NOV INK Y
ZO SPOLKU
SSV – čítanie s pridanou hodnotou

JAR 2016

Gianna Berettová
Pietro Molla
Listy

Novinka!

Svätá Gianna Berettová a Pietro Molla boli manželmi v rokoch 1955
až 1962. Toto relatívne krátke obdobie však bolo pretkané ich vrúcnou
láskou v Ježišovi Kristovi. Listy, ktoré si písali v čase, keď si Pietro plnil
svoje pracovné povinnosti na služobných cestách v rozličných kútoch
sveta, odhaľujú ich úprimný vzťah, preniknutý vzájomnou láskou,
úctou a pozornosťou.
Viazaná, 288 strán, 14 €, členovia SSV 11,90 €

šť astným
„C hcela by som ťa urobiť
praje š.“
a byť takou, akou si ma
Gianna Berettová

Gianna Emanuela: Moji rodičia vždy
dôverovali Božej prozreteľnosti
Svätých niekedy vnímame ako nedosiahnu‑
teľných askétov z dávnych storočí so zaprá‑
šenou svätožiarou okolo hlavy. Dôkazom
toho, že svätou sa môže stať aj emancipo‑
vaná, elegantná žena, ktorá milovala život
a písala romantické listy, je kniha korešpon‑
dencie medzi svätou Giannou Berettovou
a jej manželom Pietrom Mollom.
Svätá Gianna zomrela pri pôrode svojej
dcéry Gianny Emanuely, za ktorú obetova‑
la život. „Prečo mama kvôli mne riskovala
svoj život? Vravela, že v tej chvíli bola je‑

diným nástrojom Božej prozreteľnosti, aby
som mohla prísť na svet. Vždy bezhranične
dôverovala Božej prozreteľnosti, rovnako
ako môj ocko,“ hovorí dcéra svätice, krá‑
čajúca v jej šľapajach ako lekárka.
Otázku, aké to je byť dcérou svätej, dostá‑
va často. „Ako by ste sa cítili vy? Ďakujem
Pánovi za túto veľkú, výnimočnú, nezmera‑
teľnú milosť a prosím ho, aby som jej bola
hodná každý deň svojho života. Znamená
to veľkú radosť, ale aj veľkú zodpovednosť,“
povedala Gianna Emanuela pri svojej náv‑

števe Slovenska v roku 2011. Svoju mamu
vníma ako ženu dneška, obraz univerzál‑
nej matky. „Keď som sa mala narodiť ako
štvrté dieťa, uvažovala, že zanechá prácu
lekárky, aby sa mohla úplne venovať rodi‑
ne. Jej odkaz je komplexný – patrí mladým,
snúbencom, manželom, matkám a dokon‑
ca aj rehoľníkom,“ hovorí dcéra sv. Gianny
a dodáva, že ako svätého vnímala aj svojho
drahého otca Pietra.
MARTINA GROCHÁLOVÁ
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Miroslav Saniga

Klaus Hemmerle

ČERENIE DUŠE
Keď sa človek začíta do prvých
riadkov knihy Miroslava Sanigu,
akoby neviditeľným kľúčom ot‑
váral tajuplné dvere a vstupo‑
val do Božej záhrady. V krátkych
meditáciách sa autor s čitateľom
radostne delí o svoj vzťah k prí‑
rode a tvorstvu.
Brožovaná, 108 strán, 6,20 €
Členovia SSV 5,27 €

TVOJE SRDCE
NA BOŽOM UCHU
Ako sa správne modliť
Známy autor predstavuje školu
modlitby a viery nielen pre tých,
ktorí sa modlia. V originálnych re‑
flexiách o modlitbe pozýva čitate‑
ľa na rozhovor s Bohom, objavovať
podstatu modlitby a hľadať k nej
vlastnú cestu.
Brožovaná, 112 strán, 6 €
Členovia SSV 5,10 €

Štefan Hlaváč
Po priamych cestách
Štefan Hlaváč (1903 – 1983) ovplyvnil niekoľko generácií ľudí.
Tí, ktorí sa s ním stretli osobne, spomínajú naňho ako na lás‑
kavého človeka a obetavého kňaza, ktorý bol ochotný vziať na
seba kríž a kráčať za svojím Majstrom. Vo svojej autobiografii
pútavo zachytáva nielen životné míľniky, ale aj jednotlivé epo‑
chy 20. storočia, pričom pozoruhodne opisuje praktiky komu‑
nistického režimu, ktoré neobišli ani jeho.
Viazaná, 468 strán
12 €, členovia SSV 10,20 €

Tony Anatrella

RODOVÁ TEÓRIA A PÔVOD
HOMOSEXUALITY
Jeden z najväčších odborníkov
v sociálnej psychiatrii, s osobitným
zameraním na manželstvo a rodi‑
nu, sa v publikácii venuje rozličným
formám fenoménu homosexuality,
rodovej ideológii a reprodukčné‑
mu zdraviu.
Brožovaná, 168 strán, 9,50 €
Členovia SSV 8,08 €

Novinka!
František

MISERICORDIAE VULTUS
Bula, ktorou pápež František vy‑
hlasuje mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva. V stručnom do‑
kumente ponúka program na
svätý rok, ktorý prežívame.
Brožovaná, 40 strán
2,10 €
Členovia SSV 1,79 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Pavol Zahatlan

KRÍŽOVÁ CESTA
Modlitba krížovej cesty pat‑
rí k starodávnym kresťanským
pobožnostiam. V štrnástich za‑
staveniach ňou sprevádzame
Ježiša na jeho ceste utrpenia.
Autor do jednotlivých meditácií
zakomponoval myšlienky dvoch
veľkých teológov – Hansa Ursa
von Balthasara a Benedikta XVI.
Brožovaná, 36 strán, 1 €
Členovia SSV 0,85 €

Pavol Zahatlan
KRÍŽOVÁ CESTA

OVA CESTA_obalka.indd 1
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Marian Šuráb

MARIAN ŠURÁB
DEVIATNIK K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU

DEVIATNIK K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
Deväťdňová pobožnosť nás pozý‑
va meditovať nad Božím slovom
a hľadať v ňom veľkosť Božieho
milosrdenstva. Úryvky zo Svätého
písma aplikuje na osobnú situáciu
každého z nás. Súčasťou novény,
veľmi obľúbenej formy modlitby,
sú Litánie k Božiemu milosrdenstvu.
Brožovaná, 28 strán, 0,90 €
Členovia SSV 0,77 €

19/01/16 10

Alice a Henri Quantinovci
Rodičia svätej
Terézie z Lisieux
Svätci bez výťahu
Rodičia svätej Terézie z Lisieux sú prakticky neznámi. Spájala ich
veľká láska, boli zapálení za výchovu svojich piatich dcér, zdrve‑
ní smrťou štyroch detí. Ich život je svedectvom nevykoreniteľnej
a radostnej nádeje. Terézia o nich napísala: „Dobrý Pán Boh mi dal
otca a matku hodnejších neba ako zeme.“ Terézia snívala o tom,
ako sa dostane ku Kristovi výťahom lásky. Zélia a Louis Marti‑
novci dosiahli nebo pomalšie, s námahou, schodiskom služby.

MODLITBA NA SVÄTÝ
ROK BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA
Modlitba na mimoriadny Svä‑
tý rok Božieho milosrdenstva
na praktickej kartičke pomôže
lepšie a hlbšie prežiť výnimoč‑
ný čas.

EC

R
OS

DNÍ AKO
OT

Viazaná, 136 strán
6,80 €, členovia SSV 5,78 €

MI

L
tba_milosrdenstva.indd 1

Cena: 0,20 €
Členovia SSV 0,17 €
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Andrea Lonardo

RÍM S MILOSRDNÝM
OTCOM
Sprievodca pre pútnikov
Pútnický bedeker sprevádza vo
Večnom meste po štyroch pápež‑
ských bazilikách, cestami milosr‑
denstva a dobročinnej lásky, ako
aj Caravaggiovým dielom. Poslúži
ako výborná pomôcka pri spozná‑
vaní Ríma a púťach v Roku milo‑
srdenstva.
Brožovaná, 128 strán, 8,20 €
Členovia SSV 6,97 €
Vyjde začiatkom marca

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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VEĽKÁ
NOC
Výber z veľkonočnej ponuky
Spolku svätého Vojtecha

Platí do bra
m
31. de0ce18
2

*

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY SSV
Ak sa neviete rozhodnúť pre správny darček, venujte na rozličné príležitosti,
napríklad na narodeniny, darčekové poukážky. Dostupné sú v predajniach SSV
v darčekovom balení. Jedna poukážka má hodnotu 10 eur, môžete si ich však
nakombinovať aj viac. Takýto darček zaiste rád využije kňaz vo vašej farnosti.

Veľkonočné pozdravy
Otváracie s farebnou
obálkou
Cena 0,30 €
Členovia SSV 0,26 €

Toto je deň K
rista Pána,
radujme sa, ale
luja.

Nech vás vzk
riesený Kris
tus naplní
svojím pok
ojom a pra
vou radosť
Požehnané
ou.
veľkonočn
é sviatky
zo srdca želá

© Jozef Vydrnák, PROFIMEDIA.SK, Neveriaci Tomáš, okolo 1890
Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o.
Radlinského 5, 917 01 Trnava, www.ssv.sk, eVojtech.sk

Veľkonočné pohľadnice
Cena 0,10 €
Členovia SSV 0,09 €

Pohľadnice
s reprodukciami
Ľudovíta Fullu
Cena 0,25 €
Členovia SSV 0,21 €

NA VEĽKONOČNÝ STÔL
Svätovojtešské
omšové víno

DEVÍN
omšové biele suché, rok 2014
Výrobca Ostrožovič
0,75 l, cena 8,90 €
Cena za 1 liter 11,87 €

PINOT GRIS
omšové biele polosuché, rok 2014
Výrobca Karpatská perla
0,75 l, cena 6,30 €
Cena za 1 liter 8,40 €

FRANKOVKA MODRÁ
omšové červené suché, rok 2011
Výrobca Karpatská perla
0,75 l, cena 7,50 €
Cena za 1 liter 10 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.

Socha
vzkrieseného Krista
Rôzne veľkosti, živica
Cena od 8,50 €

N OV I N K Y Z O S P O L K U JA R 2 0 16 /
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25. marec – Deň počatého dieťaťa

VEĽKÁ NOC
S DEŤMI

Sally Ann Wrightová,
Honor Ayresová

Spoznávanie veľkonočných tajomstiev
uľahčia deťom pútavé obrázkové
a interaktívne knižky

!
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Pripr

AKO PRICHÁDZAJÚ DETI
NA SVET?
Pre deti od 6 do 9 rokov
Roztomilá knižka s krásnymi ilus‑
tráciami dáva odpoveď na zvedavé
otázky detí o tom, ako sa začína ži‑
vot a ako prichádzajú deti na svet.
Viazaná, 32 strán, 6,40 €
Členovia SSV 5,44 €
Vyjde v marci

Moja Biblia
so samolepkami

Biblia

so samolepkami
Dávid

hy
a iné príbe

Prečítaj si o Dávidovi,
ktorý premohol obra,
o generálovi Námanovi,
ktorý sa zázračne uzdravil,
o troch kráľoch,
ktorí nasledovali hviezdu,
či o Ježišových priateľoch.
Obrázky dotvor
farebnými samolepkami.

Moja

mi
s o s a m o l e pskoa ms ia m o l e p k a
Daniel

a iné príbehy

788081

Dávid

Moja

Biblia

Veľká noc
Noemova archa
Mojžiš
Dávid
Daniel

so samolepkami
Daniel

hy
a iné príbe

a iné príbehy

Prečítaj si o Danielovi,
ktorého nepremohli levy,
o krásnej kráľovnej Ester,
ktorá zachránila svoj národ,
či o Ježišových priateľoch.
Obrázky dotvor
farebnými samolepkami.

9
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Moja

BibliaBiblia

788081

611315

611308

VEĽKONOČNÝ PRÍBEH
Pre deti od 7 do 12 rokov
Pútavý komiks približuje uda‑
losti od Ježišovho slávnostného
vstupu do Jeruzalema až po ví‑
ťazné vzkriesenie. Okrem komik‑
sových obrázkov ukrýva úlohy na
lúštenie, dopĺňanie či spájanie.
Brožovaný, 16 strán, 2,40 €
Členovia SSV 2,04 €

sa Far
m e
vn ole bné
útr pk
i y

é
bn ky
re p
Fa moleútri
sa vn

Moja

sa Fare
m
vn ole bné
útr pk
i y

sa Fare
m
vn ole bné
útr pk
i y

Pre deti od 4 do 8 rokov
Každá brožúrka prináša viaceré biblické príbehy zo Starého
i z Nového zákona. Farebné obrázky si deti dotvárajú pomocou
samolepiek v strede publikácie. Samolepky sa dajú použiť viac
ráz, preto ich využije viac detí v rodine.
Cena jednej brožúrky 1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

Vicki Howieová, Honor Ayresová

VEĽKONOČNÉ RÁNO
Pre deti od 4 do 7 rokov
Príbeh o Ježišovom živote, utrpení
a zmŕtvychvstaní je prerozprávaný
v kratučkých textoch a prostred‑
níctvom krásnych ilustrácií.
Viazaná, 32 strán, 5,90 €
Členovia SSV 5,02 €

Komiks
PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Rozhodnite
o 2% alebo 3%
vašej dane

Svedomie verzus pápežský primát
„Ak by som musel predniesť prípitok
na náboženstvo (čo vlastne ani nie je
vhodné), pripil by som na pápeža, ale
s vaším dovolením najprv na svedo‑
mie, až potom na pápeža.“

Uchádzame sa o vašu priazeň

Spolok svätého Vojtecha
Radlinského 5, 917 01 Trnava
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 00179141

List vojvodovi z Norfolku, 261
Trvalý význam listu, ktorý napísal
anglický kardinál John Henry New‑
man bývalému britskému pre‑
miérovi Williamovi E. Gladstonovi,
možno aj dnes nájsť v snahe o pre‑
pojenie súkromného života veria‑
Cena 5,80 €
ceho katolíka s verejným, obzvlášť
Akciová cena 4,06 €
politickým konaním. Aj keď je to za
každých okolností náročná úloha,
Newman potvrdil, že nie nemožná.
Katolík môže a má byť v prvom rade
verný svojmu svedomiu, ale rovnako
môže byť stále poslušný aj svojmu
štátu. Dokonca je vhodné dodať, že
len ak bude človek statočne nasle‑
dovať svoje svedomie – a teda Boží
zákon v ňom – bude aj prospešným
Každý mesiac čaká na vás v predajnej sieti občanom vo svojej domovine. Ostáva
Spolku svätého Vojtecha a v internetovom už len vrúcnym želaním, aby všetci,
obchode eVojtech.sk jedna kniha, ktorú si ktorí sú zodpovední za vzťahy medzi
môžete kúpiť so špeciálnou 30-percentnou Cirkvou a štátom, hľadali možnosti
zľavou. V marci to je List vojvodovi z Nor‑ ich koexistencie tak úprimne a pre‑
folku, ktorý napísal bl. John Henry Newman. svedčene ako Newman.

Informácie:
tel. 033/590 77 33
e-mail: clen@ssv.sk
tlačivá na www.ssv.sk

Kniha
mesiaca
marec

Pridajte
sa k nám
na Facebooku
Spolok svätého Vojtecha zriadil na začiatku
Pôstneho obdobia svoj profil na najväčšej so‑
ciálnej sieti Facebook. Prostredníctvom so‑
ciálnej siete prinesie zaujímavosti pre členov
Spolku svätého Vojtecha, informácie o svojich
knižných novinkách, aktuality a pravidelné
informácie o podujatiach.

Pavol Hrabovecký, slovenský teológ

PRIHLÁŠKA

STAŇTE SA ČLENOM
SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA
Členstvo v najstaršom a najväčšom katolíckom združení
na Slovensku ponúka viaceré výhody:
– členské publikácie a DVD
– 15 % zľavu na knihy z produkcie SSV, zakúpené v jeho predajniach
– kupóny na zľavu v hodnote prevyšujúcej členský príspevok
– 5 % zľavu v kúpeľoch Nimnica na pobyt od dvoch nocí
– 5 % zľavu na pobyt v kúpeľoch Bardejov
– 5 % zľavu v cestovnej kancelárii Awertravel, maximálne do výšky 100 €

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
PSČ:
Telefón:
E-mail:
Kontaktná adresa: Členské oddelenie SSV, Radlinského 5,
917 01 Trnava 033/5907752, 5907753 clen@ssv.sk,
www.ssv.sk. Prihlasovanie je možné i v predajniach SSV.

Predajne Spolku svätého Vojtecha:
Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Košice, Malacky, Michalovce, Nitra, Partizánske, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava,
Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves, Šaštín, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina
Objednávky: 033/590 77 18 objednavky@ssv.sk; www.ssv.sk; internetový obchod: eVojtech.sk

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Viera bola
stálou súčasťou
Exupéryho
života

Antoine de Saint-Exupéry písal Citadelu dlhé časové obdobie, má ráz zápiskov
a vyzrievania. Vy hovoríte o Citadele ako
o duchovnom budovaní človeka. Aké významové vrstvy v sebe skrýva názov diela?
Prvý názov diela bol Qaid, čo je v arabčine
synonymom šéfa, v reči podsvetia by to bol
povestný krstný otec. Exupéry chcel zrej‑
me upriamiť pozornosť na postavu vlád‑
cu, aby potom vytvoril obraz všetkého, čo
spadá pod správu mocného muža. Keďže
dielo zostalo po jeho smrti nedokončené
a nemalo názov, editor dielo pomenoval Citadela. Toto slovo sa často opakuje v celom
texte. Má rozmer duchovnej stavby, ktorá
sa neprestajne buduje. Na jednom mieste
je veta, keď sa pomyselný berberský mo‑
narcha pýta: „Vieš, kedy umrie tvoje mesto?
Keď ho dokončíš.“ Citadela je teda neustá‑
la tvorba, ktorá musí byť niečím chránená.
No zároveň prestáva mať zmysel, ak niečo
nechráni. Nie je to vec na jednorazové po‑
užitie, ako sme dnes v konzumnej spoloč‑
nosti zvyknutí. Je niečím, čo je neustálou
ochranou, ale čo chráni? Čo obraňuje?
Čo je za jej múrmi? Na mnohých miestach
knihy je to vysvetlené rôznymi spôsobmi.

Aké motívy a slová sa v knihe opakujú?
Spomeňme céder ako silný odolný strom,
V historickej sále Spolku svätého Vojtecha v Tr- ktorý žije napriek búrkam vo všetkých
nave sa 26. januára zišli priaznivci literatúry, aby podmienkach. Ďalej je to domov, vlasť,
sa spolu s prekladateľom Jánom Švantnerom ríša – nie v mocenskom zmysle, ale ako
a výtvarníkom Miroslavom Cipárom rozprávali usporiadanie vecí, ktoré majú svoje mies‑
o Citadele, skvoste duchovnej literatúry z pera to a svoje poslanie, pričom pozerá na člo‑
francúzskeho spisovateľa a filozofa Antoina de veka vo vzťahu k týmto veciam. Základ
Saint-Exupéryho. Z podujatia prinášame časť stavby, citadely, tvoria elementárne veci.
podnetných myšlienok Jána Švantnera, s kto- Pravdaže, dominuje človek, ale na konci
rým sa zhovárala Monika Kekeliaková.
pomyselnej cesty je Boh.

O B J E D N ÁV K A

O Exupérym je známe, že bol veriaci človek,
hoci bol zároveň bohémom. V životopisoch
sa o ňom dozvedáme, že bol mariánskym
ctiteľom, nosieval so sebou ikonu sv. Terézie s Lisieux a že navštívil Lurdy. Ako sa
jeho duchovný rozmer odráža v Citadele?
Viera bola stálou súčasťou Exupéryho ži‑
vota a v tvorbe sa to prejavilo niekoľkými
spôsobmi. Vieru chápal v dvojakom zmysle.
Jednak v privátnom, tom najintímnejšom
osobnostnom zmysle. Bol hlboko veria‑
cim človekom, ktorý veril, že istota a ko‑
nečný prístav existujú v Bohu. To je ešte
len základ, platforma klasického veriace‑
ho. Druhá rovina smeruje priamo do jeho
tvorby. Vieru chápal v európskom zmysle
ako súčasť kultúry. Vo Francúzsku bolo
náboženstvo a viera od Karola Veľkého
pevnou súčasťou národnej kultúry, tu nás
nesmú mýliť osvietenci a predchodcovia
Veľkej francúzskej revolúcie. Exupéry sa
teda nemohol vzdať tejto kultúrnej vrst‑
vy, s ktorou bol sám vnútorne prepojený.
Aj bohém môže byť veriaci človek. Často
je viac veriaci ako nebohém.
V Citadele som našiel miesta, ktoré sú mod‑
litbami, a ja ich chápem po básnickej línii;
sú to vlastne malé básne v próze. Z básnic‑
kého hľadiska to boli pre mňa tie najkrajšie
pasáže. V tých chvíľach je Saint-Exupéry
moderným básnikom, ktorý celý arzenál
básnického cítenia dal do služby svojej
hlbokej viery. Sú to invokácie, no nielen
modlitba ako pasívne opakovanie niečo‑
ho, v čo veríme; je tam vyjadrená bytost‑
ná existenciálna úzkosť, ktorú chce preko‑
nať modlitbou, a táto línia sa tiahne celým
dielom.
– MAG –

Názov knihy

Počet kusov

Objednaný tovar pošlite na adresu:
Meno a priezvisko:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
PSČ:
Telefón:
E-mail:
Podpis:
Číslo člen. preukazu SSV:
Spolok svätého Vojtecha, Radlinského 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/5907718, fax: 033/5907760, e-mail: objednavky@ssv.sk. Ponuka kníh platí do vyčerpania
zásob. Pri objednávke do 20 € platí poštovné v súlade s Cenníkom Slovenskej pošty objednávateľ. Pri objednávke nad 20 € poštovné zdarma.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške s cieľom kúpy tovaru.
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Sophie Piperová

Martina Jokelová-Ťuchová

PAMIATKA NA MÔJ KRST
Do darčekovej knižky na krst
môžu rodičia alebo krstní rodi‑
čia zapísať najdôležitejšie oka‑
mihy v živote dieťaťa – narode‑
nie, prijatie krstu, prvé Vianoce
a mnohé ďalšie milé spomienky.
Stane sa pamiatkou na výnimoč‑
ný deň, keď sa človek stal Božím
dieťaťom. Dostupná v dvoch va‑
riantoch – ružová a modrá.
Viazaná, 64 strán, 4,80 €
Členovia SSV 4,08 €

VITAJ, PANE JEŽIŠU
Pamiatka na prvé sväté
prijímanie
Denníček z dňa prvého svätého pri‑
jímania zachytí všetky dôležité uda‑
losti, pocity, okamihy a želania naj‑
bližších. Knižka s ilustráciami Juraja
Martišku vychádza v dvoch varian‑
toch – pre chlapcov i dievčatá.
Viazaná, 16 strán, 3 €
Členovia SSV 2,55 €

Martina
Jokelová-Ťuchová
S Ježišom v srdci
Príprava a pamiatka na prvé sväté prijímanie
Interaktívna knižka pripomenie deťom deň, keď prvý raz prijali
do srdca Pána Ježiša, no zároveň im pomôže pripraviť sa na
túto veľkú chvíľu. Ponúka prípravu na svätú spoveď, spovedné
zrkadlo, praktickú skladačku s priebehom sviatosti zmierenia,
modlitbu pred svätým prijímaním a po ňom, malý katechizmus,
príklady svätých, ale aj zaujímavé úlohy, menovky či pozvánky
na slávnostnú hostinu.
Viazaná, 48 strán
6,10 €, Členovia SSV 5,19 €
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OD SRDCA K SRDCU
Malý modlitebník a spevník
Detský modlitebník s výberom pies‑
ní z Jednotného katolíckeho spevníka
obsahuje základné kresťanské mod‑
litby, slávenie svätej omše, priebeh
sviatosti zmierenia a modlitby na
rozličné príležitosti. Nové vydanie
ilustroval Martin Kellenberger.

Marion Thomasová

Viazaný, 376 strán, 4,20 €
Členovia SSV 3,57 €

Viazaná, 160 strán, 9,90 €
Členovia SSV 8,42 €

BIBLIA PRE
PRVOPRIJÍMAJÚCICH
Plnofarebná publikácia ponúka vý‑
ber kľúčových biblických príbehov.
Postupne odkrýva 40 starozákon‑
ných epizód od stvorenia sveta a 34
novozákonných príbehov od Ježi‑
šovho narodenia až po vzkriesenie.
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