NOV INK Y
ZO SPOLKU
SSV – čítanie s pridanou hodnotou

Manuel Fernando Silva

FATIMSKÉ TAJOMSTVO

LETO 2018

Novinka

Kniha vtiahne čitateľa do udalostí 20. storočia vo Fatime natoľko, že
ju len s veľkým sebazaprením odloží bokom. Potom sa k nej bude
stále vracať a žasnúť nad Božím zásahom do života troch fatim
ských pastierikov – Hyacinty, Františka a Lucie.
Portugalský kňaz Manuel F. Silva mimoriadne pútavo a čítavo pri
bližuje históriu fatimských zjavení, pričom vychádza z dostupných
prameňov a spomienok sestry Lucie. Nijaké zjavenie Panny Márie
nebolo zdokumentované tak podrobne ako práve zjavenie vo Fa
time, a to vďaka sestre Lucii, ktorá sa dožila vysokého veku a vy
značovala sa vynikajúcou pamäťou. Kniha veľmi podrobne pribli
žuje postavy troch vizionárov, ich vlastnosti, postoje, reakcie, ako
aj ich rodinné zázemie.
Viazaná, 440 strán, 19,90 €, členovia SSV 16,92 €

Milujme život, nestrácajme čas...
Fascinuje ma čas, jeho majestátne plynutie, a bázňou ma napĺňa jeho vymedzenosť. Považujem ho za jeden z najväčších
Božích darov, ktorý máme možnosť prežiť naplno, ponoriť sa do jeho intenzívnej prítomnosti a naplniť ho radosťou
zo života v Bohu. Hodnotu času som
si začala dôslednejšie uvedomovať po
svojom obrátení. Cítila som, že ho mám
vymedzený a nemôžem ním hazardovať. Preto som si povedala, že v mojom
živote nemôže nastať chvíľa nudy, lebo
toho, čo mám stihnúť, je nesmierne veľa.
Mám rada kratšie i dlhšie časové úseky. Dlhšie azda preto, že sa dajú lepšie
rozplánovať. Vždy sa teším na prázdniny,

lebo mám viac času na vážnejšie plány. zážitok, ktorý vo vás zanechá hlbokú
Najzaujímavejšie je pre mňa počiatoč- stopu a nasýti vašu dušu niečím pekným,
né, veľmi konkrétne rozvrhnutie času trvácim a božským. Zalistujte si v týchna konkrétne vytýčené predsavzatie, to novinkách a vyberte si... aj pre seba,
po ktorom nastupuje každodenná dri- ale aj pre svojich drahých.
na. Tak som sa naučila hrať na gitare,
Želám vám krásne prežitie leta, veľa
prečítala som si Bibliu a Shakespeara, trvácich a dušu povznášajúcich zážitnaučila som sa po taliansky a podobne. kov naplnených Božou milosťou a ovoTáto osvedčená skúsenosť mi vždy dodá cím Ducha.
chuť pokračovať a ďakovať Pánu Bohu
za dar času.
ALŽBETA ŠUPLATOVÁ
Milí čitatelia, zmysluplne využiť čas
šéfredaktorka
a naplniť ho niečím hodnotným ponúka
Spolku svätého Vojtecha
na leto aj Spolok svätého Vojtecha svojou publikačnou činnosťou. Som presvedčená, že naše knihy vám poskytnú
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DEVIATNIK K SVÄTÉMU
PEREGRÍNOVI
Svätý Peregrín Laziosi bol búrli
vý i citlivý, ohnivý i pozorný, ale
predovšetkým si zachoval ľud
skosť a lásku. Stal sa patrónom
rodičiek a šestonedieľok. Utie
kajú sa k nemu ľudia trpiaci na
rakovinu, reumatizmus, dnu, bo
lesti nôh, Alzheimerovu a Par
kinsonovu chorobu.
Brožovaný, 24 strán, 1,10 €
Členovia SSV 0,94 €

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

9

ODLITBA_sv. peregrin_obalka.indd 1
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EDÍCIA PÁPEŽSKÉ DOKUMENTY

APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

GAUDETE ET EXSULTATE
O povolaní k svätosti v súčasnom svete

Odporúčaná cena 3,50 €
Členovia SSV 2,98 €

102

GAUDETE ET EXSULTATE
Apoštolská exhortácia Svätého
Otca Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete
Jadrom dokumentu sú Ježišo
ve blahoslavenstvá. Svätý Otec
predstavuje charakteristiky svä
tosti u kresťana súčasnosti, me
dzi ktorými nechýba napr. odva
ha, radosť, zmysel pre humor,
trpezlivosť a stála modlitba.
Brožovaná, 88 strán, 3,50 €
Členovia SSV 2,98 €

23/01/2018 08:21

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 TV2000.
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 €
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Roberto Morozzo della Rocca

OSCAR ROMERO
Prorok nádeje
Kniha prináša životopis sansal
vadorského arcibiskupa Oscara
Romera (1917 – 1980), zavraž
deného eskadrónou smrti počas
slávenia svätej omše, ktorý sa
stal symbolom pravdy a života
bez kompromisov.
Viazaná, 224 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

Peter Seewald

MÔJ NÁVRAT K BOHU
Nemecký novinár Peter Seewald,
autor rozhovorov s emeritným
pápežom Benediktom XVI., sa
počas dovolenky na malom gréc
kom ostrove zamýšľa nad svo
jím návratom k Bohu po tom, čo
prežil búrlivú mladosť, vystúpil
z Cirkvi a znova sa do nej vrátil.
Viazaná, 144 strán, 15,00 €
Členovia SSV 12,75 €

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

VZBURA V ASSISI
Na rozdiel od životopisov, na kto
ré sme zvyknutí, tento pútavý
rytiersky román hovorí o živote
svätého Františka z Assisi pred
obrátením, ale aj o mnohých
mladých ľuďoch, ktorí túžili po
zmysle a naplnení života.
Viazaná, 616 strán, 19,90 €
Členovia SSV 16,92 €

Rosa Medianiová, Silvia Colombová

BIBLIA NIELEN PRE DETI
Pre deti od 9 do 15 rokov

Kniha obsahuje 59 starozákonných a 53 novozákonných udalostí,
ktoré nepredstavuje ako samostatné epizódy, ale ako jeden veľký
pútavý príbeh dejín našej spásy. Nezaujme iba deti a tínedžerov,
ale aj dospelých, ktorí chcú získať ucelený pohľad na biblické deji
ny. Autori tejto krásne ilustrovanej Biblie chceli prerozprávať nielen
najzaujímavejšie a najznámejšie biblické príbehy, ale aj tie menej
známe, ktoré na jednej strane opisujú krehkosť, tvrdosť a nepo
slušnosť Izraela voči Bohu, a na druhej strane neúnavnú, stálu
a odpúšťajúcu Božiu lásku.
Viazaná, 232 strán, 10,60 €
Členovia SSV 9,01 €

Iva Hothová, Andre Le Blanc

KOMIKSOVÁ BIBLIA
Prvé komplexné komiksové
spracovanie Biblie v slovenčine
obsahuje 233 biblických príbe
hov, ktoré sú krásne ilustrované
a pútavo prerozprávané. Začítaj
te sa do príbehu Svätého písma,
ktorý doteraz nebol prekonaný!
Viazaná, 800 strán, 26,90 €
Členovia SSV 22,87 €

Novinka
Alessandro Manzoni

SNÚBENCI
Výnimočný román sa právom
považuje za jeden z najhodnot
nejších a najčítanejších románov
talianskej literatúry. Rozpráva
príbeh snúbencov Lucie a Ren
za, ktorých na dlhý čas oddelí
ľudská zloba a ctižiadosť, no ich
láska vydrží.
Viazaná, 624 strán, 35,00 €
Členovia SSV 29,75 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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RUŽENCOVÉ KARTIČKY
Na každej ružencovej kartičke
je jedno tajomstvo posvätného
ruženca s obrázkom, ktorý ho
znázorňuje, a krátka meditácia.
Autorom ilustrácií je akademický
maliar Martin Kellenberger, ktorý
sa pri ich tvorbe inšpiroval svo
jou skúsenosťou zo Svätej zeme.
Súbor 20 kartičiek, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €

Kalendár Rembrandt 2018
získal ocenenie
Nástenný umelecký kalendár Rembrandt 2018 s reprodukciami
sakrálnych motívov Rembrandta, jedného z najslávnejších baro
kových maliarov, získal zvláštnu cenu Novín pre grafický priemysel
v 18. ročníku súťaže Kalendář 2018. Soutěž příběhů a umění. Ocene
ný bol za celkové stvárnenie, umeleckú hodnotu a kvalitu polygra
fického spracovania. Na jeho tvorbe sa podieľali historička umenia
Alena Piatrová a grafické štúdio Pergamen.

REMBRANDT 2018
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PRIPRAVUJEME
DOCAT
Sociálna náuka Cirkvi pre mladých
DOCAT je zrozumiteľné prerozprávanie
náuky o spoločnosti a sociálnej náuky,
ako ju rozvíja Katolícka cirkev vo svojich
najdôležitejších dokumentoch počnúc pá
pežom Levom XIII. Najmä mladých ľudí
publikácia povzbudzuje k tomu, aby si
tieto významné dokumenty prečítali celé
a orientovali sa vo svojom živote podľa
princípov pravdy, spravodlivosti a lásky.
Pápež František znova a znova vyzýva kresťanov, aby sa aktív
ne angažovali za iný, spravodlivejší svet: „Kresťan, ktorý v týchto
časoch nie je revolucionár, nie je nijaký kresťan.“ DOCAT je po
zvaním konať a zmeniť seba samého.
Vyjde v polovici júla pred stretnutím P18.

Y-BIBLIA
S úvodom pápeža Františka
Najnovšia publikácia z edície YOUCAT pri
náša výber textov Starého i Nového záko
na, doplnený o úvody a vysvetlivky biblic
kých reálií. Dopĺňajú ju krásne fotografie
zo Svätej zeme, ale aj myšlienky známych
osobností či svätcov. Knižka je výbornou
pomôckou pre tých, ktorí chcú lepšie spo
znať Sväté písmo. Nezaujme iba mladých
a dospievajúcich, ale aj hľadajúcich, kon
vertitov a tých, ktorí doteraz nemali odvahu pustiť sa do dobrodruž
stva knihy kníh. „Zapamätajte si, že Biblia nie je nato, aby bola za
strčená v knižnici, ale aby ste ju zobrali do rúk a čítali z nej. Každý
deň, sami aj spoločne,“ hovorí v úvode knihy pápež František a do
dáva: „Chcete mi urobiť radosť? Čítajte Bibliu!“ Vyjde v lete 2018.

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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STOLOVÉ
SVÄTOVOJTEŠSKÝ
KATOLÍCKY KALENDÁR
2019 DVOJTÝŽDŇOVÝ
Stolový kalendár s riadkami,
dva týždne na jednej strane.
Ponúka reprodukcie svätých
obrázkov s vyobrazením mi
lostivého obrazu či sochy
Panny Márie z rozličných pút
nických miest na Slovensku.
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 ho pútavé myšlienky osob
ností a fotografie zvierat a rastlín autora Ivana Kňazeho.
Krúžková väzba, 60 strán, 2,50 €
Členovia SSV 2,13 €

SVÄTOVOJTEŠSK Ý
K ATOLÍCK Y
K ALENDÁR 2019

Hodina
klavíra

udni
Nzane
da !

ie
Stretnutom
so šéf

starých
Obed udičov
o

NÁSTENNÉ

ný
Výtvarok
krúž

katolícky
kalendár
2019

NÁSTENNÝ KATOLÍCKY
KALENDÁR 2019
Najobľúbenejší mesačný kalen
dár s cirkevnými aj občiansky
mi menami prináša reprodukcie
svätých obrázkov s vyobrazením
milostivého obrazu či sochy Pan
ny Márie z rozličných pútnických
miest. Dostupný je aj v maďar
skej mutácii.
Brožovaný, 28 strán, 1,00 €
Členovia SSV 0,85 €

y

in
Naroden

Zuár !
y otcov

Modlit

KALENDÁR PRE DETI 2019
S MODLITBAMI
Farebný obrázkový kalendár
s ilustráciami Andreja Boteka
a básničkami Martina Kubuša
poteší tých najmenších i deti
mladšieho školského veku.
Brožovaný, 16 strán, 2,90 €
Členovia SSV 2,47 €
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RODINNÝ KALENDÁR 2019
Plánovací kalendár pre celú ro
dinu si už získal mnoho priaz
nivcov. Všetkým členom rodiny
pomôže dobre plánovať svoje
aktivity a nezabudnúť pritom ani
na duchovný život.
Brožovaný, 30 strán, 6,90 €
Členovia SSV 5,87 €

'

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
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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
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Kalendár
s modlitbami pre deti
2019

Šola
 prírode

08/06/2018 08:10

PRIPRAVUJEME

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.
Vyjde v lete 2018.

JÚN 2019
1 So Sv.
Justín, muče
ník
2 N 7.
VEĽKONOČ
Deň detí;
NÁ NEDE
Žaneta
3 P Sv.
ĽA
Karol Lwan
Xénia, Oxan
ga a spolo
a
čníci, muče
níci
4 U Sv.
Kvirín, bisku
Karolína
p a muče
Caracciolo
ník; sv. Frant
išek
5 S Sv.
Bonifác, bisku
Lenka
p a muče
6 Š Sv.
ník; (Kánt
Norbert,
ry) Laur
biskup; sv.
a
Klaudius,
biskup
7 Pi Sv.
Róbert, opát;
Norbert
(Kántry)
8 So Sv.
Medard, bisku
Róbert
p; (Kántry)
9 N NEDE
ĽA ZOSLANIA
Medard
DUCHA SVÄT
ÉHO (Turíc
10 P Pann
e)
a Mária, Matk
Stanislav
a Cirkvi;
a
bl. Diana
, panna
11 U Sv.
Barnabáš,
Margaréta
apošt
12 S Sv.
Gašpar Berto ol; bl. Jolana Dobr
oslava
ni, kňaz
13 Š Náš
Pán Ježiš
Kristus, najvy
Zlatko
šší a večn
ý kňaz
14 Pi Sv.
Elizej; sv.
Valér a Rufín
15 So Sv.
Anton
, mučeníci
Vít, muče
ník
16 N NEDE
Vasil
ĽA NAJSVÄTE
JŠEJ TROJ
Vít
ICE
17 P Sv.
Deň otcov
Nikander
; Blanka,
a Marc
Bianka
18 U Sv.
Gregor Barba ián, vojaci a muče
níci Adol
rigo, bisku
19 S Sv.
f
p
Romu
Vratislav
20 Š NAJS ald, opát
VÄTEJŠIE
KRISTOVO
Alfréd
(Božie telo)
TELO A KRV
21 Pi Sv.
Alojz Gonz
ága, rehoľ
Valéria
22 So Sv.
ník
Paulín z Noly;
sv. Ján Fishe
Alojz
sv. Tomáš
r;
Morus
23 N 12.
NEDE
Paulína
24 P NARO ĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
DENIE SV.
Sidónia
JÁNA KRST
25 U Sv.
ITEĽA
Maxim, bisku
p
26 S Sv.
Ján
Ján a Pavol
Olívia, Tade
, mučeníci;
áš
Escrivá de
sv. Josem
Balaguer
aría
27 Š Sv.
Cyril Alexa
ndrijský;
Panna Mária Adriána
ustavičnej
pomoci
, Matka
28 Pi NAJS
Ladislav,
VÄTEJŠIE
Ladislava
SRDCE JEŽIŠ
29 So
SV. PETER
OVO
A PAVOL,
Beáta
APOŠTOLI
30 N 13.
Peter a Pavo
NEDEĽA V
CEZROČNO
l, Petra
M OBDOBÍ
Melánia

LIT URGICK Ý
K ALENDÁR
2018 – 2019

ROK

C

VRECKOVÝ KALENDÁR 2019
Praktický kalendár obsahuje cirkevné
kalendárium a súradnice denných čítaní.
Využijú ho tak kňazi, ako i laici.
Začína sa Adventom 2018.
Vyjde v lete 2018.

V júni, keď
nám sad
y
čerešne
sa červene zrejú,
jú.
Prázdnin
y sú pred
o dvermi,
nie krát
ke! Krás
ne, ver mi!

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Výstava
o Radlinskom
zavítala už
do desiatich škôl
Počas uplynulého školského roka si žiaci
v desiatich slovenských školách a vo farnosti Svit mali možnosť pozrieť interaktívnu výstavu o živote a diele katolíckeho kňaza Andreja Radlinského, zakladateľa Spolku
svätého Vojtecha. Potešilo nás, že mnohí
učitelia s výstavou aktívne pracovali.
„Moji študenti už začali robiť aj nádherné projekty z výstavy, a tak som vám veľmi vďačná, lebo vďaka vám spoznávam aj
ich veľké dary. Jedna študentka si dokonca
urobila projekt vo forme Katolíckych novín,“
napísala učiteľka sr. Mária Gostíková DKL
z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, kde si študenti o Andrejovi Radlinskom dokonca pripravili vlastnú výstavu na
dvoch paneloch.
Na zaujímavý nápad prišli aj v Petrovanoch. „Učiteľka prvákov pri historickom
šlabikári z roku 1871 slávnostne odovzdávala
prvákom certifikáty o úspešnom absolvovaní šlabikára,“ podelil sa učiteľ Matúš Marcinčin z Petrovian.

Okrem samotnej výstavy sa mohli žiaci
a študenti zapojiť do súťaže o pekné tričko
prostredníctvom kvízu na webovej stránke
či splniť zaujímavé úlohy z pracovných listov.
Všetky informácie o výstave sú dostupné na webovej stránke www.ssv.sk.

VÝSTAVA O ANDREJOVI
RADLINSKOM POKRAČUJE
Ak máte vo vašej škole alebo
farnosti v budúcom školskom roku
záujem o interaktívnu výstavu
o Andrejovi Radlinskom, vyplňte
prihlášku na webovej stránke
https: //www.ssv.sk/vystava-pre-skoly-andrej-radlinsky.xhtml
a my zabezpečíme ostatné.

Výstavu videli žiaci, študenti a učitelia
v týchto školách:
– Základná škola Štefana Šmálika, Tvrdošín
– Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla,
Sihelné (na snímke)
– Cirkevná Základná a materská škola Dobrého
pastiera, Žilina
– Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina
– Cirkevná základná škola sv. Margity, Púchov
– Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
– Základná ZŠ Povýšenia Svätého kríža, Smižany
– Základná škola sv. Jána Krstiteľa, SpišskéVlachy
– Základná škola, Petrovany
– Základná škola sv. dona Bosca, Topoľčany
–MAG–

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 vydá
va kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu. Člen SSV každoročne získa: • Pútnik svätovojtešský • podielovú knihu
• DVD s filmom alebo audioknihu • kupóny na zľavy v hodnote prevyšujúcej ročný členský poplatok • 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 ;

033/5907752, 5907753

člen@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 knihách. Osob
né 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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1 Wolfgang Baumroth

POTUPENIE KRÍŽA
Strhujúci apokalyptický román
o tvrdom prenasledovaní Kato
líckej cirkvi uprostred bezbrehé
ho hedonizmu prináša pohľad na
spoločnosť, v ktorej moc uchvá
tila ateistická svetová vláda, kto
rá zakázala všetky náboženstvá.
Brožovaná, 308 strán, 13,50 €
Členovia SSV 11,47 €

Číslovaná edícia Retro
vám prináša nový zážitok
v starých príbehoch.
Začítajte sa do kníh,
ktoré dychtivo čítali
a obdivovali vaši rodičia
či starí rodičia.
2 Mária Kočanová

3 Pierre Maurice

4 Marja Czeska-Mączyńska

5 Alexander Vaško

NEMÝ MNÍCH
Historický román autorka zasa
dila do krásneho prostredia vý
chodoslovenského kraja, kde sa
odohráva príbeh lásky Hedvigy
Kožuchovskej a Petra Jablonov
ského. Pôvodné idylické priateľ
stvo ich rodín sa mení na krutú
nenávisť, roznecovanú pýchou,
neústupčivosťou a intrigami.
Brožovaná, 240 strán, 17,40 €
Členovia SSV 14,79 €

ROZVOD
Lekárovi Jakubovi Vermontovi sa
život obrátil naruby. Jeho žena
Mária pod vplyvom nových filo
zofických prúdov opúšťa muža
aj syna. Pútavý psychologický
román hovorí o nevere, zlých
rozhodnutiach, ale najmä o Bo
žej láske.
Brožovaná, 152 strán, 13,40 €
Členovia SSV 11,39 €

KRISTOV RYTIER
Historický román opisuje priam
dobrodružný život svätého Voj
techa, skromného, ale pevného
človeka v časoch, keď sa zvyšky
pohanstva v Európe dali do ur
putného boja proti silnejúcemu
kresťanstvu.
Brožovaná, 192 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €

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:

TAJOMSTVO NAŠICH HÔR
Román približuje osud náruži
vého pytliaka Jakuba Luknára,
ktorého život je poznačený ťaž
kými skúškami, ale aj vnútornou
katarziou.
Brožovaná, 144 strán, 7,60 €
Členovia SSV 6,46 €

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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KNIHY PRE NAJMENŠÍCH
Sally Ann Wrightová,
Honor Ayresová

Sally Ann Wrightová,
Honor Ayresová

Sally Ann Wrightová

Catherine Houseová

PRVÉ MODLITBIČKY
Pre deti od 0 do 9 rokov
Milá darčeková knižka obsahu
je tradičné i moderné modlitby.
Rodičia môžu do nej zapisovať
podrobnosti o prvom roku živo
ta dieťaťa. Poslúži ako darček,
ale aj ako prvá modlitebná kni
ha dieťaťa.
Viazaná, 92 strán, 7,50 €
Členovia SSV 6,38 €

AKO PRICHÁDZAJÚ DETI
NA SVET?
Pre deti od 4 do 8 rokov
Roztomilá kniha s nádhernými
ilustráciami dáva odpoveď na
zvedavé otázky detí o tom, ako
sa život začína a ako prichádzajú
deti na svet. Deťom nenúteným
spôsobom ukazuje, že život je
vzácny dar.
Viazaná, 30 strán, 6,40 €
Členovia SSV 5,44 €

BIBLIA
– MÔJ VZÁCNY DAR
Pre deti od 0 do 9 rokov
Prekrásne ilustrovaná Biblia po
núka biblické príbehy, modlitby
a strany na zapisovanie význam
ných udalostí. Stane sa pre die
ťa pamätnou knihou a môže ho
sprevádzať až k prvému sväté
mu prijímaniu.
Viazaná, 144 strán, 8,50 €
Členovia SSV 7,23 €

KAM ODIŠIEL DEDKO?
Pre deti od 4 do 8 rokov
Autorka nežnej knižky prostred
níctvom príbehu o Kláre a jej
babke citlivo vysvetľuje, prečo
už nie je medzi nimi dedko. Spo
ločná návšteva cintorína je príle
žitosťou na rozhovor o tom, ako
sa končí ľudský život.
Viazaná, 30 strán, 6,20 €
Členovia SSV 5,27 €

Maria Isabel de Mendonça Soaresová

TRAJA PASTIERIKOVIA

Pre deti od 6 do 12 rokov
Lucia, František a Hyacinta, veselé deti z Fatimy, zažili niečo ohrom
né. 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 €

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

