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Ivan Kňaze st.

NA CHVÁLU STVORITEĽA

Novinka

Kniha prináša pôsobivé fotografie slovenskej fauny a flóry Ivana Kňazeho (1946), zanieteného ornitológa, spisovateľa a fotografa prírody. Snímky dopĺňajú myšlienky
pápeža Františka z encykliky Laudato si’ (LS) o starostlivosti o náš spoločný domov a mieste človeka v ňom.
„Boh napísal úžasnú knihu, ktorej písmená tvorí
množstvo stvorení prítomných vo svete.“

LS 85

Pevná, šitá väzba, 224 strán, 35,00 €
Členovia SSV 29,75 €

Nebojme sa žasnúť a chrániť Otcove dary
Pri redakčnej príprave novinky – ne
všednej knihy fotografií Na chválu
Stvoriteľa – som v istom momente
zavolala k počítaču svoje deti. Aha,
ukázala som na obrazovku a postup
ne som im posúvala strany budúcej
knihy s veľkoplošnými fotografiami
veveričky, detailu fuzáča, srniek uču
pených v mladej tráve, sokolov s roz
prestretými krídlami zvádzajúcimi
boj v prachu lesnej cesty, rysa ostro
vida číhajúceho medzi zasneženými
konármi či kúpajúceho sa medveďa,
z ktorého kvapky vody striekali tak
mer von z fotografie... Ticho žasnutia
prerušovalo „Ó! Jéj! Fíha! To naozaj?!“
Toto robia s malými i veľkými „di
vákmi“ fotografie zanieteného ornito

lóga, spisovateľa a fotografa prírody
Ivana Kňazeho staršieho. Pred naši
mi očami plynie na stranách publi
kácie príbeh – film lesa, jazera, neba
s operencami či mikrosveta pod lís
tím – a nedá sa ubrániť úžasu. Myš
lienky pápeža Františka z encykliky
Laudato si’ (LS) o starostlivosti o náš
spoločný domov, ktoré sprevádzajú
fotografie, sú nevtieravým až priro
dzeným pozvaním k hlbšiemu roz
jímaniu nad obrazmi fauny a flóry
i realitou okolo nás v kontexte Bo
žieho pohľadu.
Skrytou podstatou pápežského
listu Laudato si’ je príťažlivé volanie
po návrate k Otcovi prostredníctvom
vďačnosti a starostlivosti o jeho dary.

Je to volanie spojené s nádejou pre
sahujúcou materiálny svet: „Spolu so
všetkými stvoreniami kráčajme po
tejto zemi a hľadajme Boha... Krá
čajme so spevom! Nech nám zápasy
a naša starosť o túto planétu nevezmú
radosť nádeje. V srdci tohto sveta zo
stáva stále prítomný Pán života, kto
rý nás veľmi miluje. On nás neopustí,
nenechá nás samých, pretože sa na
trvalo spojil s našou zemou, a jeho
láska nás vždy povedie, aby sme na
chádzali nové cesty. Jemu nech je
chvála!“ (LS 244 – 245).
Martina Jokelová Ťuchová
redaktorka
Spolku svätého Vojtecha
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E-kniha

Paul Claudel

KRÍŽOVÁ CESTA
Veľká báseň napísaná v špecifickom „claudelovskom versete“
v preklade Jána Švantnera sprítomňuje Ježišov spásonosný čin.
Je príležitosťou na osobnú meditáciu a pozvaním k umeleckému zážitku s ilustráciami akademického
maliara Miroslava Cipára.
Šitá väzba, 28 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €

Martina Grochálová

KRÍŽOVÁ CESTA
MUČENÍKOV MISIÍ
A SVEDKOV VIERY
Jednotlivé zastavenia krížovej cesty približujú životné osudy ľudí, ktorí
sa v 20. a 21. storočí vložili do služby
chudobným a za tragických okolností
prišli o život.
Brožovaná väzba, 40 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 €
E-kniha (PDF, EPUB, MOBI) 1,00 €

Viliam Judák

PUTOVANIE K ZÁZRAKU VEĽKEJ NOCI
Kniha nitrianskeho biskupa Viliama Judáka Putovanie
k zázraku Veľkej noci je pozvaním na prežitie Pôstneho
obdobia s radosťou a otvoreným srdcom pre Ježiša. Kniha má dve časti: v Kalendáriu (od Popolcovej stredy po
Veľkonočnú nedeľu) nájdeme originálne podnety na každodennú meditáciu. V druhej časti nám autor netradičným pohľadom ponúka zaujímavosti o postavách, ktoré
zohrali svoju úlohu pri udalostiach Veľkej noci.
„On je tým, ktorý vidí ďalej a dáva nám silu aj svetlo.
On je ten, ktorý ,vstal z mŕtvych a už viac neumiera‘.
On je zárukou novej duchovnej jari, a tým aj našej nádeje!
Preto, Pane, zostaň s nami!“
Viliam Judák

Viazaná väzba, 288 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Vincent Malý, Štefan Fábry

E-kniha

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
Kompletné texty obradov Veľkého týždňa od Kvetnej nedele po
Veľkonočnú nedeľu s komentármi
a vysvetlivkami. Určená je najmä
veriacim, ktorí chcú tento milostivý čas prežiť intenzívne a aktívne
sledovať priebeh obradov.
Brožovaná väzba, 352 strán, 13,90 €
Členovia SSV 11,82 €
E-kniha (PDF, EPUB, MOBI) 9,80 €

Peter Beňo

Pripravujeme

KRÍŽOVÁ CESTA ZA RODINY
V Roku rodiny Amoris laetitia prináša pomocný biskup Nitrianskej
diecézy Peter Beňo krížovú cestu,
ktorej zastavenia sa spájajú s rôznymi rodinnými situáciami bezdetných manželov, starých rodičov
a vnúčat, vdovcov, chorých, rozvedených, rodín s malými či dospievajúcimi deťmi.
Brožovaná väzba, 36 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 €

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

V RADOSTI VEĽKEJ NOCI
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ŽALMY
Kniha žalmov je pozvaním načrieť
do prameňa, ktorý Cirkev od počiatku považuje za prejav viery a nábožnosti. Úvod knihy so 150 žalmami
obsahuje vysvetlenie ich významu,
pôvodu, literárnych druhov a informácie o autorstve.
Pevná, šitá väzba, 344 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €

Vicki Howieová, Honor Ayresová

VEĽKONOČNÉ RÁNO
Pre deti od 4 do 7 rokov

Príbeh o Ježišovom živote, utrpení
a zmŕtvychvstaní je prerozprávaný
v krátkych jednoduchých textoch
a oku lahodiacich ilustráciách. Pripravuje dieťa na tajomstvá Veľkej
noci a inšpiruje na radosť.
Viazaná väzba, 32 strán, 3,40 €
Členovia SSV 2,89 €

zastavenie)
Paula Claudela (14.
.sk
z Krížovej cesty
www.ssv.sk, eVojtech
a Miroslava Cipára
5, 917 01 Trnava,
Na snímke ilustráci
s r. o., Radlinského
– Vojtech, spol.
Spolok sv. Vojtecha

Veľkonočné pohľadnice
Cena 0,45 €

Veľkonočný pozdrav štrnásteho zastavenia z Krížovej cesty od Paula
Claudela ilustrovanej akademickým
maliarom Miroslavom Cipárom

Veľkonočné pozdravy
Otváracie s obálkou
Cena 1,60 €
Dielo Kristovo,
ktorý trpel pred
očami sveta, zas
Milovaného Syna
je v lone Matky
do náručia navž
schované.
dy berie Cirkev
Ona je kňaz i oltár
oddane.
, nádoba i večer
adlo.
Kríž sa tu konč
í, začína sa sväto
stánok, našich
duší ovínadlo.
Paul Claudel:

Krížová cesta

Nech nám Krist
ov prebodnutý
bok roztvára
čoraz viac tajup
lnú hĺbku jeho
zmŕtvychvstan
Vstaňme aj my
ia.
s ranami v srdci
z hrobiek našic
Radosť a poko
h tiel.
j Vzkrieseného
nech prebýva
medzi nami.
Požehnané, poko
jné
a radostné veľko
nočné sviatky
Vám zo srdca
želá

Socha zmŕtvychvstalého Krista
v Kostole sv. Šebastiána v Negombe na Srí Lanke,
kde na Veľkú noc 2019 počas teroristického útoku
zahynulo 115 ľudí. Socha Vzkrieseného zostala
neporušená, no je pokropená ľudskou krvou.
Snímka: Jozef Šelinga
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, spol. s r. o.
Radlinského 5, 917 01 Trnava
www.ssv.sk, eVojtech.sk

Marian Šuráb

DEVIATNIK K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
Druhú veľkonočnú nedeľu slávime
ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. Novéna nás pozýva meditovať o Božom slove a hľadať v ňom
veľkosť Božieho milosrdenstva.
Súčasťou novény sú Litánie k Božiemu milosrdenstvu.
Brožovaná väzba, 28 strán, 0,90 €
Členovia SSV 0,77 €

Socha zmŕtvychvstalého Krista
v Kostole svätého Šebastiána v Negombe na Srí Lanke, v ktorom na
Veľkú noc 2019 počas teroristického útoku zahynulo 115 ľudí. Socha
Vzkrieseného zostala neporušená,
no je pokropená ľudskou krvou.

Vojtěch Kodet

NOVÉNA K JEŽIŠOVI
KRISTOVI, TVÁRI BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA
Milosrdenstvo je kľúčovým slovom
evanjelia, ale aj stálou témou Svätého Otca Františka. Novéna z pera
českého karmelitána nám pomôže na ceste zjednotenia s milosrdným Bohom.
Brožovaná väzba, 32 strán, 1,80 €
Členovia SSV 1,53 €

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

Pápež František

AMORIS LAETITIA

POSOLSTVÁ
A DOKUMENTY 2021
Pápež v priebehu roka vydáva posolstvá k významným udalostiam,
svetovým dňom a liturgickým obdobiam. Spolok svätého Vojtecha
na konci každého roka prichádza
so súborom posolstiev.
Brožovaná väzba, 120 strán, 7,50 €
Členovia SSV 6,38 €

Posynodálna apoštolská exhortácia
Svätého Otca Františka o láske v rodine

V dokumente Amoris laetitia – Radosť lásky sa pápež zaoberá súčasnou rodinou, pričom poukazuje na
hodnoty vzájomného manželského spolužitia, no nevyhýba sa ani
ťažkostiam dnešnej rodiny.
Brožovaná väzba, 208 strán, 6,50 €
Členovia SSV 5,53 €

E-kniha

Novinka

Pápež František

PRÍHOVORY PÁPEŽA FRANTIŠKA
POČAS APOŠTOLSKEJ CESTY NA SLOVENSKU

Publikácia obsahuje kompletné príhovory Svätého Otca počas
apoštolskej cesty na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021
a harmonogram jednotlivých dní. Prvá časť je v slovenskom, druhá v talianskom jazyku.
Brožovaná väzba, 136 strán, 6,50 €
Členovia SSV 5,53 €
E-kniha (PDF, EPUB, MOBI) 4,59 €
AUDIO
kniha
PRÍHOVORY PÁPEŽA FRANTIŠKA
Príhovory Svätého Otca Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku v dňoch 12. až 15. sep
tembra 2021 nahovoril renomovaný herec Ján
Gallovič.
Trvanie 4 hodiny 40 minút, CD 6,50 €, MP3 6,00 €
(Audioknihu vo formáte MP3 si môžete objednať výlučne v internetovom obchode
eVojtech.sk. Audioknihu vo formáte CD je možné zakúpiť aj v predajniach SSV.)

Pápež František

Pripravujeme

LIST SVÄTÉHO OTCA MANŽELOM
PRI PRÍLEŽITOSTI ROKA RODINY AMORIS LAETITIA

Úprimný, láskavý list pápeža
Františka, ktorému záleží na
dobre rodín v pandemickej dobe,
povzbudzuje manželov, prejavuje súcit v ich krízach a upriamuje na zdroj lásky a milostí, ktoré
si manželia vyslúžili vo sviatosti
manželstva a môžu s nimi spolupracovať vo všednosti dní.
Brožovaná väzba, list v obálke,
8 strán, 3,50 €

GAUDETE ET EXSULTATE

Apoštolská exhortácia Svätého Otca
Františka o povolaní k svätosti
v súčasnom svete

V Roku rodiny nájdeme v texte pápeža Františka zaujímavé podnety
pre každodenný život.
Brožovaná väzba, 88 strán, 5,60 €
Členovia SSV 4,76 €
DOTLAČ

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

EDÍCIA YOUCAT
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DOCAT

Y-BIBLIA

DOCAT je zrozumiteľné prerozprávanie sociálnej náuky s predslovom pápeža Františka.
Flexo, šitá väzba, 320 strán
Cena 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

Výber textov Starého i Nového
zákona doplnený o vysvetlivky
biblických reálií, fotografie Svätej
zeme, ale aj myšlienky známych
osobností či svätcov.
Flexo, šitá väzba, 432 strán
Cena 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

Sociálna náuka Cirkvi
pre mladých

S predhovorom pápeža Františka

Novinka
YOUCAT – PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE
Praktická príručka v pútavom modernom štýle pre birmovancov vysvetľuje nielen zmysel a účinky tejto sviatosti, ale
i to, ako prežívať vieru v bežnom živote mladého človeka.
Kniha obsahuje dvanásť kapitol o príprave na sviatosť birmovania, ako sa modliť, ale aj príbehy svätých, povzbudenia, zaujímavé myšlienky a komiksové vsuvky.
Flexo, šitá väzba, 112 strán, 8,00 €
Členovia SSV 6,80 €

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

Iva Hothová
Andre Le Blanc

KOMIKSOVÁ BIBLIA

Pre čitateľov od 10 do 99 rokov

Prvé komplexné komiksové spracovanie Biblie v slovenčine obsahuje 233 biblických príbehov,
ktoré sú určené predovšetkým
mladým.
Viazaná väzba, 800 strán
Cena 29,90 €
Členovia SSV 25,42 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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Vaše 2 % – náš dvojnásobný
dar vede a viere

Rozhodnite
o 2 % alebo 3 %
svojej dane
Ďakujeme za podporu
našich aktivít

Váš dar v podobe dvoch alebo troch percent dane Spolku svätého Vojtecha
(SSV) znamená dar viere a vede – v duchu motta Spolku Fidei et scientiae.
Veľmi vám zaň ďakujeme.

O tom, prečo sú vaše 2 percentá pre nás
dôležité a ako ich môžete darovať, informuje vedúca členského oddelenia SSV
Slavka Nádaská.
Keď v roku 1870 kňaz a jazykovedec
Andrej Radlinský zakladal túto inštitúciu,
cieľom jeho úsilia bolo šíriť vzdelanosť,
prehlbovať vieru a oživovať národné po
vedomie Slovákov. V tomto poslaní Spo
lok pokračuje aj napriek turbulenciám
doby a rôznym peripetiám už 152 rokov.
Z vašej podpory sme v ostatných ro
koch mohli financovať aktivity spojené
so 150-ročným jubileom SSV vrátane vy
dania bibliofílie Krížová cesta v číslovanej
edícii, vydania pamätného listu z dielne
akademického maliara Miroslava Cipára,
ale aj výroby pamätnej medaily svätého
Vojtecha v Mincovni v Kremnici.
Časť finančných prostriedkov sme po
užili na prípravu dokumentárneho filmu
Pútnik viery a vedy – Spolok svätého Vojtecha
o histórii a význame SSV, jeho aktuálnej

publikačnej činnosti a hodnotách, ktoré
sprostredkúva širokej verejnosti. Doku
ment bude v spolupráci s RTVS odvysie
laný v tieto dni.
Ako sa môžete stať súčasťou nášho
diela? Dve percentá môžu darovať všetci
pracujúci ľudia, či už zamestnanci, alebo
samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj
firmy (ak ich 2 % budú minimálne 3,00 €).
Tí, ktorí si podávajú daňové priznanie, to
urobia prostredníctvom neho do 31. marca
(prípadne predĺženej lehoty). Zamestnanci,
ktorým robí daňové priznanie zamestná
vateľ, môžu vyhlásenie o darovaní percent
z dane poslať do konca apríla na prísluš
ný daňový úrad. Dobrovoľníci, ktorí majú
potvrdenie o odpracovanej činnosti, môžu
venovať zo svojich daní až tri percentá.
Všetky informácie sú dostupné na we
bovej stránke www.ssv.sk. V prípade po
treby sme vám k dispozícii na e-mailovej
adrese clen@ssv.sk alebo na telefónnom
čísle 033/590 77 33.
-RED-

Vaše

2náš%
2-násobný dar
viere a vede

Ako poukázať 2 % alebo 3 % dane
Spolku svätého Vojtecha?
Informujte sa na www.ssv.sk
clen@ssv.sk
033/590 77 33

BUĎTE S NAMI DENNE
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

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 presvedčenie, 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.

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;
sovanie je možné i v predajniach SSV.

033/590 77 33, 590 77 53

clen@ssv.sk, www.ssv.sk. Prihla-

Vyhlásenie: 1. Súhlasím so spracovaním osobných údajov s cieľom členstva v Spolku svätého Vojtecha. Po udelení súhlasu budú moje osobné údaje spracovávané výlučne s cieľom členstva v SSV. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou prepravcu 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

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

Peter Seewald

E-kniha

POSLEDNÉ ROZHOVORY
Duchovný testament pápeža Benedikta XVI.,
ktorý sa prvýkrát vyjadruje k vnútornému utrpeniu, k dojímavým chvíľam, ktorými bol pre
tkaný život tohto bojovníka za pravdu.
Cena 14,00 €

Gilbert Keith Chesterton

AUDIO
kniha

OTEC BROWN
Výber 16 detektívok vo vynikajúcej interpretácii
Petra Rúfusa predstavuje časť jedinečného diela anglického katolíckeho spisovateľa Gilberta
Keitha Chestertona.
MP3, cena 12,00 €

AUDIO
ZO ŽIVOTA
kniha
SOLÚNSKYCH BRATOV
Život Konštantína a Život Metoda, Proglas a Otče
náš v podaní majstrov hercov Dušana Jamricha a Jozefa Šimonoviča.
MP3, cena 6,00 €

E-kniha
NASLEDOVANIE KRISTA
Kniha, ktorej autorstvo sa pripisuje mníchovi
Tomášovi Kempenskému, bola dlho považovaná za najdôležitejší návod na nasledovanie
života Ježiša Krista.
Cena 3,50 €
E-kniha
JEDNOTNÝ KATOLÍCKY
SPEVNÍK ZNOTOVANÝ
Spevník a modlitebník vychádza v Spolku svätého Vojtecha už od roku 1937 a používa sa pri
bohoslužbách dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu. Formát PDF.
Cena 4,90 €

Magnus MacFarlane-Barrow

NEOBYČAJNÝ PRÍBEH
MARY’S MEALS

AUDIO
kniha

Malé skutky lásky, ktoré nasýtili milión detí

Skutočný príbeh o neobyčajných okolnostiach,
ktoré viedli k založeniu charitatívneho diela
Mary’s meals (Máriine jedlá).
MP3, cena 10,00 €
AUDIO
kniha

Danica Olexová

PRÍBEHY SPOD AKÁCIE
Všedné i nevšedné zážitky misijnej dobrovoľníčky Danice Olexovej, ktorá štvrťstoročie
pôsobila v Afrike, v podaní herečky Slávky
Halčákovej.

Pripravujeme

Miguel de Cervantes Saavedra

DÔMYSELNÝ RYTIER
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Autor tohto knižného klenotu napísal svoje nadčasové
vrcholné dielo na prelome 16. a 17. storočia vo väzení.
Don Quijote, ktorý sa stal symbolom čistoty duše, je najčítanejšie a najprekladanejšie dielo španielskej literatúry
a SSV ho prináša v pozoruhodnom grafickom spracovaní
s ilustráciami nedávno zosnulého akademického maliara Miroslava Cipára.
Pevná, šitá väzba, 904 strán, 150,00 €
Členovia SSV 127,50 €
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PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

/ N OV I N K Y Z O S P O L K U JA R 2 02 2

Marion Thomasová

Martina Jokelová-Ťuchová

BIBLIA
PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH
Krátke biblické príbehy pretkané dialógmi a živými ilustráciami
podnecujú deti vo veku 8 až 11 ro
kov k blízkemu vzťahu k Bohu. Kni
ha obsahuje 40 starozákonných
a 34 novozákonných udalostí.
Viazaná väzba, 160 strán, 9,90 €
Členovia SSV 8,42 €

S JEŽIŠOM V SRDCI
Príprava a pamiatka
na prvé sväté prijímanie

Interaktívna kniha na zápisky detí
z prežívania dňa prvého svätého
prijímania. Publikácia obsahuje
prípravu na svätú spoveď.
Viazaná väzba, 48 strán, 6,10 €
Členovia SSV 5,19 €

Angelo Comastri

JA SOM S VAMI
Kniha o tajomstve lásky v Eucharistii, ktoré vyráža dych.
Viazaná väzba, 72 strán, 14,00 €
Členovia SSV 11,90 €
Angelo Comastri

V BOŽOM OBJATÍ
Rozprávanie o dare Božieho milosrdenstva vo sviatosti zmierenia.
Viazaná väzba, 48 strán, 9,50 €
Členovia SSV 8,08 €
Krásne ilustrovaná séria kníh z pera talianskeho kardinála Angela Comastriho a uznávanej ilustrátorky Bimby Landmannovej približuje deťom tajomstvá sviatosti zmierenia a Oltárnej sviatosti cez biblické udalosti, príbehy svätcov
a modlitby. Knihy, ktoré vyzdvihol aj pápež František, sú výborným sprievodcom v prehlbovaní viery dieťaťa a jeho
vzťahu k sviatostiam.

Pri
objednávke
nad 50,0
platíme po 0 €
štovné
za vás.

O B J E D N ÁV K A
Objednaný tovar pošlite na adresu:
Meno a priezvisko:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
PSČ:
Telefón:
E-mail:
Podpis:
Číslo člen. preukazu SSV:

Názov knihy

Počet kusov

Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/5907718, e-mail: objednavky@ssv.sk. Ponuka kníh platí do vyčerpania zásob.
Pri objednávke do 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 s cieľom 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 s cieľom 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.

