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Gurmánska misia
Návšteva
Piotra Rubika
Rozhovor
s Mons. Jánom Babjakom
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A kt u a l i t y a i n f o r m á c i e z K l u b u
priat eľov T V LUX
Mikulášsky darček pre TV LUX
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pripojili do
modlitbovej reťaze Mikulášsky darček
pre TV LUX v čase od 30.11. do 6.12. 2010.
Celkovo sa do modlitby zapojilo 540 divákov, z toho denne od 209 do 264 ľudí.
Nech Boh žehná čas strávený v modlitbe.

Podpora zo zahraničia
TV LUX môžu podporiť aj diváci z Českej
republiky a zahraničia. Najvítanejšia je
pravidelná podpora, napríklad menšou
sumou každý mesiac (cca. 5 eur), najlepšie zriadením trvalého príkazu z účtu,
alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Dôležité: vždy uvádzajte vaše členské
číslo ako variabilný symbol.
• Slovensko – číslo účtu: 2620013784/1100
• Česká republika – číslo účtu:
884488100/5500
• Darcovia zo zahraničia –
Názov účtu: Klub priatelov TV LUX,
IBAN: SK9611000000002620013784, BIC
(SWIFT): TATRSKBX

Ak chcete pomôcť
Televízii LUX môžete pomôcť získavaním
nových členov do Klubu priateľov, rozdávaním letákov, šekov a bulletinov vašim
známym. Dopĺňaním letákov a šekov do
kostolov vo farnostiach a spoločenstvách,
kde žijete. Ak nám takto chcete pomôcť,
kontaktujte nás, zašleme vám prihlášky,
letáky, šeky.
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Klub priateľov TV LUX
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Email: klub@tvlux.sk, www.tvlux.sk
Tel.: (02) 6020 2727

Klub priateľov, pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: (048) 381 062
Klub priateľov, pobočka Prešov
Jarková 77, 080 01 Prešov
Tel.: 0917 720 928

Klub priateľov v číslach
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste počas
uplynulého roka finančne prispeli na TV
LUX, či prihlásili sa do Klubu priateľov
TV LUX. Uvádzame objem finančných
prostriedkov za posledné tri mesiace
uplynulého roka, počet členov a porovnanie s rokom 2009.
Počet členov

Október

31. 12. 2009

31. 12. 2010

2009

2010

4630

6872

12 382,92 eur 22 330,99 eur

November 24 354,66 eur 30 093,63 eur
December 21 983,47 eur 39 328,37 eur
PROSÍME všetkých členov klubu, aby si
skontrolovali, na aké číslo účtu posielajú
peniaze. Platné číslo účtu je: 2620013784/1100
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Mo d l i t b a za b u d úc n o s ť

Poznáte dialóg praotca Abraháma s Bohom? Abrahám spoznal, že spoločnosť
Sodomy a Gomory je prehnitá. Boh mu
dal poznať, že mestá budú zničené.
A Abrahám, ktorý miloval a vážil si život,
začal s Bohom vyjednávať. „Ak tam nájdem päťdesiat spravodlivých, neušetríš
mesto?“ „Ušetrím,“ znel výrok Boha.
A ak štyridsaťpäť …, ak tridsať, … až
skončil pri piatich. A aj pri piatich spravodlivých bol Boh rozhodnutý mestá
ušetriť. Ak sa nájde čo i len päť tých,
ktorí ctia Boha a jeho zákony.
Často počas posledných dva a pol roka
som v modlitbe kládol i ja Bohu túto
otázku. Na to, aby TV LUX prežila bez
závislosti na vkladoch spoločníkov, by
bolo potrebné, aby rodina Klubu priate-

DOMA JE DOMA

ľov TV LUX mala 30-tisíc členov s pravidelnými príspevkami. „Pane, a ak nás bude 20-tisíc?“ „Pane, a ak nás bude 10-tisíc?“ „Pane, a ak nás bude iba 5-tisíc?…“
Klub priateľov mal v polovici decembra
6 824 členov. V máji tohto roku sa naplní
zmluva troch spoločníkov, ktorí svojimi
vkladmi umožnili vznik a rozbeh TV LUX.
Ako ďalej? O tom už spoločníci rokujú.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí toto
veľké dielo podporujú. Finančne i modlitbami. Chceme poprosiť, aby ste neprestali. A aby ste v modlitbách pamätali
v týchto týždňoch i za zodpovedných,
ktorí rozhodujú, ako ďalej.
TV LUX sa podarilo za necelé tri roky
svojim signálom pokryť značnú časť divákov na Slovensku i v zahraničí. Jej program začali uverejňovať viaceré časopisy
špecializované na televízny program.
TV LUX sa stala pre mnohé rodiny neodmysliteľnou súčasťou ich života. Pomáha,
zabáva, vzdeláva, modlí sa s vami, posúva ďalej.
A ja pokračujem v modlitbe. „Pane, ak
nás bude…“

Jozef Kováčik
člen Televíznej rady za Konferenciu
biskupov Slovenska

Pozvite do Klubu priateľov TV LUX
aspoň jedného svojho známeho.
Čím viac nás bude, tým kvalitnejšia
a lepšia bude naša televízia.

3

Bulletin_01_2011:bulletin1_2011

6. 2. 2011

14:30

Stránka 4

BULLETIN

Klubu priateľov TV LUX

D o b u d ú c n o s t i k rá č a m s n á d e j o u
Jeho život sprevádzalo nádherné šťastné
detstvo, láska, práca a príroda. Kombinácia, ktorá mu dala výbavu do povolania
kňaza, neskôr biskupa, no v prvom rade
do povolania človeka. Mons. Ján
Babjak SJ je dnes ako arcibiskup metropolita na čele Gréckokatolíckej cirkvi
sui iuris (svojho práva) na Slovensku.
Dodnes sa najradšej skláňa pred krásou
slovenských drevených chrámov a nezabúda na to, čo ho priviedlo k povolaniu
a čo ho sprevádzalo životom.

Kto vás vlastne priviedol k viere? Bola
základom rodina?
V tých ťažkých časoch to ani inak nemohlo byť. Rodina je prvým miestom, ktoré
by malo byť kontaktom s Bohom. Moja
mama, môj otec, môj strýko, moja sestra,
kamaráti, priatelia. Mali sme malé gazdovstvo, kravku, husi, kopy dreva, kopec
práce. Boli to nádherné časy. Ale najviac
si z ranného detstva spomínam na kňazov, na dobrých kňazov, ktorí nás sprevádzali. Väčšinou to boli humenskí rímskokatolícki kapláni. Chodievali k nám slúžiť
sväté omše, v tom čase ešte dokonca po
latinsky a ja som im miništroval. Gréckokatolícka cirkev vtedy bola postavená mimo zákon a ja som ani netušil, že do nej
patrím. Pre mňa, ako malého chlapca,
mali vtedy kňazi veľké čaro, boli mi veľkým vzorom a príkladom.
Bolo vám hneď jasné, že kňazstvo je vaša cesta, alebo ste s povolaním zápasili,
dozrievali ste doň?
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U mňa to bolo asi skôr o poslušnosti. Mal
som v nesmiernej úcte kňazov. Nemal
som ani len najmenšiu odvahu uvažovať
o kňazskom povolaní. Študovať som
chcel ísť skôr strojárstvo do Sniny, neuvažoval som o gymnáziu, alebo o štúdiu na
vysokej škole a už vôbec nie o štúdiu teológie. Boh mi poslal do cesty otca Michala Šutaja. Ten mi naznačil smer. A ja som
poslúchol. Napriek prekážkam som sa
dostal na Cyrilometodskú bohosloveckú
fakultu do Bratislavy. Tam som sa cítil
ako v nebi. Cítil som, že to je to, k čomu
ma volá Pán. V prvom ročníku prišlo aj
akési vytriezvenie, kedy som pochopil, že
nie každý kňaz je dokonalý. Avšak zároveň ma to utvrdilo v tom, aký kňaz byť
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rozhodne nemá. O to sa celý život
snažím.

Skúsili ste si aj misie?
Po prvom ročníku v Ríme som mohol ísť
počas prázdnin na misiu kamkoľvek vo
svete. Ja som si vybral Karagandu
v Strednej Ázii. Bola to nádherná skúsenosť. Prišiel som na miesto, kde bolo veľa
gréckokatolíkov, ale nemali kňazov. Starí
povymierali, nových nebolo… Keď som
sa potom vrátil do Ríma, prišiel mi list,
v ktorom mi istá pani, ktorej som pokrstil
dieťa, napísala, že som jej zachránil život
– bola už rozhodnutá spáchať samovraždu. Ďakovala aj za ďalší život – za dieťa
svojej krstnej, ktorá už mala dohodnutý
termín potratu a vďaka predkrstnej náuke sa rozhodla, že jej dieťa zostane nažive. Boh nás posiela na rôzne miesta
a ani nevieme, koho oslovíme slovami
a príkladom. Na to by sme nemali zabúdať. Ten list ma prekvapil. Po rokoch som
prišiel do Karagandy už ako biskup vysvätiť diakona a navštívil som aj obidve
rodiny. Keď som dal krížik chlapcovi, ktorý sa nemal narodiť, bol to úžasný pocit.
Boh zachránil dvoch ľudí svojim Slovom.

Kam kráča dnes Cirkev?
Po ťažkom prenasledovaní Cirkvi, a snahách o jej úplnú likvidáciu, prišla sloboda.
Myslím si, že sme na ňu neboli pripravení.
Ale osobne vidím nádej. Napriek všetkému, Slováci si udržali vzťah k Nebeskej
Matke. A tá nás ochraňuje. Ešte stále máme veľa veriacich, ktorí praktizujú prvé
piatky, ktorí chodievajú na púte, ktorí nepúšťajú z rúk ruženec. To sú silné skutočnosti, ktoré nám pomáhajú prechádzať
cez to najťažšie v našich životoch.
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Mnohí vďaka slobode stratili vieru. Odišli
za prácou do zahraničia a stratili korene.
Niektorí sa vrátili k viere a k pevným základom a žijú v pokoji. Niektorí sa hľadajú a žijú prázdny život… Kým však máme
v chrámoch ľudí, ktorí vedia, čo je to
zriekanie sa a obeta, je to dobré. Máme
dnes menej veriacich, ale myslím si, že aj
táto doba preosievala. S ružencom v ruke a modlitbou, cez obety a v pevnej viere môžeme kráčať do budúcnosti s nádejou…

Čo hovoríte na katolícke médiá?
Katolícke médiá sú veľkým požehnaním
pre našu vlasť. Ale aj veľkým zaťažením
pre nás, biskupov, ktorí sa mesiac čo mesiac skladáme na ich podporu. Mal som
možnosť navštíviť viaceré médiá vo svete.
Tam to funguje na iných základoch. Je to
záležitosťou veriacich a biskupi týmto
médiám pomáhajú kňazmi, ktorých vyčleňujú do špeciálnej pastorácie prostredníctvom médií. Financovanie je zabezpečené z príspevkov samotných
poslucháčov a divákov, z príspevkov samotných ľudí, ktorí tieto médiá chcú. Bol
by som veľmi rád, keby sme sa toto naučili aj u nás. Aby sme vedeli podporovať
to, čo chceme a na čom nám záleží. Nejde o to, aby sme dávali hneď veľké peniaze. Korunka ku korunke. Tak sa hovorievalo a platí to dodnes, hoci trochu
ináč to znie: euro k euru.

Vidíte zmysel katolíckych médií?
Denne relaxujem hlavne večer s rádiom,
pri počúvaní. TV LUX je hádam ešte silnejšie médium, lebo počuté slovo je počuté, ale počuté a videné súčasne má
ešte väčšiu silu. Keď to tak trochu sledu-
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jem, tak svetské médiá sú buď bulvárom,
alebo čiernou kronikou. Ľudia na Slovensku nevyhnutne potrebujú alternatívu, ktorá im dá viac. Ktorá im pripomenie ich korene a kresťanskú identitu.
Úloha našich médií je tak veľmi veľká –
spájajú nás, posilňujú a ponúkajú nám
informácie naplnené dobrom. Veď je veľa ľudí, ktorí žijú pre dobro, ktorí žijú pre
Cirkev. Médiá sú tak veľkou misiou, ktorú dnes nevieme nahradiť ničím iným.
Za rozhovor ďakuje
Andrea Čusová
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Po p o l u d n i e n a T V L U X : D o m a j e d o m a
(náš rekord), ktorých ste videli na televíznej obrazovke, sa na relácii podieľal celý
tím ľudí – kameramani, strihači, produkční, zvukár, dramaturg, režisér, vizážistka.
Je pre nás všetkých veľkým potešením
a radosťou pracovať v takom skvelom tíme
a pripravovať pre vás hodnotný program.

Každý pracovný deň popoludní vám na
obrazovkách prinášame cyklus Doma je
doma. Už polroka máte možnosť sledovať túto popoludňajšiu publicistickú reláciu v novom šate. Zmeny boli vami pozitívne prijaté a touto cestou vám za
všetky vaše ohlasy ďakujeme.

Vynovená „Doma“
Vynovené a zväčšené štúdio nám dáva
priestor na to, aby sme počas jednej relácie predstavili väčší počet hostí, zaujímavejšie spracovali tému a priniesli materiál, ktorý obohatí vysielaný obsah.
Pohodu v štúdiu chceme preniesť cez televízne obrazovky aj k vám domov, aby
sme sa všetci spoločne cítili naozaj ako
doma. Postupne sa snažíme vizuálne
zmeny relácie preniesť aj na pobočky do
Prešova a Banskej Bystrice.

Vízie
Našou víziou pre cyklus Doma je Doma je
pokračovať v nastavenom trende. Prinášať témy zo života, ktoré vás zaujímajú.
Pozývať atraktívnych a hodnotných ľudí.
Privítame vaše tipy a námety. Využite túto možnosť a my sa hostí opýtame za
vás. Čakáme aj na vaše podnety a na vaše reakcie k téme aj priamo počas vysielania každý deň o 17:30 na 0905 208 209
alebo doma@tvlux.sk. Budeme radi, ak
naďalej zostanete našimi vernými divákmi a konštruktívnymi kritikmi, pretože
chceme robiť program, ktorý bude podľa
vašej chuti. A to môžeme len s vašou
podporou a spätnou väzbou.
Jana Grešnerová
dramaturgička Doma je doma

Vianočná „Doma“
Na Štedrý deň dopoludnia sme pre vás pripravili špeciálne štvorhodinové vydanie
Doma na Vianoce. Okrem moderátorky
Heleny Ivoríkovej a jej sedemnástich hostí

DOMA JE DOMA
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N a o b r a z o v k á c h u v i d í t e s v ä t c ov
František
sobota 12. februára, 20.20 hod.
réžia: Michael Soavi

Druhá časť pravdivého príbehu
o živote svätého
Františka Assiského, zaklateľa
rehoľného rádu,
ktorý nesie jeho
meno. Film prináša životopis
svätca, ktorý sám
pochádzal z urodzenej rodiny,
no po spoznaní
svojho poslania opúšťa bohatstvo a zasväcuje svoj život kázaniu evanjelia a starostlivosti o núdznych. Počas mnohých
rokov jeho kazateľskej a charitatívnej
činnosti František získava mnohých nasledovníkov, ktorí, rovnako ako on opúšťajú pozemské dobrá a venujú sa modlitbe. Františkovu smrť oplakáva každý, kto
ho poznal, zvlášť Klára, jeho priateľka už
od detstva. Tá sa rozhodne nasledovať
jeho príklad a založí ženskú rehoľu. Obaja boli vyhlásení Katolíckou cirkvou za
svätých.
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Svätý Anton
sobota 19. februára, 20.20 hod.
réžia: Umberto Marino

Svätý Anton je
jedným z najobľúbenejších
kresťanský svätcov. Uctievajú si
ho nielen katolíci, ale aj moslimské či hinduistické komunity.
Bazilika v talianskom meste Padova kde zomrel,
patrí medzi populárne pútnické miesta. Anton sa narodil vo vznešenej portugalskej rodine, nesúhlasil však s jeho otcom, aby sa
zúčastnil vojny proti moslimom. Pri krste
dostal meno Fernando. V rokoch 1210
vstúpil do augustiniánskej rehole.
Film rozpráva o živote svätého Antona
a o zázrakoch, ktoré nasledovali, opisuje
jeho misiu do Maroka, jeho život v Taliansku a stretnutie so svätým Františkom
Assiským. Vyčerpaný dlhou chorobou
zomrel v Padove ako 36-ročný a zakrátko
nato ho pápež Gregor IV. vyhlásil za svätého.
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F r an t i š ka , A n t o n a i p á t ra P i a
Páter Pio
prvá časť: sobota 26. februára, 20.20 hod.
druhá časť: sobota 5. marca, 20.20 hod.
réžia: Carlo Carlei

Taliansky životopisný film o ľudovom svätcovi,
uctievanom talianskom kapucínovi pátrovi Piovi (l887 – 1968),
ktorý sa stal známy na celom svete svojou zbožnosťou,
pokorou, odvahou a trpezlivosťou. Jeho stigmy ho poznačili na celý život.
Vo filme je zachytený jeho všedný život
v kláštore v San Giovanni Rotondo. Tu
ho navštevovali tisíce ľudí so svojimi ťažkosťami, hľadali u neho útechu a radu.
V príbehu je zachytených veľa dramatických momentov, ktoré odrážajú i naše
problémy a jeho výpovede nútia človeka
zamyslieť sa a pokúsiť sa pochopiť niečo,
čo sa občas nedá racionálne vysvetliť.
Napriek tomu páter Pio pokračoval vo
svojej práci a Boh na jeho príhovor konal
zázraky a uzdravoval nešťastných ľudí.
V roku 1999 ho Ján
Pavol II. blahorečil
a 16. júna 2002 bol
vo Vatikáne Jánom
Pavlom II. vyhlásený za svätého.

DOMA JE DOMA

Don Gnocchi
prvá časť: sobota 12. marca, 20.20 hod.
druhá časť: sobota 19. marca, 20.20 hod.

Tento silný príbeh zobrazuje život talianskeho kňaza Carla Gnocchiho, ktorý
hrdinsky slúžil raneným a zomierajúcim
vojakom počas Druhej svetovej vojny
a obetiam vojny na domácom fronte. Popri svojej práci učiteľa na Inštitúte Gonzaga v Miláne sa dobrovoľne prihlásil za
vojenského kaplána na fronte. Po tom,
čo zažil hrôzy vojny, pomohol mnohým
trpiacim vojakom a zázračne unikol
smrti, rozhodol sa založiť nadáciu pre
deti, ktoré sa stali obeťami vojny.
Film v hlavnej úlohe s Daniele Liottim
rozpráva o inšpirujúcej činnosti dona
Gnocchiho pre študentov, vojakov a deti.
Jeho odkaz žije dodnes v Nadácii Don
Carla Gnocchiho, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť tisícom pacientov vo
vyše 75 nemocniciach a klinikách po celom svete. Vo Vatikáne prebieha proces
jeho blahorečenia.

Kde nájdete program
TV LUX v roku 2011

Časopisy

Eurotelevízia
TelePlus
Katolícke noviny
Bardejovsko
Slovo

Webové stránky

www.tvlux.sk
www.tvprogram.sk
www.zoznam.sk
www.pravda.sk
www.tvcentrum.sk
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D o vä z n í c vc h á d z a „ S ve t l o “
Televízia LUX koncom roka 2010 predstavila a úspešne odštartovala prvú časť
rozsiahlejšieho projektu s názvom Svetlo
do väzníc. Projekt chce v prvom rade poukázať na duchovný rozmer práce väzenských kaplánov a dobrovoľníkov
v celkovo osemnástich slovenských väzniciach a nápravnovýchovných zariadeniach.
TV LUX ponúka svoj vysielací priestor na
rozhovory, diskusie a realistické dokumenty z týchto zariadení a s ľuďmi, ktorí
v nich pracujú a sú v dennom kontakte
s odsúdenými. „Projekt začal už v decembri tematicky zameranou reláciou
Doma je doma o práci vojenských duchovných v Sučanoch a Žiline. V priebehu
roka 2011 je naplánovaných niekoľko ďalších relácií s touto tematikou, s vojenskými duchovnými aj dobrovoľníkmi, ktorí
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im pomáhajú. Ak sa podarí, chceli by sme
pohľad na prácu v mužských aj ženských
väzniciach. Aj týmto spôsobom chce televízia edukovať a informovať širokú verejnosť o náročnosti práce týchto ľudí, ako
aj o tom, čo všetko takáto služba obnáša,“ predstavuje projekt bližšie jeho autor Peter Novák, vedúci marketingového
oddelenia TV LUX. Projekt ponúka
okrem programového priestoru aj pomocnú ruku poskytnutím DVD nosičov
s hodnotnými filmami a reláciami
TV LUX, ktoré môžu pracovníci, duchovní
či dobrovoľníci využívať pri práci s odsúdenými.
„Verejnosť pozná ciele a zameranie Televízie LUX. Sme katolícka televízia, ktorá
chce prinášať a ponúkať divákom duchovné a rodinné hodnoty, vytvoriť priestor a čas na zamyslenie každého člove-
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ka. Snažíme sa tiež ponúknuť evanjelium
ako také, v ktorom nájdeme často odpovede na mnohé otázky. Lux znamená
v preklade svetlo. Toto svetlo by sme
chceli vo väčšej miere ponúknuť aj ľuďom, ktorí majú zvláštne podmienky života. Na Slovensku máme v súčasnosti
18 väzníc a v nich 17 kaplánov. V spolupráci s nimi plánujeme postupne projekt
realizovať. Radi by sme touto cestou
sprostredkovali program a relácie
TV LUX, oslovujeme preto partnerov,
ktorí by za týmto účelom darovali do
väzníc kompletné satelity, prostredníctvom ktorých by si odsúdení mohli v rámci voľného času pozrieť práve stanicu TV
LUX. My prispejeme a už sme aj prispeli
vďaka partnerom a majiteľom TV LUX
(Saleziáni don Bosca, Lux Communication

DOMA JE DOMA

a Konferencia biskupov Slovenska) knihami, DVD s filmami, reláciami či dokumentmi pre odsúdených. Budeme tiež vysielať svedectvá odsúdených, pritom však
nezabúdame na „spravodlivosť a citlivosť“ voči obetiam väznených,“ hovorí
Novák.
Tento projekt má viaceré etapy, prvá
z nich začala v spolupráci a podporou
Ordinariátu Ozbrojených síl a Vikariátom
väzenskej a justičnej stráže a zameriava
sa na Svetlo do väzníc. „V roku 2011 by sa
postupne mohli začať ďalšie etapy projektu SVETLO, a to v spolupráci s nemocnicami, domovmi dôchodcov či centrami
matiek s deťmi,“ dodáva Peter Novák.
Veríme, že aj týmto projektom napomôže TV LUX k šíreniu Svetla a rodinných či
duchovných hodnôt.
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Tí, ktorí radi jedia, varia, pečú alebo kuchtia a sú našimi divákmi, si prídu na svoje
pri sledovaní relácie Gurmánska misia,
ktorej autorom je salezián Pavol Dzivý.
Stolovanie však nie je len o jedle. A preto ani Gurmánskej misii nechýba hlavná
ingrediencia – duchovné hodnoty.

Ako chutí svet
Pri kuchynskom stole sa v relácii stretajú
zaujímavé osobnosti, s ktorými vedie rozhovor moderátor, herec a člen umeleckého súboru Bábkového divadla v Žiline Jozef Abafi. Na gurmánsku misiu sa
doteraz podujali aj kňaz-verbista Andrej
Lojan, moderátorka správ Natália Žembová, salezián Ján Čapla a sestra Alen.
Popri dobrých hosťoch nechýbajú ani
dobré jedlá ako francúzsky šalát, pstruh
v alobale, plov z Azerbajdžanu alebo
sviatočný burek z Albánska.
Na vlastnom jazyku
Hlavným kuchárom je Pavol Dzivý SBD,
ktorý sa k umeniu variť priučil na du-
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chovných cvičeniach,
táboroch a mládežníckych stretnutiach.
„Najviac som však
kulinársku gurmánsku kuchyňu zažil na
vlastnom jazyku vo
Francúzsku, kde som
sa v kuchyni pri kuchárke učil hovoriť po
francúzsky. V kuchyni som sa mal na čo
pýtať a kuchárka akceptovala moju slabú
francúzštinu. Ani nevedela, že je to iba
moja zásterka a popritom som odkukával
recepty a maniere, ako na to,“ hovorí
s úsmevom Pavol Dzivý, autor námetu
Gurmánskej misie.
Pre neho je však ako jedlo dôležitejšie
stolovanie. Aj v Biblii sa často spomína
stôl ako miesto rozhovorov, rozhodnutí,
stretnutí. „Atmosféra v rodine a jedlo sú
pre mňa zážitkom vzťahov a spoločenstva,“ dopĺňa. Duchovný a personálny
koordinátor TV LUX a dnes „gurmánsky
misionár“ sa naučil variť „vytrvalou službou v kuchyni, pozorovacím talentom
a nebojácnou odvahou experimentovať.“
Relácia Gurmánska misia s mesačnou periodicitou je určená bežným ľuďom, ktorí
strávia čas pri hrncoch, ale najmä ktorým
nie je jedno, kde strávia čas s rodinou
a sú radi pri stole spolu.
Aký je však najobľúbenejší recept Pavla
Dzivého? „Ten najlepší recept je život
sám. A mám ho rád so všetkými príchuťami.“
Matúš Demko

www.posta.sk
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Praktická pomoc
s dôchodkom
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Postkonto Senior so službou Doručovanie dôchodku PLUS
vám prináša množstvo výhod:
• bezpečné sporenie peňazí na účte a možnosť
automatického uhrádzania vašich mesačných platieb,
• bezplatné doručenie dôchodku alebo
jeho časti priamo k vám domov,
• prístup k peniazom na každej pošte.
Bližšie podmienky súťaže sú uvedené v štatúte súťaže „Súťaž so službou Doručovanie
dôchodku PLUS“ uverejnenom na www.pabk.sk, prípadne k dispozícii k nahliadnutiu
na každej pošte alebo pobočke Poštovej banky.
bezplatná infolinka 0800 122 413

PABK Seniori Fenix A5_vyska 110127.indd 1
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Ponuka vydavateľstva DON BOSCO
Ľuboš Onderčin
V HLBINÁCH SLOVA

Juraj Sedláček
OTCOVSTVO

Meditácie od Adventu po Turíce

Problém alebo výzva?

novinka

My ľudia sme takí, skrývame sa
za národ, vlasť, spravodlivosť,
obetu. No vo vlastnom srdci sme
už postavili kríže pre tých, ktorí
sú nepohodlní. Kristus ukazuje,
v čom spočíva pravá ľudskosť a
viera. Vo vernosti Bohu! Autor
nás touto knihou pozýva vstúpiť do hĺbky Svätého písma a aj
samotného Boha…

Brožovaná, 148 strán. Bežná cena: 5,60 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov T V LUX: 4,76 EUR

novinka Objaviť obraz Boha Otca je pre
muža tým najdôležitejším, na
čom môže budovať vedomé, zodpovedné a zrelé povolanie k manželskej i rodičovskej láske. Autor,
katolícky kňaz, spracoval tému
teologicky fundovane a s praktickým poukázaním na ťažkosti a
problémy, ktoré prináša so sebou
poslanie aj úloha muža ako otca.
Pevná väzba, 267 strán. Bežná cena: 8,90 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov T V LUX: 7,57 EUR

Jozef Jančovič
ŽEHNAJTE A NEPREKLÍNAJTE

Massimo Intorvigne
PEDOFILNÍ KŇAZI

O Božom požehnaní

Hanba, potupa a pravda o útokoch na Cirkev

novinka Celý svet je aj napriek hriechu

novinka Pedofilní kňazi existujú. Mno-

v stave požehnania. Prečo sa
žehnáme a dávame deťom krížik na čelo? Tajuplný účinok
verzus magická sila požehnania... Prvá knižka z edície Viera
do vrecka.

hým z nás by sa azda páčilo,
keby šlo iba o zlý sen alebo ohováranie bulvárnej tlače, no žiaľ,
nie je to tak. A takémuto postoju
nás neučí ani Svätý Otec.

Brožovaná, 40 strán.
Bežná cena: 1,50 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov T V LUX: 1,28 EUR

Brožovaná, 100 strán.
Bežná cena: 5,20 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov T V LUX: 4,42 EUR

Zľavu pre členov Klubu priateľov TV LUX si môžete uplatniť len vo vydavateľstve Don Bosco
alebo pri nákupe v internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk.

ks ŽEHNAJTE A NEPREKLÍNAJTE (1,28 EUR)
ks V HLBINÁCH SLOVA (4,76 EUR)

ks
ks

Meno a priezvisko: .......................................................................................
Adresa: ......................................................................................................
e-mail: ..................................................................
www.donbosco.sk
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,
tel.: 02/502 313 98, e-mail: objednavky@donbosco.sk
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K zásielke účtujeme poštovné a balné.

PEDOFILNÍ KŇAZI (4,42 EUR)
OTCOVSTVO (7,57 EUR)
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Po P i o t r o v i R u b i k o v i s o m v y z d r a v e l
TV LUX poctil svojou návštevou významný poľský skladateľ Piotr Rubik. Doma je
doma s exkluzívnym hosťom moderoval
Pavol Danko.

Kedy si sa prvýkrát stretol s Piotrom Rubikom?
Pamätám si presne, že som bol chorý
a dostal som od priateľa kópiu koncertu
Tu es Petrus. Písal sa rok 2006, na Slovensku sa Rubikománia ešte len pomalinky začínala… Ležiac v posteli som si
spustil DVD a po dvoch skladbách som
vyzdravel. Uznávam, že to znie ako pritiahnuté za vlasy (hoci tie moje sú väčšinou krátke), ale moju umeleckú dušu dokážu isté stimuly úplne prevalcovať a to
má vždy dopad aj na moju telesnú
schránku.

Čím ťa oslovuje jeho hudba?
Od detstva som chodieval do opery, kde
som sa zamiloval do divadla. Klasická
hudba bola preto pre mňa čímsi prirodzeným. Dodnes mám rád plneorchestrálnu hudbu a zborové spevy. Rubikova
hudba spĺňa tieto parametre, navyše je
mimoriadne melodická.

to bolo veľmi blízke. Zložil aj zvučku poľských televíznych novín či hudbu k Miss
Polonia. A pritom dokáže „spáchať“ obrovské eposy, ktoré pohýnajú toľkými
dušami.

Ako na teba Piotr Rubik zapôsobil?
Priznávam bez mučenia, že už som mal
v televízii vyše stopäťdesiat hostí, ale
nikdy som nemal taký rešpekt, ako pred
touto reláciou. Komunikovali sme v angličtine, vôbec nechcel vedieť otázky vopred. Bol veľmi úprimný, bez akýchkoľvek hviezdnych manierov. Bol ochotný
v priamom prenose skladať Rubikovu
kocku, naživo spievať aj žartovať. Bola to
pre mňa veľká výzva, ale som vďačný
všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sme
ten rozhovor odvysielali – Martinovi Ližičiarovi, produkcii, dramaturgii, réžii, kameramanom, aj pánu tlmočníkovi. Mám
radosť.

Za rozhovor dakuje

Čo nové o Piotrovi Rubikovi si sa dozvedel v relácii?
Takmer všetko, lebo ja som ho osobne
nepoznal. A neboli to len informácie
o jeho vlasoch, ktoré sa vraj v Poľsku riešia na titulných stranách. Od detstva študoval hudbu, hrá na violončele. Zaujato
som ho počúval, kde a ako tvorí, lebo mi

DOMA JE DOMA

Matúš Demko

