
NOVINKY 
 ZO SPOLKU

SSV – čítanie s pridanou hodnotou    ZIMA 2020

V roku 2020 máme dvojnásobnú príleži-
tosť na vydanie Svätého písma – je to ju-
bilejný rok Spolku svätého Vojtecha (SSV) 
a bol aj Rokom Božieho slova.
Sväté písmo je kniha, o ktorej nikdy ne-
môžeme povedať, že sme ju dočítali. Ako 
kresťania by sme ju ani nemali odkladať, 
pretože je večným slovom, ktoré sa v Je-
žišovi Kristovi stalo človekom. Čítať Sväté 
písmo znamená stretnúť sa so živým Ježi-
šom Kristom. Autorom Svätého písma je 
Duch Svätý, a preto sa nám Božie slovo pri-
hovára vždy iným spôsobom, zohľadňujúc 
pritom situáciu, v ktorej sa práve nachá-
dzame. Každý deň by sme mali živiť svo-
ju dušu a intelekt čítaním Božieho slova.

„Niet ničoho krajšieho, ničoho vznešenej-
šieho a ničoho milovania hodnejšieho než 
Ježiš Kristus,“ povedal veľký ruský spisova-
teľ Fiodor Michajlovič Dostojevskij. Nový 
zákon je ten hlavný prameň, z ktorého 

môžeme čerpať všetko o Ježišovi a jeho 
posolstve. Spolok svätého Vojtecha sa už 
od svojho založenia pred 150 rokmi usilo-
val o vydanie Svätého písma v slovenčine. 
V rokoch 1913 – 1926 sa po pri viacerých pe-
ripetiách postupne tvoril knižný preklad 
takzvanej svätovojtešskej Biblie. Jednot-
livé biblické knihy potom vychádzali od 
roku 1913 až do roku 1923 ako podielové 
knihy SSV. Kompletné vydanie svätovoj-
tešskej Biblie uzrelo svetlo sveta v roku 
1926 na sté výročie prekladu od Juraja 
Palkoviča. Vydávanie Svätého písma pre-
vzal SSV na svoje plecia aj po roku 1989, 
keď bol na Slovensku obrovský hlad po 
Božom slove, a v tejto službe pokračuje 
dodnes. Bibliu vydáva v rozličných podo-
bách a formátoch, aby si k nej našlo cestu 
čo najviac čitateľov. 

„Na nasledovanie Ježiša nestačia len naše 
dobre mienené snahy, potrebné je každo-

denne počúvať jeho volanie. Len on, ktorý 
nás pozná a neskonale miluje, nám dovolí 
zájsť až do hlbín v mori života. Tak ako to 
urobil s tými učeníkmi, ktorí ho počúv-
li. Preto jeho Slovo potrebujeme rozpoz-
nať uprostred tisícich každodenných slov. 
Slovo, ktoré nám ako jediné nerozpráva 
o veciach, ale o živote,“ hovorí Svätý Otec 
František. Pozýva nás, aby sme Bibliu no-
sili všade so sebou, aby sme tak mohli byť 
s Božím slovom ustavične v kontakte. 
Verím, milí čitatelia, že aj tento Nový zá-
kon v praktickom formáte, alebo akékoľ-
vek iné vydanie Svätého písma, ktoré sme 
v Spolku svätého Vojtecha pripravili, sa 
pre vás stane každodenným zdrojom po-
vzbudenia a zároveň kompasom, ktorý 
vás bude viesť po správnych cestách váš-
ho života.

IVAN ŠULÍK 
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha

Počúvajme Božie slovo uprostred tisícich ľudských slov

NovinkaNOVÝ ZÁKON

Pre kresťanov je Nový zákon a predovšetkým evanjeliá, ktoré nám 
prinášajú radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi, pravdivým svedectvom 
tých, ktorí s ním žili. Nový zákon v praktickom strednom formáte 
s úvodmi k jednotlivým knihám a poznámkami renomovaného bib-
listu Jozefa Heribana je vhodný na každodenné čítanie Svätého pís-
ma či na štúdium. Pápež František nás povzbudzuje, aby sme Bib-
liu nosili všade so sebou, čo táto forma Nového zákona umožňuje. 

„Lovci perál nesedia na brehu mora a nehľadia na vlny, ale ponárajú 
sa do veľkých hĺbok, aby našli to najvzácnejšie na dne mora. A Svä-
té písmo je plné drahocenných perál, ktoré môžeme bez väčšieho 
nebezpečenstva a námahy získať, pričom úžitok je nevysloviteľný.“
 sv. Ján Zlatoústy

Mäkká, pevná väzba, rozmer 105 x 180 mm, 780 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €
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Martin Kubuš
LAMPÁŠIK
Obrázková modlitebná knižka 
pre deti do osem rokov s ilus-
tráciami Juraja Martišku. Kým 
dieťa ešte nevie čítať, modlitby 
sa môže modliť s rodičmi, kto-
rí majú jedinečnú príležitosť na 
základe obrázkov rozprávať die-
ťaťu o pravdách viery.
Šitá, mäkká, 64 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83 €

Sally Ann Wrightová 
Annabel Spenceleyová
BIBLIA PRE DROBČEKOV
Malé kufríkové leporelo s rúčkou 
pre najmenšie deti do troch ro-
kov ponúka pútavé biblické prí-
behy v skrátenej forme. Spre-
vádzajú ich veselé ilustrácie. 
V ponuke je verzia pre chlap-
cov i dievčatá.
Viazaná, 26 strán, 5,50 €
Členovia SSV 4,68 €

VIANOČNÝ PRÍBEH
Prerozprávaný biblický príbeh 
o prvých Vianociach v malej bro-
žúrke sprevádzajú milé ilustrá-
cie, ale aj doplňovačky, skladač-
ky a zaujímavé úlohy pre deti od 
4 do 8 rokov.
Brožovaná, 16 strán, 1,00 €
Členovia SSV 0,85 €

BETLEHEM
Vystrihovačka s adventnými zamysleniami
V tichu adventných večerov si môžete spolu s deťmi vytvárať vlastný betlehem, pri 
vystrihovaní postavičiek premýšľať nad udalosťami prvých Vianoc a čítať sprievodný 
text tvorivej adventnej prípravy. Panna Mária, Jozef, anjel, pastier s ovečkami, hviezda 
a králi klaňajúci sa túžobne očakávanému Dieťatku – ku každej postave nájdete bib-
lické verše, v ktorých sa o nej hovorí, otázky na premýšľanie i krátku modlitbu. 
Vystrihnuté figúrky je potrebné na vyznačenom mieste zlepiť a vložiť do betlehemskej 
krajiny, na ktorú môže poslúžiť škatuľa, kartón či iný podklad dotvorený podľa vašej fan-
tázie. Betlehemské postavičky s adventnými zamysleniami pripravila Martina Jokelová-
-Ťuchová a ilustrátorka Ľuba Suchalová, autorky rubriky Deťom v Katolíckych novinách.

Rozmer 297 x 420 mm, 4 strany, 4,00 €

JESSEHO STROM
Adventná príprava po stopách Ježišových predkov
Postavy Ježišovho rodokmeňa v pôvabne ilustrovaných kolieskach na vystrihnutie, 
z ktorých si počas Adventu môžete vyzdobiť svoj Jesseho strom. S prehľadnou ta-
buľkou, na ktorý deň patrí ktorá postava, aké biblické verše o nej hovoria, aký symbol 
môžete s dieťaťom hľadať v koliesku a nad akou otázkou sa môžete zamýšľať počas 
adventného večera. Pripravili autorky rubriky Deťom v Katolíckych novinách Martina 
Jokelová-Ťuchová a Ľuba Suchalová.

Rozmer 297 x 297 mm, 4 strany, 4,00 €

VIANOČNÝ PRÍBEH 
Komiks
Pútavý komiks pre deti vo veku od 
7 do 12 rokov približuje udalosti 
Ježišovho narodenia. Okrem ko-
miksových obrázkov ukrýva úlohy 
na lúštenie, dopĺňanie či spájanie.
Brožovaný, 16 strán, 1,60 €
Členovia SSV 1,36 €

ADVENT S DEŤMI
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Viliam Judák
JEZULIATKO PRICHÁDZA
Obľúbený duchovný sprievodca 
nitriansky biskup Viliam Judák 
pozýva čitateľa vykročiť v ústre-
ty sviatkom radosti a svetla. V pr-
vej časti knihy s názvom Putova-
nie k Vianociam nás v dňoch od 
1. decembra do 8. januára spre-
vádza adventnými a vianočnými 
zamysleniami. Druhá časť Príbe-
hy z národov otvára široký hori-
zont univerzálnej Cirkvi v jej mno-
horakom prežívaní Vianoc. 
Viazaná, 272 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Ivan Šulík
K BETLEHEMU V SRDCI
Adventný deviatnik
Deväťdňová pobožnosť s ilustrá-
ciami Miroslava Cipára ponúka 
meditácie k čítaniam zo Svätého 
písma a modlitbu. Pozýva zasta-
viť sa a prežívať Advent i Viano-
ce duchovnejšie, s konkrétnymi 
úmyslami na jednotlivé dni de-
viatnika.
Brožovaná, 24 strán, 3,00 €
Členovia SSV 2,55 €

PRI ŠTEDROVEČERNOM 
STOLE
Štedrovečerná liturgia
Na Štedrý deň sa schádza pri stole 
celá rodina, aby spoločne ďakova-
la za príchod prisľúbeného Spa-
siteľa a za dobrodenia uplynulého 
roka. Praktická brožúrka ponúka 
námet na modlitbu pri štedrove-
černom stole, do ktorej sa môžu 
zapojiť všetci členovia rodiny.
Brožovaná, 16 strán, 1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

Viliam Judák
JEZULIATKO  
OPÄŤ PRICHÁDZA
Nezávislé pokračovanie ad-
ventných a vianočných príbe-
hov z pera nitrianskeho biskupa 
Viliama Judáka. V prvej časti Pu-
tovanie adventným a vianočným 
časom ponúka čitateľovi každo-
denné meditácie od začiatku Ad-
ventu do 12. januára. Druhá časť 
Pri jasličkách prináša príbehy, 
ktoré čitateľa vtiahnu do tajupl-
nej a čarovnej atmosféry Vianoc. 
Viazaná, 272 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Viliam Judák
JEZULIATKO MEDZI NAMI

Nitriansky biskup Viliam Judák po dvoch úspešných publiká-
ciách Jezuliatko prichádza a Jezuliatko opäť prichádza ponúka 
ďalšiu sériu zamyslení a príbehov na potechu srdca i duše 
v predvianočnom čase. Prvá časť knihy s názvom Kalendárium 
prináša čitateľovi na každý deň Adventu jednu z významných 
postáv Svätého písma, pri ktorých autor poukazuje na ich 
úzku spätosť s týmto obdobím. Druhú časť knihy tvoria do-
jemné vianočné príbehy, ktoré v každej rodine navodia pravú 
vianočnú atmosféru. 

Viazaná, 304 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Novinka

ADVENTNÁ PRÍPRAVA
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Dante Alighieri
BOŽSKÁ KOMÉDIA
Božská komédia patrí medzi skvosty sve-
tovej literatúry. Autor v nej pozýva čita-
teľa na imaginárnu cestu do troch krá-
ľovstiev onoho sveta, kde sám zakúša 
dobro i zlo pod vedením rozumu a vie-
ry. Kompletné dielo vychádza v prekla-
de romanistov Jozefa Felixa a Viliama 
Turčányho, doplnené ilustráciami aka-
demického maliara Miroslava Cipára. 
Viazaná, 816 strán, 150,00 €
Členovia SSV 127,50 €

Iva Hothová
Andre Le Blanc
KOMIKSOVÁ BIBLIA
Pre čitateľov od 10 do 99 rokov
Prvé komplexné komiksové 
spracovanie Biblie v slovenčine 
obsahuje 233 biblických príbe-
hov, ktoré sú krásne ilustrova-
né a pútavo prerozprávané. Prí-
ťažlivá forma a lákavý obsah sú 
určené predovšetkým mladým.
Viazaná, 800 strán, 29,90 €
Členovia SSV 25,42 €

YOUCAT PRE DETI

Katolícky katechizmus pre deti a rodičov 
s predhovorom pápeža Františka

Netradičný katolícky katechizmus pre deti a rodičov s predhovorom 
pápeža Františka vznikol spoluprácou rodičov, učiteľov, kňazov a ve-
dúcich detských spoločenstiev z Rakúska, Slovenska a Nemecka. Je to 
kniha radostná a moderná, určená pre deti vo veku od osem do dva-
násť rokov. Čitateľov upútajú pekné fotografie i veselé obrázky v štý-
le komiksu, nechýbajú podnetné myšlienky, zaujímavosti či zábavné 
vtipy. V predslove určenom rodičom, vychovávateľom a katechétom 
je ponúknutých hneď niekoľko spôsobov, ako knihu využívať, a aj vďa-
ka nim sa táto forma katechizmu poľahky stáva obľúbeným a veľmi 
praktickým každodenným pomocníkom na ceste viery. 
„Nebuďte hluchí, keď vás budú deti bombardovať otázkami. Staňte sa 
živou reťazou, ktorá z generácie na generáciu umožňuje, že v našich 
rodinách, spoločenstvách a Cirkvi je prítomné evanjelium,“ píše pápež 
František v predhovore knihy. 

Viazaná, 240 strán, 23,50 € • členovia SSV 19,98 €

VIANOČNÉ TIPY

Publikácia získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2019
a najprestížnejšie medzinárodné dizajnérske ocenenie Red Dot Award 2020.

Vianočné
pohľadnice
Cena 0,30 €

Otvárací pozdrav
Cena 1,20 €

Potešte svojich blízkych, známych
či spolupracovníkov pozdravom pripomínajúcim

radostnú podstatu Vianoc!
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Pápež František a Gianni Valente 
BEZ NEHO NEMÔŽEME NIČ UROBIŤ
Misionármi v dnešnom svete 
Silou krstu je každý kresťan povolaný byť 
misionárom. Pápež František v rozhovore 
s Giannim Valentem, novinárom tlačovej 
agentúry Pápežských misijných diel Fides, 
vysvetľuje, čo znamená byť misionárom 
a ako možno plniť misijné poslanie v súčas-
nom svete. Zdôrazňuje, že protagonistom 
misijného poslania nie je misionár so svojimi 
zručnosťami a technikami, ale je ním Duch 
Svätý, bez ktorého nemôžeme nič urobiť.
Viazaná, 72 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Elio Guerriero
SLUŽOBNÍK BOHA A ĽUDSTVA
Životopis Benedikta XVI.
S predhovorom pápeža Františka
Portrét brilantného teológa a skromného 
človeka vykresľuje pápežove životné míľniky, 
dielo zaznamenáva celú epochu, ktorú tento 
mysliteľ hlboko poznačil. Odvaha a rozhod-
nosť, s akými čelil ťažkým situáciám v Cirkvi 
od svojho nástupu v roku 2005, ukázali cestu, 
ako na ne odpovedať s pokorou a v pravde. 
Kniha prináša prvý rozhovor Benedikta XVI. 
po skončení jeho pontifikátu v roku 2013.
Viazaná, 616 strán, 46,00 €
Členovia SSV 39,10 €

Brian Kolodiejchuk, MC
CESTAMI MILOSRDENSTVA
Srdcom ľúbiť, rukami slúžiť
Matka Tereza
Kanadský kňaz, ktorý bol blízkym 
pria teľom Matky Terezy, v knihe pred-
stavuje skutky telesného i duchov-
ného milosrdenstva a aplikuje ich 
na počínanie svätej rehoľníčky. Ku 
každej téme prináša príbehy aj sve-
dectvá z jej života a vykresľuje, ako 
milosrdenstvo uplatňovala v každo-
dennej službe.
Viazaná, 376 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

Pápež František a Luigi Maria Epicoco
SVÄTÝ JÁN PAVOL VEĽKÝ 
Priateľské rozhovory pápeža Fran-
tiška s kňazom Luigim Mariom Epi-
cocom. Kniha prináša živé, inten-
zívne a hlboké spomienky pápeža 
Františka na svojho predchodcu. 
Siahajú od správy o voľbe Jána Pav-
la II. v rozhlase až po správu o jeho 
smrti, ktorú si František ešte ako 
arcibiskup vypočul v autobuse na 
ceste k obyvateľom slumov na pe-
riférii Buenos Aires. 
Viazaná, 80 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Pápež František a Marco Pozza
VERÍM V BOHA
Doteraz nezverejnená reflexia o koreňoch našej viery
Po tituloch Otče náš a Zdravas’, Mária zo série rozhovorov väzenského kap-
lána a novinára Marca Pozzu s pápežom Františkom prinášame tretí titul 
Verím v Boha. Na jednotlivých stranách nájdeme rukopis modlitby Verím 
v Boha vždy s podčiarknutou invokáciou, za ktorým nasleduje rozhovor 
Marca Pozzu so Svätým Otcom a krátka meditácia na konkrétnu invokáciu. 
„Chcel som sa skôr podeliť s každodenným, existenciálnym, jednoduchým, 
ale hlbokým významom toho, že sme Božími deťmi, pozvanými na hostinu 
lásky s Najsvätejšou Trojicou a priateľstvo s bratmi vo viere a celým ľud-
stvom,“ objasňuje pápež František v úvode knihy. Odpovede pápeža Fran-
tiška prezrádzajú zaujímavý pohľad na často dis kutované témy, akými sú 
nebo, peklo, očistec či vzkriesenie tela.

„Veríme v Boha Otca, ktorého nám Ježiš umožnil stretnúť a ktorý je láska. A lás-
ka je vždy jednota a vedie k jednote.“

Pápež František

Viazaná, 120 strán, 12,00 € • členovia SSV 10,20 €

Novinka

VIANOČNÉ TIPY
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Napriek zložitým podmienkam pandémie 
koronavírusu sme našim členom začiatkom 
septembra poslali členské publikácie na na-
sledujúci rok: Pútnik svätovojtešský 2021, po-
vzbudivý príbeh od škótskeho spisovateľa 
Magnusa MacFarlane-Barrowa Neobyčajný 
príbeh Mary’s Meals, novénu odovzdanosti 
s názvom Zlož svoju starosť na Pána a vrec-
kový kalendárik 2021 s kupónmi na zľavu. 
Radi by sme touto cestou povzbudili jed-
notlivcov, ktorí sú horlivými členmi spol-
ku, aby vo svojom okolí či farnosti založili 
miestnu skupinu – pozvali do nej rodiny, 
priateľov i príbuzných a vytvorili tak spo-
ločenstvo založené na tradícii, ktoré sa de-
dilo z generácie na generáciu. O aktivitách 
vašej miestnej skupiny budeme radi infor-
movať na webovej stránke alebo sociálnych 

sieťach SSV. Pripomíname, že členovia SSV 
si okrem podielov, ktoré od nás dostávajú 
ako poďakovanie za členstvo, môžu kúpiť aj 
iné zaujímavé knižné tituly z vydavateľstva 
SSV v predajnej sieti SSV a internetovom 
obchode eVojtech.sk so zľavou 15 percent. 

Slavka Nádaská, 
vedúca členského oddelenia 

Spolku svätého Vojtecha

ČLENSTVO V SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA

Máte vo svojej farnosti skupinu SSV?

Ak nie, môže vzniknúť  
práve vďaka vám

Spolok svätého Vojtecha (SSV) je najväčším a najstarším združením katolíkov na Slovensku. 
Pre svojich členov každoročne vydáva hodnotnú literatúru, ktorá už 150 rokov pomáha ľu-
ďom v náročných časoch, aké prežívame i dnes. 

MODLITBA
K SV. VOJTECHOVI

Kartička s modlitbou k patrónovi Spol-
ku svätého Vojtecha z Liturgie hodín 
na posvätenie času na jeho sviatok. 
Ilustráciu svätého biskupa Vojtecha 
zhotovil akademický maliar Miroslav 
Cipár pri príležitosti 150. výročia za-
loženia SSV.

Cena 0,50 €

MODLITBA
K SV. VOJTECHOVI

POZÝVAME VÁS, ABY STE SA AJ VY STALI ČLENOM SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA
Jeho ušľachtilým poslaním je združovať slovenských katolíkov s cieľom prehlbovať náboženské, mravné a národné presvedče-
nie, ako aj uplatňovať kresťanské zásady v živote nášho národa. Pre svojich členov od roku 1872 až dodnes každoročne vydáva 
kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu. Člen SSV každoročne získa: • Pútnik svätovojtešský • podielovú knihu • DVD 
alebo knižnú publikáciu • 15-percentnú zľavu na všetky knihy z vydavateľstva SSV, zakúpené v jeho predajniach.

P R I H L Á Š K A

Meno:  Priezvisko: 

*Mesiac narodenia (*Nepovinný údaj): 

Adresa – ulica, č. d.:

Mesto/obec:  PSČ: 

Telefón:   E-mail: 

Kontaktná adresa: Členské oddelenie SSV, Radlinského 5, 917 01 Trnava;  033/590 77 33, 590 77 53  clen@ssv.sk, www.ssv.sk. Prihla-
sovanie je možné i v predajniach SSV.

Vyhlásenie: 1. Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom členstva v Spolku svätého Vojtecha. Po udelení súhlasu budú moje osobné údaje spracovávané 
výlučne za účelom členstva v SSV. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou prepravcu s cieľom doručenia podielov. Svoj súhlas môžem ke-
dykoľvek odvolať. ÁNO – NIE 2. Súhlasím, aby mi Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. zasielal informácie o nových knihách prostredníctvom môjho

e-mailu:  telefónu: 

Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s  r. o. bude uvedené osobné údaje spracovávať výhradne s  cieľom zasielania informácií o  nových kni-
hách. Osobné údaje nebude poskytovať žiadnej tretej strane. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na odhlaska@ssv.sk. 3. Vyhlasujem, že som dovŕšil  
16 rokov veku. ÁNO – NIE 4. V prípade, že som nedovŕšil 16. rok veku, súhlas na spracovanie osobných údajov udeľuje môj zákonný zástupca 

(uveďte meno):

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

V SLUŽBE BOŽIEHO SLOVA

Katechizmus Katolíckej cirkvi sa delí sa štyri časti, ktoré Ján 
Pavol II. prirovnal „k štyrom vetám veľkej symfónie“: 1. Vy-
znanie viery (v čo Cirkev verí), 2. Slávenie kresťanského ta-
jomstva (sviatosti), 3. Život v Kristovi (život v Duchu a Bo-
žie prikázania), 4. Kresťanská modlitba (čo a ako sa Cirkev 
modlí). Kompendium katolíckej viery, ktoré vzniklo na zákla-
de požiadavky biskupov na ich mimoriadnom zhromaždení 
v roku 1985, Ján Pavol II. považoval za najzrelšie a najbo-
hatšie ovocie koncilového učenia.
Viazaná, 918 strán, 29,00 € • členovia SSV 24,65 €

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie kompletného 
Svätého písma vychádza v obľú-
benom formáte 105 x 145 mm. 
Text je členený dvojstĺpcovo, 
s poznámkami od biblistu Jo-
zefa Heribana, SDB, za textom 
Písma.

Brožovaná, 1880 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 119, 105)

Sally Ann Wrightová
RODINNÁ BIBLIA
Biblické príbehy, meditácie  
a modlitby na každý deň
Text Rodinnej Biblie je rozvrhnutý na 
365 dní v roku. Každý biblický príbeh sa 
začína otázkou na premýšľanie, nasle-
duje samotné čítanie biblického textu 
a záverečná modlitba. Pútavá, krásne 
ilustrovaná kniha pomôže kráčať po 
ceste viery rodičom spoločne s deťmi.
Viazaná, 372 strán, 27,00 €
Členovia SSV 22,95 €

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Sväté písmo v prehľadnom grafickom spracovaní s väč-
ším typom písma, ktoré uľahčuje čítanie i orientáciu. 
Do prílohy s rodinnou kronikou je možné zapisovať si 
významné udalosti rodiny. Dostupná je v baklažánovej 
a modrej farbe. V ponuke je aj exkluzívna verzia v koži 
a elektronická verzia.

Viazaná, 3 360 strán, 40,00 € • členovia SSV 34,00 €
Verzia v koži, 99,00 € • členovia SSV 84,15 €
Verzia e-kniha vo formáte PDF 19,00 €

KATECHIZMUS
KATOLÍCKEJ CIRKVI

Verne a organicky podá-
va učenie Svätého písma 
a živej tradície Cirkvi, au-
tentického učiteľského 
úradu, ako aj duchovné 
dedičstvo otcov, učiteľov, 
svätých Cirkvi.

Aleš Opatrný
AKO POTEŠIŤ SPOVEDNÍKA
Autor ako vynikajúci znalec človeka búra fa-
lošné prístupy k sviatosti zmierenia, prináša 
nové spovedné zrkadlá a usiluje sa poukázať 
na to, že spoveď má byť predovšetkým stret-
nutím s odpúšťajúcim a uzdravujúcim Bohom.
Cena 4,50 €

NASLEDOVANIE KRISTA
Kniha, ktorej autorstvo sa pripisuje nemec-
kému augustiniánskemu mníchovi Tomášo-
vi Kempenskému, bola dlho považovaná za 
najdôležitejší návod na nasledovanie života 
Ježiša Krista.
Cena 3,50 €

Leo Maasburg
MATKA TEREZA 
Neobyčajné príbehy
Mimoriadne úspešná kniha rakúskeho kňaza Lea 
Maasburga, ktorý sprevádzal Matku Terezu na jej 
mnohých cestách po svete, prináša úsmevné i váž-
ne epizódy zo života obľúbenej svätice.
Cena 10,00 €

E-kniha

E-kniha

E-kniha
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O B J E D N ÁV K A

Objednaný tovar pošlite na adresu:  Názov knihy Počet kusov
Meno a priezvisko:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
PSČ:
Telefón:
E-mail:
Podpis:
Číslo člen. preukazu SSV:

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.

DIÁR 2021

Obľúbený diár s civilným i cirkevným 
kalendáriom ponúka súradnice litur-
gických čítaní, krátky text o svätcovi 
dňa a zaujímavú myšlienku.
Viazaná, 384 strán, 7,50 €

LITURGICKÝ
KALENDÁR 2021

Praktický kalendár obsahuje cirkev-
né kalendárium a súradnice denných 
čítaní. Začína sa Adventom 2020.
Spinková väzba, 64 strán, 2,50 € 
Členovia SSV 2,13 €

KALENDÁRE NA ROK 2021

KATOLÍCKY KALENDÁR 2021
Tradične obľúbený nástenný mesačný kalendár s cirkevnými aj 
občianskymi menami je ilustrovaný drobnou devocionálnou gra-
fikou známou ako „sväté obrázky“ z archívu SSV z obdobia od 
konca 19. storočia do štyridsiatych rokov 20. storočia.
Brožovaná väzba, 28 strán, 1,50 € • členovia SSV 1,28 €

RODINNÝ KALENDÁR 2021 
Neodmysliteľný nástenný pomocník pri organizovaní života ro-
diny. Obsahuje cirkevné kalendárium, biblické myšlienky a citáty 
z apoštolskej exhortácie Christus vivit. Okrem 6 stĺpcov pre mená 
členov rodiny tu má vyhradené miesto plánovanie jedálnička, ná-
kupov, povinností na vybavenie, strana dôležitých kontaktov, do-
konca pripomienka aktuálnych liturgických farieb cirkevného roka.
Krúžková väzba, 30 strán, 9,00 € • členovia SSV 7,65 €

SVÄTOVOJTEŠSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2021 
Týždňový kalendár so širokými riadkami na každý deň s pre-
hľadne vyznačenými prikázanými cirkevnými sviatkami a citát-
mi. Celý rok sa môžete kochať zábermi prírody nádherných kú-
tov Slovenska od fotografa Petra Dobrovského.
Krúžková väzba, 60 strán, 3,00 € • členovia SSV 2,55 €

NÁSTENNÉSTOLOVÝ


