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Viliam Judák
K JEZULIATKU SO SVÄTOŽIAROU

Štvrtá kniha z adventnej série nitrianske-
ho biskupa Viliama Judáka prináša živo-
topisné črty svätých, ktoré dopĺňajú prí-
behy a legendy z rôznych krajín spojené 
s hlbokou atmosférou Adventu a Vianoc.

„Túžba po prisľúbenom Spasiteľovi žije v ľud-
stve odpradávna. Aj dnes si ju sprítomňujeme 
a štyri nedele pred sviatkom Narodenia Pána 
sa pripravujeme na liturgické slávenie Božieho 
dieťaťa. Možno je život príliš hektický, ľudia sú 
príliš hluční a počasie nie je príliš romantické, 
no čas pred Vianocami nám chce darovať veľa 
príležitostí priblížiť sa k hlbokému vianočnému 
tajomstvu.“

Viliam Judák
nitriansky biskup

Pevná, šitá väzba, 208 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

NOVINKA

NOVINKY
SSV – ČÍTANIE S PRIDANOU HODNOTOU



ČAS NA PRÍBEHY

Mnohým z nás sa Vianoce spájajú s ta-
jomnou atmosférou, radostným očaká-
vaním a vytúženými darmi. K Viano-
ciam neodmysliteľne patria príbehy, či 
už tie skutočné, alebo vymyslené. Ich 
stredobodom je príbeh o narodení Ježi-

ša Krista. Po celé roky 
inšpiroval tisíce umel-
cov, aby ho interpreto-
vali a stvárnili novým 
spôsobom. 
Mne sa s Vianocami 
spája príbeh o Fran-
zovi Kafkovi. Tento vý-
znamný spisovateľ sa 
rok pred smrťou pre-
chádzal v berlínskom 
parku Steglitz, kde 
stretol malé dievčat-
ko. Plakalo, lebo stra-

tilo bábiku. Kafka pohotovo zareagoval 
a povedal mu, že bábika išla na výlet, no 
dievčatku nechala list, ktorý on zabu-
dol doma, no na druhý deň ho prinesie. 
Po návrate domov napísal list s rovna-
kým zápalom a sústredením, aké vložil 
do svojich majstrovských diel. Bábika 
v ňom objasňuje, že nechcela priateľke 
ublížiť, ale túžila vidieť svet a spoznať 
nových ľudí. Bude jej však každý deň 
písať listy. Napriek ťažkostiam spôsobe-
ným tuberkulózou, Kafka naozaj písal 
každý deň tri týždne listy. Do každého 
vložil všetko, čo mohol, aby dievčatko 
pripravil na okamih, kedy sa s ňou bá-
bika nadobro rozlúči. Nakoniec opí-
sal zásnuby a obrovskú svadbu s krás-
nym ženíchom, ktorého bábika miluje, 
a preto sa nemôže vrátiť k dávnej pria-
teľke, hoci ju má veľmi rada. Na sklon-

ku života kúpil Kafka dievčatku novú 
bábiku. Po rokoch mladá žena našla 
v útrobách bábiky malý lístok písaný 
Kafkovou rukou: „Všetko, čo miluješ, 
sa pravdepodobne stratí, no láska ti to 
nakoniec vráti iným spôsobom.“
Očarený vianočnými príbehmi je ne-
pochybne aj biskup Viliam Judák. Celé 
roky neúnavne zbiera vianočné príbe-
hy zo všetkých kútov sveta a postup-
ne im dáva knižnú podobu. V našom 
vydavateľstve ich familiárne voláme 
Jezuliatka. Sprevádzajú ich krásne fa-
rebné ilustrácie akademického maliara 
Ondreja Zimku znázorňujúce prevažne 
kysucké vianočné tradície. 
Keď som mal vybrať iba jedinú z na-
šich kníh spojenú s Vianocami, roz-
hodol som sa pre audioknihu Najkraj-
šie vianočné príbehy. Zaradili sme do nej 
24 príbehov z kníh Jezuliatko prichádza, 
Jezuliatko opäť prichádza a Jezuliatko me-
dzi nami. Pre všetkých milovníkov Via-
noc ich prečítala obľúbená slovenská 
herečka Gabriela Marcinková. Vianoce 
nám tak môžu priniesť v ktorýkoľvek 
deň roka, pretože sú plné nádeje a po-
vzbudenia. 
Ktorý vianočný príbeh sa najviac páči 
vám? A aký nezvyčajný vianočný prí-
beh napísal váš život? 
Milí čitatelia, priaznivci krásnych kníh, 
želám vám, aby vám knihy, ktoré bude-
te čítať v roku 2023, prinášali do všed-
nosti bežných dní novú perspektívu, 
duchovné povzbudenie či obyčajnú 
radosť.

IVAN ŠULÍK
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha
Snímka: Erika Litváková
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16  |  SNÚBENCOM A MANŽELOM

Publikácie plné pozoruhodných 
myšlienok, ktoré povzbudzujú na 
ceste vo sviatosti manželstva.

18  |  E-KNIHY A AUDIOKNIHY

E-knihy vo formáte EPUB, PDF, 
MOBI a audioknihy vo formáte 
MP3, môžete nosiť všade so sebou.

19  |  PREDSTAVUJEME

Marco Pozza – taliansky kňaz a no-
vinár v jednom, je autorom série 
rozhovorov s pápežom Františkom.

20 – 21  |  KALENDÁRE 2023

Novým rokom vás budú sprevá-
dzať tradične praktické a pekné 
svätovojtešské kalendáre.

22  |  ČLENSTVO V SSV

Aké výhody prináša členstvo 
v najväčšom katolíckom združení 
na Slovensku?

5  |  NOVINKY

Čerstvé novinky potešia fanúšikov 
G. K. Chestertona i obdivovateľov 
skromného pápeža Jána XXIII.

 
6 – 7  |  ADVENT S DEŤMI

Putovanie do Betlehema spolu 
s Máriiným oslíkom, vystrihovač-
ky, maľovanky, vianočný príbeh so 
samolepkami – Advent s deťmi je 
čarovný!

10  |  EDÍCIA YOUCAT

Pútavé publikácie v modernom 
štýle oslovujú nielen mladých.

12 – 13  |   NAJPREDÁVANEJŠIE 
KNIHY

Inšpirujte sa pred Vianocami na-
šimi novinkami.

14  |   PÁPEŽ FRANTIŠEK  
NA SLOVENSKU

Čo všetko ponúka komplexná kni-
ha fotografií a príhovorov, ktorá 
mapuje návštevu Svätého Otca 
na Slovensku v roku 2021?

HIT
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ŽALMY

Kniha 150 žalmov je pozvaním na-
črieť do prameňa Cirkvi a jej preja-
vov viery a nábožnosti. Úvod obsa-
huje vysvetlenie významu žalmov, 
ich pôvodu, literárnych žánrov a in-
formácie o autorstve.
Pevná, šitá väzba, 344 strán
10,00 €
Členovia SSV 8,50 €

Vojtěch Kodet
NOVÉNA K PANNE MÁRII 
ROZVÄZUJÚCEJ UZLY

Pobožnosť k Božej Matke je ur-
čená osobitne na životné okami-
hy, keď podľahneme bezradnosti 
a nedokážeme nájsť východisko 
z ťažkostí.
Spinková väzba, 24 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 €

NASLEDOVANIE KRISTA

Tomáš Kempenský, ktorému sa 
kniha pripisuje, napísal dielo pre 
rehoľníkov, no prináša poučenie 
a povzbudenie každému už vyše 
šesť storočí.
Pevná, šitá väzba, 320 strán, 5,50 €
Členovia SSV 4,68 €
E-kniha vo formáte EPUB, PDF, 
MOBI 3,50 €

Hans Urs von Balthasar – Joseph Ratzinger
DVE OBHAJOBY
Prečo som ešte kresťanom. Prečo som ešte v Cirkvi

Texty veľkých teológov 20. storočia Hansa Ursa von Balthasara a Josepha 
Ratzingera (pápeža Benedikta XVI.) odzneli ako prednášky v roku 1971, 
no nestrácajú na aktuálnosti. Obaja autori odlišným spôsobom analy-
zujú dôvody, prečo je napriek problémom a krízam stále žiaduce zostať 
kresťanom a neodvrátiť sa od Cirkvi. 
Brožovaná, šitá väzba, 72 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €, e-kniha 7,00 €

Ján Szelepcsényi: SLOVÁ V ČERENI

Pútavý knižný rozhovor kardinála Jána Chryzostoma Korca s hudobným 
skladateľom a publicistom Jánom Szelepcsényim mapuje životné míľ-
niky Jána Chryzostoma Korca, čelného predstaviteľa tajnej cirkvi, ale aj 
jeho postoje k rozličným otázkam spoločenského či duchovného živo-
ta. Vďaka časovému odstupu sa kniha stáva svedectvom doby po páde 
komunistického režimu na Slovensku.
Pevná, šitá väzba, 218 strán, 16,00 €, členovia SSV 13,60 €
E-kniha 11,20 €

E-KNIHA TOP
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Gunnar Riebs
SKROMNÝ A POKORNÝ JÁN XXIII.

Pôsobivá séria svedectiev o svätom Jánovi XXIII., 
v ktorej sa dozvedáme veľa o živote Angela Roncalli-
ho – pápeža jednoty v rozmanitosti – o jeho jednodu-
chosti, nezlomnej viere, úcte k tradíciám, ale aj o jeho 
vnímaní potreby modernizácie Cirkvi. Túto pozoru-
hodnú osobnosť vykresľuje belgický autor aj cez lás-
kavé autentické stretnutia pápeža s ľuďmi a predsta-
vuje ho ako príkladnú postavu hodnú nasledovania. 
Hlbokú ľudskosť a pokoru svätého Jána XIII. v knihe 
podčiarkuje predovšetkým jeho schopnosť vnímať 
všetkých ako Božie deti. Jeho nástupca na pápežskom 
stolci svätý Ján Pavol II. ho nazýval „človekom nádeje“.
Pevná, šitá väzba, 128 strán, cena 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Gilbert Keith Chesterton
SVÄTÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ

Kniha britského spisovateľa a katolíckeho filozofa je 
farbistým príbehom stredovekých kultúrnych de-
jín s východiskovou postavou Tomáša Akvinského 
a jeho postojov. Obaja títo veľkí muži majú schopnosť 
vyjadriť neviditeľné a ťažko uchopiteľné veci takým 
spôsobom, ktorý sa pre čitateľa stáva inteligentným 
zážitkom.
Pevná, šitá väzba, 184 strán, 18,00 €
Členovia SSV 15,30 €

Gilbert Keith Chesterton
OHROMNÉ MALIČKOSTI – NOVÉ VYDANIE

Zbierka krátkych esejí známeho novinára a filozo-
fa, ktorý patrí medzi najcitovanejších autorov sve-
ta, vznikla pozorovaním obyčajných vecí vo svete 
na prelome 19. a 20. storočia. Chesterton v nej po-
núka svieže, zdanlivo nepodstatné či bizarné príhody. 
Jeho texty prinášajú zážitok neobyčajného pozorova-
cieho talentu a zmyslu autora pre filozofiu, teológiu 
a náboženstvo.
Pevná, šitá väzba, 208 strán, 15,00 €
Členovia SSV 12,75 €

NOVINKA

NOVINKA
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MÁRIIN OSLÍK UŽ PUTUJE. 
PRIDAJTE SA

Oslík, to krásne zvieratko z rozprávok, 
povestí i Biblie. Tvor, ktorý má rôzne 
prekvapivé vlastnosti – hovorí sa o ňom, 
že je tvrdohlavý, lenivý, no poznáme 
oslíkov oddaných či vytrvalých. O čo 

viac sa malým čitate-
ľom, ideálne od veku 
štyri roky a viac, priblí-
ži tento knižný oslík, 
ktorý neváha a pre lás-
ku k Márii a jej dieťaťu 
sa premení z lenivého 
a neporiadneho zviera-
ťa na odvážneho a sil-
ného spoločníka?
Milý, pohlcujúci prí-
beh, ktorý sa pokojne 
mohol stať aj tak, ako 
ho v knižke opísala 

dánska autorka Gunhild Sehlinová, za-
vedie malých aj veľkých čitateľov do Na-
zareta chvíľu predtým, ako do deja vstú-
pi Mária očakávajúca dieťatko.
Knižka je príjemným rozprávaním 
o tom, ako sa oslík dostal k Márii a Jo-
zefovi, ako sa pod vplyvom ich starostli-
vosti zmenil na oddaného a pracovitého 
spoločníka a ako ich sprevádzal na ceste 
do Betlehema. Okrem neho v príbehu 
vystupujú aj iné zvieratá a ich úloha nie 
je nadbytočná: sú dokonalým vyjadre-
ním radosti z očakávania narodenia Je-
žiša (hoci meno dieťatka v knižke neza-
znelo), ich milé hlášky potešia detského 
aj dospelého čitateľa.
Oslík veľakrát bojuje sám so sebou, nie-
kedy aj zlyháva, ale má silnú túžbu ko-
nať správne. Je neúnavným sprievod-
com Márie a to, čo ona povie, je preňho 
nesmierne dôležité.

Mária v tejto knižke vždy obracia pozor-
nosť zo seba na Boha. Počas putovania 
do Betlehema sa s Jozefom neraz ocitli 
v ťažkej situácii, no Mária bez strachu 
a s dôverou v Boha pokračuje ďalej.
Knižka má príjemný mäkký obal, kto-
rý nielen detské ruky budú rady chytať. 
Veľké písmo, ktoré sa rýchlo číta, môže 
byť motivujúce aj pre začínajúceho či-
tateľa, aby si tento príbeh prečítal sám. 
Ilustrácie Anny Pospíšilovej sú miestami 
veselé, inokedy snové; každá z desiatich 
na seba nadväzujúcich kapitol začína 
veľkým obrázkom dopĺňajúcim obsah 
nasledujúcej kapitoly.
Obdobie Adventu je ideálnym časom 
na začítanie sa do tohto príbehu. Krok 
po kroku, deň po dni spoločne putovať 
s oslíkom, Jozefom a Máriou do Betlehe-
ma. Knižka sa, pochopiteľne, veľkolepo 
končí narodením Dieťaťa a vážnosť tej-
to chvíle dodáva rozprávanie pastiera: 
„Dnes sa vám v Dávidovom meste na-
rodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám 
bude znamením: nájdete dieťatko za-
vinuté do plienok a uložené v jasliach.“ 
Túto chvíľu sa oplatí prežívať zas a na-
novo, pokojne aj s deťmi v predvianoč-
nom adventnom období pri čítaní tejto 
pokojnej a radostnej knižky.

MARGITA VANOVČANOVÁ
publicistka, knižná blogerka
Snímka: archív autorky

Viazaná väzba
136 strán
13,00 €
Členovia SSV 
11,05 €
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Sally Ann Wrightová
MOJA BIBLIA 
SO SAMOLEPKAMI VIANOCE

Brožúrku o udalosti prvých Vianoc 
si deti dotvárajú pomocou fareb-
ných samolepiek v strede publi-
kácie. Samolepky sa dajú použiť 
viac ráz. 
Brožovaná väzba, 16 strán, 2,50 €
Členovia SSV 2,12 €

Sally Ann Wrightová 
Annabel Spenceleyová 
BIBLIA PRE DROBČEKOV
Pre deti od 0 do 3 rokov

Kufríkové leporelo s rúčkou pre 
najmenšie deti ponúka biblické 
príbehy v skrátenej forme. V ponu-
ke je verzia pre chlapcov i dievčatá.
Pevná väzba, 28 strán, 6,80 €
Členovia SSV 5,78 €

Toni Matas
VIANOČNÝ PRÍBEH 
Komiks

Pútavý komiks pre deti vo veku 
od 7 do 12 rokov približuje udalos-
ti Ježišovho narodenia a ponúka 
aj úlohy na lúštenie, dopĺňanie či 
spájanie.
Brožovaná väzba, 16 strán, 1,60 €
Členovia SSV 1,36 €

JESSEHO STROM
Adventná príprava po stopách Ježišových predkov

Postavy Ježišovho rodokmeňa v pôvabne ilustrovaných kolieskach na vy-
strihnutie, ktorými si počas Adventu môžete vyzdobiť svoj Jesseho strom. 
Publikácia obsahuje prehľadnú tabuľku, na ktorý deň patrí ktorá posta-
va, aké biblické verše o nej hovoria, aký symbol môže dieťa hľadať v ko-
liesku a nad akou otázkou sa môžete zamýšľať počas adventného večera. 
Rozmer 297 x 297 mm, 4 strany, 4,00 €

BETLEHEM
Vystrihovačka s adventnými zamysleniami

V tichu adventných večerov si môžete spolu s deťmi vystrihovať postavy 
vlastného betlehema a čítať sprievodný text tvorivej adventnej prípra-
vy. Ku každej postave na vystrihnutie (Jozef, Mária, Dieťatko, anjel, králi, 
ovečky) nájdete biblické verše, v ktorých sa o nej hovorí, otázky na pre-
mýšľanie i krátku modlitbu. 
Rozmer 297 x 420 mm, 4 strany, 4,00 €

SVETLO SVETA
PRICHÁDZA

Milé deti, 
počas adventnej prípravy si môžete postupne vytvárať svoj vlastný betlehem a pri jeho vystrihovaní premýšľať o radostných vianočných udalostiach. Ku každej postavičke si môžete prečítať verše z Biblie, v ktorých sa o nej hovorí. Alebo vám verše môžu počas vystrihovania čítať rodičia. Vystrihnuté fi gúrky je potrebné na vyznačenom mieste zlepiť a vložiť do betlehemskej krajiny, na ktorú môže poslúžiť škatuľa, kartón či iný tvrdší podklad. Podľa fantázie si ju môžete dozdobiť kúskami látok, vlnou, kamienkami či inými materiálmi.

1. PANNA MÁRIA
Na začiatok Adventu si zavoláme niekoho na pomoc. Mária je tá naj-povolanejšia osoba, ktorá túžobne očakávala narodenie Pána Ježiša spolu s ostatnými Izraelitmi. Jedného dňa sa od anjela Gabriela dozve-dela, že práve pod jej srdcom Duch Svätý vytvorí nový život. Človeka a zároveň Božieho Syna. To je najväčší dar, aký sme si mohli priať!Matka Mária je prvou dôležitou fi gúrkou vo vašom papierovom bet-leheme, ktorý si do Vianoc vytvoríte. Nevieme povedať, či sa smeje alebo je vážna – záleží na vašej predstavivosti, čo práve Panna Mária môže prežívať.

• •   Čo by sa udialo, keby Panna Mária nesúhlasila s tým, že sa stane Božou Matkou?
• •   Ako by nám asi Boh poslal svojho Syna?• •   Prečo si Boh vybral práve mladú dievčinku Máriu?• •   Aká dôležitá je pre nás nebeská Matka dnes?Nad tým všetkým sa môžete v tichosti zamyslieť... Kým budete vystrihovať a premýšľať, rodičia vám môžu prečítať z Biblie o Panne Márii: Lk 1, 26 – 38 alebo Mt 1, 23.

2. SVÄTÝ JOZEF
Keď si všimnete jeho tvár, nie je celkom isté, či sa smeje, či je vážny alebo vystrašený. Môžete si predstavovať, ako sa Jozef asi tváril a čo cítil, keď vyčerpaný po ceste do preplneného Betlehema nemohol milovanej Márii nájsť dôstojné miesto na spanie. • •   Ako sa cítil, keď Dieťatko prichádzalo na svet a jeho narodenie spre-vádzali chvály anjelov? 

• •   Podľa čoho vedel, že toto Dieťatko je také výnimočné? • •   O čo všetko sa Jozef musel postarať, aby jeho manželka a dieťatko Ježiš mohli spokojne a v bezpečí žiť a plniť Božiu vôľu? Nad tým všetkým môžeme v tichu premýšľať... Rodičia vám môžu pri tvorení čítať tieto verše, ktoré prezrádzajú, aký bol Jozef správny muž: Mt 1, 18 – 24; Mt 2, 19 – 23.

3. PASTIER A OVEČKY
V adventnom očakávaní premýšľame aj nad udalosťami, ktoré sa pri-hodili pastierom neďaleko Betlehema. V noci bdeli a strážili ovce. Vte-dy k nim prišiel Pánov anjel. Taká vec! Viete si to predstaviť? Pastie-rov ožiarila Pánova sláva a anjel im povedal niečo úžasné.Počas toho, ako si budete do svojho betlehema pripravovať ovečky a pastiera, rodičia vám môžu o tom prečítať: Lk 2, 8 – 14. Ovečky si podlepte tvrdým papierom a vystrihnite aj so zele-ným pásikom, ktorý potom prilepíte na podložku betlehema. Chce-te mať ovečky mäkkučké a huňaté? Nalepte im namiesto kožúška chumáčiky vaty.

Sprevádzaj nás, svätý Jozef
Sprevádzaj nás, svätý Jozef, na ceste Adventom tak,ako si sprevádzal na ceste do Betlehema Pannu Máriu s Ježiškom pod srdcom.
Uč nás spoznávať Ježiša, žiť s ním a cítiť sa súčasťou Božej rodiny.
Pomáhaj nám byť odvážnymi a pracovitými, ako si bol ty.Zvlášť oroduj za otcov a starých otcov našich rodín. Amen.

Pomáhaj nám, Panna Mária
Panna Mária, pripravujeme sa na narodenie Pána Ježiša.Budeme ďakovať Bohu, že nám cez teba zoslal Dieťatko, ktoré všetkých vyslobodí z tmy hriechu a smrti. Pomáhaj nám, aby sa Ježiš narodil aj v našom srdci ako kedysi v Betleheme. Amen.
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Bethan Jamesová
Ilustrovala Krisztina K. Nagyová
JEŽIŠOVA CESTA
Maľovaný príbeh

V brožúre maľovaniek sú obrázky 
doplnené textami, ktoré čitateľom 
od 6 do 12 rokov vyrozprávajú prí-
beh Ježišovho života.
Spinková väzba, 24 strán, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €

Martina Jokelová Ťuchová
Ľuba Suchalová
MAĽUJEM SI RUŽENCOVÉ 
TAJOMSTVÁ

Maľovanka pozýva deti premýšľať 
počas maľovania nad udalosťami 
života Ježiša Krista ukrytými v ru-
žencových tajomstvách. Obsahuje 
aj návod modlitby. 
Brožovaná väzba, 24 strán, 4,00 €

Bethan Jamesová
Paula Dohertyová
VEĽKÝ BIBLICKÝ PRÍBEH
Maľovanky

Kniha obsahuje 30 krátkych bib-
lických príbehov s krásnymi obráz-
kami na vymaľovanie, z ktorých si 
deti vytvárajú vlastnú knihu.
Brožovaná väzba, 64 strán, 6,80 €
Členovia SSV 5,78 €

Martin Kubuš
LAMPÁŠIK

Obrázková modlitebná knižka pre 
deti do 8 rokov s ilustráciami Ju-
raja Martišku. Kým dieťa ešte nevie 
čítať, modlitby sa môže modliť s ro-
dičmi, ktorí majú jedinečnú príleži-
tosť na základe obrázkov rozprávať 
dieťaťu o viere.
Mäkká, šitá väzba, 64 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83 €

PEXESO MOJI SVÄTÍ

Obľúbená hra, ktorá cibrí pozor-
nosť i pamäť a zoznamuje hráčov 
s postavami svätých, blahoslave-
ných, patrónov detí či manželov 
i novodobé vzory, ktoré ilustrovala 
Zuzana Pallová-Nemčeková. Kar-
tičky sú v netypickom obdĺžniko-
vom formáte.
Formát 640 x 320 mm
4 strany, 2,50 €

Kateřina Šťastná
PAULÍNA JARICOTOVÁ
Malý príbeh o veľkom diele

Kniha pútavým spôsobom rozprá-
va životný príbeh blahoslavenej 
Paulíny Jaricotovej, zakladateľky 
najväčšieho diela pomoci na svete, 
ktoré pápež Pius XI. vyhlásil za pá-
pežské misijné dielo.
Brožovaná väzba, 84 strán, 9,00 €
Členovia SSV 7,65 €
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Martina Jokelová Ťuchová
S JEŽIŠOM V SRDCI
Príprava a pamiatka 
na prvé sväté prijímanie 

Interaktívna kniha na zápisky detí 
z prežívania prvého svätého prijí-
mania obsahuje aj prípravu na svä-
tú spoveď vo forme skladačky.
Pevná, šitá väzba, 48 strán, 6,10 €
Členovia SSV 5,19 €

Angelo Comastri
JA SOM S VAMI

Pôvabná kniha z pera talianske-
ho kardinála Angela Comastriho 
a uznávanej ilustrátorky Bimby 
Landmannovej približuje deťom 
tajomstvo Eucharistie. 
Viazaná väzba, 72 strán, 14,00 €
Členovia SSV 11,90 €

Angelo Comastri
V BOŽOM OBJATÍ

Rozprávanie talianskeho kardinála 
Angela Comastriho o dare Božieho 
milosrdenstva vo sviatosti zmiere-
nia prináša dojímavé texty, ktoré 
vysoko ocenil aj pápež František.
Viazaná väzba, 48 strán, 9,50 €
Členovia SSV 8,08 €

Marion Thomasová
BIBLIA PRE
PRVOPRIJÍMAJÚCICH

Krátke biblické príbehy pretkané 
dialógmi a živými ilustráciami pod-
necujú deti vo veku 8 až 11 rokov 
k blízkemu vzťahu k Bohu. Kniha 
obsahuje 40 starozákonných a 34 
novozákonných udalostí.
Pevná väzba, 160 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Rosa Medianiová
Silvia Colombová
BIBLIA NIELEN PRE DETI

Kniha obsahuje 59 starozákon-
ných a 53 novozákonných uda-
lostí starostlivo vyberaných podľa 
ich kerygmatického posolstva. Ne-
oddeliteľnou súčasťou sú ilustrá-
cie, ktoré pozývajú k premýšľaniu.
Pevná väzba, 232 strán, 11,00 €
Členovia SSV 9,35 €

Sally Ann Wrightová
RODINNÁ BIBLIA
Biblické príbehy, meditácie
a modlitby na každý deň

Rodinná Biblia rozvrhnutá na 365 
dní v roku začína v každom príbehu 
otázkou na premýšľanie, nasleduje 
biblický text a modlitba. 
Pevná, šitá väzba, 372 strán, 27,00 €
Členovia SSV 22,95 €

TOP HIT

HIT
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YOUCAT PRE DETI

Katechizmus pre deti a rodičov 
v radostnom modernom štýle je 
určený deťom vo veku od 8 do 12 
rokov. Nechýbajú fotografie, ko-
miksy, myšlienky, zaujímavosti či 
vtipy.
Flexo, šitá väzba, 240 strán, 23,50 €
Členovia SSV 19,98 €

Y-BIBLIA
S predhovorom pápeža Františka

Výber textov Starého i Nového zá-
kona doplnený o vysvetlivky biblic-
kých reálií, fotografie Svätej zeme, 
ale aj myšlienky známych osob-
ností či svätcov.
Flexo, šitá väzba, 432 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

DOCAT
Sociálna náuka Cirkvi pre mladých

DOCAT je zrozumiteľné preroz-
právanie sociálnej náuky s pred-
slovom pápeža Františka nielen 
pre mladých.
Flexo, šitá väzba, 320 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

YOUCAT 
– PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE

Praktická príručka pre birmovancov v modernom štýle 
má dvanásť kapitol, vďaka ktorým mladí ľahšie pocho-
pia, ako sa pripraviť na sviatosť birmovania, ako sa mod-
liť, čo vlastne birmovanie znamená a ako prežívať svoju 
vieru. Kniha je písaná veľmi pútavo, doplnená je odkazmi 
na Sväté písmo a aj na Youcat – katechizmus. Pomocou 
obrázkov a kreslených postavičiek získajú mladí odpove-
de na svoje otázky a ľahšie si ich zapamätajú. Tiež nájdu 
príbehy svätých, povzbudenia a zaujímavé myšlienky. 
Kniha je určená pre tých, ktorí sa pripravujú na sviatosť 
birmovania, ale aj pre tých, ktorí sa chcú o tejto sviatos-
ti dozvedieť viac.
Flexo, šitá väzba, 112 strán, 8,00 €
Členovia SSV 6,80 €

NOVINKA

TOP
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Viliam Judák 
JEZULIATKO MEDZI NAMI 

Kniha s  predvianočnou atmo-
sférou, v ktorej prvá časť prináša 
na každý deň Adventu jednu z bib-
lických postáv spätú s týmto ob-
dobím. Druhú časť tvoria vianočné 
príbehy pre celú rodinu.
Pevná, šitá väzba, 304 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Viliam Judák 
JEZULIATKO PRICHÁDZA 

Prvá časť knihy s názvom Putova-
nie k Vianociam ponúka adventné 
zamyslenia na dni od 1. decembra 
do 8. januára. Druhá časť Príbehy 
z národov prináša rozmanitosť slá-
venia Vianoc vo svete. 
Pevná, šitá väzba, 272 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Viliam Judák 
JEZULIATKO 
OPÄŤ PRICHÁDZA

Nezávislé pokračovanie advent-
ných a vianočných príbehov z pera 
nitrianskeho biskupa, ktoré Spo-
lok svätého Vojtecha vydal v roku 
2019. 
Pevná, šitá väzba, 272 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

PRI ŠTEDROVEČERNOM 
STOLE
Štedrovečerná liturgia

Praktická brožúrka ponúka námet 
na modlitbu pri štedrovečernom 
stole, do ktorej sa môžu zapojiť 
všetci členovia rodiny.
Spinková väzba, 16 strán, 1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

Viliam Judák
K JEZULIATKU 
SO SVÄTOŽIAROU

Štvrtá kniha z adventnej série nit-
rianskeho biskupa Viliama Judáka 
prináša životopisné črty svätých, 
ktoré dopĺňajú príbehy a legendy 
z rôznych krajín spojené s hlbokou 
atmosférou Adventu a Vianoc.
Pevná, šitá väzba, 208 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Ivan Šulík
K BETLEHEMU V SRDCI 
Adventný deviatnik

Deväťdňová pobožnosť s ilustrá-
ciami Miroslava Cipára ponúka 
meditácie k čítaniam zo Svätého 
písma a modlitbu.
Brožovaná väzba, 24 strán, 3,00 €, 
Členovia SSV 2,55 €
E-kniha 1,00 €

E-KNIHANOVINKA

NOVINKY ZO SPOLKU — ZIMA 2022 — eVojtech.sk / 11

V OČAKÁVANÍ JEZULIATKA



Miguel de Cervantes Saavedra
DÔMYSELNÝ RYTIER
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Don Quijote, ktorý sa stal symbolom 
čistoty duše, je najčítanejšie a naj-
prekladanejšie dielo španielskej lite-
ratúry a Spolok svätého Vojtecha ho 
prináša v pozoruhodnom grafickom 
spracovaní s ilustráciami akademic-
kého maliara Miroslava Cipára. 
Pevná, šitá väzba, 904 strán, 150,00 €
Členovia SSV 127,50 €

Kniha o donovi Quijotovi získala 
ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska 
za rok 2021 a Red Dot Award 2022.

NOVÝ ZÁKON
vreckový

Obľúbené vreckové vydanie Nové-
ho zákona vysoké 12,5 cm a široké 
8,5 cm umožňuje čitateľovi mať Bo-
žie slovo kedykoľvek so sebou. Ob-
sahuje úvody k jednotlivým knihám 
a poznámky biblistu Jozefa Heri-
bana, SDB.
Mäkká, šitá väzba, 822 strán, 9,00 €
Členovia SSV 7,65 €
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BIBLIA
Starý a Nový zákon

Vreckové vydanie kompletného Svä-
tého písma v praktickom formáte 
105 x 145 mm. Text je členený dvoj-
stĺpcovo, s poznámkami od biblis-
tu Jozefa Heribana, SDB za textom 
Písma.
Brožovaná väzba, 1880 strán, 19,00 € 
Členovia SSV 16,15 €

Ivan Kňaze st.
NA CHVÁLU STVORITEĽA

Fotoknihu slovenskej prírody foto-
grafa a spisovateľa Ivana Kňazeho 
(1946) dopĺňajú myšlienky pápeža 
Františka z encykliky Laudato si´ 
o starostlivosti o náš spoločný do-
mov a mieste človeka v ňom. 
Pevná, šitá väzba, 224 strán, 40,00 €
Členovia SSV 34,00 €
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AKO KEĎ LISTUJETE 
V RODINNOM ALBUME

Vziať do rúk knihu Pápež František na Slo-
vensku je pre mňa ako vziať do rúk rodin-
ný album. Fotky, tváre, označené miesta 
ožívajú v príbehu s osobným prepojením. 
Osviežuje sa mi nielen pamäť, ale i srdce.

Dni od ohlásenia návštevy 
najvzácnejšieho hosťa až 
po slová a pozdravy pri ce-
lonárodnej ďakovnej púti 
v Ríme sú nezabudnuteľ-
ným príbehom. V osobit-
ných okolnostiach, ktoré 
sme prežívali, zostávajú 
stále akoby zázrakom, mi-
losťou pre Cirkev na Slo-
vensku, no i pre celú našu 
krajinu.
Stále sa mi zdá, akoby 
nie my sme pápežovi, ale 
pápež nám ukázal Slo-
vensko. Predviedol nám 

citlivú otvorenosť pre dialóg so spoloč-
nosťou. Viedol nás k počúvaniu, dotknu-
tiu a reakcii na naše živé rany vzdiale-
nej i nedávnej histórie. Ukázal nám, že 
spontánnosťou a štipkou humoru nič 
nepokazíme ani v kostole. Užšie nás pre-
pojil s odsunutými a vytláčanými z našej 
spoločnosti. Upriamil našu pozornosť 
na podstatu a nie bočné efekty aj pri svä-
tej spovedi. Chlieb a soľ, obrad našej po-
hostinnosti, pozdvihol na obraz z evan-
jelia. Posilnil nás v spojení a jednote pri 
zachovaní rozmanitosti obradov a tradí-
cií. Povzbudil nás do vďačnosti za krásu, 
dobrotu, šikovnosť a mnohoraké dary, 
ktoré sú naším potenciálom.
Putoval spolu s nami, našou krajinou, 
ako otec, ako brat, ako ten, ktorý posil-
ňuje vo viere, nádeji i láske.

Nie každý mohol byť v osobnej blízkosti 
Svätého Otca. Nie každý sa nájde na vy-
braných fotkách. No každý sa môže 
nájsť ako adresát slov, posolstiev, po-
zdravov. Každý z nás môže prijať výzvu 
a pozvanie byť ozvenou pokoja a dobra. 
Posolstvo tejto knihy tak naplní svoj vý-
znam, keď sa vďačnosť za dar návštevy 
pápeža Františka na Slovensku pretaví 
do túžby a úsilia pokračovať v naznače-
nom spoločnom putovaní.

IVAN RUŽIČKA
hlavný koordinátor návštevy 
pápeža Františka na Slovensku
Snímka: Peter Zimen

Mäkká, šitá väzba
s chlopňami 
232 strán
35,00 €
Členovia SSV 
29,75 €

Pevná, šitá väzba, 232 strán, 
s CD s príhovormi pápeža Františka, 
50,00 €
Členovia SSV 42,50 €

Pevná, šitá väzba, 232 strán, 45,00 €
Členovia SSV 38,25 €
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GAUDETE ET EXSULTATE
Apoštolská exhortácia Svätého 
Otca Františka O povolaní k svätosti 
v súčasnom svete

V doznievajúcom Roku rodiny náj-
deme v texte pápeža Františka za-
ujímavé podnety pre každodenný 
život.
Brožovaná väzba, 88 strán, 5,60 €
Členovia SSV 4,76 €

Rakúska biskupská konferencia
a Rehoľné rády v Rakúsku
FINANCOVANIE AKO 
SPÔSOB SPOLUPRÁCE

Súhrn princípov a pravidiel etic-
kého investovania založeného 
na kresťanských hodnotách.
Spinková väzba, 44 strán, 1,50 € 
Členovia SSV 1,28 €
E-kniha vo formáte PDF, EPUB, 
MOBI 1,00 €

Pápežská rada na podporu 
novej evanjelizácie
DIREKTÓRIUM 
PRE KATECHÉZU

Nové direktórium určené všet-
kým, ktorí sa podieľajú na šírení 
katechézy.
Pevná, šitá väzba, 328 strán, 12,50 €
Členovia SSV 10,63 €
E-kniha vo formáte PDF, EPUB, 
MOBI 9,00 €

Pápežská biblická komisia
ČOŽE JE ČLOVEK?
Sprievodca biblickou antropológiou

Dokument vysvetľuje, kým je človek v ponímaní Starého a Nového zá-
kona, a ponúka ucelený pohľad na Boží plán v stvorení a jeho naplnenie 
v Kristovi, novom človeku. Základom dokumentu je originálny výkladový 
postup, ktorý za referenčný text zvolil biblické verše Gn 2 – 3, ktoré no-
vozákonná literatúra a dogmatická tradícia Cirkvi považuje za kľúčové.
Pevná, šitá väzba, 424 strán, 25,00 €
Členovia SSV 21,25 €

VECI, KTORÉ SA DEJÚ V POĽSKU, 
MAJÚ SVETOVÝ VÝZNAM
Nepublikovaný príhovor Jána Pavla II. 
Hlavnej rade Konferencie biskupov Poľska

Jedinečný dokument, ktorý doteraz nebol publikovaný, mapuje stretnu-
tie Jána Pavla II. s biskupmi počas apoštolskej cesty do rodného Poľska 
v roku 1979. 
Brožovaná väzba, 120 strán, 10,00 € 
Členovia SSV 8,50 €

DOTLAČ E-KNIHA E-KNIHA
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AMORIS LAETITIA
Posynodálna apoštolská exhortácia 
Svätého Otca Františka o láske v rodine

Dokument Amoris laetitia je venovaný rodine a manželstvu. Pápež sa 
v ňom zaoberá stavom súčasnej rodiny a manželského života, pričom 
poukazuje na krásu vzájomného manželského spolužitia i jeho hodnoty, 
no nevyhýba sa ani ťažkostiam, ktoré sa týkajú dnešnej rodiny.
Brožovaná väzba, 208 strán, 6,50 €, členovia SSV 5,53 €

Martina Jokelová Ťuchová
JEDNO SRDCE, JEDNA DUŠA
Album a sprievodca predmanželskej prípravy a sviatosti manželstva 

Darčeková publikácia nie je len albumom fotografií a zápiskov zo sva-
dobných príprav, najdôležitejších okamihov sobášneho obradu, ale aj 
priestorom na priania, plánovanie a vlastné modlitby novomanželov. 
Kniha obsahuje modlitby, požehnania, Božie slovo, citáty známych osob-
ností, vynaliezavé tipy a rady na cestu v dobrom i v zlom. 
Pevná, šitá väzba, 72 strán, 15,00 €, členovia SSV 12,75 €

NOVÉNA K SVÄTÝM MAN-
ŽELOM MARTINOVCOM

Novéna povzbudzuje manželské 
páry, aby predkladali svätým man-
želom Martinovcom nielen ťažkos-
ti rodinného života, ale aby žili vzá-
jomný vzťah ako spoločnú cestu 
k svätosti.
Spinková väzba, 44 strán, 1,80 €
Členovia SSV 1,53 €

RADOSŤ V LÁSKE
Výber myšlienok z posynodálnej 
apoštolskej exhortácie Svätého Otca 
Františka Amoris laetitia o láske 
v rodine

Darčeková knižka približuje láska-
vé a povzbudzujúce myšlienky pá-
peža Františka o rodine. 
Brožovaná väzba, 24 strán, 2,60 €
Členovia SSV 2,21 €

Pápež František 
LIST SVÄTÉHO OTCA 
MANŽELOM PRI PRÍLEŽITOSTI
ROKA RODINY
AMORIS LAETITIA

List pápeža Františka, v ktorom  
upriamuje na zdroj lásky a milosti 
plynúcej zo sviatosti manželstva.
Brožovaná väzba, list v obálke 
8 strán, 3,50 €

TOP
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DANICA OLEXOVÁ

Danica Olexová sa narodi-
la 30. marca 1976 v Bratislave 
a po celý život bola mimoriad-
ne angažovaná a aktívna. V det-
stve navštevovala „stretká“ taj-
nej Cirkvi, ako stredoškoláčka 
spolupracovala s detským ča-
sopisom Rebrík. Počas vyso-
kej školy si našetrila na leten-
ku do Juhoafrickej republiky, 
kde pôsobila jej teta Františka 
Olexová, OSF ako misionárka, 
pričom sa do misie pravidel-
ne vracala aj v ďalších rokoch. 
Na Slovensku sa angažovala 
v rozličných dobrovoľníckych 
aktivitách, predovšetkým pre 
eRko – Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí a koledníc-
ku akciu Dobrá novina. V roku 
2010 sa stala rozvojovou porad-
kyňou rakúskej organizácie 
Horizont3000 v kenskom Nai-
robi. Päť rokov pôsobila v spo-
ločnej podpornej kancelárii pre 
Dobrú novinu a DKA Rakúsko 
a od roku 2005 ako projekto-
vá manažérka pre Keňu. Po-
čas projektovej cesty do Kene 
10. marca 2019 sa stala jednou 
zo 157 obetí leteckého nešťastia 
Etiópskych aerolínií.
Snímka: Zuzana Bartošová

Danica Olexová
PRÍBEHY SPOD AKÁCIE

Kniha plná pútavých príbehov a krásnych fotografií pozýva čita-
teľa do Afriky. Talentovaná autorka bola celé štvrťstoročie dobro-
voľnícky i profesionálne spojená s viacerými africkými krajinami, 
predovšetkým s Južnou Afrikou a Keňou, kde päť rokov pracovala 
a žila. Danica Olexová zahynula pri leteckom nešťastí Etiópskych 
aerolínií v roku 2019, no jej príbeh sa neskončil. Pokračuje ďa-
lej nielen v originálne spracovanej knihe, ale aj v Nadácii Danice 
Olexovej – Baboon, ktorá bola založená na jej pamiatku. Kúpou 
knihy v ktoromkoľvek formáte nadáciu podporíte.

Brožovaná, šitá väzba, 128 strán, 19,00 €, členovia SSV 16,15 €
Anglická verzia 24,00 €, členovia SSV 20,40 €, e-kniha 12,00 €
Audiokniha v podaní herečky Slávky Halčákovej
MP3 8,00 €, MP3 na USB 10,00 €

DANICA A JEJ PRÍBEHY

Film na USB – Slovenský dokument s an-
glickými titulkami predstavuje životný prí-
behy projektovej manažérky Danice Olexo-
vej (1976 – 2019). Vo filme na ňu spomínajú 
priatelia doma i v zahraničí, kolegovia, 
mama, teta misionárka či bývalá študentka.
Cena 12,00 €

E-KNIHA

AUDIO
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BIBLIA – e-KNIHA

Duchovný klenot každej rodiny – 
kompletný Starý a Nový zákon – 
môžete mať kedykoľvek pri sebe 
v mobile. 
Cena 19,00 €

JEDNOTNÝ KATOLÍCKY 
SPEVNÍK ZNOTOVANÝ

Spevník a  modlitebník vychá-
dza v Spolku svätého Vojtecha už 
od roku 1937 a používa sa pri boho-
službách dodnes, čo nemá v stred-
nej Európe obdobu. Formát PDF.
Cena 4,90 €

Pápež František
CHRISTUS VIVIT – e-KNIHA

Srdečne ladená exhortácia nielen 
o ceste mladých, povolaní a rozli-
šovaní, ktorú by si mal prečítať kaž-
dý mladý človek. 
Cena 3,50 €

NAJKRAJŠIE VIANOČNÉ 
PRÍBEHY – AUDIO 

Výber 24 príbehov, ktoré zozbieral 
nitriansky diecézny biskup Viliam 
Judák, spríjemní adventnú i via-
nočnú atmosféru. Číta herečka 
Gabriela Marcinková.
CD 5,50 €, MP3 5,00 €

Magnus MacFarlane-Barrow
NEOBYČAJNÝ PRÍBEH 
MARY´S MEALS – AUDIO
Malé skutky lásky, ktoré nasýtili mi-
lión detí

Príbeh o neobyčajných okolnos-
tiach, ktoré viedli k založeniu cha-
ritatívneho diela Mary ś meals 
(Máriine jedlá). 
MP3 10,00 €, e-kniha 9,00 €

Gilbert Keith Chesterton
OTEC BROWN – AUDIO

Výber 16 detektívok vo vynikajúcej 
interpretácii Petra Rúfusa pred-
stavuje časť jedinečného diela an-
glického katolíckeho spisovateľa 
Gilberta K. Chestertona. 
MP3 12,00 €

E-knihy vo formáte EPUB, PDF, MOBI sa dajú objednať výlučne prostredníctvom www.eVojtech.sk. 
Audioknihy vo formáte MP3 na stiahnutie je možné objednať výlučne na eVojtech.sk.

E-KNIHA

E-KNIHA
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MARCO POZZA

Taliansky autor série rozho-
vorov s pápežom Františkom 
Marco Pozza (*1979) je katolíc-
ky teológ, novinár, televízny 
moderátor a väzenský kaplán 
v Padove. Píše pre rôzne časo-
pisy a je aj autorom trilógie 
o osobe Ježiša Krista. Vášnivý 
športovec a maratónsky bežec 
je známy predovšetkým svojou 
zanietenosťou pre prácu s mlá-
dežou. V Spolku svätého Vojte-
cha vyšla jeho séria rozhovorov 
a nevšedných úvah s pápežom 
Františkom o hĺbke obsahu zá-
kladných modlitieb kresťana: 
Otče náš; Zdravas´, Mária, Verím 
v Boha a O nerestiach a čnostiach.
„Keď sa ma na jednom stretnu-
tí Svätý Otec pýtal, čo pripravu-
jem do televízie TV2000, s kto-
rou spolupracujem, odvetil 
som, že program o základných 
modlitbách. Potom som nesme-
lo dodal, že by som bol šťast-
ný, keby do každého programu 
povedal niečo na desať sekúnd. 
Pápež František sa spýtal: ,Pre-
čo iba desať sekúnd? Urobme 
celý program,‘“ spomína si Mar-
co Pozza na vznik televíznych 
rozhovorov. 
Snímka: Erika Litváková

Pápež František a Marco Pozza
OTČE NÁŠ

Pevná, šitá väzba, 86 strán, 12,00 €, členovia SSV 10,20 €

ZDRAVAS’, MÁRIA

Pevná, šitá väzba, 96 strán, 12,00 €, členovia SSV 10,20 €

VERÍM V BOHA

Pevná, šitá väzba, 120 strán, 12,00 €, členovia SSV 10,20 €

O NERESTIACH A ČNOSTIACH

Pevná, šitá väzba, 136 strán, 12,00 €, členovia SSV 10,20 €

Unikátna séria sviežich rozhovorov pápeža Františka a ta-
lianskeho novinára, väzenského kaplána Marca Pozzu, kto-
ré sa odvíjajú od základných modlitieb a čností.
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Všemohúci Bože, tvoje vtelené Slovo nás preniká novým svetlom; 
dopraj, prosíme, aby viera, ktorá osvecuje našu myseľ, 

žiarila aj z našich skutkov. (Liturgia hodín)
Na snímke vitráž z Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči

katolícky
kalendár

2023

KATOLÍCKY 
KALENDÁR 2023

Tradične obľúbený nástenný 
mesačný kalendár s cirkevnými 
aj občianskymi menami prináša 
snímky vitráží, ktoré pochádza-
jú z Katedrály svätého Martina 
v Spišskej Kapitule, z Kostola 
svätého Jakuba v Levoči a z Ba-
ziliky Navštívenia Panny Márie 
na Ma riánskej hore.
Krúžková väzba, 28 strán, 1,70 €

DIREKTÓRIUM

Direktórium 2023 je praktickou 
pomôckou pre kňazov 
na usporiadanie posvätnej 
liturgie. Platí od Prvej adventnej 
nedele 2022 a je zostavené podľa 
všeobecného kalendára Rímskej 
cirkvi a osobitného kalendára 
diecéz na Slovensku.
Špirálová väzba, 352 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €

DIÁR 2023

Obľúbený diár s cirkevným 
i civilným kalendáriom ponúka 
súradnice liturgických čítaní, 
krátky text o svätcovi dňa 
a zaujímavú myšlienku. 
Na každý deň roka je vyčlenená 
jedna strana.
Viazaná väzba, 384 strán
10,00 €

 1 P Sv. Edmund Kampián, mučeník 

Edmund

 2 S Sv. Bibiána, mučenica; sv. Silverius, pápež 
Bibiána, Viviána

 3 N 1. ADVENTNÁ NEDEĽA 

Oldrich

 4 P Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Barbora Barbora, Barbara

 5 U Sv. Sabas, opát; bl. Filip Rinaldi, kňaz 

Oto

 6 S Sv. Mikuláš, biskup 

Mikuláš, Nikolas

 7 Š Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 

Ambróz

 8 P NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE Marína

 9 S Sv. Ján Didak Cuauhtlatoatzin; sv. Peter Fourier, kňaz; sv. Leokádia Izabela

 10 N 2. ADVENTNÁ NEDEĽA 

Radúz

 11 P Sv. Damaz I., pápež 

Hilda

 12 U Preblahoslavená Panna Mária Guadalupská; sv. Otília, mučenica Otília

 13 S Sv. Lucia, mučenica; (Kántry) 

Lucia

 14 Š Sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Branislava, Bronislava

 15 P Sv. Valerián; (Kántry) 

Ivica

 16 S Sv. Adelhaida, cisárovná; (Kántry) 

Albína

 17 N 3. ADVENTNÁ NEDEĽA (nedeľa Gaudete); Misijný deň detí 
Kornélia

 18 P Sv. Gracián, biskup 

Sláva, Slávka

 19 U Bl. Urban V., pápež 

Judita

 20 S Sv. Zefirín, pápež; sv. Vincenzo Romano, kňaz 
Dagmara

 21 Š Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Micheáš, prorok Bohdan, Noel

 22 P Bl. Tomáš Holland, kňaz, a spoločníci, mučeníci 
Adela

 23 S Sv. Ján Kentský, kňaz; sv. Viktória, mučenica 
Nadežda, Naďa

 24 N 4. ADVENTNÁ NEDEĽA; Štedrý deň deň pracovného pokoja; Adam, Eva

 25 P NARODENIE PÁNA 
Prvý sviatok vianočný; deň pracovného pokoja 

 26 U Sv. Štefan, prvý mučeník

 
Druhý sviatok vianočný; deň pracovného pokoja; Štefan

 27 S Sv. Ján, apoštol a evanjelista 

Filoména

 28 Š Sväté neviniatka, mučeníci 

Ivana, Ivona

 29 P Piaty deň v oktáve Narodenia Pána; 

sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník 
Milada, Nátan

 30 S Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána; sv. Dávid 
Dávid

 31 N 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – Svätá rodina – Ježiš, Mária a Jozef Silvester

�
december 2023

TOP
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EXKLUZÍVNE
PRE ČLENOV

SSV

PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ
Knižný kalendár na rok 2023

Tradičný obľúbený knižný kalendár 
na rok 2023 je venovaný osobitne životu 
i pôsobivej poézii svätej Terézie z Lisieux, 
od ktorej narodenia uplynie v roku 2023 
stopäťdesiat rokov. Príspevok z pera he-
matologičky i biblistu pripomína výročie 
objaviteľa krvných skupín Jana Janského. 
V kalendári sa nezabúda ani na výročia 
spojené s dejinami Spolku svätého Vojte-
cha, obzvlášť na zrušenie členstva v roku 
1953. Pútnik svätovojtešský predstavuje aj ju-
bilujúcich verbistov, ktorí na Slovensko 
zavítali pred sto rokmi; zaostruje na lite-
rárny skvost Manzoniho román Snúben-
ci, reportér Pavol Kall pozýva spoznávať 
ručnú výrobu papiera a historik Róbert 
Letz ponúka reflexiu o troch desaťročiach 
samostatného Slovenska. Zaujímavé pub-
licistické či duchovné texty opäť sprevá-
dzajú básne slovenských i zahraničných 
poetov a krásnymi ilustráciami prispela 
do aktuálneho vydania akademická ma-
liarka Táňa Svatošová-Cipárová. V čísle si 
na svoje prídu aj deti a lúštitelia, gazdin-
ky potešia recepty a tipy našich predkov 
zo starých pútnikov. 

Podielová kniha členov
Spolku svätého Vojtecha na rok 2023.
Mäkká väzba, 160 strán, nepredajná
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ČLENSTVO AKO HODNOTNÝ DAR, 
KTORÝ TRVÁ CELÝ ROK

Hľadáte hodnotný darček, ktorý by ste 
venovali pod stromček či na slávnost-
nú udalosť? Pozývame vás využiť mož-
nosť podarovať svojim blízkym členstvo 
v Spolku svätého Vojtecha (SSV). Daro-
vať členstvo v najstaršom a najväčšom 
združení katolíkov na Slovensku bolo 

v mnohých rodinách dáv-
nou tradíciou pri príležitos-
ti krstu, uzatvorenia svia-
tosti manželstva či oslavách 
životného jubilea. Ak chce-
te podarovať členstvo naprí-
klad ako vianočný darček, 
stačí vyplniť elektronickú 
prihlášku na webovej strán-
ke www.ssv.sk alebo vyplniť 
prihlášku v predajni SSV či 
prihlášku uvedenú na ved-
ľajšej strane. Všetky infor-
mácie o členstve a zľavách 
sú dostupné na www.ssv.sk. 
V prípade potreby sme vám 
k dispozícii na e-mailovej ad-

rese clen@ssv.sk alebo na telefónnom 
čísle 033/590 77 33.
Svojím členstvom v 75-tísicovej rodine 
členov Spolku svätého Vojtecha (SSV) 
prispievate k vydávaniu hodnotných 
a krásnych publikácií, liturgických 
a modlitebných kníh, učebníc nábo-
ženskej výchovy, podieľate sa na akti-
vitách podporujúcich vieru, kultúru, 
vzdelanie. Byť členom SSV však priná-
ša aj mnohé výhody a bonusy. Okrem 
podielových publikácií majú členovia 
zľavu 15 percent na všetky knihy z vy-
davateľstva SSV v predajniach či v in-
ternetovom obchode eVojtech.sk, ďalej 

vreckový kalendárik so zľavami v sieti 
predajní SSV, zľavy na kúpeľné pobyty 
a pútnické zájazdy u partnerov SSV. Pre-
hľad všetkých výhod nájdete na strán-
ke www.ssv.sk alebo v Pútniku svätovoj-
tešskom 2023. Za všetkých členov sa raz 
ročne slávi svätá omša.

SLAVKA NÁDASKÁ 
Vedúca členského oddelenia 
Spolku svätého Vojtecha
Snímka: Erika Litváková

KOMUNIKUJME SPOLU 
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
Nájdete v nich:
• naše knižné novinky a tipy
• súťaže o hodnotné knihy
• aktuality z diania vo vydavateľstve
• biblické citáty k liturgii dňa
• myšlienky a povzbudenia
• zaujímavé snímky
• všeličo pre potechu duše
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OBJEDNÁVKA — Objednaný tovar pošlite na adresu: 

Meno a priezvisko:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
PSČ: Telefón:
E-mail:
Číslo člen. preukazu SSV:  Podpis:
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 pla-
tí do vyčerpania zásob. Pri objednávke do 50,00 € platí poštovné v súlade s cenníkom Slovenskej pošty objednávateľ. Pri objednávke nad 
50,00 € poštovné zdarma.

 Áno   Nie  Súhlasím, aby moje osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, PSČ, telefón boli poskytnuté prepravcovi za účelom distri-
búcie 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 zásielok 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 ne-
umožňuje objednanie tovaru osobám mladším ako 16 rokov.

POZÝVAME VÁS, ABY STE SA AJ VY STALI ČLENOM 
SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA

Člen SSV každoročne získa: • Pútnik svätovojtešský • podielovú knihu • DVD alebo 
knižnú publikáciu • 15-percentnú zľavu na všetky knihy z vydavateľstva SSV, zakúpe-
né v jeho predajniach.

PRIHLÁŠKA Meno: 
Priezvisko:   *Mesiac narodenia (*Nepovinné): 
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:  PSČ: 
E-mail:  Telefón: 

Kontaktná adresa: Členské oddelenie SSV, Radlinského 5, 917 01 Trnava;  033/590 77 33, 590 77 53  clen@ssv.sk, www.ssv.sk. Pri-
hlasovanie 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 preprav-
cu s cieľom doručenia podielov. 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. 
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 



eVojtech.sk

Iva Hothová
Andre Le Blanc
KOMIKSOVÁ BIBLIA

Pre čitateľov od 10 do 99 rokov
Prvé komplexné komiksové spra-
covanie Biblie v slovenčine obsa-
huje 233 biblických príbehov, ktoré 
sú krásne ilustrované a pútavo pre-
rozprávané. Príťažlivá forma a láka-
vý obsah sú určené predovšetkým 
mladým.
Viazaná väzba, 800 strán, 30,50 €
Členovia SSV 25,90 €

ZIMA 2022

BIBLIA
Starý a Nový zákon

Vreckové vydanie kompletného Svä-
tého písma v praktickom formáte 
105 x 145 mm. Text je členený dvoj-
stĺpcovo, s poznámkami od biblis-
tu Jozefa Heribana, SDB za textom 
Písma.
Brožovaná väzba, 1880 strán, 19,00 € 
Členovia SSV 16,15 €


