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Básnická skladba Paula Claudela Krížo-
vá cesta prichádza v novom slovenskom 
preklade v čase, keď je jej aktuálnosť 
znásobená ľudskými obavami a úzkos
ťou, ale zároveň i nádejou ukrytou v bás
nickom slove, neoddeliteľne spojenom 
s vierou v Ježiša Krista. 
Claudelova Krížová cesta patrí medzi veľ
diela svetovej poézie, hoci ju tvorí iba 
štrnásť básní, vzájomne prepojených 
témou a stupňovitým rozvíjaním zá
kladnej myšlienky o spásonosnom čine 
Ježiša Krista, ktorý po odsúdení vyšiel 
na cestu utrpenia (od pevnosti Antonia 
na Golgotu v Jeruzaleme). To je základ
ný rámec tejto básnickej skladby daný 
veľkonočnou pobožnosťou, ktorou si 
veriaci pripomínajú Kristovo utrpenie 
v štrnástich zastaveniach. Každé zastave
nie má svoj osobitný význam a osobitnú 

úlohu v dramatickom gradovaní celého 
obrazu Kristovej poslednej pozemskej 
cesty. A práve v jedinečnom uchopení 
tohto obrazu, v ktorom je obsiahnutý 
Kristov odkaz celému ľudstvu, sa fran
cúzsky básnik Paul Claudel prejavil ako 
originálny tvorca spájajúci v rovnováhe 
pól náboženský s pólom básnickým. Krí-
žovú cestu môžeme teda čítať ako báseň 
i ako modlitbu. 
Claudel nezobrazuje jednotlivé výjavy 
ako pasívne, ale naplnené živým dy
chom Kristovej prítomnosti, akoby sa 
krížová cesta opakovala v každom z nás 
bez ustania. Existenciálny rozmer tohto 
diela je evidentný s odkazom na ľudskú 
zodpovednosť vo svetle Kristovho spá
sonosného činu. Ale v tom istom odka
ze zároveň čítame, že človek prestal byť 
bezmocný a opustený. Z náboženského 

hľadiska má Krížová cesta prvky litánií, 
v ktorých opäť nachádzame Claudelo
vo neúnavné sprítomňovanie Kristovej 
cesty utrpenia a mučeníckej smrti v ľud
skom svete bez časového obmedzenia. 
Claudel tak spojil báseň s liturgiou slova. 
Cez sugestívne obrazy hmotného sveta 
a telesného utrpenia presvitá Spasiteľov 
duch a pred čitateľom sa rozprestiera 
stôl Božieho slova. Krížová cesta sa od 
svojho vzniku v roku 1911 dočkala mno
hých vydaní jednak vo vlasti svojho tvor
cu, jednak i za jej hranicami v mnohých 
prekladoch. Toto vydanie je obohatené 
sledom názorných obrazov akademic
kého maliara Miroslava Cipára, ktoré 
spolu s Claudelovou básňou tvoria jed
noliaty celok.

Ján Švantner
básnik, esejista, publicista a prekladateľ

Báseň a modlitba

NovinkaPaul Claudel
KRÍŽOVÁ CESTA
Krížová cesta francúzskeho básnika Paula Claudela v novom pre-
klade Jána Švantnera vyšla pri príležitosti 150. výročia založenia 
Spolku svätého Vojtecha. Veľká báseň napísaná v špecifickom 
„claudelovskom versete“ sprítomňuje Ježišov spásonosný čin, 
akoby sa Kristova krížová cesta opakovala medzi nami v kaž-
dom čase a v každom z nás. Je príležitosťou na osobnú medi-
táciu a pozvaním k umeleckému zážitku obohatenému ilustrá-
ciami akademického maliara Miroslava Cipára. 

„Teraz, keď v jeho srdci otvor je a keď sú prebodnuté jeho dlane,
niet kríža medzi nami, na ktorý by nebolo už jeho telo dané,
a niet v nás hriechu, čo by neotváral jeho rany!“

Paul Claudel, Krížová cesta 

Šitá, 28 strán, 10,00 € • členovia SSV 8,50 €
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OBRÁZKY  
S MODLITBAMI 
Modlitba manželov k sv. Jo-
zefovi, Modlitba snúbencov 
k sv. Jozefovi, Modlitba za šťast-
nú smrť na príhovor sv. Jozefa 
a Modlitba k Svätej rodine na 
praktických kartičkách.
Cena každého obrázka 0,30 €

LITÁNIE 
K SV. JOZEFOVI 
Praktická skladačka „do 
ruky“ s Litániami k sv. Jo-
zefovi.
4 strany
Cena 1,00 €

ÚCTA K SVÄTÉMU JOZEFOVI
 
Publikácia zostavovateľa Štefana Fábryho ponúka kom-
plexný pohľad na postavu svätého Jozefa – prináša in-
formácie o jeho živote, jeho mieste v ľudovej zbožnos-
ti, ale predovšetkým verejné i súkromné pobožnosti 
k svätcovi, ktorého môžeme v Roku svätého Jozefa viac 
spoznávať a inšpirovať sa jeho vierou a dôverou k Bohu. 
Záver brožúry prináša podnetné úvahy o svätom Joze-
fovi z pera známych teológov.

„Jozefa vzývame ako mocného ochrancu a patróna ce-
lej Cirkvi, ako vzácneho orodovníka, ktorý prednáša naše 
prosby tomu Bohu, ktorý žil v jeho dome, ako svätca, kto-
rého spravodlivé srdce rozumie nášmu životu s jeho ra-
dosťami i starosťami.“

Štefan Fábry, zostavovateľ

Brožovaná, 112 strán, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €

Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre an-
gažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cir-
kevnej skutočnosti. Pápež František sa na nás obracia: „Už teraz 
pozývam všetkých, aby sa zapojili do iniciatív, ktoré sa budú organi-

zovať počas tohto roka. Zverujeme Svätej rodine z Nazareta, zvlášť 
svätému Jozefovi, vnímavému manželovi a otcovi, túto cestu spo-
ločne s rodinami celého sveta, aby sa stali kvasom novej ľudskosti.“

SVÄTÝ JOZEF,
PATRÓN ŠŤASTNEJ SMRTI,

ORODUJ ZA NÁS.

MODLITBA SNÚBENCOV

K SV. JOZEFOVI 

ROK SVÄTÉHO JOZEFA A ROK RODINY

Nihil obstat: ThDr. Joannes Šulík, PhD.
Imprimatur: Mons. Joannes Orosch,
Archiepiscopus Tyrnaviensis
Trnava die 24 aprilis 2015, nr. 3084/15

Snímka: iStock by Getty Images
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SVÄTÝ JOZEF,
ORODUJ ZA NÁS!

K tebe sa utiekame, svätý Jozef

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach 
a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou 
voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá 
ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, 
a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie die-
ťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou 
nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou 
prispej nám na pomoc v našich biedach. 

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené 
pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, 
všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, 
mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; 
a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebez-
pečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred 
nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom 
a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby 
sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli 
viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť 
večnú blaženosť. Amen.

MODLITBA MANŽELOV
K SV. JOZEFOVI

AMORIS LAETITIA
Posynodálna exhortácia Svätého 
Otca Františka o láske v rodine
Dokument Amoris laetitia – Radosť 
lásky, ktorý vznikol štyri mesiace po 
skončení biskupskej synody o rodi-
ne, je venovaný rodine a manžel stvu. 
Pápež sa v ňom zaoberá stavom sú-
časnej rodiny a manželského života, 
pričom poukazuje na krásu vzájom-
ného manželského spolužitia i jeho 
hodnoty, no nevyhýba sa ani ťažkos-
tiam dnešnej rodiny. 
Brožovaná, 208 strán, 5,20 €
Členovia SSV 4,42 €

NOVÉNA K SVÄTÝM  
MANŽELOM MARTINOVCOM
Modliť sa k svätému manželskému 
páru pre nás nie je až také bežné, 
pretože si svätosť spájame skôr 
s jednotlivcami. Táto novéna chce 
pomôcť všetkým manželským pá-
rom predkladať svätým manželom 
Martinovcom nielen ich ťažkosti 
a starosti rodinného života, ale ich 
aj povzbudiť, aby prijali a žili vzá-
jomný vzťah ako spoločnú cestu 
k svätosti.
Spinkovaná, 44 strán, 1,80 €
Členovia SSV 1,53 €
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Viliam Judák
PUTOVANIE K ZÁZRAKU VEĽKEJ NOCI 
Knižná novinka od nitrianskeho biskupa Viliama Judáka 
Putovanie k zázraku Veľkej noci je pozvaním k prežitiu Pôst-
neho obdobia s radosťou a otvoreným srdcom pre Ježiša. 
Kniha má dve časti: v Kalendáriu (od Popolcovej stredy po 
Veľkonočnú nedeľu) nájdeme originálne podnety na kaž-
dodennú meditáciu. V druhej časti nám autor netradičným 
pohľadom ponúka zaujímavosti o postavách, ktoré zohrali 
svoju úlohu pri udalostiach Veľkej noci. 

„On je tým, ktorý vidí ďalej a dáva nám silu aj svetlo. 
On je ten, ktorý ,vstal z mŕtvych a už viac neumiera’. 
On je zárukou novej duchovnej jari, a tým aj našej nádeje! 
Preto, Pane, zostaň s nami!“ 

Viliam Judák

Viazaná, 288 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Novinka

INŠPIRÁCIE NA PÔST

Pavol Zahatlan
KRÍŽOVÁ CESTA
Autor do jednotlivých meditácií 
starodávnej kresťanskej pobož-
nosti zakomponoval myšlienky 
dvoch veľkých teológov – Hansa 
Ursa von Balthasara a Benedik-
ta XVI.
Brožovaná, 36 strán, 1,00 €
Členovia SSV 0,85 €

Martina Grochálová
KRÍŽOVÁ CESTA MUČENÍKOV
MISIÍ A SVEDKOV VIERY
Jednotlivé zastavenia krížovej ces-
ty približujú životné osudy ľudí, ktorí 
sa v 20. a 21. storočí vložili do služ-
by chudobným alebo sa postavili 
proti autoritárskym režimom a za 
tragických okolností prišli o život: 
Oscar Romero, brat Roger z Taizé, 
sestra Veronika Rácková, páter Jo-
zef Hermanovský, Danica Olexová, 
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. Zachy-
táva najdôležitejšie udalosti Ježi-
šovho 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
Kompletné texty všetkých obradov 
Veľkého týždňa od Kvetnej nedele 
po Veľkonočnú nedeľu s komen-
tármi a vysvetlivkami. Určená je 
hlavne pre veriacich, ktorí chcú 
tento milostivý čas prežiť inten-
zívne a aktívne sledovať priebeh 
obradov napríklad aj cez médiá.
Brožovaná, 352 strán, 13,90 €
Členovia SSV 11,82 €
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Aleš Opatrný 
AKO POTEŠIŤ SPOVEDNÍKA
Autor ako vynikajúci znalec člo-
veka búra falošné prístupy k spo-
vedi, prináša nové spovedné zr-
kadlá a usiluje sa poukázať na 
to, že spoveď má byť predovšet-
kým stretnutím s odpúšťajúcim 
a uzdravujúcim Bohom.
Brožovaná, 88 strán, 6,50 € 
Členovia SSV 5,53 € 

Veľkonočné
pozdravy

Otváracie s obálkou 
Cena 1,20 € 

Veľkonočné
pohľadnice 
Cena 0,30 €

Socha zmŕtvychvstalého Krista v Kostole svä-
tého Šebastiána v Negombe na Srí Lanke, 
v ktorom na Veľkú noc 2019 počas teroristic-
kého útoku zahynulo 115 ľudí. Socha Vzkrie-
seného zostala neporušená, no je pokropená 
ľudskou krvou.

Komiks 
VEĽKONOČNÝ
PRÍBEH 
Pre deti od 7 do 12 rokov 
Pútavý komiks približuje udalosti 
od Ježišovho slávnostného vstu-
pu do Jeruzalema až po víťazné 
vzkriesenie. Okrem komiksových 
obrázkov ukrýva úlohy na lúšte-
nie, 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 prerozpráva-
ný v krátkych jednoduchých tex-
toch a oku lahodiacich ilustráciách. 
Pripravuje dieťa na tajomstvá Veľ-
kej noci: „Mária Magdaléna veľmi 
smútila, až kým nesvitlo nedeľné 
veľkonočné ráno, keď sa stalo nie-
čo mimoriadne.“
Viazaná, 32 strán, 3,40 € 
Členovia SSV 2,89 €

Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
Nech vás vzkriesený Kristus naplnísvojím pokojom a pravou radosťou. Požehnané veľkonočné sviatky

zo srdca želá

Verzia e-kniha (objednáva sa výlučne cez www.eVojtech.sk) 
vo formáte EPUB, PDF a MOBI 4,50 €

© Jozef Vydrnák, PROFIMEDIA.SK, Neveriaci Tomáš, okolo 1890

Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o.

Radlinského 5, 917 01 Trnava, www.ssv.sk, eVojtech.sk

Socha zmŕtvychvstalého Krista 
v Kostole sv. Šebastiána v Negombe na Srí Lanke, 
kde na Veľkú noc 2019 počas teroristického útoku 
zahynulo 115 ľudí. Socha Vzkrieseného zostala 
neporušená, no je pokropená ľudskou krvou. 
Snímka: Jozef Šelinga   
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, spol. s r. o.
Radlinského 5, 917 01 Trnava
www.ssv.sk, eVojtech.sk

V RADOSTI VEĽKEJ NOCI

Marian Šuráb
DEVIATNIK K BOŽIEMU 
MILOSRDENSTVU 
Druhú veľkonočnú nedeľu slávi-
me ako Nedeľu Božieho milosr-
denstva. Deväťdňová pobožnosť 
nás pozýva meditovať o Božom 
slove a hľadať v ňom veľkosť Bo-
žieho milosrdenstva. Súčasťou 
novény sú Litánie k Božiemu mi-
losrdenstvu.
Brožovaná, 28 strán, 0,90 € 
Členovia SSV 0,77 € 



NOV I N K Y ZO  SP OL K U JA R 2021 /  5

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

SPOLOČNÝ MENOVATEĽ – FRANTIŠEK 

Pápež František a Gianni Valente
BEZ NEHO NEMÔŽEME 
NIČ UROBIŤ
Misionármi v dnešnom svete
Pápež František v rozhovore s no-
vinárom tlačovej agentúry Fides 
vysvetľuje, ako možno plniť mi-
sijné poslanie v súčasnom svete. 
Zdôrazňuje, že protagonistom mi-
sijného poslania nie je misionár, 
ale Duch Svätý, bez ktorého ne-
môžeme nič urobiť.
Viazaná, 72 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Pápež František
FRATELLI TUTTI 
Encyklika o bratstve a sociálnom priateľstve
Byť blížnymi a blízkymi v dnešnom globalizovanom svete, 
prehlbovať skutočné vzťahy a sociálne priateľstvo a brat-
stvo, ktoré nikoho nevylučuje – to sú hlavné témy, ktoré 
Svätý Otec rozvíja vo svojej novej encyklike. Výstižne po-
menúva najvypuklejšie aspekty dnešnej doby a povzbu-
dzuje nás, aby sme sa zapájali do budovania spoločného 
dobra ako jednotlivci, národ či celá spoločnosť. Jednotlivé 
témy odvíja od podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, 
ktoré aplikuje na súčasnú situáciu. Pápež František hovorí 
otvorene, kriticky, ale vyvážene. Opakovane zdôrazňuje, že 
každý človek má rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, 
na základe ktorej majú mať všetci rovnaké šance, pretože 
sme deťmi jedného Otca.
Brožovaná, 160 strán, 6,00 €
Členovia SSV 5,10 €

Pápež František a Marco Pozza
ZDRAVAS’, MÁRIA
Kniha rozhovorov pápeža Fran-
tiška a talianskeho kňaza Marca 
Pozzu o obľúbenej mariánskej 
modlitbe Zdravas’, Mária je napísa-
ná podobným štýlom ako ich prvá 
spoločná kniha Otče náš. Publiká-
cia vznikla na základe rozhovorov 
pre taliansku televíziu TV2000, 
pričom čerpá aj z príhovorov pá-
peža pred modlitbou Anjel Pána 
a zo stredajších katechéz.
Viazaná, 96 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Novinka

Pápež František
a Luigi Maria Epicoco
SVÄTÝ JÁN PAVOL VEĽKÝ
Publikácia prináša priateľské 
rozhovory Svätého Otca Fran-
tiška s kňazom Luigim Mariom 
Epicocom. V knihe nájdete pá-
pežove živé, intenzívne a hlbo-
ké spomienky na svojho pred-
chodcu.
Viazaná, 80 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Pápež František a Marco Pozza
VERÍM V BOHA
Doteraz nezverejnená reflexia 
o koreňoch našej viery
Kniha je tretia zo série rozho-
vorov kaplána a novinára Mar-
ca Poz zu s pápežom Františ-
kom. Na jednotlivých stranách 
nájdeme rukopis modlitby Ve-
rím v Boha vždy s podčiarknutou 
invoká ciou, za ktorým nasledu-
je rozhovor a krátka meditácia.
Viazaná, 120 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €
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Členstvo v Spolku svätého Vojte
cha prináša viaceré výhody a bonu
sy. Pre svojich členov od roku 1872 
až dodnes každoročne vydáva SSV 
obľúbený kalendár Pútnik svätovoj-
tešský a podielovú knihu. Tento rok 
dostali členovia aj Novénu odovzdanos-
ti a vreckový kalendárik s kupónmi 
na zľavy. Veľkou výhodou členstva je 
zľava 15 % na všetky knihy z vydava
teľstva SSV, ktorú si členovia môžu 
uplatniť v predajniach Spolku svä
tého Vojtecha a v internetovom ob
chode eVojtech.sk. Zároveň členom 
ponúkame zľavy na kúpeľné pobyty 
či pútnické zájazdy u našich partne
rov. Prehľad všetkých zliav nájdete 
na internetovej stránke www.ssv.sk 
a v Pútniku svätovojtešskom. Za všet
kých členov Spolku svätého Vojtecha 
sa slávi raz v roku svätá omša, spra
vidla na sviatok svätého Vojtecha. 
Pozvite svojich blízkych, aby sa stali 
hrdými členmi SSV alebo im členstvo 
darujte pri príležitosti narodenín, 
menín, uzavretia sviatosti manžel
stva alebo narodenia dieťaťa. – SSV –

Pridajte sa do rodiny
členov 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. Pre svojich členov 
vydáva každoročne hodnotnú literatúru, ktorá už 150 rokov pomáha ľuďom v neľahkých časoch.

Rozhodnite
o 2 % alebo 3 %
vašej dane
www.ssv.sk

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.

Chcete byť súčasťou
nášho diela?
Darujte 2 % alebo 3 % z vašich daní 
Spolku svätého Vojtecha.

Rozvoj tohto jedinečného diela môžete pod
poriť aj vy darovaním 2 % alebo 3 % zo svojich 
daní. O tom, prečo je to dôležité a akým spô
sobom môžete prispieť, informuje vedúca 
členského oddelenia SSV Slavka Nádaská. 
■ Akým spôsobom už využil SSV prostried-
ky z darovania 2 % alebo 3 % v minulosti? 
Posledné roky sme z prostriedkov od dar
cov podporili putovnú výstavu o význam
nom dejateľovi a zakladateľovi SSV kňazovi 
Andrejovi Radlinskom, ktorú si pozreli žia
ci v 21 školách po celom Slovensku. Medzi 
ďalšie projekty, ktoré sme mohli zo spomí
naných darov financovať, patrili aktivity 
spojené s vlaňajším 150ročným jubileom 
SSV. Pri tejto príležitosti sme podporili vy
danie bibliofílie s názvom Krížová cesta od 
francúzskeho autora Paula Claudela v pre
klade slovenského básnika Jána Švantnera 
a s ilustráciami akademického maliara Mi
roslava Cipára. Číslovaná edícia s podpismi 
autorov vyšla v náklade 150 kusov. Vydali 
sme aj veľkoformátový pamätný list so zo
brazením svätého Vojtecha od majstra Mi
roslava Cipára, ktorý vyšiel v limitovanej 
edícii 1 500 kusov. K tomuto jubileu bola 
aj v dielni Mincovne Kremnica vyrobená 

pamätná medaila so zobrazením svätého 
Vojtecha podľa návrhu grafického štúdia 
Pergamen. A časť finančných prostriedkov 
sme použili na prípravu dokumentárneho 
filmu o histórii a význame Spolku svätého 
Vojtecha, ktorý v spolupráci s RTVS uzrie 
svetlo sveta v roku 2021. 
■ Kto môže darovať tieto 2 %,  
prípadne 3 % daní?
Dve percentá môžu darovať všetci pracu
júci ľudia, či už zamestnanci alebo samo
statne zárobkovo činné osoby, ale aj firmy 
(ak ich 2 % budú minimálne 3 €). Tí, ktorí 
si podávajú daňové priznanie, to urobia 
pro stredníctvom neho do 31. marca (prí
padne predĺženej lehoty). Zamestnanci, 
ktorým robí daňové priznanie zamestná
vateľ, môžu vyhlásenie o darovaní percent 
z dane poslať do konca apríla na príslušný 
daňový úrad. Dobrovoľníci, ktorí majú po
tvrdenie o odpracovanej činnosti, môžu 
venovať zo svojich daní až tri percentá. 
Všetky informácie sú dostupné na we
bovej stránke www.ssv.sk. V prípade po
treby sme vám k dispozícii na emailovej 
adrese clen@ssv.sk alebo na telefónnom 
čísle 033/590 77 33. – RED –
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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 

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie kompletného 
Svätého písma vychádza v obľú-
benom formáte 105 x 145 mm. Text 
je členený dvojstĺpcovo s poznám-
kami od biblistu Jozefa Heribana, 
SDB, za textom Písma.
Brožovaná, 1880 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

VO SVETLE BOŽIEHO SLOVA
„Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie." (Z Liturgie hodín na posvätenie času)

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Sväté písmo v prehľadnom grafickom 
spracovaní s väčším typom písma, 
ktoré uľahčuje čítanie i orientáciu, 
s prílohou pre rodinnú kroniku. Do-
stupné je v baklažánovej a modrej 
farbe. V ponuke je aj exkluzívna ver-
zia 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 (objednáva sa výluč-
ne cez www.eVojtech.sk) vo formáte 
PDF 19,00 €

NOVÝ ZÁKON
Nový zákon v praktickom strednom formáte s úvodmi 
k jednotlivým knihám a poznámkami renomovaného 
biblistu Jozefa Heribana, SDB, je vhodný na každoden-
né čítanie Svätého písma či na štúdium. Pápež František 
nás povzbudzuje, aby sme Bibliu 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 Sväté písmo je plné drahocenných perál, ktoré 
môžeme bez väčšieho nebezpečenstva a námahy získať, 
pričom úžitok je nevysloviteľný.“ svätý Ján Zlatoústy

Pevná, viazaná – plátno, alebo brožovaná, viazaná – ume-
lá koža, rozmer 105 x 180 mm, 780 strán
Cena 16,00 € • členovia SSV 13,60 €
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O. 

Martina Jokelová-Ťuchová 
S JEŽIŠOM V SRDCI 
Príprava a pamiatka
na prvé sväté prijímanie 
Interaktívna knižka ponúka pries-
tor na zápisky detí z prežívania dô-
ležitého dňa prvého svätého prijí-
mania, prípravu na svätú spoveď, 
praktickú skladačku s priebehom 
sviatosti zmierenia, malý katechiz-
mus, príklady svätých, ale aj úlohy 
či pozvánky na slávnostnú hostinu.
Viazaná, 48 strán, 6,10 €
Členovia SSV 5,19 €

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

YOUCAT PRE DETI
Katolícky katechizmus pre deti a rodičov 
s predhovorom pápeža Františka
Netradičný katechizmus pre deti a rodičov vznikol za spolupráce 
rodičov, učiteľov, kňazov a vedúcich detských spoločenstiev z Ra-
kúska, Slovenska a Nemecka. Je to kniha radostná a moderná, ur-
čená pre deti vo veku od osem do dvanásť rokov. Čitateľov upútajú 
pekné fotografie i veselé obrázky v štýle komiksu. Nechýbajú ani 
podnetné myšlienky, zaujímavosti či vtipy. V predslove určenom 
rodičom, vychovávateľom a katechétom je ponúknutých hneď nie-
koľko spôsobov, ako knihu využívať, a aj vďaka nim sa táto forma 
katechizmu poľahky stáva obľúbeným a veľmi praktickým každo-
denným pomocníkom na ceste viery. 
„Nebuďte hluchí, keď vás budú deti bombardovať otázkami. Staň-
te 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 €

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

PAMIATKA
NA PRVÉ SVÄTÉ
PRIJÍMANIE 
Pamätný list pre prvoprijímajúce 
deti s reprodukciou rekonštruk-
cie Poslednej večere Leonarda da 
Vinciho od akademického malia-
ra Stanislava Lajdu.
Cena 0,40 €

Martina Jokelová-Ťuchová
VITAJ, PANE JEŽIŠU 
Pamiatka na prvé sväté 
prijímanie
Denníček z dňa prvého sväté-
ho prijímania zachytí všetky dô-
ležité udalosti, pocity, okamihy 
dieťaťa a želania najbližších. Vy-
chádza v dvoch variantoch – pre 
chlapcov i dievčatá. Dostupný je 
aj v maďarskej mutácii.
Viazaná, šitá, 16 strán, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €


