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LAMPÁŠIK
Obrázková modlitebná knižka s názvom Lampášik je určená pre
deti do osem rokov. Kým ešte dieťa nevie čítať, stane sa preň prvou
modlitebnou knižkou a obrázkovým katechizmom. Vďaka krátkym
rýmovaným modlitbám z pera spisovateľa a prekladateľa Martina
Kubuša a milým kresbám známeho ilustrátora detských kníh Juraja Martišku si najmenší čitatelia postupne osvoja základné modlitby. Modliť sa môžu spolu s rodičmi, ktorí majú jedinečnú príležitosť na základe obrázkov rozprávať svojim deťom o pravdách viery
a vzbudzovať v nich lásku k Pánovi Ježišovi a svätým. Modlitebník
je rozdelený do 5 častí: Denné modlitby, Základné modlitby, Život
Pána Ježiša (v tajomstvách posvätného ruženca), Sviatosti a Modlitby k Duchu Svätému a svätým.

Novinka

Brožovaný, 64 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83 €

Zažnime v deťoch lampášik modlitby
Dve veci o modlitbe som sa naučila pri
našich šiestich deťoch. Prvá, že modlitba nepočká. Nemôžem pozvanie na
modlitbu odsúvať na čas, keď bude po
večeri vyčistený stôl, aby sa na ňom vynímala svieca a farebný obrus, ktorý si
meníme podľa aktuálnej liturgickej farby. Čakať na čas, keď bude každé dieťa
pokojné, všetci na svojom mieste – a ja
ako „tip-top mama“ rozhodnem, že nastala idylka „posvätnej chvíle“ a môžeme sa prežehnať. Áno, prihodí sa občas aj to, ale ak by som mala čakať na
tento ideál, tak sa modlíme pár ráz za
sezónu. Väčšinou je naša modlitebná
realita iná, no pre náš vzťah s Bohom
je rovnako posvätná.
Najlepší čas na modlitbu s deťmi je teda
tu a teraz – keď si uvedomíme, že Boh
je s nami; keď zbadáme smiešnu húsenicu a krútime hlavami, ako také voľačo

mohol Stvoriteľ vymyslieť; keď kubínske
zvony prenikavo krásne zvonia na Anjel
Pána; keď sa učíme voči sebe láskavosti
a boľavo to nejde; keď sa rúti blikajúca
sanitka s pacientom; keď nám únavou
klipkajú oči a zmôžeme sa len na: „Vďaka,
Bože! Amen.“ V nedeľu v kostole si naše
dcéry všimli viaceré mamičky v očakávaní. „Mami, toľko mamičiek s bruškami
bolo na omši!“ zaštebotala mladšia. „Super, môžeme sa za ne pomodliť!“ skúsila
som. „Ja už som sa, mami! Nech majú
zdravé bábätká a radostne sa narodia!“
Vďaka Katechézam Dobrého pastiera
a átriu v našej farnosti dostali naše modlitby s deťmi nový rozmer – Boh nie je
požadovačný a trestajúci policajt, ale
Pastier, ktorý všetko dáva – aj svoj život
na kríži. Toto je druhá vec, ktorú som sa
naučila: Boh sa v tichu prihovára mojim
deťom konkrétne a nádherne. Občas sa

podelia s tým, čo počuli: „Boh mi v lietadle povedal, že sa nemusím tak veľmi
báť. Že to prežijem, ale začiatok bude
trochu nepríjemný,“ opisuje staršia dcéra let do Londýna bez rodičov. „Zavrel
som oči a Pastier mi povedal: ,Ty si ale
dobrý chlapček!‘ a ešte že mám parádnu
novú kolobežku!“ rozžiarili sa po chvíli
ticha oči nášmu päťročnému.
V novučičkej modlitebnej knižke Spolku
svätého Vojtecha pre najmenších Lampášik môžeme spolu s deťmi rozsvecovať
všedné okamihy. Môžeme sa učiť modliť tu a teraz – nielen ráno, večer, ale aj
pred internetom, po učení, pri pozorovaní domáceho zvieratka či pri návšteve
starkých. A potom v tichu načúvať, čo
Boh s láskou hovorí.
MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ
Autorka je novinárka a spisovateľka.
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OD SRDCA K SRDCU
Malý modlitebník a spevník
Detský modlitebník s výberom
piesní z Jednotného katolíckeho spevníka obsahuje základné kresťanské modlitby, priebeh
slávenia svätej omše, sviatosti
zmierenia a modlitby na rozličné príležitosti.
Šitá, 376 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83 €

Sally Ann Wrightová
Annabel Spenceleyová

BIBLIA PRE DROBČEKOV
Malé kufríkové leporelo s rúčkou pre najmenšie deti vo veku
do troch rokov ponúka pútavé
biblické príbehy v skrátenej forme. Sprevádzajú ich veselé ilustrácie.
Pevná, 26 strán, 5,50 €
Členovia SSV 4,68 €

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 krásne ilustrované
a pútavo prerozprávané. Príťažlivá forma a lákavý obsah pomôžu čitateľovi zahĺbiť sa do najväčšieho príbehu, ktorý bol kedy
vyrozprávaný a nikdy nebude prekonaný – do príbehu Svätého
písma. I keď v rozličných jazykových mutáciách vychádza Komiksová Biblia už od roku 1978, záujem o ňu neutícha.
Viazaná, 800 strán, 29,90 €
Členovia SSV 25,42 €

Sally Ann Wrightová

365 BIBLICKÝCH
PRÍBEHOV
Prekrásne ilustrovaná kniha obsahuje 365 biblických príbehov,
z toho 220 starozákonných a 145
novozákonných. Na každý deň
roka je určený jeden príbeh, takže čitatelia za rok vniknú do sveta Biblie.
Pevná, 224 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

PEXESO
PRE MINIŠTRANTOV

© Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kostelní Vy
V dří, 2014, Česká republika,www.kna.cz
© Spolok svätého Vo
V jtecha – Vo
V jtech, spol. s r. o., Trnav
a a 2019
Ilustrácie Zdislava Janoušková, ideový náv
á rh Michal Opatrný
Tlač Ermat Praha, s. r. o.
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PEXESO
PRE MINIŠTRANTOV
Pexeso tvorí 28 párov kresieb
znázorňujúcich predmety, ktoré
sa používajú počas liturgie. Hráči
sa dozvedia, ako vyzerá cingulum, dalmatika, pálium či cibórium. Miništrantské pexeso je
mimoriadne obľúbené pre svoju
jednoduchosť, ale aj pre uvedenie do tajomného sveta liturgie.
Rozmer 640 x 320 mm, 2,50 €

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

O
OTČE
NÁŠ
Pápež František v knihe verš
P
zza veršom vysvetľuje Pánovu
modlitbu na základe otázok, ktom
ré mu kladie Marco Pozza. Publilikácia vznikla na základe katecchéz, ktoré odvysielala talianska
kkatolícka televízia TV2000.
Viazaná, 86 strán, 12,00 €
V
Členovia SSV 10,20 €
Č
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BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie kompletného
Svätého písma vychádza v obľúbenom formáte 105 x 145 mm.
Text je členený dvojstĺpcovo, pričom poznámky sa nenachádzajú
na príslušnej strane, ale vzadu
za textom Písma.
Brožovaná, 1 880 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

Martina Jokelová-Ťuchová

JEDNO SRDCE, JEDNA DUŠA
Pamätný album a sprievodca predmanželskej
prípravy a sviatosti manželstva
Darčeková publikácia nie je len albumom fotograﬁí a zápiskov zo
svadobných príprav, najdôležitejších okamihov sobášneho obradu a oslavy veľkého dňa nevesty a ženícha, ale aj priestorom
na priania, plánovanie, predsavzatia a vlastné modlitby novomanželov. Kniha obsahuje modlitby, požehnania, Božie slovo, citáty
známych osobností, vynaliezavé tipy a rady na cestu v dobrom
i v zlom. Publikácia sa stáva rodinnou kronikou mimoriadnych
udalostí v živote manželov.
Viazaná, 72 strán, 15,00 €
Členovia SSV 12,75 €

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. Celá
náuka je podávaná formou 328
otázok a odpovedí.
Flexo, šitá, 320 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

Novinka
Y-BIBLIA
S predhovorom pápeža
Františka
Biblia pre mladých prináša výber
textov Starého i Nového zákona,
doplnený o úvody a vysvetlivky biblických reálií. Sprevádzajú ju krásne fotograﬁe zo Svätej
zeme, ale aj myšlienky známych
osobností či svätcov.
Flexo, šitá, 432 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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SPOLOČNÉ MODLITBY
VERIACICH II.
Cezročné obdobie
Druhý zväzok Spoločných modlitieb veriacich obsahuje spoločné
modlitby na Cezročné obdobie.
Je aktualizovaný a doplnený novými spomienkami svätých.
Pevná, 616 strán, 28,00 €
Členovia SSV 23,80 €

Pápež František

CHRISTUS VIVIT
Mimoriadne srdečne ladená posynodálna exhortácia je adresovaná „mladým a celému Božiemu ľudu“ a inšpirovaná synodou
o „mladých, viere a rozlišovaní
povolania“.
Brožovaná, 128 strán, 5,00 €
Členovia SSV 4,25 €

Johann Wolfgang Goethe

FAUST
Veľdielo svetovej literatúry, ktoré sa dotýka večného zápasu
o ľudskú dušu, vyšlo 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.
Viazaná, 576 strán, 90,00 €
Členovia SSV 76,50 €

Maria Dutli-Rutishauserová

Louis de Wohl

SVÄTÝ MIKULÁŠ Z FLÜE
Strhujúci román o živote sv. Mikuláša z Flüe podáva obraz človeka, ktorého povolanie je jedinečné. Mohlo sa naplno rozvinúť
vďaka jeho obetavej žene Dorotei, ktorá ho dokonale rešpektovala a podporovala.
Viazaná, 272 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

BOŽIA PEVNOSŤ
O svätom Benediktovi z Nursie
Pútavý román približuje nielen
život sv. Benedikta, ale aj búrlivú
historickú dobu, v ktorej žil tento zakladateľ západoeurópskeho
mníšstva z prelomu 5. a 6. storočia.
Viazaná, 396 strán, 25,00 €
Členovia SSV 21,25 €

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

5

KALENDÁRE NA ROK 2020
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STOLOVÉ
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 €

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

NÁSTENNÉ
NÁSTENNÝ KATOLÍCKY
KALENDÁR 2020
Najobľúbenejší mesačný kalendár s cirkevnými aj občianskymi menami prináša reprodukcie
svätých obrázkov s motívmi zo
života Pána Ježiša a Panny Márie. Dostupný je aj v maďarskej
mutácii.
Brožovaný, 28 strán, 1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

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

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

2020

DIÁR 2020
Obľúbený diár s civilným i cirkevným
kalendáriom ponúka súradnice liturgických čítaní, krátky text o svätcovi
dňa a zaujímavú myšlienku. Na každý
deň roka je vyčlenená jedna strana.
Pevná, 384 strán, 7,50 €
Členovia SSV 6,38 €

Pripravujeme
LIT URGICK Ý
K ALENDÁR
2019 – 2020

ROK

A

LITURGICKÝ
KALENDÁR 2019 – 2020
Praktický kalendár obsahuje cirkevné kalendárium a súradnice denných
čítaní. Využijú ho tak kňazi, ako i laici.
Začína sa Adventom 2019.
Vyjde na jeseň 2019

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

E-kniha

E-KNIHY

Leo Maasburg

Aleš Opatrný

MATKA TEREZA.
NEOBYČAJNÉ PRÍBEHY
Mimoriadne úspešná kniha rakúskeho kňaza Lea Maasburga,
ktorý sprevádzal svätú Matku
Terezu na jej mnohých cestách
po celom svete, prináša úsmevné i vážne epizódy zo života obľúbenej svätice.
Cena 10,00 €

AKO POTEŠIŤ
SPOVEDNÍKA
Autor ako vynikajúci a triezvy znalec človeka búra falošné prístupy
k spovedi, prináša nové spovedné zrkadlá a usiluje sa poukázať
na to, že spoveď má byť predovšetkým stretnutím s odpúšťajúcim a uzdravujúcim Bohom.
Cena 4,50 €

E-kniha

JEDNOTNÝ
KATOLÍCKY SPEVNÍK
Spevník a modlitebník, ktorý by
nemal chýbať ani v jednej slovenskej domácnosti, vychádza
v Spolku svätého Vojtecha už
od roku 1937. Zostavil ho trnavský regenschori Mikuláš Schneider-Trnavský.
Cena 4,90 €

Viliam Judák

E-kniha

PANE, MÁM ČAS I.
Prvý diel knihy obľúbeného duchovného autora ponúka krátke zamyslenie na každý deň od
1. januára do 30. júna. Na začiatku každej kapitoly je citát zo Svätého písma a krátka meditácia.
Cena 3,50 €

Viliam Judák

E-kniha

BIBLIA
Kompletné vydanie oficiálneho katolíckeho prekladu Svätého písma obsahuje poznámky
uznávaného biblistu Jozefa Heribana SDB. Preklad Starého zákona pochádza z roku 1955, preklad Nového zákona z roku 1986.
Cena 19,00 €

E-kniha

PANE, MÁM ČAS II.
Druhý diel knihy ponúka krátke
zamyslenie na každý deň od 1. júla do 31. decembra. Autor sa vo
svojich textoch venuje významu
jednotlivých období liturgického
roka a zastavuje sa pri významnejších sviatkoch či svätcoch.
Cena 3,50 €

Septembrová akcia na omšové víno
Karpatská perla zľava 20 %
BOLES TNÝ RUŽEN EC
/ ŠTVRT Ý DESIATOK
Zdravas’, Mária… požehna
ný
ktorý pre nás kríž niesol. je plod života tvojho, Ježiš,

14

Rozjímaj: Pilát vydal Ježiša
Židom, aby ho ukrižova
li. 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
potupy. Ako sme všetci
cestou
povolaní do večnej slávy,
tak sme všetci vyzvaní kráčať
krížovou cestou. Pán Ježiš
povedal: „Kto chce ísť za
mnou,
ba, vezme každý deň svoj
nech zaprie sám sekríž 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.
nám milosť, aby sme s láskavou
Daj
trpezlivosťou znášali ťažkosti
a každým dňom sa stávali
všedného života
dokonalejšími. Sedemb
olestná Matka, tebe nechýba
odvaha stretnúť sa s Ježišom
la
na krížovej ceste; vypros
nám silu, aby sme spod
nášho každodenného kríža
nikdy neutiekli. Amen.

Akcia platí od 1. do 30. septembra 2019 v predajnej sieti Spolku
svätého Vojtecha a v internetovom obchode eVojtech.sk. Zľavy
nemožno kumulovať. Akcia platí do vypredania zásob. Akciu vám
prináša Spolok svätého Vojtecha a vinárstvo Karpatská perla.
Veltlínske zelené 4,10 € / 3,28 €
jednotková cena za liter 4,373 €
Frankovka modrá 7,50 € / 6,00 €
jednotková cena za liter 8,000 €

Ružencové kartičky

Pinot gris 7,50 € / 6,00 €
jednotková cena za liter 8,000 €
FURMINT
NT
biele, suché
hé
é
2014

Furmint 2016

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 skúsenosťou
zo Svätej zeme.
Súbor 20 kartičiek, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €

Furmint 2016

6

Rizling rýnsky 7,50 € / 6,00 €
jednotková cena za liter 8,000 €
Rizling vlašský 6,50 € / 5,20 €
jednotková cena za liter 6,933 €
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PRIPRAVUJEME

Skvost svetovej
literatúry
VYJDE
ZAČIATKOM
NOVEMBRA.

/ N OV I N K Y Z O S P O L K U J E S E Ň 2 0 19

Nový svätý

Dante Alighieri
D

John Henry Newman
Joh

B
BOŽSKÁ
KOMÉDIA
Božská komédia patrí medzi najdôležiB
tejšie diela svetovej literatúry a Dante je
te
považovaný za otca talianskeho jazyka.
po
Autor pozýva čitateľa na imaginárnu
A
cestu do troch kráľovstiev onoho sveta,
ce
kde sám zakúša pozemské dobro i zlo
kd
pod vedením rozumu a viery. Básnická
po
skladba sa začína situáciou obrovskej
sk
beznádeje, strachu a trýzne prežívabe
nými v Pekle, prechádza cez utrpenie
ný
i bolesť
b
očisťovania v Očistci a napokon
sa končí pokojom a vznešeným pohľadom na Boha v Raji. Kompletné dielo
vyjde v brilantnom preklade romanistov Jozefa Felixa a Viliama Turčányho, ilustráciami jednotlivé časti dopĺňa akademický maliar Miroslav Cipár.
Viazaná, 816 strán, 140,00 €
Členovia SSV 119,00 €

AP
APOLOGIA
PRO VITA SUA
Prehľad mojich
Pre
náboženských názorov
ná
John Henry Newman, jedna z imJo
pozantných osobností Anglikánpo
skej cirkvi viktoriánskeho obdobia,
sk
vyvolal šok i pobúrenie, keď v roku
vyv
1845 oznámil svoj prestup do Kato18
líckej cirkvi. Jeho Apológia, napísaná
líc
o dvadsať
d
rokov neskôr na verejný
útok Charlesa Kingsleyho, je jedinečúto
nou odpoveďou pre všetkých, ktorí
no
kritizovali jeho činnosť a spochybkr
ňovali jeho motívy. Kardinála Johna
Henryho Newmana vyhlásil v roku
2010 pápež Benedikt XVI. za blahoslaveného a 13. októbra 2019 ho pápež
František vyhlási za svätého.
Viazaná, 608 strán, 49,00 €
Členovia SSV 41,65 €

VYJDE
ZAČIATKOM
OKTÓBRA.

Mimoriadny misijný mesiac 2019

VYJDE
KONCOM
SEPTEMBRA.

Martina Grochálová

Viktor Jakubov

KRÍŽOVÁ CESTA MUČENÍKOV
A SVEDKOV MISIÍ
Krížová cesta približuje osudy ľudí, ktorí sa v 20. a 21. storočí vložili do služby
chudobným alebo sa postavili proti autoritárskym režimom a za tragických
okolností prišli o život. Okrem známych tvárí ako Oscar Romero či brat
Roger z Taizé nechýbajú medzi nimi
štyri osobnosti zo Slovenska – sestra
Veronika Rácková, páter Ján Hermanovský, rozvojová pracovníčka Danica
Olexová a etnologička Emília Bihariová.

PAULÍNA JARICOTOVÁ
Francúzka Paulína Jaricotová, ktorá žila na prelome 18. a 19. storočia,
je zakladateľkou najväčšieho hnutia, ktoré pomáha misiám. Jej dielo
je také veľké, že ho Cirkev povýšila
na pápežské a dnes je známe pod
názvom Pápežské misijné diela. Brožúrka približuje jej životný osud i inšpirácie na misijné poslanie každého
z nás, litánie k Pauline Jaricotovej, ako
aj modlitby, ktoré napísala, či modlitby za misionárov.

VYJDE
KONCOM
SEPTEMBRA.

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 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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PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ
Obľúbený knižný kalendár je venovaný 150. výročiu založenia Spolku
svätého Vojtecha a predstavuje literárne počiny najstaršieho katolíckeho vydavateľstva. Pozoruhodný je článok o sci-ﬁ tvorbe SSV či
text o periodikách, ktoré spolok vydával. Pri príležitosti Roka slovenského divadla mapuje Peter Weinciller rozvoj kresťanského divadla
na Slovensku. V ročenke nechýbajú krížovky, vtipy či kalendárium
s rodinnou kronikou. Sprevádzajú
ju básne anglického básnika Johna
Clara a ilustrácie akademického
maliara Ondreja Zimku.
Brožovaný, 160 strán
Exkluzívne pre členov SSV

Bruce Marshall

PLNÁ SLÁVY
Pútavý román plný láskavého
humoru predstavuje kňaza Thomasa Edmunda Smitha, ktorý
svojich veriacich miluje a prežíva ich boje, utrpenia, ťažkosti
i radosti. Teší námorníka, ktorý
si nevie vzbudiť ľútosť, sprevádza
na popravu svojho bývalého miništranta, spev neprofesionálnych
speváčok počúva srdcom. Čitateľ ho s láskou sleduje, obdivuje
jeho riešenie situácií a v duchu si
želá, aby každý kňaz bol ako páter Smith. Kniha sa zaraďuje medzi klasiku kresťanskej literatúry.
Brožovaný, 192 strán
Exkluzívne pre členov SSV

LITÁNIE
Litánie na verejnú a súkromnú pobožnosť
Kniha prináša rozličné litánie, ktoré sú obľúbenou a hodnotnou formou modlitby. V prvej časti sa nachádzajú litánie, ktoré sú určené na verejné pobožnosti, teda ktoré sa modlíme
verejne v kostole. V druhej časti sú všetky ostatné, ktoré sú
určené na súkromnú pobožnosť, ako napríklad litánie k Panne Márii a k ostatným svätým. V závere nechýbajú vianočné
litánie a litánie za ťažko chorého či za zomrelých.

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;

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 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

