
0:10 Krátke správy

0:20 Sme tu pre vás

1:20 V Samárii pri studni

3:00 Hodina milosrdenstva

3:15 Krížová cesta P18

4:30 Ruženec / Ruženec svetla.

5:05 Biblia: Život Ježiša (2)

Dramatizované čítanie zo Svä-
tého písma.

7:00 Ruženec / Ruženec svetla.

Modlitba ruženca svetla.

7:40 Svätý František  (9)

Animovaný seriál o živote sv. 
Františka z Assisi.

8:15 Exodus

Mojžiš prichádza za faraónom a 
prosí ho o oslobodenie svojho 
ľudu. Až po smrti faraónovho 
prvorodeného syna dovolí izrael-
skému ľudu odísť z Egypta. Ale 
aj tak sa ich ešte posledný raz 
pokúša zastaviť. Boh však nedo-
volí, aby jeho ľud zahynul. 

9:20 Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na 
Slovensku.

9:30 SVÄTÁ OMŠA SVÄTENIA  
OLEJOV

Priamy prenos z Katedrály sv. 
Martina v Bratislave bez účasti 
veriacich.

11:00 Sme tu pre vás

V novej relácii na vaše otázky 
odpovedá Mons. Stanislav 
Zvolenský, Mons. Jozef Haľko a 
hovorca KBS Martin Kramara.

12:00 Anjel Pána

Záznam z poludňajšej mod-
litby Svätého Otca s krátkym 
zamyslením.

12:35 Ruženec / Ruženec svetla.

Modlitba ruženca svetla.

12:55 Jozef a jeho bratia

Jozef je Jakubov obľúbený syn, 
čo vyvoláva u bratov závisť a 
žiarlivosť. Majú v úmysle ho zabiť. 
Predajú ho do Egypta. Tam sa 
stretáva s faraónom a vysvetľuje 
mu význam sna. Faraón vyhlási 
Jozefa  za svojho radcu. Neskôr 
sa stretáva s otcom.

13:55 Medzi nebom a zemou

O tom, čo prežíva človek, keď ho 
nečakane opustí milovaná osoba 
a ako sa k tomu postaviť, sa s 
nami podelí Mária Merašická. 

14:40 LITÁNIE K PREDRAHEJ  
KRISTOVEJ KRVI

Záznam modlitby z Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule.

15:00 Hodina milosrdenstva

Záznam modlitby k Božiemu 
milosrdenstvu z Košíc.

15:30 KRÍŽOVÁ CESTA SO SV. JÁNOM 
PAVLOM II.

Krížovú cestu so sv. Jánom Pav-
lom II. vyrezával tri roky rezbár 
Stanislav Kľúčik. Jeho motivá-
ciou bola vďačnosť a úcta k sv. 
Jánovi Pavlovi II.

16:10 Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku.

16:30 Nádej v beznádeji

Od roku 2010 pracovala v 
Južnom Sudáne ako vedúca 
zdravotného strediska sv. Bakhity 
v meste Yei. Jej auto sa v noci 
16. mája 2016, keď sa vracala z 
nemocnice, do ktorej odviezla 
pacientku, stalo terčom streľby 
ozbrojencov. Po štyroch dňoch 
sestra Veronika ťažkým zrane-
niam podľahla. Jej telesné po-
zostatky sú uložené na cintoríne 
v meste Yei.

17:00 JIM CAVIEZEL: PAVOL, 
APOŠTOL KRISTA

Prednáška herca Jima Caviezela, 
ktorý stvárnil postavu Krista vo 
filme Mel Gibsona, ako ja post-
avu apoštola Lukáša vo filme 
Apoštol Pavol.

17:20 Slovo Božie...podľa Jána 

Ježiš umýva učeníkom nohy. 
Označenie zradcu. Výstraha 
Petrovi. Otec pošle Tešiteľa, 
Ducha Svätého. Jn 13,1 -14,31 
biblista Dr. Branislav Kľuska

18:00 SVÄTÁ OMŠA NA PAMIATKU 
PÁNOVEJ VEČERE

Priamy prenos z Vatikánu.

19:30 LITÁNIE K PREDRAHEJ  
KRISTOVEJ KRVI

Záznam modlitby z Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule.

19:45 KRÁTKE SPRÁVY

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

20:00 SVÄTÁ HODINKA  
Z GETSEMANSKEJ ZÁHRADY

Priamy prenos zo Svätej zeme.

21:05 KRÍŽOVÁ CESTA NÁŠHO PÁNA 
JEŽIŠA KRISTA

Scénické oratórium v štrnástich 
obrazoch s prológom a epi-
lógom. autor P. Krška

21:55 Katechéza

prof. František Trstenský, téma:  
Ježišova matka pod krížom (Jn 
19, 17 - 30)

22:10 Jeden na jedného

Analýza aktuálnych udalostí v 
spoločenskom, politickom a 
cirkevnom živote.

22:25 VEĽKONOČNÉ TAJOMSTVO

Pašiové hry

23:40 Slovo v obraze / Ukrižovanie

Maliar inšpirovaný Svätým pís-
mom, kontemplatívna sestra a jej 
čistá poézia, zamyslenia benedik-
tínskeho mnícha zo Sampora... 
Ich objavovanie kresťanských 
mystérií liturgického roka sa 
chce stať modlitbou v každom 
divákovi.

23:49 Nová kvalita života

Lectio divina – meditatívne 
čítanie Svätého písma, sprevád-
zané modlitbou.

ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4. 2020



0:05 Krížová cesta z Kolosea

Záznam z roku 2019 

1:20 Večerná univerzita

2:05 Povolanie laik (V chráme lesa - 
Ivan Kňaze)

2:20 Nádej v beznádeji

3:00 Hodina milosrdenstva

3:20 Medzi nebom a zemou

4:00 Slovo v obraze / Ukrižovanie

4:07 Eucharistické zázraky

4:30 Ruženec  / Bolestný ruženec.

5:05 Biblia: Život Ježiša (3)

Dramatizované čítanie zo Svä-
tého písma.

7:00 Ruženec  / Bolestný ruženec.

7:40 Svätý František  (10)

Animovaný seriál o živote sv. 
Františka z Assisi.

8:15 BRAT FRANTIŠEK  / KRÍŽOVÁ 
CESTA

animovaná rozprávka pre deti

8:55 Gréckokatolícky magazín

9:10 Slovo v obraze / Ukrižovanie

Maliar inšpirovaný Svätým Pís-
mom, kontemplatívna sestra a jej 
čistá poézia, zamyslenia benedik-
tínskeho mnícha zo Sampora... 

9:20 Viera do vrecka (Pápež blízky 
ľuďom)

Od zvolenia kardinála Bergoglia 
za pápeža uplynulo sedem inten-
zívnych rokov jeho služby. Kým 
sa pre nás stal pápež František a k 
čomu nás pozýva? 

9:30 Duchovná poradňa (Ján Buc: Ako 
môžeme nájsť silu prekonávať 
strach)

10:00 Krátke správy

10:10 “Iba” škola

Relácia o cirkevných školách, 
ktoré nie sú iba obyčajnými 
školami. 

10:25 Ruženec  / Bolestný ruženec.

11:00 TURÍNSKE PLÁTNO - HISTÓRIA 
TAJOMSTVA

Je Turínske plátno rubášom, 
do ktorého bolo zabalené telo 
ukrižovaného Ježiša alebo ide o 
stredoveký podvrh? 

12:00 Anjel Pána

Záznam

12:35 Ruženec  / Bolestný ruženec.

Modlitba bolestného ruženca.

13:00 Fundamenty (Nádeje a obavy)

Uvažovanie nad dokumentami II. 
vatikánskeho koncilu.

13:55 Krížová cesta so sv. Jánom Pav-
lom II.

Krížovú cestu so sv. Jánom Pav-
lom II. vyrezával tri roky rezbár 
Stanislav Kľúčik. 

14:25 Jeden na jedného

Analýza aktuálnych udalostí v 
spoločenskom, politickom a 
cirkevnom živote.

14:40 LITÁNIE K PREDRAHEJ  
KRISTOVEJ KRVI

Záznam modlitby z Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule.

15:00 SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI 
PÁNA

Priamy prenos z Katedrály sv. 
Martina v Bratislave bez účasti 
veriacich.

16:30 Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

Odsúdenie, krížová cesta, 
ukrižovanie, Ježišov pohreb  (Jn 
19, 1-42) biblistka doc. Mária 
Kardis

17:00 BRAT FRANTIŠEK  / KRÍŽOVÁ 
CESTA

animovaná rozprávka pre deti

17:45 Jeden na jedného

Analýza aktuálnych udalostí v 
spoločenskom, politickom a 
cirkevnom živote.

18:00 UMUČENIE PÁNA

Priamy prenos z Vatikánu.

19:30 Ruženec  / Bolestný ruženec.

Modlitba bolestného ruženca.

20:05 Watu Wote

V priebehu desaťročia útočia 
na kresťanov v Keni aš-Šababskí 
teroristi. Medzi moslimami a 
kresťanmi rastie strach a nedô-
vera. Až do decembra 2015, keď 
moslismskí cestujúci v napadnu-
tom autobuse preukážu, že môže 
zvíťaziť solidarita.

20:20 Prehľad katolíckych periodík

20:30 LITÁNIE K PREDRAHEJ  
KRISTOVEJ KRVI

Záznam modlitby z Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule.

20:45 Kulmenie (Da Vinci)

Leondardo Da Vinci. Už len 
toto samotné meno by stačilo, 
aby sme spozorneli. Ak k 
tomu pridáme názov jeho 
najznámejšieho maliarskeho vý-
javu - Posledná večera, verím, že 
zaostríte na najnovšie Kulmenie. 

21:00 KRÍŽOVÁ CESTA Z NÁMESTIA 
SV. PETRA

Priamy prenos z Vatikánu.

22:30 Slovo v obraze / Ukrižovanie

Maliar inšpirovaný Svätým pís-
mom, kontemplatívna sestra a jej 
čistá poézia, zamyslenia benedik-
tínskeho mnícha zo Sampora... 
Ich objavovanie kresťanských 
mystérií liturgického roka sa 
chce stať modlitbou v každom 
divákovi.

22:45 Kruciata

Mučeníci z Peruánskych Ánd - 
blahoslavený Zbignev a Michal 
sa nedali zastrašiť teroristami. 
Vtedy nepremárnili svoj život a 
teraz zachraňujú svet. Ich odvaha 
inšpirovala vznik modlitbovej kru-
ciáty za pokoj pre svet ohrozený 
terorizmom.

23:10 Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

Odsúdenie, krížová cesta, 
ukrižovanie, Ježišov pohreb  (Jn 
19, 1-42) biblistka doc. Mária 
Kardis

23:34 Otec Ivan

Hovoril 14 jazykmi, vo väzení 
zdieľal celu s Gustávom 
Husákom. Možno preto mu prip-
isujú veľkú zásluhu na legalizácii 
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 
1968. 

VEĽKÝ PIATOK 10. 4. 2020



0:20 Fundamenty (Nádeje a obavy)

Uvažovanie nad dokumentami II. 
vatikánskeho koncilu.

1:20 Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia 
o dianí nielen vo Vatikáne. 

1:50 Prehľad katolíckych periodík

1:55 VneMY: Prehmaty a dotyky

2:20 V škole Ducha (Ján Buc: Obno-
vené kráľovstvo)

3:00 Hodina milosrdenstva

3:20 Hudobné pódium / Akatist k 
blaženému Teodorovi Romžovi 
(1)

4:00 Sprevádzanie k naplneniu

Krátky dokument o rehoľníkoch. 
sr. Barbora Kroftová DKL 
Spoločnosť dcér kresťanskej 
lásky.

4:30 Ruženec  / Bolestný ruženec.

5:05 Biblia: Život Ježiša (4)

Dramatizované čítanie zo Svä-
tého písma.

7:00 Ruženec  / Bolestný ruženec.

Modlitba bolestného ruženca.

7:35 Krížová cesta so sv. Jánom Pav-
lom II.

Krížovú cestu so sv. Jánom Pav-
lom II. vyrezával tri roky rezbár 
Stanislav Kľúčik. 

8:05 Klbko - Svätá omša (8)

Katka, Klbko a otec Marián 
začínajú skúmať tajomstvá svätej 
omše.

8:30 Prehľad katolíckych periodík

8:35 Správy zo Svätej zeme

9:05 Večerná univerzita

Milan Urbančok: Morálna teoló-
gia. (Ciele, vývoj a pramene)

9:50 Povolanie laik (V chráme lesa - 
Ivan Kňaze)

Ivan Kňaze vyše 55 rokov foto-
grafuje zvieratá, hmyz a vtáctvo. 
Hovorí, že v prírode na každého 
pôsobí krása Božieho stvoren-
stva, čo robí človeka lepším a 
radostnejším.

10:15 VneMY: Prehmaty a dotyky

10:45 A teraz čo? 

Krátke odpovede na vzťahové 
otázky.

11:00 TAJOMSTVO SVÄTÉHO HROBU

Dokument prináša najnovšie 
vedecké objavy a výroky vedcov, 
ktorí sa zaoberali posmrtnými 
relikviami zachovanými z hrobu 
Ježiša Krista. Dávajú nám mnohé 
odpovede a niekedy priam 
vyrážajú dych.

12:00 Anjel Pána

Záznam z poludňajšej mod-
litby Svätého Otca s krátkym 
zamyslením.

12:35 Ruženec  / Bolestný ruženec.

Modlitba bolestného ruženca.

13:00 Spojení oceánom

Pôvodne chcel precestovať s 
kamarátmi Ameriku a vrátiť sa 
domov. No dnes už v Kanade 
žije niekoľko rokov a stala sa 
mu domovom - náš ďalší hosť, 
Marián Vermeš.

13:30 Watu Wote

V priebehu desaťročia útočia 
na kresťanov v Keni aš-Šababskí 
teroristi. Medzi moslimami a 
kresťanmi rastie strach a nedô-
vera. Až do decembra 2015, keď 
moslismskí cestujúci v napadnu-
tom autobuse preukážu, že môže 
zvíťaziť solidarita.

14:00 Akatist

Mariánska modlitba gréckoka-
tolíckej cirkvi.

15:00 Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrden-
stvu.

15:30 Ruženec  / Bolestný ruženec.

Modlitba bolestného ruženca.

16:00 Generálna audiencia

Záznam

17:00 TURÍNSKE PLÁTNO - HISTÓRIA 
TAJOMSTVA

Je Turínske plátno rubášom, 
do ktorého bolo zabalené telo 
ukrižovaného Ježiša alebo ide 
o stredoveký podvrh? Čo nám 
moderná veda hovorí o tomto 
predmete?  

17:55 POVOLANÝ A VYVOLENÝ / 
OTEC VINCENT CAPODANNO

Príbeh hrdinského života 
Božieho služobníka otca Vin-
centa Capodanno. Originálna 
dokumentárna dráma z produk-
cie EWTN nás vráti do čias 
vietnamskej vojny, kedy odvážne 
pôsobil ako námorný kaplán. 

19:30 VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA  
Z BRATISLAVY

Priamy prenos z Katedrály sv. 
Martina v Bratislave bez účasti 
veriacich.

21:00 VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Priamy prenos z Vatikánu.

23:00 Kruciata

Mučeníci z Peruánskych Ánd - 
blahoslavený Zbignev a Michal 
sa nedali zastrašiť teroristami. 
Vtedy nepremárnili svoj život a 
teraz zachraňujú svet. Ich odvaha 
inšpirovala vznik modlitbovej kru-
ciáty za pokoj pre svet ohrozený 
terorizmom.

23:30 Nádej v beznádeji

Od roku 2010 pracovala v 
Južnom Sudáne ako vedúca 
zdravotného strediska sv. Bakhity 
v meste Yei. Jej auto sa v noci 
16. mája 2016, keď sa vracala z 
nemocnice, do ktorej odviezla 
pacientku, stalo terčom streľby 
ozbrojencov. 

BIELA SOBOTA  11. 4. 2020



0:07 Nová kvalita života

0:20 Krížová cesta P18

Záznam z Národného stretnutia 
mládeže v Prešove z roku 2018

1:20 Tajomstvo svätého hrobu

Dokument prináša najnovšie 
vedecké objavy a výroky vedcov, 
ktorí sa zaoberali posmrtnými 
relikviami zachovanými z hrobu 
Ježiša Krista. 

2:15 Svedectvo 

2:20 LUXáreň

3:00 Hodina milosrdenstva

3:20 Moja misia - magazín (Poznačení 
krížom / Egypt )

4:30 Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05 Biblia: Život Ježiša (5)

Dramatizované čítanie zo Svä-
tého písma.

7:00 Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35 Litánie k svätým

Modlitba.

8:00 Klbko - Svätá omša (9)

8:25 Slovo v obraze / Zmŕtvychvstanie

8:40 Gréckokatolícky magazín

9:00 LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše 
odpovede.

9:30 SVÄTÁ OMŠA - VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA Z BRATISLAVY

Priamy prenos z Katedrály sv. 
Martina v Bratislave bez účasti 
veriacich.

11:00 SVÄTÁ OMŠA - VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA

Priamy prenos z Vatikánu.

12:00 URBI ET ORBI

Priamy prenos z Vatikánu.

12:35 Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00 Velka Noc s Bonifácom

Televízny film podľa ľudového 
rozprávania - úsmevný pohľad na 
vzťahy a udalosti v jednej dedine 
počas očakávania veľkonočných 
sviatkov.

14:00 Brat František  / Vstal z mŕtvych

animovaný príbeh pre deti

14:30 Povolanie laik (V chráme lesa - 
Ivan Kňaze)

15:00 Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrden-
stvu.

15:20 Svedectvo 

15:30 Na ceste k Bohu: Svätá a veľká 
nedeľa Paschy

15:45 Nová kvalita života

16:00 Slovo v obraze / Zmŕtvychvstanie

Maliar inšpirovaný Svätým pís-
mom, kontemplatívna sestra a jej 
čistá poézia, zamyslenia benedik-
tínskeho mnícha zo Sampora... 

16:10 Nádej v beznádeji

Od roku 2010 pracovala v 
Južnom Sudáne ako vedúca 
zdravotného strediska sv. Bakhity 
v meste Yei. Jej auto sa v noci 
16. mája 2016, keď sa vracala z 
nemocnice, do ktorej odviezla 
pacientku, stalo terčom streľby 
ozbrojencov. 

16:40 POVOLANÝ A VYVOLENÝ / 
OTEC VINCENT CAPODANNO

Príbeh hrdinského života 
Božieho služobníka otca Vin-
centa Capodanno. Originálna 
dokumentárna dráma z produk-
cie EWTN nás vráti do čias 
vietnamskej vojny, kedy odvážne 
pôsobil ako námorný kaplán. 

18:15 SVIATOČNÝ PRÍHOVOR

Divákom TV LUX sa prihovorí 
Mons. Stanislav Zvolenský

18:30 SVÄTÁ OMŠA

Priamy prenos z kaplnky TV LUX 
bez účasti veriacich.

20:00 MODLITBA ZA ODVRÁTENIE 
EPIDÉMIE

Priamy prenos z Národnej bazi-
liky v Šaštíne.

21:00 KAUZA KRISTUS 

Natočené podľa oceneného 
rovnomenného bestselleru 
Leeho Strobela.

22:55 Tajomstvo svätého hrobu

Dokument prináša najnovšie 
vedecké objavy a výroky vedcov, 
ktorí sa zaoberali posmrtnými 
relikviami zachovanými z hrobu 
Ježiša Krista. Dávajú nám mnohé 
odpovede a niekedy priam 
vyrážajú dych.

23:50 Nová kvalita života

Lectio divina – meditatívne 
čítanie Svätého písma, sprevád-
zané modlitbou.

NEDEĽA 12. 4. 2020

Podrobný program nájdete na www.tvlux.sk. 



0:05 Sviatočný príhovor

Divákom TV LUX sa prihovorí 
Mons. Stanislav Zvolenský

0:25 Turínske plátno - história tajom-
stva

1:25 V škole Ducha (Ján Buc: Obno-
vené kráľovstvo)

2:00 Z javora

2:30 Eucharistické zázraky

3:00 Hodina milosrdenstva

3:20 Fundamenty (Nádeje a obavy)

Uvažovanie nad dokumentami II. 
vatikánskeho koncilu.

4:20 Svedectvo 

4:30 Ruženec / Slávnostný ruženec.

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00 Biblia

7:00 SVÄTÁ OMŠA

Priamy prenos z kaplnky TV LUX 
bez účasti veriacich.

7:40 Ruženec  / Radostný ruženec.

Modlitba radostného ruženca.

8:15 Svätý František  (11)

Animovaný seriál o živote sv. 
Františka z Assisi.

8:40 Biblia pre najmenších (46)

Animované biblické pribehy 
Starého a Nového zákona. 

9:00 Princ Egypstký

Biblický príbeh o Mojžišovi, ktorý 
sa stal egyptským princom a nev-
lastným bratom budúceho far-
aóna Ramzesa. Keď však spoznal 
svoj židovský pôvod, v pravý čas 
opustil palác, aby naplnil božiu 
vôľu a vyviedol svoj ľud z otroctva 
do zasľúbenej zeme.

10:20 Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:40 Katechéza / Otče náš

prof. František Trstenský

11:00 Moja misia - magazín (Poznačení 
krížom / Egypt)

Hosť: Renáta Ocilková, koordiná-
torka pre pastoráciu Rómov. 
Moderuje sr. Hermana Matláková.

12:00 RADUJ SA, NEBIES KRÁĽOVNÁ

Priamy prenos poludňajšej mod-
litby Svätého Otca s krátkym 
zamyslením.

12:35 Cesta slávy

Z pera pátra Jozefa Porubčana 
nevyšli iba zaujímavé meditácie 
k zastaveniam krížovej cesty, ale 
aj k udalostiam, ktoré nasledovali 
po zmŕtvychvstaní až po udalosti 
Zoslania Ducha Svätého.

13:00 Slovo v obraze / Zmrtvychvstanie

Maliar inšpirovaný Svätým pís-
mom, kontemplatívna sestra a jej 
čistá poézia, zamyslenia benedik-
tínskeho mnícha zo Sampora... 
Ich objavovanie kresťanských 
mystérií liturgického roka sa 
chce stať modlitbou v každom 
divákovi.

13:08 Kulmenie (Da Vinci)

Leondardo Da Vinci. Už len 
toto samotné meno by stačilo, 
aby sme spozorneli. Ak k 
tomu pridáme názov jeho 
najznámejšieho maliarskeho vý-
javu - Posledná večera, verím, že 
zaostríte na najnovšie Kulmenie. 

13:30 Barbarstvo moci - 70 rokov od 
likvidácie reholí v Československu

V tomto roku si pripomíname 
70. výročie od snahy komunis-
tickej moci zlikvidovať rehole v 
Československu. 

13:55 Velka Noc s Bonifácom

Televízny film podľa ľudového 
rozprávania - úsmevný pohľad na 
vzťahy a udalosti v jednej dedine 
počas očakávania veľkonočných 
sviatkov.

15:00 Tajomstvo svätého hrobu

Dokument prináša najnovšie 
vedecké objavy a výroky vedcov, 
ktorí sa zaoberali posmrtnými 
relikviami zachovanými z hrobu 
Ježiša Krista. Dávajú nám mnohé 
odpovede a niekedy priam 
vyrážajú dych.

16:00 V škole Ducha (Jozef Luscoň 
SDB)

16:30 KAUZA KRISTUS 

Film natočený podľa oceneného 
rovnomenného bestselleru 
Leeho Strobela.

18:30 SVÄTÁ OMŠA

Priamy prenos z kaplnky TV LUX 
bez účasti veriacich.

19:05 Ruženec / Ruženec svetla.

Modlitba ruženca svetla.

19:30 Svätý František  (11)

Animovaný seriál o živote sv. 
Františka z Assisi.

20:05 Na ceste k Bohu: Svätá a veľká 
nedeľa Paschy

Na ceste k Bohu je séria video-
katechéz, ktoré predstavujú 
významné sviatky a dni litur-
gického roka východnej cirkvi 
byzantskej tradície. Archimandrita 
Jaroslav Lajčiak, protosynkel 
Košickej eparchie, predstavuje 
pôvod sviatkov, význam ikon, 
teologic

20:30 FARA V MESTE (1)

Voľné pokračovanie seriálu Fara. 
Tentokrát sa charaktery ocitnú v 
prostredí veľkomesta. S vtipom, 
ale aj vážnosťou nám priblížia 
farskú atmosféru, kde chýba 
kostolník. Pán farár bude opäť 
konfrontovaný s aktuálnymi 
problémami a svojimi farníkmi

21:00 Tiene barbarskej noci

Na jar roku 1950 nariadil Ústredný 
výbor KSČ likvidáciu mužských 
reholí. Cieľom akcie bolo obsadiť 
kláštory, vysťahovať rehoľníkov a 
zmocniť sa majetku Cirkvi.

21:40 Hniezdne - 200 rokov Kostola sv. 
Bartolomeja

Krátky medailón o dvojstom 
výročí Kostola sv. Bartolomeja v 
Hniezdnom.

22:00 Kruciata

Mučeníci z Peruánskych Ánd - 
blahoslavený Zbignev a Michal 
sa nedali zastrašiť teroristami. 
Vtedy nepremárnili svoj život a 
teraz zachraňujú svet. Ich odvaha 
inšpirovala vznik modlitbovej 
kruciáty za pokoj pre svet ohro-
zený terorizmom.

22:30 Guyanská Diana

Guyana je tretím najmenším 
štátom Južnej Ameriky. Mnohé 
miesta sú dostupné jedine po 
vode. Ústrednou postavou 
dokumentárneho filmu je guy-
anská školáčka Diana, žijúca v 
dažďovom pralese. Zavedie nás 
tiež do Sirotinca sv. Jána Bosca.

23:00 Viera do vrecka (Pápež blízky 
ľuďom)

Od zvolenia kardinála Bergoglia 
za pápeža uplynulo sedem inten-
zívnych rokov jeho služby. Kým 
sa pre nás stal pápež František a k 
čomu nás pozýva? Hosťami mar-
covej relácie Viera do vrecka sú 
salezián Marián Valábek, riaditeľ 
Centra pre rodinu Bratislavskej 
arcidiecézy, dobrovoľníčka Elena 
Karasová a bývalý predstavený va-
tikánskych spovedníkov minorita 
Lucián Bogucki.

23:15 vKontexte (Marrtin Kramara: 
Ceruzka v Božej ruke)

V nedeľu 4. septembra 2016 
pápež František vyhlásil vo 
Vatikáne Matku Terezu za svätú. 
V médiách sa však ozvali aj 
kritické hlasy. Ako je možné na 
ne odpovedať a kto bola Matka 
Tereza, anjel chudobných alebo 
ceruzka v Božích rukách, ako ona 
samu seba nazývala?

23:45 Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.
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