RELÁCIE TV LUX JANUÁR 2014
Adorácia - náboženský program, 26 min, týždenne
Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou.
Štvrtok o 20:15 hod
Aktuálne s kardinálom Tomkom - publicistický program, 13 min, mesačne
Kardinál Tomko je dnes najvýznamnejším žijúcim Slovákom. Jeho vnímanie udalostí vo svete i
doma má pre nás nesmiernu hodnotu. Preto sa s ním budeme raz za mesiac stretávať aj v
našom vysielaní.
Mesačne pondelok o 20:10 hod
Anjel Pána - náboženský program, 15 min, týždenne
Priamy prenos z Vatikánu, kde sa každú nedeľu veriaci spoločne s pápežom modlia mariánsku
modlitbu Anjel Pána. Po nej sa pápež prihovára zhromaždenému ľudu a veriacim z celého
sveta.
Nedeľa o 12:00 hod
Božie milosrdenstvo - náboženský program, 15 min, týždenne
Boh sa nám vo svojom Synovi dáva celý. Piatková relácia Božie milosrdenstvo šíri úctu
k Božiemu milosrdenstvu a poznanie, že Božia Láska je tu pre každého, kto je ochotný ju
prijať.
Piatok o 15:00 hod
Čaviareň live - zábavný program, 55 min, dvojtýždenne
Čomu dávate prednosť, káve alebo čaju? Ak sa neviete rozhodnúť, radi vám z nich namiešame
lahodný nápoj. K nemu pridáme štipku humoru, trochu dobrej hudby a samozrejme výbornú
obsluhu. Vitajte v Čaviarni!
Dvojtýždenne nedeľa o 21:10 hod
Doma je doma - publicistický program, 55 min, denne
Popoludňajšia publicistika s rozličným tematickým zameraním. Príjemné rozhovory so
zaujímavými hosťami... Ako doma.
Pracovné dni o 17:30 hod
Dokumenty - dokumentárny program, 26 min, denne
Svedectvá viery a život podľa viery môžeme najlepšie spoznať prostredníctvom skutkov a slov
tých, čo uverili...
Pracovné dni okrem piatku 19:30 hod
Dokumenty V. - dokumentárny program, 55 min, týždenne
Svedectvá viery a život podľa viery môžeme najlepšie spoznať prostredníctvom skutkov a slov
tých, čo uverili...
Piatok o 17:30 hod

Dokumenty IV. - dokumentárny program, 10 min, týždenne
Svedectvá viery a život podľa viery môžeme najlepšie spoznať prostredníctvom skutkov a slov
tých, čo uverili...
Utorok o 21:15 hod
Effeta - náboženský program, 26 min, týždenne
S hosťom budeme otvárať nedeľné evanjelium a zároveň otvárať naše vnútro na lepšie
pochopenie.
Piatok o 20:25 hod
Fundamenty - vzdelávací program, 55 min, mesačne
Diskusná relácia rozoberajúca Katechizmus Katolíckej cirkvi.
Mesačne streda o 20:20 hod
Generálna audiencia - náboženský program, 80 min, týždenne
Priamy prenos z vatikánskeho Námestia sv. Petra, kde sa Svätý Otec prihovára pútnikom, ktorí
prichádzajú navštíviť Sväté mesto.
Streda o 10:00 hod
GODZONE magazín - publicistický program, 26 min, mesačne
Relácia projektu Godzone o spoločenstvách a živote v nich.
Mesačne nedeľa o 17:15 hod
Hraný film – dramatický program, 110 min, týždenne
Orientálci hovoria, že nie je dôležité, či sa príbeh skutočne stal, ale či je vnútorne pravdivý.
Každú sobotu večer vám na obrazovkách TV LUX sprostredkujeme také filmové príbehy, ktoré
v sebe ukrývajú hlboké ľudské pravdy.
Piatok o 21:55 hod
Hudobné pódium - hudobný program, 40 min, dvojtýždenne
Hudba v jej najrozličnejších podobách znie na koncertných pódiách. Hudobné pódium TV LUX
nás prostredníctvom kamier a mikrofónov na tieto pódia zavedie.
Dvojtýždenne sobota o 17:20 hod
Chvály - náboženský program, 26 min, mesačne
Modlitby chvál.
Mesačne štvrtok o 20:15 hod
Kreslené príbehy - detský program, 26 min, týždenne
Cyklus kreslených príbehov o svätých. Boli rovnakými ľuďmi ako sme my, prežívali podobné
zápasy, ale vyšli z nich ako víťazi.
Nedeľa o 7:45 hod

Katechéza - vzdelávací program, 13 min, týždenne
K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme
prispieť tým, že sa pokúsime objasniť vám niektoré dôležité otázky.
Nedeľa o 19:10 hod
Klbko - detský program, 15 min, týždenne
Relácia pre predškolákov. Ďalšie pokračovanie relácie Klbko pre deti, tentokrát cyklus
o liturgii.
Nedeľa o 7:25 hod
Krátke správy – spravodajský program, 10 min, denne
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
Pracovné dni o 20:00 hod
LAJF - publicistický program, 55 min, dvojtýždenne
Život a živelnosť sú blízke srdcu moderátora Paliho Danka a tvorivému tímu, ktorý pripravuje
túto reláciu. Nevšedný pohľad na všedné aspekty nášho života presiaknutý tvorivosťou,
hĺbkou posolstva a umením.
Dvojtýždenne nedeľa o 21:10 hod
Luxáreň - publicistický program, 26 min, dvojtýždenne
Informácie zo zákulisia života televízie, čo pripravujeme a čo rušíme, priestor pre vaše otázky
a naše odpovede...
Dvojtýždenne sobota o 18:00 hod
Môj názor - publicistický program, 13 min, týždenne
Vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života.
Pondelok o 20:10 hod
Medzi nebom a zemou - publicistický program, 40 min, týždenne
Publicistika Mariána Gavendu. Stretnutie so zaujímavým človekom a prechádzka dôležitými
medzníkmi, ktoré v živote prešiel.
Nedeľa o 20:25 hod
Peter medzi nami - vzdelávací program, 20 min, týždenne
Učenie Svätého Otca na stredajších generálnych audienciách. Pravdy viery podávané
jedinečným spôsobom.
Štvrtok o 14:35 hod
Poltón magazín - hudobný program, 26 min, mesačne
Mládežnícky magazín o gospelovej hudbe a jej predstaviteľoch.
Mesačne nedeľa o 17:15 hod

Pozvánka - publicistický program, 3 min, týždenne
Krátka informačná relácia prezentujúca cirkevné podujatia či podujatia s duchovným
rozmerom postavené na kresťanských hodnotách, ktoré sa konajú v danom týždni.
Pondelok o 19:50 hod
Prednáška - vzdelávací program, 60 min, týždenne
Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.
Utorok o 20:10 hod
Prehľad katolíckych periodík - publicistický program, 5 min, týždenne
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.
Streda o 20:10 hod
Rozprávočka - detský program, 10 min, denne
Klasické večerníčky, ktoré ukladali do postieľok celé generácie detí. Prostredníctvom príbehov
vnášali základné mravné hodnoty do detských srdiečok. Našim cyklom Rozprávočka by sme
chceli nadviazať na tradíciu večerníčkov s nádejou, že tak ako sme ich mali radi my, budú ich
mať rady i naše deti.
Denne o 18:30 hod
Ruženec - náboženský program, 30 min, denne
Modlitba posvätného ruženca.
Denne o 7:30 hod a 12:15 hod
Ruženec z Lúrd - náboženský program, 30 min, denne
Priamy prenos modlitby posvätného ruženca.
Pracovné dni okrem piatku 15:30 hod
Saleziánsky magazín - publicistický program, 13 min, dvojtýždenne
Čo všetko sa deje v saleziánskych oratóriách a okolo nich, o tom hovorí náš magazín.
Dvojtýždenne streda o 20:50 hod
Slovo Božie...podľa Jána - vzdelávací program, 26 min, dvojtýždenne
Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva, objasňované biblistami
Katolíckeho biblického diela.
Dvojtýždenne streda o 20:20 hod
Spojení oceánom - publicistický program, 26 min, dvojtýždenne
Publicistická relácia predstavuje zaujímavé osobnosti náboženského a spoločenského života,
približuje život slovenskej komunity v USA a Kanade, sprostredkuje svedectvá hlbokého a
praktického prežívania viery, prináša duchovné povzbudenie Slovákom žijúcim na Slovensku i
v zahraničí.
Dvojtýždenne nedeľa o 18:40 hod

Spravodajský súhrn - spravodajský program, 15 min, týždenne
Spravodajský súhrn najvýznamnejších udalostí z Cirkvi vo svete aj u nás.
Piatok o 20:00 hod
Správy zo Svätej zeme – spravodajský program, 20 min, týždenne
Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z
miest spojených so životom Ježiša Krista. Spravodajskú reláciu vyrába františkánska kustódia
vo Svätej zemi. My vám ju prinášame v slovenskej verzii.
Pondelok o 17:00 hod
Svätá omša - náboženský program, 30 min, 80 min, týždenne
Pre tých, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastniť sa osobne svätej omše, prinášame
liturgické prenosy.
Pracovné dni o 7:00 hod a v nedeľu o 10:00 hod
U Nikodéma - publicistický program, 80 min, dvojtýždenne
Moderátor Jozef Kováčik a jeho hostia rozoberajú spoločenské problémy v diskusnej relácii
nazvanej podľa biblickej postavy Nikodéma, ktorý sa v túžbe po poznaní v noci vybral za
Ježišom.
Dvojtýždenne pondelok o 20:30 hod
U Pavla - publicistický program, 80 min, dvojtýždenne
Diskusná relácia s moderátorom Radom Pavlíkom aj na politické témy.
Dvojtýždenne pondelok o 20:30 hod
Vatikánsky magazín - spravodajský program, 26 min, týždenne
Týždenné spravodajstvo z Vatikánskeho televízneho centra.
Pondelok o 19:20 hod
Večerná univerzita - vzdelávací program, 40 min, týždenne
Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier. Zaujímavé a aktuálne teologické
témy. Kde nemôžete byť osobne, tam sa vyberieme za vás.
Pondelok o 16:05 hod
Vlastná cesta - publicistický program, 26 min, dvojtýždenne
Moderátorka Zuzana Chanasová sa s rehoľníkmi a rehoľníčkami rozpráva o ich ceste
k zasvätenému životu. Ich svedectvá sú často povzbudením k hľadaniu a napredovaniu.
Dvojtýždenne nedeľa o 18:40 hod
Z prameňa - náboženský program, 15 min, denne
Sväté Písmo je pre nás všetkých prameňom Božieho zjavenia. V relácii Z prameňa vám chceme
dať každý pracovný deň možnosť načerpať z Božieho zjavenia prostredníctvom bohoslužby
slova z rannej svätej omše.
Pracovné dni o 10:10 hod

