NOV INK Y
ZO SPOLKU
SSV – čítanie s pridanou hodnotou

JESEŇ 2018

DOCAT

Sociálna náuka Cirkvi pre mladých

Novinky

Docat je zrozumiteľné prerozprávanie náuky o spoločnosti a so
ciálnej náuky, ako ju rozvíja Katolícka cirkev vo svojich najdôleži
tejších dokumentoch. Celá náuka je podávaná formou 328 precíz
ne formulovaných otázok a odpovedí.
Flexo, šitá, 320 strán, 16,00 €, členovia SSV 13,60 €
Y-BIBLIA

S predhovorom pápeža Františka

Biblia pre mladých prináša výber textov Starého i Nového zákona,
doplnený o úvody a vysvetlivky biblických reálií. Dopĺňajú ju krás
ne fotografie zo Svätej zeme, ale aj myšlienky známych osobností
či svätcov. Zaujme tak mladých, ako aj hľadajúcich či konvertitov.
Flexo, šitá, 432 strán, 26,00 €, členovia SSV 22,10 €

Youcat chce ohlasovať evanjelium všetkým
Keď v roku 2011 vyšiel prvý raz Youcat –
Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých,
nikto netušil, aký ohlas prinesie. Doteraz sa na celom svete predalo päť miliónov výtlačkov tejto žltej publikácie
v mnohých svetových jazykoch vrátane
slovenčiny. Youcat sa stal odpoveďou na
výzvu pápeža Benedikta XVI., ktorý pri
prezentácii nového vydania Katechizmu
Katolíckej cirkvi (KKC) v roku 1997 ešte
ako prefekt Kongregácie pre náuku viery
odporúčal, aby bola náuka Cirkvi „preložená“ do jazyka jednotlivých vekových
skupín ľudí – detí, mladých či starších –,
ale aj do jazyka kultúry každého národa.
Práve to sa v oboch prípadoch katechizmu pre mladých podarilo a nezostalo iba
pri tom. Postupne z edície Youcat začali vznikať ďalšie tematické publikácie.

V slovenčine vydal Spolok svätého
Vojtecha v lete dve z nich – Docat. Sociálna náuka Cirkvi pre mladých a Y-Bibliu.
Predstavil ich mladým na stretnutí P18
v Prešove a ich záujem o publikácie, ale
i o témy, ktorým sa venujú, potvrdil, že
dnešní mladí nie sú ľahostajní k Cirkvi
a spoločnosti, že sú otvorení a pripravení meniť tento svet na lepší.
Cieľom organizácie Youcat Foundation, ktorá tvorí tieto príťažlivé knižky
v spolupráci s mladými ľuďmi a teológmi, je ohlasovať radostnú zvesť evanjelia
na celom svete jednotne, nie však uniformne. Aj preto si jednotlivé národy
môžu do publikácií Youcat vložiť vlastné fotografie či citáty svojich osobností.
Viacerým čitateľom pripomínajú tituly Youcat knihy Za svetlom, Posolstvo

či Dejiny spásy, ktoré u nás tajne kolovali za komunizmu. Niektorí ľudia nás
v posledných rokoch prosili, aby sme
tieto knihy vydali opäť, no zdali sa nám
už neprimerané na dnešnú dobu, bolo
zrejmé, že mnohí po nich túžili už len
z akejsi nostalgie. Som presvedčená, že
Youcat a jeho vydavateľské počiny sú klinec trafený po hlavičke, veď napokon
vznikajú vždy v spolupráci s mladými
ľuďmi, aby odzrkadľovali ich svet.
Najnovšou publikáciou z vydavateľskej dielne Youcat Foundation je Youcat
pre deti a rodičov, ktorého vydanie v slovenčine chystá SSV na jar budúceho
roka.
MARTINA GROCHÁLOVÁ
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GAUDETE ET EXSULTATE
Apoštolská exhortácia Svätého
Otca Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete
Vo svojej tretej apoštolskej ex
hortácii pápež František reflek
tuje povolanie k svätosti a upo
zorňuje na spôsoby, ako môžeme
na túto výzvu odpovedať v dneš
nom modernom svete.
Brožovaná, 88 strán, 3,50 €
Členovia SSV 2,98 €

VERITATIS GAUDIUM
Apoštolská konštitúcia pápeža
Františka o cirkevných univerzitách a fakultách
Svätý Otec týmto dokumentom
aktualizoval doterajšiu norma
tívu a pozval k odvážnej obnove
cirkevných štúdií, ktorých cieľom
má byť príprava ľudí pre Cirkev,
„ktorá ochotne vychádza von“.
Brožovaná, 92 strán, 3,50 €
Členovia SSV 2,98 €

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, katolícky
teológ a väzenský kaplán v Padove. Publikácia vznikla na zá
klade katechéz, ktoré minulý rok odvysielala talianska katolícka
televízia TV2000. Pápež František vo svojich úvahách neostáva
iba v rovine teórie – jeho odpovede sú plné viery, životných skú
seností a optimizmu.
Viazaná, 88 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €

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

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

NASLEDOVANIE KRISTA
Po Biblii druhá najčítanejšia kni
ha svetovej literatúry ovplyvňu
je a formuje ľudí vo všetkých
kútoch sveta už takmer dlhých
šesť storočí. Autorstvo diela sa
pripisuje nemeckému augusti
niánskemu mníchovi Tomášo
vi Kempenskému (1379/1380
– 1471) a po prvý raz vyšlo ako
anonym okolo roku 1418.
Viazaná, 320 strán, 5,00 €
Členovia SSV 4,25 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Rosa Medianiová, Silvia Colombová

BIBLIA NIELEN PRE DETI
Pre deti od 9 do 15 rokov
Kniha obsahuje 59 starozákon
ných a 53 novozákonných uda
lostí, ktoré nepredstavuje ako
samostatné epizódy, ale ako je
den veľký pútavý príbeh dejín
našej spásy. Nezaujme iba deti
a tínedžerov, ale aj dospelých,
ktorí chcú získať ucelený pohľad
na biblické dejiny.
Viazaná, 232 strán, 10,60 €
Členovia SSV 9,01 €
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Toni Matas

SVÄTÝ FRANTIŠEK
Z ASSISI
Komiks pre deti od 7 do 12 rokov
Ako by ste reagovali, keby vás
Boh poveril tajuplným posla
ním? František s radosťou ro
bil všetko, čo od neho žiadal
Boh, či mal budovať stavbu
z tehál, alebo kázať pred zá
stupmi ľudí.
Brožovaný, 64 strán, 8,40 €
Členovia SSV 7,14 €

Oldřich Selucký

VZBURA V ASSISI
Pre čitateľov od 12 rokov
Rytierske ideály, túžba získať si meno, postavenie v meste a vy
raziť do sveta za veľkým dobrodružstvom horeli aj v duši Františ
ka, syna bohatého kupca Pietra Bernardoneho. Pútavý rytiersky
román pre mládež hovorí o živote Františka pred obrátením, ale
aj o množstve iných postáv mladých ľudí, ktorí hľadajú vo svo
jom živote zmysel a naplnenie.
Viazaná, 616 strán, 19,90 €
Členovia SSV 16,91 €

Dana Podracká, Palo Bálik

ARCHA
Osemdesiat poeticky prerozprá
vaných príbehov inšpirovaných
Bibliou a apokryfmi sprevádza
jú fotografie zo súčasnosti, ktoré
potvrdzujú, že biblický odkaz je
aktuálny aj dnes. Kniha nadchne
mladých ľudí i dospelých.
Viazaná, 340 strán, 20,00 €
Členovia SSV 17,00 €

Iva Hothová, Andre Le Blanc

KOMIKSOVÁ BIBLIA
Prvé komplexné komiksové
spracovanie Biblie v sloven
čine obsahuje 233 biblických
príbehov, ktoré sú krásne ilus
trované a pútavo prerozprá
vané. Začítajte sa do príbehu
Svätého písma, ktorý doteraz
nebol prekonaný.
Viazaná, 800 strán, 26,90 €
Členovia SSV 22,87 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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KALENDÁRE NA ROK 2019
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STOLOVÉ
STOLOVÝ KATOLÍCKY
KALENDÁR 2019
Stolový kalendár s riadkami
a dvomi týždňami na jednej stra
ne je ilustrovaný drobnou devo
cionálnou grafikou, takzvanými
svätými obrázkami s vyobraze
ním milostivého obrazu či sochy
Panny Márie z rozličných pútnic
kých miest.
Krúžková väzba, 28 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 €

SVÄTOVOJTEŠSK Ý
K ATOLÍCK Y K ALENDÁR

2019

SVÄTOVOJTEŠSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2019
TÝŽDŇOVÝ
Týždňový stolový kalendár so širokými riadkami na každý deň
vrátane nedele sprevádzajú pútavé myšlienky osobností a foto
grafie zvierat a prírody autora Ivana Kňazeho.
Krúžková väzba, 60 strán, 2,50 €
Členovia SSV 2,13 €

SVÄTOVOJTEŠSK Ý
K ATOLÍCK Y
K ALENDÁR 2019
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NÁSTENNÝ KATOLÍCKY
KALENDÁR 2019
Najobľúbenejší mesačný kalen
dár s cirkevným aj občianskym
kalendáriom prináša reproduk
cie takzvaných svätých obrázkov
s vyobrazením milostivej sochy
alebo obrazu Panny Márie z roz
ličných pútnických miest. Do
stupný je aj v maďarskej mutácii.
Brožovaný, 28 strán, 1,00 €
Členovia SSV 0,85 €
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RODINA, KTORÁ KRÁČA PO CESTE PÁNA,
JE SVEDECTVOM O BOŽEJ LÁSKE,
A PRETO SI ZASLÚŽI VŠETKU POZORNOSŤ,
KTOREJ JE CIRKEV SCHOPNÁ.

2019
1

U T OROK
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Svetový deň pokoja; št. sviatok; Nový rok

2

S T REDA
Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky
Alexandra, Karina

3

Š T V R T OK
Najsvätejšie meno Ježiš; sv. Daniel;
sv. Genovéva; Daniela

4

P I AT OK
Sv. Angela z Foligna, rehoľníčka;
sv. Alžbeta Setonová; Drahoslav

5

SOBO TA
Sv. Telesfor, pápež
Andrea

6

NEDEĽ A
2. nedeľa po Narodení Pána
– Zjavenie Pána (Traja králi); Antónia

7

P ONDEL OK
Sv. Rajmund z Peňafortu; sv. Lucián,
mučeník; Bohuslava

8

U T OROK
Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník;
sv. Teofil; Severín

9

S T REDA
Sv. Marcelín, biskup a mučeník
Alexej

10

Š T V R T OK
Sv. Agatón, pápež; sv. Pavol, pustovník
Dáša

11

P I AT OK
Sv. Hygin, pápež
Malvína

12

SOBO TA
Sv. Aelréd, opát; sv. Ernest, mučeník
Ernest

13

NEDEĽ A
Krst Krista Pána
Rastislav

14

P ONDEL OK
Sv. Félix z Noly, kňaz; sv. Makrina
Radovan

SSV_RK_2019_PRESS_test.indd 2

RODINNÝ KALENDÁR 2019
Plánovací kalendár si našiel svo
je stále miesto v mnohých do
mácnostiach. Dospelí i deti si
doň môžu poznačiť svoje pra
covné povinnosti i voľnočasové
aktivity, zapísať jedálny lístok
či nákupný zoznam. Pravidelne
pripomína, aby sme nezabudli
na modlitbu, a prináša podnet
né myšlienky.
Brožovaný, 30 strán, 6,90 €
Členovia SSV 5,87 €

08/06/2018 08:10

NÁSTENNÝ KALENDÁR PRE DETI 2019
Farebný obrázkový kalendár s veselými ilustráciami Andreja
Boteka a milými básničkami Martina Kubuša poteší tých naj
menších i deti mladšieho školského veku. Prináša cirkevné aj
občianske kalendárium a obsahuje aj zoznam prikázaných a po
hyblivých sviatkov na rok 2019.
16 strán, 2,90 €
Členovia SSV 2,47 €
Kalendár
s modlitbami pre deti
2019

DIÁR 2019
Obľúbený diár s civilným i cirkevným ka
lendáriom ponúka súradnice liturgických
čítaní, krátky text o svätcovi dňa a zaují
mavú myšlienku. Na každý deň roka je
vyčlenená jedna strana.
Viazaný, 384 strán, 6,80 €
Členovia SSV 5,78 €
2019

JÚN 2019
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LIT URGICK Ý
K ALENDÁR
2018 – 2019

ROK

C

Pripravujeme

LITURGICKÝ
KALENDÁR 2019
Praktický kalendár obsahuje cirkevné
kalendárium a súradnice denných čítaní.
Využijú ho tak kňazi, ako i laici.

zrejú,
nám sady
V júni, keď
červenejú.
čerešne sa
mi,
sú predo dver
Prázdniny
mi!
Krásne, ver
nie krátke!

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

FAUST
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Pripravujeme

Veľdielo svetovej literatúry, ktoré sa dotýka večného zápasu o ľud
skú dušu, vychádza v Spolku svätého Vojtecha dvestodesať rokov
po publikovaní prvého dielu tejto drámy. Jeho výnimočnosťou sú
predovšetkým ilustrácie renomovaného akademického maliara
Miroslava Cipára, otvárajúce nové vrstvy Goetheho drámy.
Viazaná, 576 strán, 90,00 €
Členovia SSV 76,50 €
Vyjde koncom októbra.
„Pravda o poznaní je v idealizme stráviteľná najťažšie. Bráni sa
učeným profesorským hlavám aj zdravému sedliackemu rozumu.
A predsa Goetheho Faust nesie oba rozhodujúce znaky idealizmu:
tak primát duchovného pred materiálnym ako onen ontologický,
,stvoriteľský‘ rozmer poznania.“
Ján Čakanek

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

Roberto Morozzo della Rocca

OSCAR ROMERO
Prorok nádeje

Nová
blahoslavená

Životopis sansalvadorského ar
cibiskupa Oscara Romera (1917
– 1980), zavraždeného počas slá
venia svätej omše, ktorý sa stal
symbolom pravdy a života bez
kompromisov. Po osobnej vnútor
nej konverzii sa z konzervatívne
ho vidieckeho biskupa stal najpo
čúvanejší hlas Latinskej Ameriky.
Pápež František ho 14. októbra
2018 vyhlási za svätého.
Viazaná, 256 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

Viliam Judák

BOŽÍ PRIATELIA
Slovenské martyrológium
O živote novej blahoslavenej Anny
Kolesárovej, ale aj ďalších svätých
a možných svätých sa dočítate vo
výnimočnej publikácii cirkevného
historika a nitrianskeho biskupa
Viliama Judáka. S mimoriadnou
veľkorysosťou, čítavosťou a so
zmyslom pre historickú pravdu
prináša pohľad do života vyše 50
osobností, ktoré žili na našom úze
mí od 9. storočia až po súčasnosť.
Viazaná, 634 strán, 18,90 €
Členovia SSV 16,07 €

Jesenná akcia
na náhrobný sortiment
Zľava 20 % na vybrané sviečky a náhrobný sortiment
platí v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha
od 1. októbra do 31. decembra 2018.
Zľavy nemožno kumulovať.
Akcia platí do vypredania zásob.
Akciu vám prináša Spolok svätého Vojtecha a Ignis Top.

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.
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Členstvo v SSV
ako darček na krst
Hľadáte hodnotný darček, ktorý by ste venovali novému členovi vašej rodiny? Darujte mu členstvo v Spolku svätého Vojtecha. Darovať členstvo v najstaršom a najväčšom združení katolíkov na
Slovensku bolo v mnohých rodinách dávnou tradíciou. Vráťte sa k svojim koreňom a pomôžte ich
odkryť aj svojim deťom a vnúčatám.
Ako darovať členstvo? – Vyplňte členskú prihlášku na strane 8 dostupnú aj na
www.ssv.sk/prihlaska či v predajniach SSV. Každý rok až do 18. roka života obdarovaného dieťaťa uhrádzajte zaň ročný členský príspevok. Členské publikácie a DVD s filmom pošleme na jeho adresu. Odmeníme vás – Každý, kto do
30. septembra 2019 venuje členstvo v SSV ako darček na krst so záväzkom uhrádzať ročný členský poplatok do 18. roka obdarovaného dieťaťa, dostane od nás ako
darček knihu Pamiatka na môj krst.
Spolok svätého Vojtecha, Radlinského 5, 917 01 Trnava, clen@ssv.sk, www.ssv.sk

Pokračuje
výstava
o Andrejovi
Radlinskom
Pre veľký záujem pokračuje aj tento školský rok putovná výstava o Andrejovi Radlinskom
pre školy. O tom, v ktorých školách doteraz bola, ako sa žiakom i učiteľom páčila, sa dočítate na webovej stránke https://www.ssv.sk/andrej-radlinsky.xhtml.
Výstavu možno využiť v rámci viacerých školských predmetov – náboženskej výchovy, literatúry, občianskej náuky, dejepisu či zemepisu. Súčasťou výstavy je počítačový kvíz
s možnosťou vyhrať pekné tričko či pracovné listy pre učiteľov.
Ak máte záujem o výstavu vo vašej škole, môžete sa prihlásiť prostredníctvom formulára dostupného na www.ssv.sk.
– SSV –
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PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ
Knižný kalendár na rok 2019 pri
pomína 170. výročie vzniku Katolíckych novín. Nezabúda na 1150.
výročie smrti sv. Konštantína Cy
rila či na 170 rokov od smrti kňa
za a spisovateľa Jána Hollého.
V ročenke nechýbajú krížovky,
recepty, kalendárium s rodinnou
kronikou či básne renomovaných
autorov. Výtvarne ho stvárnila
mladá ilustrátorka Zuzana Hla
vatá.
Brožovaný, 160 strán, 8,00 €
Členovia SSV zdarma

Wilhelm Hünermann
ŽIVÉ SVETLO
Historický román
o sv. Hildegarde z Bingenu
Pútavý životopis predstavuje
stredovekú mystičku a proroky
ňu sv. Hildegardu z Bingenu, kto
rá žila v pohnutom období dejín.
Vynikala všestranným nadaním
a milosrdnou láskou voči chudob
ným a chorým. Mimoriadne si ju
ctí emeritný pápež Benedikt XVI.,
ktorý ju vyhlásil za svätú.
Brožovaná, 300 strán
Exkluzívne pre členov SSV

AKO PÁN BOH DÁ
Talianska komédia rozpráva príbeh mladé
ho muža, ktorý sa rozhodne stať kňazom,
čo v rodine vyvolá rozpačité reakcie. Diváka
čaká oddychový film, ktorý o veciach viery
hovorí skôr pozvoľne, čím mu dáva priestor,
aby si sám vytvoril názor.
85 minút, exkluzívne pre členov SSV

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 presved
čenie, ako aj uplatňovať kresťanské zásady v živote nášho národa. Pre svojich členov od roku 1872 až dodnes každoročne vy
dáva kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu. Člen SSV každoročne získa: • Pútnik svätovojtešský • podielovú kni
hu • DVD s filmom alebo audioknihu • 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. Prihlasovanie

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 vý
lučne za účelom členstva v SSV. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou prepravcu s cieľom doručenia podielovej knihy, kalendára a DVD. 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 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

