RELÁCIE TV LUX

Po 20:15

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

A teraz čo?
vzdelávací program, 5min, týždenník

Krátke odpovede na vzťahové otázky.

Št 20:20

Adorácia
náboženský program, 40min, týždenník

Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.

So 14:10

Akatist
náboženský program, 40min, týždenník

Mariánska modlitba gréckokatolíckej cirkvi.

Ne 12:00

Anjel Pána
náboženský program, 20min, týždenník

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 celého sveta.

Ne 8:45

GU100
detský program, 13min, dvojtýždenník

„Baranček GU100 (Gusto) s kamoškou Verkou pripravujú
v TV LUX novú detskú reláciu. Spolu s nimi budeme
spoznávať nášho Dobrého Pastiera, niečo sa naučíme a
zažijeme aj veľa zábavy!

denne
5:00

Biblia
náboženský program, 105min, denne

Čitanie Svätého Písma.

prac.dni
8:25

Detský blok
detský program, 30min, denne

Cyklus kreslených príbehov o svätých a o viere.

Pi 20:30

Dokumenty (víkend)
dokumentárny program, 55min, týždenník

Svedectvá viery a život podľa viery môžeme najlepšie
spoznať prostredníctvom skutkov a slov tých, čo uverili...

prac. dni
20:30

Dokumenty
dokumentárny program, 26min, týždenník

Svedectvá viery a život podľa viery môžeme najlepšie
spoznať prostredníctvom skutkov a slov tých, čo uverili...
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prac.dni
17:30

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Doma je doma
publicistický program, 55min, denne

Popoludňajšia publicistika s rozličným tematickým zameraním. Rozhovory so
zaujímavými hosťami... Ako doma.

denne

Duchovné slovko
náboženský program, 3min, týždenník

Krátky príbeh s podnetom na zamyslenie na konci.

St 8:10

Eucharistické zázraky
vzdelávací program, 13min, týždenník

TV LUX prináša na obrazovky reláciu, ktorá sa bude postupne venovať všetkým
eucharistickým zázrakom zachytením v diele budúceho bl. Carla Acutis.

So 16:00

Fatimské soboty
náboženský program, 120min, mesačník

Priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne.

St 20:30

Fundamenty
vzdelávací program, 55min, dvojtýždenník

Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu.

St 9:30

Generálna audiencia
náboženský program, 60min, týždenník

Priamy prenos z vatikánskeho Námestia sv. Petra, kde
sa Svätý Otec prihovára pútnikom, ktorí prichádzajú
navštíviť Sväté mesto.

Pi 16:05

GODZONE magazín
publicistický program, 26min, mesačník

Vzdelávanie v oblasti duchovných spoločenstiev, relácia
projektu Godzone. (relácia generácie, ktorej ide o Božie
kráľovstvo - tak to, tuším, chceli oni...)

Ut 21:00

Gréckokatolický magazín
publicistický program, 13min, týždenník

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

denne
15:00

Hodina milosrdenstva

náboženský program, 15min, denne		

Boh sa nám vo svojom Synovi dáva celý. Relácia šíri úctu k Božiemu milosrdenstvu
a poznanie, že Božia láska je tu pre každého, kto je ochotný ju prijať.
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So 20:30

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Hraný film
dramatický program, 90min, týždenník

Filmové príbehy, ktoré v sebe ukrývajú hlboké ľudské
pravdy.

St 13:15

Hudobné pódium
hudobný program, 40min, dvojtýždenník

Hudba v jej najrozličnejších podobách znie na
koncertných pódiách. Hudobné pódium TV LUX nás
prostredníctvom kamier a mikrofónov na tieto pódia
zavedie.

St 20:30

Jeden na jedného
publicistický program, 13min, týždenník

Analýza aktuálnych udalostí v spoločenskom,
politickom a cirkevnom živote, pod zorným uhlom
učenia Cirkvi.

Ne 11:40

Katechéza
vzdelávací program, 13min, týždenník

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie
kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť
tým, že sa pokúsime objasniť vám niektoré dôležité
otázky.

Ne 8:25

Klbko
detský program, 13min, týždenník

Relácia pre predškolákov. Postavička Klbko vysvetľuje
deťom rôzne udalosti dotýkajúce sa života veriaceho
človeka.

denne

Klub
doplnkové vysielanie, 5min, denne

Informácie pre členov Klubu priateľov TV LUX

prac.dni
20:00

Krátke správy
spravodajský program, 10min, denne

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

Št, Pi, So

Litánie
náboženský program, 13min, týždenník

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.
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So 17:00

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Luxáreň
publicistický program, 26min, dvojtýždenník

Informácie zo zákulisia života televízie, čo pripravujeme a čo
rušíme, priestor pre vaše otázky a naše odpovede...

Ne 21:00

Medzi nebom a zemou
publicistický program, 40min, dvojtýždenník

Publicistika Mariána Gavendu s hosťami o rôznych témach.

Pi 17:30

Moja misia magazín
publicistický program, 26min, dvojtýždenník

Publicistická diskusia k dokumentárnym filmom o živote
misionárov.

Ne 16:05

Na tónoch vďačnosti
hudobný program, 26min, dvojtýždenník

V novej relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a
zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo
tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

Pi 17:10

Nová kvalita života
vzdelávací program, 13min, týždenník

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských
právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa
pokúsime objasniť vám niektoré dôležité otázky.

Ut 21:00

Peter medzi nami
vzdelávací program, 15min, dvojtýždenník

Katechézy Svätého Otca na stredajších generálnych
audienciách. Pravdy viery podávané jedinečným
spôsobom.

Pi 8:10

Pozvánka
doplnkové vysielanie, 5min, týždenník

Krátka informačná relácia prezentujúca cirkevné podujatia
či podujatia s duchovným rozmerom postavené na
kresťanských hodnotách, ktoré sa konajú v danom týždni.

St 20:15

Prehľad katolíckych periodík
doplnkové vysielanie, 5min, týždenník

O čom píšu katolícke periodiká na Slovensku.
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denne
7:35

Ne 20:30

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Prehľad programu
doplnkové vysielanie, 4min, denne

Prehľad nasledujúceho programu

Quo vadis
publicistický program, 26min, dvojtýždenník

Inšpirujúca cesta so zasvätenými a ich (netradičnými)
záujmami...

prac.dni

Ruženec
náboženský program, 30min, denne

Modlitba posvätného ruženca.

prac.dni

Ruženec z Lúrd
náboženský program, 30min, denne

Priamy prenos modlitby posvätného ruženca.

Ne 20:30

Spojení vierou
publicistický program, 26min, dvojtýždenník

S vedectvá života viery Slovákov žijúcich za oceánom.

So 20:00

Spravodajský súhrn
spravodajský program, 20min, týždenník

Spravodajský súhrn najvýznamnejších udalostí týždňa
v Cirkvi vo svete aj u nás.

Ut 16:05

Správy zo Svätej zeme
spravodajský program, 20min, týždenník

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 a my vám ju
prinesieme v slovenskej verzii.

Pi 16:05

STOPovanie
náboženský program, 26min, mesačník

Vydajme sa pátrať po tom, kde všade môžeme Boha
vySTOPovať; kde všade možno nájsť Jeho STOPY. Dajme
si STOPku a porozhliadnime sa okolo seba. Veď v každom
stvorení sa dá akoby v zrkadle zachytiť odraz Stvoriteľa.
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prac.dni
7:00

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Svätá omša
náboženský program, 35min, denne

Pre tých, ktorým zdravotný stav neumožňuje
zúčastniť sa osobne svätej omše, prinášame prenosy
ranných sv. omší z kaplnky TV LUX.

So,Ne
16:00,
10:00

denne

Svätá omša víkend
náboženský program, 70min, týždenník

Pre tých, ktorým zdravotný stav neumožňuje
zúčastniť sa osobne svätej omše, prinášame prenosy
sobotných a nedeľných sv. omší z rôznych miest
a farností.

Svedectvo

náboženský program, 5min, týždenník

Osobné svedectvá o živote s Bohom..

So 14:10

Taizé
náboženský program, 40min, mesačník

Záznam modlitby založenej na opakovaní
jednoduchých piesní z komunity bratov v Taizé,
s úplným zameraním na Krista.

Ne 8:45

Tvorivo
detský program, 13min, dvojtýždenník

Ako tvorivo vyplniť čas deťom aj rodičom a popritom
neustále žasnúť nad Božou tvorivosťou? Nová relácia
Tv Lux o tvorivosti a tvorivých pohľadoch všade vôkol nás
– v detskej izbe, v kuchyni, aj v garáži...

Po 8:10

Týždeň s …
dokumentárny program, 7min, týždenník

Mikrodokumenty o slovenských farnostiach.

Po 20:30

V Samárii pri studni
vzdelávací program, 80min, týždenník

Diskusná relácia o dianí v spoločnosti pod zorným uhlom
učenia Cirkvi.

Po 16:30

V škole Ducha
vzdelávací program, 30min, týždenník

Záznamy prednášok z duchovných cvičení.
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Po 16:05

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Vaticano
pravodajský program, 30min, týždenník

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne.
Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží
a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta
kresťanstva za hranicami všedných dní.

Št 16:05

Večera u Slováka
náboženský program, 26min, týždenník

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

Ut 17:05

Viera do vrecka
vzdelávací program, 15min, mesačník

Vysvetľovanie rôznych tém týkajúcich sa života kresťana,
moderné katechézy.

Ut 20:30

vKontexte
vzdelávací program, 26min, týždenník

Relácia ponúka na základe odhaľovania omylov v myslení
a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú
závislé na zmenách času.

Ne 16:05

Z javora
hudobný program, 26min, mesačník

Relácia o folklóre a ľudových tradíciách.
Vystúpenia speváckych či tanečných skupín a
ľudových súborov i zaujímavého hosťa uvádza
mladá moderátorská dvojica.

prac.dni

Z prameňa
náboženský program, 15min, denne

V relácii Z prameňa vám chceme dať každý
pracovný deň možnosť načerpať z Božieho
zjavenia prostredníctvom bohoslužby slova
z rannej svätej omše.

St 8:10

Zabudnuté poklady
dokumentárny program, 7min, dvojtýždenník

Slovensko je bohaté na architektonické a
umelecké skvosty v podobe sakrálnych objektov.
Prostredníctvom nášho nového dokumentárneho
formátu, vám chceme niektoré takéto, často
zabudnuté, alebo prehliadané poklady priblížiť.
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