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Kristus žije, naša nádej! Prvé slová pápež-
ských dokumentov nielen definujú ich 
názov, ale neraz naznačujú aj obsah. Nie 
je to inak ani pri novej exhortácii pápeža 
Františka, ktorá v týchto dňoch prichá-
dza na náš knižný trh v slovenskom pre-
klade. Hoci sa šírili dohady, že minuloroč-
nú Synodu o mládeži uzavrie iba finálny 
dokument napísaný účastníkmi, pápež 
František prekvapil a pripravil celkom 
nový, vlastný dokument. Prihovára sa 
v ňom, celkom samozrejme, predovšet-
kým mládeži, ale svieže čítanie tam nájdu 
všetky vekové kategórie. Sám Svätý Otec, 
hoci už 82-ročný, v exhortácii dokonca 
opisuje obnovu vlastnej mladosti. Prizná-
va sa k tomu, že po zvolení za Petrovho 
nástupcu zažil prekvapivé rozšírenie ho-
rizontov, aj silu novej mladosti. A najhlb-
ší zdroj tejto obnovy znovu objavil práve 
v živom Kristovi, ktorý dáva nádej celé-
mu svetu. O viere v neho hovorí pápež 

veľmi osobným, príťažlivým spôsobom: 
vzkriesený Boží Syn je jeho oporou i ra-
dosťou. A s tým, čo sám objavil, sa chce 
podeliť aj s ostatnými. Čitateľov pozýva 
uvedomiť si, aký poklad pre svet pred-
stavujú mladí a aké čerstvé je posolstvo 
evanjelia. Zároveň tým neskôr narode-
ným pripomína, aby nepílili korene, ale 
všímali si všetko dobré, čo sa od starších 
môžu naučiť. „Keby mladý vedel a starý 
mohol, toho by nebolo, čo by sa nedalo“ 

– takto príslovečne pozýva na spoluprácu 
medzi generáciami, na spoločné, vzájom-
ne ohľaduplné napredovanie. 

Pomáha si pritom obrazmi a príklad-
mi zo samotnej synody, na ktorej preho-
vorilo množstvo mladých, ale aj overe-
nými ľudovými múdrosťami z rozličných 
častí sveta. „Ak chceš ísť rýchlo, kráčaj 
sám; ak chceš dôjsť ďaleko, napreduj 
s ostatnými“ – pripomína spolupatrič-
nosť slovami afrického príslovia. Mla-

dých volá, aby sa naozaj stali svetlom 
sveta a do vlastných rúk uchopili nielen 
budúcnosť, ale aj súčasnosť. Aby nebo-
li divákmi, ktorí nazerajú na svet akoby 

„z balkóna“ či „z divána“, ale vstúpili doň 
a urobili ho lepším zapojením vlastných 
talentov. Zároveň ich pozýva uvažovať o 
zasvätenom živote a nepodceňovať svoje 
schopnosti: veď Boh ich vidí v perspek-
tíve darov, ktoré má pre nich nachystané, 
ak s vierou odpovedia na jeho volanie. 
Dospelým zas prízvukuje, aby za mla-
dých nechceli robiť veci, ktoré musia 
spraviť sami, a mladých so štipkou humo-
ru prosí, nech na starších počkajú, keď 
niekam prídu skôr. Milí priatelia, nech 
vám táto i ďalšie knihy z vydavateľstva 
Spolku svätého Vojtecha osviežia leto, 
rozšíria horizonty, vlejú nádej a obno-
via vo vás silu mladosti!

Martin Kramara
hovorca Konferencie biskupov Slovenska 

Kristus žije

Pápež František
CHRISTUS VIVIT
„Kristus žije. On je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto 
sveta.“ Týmito slovami začína pápež František svoju posynodálnu 
apoštolskú exhortáciu Christus vivit, podpísanú v pondelok 25. marca 
v Lorete a adresovanú „mladým a celému Božiemu ľudu“. Text inšpiro-
vaný minuloročnou synodou o „mladých, viere a rozlišovaní povolania“ 
publikovali v utorok 2. apríla vo vatikánskom Tlačovom stredisku. Ex-
hortácia pozostáva z 9 kapitol a obsahuje 299 článkov. V mimoriadne 
srdečne ladenej exhortácii, ktorú by si mal prečítať každý mladý člo-
vek, sa pápež zaoberá týmito tematickými okruhmi: Čo hovorí o mla-
dých Božie slovo; Ježiš Kristus, stále mladý; Mladí sú Božie „teraz“; 
Úžasná správa pre všetkých mladých; Cesty mladých; Mladí s koreň-
mi; Pastorácia mladých; Povolanie a Rozlišovanie. 

Brožovaná, 128 strán, 5,00 €
Členovia SSV 4,25 €
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O. 

NASLEDOVANIE 
KRISTA
Po Biblii druhá najčítanejšia kni-
ha svetovej literatúry ovplyvňuje 
a formuje ľudí vo všetkých kú-
toch sveta už takmer šesť sto-
ročí. Autorstvo diela sa pripisuje 
nemeckému augustiniánskemu 
mníchovi Tomášovi Kempen-
skému.
Viazaná, 320 strán, 5,00 €
Členovia SSV 4,25 €

RUŽENCOVÉ 
KARTIČKY 
Na každej ružencovej kartičke 
je jedno tajomstvo posvätného 
ruženca s obrázkom, ktorý ho 
znázorňuje, a krátka meditácia. 
Výtvarník Martin Kellenberger sa 
pri tvorbe inšpiroval svojou skú-
senosťou zo Svätej zeme. 

Súbor 20 kartičiek, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €

Miroslav Saniga
ČERENIE DUŠE
Prorok nádeje 
Autor vo svojich zamysleniach 
radostne, vášnivo a s plnou zod-
povednosťou prežíva to, na čo 
nás naliehavo upozorňuje pápež 
František v encyklike Laudato 
si' o ochrane Božieho stvorenia 
a spoločného domova. 
Brožovaná, 108 strán, 6,80 €
Členovia SSV 5,78 €

KARTA VODIČA 
KRESŤANA
Každý vodič by mal mať pre 
prípad nebezpečenstva poruke 
praktickú kartičku s modlitbou 
k sv. Krištofovi, patrónovi mo-
toristov, a so základnými infor-
máciami o sebe a svojom zdra-
votnom stave v slovenskom aj 
anglickom jazyku.

Cena 0,20 €

Aleš Opatrný
AKO POTEŠIŤ SPOVEDNÍKA
Autor, ktorý je na Slovensku známy ako vyhľadáva-
ný exercitátor, vo svojej knižke upriamuje pozornosť 
čitateľa na to, čo je v sviatosti zmierenia podstatné. 
Búra falošné prístupy k spovedi, prináša nové spo-
vedné zrkadlá a usiluje sa poukázať na to, že spo-
veď má byť predovšetkým stretnutím s odpúšťajú-
cim a uzdravujúcim Bohom. 

Brožovaná, 88 strán, 6,50 €
Členovia SSV 5,53 €

KARTA 
VODIČA 
KRESŤANA
Christian 
Driver Card

MODLITBA VODIČA KRESŤANA 
Bože, ty si Pánom života a smrti; utvrď ma 
v presvedčení, že pri jazde musím zachová-
vať zákon lásky k blížnemu a mať ohľad na 
ostatných ľudí. Chráň ma pred vystatova-
ním sa na ceste a pred nemiernou rýchlos-
ťou v jazde. Aj za volantom si chcem stále 
uvedomovať zodpovednosť za vlastný život 
a za život blížnych. Amen.
Jednotný katolícky spevník, Trnava 2015

SVÄTÝ KRIŠTOF, ORODUJ ZA NÁS.

Karticka_vodici_55x85_mm_press.indd   1 27/03/2018   09:18

BOLESTNÝ RUŽENEC / ŠTVRTÝ DESIATOKZdravas’, Mária… požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,ktorý pre nás kríž niesol.

Rozjímaj: Pilát vydal Ježiša Židom, aby ho ukrižovali. Nevinný Ježiš si musel niesť na popravisko potupné drevo kríža. Po tejto prvej krížovej ceste sa každá krížová cesta, prežitá v spojení s Kristom, stáva cestou kráľovskou, nie cestou potupy. Ako sme všetci povolaní do večnej slávy, tak sme všetci vyzvaní kráčať krížovou cestou. Pán Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23).
Modlime sa: Pane Ježišu, ty si vzal na plecia ťarchu našich hriechov. Ticho a trpezlivo si niesol na Kalváriu kríž, na ktorom si zomrel pre našu spásu. Daj nám milosť, aby sme s láskavou trpezlivosťou znášali ťažkosti všedného života a každým dňom sa stávali dokonalejšími. Sedembolestná Matka, tebe nechýbala odvaha stretnúť sa s Ježišom na krížovej ceste; vypros nám silu, aby sme spod nášho každodenného kríža nikdy neutiekli. Amen.

14
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Louis de Wohl
BOŽIA PEVNOSŤ
O svätom Benediktovi z Nursie
Román približuje nielen život 
sv. Benedikta, ale aj búrlivú 
historickú dobu, v ktorej tento 
zakladateľ západoeurópskeho 
mníšstva z prelomu 5. a 6. sto-
ročia žil.

Viazaná, 396 strán, 25,00 €
Členovia SSV 21,25 €

Viliam Judák
BOŽÍ PRIATELIA
Slovenské martyrológium 
O živote novej blahoslavenej 
Anny Kolesárovej, ale aj ďalších 
svätých a možných svätých sa 
dočítate vo výnimočnej publiká-
cii cirkevného historika a nitrian-
skeho biskupa Viliama Judáka. 
S mimoriadnou veľkorysosťou, 
čítavosťou a so zmyslom pre his-
torickú pravdu prináša pohľad do 
života vyše 50 osobností, ktoré 
žili na našom území od 9. storo-
čia až po súčasnosť.
Viazaná, 634 strán, 18,90 €
Členovia SSV 16,07 €

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

E-kniha

Alexander Vaško
TAJOMSTVO NAŠICH HÔR
Pútavý román z obľúbenej edície 
Retro hovorí príbeh o zatajenom 
zločine, výčitkách svedomia a tr-
pezlivo znášanom osude náru-
živého pytliaka Jakuba Luknára, 
ktorého život je poznačený ťaž-
kými skúškami, ale aj vnútornou 
katarziou. 
Brožovaný, 144 strán, 7,60 €
Členovia SSV 6,46 €

Maria Dutli-Rutishauserová
SVÄTÝ MIKULÁŠ Z FLÜE
Strhujúci román o živote sv. Mi-
kuláša z Flüe podáva obraz člo-
veka, ktorého povolanie je jedi-
nečné. Mohlo sa naplno rozvinúť 
vďaka jeho obetavej žene Doro-
tei, ktorá ho dokonale rešpek-
tovala a bola presvedčená, že 
cez neho sa aj jej prihovára Boh 
a zjavuje jej svoju vôľu. Svätý Ján 
Pavol II. pri návšteve farského 
kostola v mestečku Sachseln, 
kde je Mikuláš pochovaný, po-
vedal, že jej svätosť nebola o nič 
menšia ako svätosť jej muža.
Viazaná, 272 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

Dana Podracká
ARCHA
Osemdesiat poeticky prerozprá-
vaných príbehov inšpirovaných 
Bibliou a apokryfmi sprevádzajú 
pozoruhodné fotografie zo sú-
časnosti, ktoré odkrývajú nové 
nečakané rozmery knihy kníh.

Brožovaná, 340 strán, 20,00 €
Členovia SSV 17,00 € 

Leo Maasburg
MATKA TEREZA. 
NEOBYČAJNÉ PRÍBEHY
Úsmevné i vážne epizódy 
zo života svätej Matky Terezy
Mimoriadne úspešná kniha ra-
kúskeho kňaza Lea Maasburga, 
ktorý sprevádzal svätú Matku 
Terezu na jej mnohých cestách 
po celom svete, vychádza ako 
e-kniha. 

Cena 10,00 €
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BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie kompletného 
Svätého písma vychádza v obľú-
benom formáte 105 x 145 mm. 
Text je členený dvojstĺpcovo, pri-
čom poznámky sa nenachádza-
jú na príslušnej strane, ale vza-
du za textom Písma.
Brožovaná, 1880 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

Sally Ann Wrightová
365 BIBLICKÝCH 
PRÍBEHOV PRE DETI
Pútavá, prekrásne ilustrovaná 
kniha obsahuje 220 starozákon-
ných a 145 novozákonných bib-
lických príbehov. Na každý deň 
roka je určený jeden príbeh, tak-
že deti alebo adolescenti v prie-
behu roka vniknú do sveta Biblie 
a spoznajú hlavné biblické po-
stavy a udalosti.
Viazaná, 224 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Y-BIBLIA
Publikácia z edície YOUCAT pri-
náša výber textov Starého i No-
vého zákona, doplnený o úvody 
a vysvetlivky biblických reálií. 
Dopĺňajú ju krásne fotografie zo 
Svätej zeme, ale aj myšlienky 
známych osobností či svätcov.
 
Brožovaná, 432 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Sväté písmo vo väčšom formáte 
a s väčším typom písma ponú-
ka prílohu s rodinnou kronikou, 
do ktorej si jednotliví členovia 
môžu zapisovať významné uda-
losti a kniha kníh sa tak môže 
stať duchovným klenotom kaž-
dej rodiny.

Brožovaná, 3360 strán, 40,00 €

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Limitované exkluzívne vydanie Biblie v pravej 
koži so zlatou oriezkou a striebornou razbou sa 
môže stať skutočným rodinným klenotom. Sväté 
písmo má väčší formát a väčší typ písma, pri-
čom nové grafické spracovanie uľahčuje čítanie 
i orientáciu v rozsiahlej publikácii. Ponúka prí-
lohu s rodinnou kronikou, do ktorej si jednotliví 
členovia môžu zapisovať významné udalosti.

Brožovaná, 3360 strán, 99,00 €
Členovia SSV 84,15 €

ČÍTAJME SVÄTÉ PÍSMO

E-kniha
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STOLOVÝ KATOLÍCKY 
KALENDÁR 2020 
Stolový kalendár s riadkami, dva 
týždne na jednej strane. Prináša 
pútavé reprodukcie obálok kníh 
Spolku svätého Vojtecha, ktorý si 
pripomenie 150 rokov od svojho 
založenia.
Krúžková väzba, 28 strán, 2,50 €
Členovia SSV 2,13 €

NÁSTENNÝ KATOLÍCKY 
KALENDÁR 2020
Najobľúbenejší mesačný kalen-
dár s cirkevnými aj občiansky-
mi menami prináša reprodukcie 
svätých obrázkov s motívmi zo 
života Pána Ježiša a Panny Má-
rie. Dostupný je aj v maďarskej 
mutácii.
Brožovaný, 28 strán, 1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

DETSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2020 
S VESELÝMI ÚLOHAMI 
Kalendár s krásnymi ilustráciami Petra Lička a básničkami Mar-
tina Kubuša poteší tých najmenších i deti mladšieho školského 
veku. Každý obrázok skrýva šibalskú úlohu. 
Brožovaný, 16 strán, 3,40 € 
Členovia SSV 2,90 €

DIÁR 2020
Obľúbený diár s civilným i cirkevným 
kalendáriom ponúka súradnice litur-
gických čítaní, krátky text o svätcovi 
dňa a zaujímavú myšlienku. Na každý 
deň roka je vyčlenená jedna strana.
Vyjde v lete 2019

LITURGICKÝ
KALENDÁR 2019 – 2020
Praktický kalendár obsahuje cirkev-
né kalendárium a súradnice denných 
čítaní. Využijú ho tak kňazi, ako i laici. 
Začína sa Adventom 2019.
Vyjde v lete 2019

RODINNÝ KALENDÁR 2020 
Kalendár pre celú rodinu si už získal mnoho priaznivcov. Všet-
kým členom rodiny pomôže dobre plánovať svoje aktivity a ne-
zabudnúť pritom ani na duchovný život. 
Brožovaný, 30 strán, 8,50 € 
Členovia SSV 7,23 €

SVÄTOVOJTEŠSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2020 
TÝŽDŇOVÝ
Týždňový stolový kalendár so širokými riadkami na každý deň 
vrátane nedele. Sprevádzajú ho fotografie exotických kvetín Da-
nice Olexovej a pútavé myšlienky. 
Krúžková väzba, 60 strán, 2,90 €
Členovia SSV 2,47 €

KALENDÁRE NA ROK 2020

NÁSTENNÉ

STOLOVÉ

2020

LITURGICKÝ
KALENDÁR

2 0 1 9  –  2 02 0

R OK

A

Pripravujeme
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■ Čo vás viedlo k rozhodnutiu vydať nie-
ktoré tituly SSV ako e-knihy? 
Samozrejme, predovšetkým naši čitatelia, 
ktorí prejavili o tieto tituly záujem. Mnohí 
z nich si kupujú e-knihy do čítačiek, pre-
tože im takáto forma vyhovuje, považujú 
ju za efektívnu a ekologickú. Mnohí chcú 
mať vo svojom čítacom zariadení predo-
všetkým Sväté písmo, aby si ho mohli čí-
tať kedykoľvek a kdekoľvek. 
■ Aké výhody ponúkajú e-knihy? 
Ako vieme, e-knihy sú úspornejšie a ne-
zaberajú miesto, no prinášajú aj mnohé 
ďalšie výhody. Pri čítaní si môžeme meniť 
veľkosť a typ písma, previesť text do hovo-
renej podoby, čítať aj pri slabom osvetle-
ní, vyhľadať zadané slová v texte v rámci 
celej knihy či si vyhľadať význam nezná-
meho slova. Do textu si môžeme vkladať 
poznámky alebo zvýrazňovať vybraný 
text, čo oceníme hlavne pri štúdiu. 
■ A čo cena e-kníh? 
Cena elektronickej knihy je spravidla niž-
šia ako cena tlačenej knihy, ale nejde o vý-
razný rozdiel. E-knihu je potrebné pripra-
viť rovnako ako tlačenú knihu a rovnako 
sa na ňu vzťahujú autorské práva, odpa-
dajú iba náklady na tlač. 
■ Ktoré e-knihy má SSV momentálne v po-
nuke? 
Ako prvé e-knihy sme do ponuky zaradili 
Jednotný katolícky spevník a Bibliu, o ktoré 
bol najväčší záujem. V predaji je už aj ob-

ľúbený, no vypredaný titul Lea Maasburga 
Matka Tereza. Neobyčajné príbehy. Momen-
tálne pripravujeme klasiku duchovnej li-
teratúry Nasledovanie Krista a najnovšiu 
exhortáciu pápeža Františka Christus vi-
vit. Verím, že tým potešíme predovšet-
kým mladých, ktorým je osobitne určená. 
■ Ste aj vy osobne fanúšikom e-kníh? 
Priznám sa, že uprednostňujem tlačenú 
knihu, ktorú považujem za umelecký ar-
tefakt. Čítačku a e-knihy využívam hlavne 
na štúdium, vo forme e-kníh si kupujem 
najmä zahraničnú literatúru. Páči sa mi 
však možnosť výberu, a ten sa usilujeme 
poskytnúť aj našim čitateľom.
 – RED –

Spolok svätého Vojtecha
vydal prvé e-knihy

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.: 033/590 77 18, 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.

Symbolicky v Kútoch, kde Andrej Rad-
linský žil, zomrel a je pochovaný, končí 
svoju púť aj interaktívna výstava o tom-
to významnom slovenskom kňazovi, de-
jateľovi, jazykovedcovi a zakladateľovi 
Spolku svätého Vojtecha. Výstava vznik-
la v roku 2017 pri príležitosti dvojstého 
výročia narodenia Andreja Radlinské-
ho a končí sa v roku 2019, keď sme si 
pripomenuli 140 rokov od jeho smrti. 

V priebehu troch školských rokov 
si ju mohli pozrieť žiaci v 20 školách, 
jednej farnosti a jednej knižnici vo 
všetkých kútoch Slovenska, naposledy 
v Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša 
v Prešove, Základnej škole vo Veľkom 
Šariši, Oravskej knižnici A. Habov-
štiaka v Dolnom Kubíne a Základnej 
škole Andreja Radlinského v Kútoch. 

Spolok svätého Vojtecha venuje vý-
stavu farnosti Kúty, ktorá ju v budúc-
nosti inštaluje v novej pamätnej izbe 
Andreja Radlinského. – MAG –

Výstava
o Andrejovi
Radlinskom
končí svoju púť

V posledných týždňoch pripravil Spolok svätého Vojtecha (SSV) niektoré svoje tituly vo forme 
e-kníh, ktoré sú dostupné v internetových obchodoch eVojtech.sk a martinus.sk. O fenoméne 
elektronických kníh sa zhovárame s riaditeľom Spolku svätého Vojtecha Ivanom Šulíkom.

Darujte členstvo v SSV 
ako darček
Ak hľadáte hodnotný darček pre 
člena rodiny, priateľa alebo zná-
meho, venujte im členstvo v SSV. 
Pre nového člena rodiny ponúka-
me možnosť darovania členstva SSV 
ako darček na krst. Ako darcu, ktorý 
sa zaviaže uhrádzať ročný poplatok 
do 18. roka obdarovaného dieťa-
ťa, vás odmeníme knihou pre dieťa 
z vydavateľstva SSV Pamiatka na krst 
v ružovom alebo modrom variante 
podľa vášho výberu. – SN – 

Zmenil sa členský poplatok v SSV
Na základe rozhodnutia 88. valného zhro-
maždenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sa 
konalo 30. marca 2019, sa od 1. apríla 2019 
upravil ročný členský príspevok na 8,00 �. 
Viac informácií o členstve a poplatkoch náj-
dete u svojho vedúceho miestnej skupiny 
alebo na www.ssv.sk/clenstvo. – SN – 
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JÚNOVÁ
ZĽAVA 20 %

Júnová akcia
na omšové víno Ostrožovič

Od 1. do 30. júna 2019 ponúkame v predajniach SSV 
aj v internetovom obchode eVojtech.sk omšové víno 
Ostrožovič so zľavou 20 %.

Furmint
neskorý zber 2016, 
omšové biele, 0,75 l
Bežná cena 7,90 €
jednotková cena 10,533 €/l
Akciová cena 6,32 €
jednotková cena 8,427 €/l

Furmint
omšové biele, 0,75 l
Bežná cena 4,10 €
jednotková cena 5,467 €/l
Akciová cena 6,32 €
jednotková cena 4,373 €/l

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 

FURMINT
biele, suché

2014

Fu
rm

in
t 2

01
6

FURMINT
biele, suché

2014

Fu
rm

in
t 2

01
6

FURMINT
biele, suché

2014

Fu
rm

in
t 2

01
6

DOSTUPNÉ V PREDAJNIACH SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA, V INTERNETOVOM OBCHODE eVojtech.sk
MOŽNOSŤ OBJEDNÁVKY NA 033/590 77 18, OBJEDNAVKY@SSV.SK, WWW.SSV.SK
PREDAJNE SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA: Banská Bystrica, Bratislava, Čadca, Košice, Michalovce, Nitra, 
Partizánske, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves, Šaštín, Topoľčany, 
Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina

Založte
miestnu
skupinu
SSV
Staňte sa aktívnym členom Spolku 
svätého Vojtecha a založte miest-
nu skupinu SSV vo svojej farnosti. 

Ide o  dobrovoľnícku službu, 
v rámci ktorej prevezmete vedenie 
členskej základne vo svojom okolí. 
Pozvite rodiny v mieste vášho byd-
liska, aby sa stali hrdými členmi naj-
väčšieho a najstaršieho združenia 
katolíkov na Slovensku. Informácie 
o vašej miestnej skupine radi uve-
rejníme na webovej stránke alebo 
sociálnej sieti. 

Zároveň by sme radi povzbu-
dili všetkých nových, ale aj súčas-
ných vedúcich miestnych skupín 
do získavania nových členov. Viac 
informácií vám radi poskytneme 
na členskom oddelení: clen@ssv.sk, 
tel. č.: 033/590 77 33. – SN – 
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S  R. O. 

 KNIHU SI MÔŽETE KÚPIŤ V PREDAJNIACH SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA 
ALEBO OBJEDNAŤ NA: 033/590 77 18, OBJEDNAVKY@SSV.SK, WWW.SSV.SK, eVOJTECH.SK
PREDAJNE SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA: Banská Bystrica, Bratislava, Čadca, Košice, Michalovce, Nitra, Partizánske, Prešov, 
Prievidza, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves, Šaštín, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina

Veľdielo svetovej literatúry, ktoré 
sa dotýka večného zápasu o ľudskú 
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.

„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

Viazaná, 576 strán, 90,00 €
Členovia SSV 76,50 €

Johann Wolfgang
Goethe

FAUST


