NOV INK Y
ZO SPOLKU
SSV – čítanie s pridanou hodnotou

ZIMA 2019

Dante Alighieri

BOŽSKÁ KOMÉDIA

Novinka

Božská komédia patrí medzi najdôležitejšie diela svetovej li
teratúry a Dante je považovaný za otca talianskeho jazyka.
Autor pozýva čitateľa na imaginárnu cestu do troch kráľov
stiev onoho sveta, kde sám zakúša pozemské dobro i zlo
pod vedením rozumu a viery. Básnická skladba sa začína
situáciou obrovskej beznádeje, strachu a trýzne prežívanými
v Pekle, prechádza cez utrpenie i bolesť očisťovania v Očist
ci a napokon sa končí pokojom a vznešeným pohľadom na
Boha v Raji. Kompletné dielo vyšlo v brilantnom preklade
romanistov Jozefa Felixa a Viliama Turčányho, ilustráciami
jednotlivé časti dopĺňa akademický maliar Miroslav Cipár.
Viazaná, 816 strán, 140,00 €
Členovia SSV 119,00 €

Božská komédia inšpiruje už sedem storočí
Takmer do roka a do dňa sa priaznivci
literatúry, umenia a kultúry opäť stretli v krásnych priestoroch Mirbachovho
paláca v Bratislave, aby sa zúčastnili na
predstavení ďalšieho skvostu svetovej
literatúry. Po minuloročnom Goetheho
Faustovi, ktorý sa stal Najkrajšou knihou
Slovenska za rok 2018, uzrela svetlo sveta
Danteho Božská komédia.
V slovenčine vychádza Božská komédia
po prvý raz v jednom zväzku, a to v brilantnom preklade uznávaného romanistu
Jozefa Felixa a jeho žiaka, básnika Viliama Turčányho. Spoločne preložili Peklo
a Očistec, tretí diel Raj preložil po smrti
Jozefa Felixa Viliam Turčány samostatne. Dielo okrem poznámok, komentárov

a schém dopĺňajú impozantné ilustrácie
akademického maliara Miroslava Cipára,
ktorý opäť našiel originálny spôsob umeleckého poňatia tohto náročného diela.
Ďalším príspevkom k pohľadu na Danteho a Božskú komédiu je odborná štúdia
dvoch talianskych romanistiek Adonelly
Ficarrovej a Cateriny Lucariniovej.
Spolok svätého Vojtecha je osobitne
vďačný Jánovi Felixovi, synovi Jozefa Felixa, ktorý dal podnet na vydanie tohto
diela, rovnako ako celej jeho rodine, že
tento počin umožnila. Z vydania knihy
prejavil radosť pri našej návšteve v Šelpiciach aj 91-ročný Viliam Turčány, ktorý
prekladu a prebásňovaniu Božskej komédie
zasvätil tretinu svojho doterajšieho života.

Kniha sa zrodila v spolupráci so štúdiom vizuálnej komunikácie Pergamen
v Trnave, ktoré sa podpísalo pod jej vynikajúcu typografiu i grafickú úpravu.
Božská komédia je fundament, na ktorom už sedem storočí stavia talianska
literatúra i kultúra, a naďalej inšpiruje
umelcov, aby odkrývali jej skryté odkazy.
Božská komédia nás učí, že sme aktérmi
svojho života a vždy je šanca na to, aby
sa zlé veci zmenili na dobré. Želám vám,
milí čitatelia, aby toto dielo svojím obsahom i vonkajším stvárnením nadchlo
a pozdvihlo i vás.
IVAN ŠULÍK
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha
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PRI ŠTEDROVEČERNOM
STOLE
Na Štedrý deň sa schádza pri
stole celá rodina, aby spoločne
ďakovala za dobrodenia uplynu
lého roka. Brožúrka prináša ná
met na modlitbu, na rodinnú li
turgiu pri štedrovečernom stole.
Brožovaná, 16 strán, 0,80 €
Členovia SSV 0,68 €

Ivan Šulík
K BETLEHEMU V SRDCI
Adventný deviatnik s ilustrácia
mi Miroslava Cipára ponúka na
každý deň krátke meditácie k čí
taniam zo Svätého písma a mod
litbu. Pomôže zastaviť sa a du
chovne pripraviť na Vianoce.
Brožovaný, 24 strán, 2,50 €
Členovia SSV 2,13 €

John Henry Newman

APOLOGIA PRO VITA SUA

Prehľad mojich náboženských názorov

John Henry Newman, jedna z výrazných osobností Angli
kánskej cirkvi viktoriánskeho obdobia, vyvolal šok i pobú
renie, keď v roku 1845 oznámil svoj prestup do Katolíckej
cirkvi. Jeho Apológia, napísaná o dvadsať rokov neskôr na
verejný útok Charlesa Kingsleyho, je jedinečnou odpove
ďou pre všetkých, ktorí kritizovali jeho činnosť a spochyb
ňovali jeho motívy. Kardinála Johna Henryho Newmana
vyhlásil v roku 2010 pápež Benedikt XVI. za blahosla
veného a 13. októbra 2019 pápež František za svätého.
Viazaná, 608 strán, 49,00 €
Členovia SSV 41,65 €

BIBLIA

Starý a Nový zákon

Vreckové vydanie kompletné
ho Svätého písma v obľúbenom
formáte 105 x 145 mm má text
členený dvojstĺpcovo, pričom
poznámky sa nenachádzajú na
príslušnej strane, ale vzadu za
textom Písma. Poznámky sú uve
dené podľa doterajších vydaní
Biblie v Spolku svätého Vojtecha.
Brožovaná, 1880 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

Pápež František a Marco Pozza

OTČE NÁŠ
Pápež František v knihe verš za
veršom vysvetľuje Pánovu mod
litbu na základe otázok, ktoré
mu kladie Marco Pozza, kato
lícky teológ a väzenský kaplán
v Padove. Pápež František vo
svojich úvahách neostáva iba
v rovine teórie – jeho odpovede
sú plné viery, životných skúse
ností a optimizmu.
Viazaná, 88 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

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

Vianočné bestsellery
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Maria Dutli-Rutishauserová

Louis de Wohl

SVÄTÝ MIKULÁŠ Z FLÜE
Strhujúci román o živote sv. Mi
kuláša z Flüe podáva obraz člo
veka, ktorého povolanie je jedi
nečné. Mohlo sa naplno rozvinúť
vďaka jeho obetavej žene Doro
tei, ktorá ho dokonale rešpekto
vala a podporovala.
Viazaná, 272 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

BOŽIA PEVNOSŤ

O svätom Benediktovi z Nursie

Pútavý román približuje nielen
život sv. Benedikta, ale aj búrli
vú historickú dobu, v ktorej ten
to zakladateľ západoeurópskeho
mníšstva z prelomu 5. a 6. sto
ročia žil.
Viazaná, 396 strán, 25,00 €
Členovia SSV 21,25 €

Viliam Judák

Novinka

JEZULIATKO OPÄŤ PRICHÁDZA
Po mimoriadne úspešnej publikácii Jezuliatko prichádza, ktorú
nitriansky biskup Viliam Judák pripravil na Advent a Viano
ce 2018, prichádza s nezávislým pokračovaním adventných
a vianočných príbehov. V prvej časti knihy s názvom Putovanie
adventným a vianočným časom ponúka čitateľovi každodenné
meditácie od prvého adventného dňa až do Krstu Pána 12. ja
nuára. Druhá časť Pri jasličkách prináša prekrásne vianočné
príbehy, ktoré čitateľa jemne vtiahnu do tajuplnej a čarovnej
atmosféry Vianoc.
Viazaná, 272 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Iva Hothová, Andre Le Blanc

KOMIKSOVÁ BIBLIA

Pre čitateľov od 10 do 99 rokov

Prvé komplexné komiksové
spracovanie Biblie v slovenči
ne obsahuje 233 biblických prí
behov, ktoré sú krásne ilustro
vané a pútavo prerozprávané.
Príťažlivá forma a lákavý obsah
pomôžu čitateľovi zahĺbiť sa do
najväčšieho príbehu ľudstva –
Svätého písma.
Viazaná, 800 strán, 29,90 €
Členovia SSV 25,42 €

Johann Wolfgang Goethe

FAUST
Veľdielo svetovej literatúry, ktoré
sa dotýka večného zápasu o ľud
skú dušu. Jeho výnimočnosťou sú
predovšetkým ilustrácie renomo
vaného akademického maliara
Miroslava Cipára, otvárajúce nové
vrstvy Goetheho drámy.
Viazaná, 576 strán, 90,00 €
Členovia SSV 76,50 €

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

Krehké vianočné ozdoby sú vyrobené ručne. Zo špeciálneho skla sa najskôr fúkajú, potom
striebria, farbia a napokon maľujú. Všetky kolekcie sú vyrobené exkluzívne pre Spolok svätého
Vojtecha v čadčianskom výrobnom družstve Okrasa. Vianočné ozdoby sú dostupné výlučne
v predajniach Spolku svätého Vojtecha, nie je možné objednať si ich cez internet ani na dobierku.

Svätá rodina
v drevenom domčeku
Cena od 13,70 €

Biela Svätá rodina
v drevenom domčeku
Cena od 16,00 €

Anjel so Svätou
rodinou biely
Cena 22,00 €
Anjel so Svätou
rodinou farebný
Cena 18,90 €

Svätá rodina farebná
Cena od 7,80 €
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Svätá rodina
na vyfarbovanie
Cena 7,00 €
Vtáčik
Cena 3,60 €

Biela Svätá rodina
v sivom domčeku
s hviezdou
Cena 40,00 €
Hríbik
Cena 3,20 €

Farebná Svätá rodina
v domčeku s hviezdou
Cena od 33,00 €

Vianočná guľa
so Svätou rodinou
na stojane
Cena od 12,00 €

Vianočné gule
(kolekcia 6 ks)
Cena od 12,00 €
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KALENDÁRE NA ROK 2020

STOLOVÉ
STOLOVÝ KATOLÍCKY
KALENDÁR 2020
Stolový kalendár s riadkami, dva
týždne na jednej strane. Prináša
pútavé reprodukcie obálok kníh
Spolku svätého Vojtecha, ktorý si
pripomenie 150 rokov od svojho
založenia.
Krúžková väzba, 28 strán, 2,50 €
Členovia SSV 2,13 €

SVÄTOVOJTEŠSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2020
TÝŽDŇOVÝ
Týždňový stolový kalendár so širokými riadkami na každý deň
vrátane nedele. Sprevádzajú ho fotografie exotických kvetín
Danice Olexovej a pútavé myšlienky.
Krúžková väzba, 60 strán, 2,90 €
Členovia SSV 2,47 €

NÁSTENNÉ
NÁSTENNÝ KATOLÍCKY
KALENDÁR 2020
Najobľúbenejší mesačný kalen
dár s cirkevnými aj občiansky
mi menami prináša reprodukcie
svätých obrázkov s motívmi zo
života Pána Ježiša a Panny Má
rie. Dostupný je aj v maďarskej
mutácii.
Brožovaný, 28 strán, 1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

RODINNÝ KALENDÁR 2020
Kalendár pre celú rodinu si už získal mnoho priaznivcov. Všet
kým členom rodiny pomôže dobre plánovať svoje aktivity a ne
zabudnúť pritom ani na duchovný život.
Brožovaný, 30 strán, 8,50 €
Členovia SSV 7,23 €

DETSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2020
S VESELÝMI ÚLOHAMI
Kalendár s krásnymi ilustráciami Petra Lička a básničkami Mar
tina Kubuša poteší tých najmenších i deti mladšieho školského
veku. Každý obrázok skrýva šibalskú úlohu.
Brožovaný, 16 strán, 3,40 €
Členovia SSV 2,90 €

2020

LIT URGICK Ý
K ALENDÁR
2019 – 2020

ROK

A

DIÁR 2020
Obľúbený diár s civilným i cirkevným
kalendáriom ponúka súradnice litur
gických čítaní, krátky text o svätcovi
dňa a zaujímavú myšlienku. Na každý
deň roka je vyčlenená jedna strana.
Pevná väzba, 384 strán, 7,50 €
Členovia SSV 6,38 €

LITURGICKÝ
KALENDÁR 2019 – 2020
Praktický kalendár obsahuje cirkev
né kalendárium a súradnice denných
čítaní. Využijú ho tak kňazi, ako i laici.
Začína sa Adventom 2019.
Brožovaný, 64 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Dante je autorom nádeje
Veľdielo svetovej literatúry Božská komédia predstavil Spolok svätého Vojtecha 11. novembra
v Mirbachovom paláci v Bratislave. Čo táto básnická skladba znamená pre taliansku kultúru
a ako je dielo prijímané v krajine, kde sa zrodilo, vysvetlili talianske romanistky a autorky štúdie
k slovenskému vydaniu CATERINA LUCARINIOVÁ a ADONELLA FICARROVÁ.
Božská komédia patrí medzi zásadné diela svetovej literatúry a kultúry. Čo znamená toto dielo pre Taliansko a taliansku kultúru?
Caterina Lucariniová: Všetci považujú Danteho za otca talianskeho jazyka. Božská
komédia nie je iba zakladajúci text talianskej literatúry, ale aj národného ducha
tejto krajiny. Ešte pred niekoľkými rokmi
sa talianski študenti učili najdôležitejšie
spevy Božskej komédie naspamäť. Úspech
diela bol pozoruhodný aj v dobe, kedy
vzniklo. Dnes jestvuje najmenej 700 kódexov skomponovaných do roku 1340
(predpokladá sa, že jestvuje okolo 1 500
– 2 000 exemplárov) a boli vytvorené doslova dielne na reprodukciu rukopisov
Božskej komédie. Báseň, ktorá obsahuje
všetky aspekty reality a ľudského myslenia, v skutočnosti predstavuje archetyp
talianskej literatúry. Všetci spisovatelia,
nielen Taliani, sa museli najskôr konfrontovať s touto prácou, ktorá vskutku ponúka repertoár tém a obrazov, ktoré sú
veľmi obsiahle a sú schopné presahovať
storočia i národy. Ak chceme spomenúť
iba niekoľko básnikov, ktorí pokračovali
v Danteho tvorbe, môžeme uviesť Eugenia
Montaleho, Piera Paola Pasoliniho, Prima
Leviho, Ezru Libru a Thomasa S. Eliota.
Pre súčasného čitateľa môže byť názov
Komédia trocha mätúci. V stredoveku
mal však celkom rozdielny význam. Aký
a prečo sa nazýva Božská?
Adonella Ficarrová: V Epištole Cangrandemu
della Scala, pánovi Verony, Dante hovorí,
že „názov diela je: Začiatok komédie Dante Alighieriho, Florenťana od narodenia,
nie podľa obyčaje“. V básni sám svoju prácu definoval ako „komédiu“. Adjektívum
„Divina“– „Božská“ sa prvý raz objavuje
vo vydaní z roku 1555, pričom vychádza
z definície Giovanniho Boccaccia, takže
by bolo presnejšie nazvať dielo iba „Komédia“. Slovo „komédia“ označuje odkaz
na stredovekú poetiku, ktorá rozlišovala
tragédiu, komédiu a elégiu prevažne na
štylistickom základe. Komédia sa zaraďovala do stredného štýlu medzi vznešenú
tragédiu a nízku elégiu. V básni prevláda

stredný štýl, ale v Pekle nachádzame mnoho zostupov dole a v Raji mnoho vznešených výstupov hore. Termín Komédia
odkazuje na skutočnosť, že na začiatku je
všetko „hrozné“ (je to peklo), ale nakoniec
všetko dopadne „priaznivo“, takže dielo sa
začína zle a končí sa dobre ako každá komédia. Otázka názvu je však úzko spätá
s literárnym žánrom.
Dante Alighieri, ktorý žil na prelome 13.
a 14. storočia, bol mimoriadne vzdelaný, a to nielen v oblasti literatúry, ale aj
filozofie a politiky. Ktorými vzormi sa
inšpiroval a ktoré z osobností sa potom
objavujú v Božskej komédii?
Caterina Lucariniová: Danteho určite na
tvorbu majstrovského diela inšpiroval
Vergílius. Komédia je tiež bohatá na od-

„Dnešní mladí ľudia
sa môžu učiť o Dantem a veriť,
že ich činy môžu skutočne
zmeniť človeka.“

kazy zo Svätého písma, ktoré čítal v latinskom preklade sv. Hieronyma, odkazy
niektorých cirkevných otcov a stredovekých teológov, ale nie je vylúčené, že
sa inšpiroval textami gréckej filozofie
sprostredkovanými Cicerom, stredovekými básnikmi (Ovídius, Lucano, Seneca) a stredovekými románmi. Komédia
je bohatá na postavy – desiatky, stovky
mien ľudí s vlastným charakterom i príbehom. Niektoré sú len spomenuté, iné
idú do hĺbky.
Niektoré postavy z Božskej komédie
pochádzajú z gréckej a latinskej mytológie (napríklad Cháron, Minos, Cerberus,
Odyseus), iné sú prevzaté z Písma (Šalamún, Kajfáš) alebo sú protagonistami
starovekej histórie (napríklad Kleopatra,
Dido, Cato, Manfredi, Giustiniano, František z Assisi) a ďalšie postavy pochádzajú z čias Danteho. Aký dojem to muselo
vzbudiť u stredovekého čitateľa, keď na-

šiel na stránkach Komédie a v troch kráľovstvách ľudí z minulosti i súčasnosti!
Dokáže Božská komédia ešte nadchnúť
dnešných mladých ľudí?
Adonella Ficarrová: Danteho dielo má ešte
veľa čo povedať, predovšetkým to, že podobne ako básnik, aj my žijeme v čase,
v ktorom sa obávame bezprostrednej katastrofy na historickej, sociálnej i morálnej úrovni. V roku 1301 bol Dante vylúčený z politického života. Uvedomoval si,
že politické špecifiká (obce) nie sú schopné aktivovať spravodlivý a mierumilovný
štát, a pohrával sa s utópiou univerzálnej
sily, v ktorej môže ľudstvo žiť v zhode.
A nielen to. Dante si bol vedomý života v historickom okamihu zlomu, v ktorom ľudstvo zažije protichodnú situáciu:
na jednej strane je to potrebná obroda
náboženských a morálnych hodnôt a na
druhej strane je potrebné riadiť sa novou
logikou zisku. Nie sú to charakteristické
znaky dneška? Dante akoby vo veľkom
predstihu videl temnú tvár pokroku.
Preto čítanie diela florentského básnika umožňuje mladým pristupovať k modelu človeka, ktorý jasne kritizuje okolitý
svet a nikdy sa neprestáva usilovať o zmenu štruktúr a odsúdenie nespravodlivosti.
Dante nás tiež učí, že naše individuálne
rozhodnutia majú váhu a že sú často nezvratné. To je zásadné v dobe, akou je tá
naša, keď si myslíme, že sa vždy môžeme
vrátiť späť a že je potrebné všetko aspoň
raz vyskúšať. Dante nás núti pochopiť, že
existujú situácie, ktoré sú „navždy“, a tie
zahŕňajú odmietnutie nekonečných možností; Dante je autorom nádeje. I keď robíme aj radikálne rozhodnutia, môžu sa
zmeniť za predpokladu, že budú prepracované na základe hlbokej skúsenosti. Dante
nás učí, aby sme nikdy nestrácali nádej.
Je autorom oslobodenia ľudstva,
pretože je isté, že ak ľudstvo nájde cestu
k spáse, ako ju našiel on, bude sa riadiť
múdrymi a osvietenými vodcami. Myslím si, že dnešní mladí ľudia sa môžu učiť
o Dantem a veriť, že ich činy môžu skutočne zmeniť človeka.
MARTINA GROCHÁLOVÁ

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

Novinka

Katolícky katechizmus pre deti a rodičov
s predhovorom pápeža Františka

Netradičný katolícky katechizmus pre deti a rodičov z ob
ľúbenej edície Youcat vznikol zo spolupráce rodičov, učite
ľov, kňazov a vedúcich detských spoločenstiev z Rakúska,
zo Slovenska a z Nemecka. Je to kniha radostná a mo
derná, určená pre deti vo veku od osem do dvanásť rokov.
Začína sa inšpiratívnym predhovorom pápeža Františka,
sprevádzajú ju pekné fotografie i veselé obrázky, nechý
bajú v nej pútavé myšlienky či zábavné vtipy.
Flexo, šitá, 240 strán, 23,50 €
Členovia SSV 19,98 €

DOCAT

Y-BIBLIA

Sociálna náuka Cirkvi
pre mladých

S predhovorom pápeža Františka

Biblia pre mladých prináša výber
textov Starého i Nového zákona,
doplnený o úvody a vysvetliv
ky biblických reálií. Sprevádza
jú ju krásne fotografie zo Svätej
zeme, ale aj myšlienky známych
osobností či svätcov.
Flexo, šitá, 432 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

Docat je zrozumiteľné preroz
právanie náuky o spoločnosti
a sociálnej náuky, ako ju rozvíja
Katolícka cirkev vo svojich naj
dôležitejších dokumentoch. Celá
náuka je podávaná formou 328
otázok a odpovedí.
Flexo, šitá, 320 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

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:

Názov knihy

Počet kusov

Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/5907718, e-mail: objednavky@ssv.sk. Ponuka kníh platí do vyčerpania zásob.
Pri objednávke do 20,00 € platí poštovné v súlade s Cenníkom Slovenskej pošty objednávateľ. Pri objednávke nad 20,00 € poštovné zdarma.
Áno Nie Súhlasím, aby moje osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, PSČ, telefón boli poskytnuté prepravcovi za účelom distribúcie objednaného tovaru. V prípade
odmietnutia udelenia súhlasu beriem na vedomie, že tovar si môžem prevziať výlučne osobne v SSV.
Áno Nie Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania newsletterov, informácií o novinkách a iných listových a elektronických zásielkach na
moju vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
Áno Nie Vyhlasujem, že mám vek viac ako 16 rokov; beriem na vedomie, že v zmysle obchodných podmienok vek pod 16 rokov neumožňuje objednanie tovaru
osobám mladším ako 16 rokov.

