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SSV – čítanie s pridanou hodnotou    JESEŇ 2020

Keby sme nazreli do fiktívnej knižnice so 
všetkými knihami, ktoré jubilujúci Spolok 
svätého Vojtecha (SSV) vydal počas svojej 
150-ročnej existencie, predostreli by sa pred 
nami police s viac ako 33 miliónmi kníh 
a 200 miliónmi časopisov či novín. Ťažké 
je priblížiť si, za akých neľahkých podmie-
nok sa tieto police napĺňali. Dlhoročný boj 
kňaza Andreja Radlinského o vznik spolku, 
zasadnutia vedenia SSV rozohnané kame-
ňujúcimi výtržníkmi, negramotnosť a alko-
holizmus slovenských rodín, maďarizačný 
útlak v mnohých podobách, útrapy sveto-
vých vojen, nedostatok financií, papiera 
či obyčajnej ľudskej podpory, represie ko-
munistického režimu – zoštátnenie tlačiar-
ne a majetku spolku, cenzúra a nanútený 
ideo logický balast; zrušenie 250-tisícovej 
členskej základne...
Dnes môžeme s obdivom listovať v archí-
voch a sledovať, s akým nadľudským nasa-
dením vznikali hodnotné a zároveň cenovo 
dostupné knihy spolku. Súčasťou edičnej 

činnosti SSV, ktorú predstavovali preklady 
Svätého písma, nadčasové Nábožné výlevy, ro-
čenka Pútnik svätovojtešský, Jednotný katolícky 
spevník, bolo aj vydávanie učebníc pre žiakov 
a beletrie pre dospelých. Najmä v tridsia-
tych a štyridsiatych rokoch 20. storočia spo-
lok významne ovplyvňoval literárny život na 
Slovensku. Vychádzali literárno-umelecké 
časopisy Kultúra, Nová práca, mládežnícky 
Plameň. Vyprofilovali sa edície zamerané na 
umeleckú tvorbu a pokus o vlastnú edíciu 
poézie. Spolok vydal zbierky katolíckej mo-
derny (Pavol Gašparovič Hlbina, Ivan Javo-
ra, Rudolf Dilong, Andrej Žarnov, Valentín 
Beniak). Prozaická paralela katolíckej mo-
derny v edícii Dom zahŕňala poviedky a ro-
mány Pavla Hrtusa Jurinu, eseje Ladislava 
Hanusa, prózu Jána Motulka, diela Janka 
Silana, zbierku Františka Hečka. 
Spolok v období rokov 1930 až 1950 publiko-
val sci-fi literatúru domácich i zahraničných 
autorov. Odzrkadľovali sa v nej povojnové 
otázky a snahy o záchranu ľudstva pred 

apokalypsami rôzneho druhu. Mimoriad-
ny počin na poli prekladovej umeleckej li-
teratúry znamenala antológia O tebe spieva 
zem – francúzski, nemeckí a talianski poeti 
v preklade popredných slovenských básni-
kov a prekladateľov. V čase slobody v deväť-
desiatych rokoch minulého storočia začal 
spolok vydávať edíciu Lux a v nej popri die-
lach Valentína Beniaka, Pavla Ušáka Olivu, 
Svetloslava Veigla aj výber poézie svätého 
Jána Pavla II.
Nadväznosť na trend krásnej prekladovej 
literatúry spolku držíme dnes v rukách – 
Goetheho Faust a Danteho Božská komédia 
v exkluzívnom šate, ktoré získali domáce 
i zahraničné ocenenia (Najkrajšie knihy Slo-
venska, Red Dot Design Award 2020). 
Želám vám, milí čitatelia, aby poklady Spol-
ku svätého Vojtecha, neraz s námahou „do-
lované“ z hĺbok nepriaznivých okolností, 
skrášľovali vaše všedné i nevšedné dni. 

IVAN ŠULÍK
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha

Knižné poklady viery, vedy a krásy Spolku svätého Vojtecha

NovinkaNovinkaElio Guerriero
SLUŽOBNÍK BOHA A ĽUDSTVA 
Životopis Benedikta XVI.
S predhovorom pápeža Františka

Emeritný pápež Benedikt XVI. je označovaný za „cirkevného otca“ 20. storočia. 
Pri čítaní prvého komplexného životopisu Josepha Ratzingera sa presvedčíte, 
že právom. Rozsiahly portrét brilantného teológa a skromného človeka z pera 
talianskeho spisovateľa Elia Guerriera vykresľuje pápežove životné míľniky, die-
lo zaznamenáva celú epochu, ktorú tento mysliteľ hlboko poznačil. Na pápežský 
stolec zasadol v roku 2005, keď Katolíckou cirkvou otriasali sexuálne i finančné 
škandály. Odvaha a rozhodnosť, s akými čelil ťažkým situáciám, ukázali cestu, 
ako na ne odpovedať s pokorou a v pravde, v duchu obnovy a očisťovania Cirkvi, 
preto zostal mnohými nepochopený. V roku 2013 svojím nečakaným rozhod-
nutím vzdať sa pápežského úradu a stiahnuť sa do ústrania ohromil celý svet 
a získal si nečakané uznanie. Kniha sa začína predhovorom pápeža Františka 
a prináša prvý rozhovor Benedikta XVI. po skončení jeho pontifikátu.
Viazaná, 616 strán, 46,00 € • členovia SSV 39,10 €
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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 €

Sally Ann Wrightová, 
Honor Ayresová
BIBLIA – MÔJ VZÁCNY DAR
Pre deti od 4 do 12 rokov

Príťažlivo ilustrovaná Biblia pre naj-
menších čitateľov obsahuje prerozprá-
vané biblické príbehy, modlitby a strany 
na zapisovanie významných udalostí. 
Ľahko sa stane obľúbenou pamätnou 
knihou vášho dieťaťa. 
Viazaná, 144 strán, 8,50 €
Členovia SSV 7,23 €

Rosa Medianiová – Silvia Colombová
BIBLIA NIELEN PRE DETI 

Biblické príbehy prerozprávané pútavým jazykom pripravila 
talianska Spoločnosť sv. Pavla podľa troch zámerov: 
1.  Zostavovatelia vybrali nielen najznámejšie príbehy, ale aj 

menej známe, ktoré na jednej strane opisujú neposlušnosť 
Izraela voči Bohu, a na druhej strane neúnavnú odpúšťajú-
cu Božiu lásku.

2.  Už samotné ilustrácie sú prvým komentárom k textu, kde aj 
drobné detaily prinášajú impulzy na premýšľanie. 

3.  Jednotlivé biblické knihy vytvárajú jedinečný príbeh, v kto-
rom máme my všetci – od detí až po dospelých – svoju ne-
zastupiteľnú úlohu.

Prednostne je určená pre deti a tínedžerov, ale aj dospelí môžu 
vďaka nej získať ucelený pohľad na biblické dejiny.

Flexo, šitá, 232 strán, 10,60 €
Členovia SSV 9,01 €

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie komplet-
ného Svätého písma vychá-
dza v  obľúbenom formáte 
105 x 145 mm. Text je členený 
dvojstĺpcovo, s poznámkami od 
biblistu Jozefa Heribana, SDB, 
za textom Písma.

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

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Sväté písmo v novom grafickom spra-
covaní s väčším typom písma, ktoré 
uľahčuje čítanie i orientáciu. Do prílo-
hy s rodinnou kronikou je možné za-
pisovať 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 €

ROK BOŽIEHO SLOVA
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Pápež František, Marco Pozza 
OTČE NÁŠ 
Pápež František v knihe vy-
svetľuje verš za veršom Pá-
novu modlitbu na základe otá-
zok, ktoré mu kladie televízny 
moderátor a väzenský kaplán 
Marco Pozza. Jeho odpovede 
nie sú len teóriou, ale sú plné 
životných skúseností, viery 
a optimizmu. 

Viazaná, 88 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Pápež František, Marco Pozza 
ZDRAVAS’, MÁRIA 
Kniha rozhovorov pápeža s novinárom 
o mariánskej modlitbe je napísaná po-
dobne ako ich prvá spoločná kniha Otče 
náš. Na jej stránkach pápež odhaľuje svoj 
vzťah k Márii, o ktorej hovorí, že nás učí 
žiť s materinským srdcom, milovať, od-
púšťať, posilňovať, vštepovať vieru a ná-
dej do sŕdc. Neobchádza ani svoj postoj 
k žene vo všeobecnosti, ani k ženám, kto-
ré zohrali významnú úlohu v jeho živote.
Viazaná, 96 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Pápež František, Marco Pozza 
VERÍM V BOHA 
V najnovšej knihe rozhovorov pá-
pež František rozoberá Krédo, zá-
kladný obsah viery: Boh je Otcom 
svojho Syna Ježiša Krista, nášho 
Pána (ktorý sa pre nás vtelil, zo-
mrel, vstal z mŕtvych a vystúpil 
do neba), na ktorého sa neustá-
le vylieva jeho Duch Svätý, tretia 
osoba Trojice; Cirkev, Kristovo telo 
a príbytok Ducha Svätého, ktorý 
nás zjednocuje s Otcom aj Synom; 
spoločenstvo svätých, odpustenie, 
vzkriesenie a večný život.
Viazaná, 120 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Pápež František, Gianni Valente
BEZ NEHO NEMÔŽEME 
NIČ UROBIŤ 
Misionármi v dnešnom svete 
Čo to znamená byť misionárom a ako 
možno plniť misijné poslanie v súčas-
nom svete? Pápež František v rozho-
vore s novinárom Giannim Valentem 
systematicky vysvetľuje, ako môžeme 
napĺňať misionárske poslanie, ku kto-
rému je povolaný silou svojho krstu 
každý kresťan. Pápež zdôrazňuje, že 
protagonistom misijného poslania nie 
je misionár, ale je ním Duch Svätý, bez 
ktorého nemôžeme nič urobiť.
Viazaná, 72 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

NovinkaNovinka

Pápež František
Luigi Maria Epicoco
SVÄTÝ JÁN PAVOL VEĽKÝ

Priateľské rozhovory pápeža Františka s kňazom Luigim Mariom 
Epicocom, ktoré sa uskutočnili pred necelým rokom v rámci 
prípravy na 100. výročie narodenia svätého Jána Pavla II. Kniha 
prináša mimoriadne živé, intenzívne a hlboké spomienky pápeža 
Františka na svojho predchodcu. Siahajú od správy o voľbe Jána 
Pavla II. v rozhlase až po správu o jeho smrti, ktorú si František 
ešte ako arcibiskup vypočul v autobuse na ceste k obyvateľom 
slumov na periférii Buenos Aires. 
„Počul som jeho prvé slová a mal som veľmi dobrý dojem. A tento 
dojem sa posilnil vzápätí, keď mi povedali, že bol univerzitným kap
lánom, profesorom filozofie, že športoval, liezol po štítoch, lyžoval 
a že je človekom, ktorý sa veľa modlí. Bol mi veľmi sympatický,“ 
spomína si pápež František na svätého predchodcu.

Viazaná, 80 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

ROZHOVORY S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM

NovinkaPripravujeme
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RUŽENCOVÉ KARTIČKY
Na každej ružencovej kartičke je jedno tajomstvo posvätného ru-
ženca s obrázkom, ktorý ho znázorňuje, a krátka meditácia. Au-
torom ilustrácií je akademický maliar Martin Kellenberger, ktorý 
sa pri ich tvorbe inšpiroval svojou skúsenosťou zo Svätej zeme.
Súbor 20 kartičiek, 4,00 € • členovia SSV 3,40 €

Vojtěch Kodet
NOVÉNA K PANNE MÁRII 
ROZVÄZUJÚCEJ UZLY
Deväťdňová pobožnosť k Božej Mat-
ke, ktorú má v osobitnej úcte pápež 
František, je určená osobitne na ži-
votné okamihy, keď podľahneme bez-
radnosti a nedokážeme nájsť výcho-
disko z ťažkostí, ktoré nás tlačia ako 
ťažký balvan. Skúsenosť tých, ktorí sa 
ju modlili, ukazuje, že Panna Mária 
dokáže rozuzliť všetky naše životné 
uzly, aj tie najzamotanejšie.
Brožovaná, 24 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 €

RADOSTNÝ RUŽENEC / ŠTVRTÝ DESIATOK
Zdravas’, Mária… požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, 
ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.

Rozjímaj: Keď mal Ježiš štyridsať dní, Panna Mária ho z poslušnosti Mojžišovmu 
zákonu predstavila v chráme a priniesla zaň aj výkupnú obeť. Prorok Simeon 
jej povedal, že jej dušu prenikne meč (Lk 2, 35). Panna Mária prijala Boží plán, 
podľa ktorého mala byť Sedembolestnou Matkou, lebo jej Syn bol „mužom 
bolesti“. Pán Ježiš aj nám hovorí: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie 
je ma hoden“ (Mt 10, 38).

Modlime sa: Bože, daj, aby sme boli poslušní tebe, svätej Cirkvi a duchovným 
i svetským vrchnostiam podľa príkladu Panny Márie. Panna Mária, ty si sa s vierou 
zasvätila osobe a poslaniu Ježiša Krista, hoci si predvídala, že budeš bolestnou 
Matkou. Vypros nám, aby sme ako ty nasledovali Ježiša v radostných dňoch, ale 
aj vo chvíľach, keď musíme vziať na svoje plecia kríž. Amen.

4

KATECHIZMUS
KATOLÍCKEJ CIRKVI

Verne a organicky podáva učenie Svätého písma a živej tra-
dície Cirkvi, autentického učiteľského úradu, ako aj duchovné 
dedičstvo otcov, učiteľov, svätých Cirkvi. Berie do úvahy ná-
ukové vyhlásenia, ktoré Duch Svätý v priebehu stáročí vnukol 
Cirkvi, a pomáha osvecovať nové situácie a problémy, ktoré sa 
v minulosti neobjavili. Katechizmus Katolíckej cirkvi sa delí sa 
štyri časti, ktoré Ján Pavol II. prirovnal „k štyrom vetám veľ-
kej symfónie“: 1. Vyznanie viery (v čo Cirkev verí), 2. Slávenie 
kresťanského tajomstva (sviatosti), 3. Život v Kristovi (život 
v Duchu a Božie prikázania), 4. Kresťanská modlitba (čo a ako 
sa Cirkev modlí). Kompendium katolíckej viery, ktoré vzniklo 
na základe požiadavky biskupov na ich mimoriadnom zhro-
maždení v roku 1985, Ján Pavol II. považoval za najzrelšie 
a najbohatšie ovocie koncilového učenia.

Viazaná, 918 strán, 29,00 €
Členovia SSV 24,65 €

Kartičky, ktoré inšpirujú k modlitbe  
vo všedných i nevšedných situáciách
MODLITBA VODIČA KRESŤANA
– prizýva Božiu pomoc na cesty a zdôrazňuje váhu zodpovednosti 
šoféra za svoj život i život blížnych. 

MODLITBY ANJELA POKOJA
– modlitby, ktoré naučil anjel pokoja fatimské deti Luciu, 
Františka a Hyacintu v roku 1916. 

MODLITBA K ČÍTANIU SVÄTÉHO PÍSMA
– modlitba pred čítaním Svätého písma a po ňom pomôže hlbšie 
pochopiť a precítiť Božie slovo.

POSVÄTNÝ RUŽENEC
– obľúbená 4-stranová skladačka s modlitbou posvätného 
ruženca môže byť praktickou pomôckou pre všetkých, ktorí sa 
radi modlia ruženec, ale aj pre tých, ktorí nie sú si istí doslovným 
znením jednotlivých tajomstiev.

Cena každej
karty 0,20 €
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KALENDÁRE NA ROK 2021

KATOLÍCKY KALENDÁR 2021
Tradične obľúbený nástenný mesačný kalendár s cirkevnými aj ob-
čianskymi menami je ilustrovaný drobnou devocionálnou grafikou 
známou ako „sväté obrázky“. Obrázky vyhotovené technikou farebnej 
tlače alebo kolorovanej rytiny z obdobia od konca 19. storočia do šty-
ridsiatych rokov 20. storočia z archívu Spolku svätého Vojtecha pribli-
žujú náboženské predstavy a úctu veriacich k svätým.
Brožovaná väzba, 28 strán, 1,50 € • členovia SSV 1,28 €

DIÁR 2021
Obľúbený diár s civilným i cir-
kevným kalendáriom ponúka 
súradnice liturgických číta-
ní, krátky text o svätcovi dňa 
a zaujímavú myšlienku. Na 
každý deň roka je vyčlenená 
jedna strana.
Viazaná, 384 strán, 7,50 €

LITURGICKÝ  KALENDÁR 
2020 – 2021
Praktický kalendár obsahuje 
cirkevné kalendárium a sú-
radnice denných čítaní. Využijú 
ho tak kňazi, ako i laici. Začína 
sa Adventom 2020.

RODINNÝ KALENDÁR 2021 
Neodmysliteľný nástenný pomocník pri organizovaní života rodi-
ny. Obsahuje podrobné cirkevné kalendárium, biblické myšlienky 
a inšpirujúce citáty z apoštolskej exhortácie Christus vivit. Okrem 
6 stĺpcov pre mená členov rodiny tu má vyhradené miesto pláno-
vanie jedálnička, nákupov, povinností na vybavenie; prehľad príjmov 
a výdavkov rodiny, strana dôležitých kontaktov, dokonca pripomien-
ka 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 prehľadne vy-
značenými prikázanými a pohyblivými cirkevnými sviatkami. Celý rok 
sa môžete kochať zábermi prírody Vysokých Tatier, Slovenského raja 
a ďalších nádherných kútov Slovenska od fotografa Petra Dobrovské-
ho. Jednotlivé týždne sprevádzajú biblické citáty a myšlienky svätcov.
Krúžková väzba, 60 strán, 3,00 € • členovia SSV 2,55 €

NÁSTENNÉ

STOLOVÝ

Autor fotografií najnovšieho Svätovojteš-
ského katolíckeho kalendára Peter Dobrov-
ský vníma fotografovanie ako vášeň, im-
pulz a dotyk krásy v prírode, v horách 
i v človeku. V kalendári je výber z jeho 
nespočetných snímok slovenskej prírody 
– od skalnatých štítov, cez zamrznuté vo-
dopády až po detaily divých makov. „Rád 
objavujem všetky kúty Slovenska, no najviac fotím Tatry, Slo-
venský raj a Pieniny. Celý Spiš je nádherný a mám ho blízko 
bydliska,“ reaguje fotograf na otázku, ktoré z našich krajov 
fotí najradšej. Hoci je slovenská príroda jednoducho krásna 
a „fotogenická“, zachytiť ju na fotografiu až také jednoduché 
nie je. „Svetlo v horách sa nedá nastaviť ako v ateliéri – treba 
za ním chodiť a vystihnúť ho v pravý čas. Môžete byť každé 
ráno na tom istom mieste a nikdy to ráno nebude rovnaké. 
Môžu byť nádherné podmienky na fotenie, no vzápätí môže 
pršať, snežiť, fúkať vietor, byť zachmúrene a zrazu vás pre-
kvapí jeden jediný lúč, ktorý sa prederie cez mračná a osvet-
lí krajinu, vdýchne jej život a neviete, či máte skôr fotiť alebo 
sa iba dívať a nasávať tú krásu,“ opisuje Peter Dobrovský zá-
žitky pri fotení. Každá fotografia a cesta k nej má svoj vlastný 
príbeh, no medzi „srdcovky“ fotografa patria tie snímky, kto-
ré si vyžiadali najviac úsilia.        -MJŤ-, snímka: archív -PD-

Peter Dobrovský: Zachytávam krásu,
ktorou chcem obohacovať

VYJDE
NA JESEŇ

2020
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S  R. O. 

PAMÄTNÝ LIST
ČLENA SPOLKU 
SVÄTÉHO VOJTECHA
Pri príležitosti 150. výročia vzniku 
Spolku svätého Vojtecha dostane kaž-
dý člen SSV pamätný list člena SSV. 
Podobizeň sv. Vojtecha, pražského bis-
kupa a mučeníka z 10. storočia, nama-
ľoval renomovaný akademický maliar 
Miroslav Cipár, autor ilustrácií kniž-
ných veľdiel Faust a Božská komédia 
– Najkrajších kníh Slovenska za rok 
2018 a 2019.

Pre milovníkov omšového vína sme zriadili 
novú webovú stránku www.omsovevina.sk. 
Nájdete v nej kompletný zdroj informácií 
o jednotlivých omšových vínach z vinárstiev 
Karpatská perla, s. r. o., Ostrožovič spol. s r.o.
a vinárstva Arcibiskupské zámecké víno 
Kroměříž, s.r.o., ktoré má vo svojej ponuke 
Spolok svätého Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o.
Pri každom víne nájdete opis kvality 
a pôvod vína a vizuál balenia jednotlivých vín.

V prípade záujmu si omšové vína môžete 
objednať priamo na webovej stránke 
www.omsovevina.sk alebo zakúpiť 
v predajnej sieti SSV.

WWW.OMSOVEVINA.SK
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ČLENSTVO V SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA

Naši členovia môžu v nasledujúcom roku 
opäť využiť výhodné zľavy napríklad na 
zájazdy a púte cestovnej kancelárie Awer-
travel či na pobyty v kúpeľoch Nimnica 
a Brusno. V priebehu nasledujúcich dní 
sa podiely dostanú prostredníctvom poš-
tovej služby k našim zakladajúcim členom 
a solitérom. Kuriérska služba doručí po-
diely do jednotlivých predajní SSV a zá-
roveň k vedúcim miestnych skupín po ce-
lom Slovensku. Vďaka ich obetavej práci 
sa členské publikácie napokon dostanú 
do vašich rúk. 
Rada by som povzbudila všetkých členov, 
aby sa stali novými vedúcimi miestnych 
skupín, vytvorili miestnu skupinu vo svo-
jom okolí, získavali nových členov, a tak 
pomohli šíriť ušľachtilú myšlienku spolku. 
Za nezištnú prácu dlhoročným aj novým 
vedúcim srdečne ďakujeme. 
Touto cestou by som rada povzbudila aj 
mladé rodiny, aby sa stali členmi spolku, 
aby ich Pútnik svätovojtešský ako aj ďalšie 

krásne knihy z vydavateľstva SSV sprevá-
dzali životom a výchovou ich detí. 
Ciest, ako sa stať členom, je niekoľko – mô-
žete vyplniť prihláškový formulár na stra-
ne 8 alebo na stránke www.ssv.sk. Ďalej je 
tu možnosť poslať nám žiadosť o eviden-
ciu e-mailom na adresu clen@ssv.sk. Veľa 
ľudí využíva možnosť registrácie priamo 
v predajni Spolku svätého Vojtecha. Prá-
ve v našej obchodnej sieti majú členovia 
po celý rok zľavu 15 % na knihy z vydava-
teľstva Spolku svätého Vojtecha. Ďalšou 
možnosťou je prihlásenie sa cez vedúceho 
miestnej skupiny, ktorá funguje vo vašej 
farnosti alebo okolí. Veľmi pekný spôsob, 
ako sa stať členom SSV, je darovať členstvo 
svojim najbližším ako darček pri rôznych 
príležitostiach. Budeme radi, keď sa aj vy 
stanete hrdými členmi najväčšieho združe-
nia katolíkov na Slovensku. Je nás 82-tisíc. 

Slavka Nádaská, 
vedúca členského oddelenia 

Spolku svätého Vojtecha

Členské podiely na ceste k vám
Začal sa september a v týchto dňoch tisícom členov najväčšieho združe-
nia katolíkov posielame členské publikácie na rok 2021. Sme radi, že po 
roku aj napriek náročnému obdobiu koronakrízy môžeme našim členom 
opäť zaslať členské podiely na rok 2021, ktoré tvoria Pútnik svätovoj-
tešský, povzbudivý príbeh od škótskeho spisovateľa Magnusa MacFarla-
ne-Barrowa Neobyčajný príbeh Mary’s Meals, novéna odovzdanosti 
s názvom Zlož svoju starosť na Pána, vreckový kalendárik s kupónmi 
na zľavu a pamätný list člena k 150. výročiu SSV.

MODLITBA
K SV. VOJTECHOVI 
Kartička s modlitbou k patrónovi Spolku svä-
tého Vojtecha z Liturgie hodín na posvätenie 
času na jeho sviatok s ilustráciou akademic-
kého maliara Miroslava Cipára. 
Cena 0,50 €

MODLITBA
K SV. VOJTECHOVI
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Martina Jokelová-Ťuchová 
S JEŽIŠOM V SRDCI 
Príprava a pamiatka na prvé  
sväté prijímanie
Interaktívna knižka ponúka prípravu 
na svätú spoveď, praktickú skladač-
ku s priebehom sviatosti zmierenia, 
malý katechizmus, príklady svätých, 
ale aj zaujímavé úlohy, doplňovač-
ky či pozvánky na slávnostnú hos-
tinu. Dôležitou časťou sú stránky 
na samotné zápisky dieťaťa o tom, 
ako prežívalo stretnutie s Ježišom 
v Eucharistii a slávnosť v spoločen-
stve Cirkvi a svojej rodiny.
Viazaná, 48 strán, 6,10 €
Členovia SSV 5,19 €

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 spoluprá-
cou 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 dvanásť rokov. Čitateľov upútajú 
pekné fotografie i veselé obrázky 
v štýle komiksu, nechýbajú pod-
netné myšlienky či zábavné vtipy.
Viazaná, 240 strán, 23,50 €
Členovia SSV 19,98 €

Martina Jokelová-Ťuchová 
VITAJ, PANE JEŽIŠU 
Pamiatka na prvé sväté prijímanie
Denníček z dňa prvého svätého prijímania zachytí všetky dôle-
žité 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 €

PAMIATKA
NA PRVÉ SVÄTÉ
PRIJÍMANIE

Pamätný list pre prvoprijí-
majúce deti s reproduk ciou 
rekonštrukcie Poslednej ve
čere Leonarda da Vinciho 
od akademického maliara 
Stanislava Lajdu. 
Cena 0,40 €prijal/a prvý raz Pána Ježiša v Eucharistii

v

dňa  z rúk kňaza

PAMIATKA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.
Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky.“

Jn 6, 51

Illustration © Stanislav Lajda, www.stanolajda.eu

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.
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Magnus MacFarlane-Barrow
NEOBYČAJNÝ PRÍBEH 
MARY’S MEALS
Malé skutky lásky, 
ktoré nasýtili milión detí
V tomto skutočnom príbehu opi-
suje škótsky autor sériu neoby-
čajných okolností a ohromujúcich 
prejavov lásky ľudí v jeho okolí, kto-
ré viedli k založeniu charitatívneho 
diela Mary’s Meals (Máriine jedlá). 
Tento pokorný, dojímavý a mimo-
riadne inšpirujúci príbeh ukazu-
je, že úprimné snaženie jedného 
človeka a jeho odvaha dôverovať 
v ľudskú dobrotu i Božiu prozre-
teľnosť dokážu meniť svet na lepší.
Brožovaná, 256 strán, nepredajná
Exkluzívne pre členov SSV

PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ 
Knižný kalendár na rok 2021
Obľúbený knižný kalendár priná-
ša každý rok pestrú paletu zaují-
mavých článkov, básní, ale aj zá-
bavy. Z významných výročí v roku 
2021 pripomína predovšetkým 
storočnicu vysviacky prvých slo-
venských biskupov a dvojsté vý-
ročie narodenia veľkého ruského 
spisovateľa Fjodora Michajloviča 
Dostojevského. V pútavých repor-
tážach pozýva na púť po stopách 
sklárstva na Slovensku a na Fi-
lipíny, kde si pripomínajú päťsto 
rokov od príchodu kresťanstva.
Brožovaná, 160 strán, nepredajná
Exkluzívne pre členov SSV 

Štefan Fábry
ZLOŽ SVOJU STAROSŤ NA PÁNA
Novéna odovzdanosti nás povzbudí v krušných chvíľach, keď 
nám ťažkosti života či bolesť bránia kráčať ďalej. Deväťdňo-
vá pobožnosť prináša tri dni nasledovania, tri dni odovzdania 
a tri dni uzdravenia pre tých, čo sú zranení slabosťou, neisto-
tou sveta, chýbajúcou nádejou alebo nepochopením od iných.
Brožovaná, 32 strán, nepredajná
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 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 

ČLENSKÉ PUBLIKÁCIE NA ROK 2021


