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Pápež František a Marco Pozza

OTČE NÁŠ
Pápež František v knihe verš za veršom vysvetľuje Pánovu modlitbu
na základe otázok, ktoré mu kladie Marco Pozza, katolícky teológ
a väzenský kaplán v Padove. Publikácia vznikla na základe katechéz,
ktoré minulý rok odvysielala talianska katolícka televízia TV 2000.
Pápež František vo svojich úvahách neostáva iba v rovine teórie
– jeho odpovede sú plné viery, životných skúseností a optimizmu.
Viazaná, 88 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €
VYJDE
ZAČIATKOM
MARCA
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Pane, nauč nás modliť sa
Modlitbe Otče náš sa v dejinách venovali mnohí duchovní autori, teológovia
či svätci a ponúkli jej najrozmanitejšie
interpretácie. Pápež František predstavil
minulý rok modlitbu Pána v talianskej katolíckej televízii TV 2000 sviežim a príťažlivým spôsobom. Z jeho rozhovorov s padovským väzenským kaplánom Marcom
Pozzom napokon vznikla kniha Otče náš.
Pápež František v nej prostredníctvom
nenútených odpovedí postupne rozoberá jednotlivé vety Pánovej modlitby
a okrem toho, že ich dáva do biblických
súvislostí, spája ich aj s aktuálnymi témami dnešnej doby. Hovorí o rodinách trpiacich neprítomnosťou otca, o veľkosti
Božieho milosrdenstva, o chudobných,

ktorí sú protagonistami spásy, o chlebe,
ktorý sa nemá vyhadzovať, či o umení
darovať a odpúšťať. Nie je teoretikom,
naopak, uvádza spomienky a príklady
z vlastného života, čím modlitbu Otče
náš robí mimoriadne autentickou.
V modlitbe Otče náš, ktorú nás naučil
Pán Ježiš, je zhrnuté celé evanjelium.
Svätý Augustín hovorí, že sa do nej vlievajú aj všetky prosby žalmov. Hoci sa ju
modlíme často, nemali by sme to robiť
mechanicky. Svätý Otec nás pozýva, aby
sme sa odvážili pozrieť na modlitbu Pána
osobnejšie, aby sme sa nebáli rozprávať
s Bohom ako s niekým blízkym.
„Modliť sa Otče náš chce odvahu. Hovorím vám, aby ste povedali ,otecko‘, aby

ste naozaj verili, že Boh je Otec, že je so
mnou, odpúšťa mi, dáva mi chlieb, je
pozorný na všetko, o čo ho prosím, oblieka ma lepšie ako poľné kvety. Veriť je
aj veľké riziko: a čo ak to nie je pravda?
Osmeľme sa, osmeľme sa, modlime sa
všetci spolu. Preto je veľmi pekné modliť sa spoločne, lebo si navzájom pomáhame osmeliť sa,“ pozýva Svätý Otec
v knihe, ktorá na prahu Pôstneho obdobia vychádza v Spolku svätého Vojtecha,
a ja verím, že nám pomôže dôkladne sa
pripraviť na sviatky našej spásy.
Ivan Šulík
riaditeľ Spolku
svätého Vojtecha
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NOVÉ
VYDANIE

DEVIATNIK K SVÄTÉMU
PEREGRÍNOVI
Svätý Peregrín Laziosi bol búrlivý i citlivý, ohnivý i pozorný, ale
predovšetkým si zachoval ľudskosť a lásku. Stal sa patrónom
rodičiek a šestonedieľok. Utiekajú sa k nemu ľudia trpiaci na
rakovinu, reumatizmus, dnu, bolesti nôh, Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu.
Brožovaný, 24 strán, 1,10 €
Členovia SSV 0,94 €

DEVIATNIK K SVÄTÉMU PEREGRÍNOVI
Pre chorých na nádorové ochorenia,
Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu

MODLITBA_sv. peregrin_obalka.indd 1

Marian Šuráb

MARIAN ŠURÁB
DEVIATNIK K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU

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

23/01/2018 08:21

Roberto Morozzo della Rocca

OSCAR ROMERO
Prorok nádeje
Kniha prináša životopis sansalvadorského arcibiskupa Oscara Romera (1917 – 1980), zavraždeného eskadrónou smrti počas slávenia
svätej omše, ktorý sa stal symbolom pravdy a života bez kompromisov. Po osobnej vnútornej konverzii sa z konzervatívneho, pravoverného a apolitického vidieckeho biskupa stal najpočúvanejší
hlas Latinskej Ameriky. Pápež František, vynikajúci znalec politických a cirkevných pomerov Latinskej Ameriky, ho v máji 2015 vyhlásil za blahoslaveného.
Viazaná, 224 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

DAŤ ŽIVOTU
DUŠU

Viliam Judák
SLOVO NA DEŇ VŠEDNÝ I SVIATOČNÝ

Novinka

Viliam Judák

Miroslav Saniga

DAŤ ŽIVOTU DUŠU
Obľúbený autor prináša zamyslenia, ktoré čitateľa povzbudia
v rozličných životných situáciách. Nechýba im sviežosť a prepojenosť s každodennosťou, čo je
na textoch mimoriadne príťažlivé. Knižku možno čítať kdekoľvek
a načerpať tak duchovnú silu do
ďalších úloh dňa.
Brožovaná, 192 strán, 7,70 €
Členovia SSV 6,55 €

DRUHÝ DYCH
Milovník prírody poukazuje na
jej neopakovateľnú krásu, ale aj
vyzýva na zodpovednosť. Na základe osobnej skúsenosti s radosťou i bolesťou pozýva čitateľa
naberať druhý dych a oslobodiť
sa od psychickej záťaže.
Brožovaná,176 strán, 6,00 €
Členovia SSV 5,10 €

21/11/2016 09:24
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Pavol Zahatlan
KRÍŽOVÁ CESTA

KRIZOVA CESTA_obalka.indd 1
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Pavol Zahatlan

Vincent Malý, Štefan Fábry

KRÍŽOVÁ CESTA
Modlitba krížovej cesty patrí
k starodávnym kresťanským pobožnostiam. V štrnástich zastaveniach 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, 1,00 €
Členovia SSV 0,85 €

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
Praktická príručka prináša obrady Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia podľa obnovenej
liturgie spolu s vysvetlivkami
a komentármi s pastoračným
zameraním. Veriacim pomôže
hlbšie a intenzívnejšie prežiť veľkonočné slávenie.
Brožovaná, 352 strán, 13,90 €
Členovia SSV 11,82 €

Vincent Malý – Štefan Fábry

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
A VEĽKONOČNÉ
TROJDNIE

19/01/16 10:25

Novinka
ÚCTA K SVÄTÉMU JOZEFOVI
Svätý Jozef patrí u nás k najobľúbenejším svätcom a hovorí sa, že
ho poslúchal dokonca aj Boží Syn. Publikácia ponúka komplexný
pohľad na sv. Jozefa. Prináša informácie o jeho živote, jeho mieste
v ľudovej zbožnosti, ale predovšetkým verejné i súkromné pobožnosti k tomuto svätcovi, ktorý je patrónom dobrej smrti, tesárov,
stolárov a rezbárov.
Brožovaná, 112 strán, 3,40 €
Členovia SSV 2,89 €
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KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY

O eutanázii
Texty a komentáre

95

O EUTANÁZII
Dokument Kongregácie pre náuku viery vysvetľuje hlavné morálne princípy, ktoré riadia primerané užívanie terapeutických
prostriedkov v priebehu ťažkých
chorôb a v bezprostrednej blízkosti smrti. Poukazuje na kresťanský zmysel smrti a je určený
všetkým, ktorí v zdravotníctve slúžia chorým a zomierajúcim.
Brožovaná, 128 strán, 5,00 €
Členovia SSV 4,25 €

TEOLOGICKÁ SUMA
TOMÁŠA
AKVINSKÉHO I, 1 – 13
Úvod a komentár k otázkam
prvej knihy 1 – 13
Peter Volek

Považuje sa za jedno z najvýznamnejších diel stredovekého
myslenia. Publikácia obsahuje
preklad prvých trinástich kapitol prvej knihy s komentárom.
Brožovaná, 346 strán, 20,00 €
Členovia SSV 17,00 €

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

Raniero Cantalamessa
Aldo Maria Valli

BERGOGLIOV ZOZNAM
Taliansky publicista Nello Scavo, známy svojimi reportážami
z oblasti organizovaného zločinu, sa zameriava na obdobie
vojenskej diktatúry v Argentíne
v rokoch 1976 – 1983. Ponúka
svedectvá ľudí, ktorých Jorge
Mario Bergoglio zachránil pred
prenasledovaním a istou smrťou.
Viazaná, 196 strán, 12,50 €
Členovia SSV 10,63 €

CHLAPEC,
KTORÝ NOSIL VODU
Môj život v službe Slova
Kniha vznikla pri príležitosti
80. narodenín Raniera Cantalamessu. Ako malý chlapec nosil
vodu žencom. Hovorí, že to robil
po celý život, len žencami sa stali
robotníci v Pánovej vinici a vodou
je Božie slovo.
Viazaná, 176 strán, 16,50 €
Členovia SSV 14,03 €

Peter Seewald

MÔJ NÁVRAT K BOHU
Nemecký novinár Peter Seewald, autor rozhovorov s emeritným
pápežom Benediktom XVI., sa počas dovolenky na malom gréckom
ostrove zamýšľa nad svojím návratom k Bohu po tom, čo prežil
búrlivú mladosť, vystúpil z Cirkvi a znova sa do nej vrátil. Na svoj
návrat spomína slovami: „Ani neviem, kedy som opäť začal myslieť na Boha. Mohlo to byť na nejakej svadbe, keď bolo treba ísť do
kostola, pretože snúbenci si zakladali na romantickom prostredí.
Možno sa to však udialo na nejakom pohrebe alebo keď som počul pieseň All the lonely people od Beatles. Je to však dlhý príbeh.“
Viazaná, 144 strán, 15,00 €
Členovia SSV 12,75 €
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Francesco Lorenzi

Štefan Hlaváč

CESTA SLNKA
Francesco bol úspešný punkový
spevák, ktorý dosiahol všetko, po
čom v živote túžil, no stále mu
niečo chýbalo. Napokon sa ocitol
v totálnej kríze, ktorej musel čeliť s pokorou, otvorenosťou srdca
a s veľkou silou vôle. Vďaka rodine a celému radu hodnoverných svedkov sa stretol s Ježišom Kristom.
Viazaná, 336 strán, 15,90 €
Členovia SSV 13,52 €

PO PRIAMYCH CESTÁCH
Kňaz Štefan Hlaváč (1903 – 1983)
ovplyvnil niekoľko generácií ľudí.
Vo svojej autobiograﬁi pútavo zachytáva nielen životné míľniky, ale
aj jednotlivé epochy 20. storočia, pričom pozoruhodne opisuje
praktiky komunistického režimu,
ktoré neobišli ani jeho.
Viazaná, 468 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €
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Iva Hothová, Andre Le Blanc

Alessandro Manzoni

KOMIKSOVÁ BIBLIA
Prvé komplexné komiksové spracovanie Biblie v slovenčine obsahuje 233 biblických príbehov, ktoré sú krásne ilustrované a pútavo
prerozprávané. Príťažlivá forma
a lákavý obsah pomôžu čitateľovi
zahĺbiť sa do najväčšieho príbehu, ktorý bol kedy vyrozprávaný
a nikdy nebude prekonaný.
Viazaná, 800 strán, 26,90 €
Členovia SSV 22,87 €

SNÚBENCI
Výnimočný román sa právom považuje za jeden z najhodnotnejších a najčítanejších románov
talianskej literatúry. Rozpráva
príbeh dvoch mladých snúbencov, Lucie a Renza, ktorých na
dlhý čas oddelí od seba ľudská
zloba a ctižiadosť.
Viazaná, 624 strán, 35,00 €
Členovia SSV 29,75 €

Dana Podracká, Palo Bálik
Dan

AR
ARCHA
Osemdesiat poeticky prerozprávaných príbehov inšpiroOse
vaných Bibliou a apokryfmi v zrkadle obrazov súčasného
van
sveta otvára nový priestor na chápanie Starého i Nového
sve
zákona. Výnimočnú publikáciu sprevádzajú fotograﬁe zo
zák
súčasnosti, ktoré nekonvenčným spôsobom potvrdzujú,
súč
že b
biblický odkaz je aktuálny aj dnes.
Viaz
Viazaná,
340 strán, 20,00 €
Členovia SSV 17,00 €
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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:

Názov knihy

Počet kusov

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 20,00 € platí poštovné v súlade s Cenníkom Slovenskej pošty objednávateľ. Pri objednávke nad 20,00 € poštovné zdarma.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške s cieľom kúpy tovaru.

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Aktuality
Andrej Radlinský putuje po školách
Putovnú výstavu o Andrejovi Radlinskom si doteraz pozreli žiaci v základných
školách v Dolnom Kubíne, Tvrdošíne, Sihelnom, Žiline a Púchove. Ak sa chcete
dozvedieť viac alebo súťažiť o pekné tričko, navštívte www.ssv.sk/andrej-radlinsky.
V Nitre sme zrekonštruovali predajňu
Pozývame vás do vynovenej predajne v Nitre Na vŕšku, ktorá je jednou z najstarších predajní Spolku svätého Vojtecha. Otvorená je od pondelka do piatka
od 9.00 do 17.00. V meste pod Zoborom môžete navštíviť aj predajňu SSV v obchodnom dome Nitra–Centro. Predajňa na Hrade je až do odvolania zatvorená.

STAŇTE SA ČLENOM
SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA,
NAJSTARŠIEHO A NAJVÄČŠIEHO
ZDRUŽENIA KATOLÍKOV NA SLOVENSKU

VÝHODY ČLENSTVA
V roku 2018, každý člen SSV získava:
– kalendár Pútnik svätovojtešský
– podielovú knihu Obeť spovedného tajomstva
– DVD s ﬁlmom Pedro Poveda – Svetlo z Guadixu
– vreckový kalendárik s kupónmi na zľavu
– zľavu 15 % na všetky knihy z vydavateľstva SSV, zakúpené v obchodnej sieti SSV
– zľavu 5 % z ceny pútnického zájazdu v cestovnej kancelárii Awertravel
– zľavu 5 % na kompletný kúpeľný pobyt od dvoch nocí v Kúpeľoch Nimnica
– zľavu 10 % na vybrané kúpeľné pobyty v Bardejovských kúpeľoch
– možnosť výhodného kúpeľného pobytu v Liečebnom dome Poľana
v Kúpeľoch Brusno v cene 236,00 € (pôvodná cena 360,00 €)

Pridajte sa k nám
na Facebooku
Aktuálne informácie o knižných novinkách
a aktivitách Spolku svätého Vojtecha nájdete vždy na webovej stránke Spolku svätého
Vojtecha www.ssv.sk, z ktorej môžete prejsť
aj do internetového obchodu eVojtech.sk;
alebo na Facebooku.

Odoberajte elektronický newsletter SSV
Chcete vedieť viac o najnovších knižných novinkách,
akciách a podujatiach Spolku svätého Vojtecha? Prihláste sa na odber newslettra na www.ssv.sk alebo na
eVojtech.sk.

PRIHLÁŠKA
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
PSČ:
Telefón:
E-mail:
Kontaktná adresa: Členské oddelenie SSV, Radlinského 5,
917 01 Trnava 033/5907733, 5907753 clen@ssv.sk,
www.ssv.sk. Prihlasovanie je možné i v predajniach SSV.

NAŠI PARTNERI:

Podmienky členstva
Pri prihlásení zaplatí riadny člen zápisný poplatok 1,00 € (resp. 10,00 €)
a ročný členský poplatok 5,00 €. Zakladajúci člen zaplatí zápisný poplatok.
Člen, ktorý má záujem dostávať zásielku poštou, nie cez vedúceho
skupiny alebo predajňu SSV, platí ročný poplatok 7,00 €.

Predajne Spolku svätého Vojtecha:
Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca,
Košice, 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

Oldřich Selucký

VZBURA V ASSISI
Na rozdiel od životopisov, na
ktoré sme zvyknutí, tento pútavý rytiersky román hovorí o živote svätého Františka z Assisi
pred obrátením, ale aj o množstve iných postáv mladých ľudí,
ktorí hľadajú vo svojom živote
zmysel, naplnenie, ale aj dobrodružstvo.
Viazaná, 616 strán, 19,90 €
Členovia SSV 16,92 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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25. marec – Deň počatého dieťaťa
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 prostredníctvom krásnych
ilustrácií.
Viazaná, 32 strán, 5,90 €
Členovia SSV 5,02 €

Sally Ann Wrightová,
Honor Ayresová

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

Maria Isabel de Mendonça Soaresová

TRAJA PASTIERIKOVIA
Pre deti od 6 do 12 rokov
Lucia, František a Hyacinta, veselé deti z Fatimy, zažili niečo ohromné. Keď sa hrali a pásli ovce svojich rodičov, viackrát sa im zjavil
anjel strážny Portugalska a Panna Mária. Krásne ilustrovaná knižka
prezrádza, čo im povedali a ako tieto zjavenia ovplyvnili ich život.
Viazaná, 36 strán, 8,00 €
Členovia SSV 6,80 €

„Moju dcéru Johanku ilustrácie v knihe
tak okúzlili, že si ich začala sama kresliť."
Martina Jokelová-Ťuchová, autorka kníh pre deti

Angelo Comastri

Angelo Comastri

JA SOM S VAMI
Pre deti od 8 rokov
V krásne ilustrovanej knižke,
ktorá vyrazila dych aj pápežovi Františkovi, približuje kardinál Angelo Comastri detským
čitateľom tajomstvo Eucharistie.
Knižka je výbornou pomôckou
pri príprave na prvé sväté prijímanie a môže sa stať aj hodnotnou pamätnou knihou.
Viazaná, 70 strán, 13,40 €
Členovia SSV 11,39 €

V BOŽOM OBJATÍ
Pre deti od 8 rokov
Pútavá knižka vznikla na podnet pápeža Františka, ktorý do
nej napísal úvod. Autor vtiahne malých čitateľov nenúteným
spôsobom do tajomstva sviatosti
zmierenia prostredníctvom príbehov i modlitieb. Je výbornou
pomôckou na prvú svätú spoveď.
Viazaná, 46 strán, 8,90 €
Členovia SSV 7,57 €
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VEĽKONOČNÉ
INŠPIRÁCIE
Výber z veľkonočnej ponuky
Spolku svätého Vojtecha

Socha
zmŕtvychvstalého Krista
Rozličné veľkosti od 8 cm
Cena od 2,70 €

Veľkonočné pozdravy
Otváracie s obálkou
Cena 0,30 €
Členovia SSV 0,16 €

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

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

Svätenička
Cena od 9,00 €

Soška veľkonočného baránka
Rozličné veľkosti od 4 cm
Cena od 1,00 €

FEBRUÁROVÁ
ZĽAVA 20 %

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.

Nama Byzant, biele víno
Cena 6,00 €, cena po zľave 4,80 €
Nama Byzant, červené víno, polosladké
Cena 7,00 €, cena po zľave 5,60 €
Nama Byzant, červené víno, sladké
Cena 7,00 €, cena po zľave 5,60 €
Omšové víno, 0,75 l, krajina pôvodu Grécko.
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