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Čo nové môže ešte táto kniha priniesť? 
Pomyslela som si zhruba pred rokom, 
keď knižným a mediálnym svetom pre-
letela správa, že vychádza kniha Benedik-
ta XVI. a Petra Seewalda Posledné rozho-
vory. Keďže som pomerne dobre pozna-
la ich predchádzajúce spoločné knižné 
projekty, v tomto poslednom, ako ho 
sami nazvali, som čakala už iba syntézu 
toho, čo bolo doteraz povedané. 

Knižný rozhovor, do ktorého som 
mala napokon možnosť nahliadnuť cel-
kom zblízka, ma poriadne prekvapil i po-
tešil. A to nielen svojím zaujímavým 
a pútavým obsahom, ale aj nezvyčajnou 
formou a dramaturgiou. Kniha predsta-

vuje Benedikta XVI. ako reálneho člove-
ka, ktorý je tu a teraz, čo vyjadruje au-
tentická forma rozhovoru. Čitateľ má 
totiž dojem, akoby bol rozhovor priamo 
prepísaný z diktafónu, v skutočnosti je 
však za knihou premyslená koncepcia, 
prostredníctvom ktorej prechádzate jed-
notlivými životnými míľnikmi „pokorné-
ho služobníka v Pánovej vinici“, ktorý je 
zároveň mysliteľom a teológom druhej 
polovice 20. a začiatku 21. storočia. 

Kniha prináša nové spomienky na 
detstvo Josepha Ratzingera i jeho ro-
dinu, ktorá bola preňho po celý život 
pevným základom, východiskovým bo-
dom. Prezrádza dôvody svojho odchodu 

z pápežského úradu a tak trochu potme-
húdsky opisuje udalosti, ktoré s tým boli 
spojené. Benedikt XVI. je prvým pápe-
žom v histórii, ktorý hodnotí svoj vlast-
ný pontifi kát, a zároveň ponúka pohľad 
na svojho nástupcu. Pápeža Františka 
vníma mimoriadne pozitívne a cení si 
predovšetkým jeho otvorenosť a prístup 
k ľuďom. Emeritný pápež sa nevyhýba 
ani kritickým otázkam, pretože hľada-
nie pravdy bolo a zostáva jeho celoži-
votným cieľom. 

MARTINA GROCHÁLOVÁ

prekladateľka

Benedikt XVI. – Peter Seewald 
POSLEDNÉ ROZHOVORY 
Kniha je duchovným testamentom, dôverným odkazom emeritné-

ho pápeža Benedikta XVI., ktorému sa viac než komukoľvek inému 

podarilo upriamiť pozornosť veriacich aj neveriacich na úlohu Cirkvi 

v súčasnom svete. Vo svojich rozhovoroch s Petrom Seewaldom sa 

prvýkrát vyjadruje k vnútornému utrpeniu, k dojímavým a ťažkým 

chvíľam, ktorými bol pretkaný život tohto mučeníka za pravdu. Od-

krýva nielen osobné spomienky, ale aj pohľad na kritické momenty 

pontifi kátu či názor na jeho nástupcu pápeža Františka. Prvý raz 

v dejinách tak hodnotí pápež svoj vlastný pontifi kát.

Viazaná, 240 strán, 20 €, členovia SSV 17 €

Autentický rozhovor s hľadačom pravdy

Novinka
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PANNA MÁRIA FATIMSKÁ
Modlitby a pobožnosti
Kniha vyšla pri príležitosti stého 

výročia fatimských zjavení a po-

núka teologický úvod k fatim-

skému posolstvu, ako aj mod-

litby, pobožnosti a zamyslenia 

súvisiace s fatimským zjavením. 

Brožovaná, 156 strán, 10 €

Členovia SSV 8,50 €

FATIMSKÉ OBRÁZKY 
Obrázky v troch variantoch s fa-

timským motívom a modlitbou, 

ktorú naučil anjel pokoja fatim-

ské deti Luciu, Františka a Hya-

cintu v roku 1916.

0,20 €, členovia SSV 0,17 €

FATIMA
Sprievodca pre pútnikov
Praktická farebná skladačka pri-

náša stručnú históriu fatimské-

ho príbehu, a zároveň pútnika 

zavedie do modernej Fatimy, kde 

mu predstavuje všetky význam-

né miesta, ktoré sú cieľom pútí. 

Krátke texty sprevádzajú pútavé 

fotografi e.

Leporelo, 28 strán, 1,90 €

Členovia SSV 1,62 €

POBOŽNOSŤ DEVIATICH 
PRVÝCH PIATKOV 
Brožúrka približuje podstatu po-

božnosti deviatich prvých piat-

kov a prináša dvanásť prisľúbe-

ní Božského Srdca tým, ktorí si 

túto pobožnosť vykonajú. Ponúka 

tiež rozličné modlitby k Božské-

mu Srdcu.

Brožovaná, 28 strán, 0,90 €

Členovia SSV 0,77 €

PANNA MÁR IA 
FATIMSK Á

Modlitby a pobožnosti

FATIMA 115X165_obalka_press.indd   1 06/04/2017   15:09

Fatima
Sprievodca pre pútnikov

ZJAVENIA PANNY MÁRIE 
VO FATIME 1917 – 2017

sv.obrazky_017_press.indd   1 22/03/2017   13:44

POBOŽNOSŤ DEVIATICH 

PRVÝCH PIATKOV

9_prvych_piatkov_obalka.indd   1 07/04/16   09:17

Edícia Retro 
Číslovaná edícia Retro vám prináša nový zážitok v starých
príbehoch. Začítajte sa do kníh, ktoré dychtivo čítali
a obdivovali vaši rodičia či starí rodičia.  

Pierre Maurice  
ROZVOD 
Brožovaná, 152 strán

13,40 €

Členovia SSV 11,39 € 

Mária Kočanová 
NEMÝ MNÍCH 
Brožovaná, 240 strán

17,40 €

Členovia SSV 14,79 €

Wolfgang Baumroth
POTUPENIE KRÍŽA 
Brožovaná, 308 strán

13,50 €

Členovia SSV 11,47 €

Wolf
POT
Brož

13,5

Člen

NOVINKANOVINKA
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BERGOGLIOV ZOZNAM
Nello Scavo 
Kniha talianskeho publicistu Nel-

la Scava, známeho svojimi repor-

tážami z oblasti organizovaného 

zločinu a globálneho terorizmu, 

sa zameriava na náročné obdo-

bie vojenskej diktatúry v Argen-

tíne v rokoch 1976 – 1983. Autor 

osobitne skúma pôsobenie jezu-

itu Jorgeho Bergoglia, terajšieho 

pápeža Františka.

Viazaná, 196 strán, 12,50 €

Členovia SSV 10,63 € 

VZBURA V ASSISI
Oldřich Selucký
Na rozdiel od životopisov, na kto-

ré sme zvyknutí, tento pútavý 

rytiersky román pre mládež ho-

vorí o živote Františka pred ob-

rátením, ale aj o množstve iných 

postáv mladých ľudí, ktorí hľa-

dajú vo svojom živote zmysel 

a naplnenie.

Viazaná, 616 strán, 19,90 € 

Členovia SSV 16,91 € 

CESTA SLNKA
Francesco Lorenzi
Francesco Lorenzi, líder skupiny 

The Sun, podáva pútavé svedec-

tvo o ceste, ktorá ho priviedla k 

osobnému vzťahu s Bohom. Hoci 

dosiahol život, o akom sníval, 

stále mu niečo chýbalo. Dnes 

svedčí o Bohu spolu so svojimi 

priateľmi zo skupiny The Sun.

Viazaná, 336 strán, 15,90 €

Členovia SSV 13,52 €

Viliam Judák 
BOŽÍ PRIATELIA
Slovenské martyrológium

Pútavé portréty vyše 50 osob-

ností, ktoré žili na našom území 

od 9. storočia až po súčasnosť. 

Nechýbajú medzi nimi mená ako 

sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, 

ale aj Ján Tranoscius-Tranov-

ský, Anna Kolesárová, František 

Munk či Titus Zeman, ktorý bude 

čoskoro blahorečený. 

Viazaná, 634 strán, 18,90 €

Členovia SSV 16,07 €

NOVINKA

Novinka
Raniero Cantalamessa – Aldo Maria Valli
CHLAPEC, KTORÝ NOSIL VODU 
Kniha rozhovorov uznávaného talianskeho novinára Alda Mariu Val-

liho vznikla pri príležitosti osemdesiatych narodenín pátra Ranie-

ra Cantalamessu, ktoré oslávil v roku 2014. Nazýva ho „chlapcom, 

ktorý nosil vodu“, pretože ako malý chlapec prinášal vodu žencom 

pracujúcim na poliach rodnej provincie Marche. Ako páter Ranie-

ro priznáva, celý život robí tú istú prácu, ktorú robil v detstve. Do-

šlo iba k malej zmene: žencami sú teraz robotníci v Pánovej vinici 

a vodou, ktorú im nosí, je Božie slovo.

Viazaná, 176 strán, 16,50 €, členovia SSV 14,03 €
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PAMIATKA NA KRST 
Kolekcia troch roztomilých kni-

žiek v jednej škatuľke sa môže 

stať pekným a vzácnym darče-

kom na sviatosť krstu. Dieťa sa 

prostredníctvom krátkych textov 

a pekných obrázkov naučí prvé 

modlitby.

Viazaná, 30, 46, 62 strán

3 knižky v škatuľke, 12,90 €

Členovia SSV 10,97 €

JA SOM S VAMI
Angelo Comastri
V krásne ilustrovanej knižke, 

ktorá vyrazila dych aj pápežo-

vi Františkovi, približuje kardi-

nál Angelo Comastri detským 

čitateľom tajomstvo Eucharistie. 

Viazaná, 70 strán, 13,40 €

Členovia SSV 11,39 €

SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY
Toni Matas
Komiks pre deti od 7 do 12 rokov

Ako sa stane mladý muž, ktorý 

túži byť slávnym rytierom, jed-

ným z najväčších svätcov? Zra-

neného v boji a neskôr dokon-

ca aj väzneného Ignáca z Loyoly 

viedol sám Boh, aby sa postupne 

stával jeho priateľom.

Brožovaný, 56 strán, 7,20 €

Členovia SSV 6,12 €

V BOŽOM OBJATÍ 
Angelo Comastri
Pútavá knižka vznikla na pod-

net pápeža Františka, ktorý do 

nej napísal úvod. Autor vtiah-

ne malých čitateľov nenúteným 

spôsobom do tajomstva sviatosti 

zmierenia prostredníctvom prí-

behov i modlitieb. 

Viazaná, 46 strán, 8,90 €

Členovia SSV 7,57 €

na krst
Pamiatka

Moja

na krst
pamiatka

Sally Ann Wrightová a Frank Endersby

modlitbičky
Moje prvé

Sally Ann Wrightová a Frank Endersby

Biblia

Sally Ann Wrightová a Frank Endersby

Moja malá

Svätý Ignác
z  Loyoly

Toni Matas

Úvod napísal 
pápež František

Angelo Comastri
Ilustrovala Bimba Landmannová

V BOŽOM OBJATÍ
O sviatosti zmierenia

TRAJA PASTIERIKOVIA
Maria Isabel de Mendonça Soaresová
Pre čitateľov od 6 do 12 rokov

Lucia, František a Hyacinta, veselé deti z Fatimy, zažili nie-

čo ohromné. Keď sa hrali a pásli ovce svojich rodičov, viac-

krát sa im zjavil anjel strážny Portugalska a Panna Mária. 

Krásne ilustrovaná knižka prezrádza, čo im povedali a ako 

tieto zjavenia ovplyvnili ich život.

Publikáciu preložila do slovenčiny Júlia Jellúšová a vy-

chádza pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení. 

Viazaná, 36 strán, 8 €, členovia SSV 6,80 €

F atimský príbeh
F atimský príbeh

pre detipre deti 
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RUŽENCOVÉ KARTIČKY 
Na každej ružencovej kartičke 

je jedno tajomstvo posvätného 

ruženca s obrázkom, ktorý ho 

znázorňuje, a krátka meditácia. 

Autorom ilustrácií je akademický 

maliar Martin Kellenberger, ktorý 

sa pri ich tvorbe inšpiroval svo-

jou skúsenosťou zo Svätej zeme. 

Súbor 20 kartičiek, 4 €

Členovia SSV 3,40 €

„Ak chcete,
aby vo vašich
domoch
panoval pokoj,
modlite sa
v rodine ruženec.“

sv. Pius X.

BOLESTNÝ RUŽENEC / ŠTVRTÝ DESIATOK
Zdravas’, Mária… požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,

ktorý pre nás kríž niesol.
Rozjímaj: Pilát vydal Ježiša Židom, aby ho ukrižovali. Nevinný Ježiš si musel 

niesť na popravisko potupné drevo kríža. Po tejto prvej krížovej ceste sa každá 

krížová cesta, prežitá v spojení s Kristom, stáva cestou kráľovskou, nie cestou 

potupy. Ako sme všetci povolaní do večnej slávy, tak sme všetci vyzvaní kráčať 

krížovou cestou. Pán Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám se-

ba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23).Modlime sa: Pane Ježišu, ty si vzal na plecia ťarchu našich hriechov. Ticho 

a trpezlivo si niesol na Kalváriu kríž, na ktorom si zomrel pre našu spásu. Daj 

nám milosť, aby sme s láskavou trpezlivosťou znášali ťažkosti všedného života 

a každým dňom sa stávali dokonalejšími. Sedembolestná Matka, tebe nechýbala 

odvaha stretnúť sa s Ježišom na krížovej ceste; vypros nám silu, aby sme spod 

nášho každodenného kríža nikdy neutiekli. Amen.

14

RUŽENCOVÉ KARTIČKY 

Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny 

Jaricotovej vo Francúzsku. Narodila sa v Lyone, kde žila od 

roku 1799 do roku 1862. So svojím bratom Fileasom snívala 

o misionárskej práci v krajinách, kde nepoznajú Krista. Ne-

skôr sa jej brat stal kňazom a odišiel na misie. V listoch jej 

opisoval duchovné i materiálne potreby v misijných kraji-

nách. Paulína preto začala organizovať peňažné zbierky a vy-

tvárať malé skupiny, ktoré sa snažili pomáhať misioná-

rom. Spoznala hĺbku a silu modlitby posvätného ruženca, 

a tak na spôsob misijných skupín začala zakladať ružen-

cové pätnástky. Tie sa stali počiatkom skupiny živého ru-

ženca a dali si  za cieľ zjednocovať srdcia v Srdciach Ježi-

ša a Márie cez rozjímanie ružencových tajomstiev, ktoré 

si členovia skupiny každý mesiac vymieňajú. 



6 / NOV I N K Y ZO  SP OL K U LET O 2017

Tento rok si pripomíname dvojsté výročie narodenia zakladateľa Spolku 
svätého Vojtecha Andreja Ľudovíta Radlinského (1817 – 1879), ktorý sa pri-
činil o kultivovanie slovenského jazyka. Tento katolícky kňaz a jazykove-
dec vynikal organizačným talentom, prezieravosťou a cieľavedomosťou. 
Vďaka svojim diplomatickým vlohám sa mu podarilo podporiť viaceré 
zjednocovacie procesy, a to nielen v rámci Katolíckej cirkvi, ale aj vo vzťa-
hu medzi katolíkmi a evanjelikmi. V roku 1870 sa Andrejovi Radlinskému 
po dlhoročnom úsilí podarilo založiť Spolok svätého Vojtecha, ktorý fun-
guje dodnes a má vyše 90-tisíc členov. Jeho cieľom bolo vydávanie lacných 
a dobrých kníh pre široké vrstvy obyvateľov, čo sa mu podarilo dosiahnuť 
práve premysleným spôsobom členstva v tomto spolku. Jeho členovia za 
symbolický členský poplatok dostávali každý rok takzvané podielové kni-
hy a kalendár Pútnik svätovojtešský. Kvalitná literatúra sa tak vo veľkom rok 
čo rok šírila medzi bežnými ľuďmi a členstvo v Spolku svätého Vojtecha 
sa postupne stalo rodinnou tradíciou, ktorá sa dodnes dedí z generácie 
na generáciu. Pri príležitosti dvojstého jubilea, ktoré si pripomenieme 
8. júla 2017, Slovenská pošta vydá poštovú známku s vyobrazením Andreja 
Radlinského. Autorom výtvarného návrhu známky je akademický maliar 
Robert Brun a rytcom známky Ľubomír Žálec. Známka bude tlačená oce-
ľotlačou z plochej platne v kombinácii s ofsetom.

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

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

– 5 % zľavu v kúpeľoch Nimnica na pobyt od dvoch nocí 

– 5 % zľavu na pobyt v kúpeľoch Bardejov

– špeciálnu zľavu v Kúpeľoch Brusno 

– 5 % zľavu v cestovnej kancelárii Awertravel, maximálne do výšky 100 €

Kontaktná adresa: Členské oddelenie SSV, Radlinského 5, 
917 01 Trnava  033/5907733, 5907753  clen@ssv.sk, 
www.ssv.sk. Prihlasovanie je možné i v predajniach SSV.

P R I H L Á Š K A

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa – ulica, č. d.:

Mesto/obec:

PSČ:

Telefón: 

E-mail:

Máte drahé knihy
Niektorí čitatelia vyjadrujú v poslednom 
čase nevôľu, že knihy z vydavateľskej dielne 
Spolku svätého Vojtecha sú príliš drahé. 
Na túto námietku reaguje riaditeľ Spolku 
svätého Vojtecha Ivan Šulík. 

Predovšetkým v sú-

vislosti s knihou Po-

sledné rozhovory 

a detskou publiká-

ciou Ja som s vami 

vám niektorí čitate-

lia vyčítajú, že knihy 

SSV sú neprimera-

ne drahé. 

Otázka, čo je drahé alebo lacné, je veľmi 
relatívna. Knihy, v ktorých sú krásne fa-
rebné ilustrácie a majú pevnú väzbu, ako 
je to najmä v prípade kníh pre deti, sú 
pravdaže drahšie ako čiernobiele publi-
kácie. Zodpovedne však môžem povedať, 
že cena všetkých kníh z nášho vydavateľ-
stva je vždy vypočítaná individuálne pod-
ľa reálnych nákladov, ktoré je na ňu nut-
né vynaložiť. 

Prečo sú potom tie isté knihy dostupné v cu-

dzích jazykoch niekedy lacnejšie ako v slo-

venčine? 

Cena knihy sa vo veľkej miere odvíja aj od 
toho, v akom náklade vychádza. Sloven-
ský trh je omnoho menší ako trh s kniha-
mi v angličtine, nemčine či španielčine. 

Dvestoročnica
Andreja
Radlinského

POZVÁNKA 

Slovenská pošta a Spolok svätého Vojtecha

pozývajú na slávnostnú inauguráciu

poštovej známky, vydanej pri príležitosti

200. výročia narodenia Andreja Radlinského.

Uskutoční sa 7. júla o 14.00 hod. v historickej

zasadacej sále Spolku svätého Vojtecha,

Radlinského 5, Trnava.
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O B J E D N ÁV K A

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.

Názov knihy Počet kusov 

NAŠI PARTNERI:

V týchto jazykoch vychádzajú niektoré kni-
hy, ako napríklad Posledné rozhovory, v de-
saťtisícových nákladoch. Slovenské vyda-
nie vyjde v omnoho menšom náklade, ale 
výdavky sú rovnaké, takže kniha by mala 
byť dokonca drahšia. Napriek tomu stoja 
Posledné rozhovory na Slovensku približne 
rovnako ako v iných jazykoch. 

V angličtine je však táto kniha v medziná-

rodných internetových kníhkupectvách do-

stupná za nižšiu cenu. 

Na prvý pohľad áno. Skúste však nákup 
knihy reálne uskutočniť. Keď vám ku knihe 
prirátajú poštovné na Slovensko, zaplatíte 
o tretinu viac, ako keď si knihu kúpite na 
Slovensku. A cena poštovného bude vyš-
šia ako cena samotnej knihy. 

Súvisí cena kníh aj s tým, že ste zmenili 

ich grafi ku? 

Do istej miery áno. Kniha je súčasťou kul-
túry a umenia, má povzniesť nášho ducha, 
a preto si v našom vydavateľstve dávame 
záležať na tom, aby každá kniha bola nielen 
bohatá obsahom, ale aj krásna na pohľad. 
Keď ideme do divadla alebo kina, zaplatí-
me desať alebo dvadsať eur a ide o jedno-
razový zážitok. Podobné sumy dávame aj 
za knihy – tie nám však zostanú a navyše 
jednu knihu môžu čítať viacerí. 

Keď si porovnáme ceny našich kníh 
s cenami kníh z iných vydavateľstiev, tak 
sú v približne rovnakej cenovej rovine. To 
zaiste uzná každý, kto vstúpi do niektoré-
ho kníhkupectva a náhodne vyberie po-
dobnú knihu.

– MaG –

Obálka, 
ktorá
pohoršila 

Keď začiatkom tohto roka vyšla 
v slovenčine kniha talianskeho 
investigatívneho novinára Nella 
Scava Bergogliov zoznam, 
v niektorých čitateľoch vyvolala vlnu 
pohoršenia. Dôvodom bola fotografia 
na obálke, na ktorej má Jorge 
Bergoglio v ústach kus bielej látky. 

Interpretácií, čo to znamená, sa do našej vydavateľskej pošty dostalo viacero. 
Niekto bol presvedčený, že je to kňazská košeľa, a je neúctivé, aby bola použi-
tá v takomto kontexte. Ďalší čitateľ bol presvedčený, že je nevhodné, aby sme 
pápeža znázorňovali s handrou v ústach. Žiaľ, nevieme vypátrať, z akého ob-
dobia a miesta daná fotografia presne pochádza, no to ani nie je naším cieľom. 
Na obálku knihy sme ju vybrali práve preto, aby zaujala svojou nekonvenčnos-
ťou. Jorgeho Bergoglia, ktorý nebol vždy iba pápežom alebo kardinálom, pri-
bližuje ako obyčajného človeka, ktorý robí obyčajné veci. Napríklad si ústami 
pridržiava kus bieleho plátna, lebo má plné ruky. 

Reakcie na knihu nás opakovane presvedčili, že na Slovensku je pred nami 
ešte veľký kus cesty v tom, aby sme dokázali rešpektovať názor a vkus druhého, 
a to najmä v prípade, ak s ním nesúhlasíme, ak sa nám nepáči. Učiteľom v rešpek-
tovaní iných nám môže byť emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý raz na adresu 
Bernharda Häringa povedal: „Nie vo všetkom s Bernhardom Häringom súhla-
sím, ale je to najväčší morálny teológ, akého Cirkev mala od čias sv. Alfonza.“ Nie 
vo všetkom musíme s inými súhlasiť, ale môžeme sa od nich niečo nové naučiť. 

Alžbeta Šuplatová, šéfredaktorka vydavateľstva SSV
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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


