požehnanie, ktoré tam zasial
Pán a jeho svätí.
Čoskoro začne obdobie letných dovoleniek. Je to pokušenie „ujsť“ z kolobehu každodennosti, „vypnúť“, byť
chvíľu ďaleko od problémov. Ale život nie
je čas driny, ktorý sa strieda s časom
ničnerobenia na dovolenke. Pre nás
kresťanov je život púťou do vlasti,
púťou, na ktorej nás sprevádza náš
Pán a denne nám dáva na cestu
požehnanie, z ktorého môžeme
načerpať, alebo ho môžeme minúť a premeškať. Nech sa každý
náš deň začína modlitbou, v
ktorej okrem iného vyjadríme aj otvorenosť pre
nové Božie podnety,
čo nám práve dnes
chce dať – možno
aj cez vysielanie TV
LUX.
Ondrej
Chrvala,
programový riaditeľ
TV LUX

Výber z programu
TV LUX júl – august
S O B OTN É V E Č E RY

9.7. 20:30
KATERI
Kateri, známa ako „Ľalia Mohawkov“, sa stala jednou z najhorlivejších konvertitiek svojho
ľudu. Zomrela ako 24-ročná v roku 1680. V
roku 2012 bola ako prvá Indiánka vyhlásená za
svätú.

16.7. 20:30
OSLOBODENIE KONTINENTU / JÁN
PAVOL II. A PÁD KOMUNIZMU
Ján Pavol II. ako pápež zohral nesmierne významnú historickú úlohu a mal veľký podiel na
páde komunizmu vo viacerých krajinách. Dokument ponúka široký záber dejinných udalostí
počas druhej svetovej vojny a po nej.

23.7. 20:30
MATKA CABRINI
Dokumentárny film o živote a misijnom pôsobení sv. Františky Cabrini – Matke vysťahovalcov. O rehoľnej sestre, ktorá mala výnimočne
hlbokú úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu.

30.7. 20:30
ICH DYCH
Uprostred malebnej prírody očarujúcej krajiny
ako z malieb od Cézanna skladá sestra Benedikta večné sľuby. Začína sa nimi jej život v
klauzúre benediktínskeho opátstva Notre-Dame-de-Fidélité.
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6.8. 20:30
JOEY S LÁSKOU
Obdobie života manželov Joey a Roryho zachytené domácou kamerou. Sláva, úspech,
radosť, ale aj ťažkosti a smrteľná choroba. Ich
svedectvo je príkladom toho, ako veriaci človek prijíma z Božích rúk všetko s pokojom a
odovzdanosťou.

13.8. 20:30
VLK PREZLEČENÝ ZA BARÁNKA
Ako marxistické učenie ovplyvnilo a naďalej
ovplyvňuje sociálnu prácu i politiku v USA, sa
dozvieme v strhujúcom dokumente, v ktorom
sa historické dianie spája s výrokmi Panny Márie.

20.8. 20:30
SV. FERDINAND III. – KRÁĽOVSTVO
NA OBRANU KRESŤANSTVA
Ideál panovníka, šľachtica a kráľa, ktorý slúžil
Bohu a robil všetko pre blaho ríše a ľudu. Ferdinand III. dodnes môže byť vzorom politika,
ktorý pre seba nežiada nič a všetko zveruje do
Božích rúk.

27.8. 20:30
OSTROV MNÍCHOV

PRENOSY

Kláštor Sion v Holandsku kedysi obývalo 120
mníchov. Keď ich v roku 2013 zostalo len osem,
začali rozmýšľať o sťahovaní a novom začiatku
na severe Holandska, na ostrove Schiermonnikoog.

2.7. - 3.7.
Levočská púť – priame prenosy
z Mariánskej hory v Levoči
2.7. - 7.7.
Pápežská cesta do Konga a Južného
Sudánu – priame prenosy
10.7.
Svätá omša z Hronského Beňadika
17.7.
Svätá omša z Domaniže

24. – 30. 7.
Pápežská cesta do Kanady
priame prenosy
28.7. - 30.7.
Národné stretnutie mládeže v Trenčíne
7.8.
Svätá omša z Úhornej
20.8.
Svätá omša z Trojmedzia
21.8.
Svätá liturgia z Ľutiny
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DOKUMENTY
5.7. 21:40
PEŠI BEZ HRANÍC
Tereza má všetko, čo si kedy priala – manžela, zdravú dcéru a prácu, ktorá ju napĺňa.
Napriek tomu sa nedokáže zbaviť pocitu, že jej v živote niečo chýba. Rozhodne
sa preto vyjsť zo svojej komfortnej zóny a
vďaka stávke sa ocitá na púti na Velehrad.

6.7. 16:05
GOJDIČ – LÁSKA
NADOVŠETKO
Dokumentárny film o osobnosti, ktorá svojím morálnym profilom prekonala hranice
Prešova a rodnej krajiny. Jedinečný životný
príbeh človeka, ktorý sa vedel postaviť proti
holokaustu i proti každej totalite, proti lži a
neláske.

13.7. 16:05
SVÄTCI ZO SKALKY
Andrej-Svorad a Beňadik posvätili Skalku
svojimi obetami a modlitbami. Aj o tisíc
rokov neskôr je svedectvo života svätých
pustovníkov stále aktuálne a živé.

15.7. 16:05
SEDEM SVÄTÝCH
Tvorcovia dokumentu mapovali od marca
do augusta 2018 v ateliéri sochárov Loviškovcov vznik unikátnych umeleckých
diel zahalených „tajomstvom“, pretože podobizne svätých majú okrem ikonografických historických atribútov konkrétne tváre
významných slovenských osobností.

29.7. 16:05
ZDENKA
Dokumentárny film o živote a duchovnom
profile rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej, ktorá sa stala obeťou režimu. Kto bola
táto výnimočná žena? Čo ju v živote motivovalo? A môže byť životnou inšpiráciou
aj pre nás?
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

PRIPRAVILA MICHAELA ŠKODOVÁ

Relácia Tvorivo začala svoju tvorivú misiu v septembri 2020. Ponúkali sme v nej
možnosti a nápady, ako tvorivo vyplniť čas deťom aj rodičom a popritom ustavične
žasnúť nad Božou tvorivosťou.
Tvorili sme a tvorivo sa učili
s deťmi, vytvárali sme krásne
a užitočné objekty v domácnosti, bádali sme pri zaujímavých experimentoch a kúzelníckych trikoch a naše krásne televízne štúdio sme pravidelne rozvoňali kuchynskými
výtvormi, ktoré súviseli aj so
Svätým písmom.
Hoci na obrazovke končíme,
TVORIVO ostáva naďalej v našom archíve a na YouTube kanáli. Mnohé nápady sa dajú
nájsť aj na detskom YouTube
kanáli TV LUX.

Aby som bol presnejší,
spolu s Aničkou Tóthovou a Ivankou Dankovou sme
vám ponúkli 33 kreatívnych nápadov pre deti – medzi nimi aj kvetinové víly, ceruzkové kráľovstvo, nápady na prežitie adventu, pôstu, Vianoc aj Veľkej noci...
spolu s Jankou Mindovou sme vás inšpirovali k 31
výtvorom s použitím najrôznejších materiálov, techník a postupov – vdýchli sme umeleckú dušu textilu, keramike, sklu, papieru aj plastom...
18-krát sme spolu otvárali oči aj ústa pri živelných a
farebných experimentoch...
vďaka našim skvelým kolegom z Tv Lux sme vám ponúkli 23 receptov, z ktorých viaceré sa stali hitmi aj
u vás doma – napr. špenátová torta, „chlapské“ domáce hamburgery či plnený vianočný medovník.

Vždy nás veľmi potešilo, keď sme od vás dostali
dôkaz o tom, ako sme vás inšpirovali. A najväčšiu
radosť nám robili vaše nápady, z ktorých viaceré
sme sa pokúšali zrealizovať aj v našom štúdiu...

Pali Danko
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Národné stretnutie mládeže T22
R13, P15, P18 a tento rok T22...
Sú vám tieto čudesné šifry povedomé?
Označujú rok a miesto konania Národných
stretnutí mládeže (NSM). Po Ružomberku
(2013), Poprade (2015) a Prešove (2018)
sa dejiskom tohtoročného sviatku mladej Cirkvi stane mesto Trenčín. Túto veľkú
udalosť sa mladí dozvedeli počas stretnutia s pápežom Františkom v Košiciach v
septembri 2021. Ešte v tom istom roku sa
začali pripravovať na T22 kráčaním po biblických vrchoch vo VÝŠINÁCH – duchovnej
príprave na NSM. Stretnutie v Trenčíne je aj
„predskokanom“ Svetových dní mládeže
(SDM) v Lisabone v roku 2023. Obe spája
téma: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala
sa…“ (porov. Lk 1, 39). V dvoch predchádzajúcich „koronových“ rokoch, počas ktorých
sa stretnutia mládeže nekonali vôbec, ani
na diecéznej úrovni, zveril pápež mladým
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príbehy naimského mládenca – „Mládenec,
hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) a apoštola Pavla
– „Vstaň, lebo ťa ustanovím za svedka toho,
čo si videl…“ (porov. Sk 26, 16).
Všetky tri témy spája slovo „vstaň“. Tento
výraz zahŕňa aj význam „zdvihnúť sa“, „zobudiť sa“, „povstať k životu“. Toto sloveso sa
periodicky opakuje aj v exhortácii Christus
vivit (Kristus žije). Pápež František ju venoval
mladým po Synode v roku 2018 ako maják,
ktorý má osvetľovať cesty ich životov.
Preto je aj program T22 postavený
na „vstávaní“. Štyri dni programu
majú konkrétne pomenovania:
Vstaň!
Vstaň, povolávam ťa!
Vstaň a choď!
Vstaň a oslavuj!

Štvrtok 28.7.2022

VSTAŇ!

17:00 OTVÁRACÍ CEREMONIÁL
18:30 ÚVODNÁ SV. OMŠA

Piatok 29.7.2022

VSTAŇ, POVOLÁVAM ŤA!
12:00 SV. LITURGIA
20:00 KRÍŽOVÁ CESTA

Sobota 30.7.2022

VSTAŇ A CHOĎ!
9:30 KATECHÉZA
12:00 SV. OMŠA
20:00 MODLITBOVÁ ADORÁCIA

Nedeľa 31.7.2022

VSTAŇ A OSLAVUJ!
11:00 ZÁVEREČNÁ SV. OMŠA NA SKALKE

V programe preto mladí uvidia, zažijú a stanú
sa konkrétnou súčasťou rôznych „zobudení“
a „vstávaní“. Na čo sa môžu tešiť? V prvom
rade na Ježiša prítomného medzi nami, v eucharistickom slávení aj v modlitbe. Na Ježiša,
ktorý dáva Cirkvi, spoločenstvám aj mladosti
tú pravú chuť! Ale môžu sa tešiť aj na mnohých rehoľníkov, biskupov a kňazov, ktorí s
nimi tvoria jeden Boží ľud. A môžu sa tešiť na
krásu umenia, hĺbku modlitby, silu svedectva
aj nákazlivú radosť spoločenstva...
A teraz pozor! T22 nebude len v Trenčíne, ale
môžete byť jeho súčasťou aj u vás doma! TV
Lux prinesie osem priamych prenosov, vďaka
ktorým môžu omladnúť aj tí skôr narodení :)
Pali Danko
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Je DESATORO
len súbor
zložitých
pravidiel?
Nová relácia DESAŤ BOŽÍCH, ktorú pre televíziu
Lux pripravil projekt Godzone,ukazuje príbehy
ľudí, ktorí zažili Boží dotyk a vrátili sa na správnu
cestu.
Boh dal ľudstvu desať prikázaní ako návod na
jednoduchší a lepší spôsob života.
Hoci často padáme a nekonáme podľa neho,
stále je tu Božie pôsobenie, vďaka ktorému
sa znova nasmerujeme na cestu, čo sa končí
v nebi.
Relácia DESAŤ BOŽÍCH ukazuje, že Boh je
stále živý a je všade okolo nás. Pôsobí v
našich životoch prostredníctvom iných ľudí,
skrze rôzne skúšky, ale i cez maličkosti, ktoré
zažívame vo všednosti. Jeho prikázania nie
sú ťažkým bremenom na našich pleciach,
ale skôr jednoduchou pomôckou, ako
kráčať po Božej ceste s čistým štítom až
k nemu.
V sérii desiatich častí sa prelínajú príbehy
dvadsiatich ľudí, ktorí rozprávajú svoje
životné príbehy o hľadaní cesty, pádoch,
strachu a pocitoch osamelosti. Boh však
ukazuje svoj zámer a sprevádza všetkých
aj cez najťažšie životné situácie. Dáva
najavo svoju prítomnosť aj vtedy, keď
čelíme zdanlivo neriešiteľnému problému.
Svedectvá ľudí, ktorí prechádzali temnotou,
až kým do svojho života nevpustili Boha, sú
inšpiráciou a dôkazom, že aj po zlyhaniach
v plnení Desatora sa môžeme vrátiť do
života podľa Pánovho plánu. Inšpiráciou
pre vznik epizód sú jednotlivé body
prikázaní, s ktorými sa spájajú konkrétne
príbehy ľudí zo Slovenska.
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Poviedky
pokračujú
Jar prináša nové príbehy. V LUX communication sme v mesiacoch marec až máj
pracovali na realizácii ďalších dvoch hraných poviedok.
Ako to dopadne, keď sa otec prihlási na
online zoznamku s cieľom nájsť pre syna
partnerku? Rozuzlenie môžete čakať v
odľahčenom príbehu, ktorý režíroval Igor
Pargáč. Zahrali si v ňom Ľubomír Paulovič,
Peter Oszlík a Ivana Kubáčková.
Úmysel skoncovať so životom mu prekazí
malý vtáčik, ktorý vletí do okna. Jeho záchrana ho pohltí tak veľmi, až zabudne,
že sám tu už nechcel byť. Réžia Timoteja
Križku vás okrem pokojnej atmosféry príbehu prekvapí aj tým, že väčšina scén sa
skladá z jednozáberoviek. V hlavnej úlohe
sa predstaví Miro Noga.
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FOTO: www.clovekaviera.sk

Svätému Otcovi sa za všetkých poďakoval Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS

PUTOVALI SME
DO RÍMA

Nech vás Boh vždy zachová bohatých na soľ pohostinnosti!
Pútnici z celého Slovenska spolu so svojimi biskupmi prišli do Vatikánu ďakovať
Svätému Otcovi za jeho septembrovú pastoračnú návštevu Slovenska. Aula Pavla VI.
s kapacitou 6300 miest sa 30. apríla 2022
zaplnila takmer do posledného miesta, a
keď vstúpil pápež František v atmosfére
modlitby a spevu, audienčnú sálu prenikla
radosť a spontánnosť. Svätý Otec sa Slovákom prihovoril veľmi srdečne: „Ďakujem
Pánovi, že som napriek pandémii mohol
navštíviť vašu krajinu; nech dá dozrieť ovociu tejto apoštolskej cesty!“
Vyzdvihol úzku spätosť slovenského ľudu
so stolcom svätých Petra a Pavla, povzbudil nás, aby sme v súlade s tradíciou vítania
chlebom a soľou pokračovali v rozvíjaní
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kultúry stretnutia a solidarity, v budovaní
bratstva medzi národmi. V kontexte pomoci vojnou zmietanej Ukrajine dodal:
„Nech vás Boh vždy zachová bohatých na
soľ pohostinnosti!“
Veľkou cťou bolo, že biskupi spolu s pútnikmi mohli slúžiť ďakovnú svätú omšu v
Bazilike sv. Petra na hlavnom oltári, priamo
nad hrobom sv. Petra, a v nedeľu 1. mája
nad hrobom apoštola Pavla v Bazilike sv.
Pavla za hradbami.
Verme a modlime sa, aby ovocie pastoračnej cesty aj samotnej ďakovnej púte
vo Vatikáne ostalo v našich srdciach a aby
sme boli čoraz väčšmi otvorení pre službu
blížnym.
o. Cyril Jančišin

Slovenských pútnikov sprevádzali aj kňazi známi z obrazoviek TV LUX

Ďakovnú púť monitoroval spravodajský tím TV LUX

Pútnici spoznávali krásy Vatikánu
FOTO: Peter Zimen

Audiencie sa zúčastnil a pútnikov pozdravil aj kardinál Jozef Tomko.
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Milí členovia Klubu priateľov,
nesmierne ma teší, že sa môžeme stretávať na online výjazdoch klubu priateľov
vždy v posledný utorok mesiaca. Čo je
však ešte lepšie, sú naše osobné stretnutia. Tam sa totiž môžeme navzájom počuť
a vidieť. Takto sme sa stretli v Prešove, v
Smižanoch, ale prítomnosť Klubu priateľov ste mohli zažiť aj na Starých Horách.
Pred nami je obdobie bohaté na stretnutia

a mám nádej, že sa to nezmení. Môžeme
sa stretnúť v Doľanoch, Levoči, Močenku
a takisto na pobytoch v Nimnici, či na našich púťach. Nech dobrý Boh odmení každú vašu námahu a obetu. Spolu s kňazmi a
s celým kolektívom TV LUX pamätáme na
vás v modlitbách. Nech vás žehná Pán.
Váš otec Marián Bér

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

179 410,39 €

68 336,78 €

235 089,07 €

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

130 624,80 €

13 372,34 €

238 181,69 €

*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

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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Jozef Luscoň

Odkiaľ čerpať radosť a šťastie

Čo je šťastie? Pre niekoho znamená mať na účte milióny,
pre iného zdravie rodiny, pre ďalšieho zaujímavú prácu.
Nájdu sa však aj takí, čo vedia, že opravdivé šťastie je byť s
Bohom. Kňaz Jozef Luscoň má na autorskom konte viacero úspešných titulov a najnovším prírastkom je kniha
Odkiaľ čerpať radosť a šťastie, v ktorej analyzuje cesty k
vnútornému naplneniu.
CENA: 8,90€

Všetci na palubu!

Príbehy o svätých pre deti
Krásne farebné ilustrácie Bruna Dolifa prevedú malých
čitateľov príbehmi známych svätcov dávnej minulosti,
ako sú František z Assisi, Ján Bosco, Terézia z Lisieux či
Bernadeta Soubirousová, ale aj „novších“ svätých, medzi
ktorými nechýbajú Matka Tereza z Kalkaty, Jozefína Bakhita, Chiara „Luce“ Badanová a Carlo Acutis. Komiksové
príbehy svätých sú určené pre deti vo veku od 6 rokov.
PRIPRAVUJEME

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

CENA: 7,90 €
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Medzi nebom
a zemou
Dvojdielny film zameraný na hĺbku povolania kapucínskeho kňaza, známeho ako páter
Pio, prináša odpovede
na mnohé otázky spojené s prežívaním utrpenia
v rôznych podobách.

CENA: 9,90 €

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. Zamysleniam nechýba humor, nadhľad a predovšetkým hlboká pravda.
CENA: 8,90 €

Zjavila sa Panna Mária
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.
CENA: 7,00€

Prečo ľudia veria
On medzi nami
Pozývame vás pred bohostánok, monštranciu s Eucharistiou, k duchovnému
spojeniu s Pánom.
CENA: 5,90 €

V duchovnom živote každého človeka prídu otázky,
na ktoré je potrebné odpovedať, aby sme sa vo viere
mohli posúvať ďalej.
CENA: 9,90 €

Kulmenie
Vie Pán Boh o tom,
že existuje?
Vtipy v tejto knihe zozbierali počas svojho pôsobenia medzi farníkmi, kňazmi
a spolubratmi dvaja Jožkovia – Luscoň a Kováčik.
CENA: 7,90 €

A teraz čo?
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.
CENA: 7,90 €

Reláciu Kulmenie si diváci TV
LUX veľmi obľúbili. Autori Jozef
Kováčik a Pavol Danko prinášajú to najlepšie z nej aj v knižnej
podobe. Inšpiratívne texty vznikali na základe rešeršov rôznych zdrojov či osobných poznatkov odborníkov z rôznych
oblastí umenia.
CENA: 9,90 €

Stovečkovo
Dobrodružstvá kučeravých
obyvateľov 100večkova sú
inšpirované známou postavičkou Gu100 z TV LUX
len okrajovo, no ich vtipné
zážitky a poučné situácie
zaujmú všetky deti.
CENA: 12,90 €
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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

289 €
PÚŤ DO MEDŽUGORIA
Duchovná obnova s TV LUX na známom
mieste modlitby a mariánskej úcty

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

690 €

1935 €

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

PÚŤ DO MEXIKA

Pútnický zájazd do Svätej zeme spojený s
duchovnou obnovou – JESEŇ 2022

Návšteva mariánskeho pútnického miesta:
Guadalupe, Mexiko City, Taxca, Acapulca

05.11. – 12.11.2022 o. M.ONDREJKA
12.11. – 19.11.2022 o. M.ONDREJKA
18.11. – 25.11. 2022 o. M.MLYNÁRIK

01.12. – 11.12.2022 o. J. KOVÁČIK

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

