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Sally Ann Wrightová

Novinka

RODINNÁ BIBLIA
Biblické príbehy, meditácie a modlitby na každý deň
Ak chcete vo svojej rodine objavovať poklad viery a spoločne sa
modliť, Rodinná Biblia môže byť vaším verným sprievodcom. Jej
text je rozvrhnutý na 365 dní v roku, pričom sa nielen začítate
do známych biblických príbehov, ale môžete ich skúmať z iného
uhla pohľadu. Každý biblický príbeh sa začína otázkou, ku ktorej
je potrebné zaujať stanovisko, nasleduje samotné čítanie biblického textu a záverečná modlitba. Pútavá, prekrásne ilustrovaná
kniha pomôže kráčať po ceste viery rodičom spoločne s deťmi.
Viazaná, 372 strán, 27,00 €
Členovia SSV 22,95 €

Nad Knihou kníh
Všeličo a všelikde čítame, no čo tak byť
aj v čítaní ekologickejší a vziať si ten najzdravší text: ten, ktorý máme zhora. Veď
Rok Božieho slova beží naplno, aby ako
prameň viery bolo Slovo životodarnou
miazgou každého kresťana.
Stôl Božieho slova nám Cirkev ponúka
nielen pri liturgii, ale s veľkou slobodou
aj na doma. Uznala nás za dospelých
kresťanov, ktorí nie sú odkázaní len na
jeho sprostredkované počúvanie v nedeľných šatách, keď ho dostávame ako
životné minimum sťaby na prídel. Naopak, potrebujeme ho čítať aj v domácich papučiach. Drobiť ho aj pre malých, chorých či vzdialených, a tak mu
dovoliť reštartovať našu domácu cirkev.

Zaiste nám, ani našim deťom, nebude
chutiť ako nutela, skôr ako vždy čerstvý
chlieb. Alebo sa z neho napime ako zo
živej vody, ktorú Duch Svätý v nás premení na víno radosti.
Zaiste aj vaši blízki milujú nové nápady.
A možno si už zopár týždňov lámete hlavu, ako ich viac „namotať“ na Bibliu. Čo
tak večer, kým sa rodina otrasie zo zážitkov dňa a osvieži z celodennej únavy,
zastrúhať ceruzky pre najmenších, aby
si počuté mohli vyfarbiť alebo nakresliť, pripraviť sviečku, pohár čistej vody
a kúsok plátna, na ktoré sa položí Biblia?
Sprava k nej miesto dekorácie dať nožík a zľava vidličku. A keď si posadáme
okolo, otvoríme ju, kde sme včera pre-

stali, a znova kúsok po kúsku odkrojíme
pre všetkých z Božieho slova, k sýteniu
ktorým nás naliehavo povzbudzuje aj
pápež František.
Biblický príbeh či úryvok na každý deň
s krásnym obrázkom, otázkou na zamyslenie a krátkou modlitbou ponúka
aj Rodinná Biblia od Sally Ann Wrightovej. Pre starších členov rodiny či pre
mladých na internáte ponúkame mnohé ďalšie vydania Svätého písma a kníh
na zblíženie sa s ním, aby v tomto roku
Božie slovo vstúpilo aj do vašej rodiny
nanovo a celkom originálne.
Dagmar Kráľová
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Rok Božieho slova

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie kompletného
Svätého písma vychádza v obľúbenom formáte 105 x 145 mm.
Text je členený dvojstĺpcovo, pričom poznámky sa nenachádzajú
na príslušnej strane, ale vzadu
za textom Písma.
Brožovaná, 1 880 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

Y-BIBLIA
Prináša výber textov Starého i Nového zákona, doplnený o úvody a vysvetlivky biblických reálií. Dopĺňajú ju krásne
fotografie zo Svätej zeme, ale
aj myšlienky známych osobností
či svätcov.
Brožovaná, 432 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Sväté písmo vo väčšom formáte a s väčším typom
písma vychádza v novom grafickom spracovaní, ktoré uľahčuje čítanie i orientáciu v rozsiahlej publikácii.
Ponúka prílohu s rodinnou kronikou, do ktorej si jednotliví členovia môžu zapisovať významné udalosti.
Kniha kníh sa tak môže stať duchovným klenotom
každej rodiny. Dostupná je v baklažánovej a modrej
farbe. V ponuke je aj exkluzívna verzia v koži.
Viazaná, 3 360 strán, 40,00 €
Členovia SSV 34,00 €
Verzia v koži 99,00 €
Členovia SSV 84,15 €

Iva Hothová, Andre Le Blanc

KOMIKSOVÁ BIBLIA
Pre čitateľov od 10 do 99 rokov
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 ľudstva –
Svätého písma.
Viazaná, 800 strán, 29,90 €
Členovia SSV 25,42 €

Rosa Medianiová – Silvia Colombová

BIBLIA NIELEN PRE DETI
Kniha obsahuje 59 starozákonných a 53 novozákonných udalostí. Prednostne je určená pre
deti a tínedžerov, ale aj dospelí, ktorí sa ešte nedopracovali
k prečítaniu celej Biblie, môžu
vďaka nej získať ucelený pohľad
na biblické dejiny.
Flexo, šitá, 232 strán, 10,60 €
Členovia SSV 9,01 €

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

N OV I N K Y Z O S P O L K U JA R 2 02 0 /

Martina Jokelová-Ťuchová
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John Henry Newman

JEDNO SRDCE, JEDNA DUŠA
Pamätný album a sprievodca
predmanželskej prípravy a sviatosti manželstva
Darčeková publikácia obsahuje
modlitby, požehnania, Božie slovo,
citáty známych osobností, vynaliezavé tipy a rady na cestu v dobrom i v zlom.
Viazaná, 72 strán, 15,00 €
Členovia SSV 12,75 €

APOLOGIA PRO VITA SUA
Prehľad mojich náboženských
názorov
John Henry Newman vyvolal
šok i pobúrenie, keď v roku 1845
oznámil svoj prestup do Katolíckej cirkvi. Svoju Apológiu napísal
o dvadsať rokov neskôr na verejný útok Charlesa Kingsleyho.
Viazaná, 608 strán, 49,00 €
Členovia SSV 41,65 €

Yvonne Estiennová

Novinka

MUŽ OBETY
Výzvu radikálne prežívať evanjeliové rady začul vo svojom srdci aj hlavný hrdina knihy Michal Augier. Pochopil,
že kňazské povolanie sa nedá prežívať polovičato, lebo sa
stane alebo karikatúrou, alebo predmetom pohoršenia.
Svojou rozhodnosťou, presvedčivosťou a láskavou obetavosťou potvrdil slová Listu Hebrejom, že každý kňaz je
ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby
prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti (5, 1 – 2). Iba srdce milujúce Boha dokáže tak nezištne
a veľkoryso slúžiť človeku, ako to dokázal kňaz túžiaci po
svätosti, vykreslený v tomto románe.
Brožovaná, 168 strán, 13,50 €
Členovia SSV 11,48 €

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. Pápež František vo
svojich úvahách neostáva iba
v rovine teórie – jeho odpovede
sú plné viery, životných skúseností a optimizmu.
Viazaná, 88 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Pápež František a Marco Pozza

ZDRAVAS’, MÁRIA
Kniha rozhovorov pápeža Františka a talianskeho kňaza Marca
Pozzu o obľúbenej mariánskej
modlitbe Zdravas’, Mária je napísaná podobným štýlom ako ich prvá
spoločná kniha Otče náš. Publikácia vznikla na základe rozhovorov
pre taliansku televíziu TV2000,
pričom čerpá aj z príhovorov pápeža pred modlitbou Anjel Pána
a zo stredajších katechéz.
Viazaná, 96 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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PÔSTNE
A VEĽKONOČNÉ
INŠPIRÁCIE

Pavol Zahatlan

KRÍŽOVÁ CESTA
Autor do jednotlivých meditácií
starodávnej kresťanskej pobožnosti zakomponoval myšlienky
dvoch veľkých teológov – Hansa Ursa von Balthasara a Benedikta XVI.
Brožovaná, 36 strán, 1,00 €
Členovia SSV 0,85 €

Martina Grochálová

KRÍŽOVÁ CESTA MUČENÍKOV MISIÍ
A SVEDKOV VIERY
Jednotlivé zastavenia krížovej cesty približujú životné osudy
ľudí, ktorí sa v 20. a 21. storočí vložili do služby chudobným
alebo sa postavili proti autoritárskym režimom a za tragických okolností prišli o život. Okrem známych tvárí ako
Oscar Romero či brat Roger z Taizé nechýbajú medzi nimi
štyri osobnosti zo Slovenska – sestra Veronika Rácková,
páter Jozef Hermanovský, rozvojová pracovníčka Danica
Olexová a etnologička Emília Bihariová.
Brožovaná, 40 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 €

Ľubomír Grega

KRÍŽOVÁ CESTA
Pokoncilová
Pokoncilová alebo biblická krížová cesta sa od klasickej pobožnosti líši iným typom zastavení. Zachytáva najdôležitejšie
udalosti Ježišovho života od Poslednej večere až po jeho zmŕtvychvstanie.
Brožovaná, 36 strán, 1,60 €
Členovia SSV 1,36 €

Vincent Malý, Štefan Fábry

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
A VEĽKONOČNÉ
TROJDNIE
Obrady podľa obnovenej liturgie
spolu s vysvetlivkami a komentármi s pastoračným zameraním. Príručka môže byť na osoh
veriacim, ktorí sa zúčastňujú na
sláveniach Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia.
Brožovaná, 352 strán, 13,90 €
Členovia SSV 11,82 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Komiks
VEĽKONOČNÝ PRÍBEH
Pre deti od 7 do 12 rokov
Pútavý komiks približuje udalosti od Ježišovho slávnostného
vstupu do Jeruzalema až po víťazné vzkriesenie. Okrem komiksových obrázkov ukrýva úlohy na
lúštenie, dopĺňanie či spájanie.
Brožovaný, 16 strán, 2,40 €
Členovia SSV 2,04 €

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, 3,40 €
Členovia SSV 2,89 €

Toto je deň Krista Pána,
radujme sa, aleluja.
Nech vás vzkriesený
Kristus naplní
svojím pokojom a pravo
u radosťou.
Požehnané veľkonočné
sviatky
zo srdca želá
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Veľkonočné pohľadnice
Cena od 0,10 €
Členovia SSV 0,09 €

Józef Augustyn

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Kniha ponúka návod, ako sa čo
najlepšie zahĺbiť do spytovania
svedomia, ktoré je najdôležitejšou prípravnou časťou sviatosti zmierenia. Určená je tak pre
kajúcnika, ako i pre spovedníka.
Brožovaná, 88 strán, 4,80 €
Členovia SSV 4,08 €

PROFIMEDIA.SK, Neveriaci Tomáš, okolo 1890
ha – Vojtech, spol. s r. o.
17 01 Trnava, www.ssv.sk, eVojtech.sk

Veľkonočné pozdravy
Otváracie s farebnou obálkou
Cena od 0,20 €
Členovia SSV 0,16 €

150 rokov Spolku svätého Vojtecha
Vedeli ste, že:
• Spolok svätého Vojtecha má aj zbierku stredovekých listín? Uložená je v literárnom archíve SSV. Vzácny fond ukrýva
viac ako šesťdesiat listín z obdobia stredoveku, zachovaných v origináli. Medzi nimi
sa ukrýva aj osobne evidovaná fotokópia
listiny kráľa Bela III. z roku 1181.
• členstvo na podielovom princípe zaviedol do praxe zakladateľ Spolku svätého Vojtecha Andrej Radlinský už v roku
1870? V tomto období vznikali takzvané

jednateľstvá, dnes miestne skupiny. Jednateľstvá mal Spolok svätého Vojtecha
aj v zahraničí, napríklad v Spojených
štátoch amerických. Zaujímavým dokumentom zahraničných členov SSV je aj
originál jedálneho lístka z reštaurácie
v New Yorku, ktorý je uložený v literárnom archíve SSV.
• v literárnom archíve SSV sa nachádzajú aj zaujímavosti týkajúce sa Ludwiga van Beethovena? V literárnom archíve SSV sa nachádzajú spomienky, ako si

obyvatelia Trnavy a Piešťan spomínali na
100. výročie smrti tohto velikána hudby,
ale aj pozvánka s podrobným programom
Beethovenovej oslavy pri príležitosti 125.
výročia majstrovho pobytu v kúpeľoch
Piešťany.
– TČ –

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

Darujte 2 % alebo 3 % daní
jubilujúcemu SSV
Spolok svätého Vojtecha (SSV) je najstarším a dodnes najväčším združením katolíkov
na Slovensku. V súčasnosti má vyše 85-tisíc členov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Prácu tohto jedinečného diela môžete podporiť aj darovaním 2 % alebo 3 % svojich daní.
Viac sa dozviete v rozhovore s vedúcou členského oddelenia SSV Slavkou Nádaskou.
■ Ako využil Spolok svätého Vojtecha pro
striedky, ktoré získal z darovania dvoch ale
bo troch percent daní v minulých rokoch?
Posledné tri roky sme z prostriedkov od
darcov dvoch alebo troch percent daní
podporili predovšetkým putovnú výstavu o Andrejovi Radlinskom, ktorú si počas troch školských rokov mohli pozrieť
žiaci v 21 školách na celom Slovensku aj
v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Na výstavu sme dostali pozitívne ohlasy a sme radi, že sme týmto
spôsobom mohli obohatiť vyučovací proces. Po dlhom putovaní sme 17. júna 2019
výstavu o Andrejovi Radlinskom darovali
Farnosti Kúty, kde bola umiestnená v pamätnej izbe Andreja Radlinského.

chceme podporiť z darovaných dvoch
alebo troch percent daní.

■ Chystáte podobné aktivity aj v najbliž
šom období?
Keďže si tento rok pripomíname vzácne
150-ročné jubileum Spolku svätého Vojtecha, chceme ešte viac otvoriť svoje brány a ukázať, aké poklady skrýva náš spolok. Pripravujeme prezentácie pre školy
či iné kolektívy priamo v historickej budove SSV v Trnave, no na pozvanie radi
zavítame do škôl aj my. Okrem toho pripravujeme filmový dokument o Spolku
svätého Vojtecha. A práve tieto aktivity

■ Kde nájdu viac informácií tí, ktorí chcú
dvomi alebo tromi percentami daní pod
poriť SSV?
Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke Spolku svätého Vojtecha.
Tlačivo s vyhlásením o darovaní percent
dane nájdu záujemcovia v budúcom čísle Katolíckych novín. V prípade potreby
sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese clen@ssv.sk alebo na telefónnom čísle
033/590 77 33.

– RED –

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:

■ Kto môže darovať dve alebo tri percen
tá daní?
Dve percentá môžu darovať všetci pracujúci ľudia, či už zamestnanci, alebo samo
statne zárobkovo činné osoby, ale aj firmy.
Tí, ktorí si podávajú daňové priznanie,
to urobia priamo prostredníctvom neho
do 31. marca. Zamestnanci, ktorým robí
daňové priznanie zamestnávateľ, môžu
vyhlásenie o darovaní percent z dane poslať do konca apríla na príslušný daňový
úrad. Dobrovoľníci, ktorí majú potvrdenie
o odpracovanej činnosti, môžu venovať zo
svojich daní až tri percentá.

Názov knihy

www.ssv.sk

Staňte sa členom
Spolku svätého
Vojtecha
Členstvo v Spolku svätého Vojtecha
(SSV) prináša viaceré výhody a bonusy. Pre svojich členov od roku 1872
až dodnes každoročne vydávame obľúbený kalendár Pútnik svätovojtešský
a podielovú knihu. Tento rok sme našim členom zaslali aj publikáciu Litánie pre verejnú a súkromnú pobožnosť.
Veľkou výhodou členstva je zľava 15
percent na všetky knihy z vydavateľstva SSV, ktorú si členovia môžu
uplatniť v predajniach Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode eVojtech.sk. Zároveň členom
ponúkame zľavy na kúpeľné pobyty
či pútnické zájazdy u našich partnerov. Prehľad všetkých zliav nájdete
na internetovej stránke www.ssv.sk
a v Pútniku svätovojtešskom. Za všetkých členov Spolku svätého Vojtecha
sa slávi raz v roku svätá omša, spravidla na sviatok sv. Vojtecha.
Pozvite svojich blízkych, aby sa stali
hrdými členmi SSV, alebo im členstvo darujte pri príležitosti narodením, menín alebo narodenia dieťaťa.

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.

E-KNIHY
E-kniha
Anton Fabian
Július Chalupa

Novinka

N OV I N K Y Z O S P O L K U JA R 2 02 0 /

E-kniha

E-kniha

Novinka
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Novinka

STUDŇA
A PAVUČINA

Pápež František

Alessandro Manzoni

Úvahy inšpirované evanjeliom na liturgický rok A
Zamyslenia sú rozdelené do jednotlivých
období liturgického roka. Pozornosť čitateľa
pútajú pozoruhodnými príkladmi zo života,
ktoré nútia zamyslieť sa, ale v nijakom prípade nemoralizujú.
Cena 10,50 €

Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého
Otca Františka mladým a celému Božiemu
ľudu. Text je inšpirovaný synodou o „mladých, viere a rozlišovaní povolania“, ktorá
sa konala v roku 2018.
Cena 3,50 €

Výnimočný román sa dotýka základných tém
ľudského života. Zasadený je do Lombardska v čase španielskej nadvlády. Rozpráva
príbeh dvoch mladých snúbencov, Lucie
a Renza, ktorých ľudská zloba a ctižiadosť
od seba na dlhý čas oddelí.
Cena 24,00 €

CHRISTUS VIVIT

E-kniha

SNÚBENCI

E-kniha

E-kniha

Leo Maasburg

Aleš Opatrný

AKO POTEŠIŤ
SPOVEDNÍKA

NASLEDOVANIE
KRISTA

Mimoriadne úspešná kniha rakúskeho kňaza Lea Maasburga, ktorý sprevádzal svätú
Matku Terezu na jej mnohých cestách po
celom svete, prináša úsmevné i vážne epizódy zo života obľúbenej svätice.
Cena 10,00 €

Autor ako vynikajúci a triezvy znalec človeka
búra falošné prístupy k spovedi, prináša nové
spovedné zrkadlá a usiluje sa poukázať na
to, že spoveď má byť predovšetkým stretnutím s odpúšťajúcim a uzdravujúcim Bohom.
Cena 4,50 €

Kniha, ktorej autorstvo sa pripisuje nemeckému augustiniánskemu mníchovi Tomášovi Kempenskému, bola dlho považovaná za
najdôležitejší návod na nasledovanie života
Ježiša Krista.
Cena 3,50 €

MATKA TEREZA
Neobyčajné príbehy

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 presvedčenie, 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.

PRIHLÁŠKA
Meno:

Priezvisko:

*Mesiac narodenia (*Nepovinný údaj):
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
Telefón:

PSČ:
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 kedykoľvek 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 knihách. 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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Prvé sväté prijímanie

Martina Jokelová-Ťuchová

S JEŽIŠOM V SRDCI
Príprava a pamiatka
na prvé sväté prijímanie
Interaktívna knižka 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 či pozvánky na
slávnostnú hostinu.
Viazaná, 48 strán, 6,10 €
Členovia SSV 5,19 €

OD SRDCA K SRDCU
Malý modlitebník a spevník
Detský modlitebník s výberom
piesní z Jednotného katolíckeho spevníka obsahuje základné
kresťanské modlitby, slávenie
svätej omše, priebeh sviatosti
zmierenia a modlitby na rozličné príležitosti.
Viazaný, 376 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83 €

YOUCAT PRE DETI
Katolícky katechizmus pre deti a rodičov
s predhovorom pápeža Františka
Netradičný katolícky katechizmus pre deti a rodičov z obľúbenej edície Youcat vznikol zo spolupráce rodičov, učiteľov, kňazov a vedúcich detských spoločenstiev z Rakúska,
Nemecka a zo Slovenska. Je to kniha radostná a moderná,
určená pre deti vo veku od osem do dvanásť rokov. Začína
sa inšpiratívnym predhovorom pápeža Františka, sprevádzajú ju pekné fotografie i veselé obrázky, nechýbajú v nej
pútavé myšlienky či zábavné vtipy.
Flexo, šitá, 240 strán, 23,50 €
Členovia SSV 19,98 €

Sally Ann Wrightová

365 BIBLICKÝCH
PRÍBEHOV PRE DETI
Pútavá, prekrásne ilustrovaná
kniha prináša na každý deň roka
jeden príbeh, takže deti v priebehu roka vniknú do sveta Biblie
a spoznajú hlavné biblické postavy a udalosti.
Viazaná, 224 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Novinka
Marion Thomasová

BIBLIA PRE
PRVOPRIJÍMAJÚCICH
Plnofarebná publikácia ponúka výber kľúčových biblických
príbehov. Postupne odkrýva 40
starozákonných epizód od stvorenia sveta a 34 novozákonných
príbehov od Ježišovho narodenia
až po vzkriesenie.
Viazaná, 160 strán, 9,90 €
Členovia SSV 8,42 €

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

