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ZO SPOLKU
SSV – čítanie s pridanou hodnotou

LETO 2021

Danica Olexová

Novinka

PRÍBEHY SPOD AKÁCIE
Kniha plná pútavých príbehov a pôsobivých fotograﬁí pozýva
čitateľa do Afriky. Talentovaná autorka bola celé štvrťstoročie
spojená s viacerými africkými krajinami, predovšetkým s Južnou
Afrikou a Keňou, kde päť rokov pracovala a žila. Danica Olexová
zahynula pri leteckom nešťastí v roku 2019, no jej príbeh sa neskončil. Pokračuje ďalej nielen v originálne spracovanej knihe,
ale aj v Nadácii Danice Olexovej – Baboon, ktorá bola založená
na jej pamiatku a ktorú kúpou knihy podporíte.
Šitá, 128 strán, 18,00 €
Členovia SSV 15,30 €

Pod akáciou počúvala i tvorila príbehy
Kniha Príbehy spod akácie začala písať
svoj osud ešte v roku 2018. V tom čase
sme sa s autorkou Danicou Olexovou
dohodli, že zbierku jej krátkych príbehov a pôsobivých fotografií vydáme v našom vydavateľstve. Do písania
sa pustila spočiatku váhavo a nesmelo,
prvú várku textov poslala na posúdenie
asi mesiac pred tragickou smrťou pri leteckom nešťastí v Etiópii.
Príbehov bolo na knihu málo, no vydavateľského zámeru sme sa nevzdali.
Zistili sme, že ďalšie príbehy i snímky
sú pripravené v Danicinom počítači,
mnohé sme doslova vydolovali z jej korešpondencie či uverejnených reportáží
a rozhovorov.

Zo zhromaždeného materiálu vytvoril graﬁcký dizajnér Juraj Vontorčík zo
štúdia vizuálnej komunikácie Pergamen
v Trnave vskutku originálnu a nekonvenčnú knihu. Biela obálka s farebným
odhaleným chrbtom pôsobí zámerne
nedokončene a pozýva odkrývať farebné stránky plné príbehov.
Akácia je typický strom africkej savany,
ktorý poskytuje tieň a pomáha udržiavať
vlahu. Ľudia zvyknú pod ním sedávať
a rozprávať príbehy. Aj mnohé z textov
v knihe písala autorka pod akáciou alebo v jej blízkosti, pretože ich do ﬁnálnej podoby pripravovala v Misii sv. Jána
v juhoafrickom Barbertone, ktorej dominuje stará akácia.

Publikácia je svedectvom autorkinej mimoriadnej empatie voči ľuďom inej kultúry. Píše o konkrétnych ľuďoch, ktorých
stretla, a zaujíma ju ich osobný príbeh.
Ten umocňujú a ďalej rozvíjajú nádherné fotograﬁe, odkrývajúce čitateľovi
nový pohľad na africkú kultúru, zbavený
predsudkov a stereotypov úzkoprsého
európskeho myslenia.
Pre naše vydavateľstvo má kniha osobnú a osobitnú hodnotu, verím však, že
zaujme a poteší mnohých ďalších čitateľov s vnímavým a otvoreným srdcom.

Ivan Šulík
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha
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ROK SVÄTÉHO JOZEFA

Svätý Jozef, ochranca Cirkvi, ochranca rodín, prednášaj naše prosby Bohu, ktorý žil v tvojom dome. Amen.
ÚCTA K SVÄTÉMU
JOZEFOVI
Publikácia Štefana Fábryho ponúka komplexný pohľad na postavu svätého Jozefa. Prináša
informácie o jeho živote a mieste
v ľudovej zbožnosti, ale predovšetkým pobožnosti k svätcovi.
Brožovaná, 112 strán, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €

Modlitba k spiacemu svätému
Jozefovi je obľúbená modlitba
pápeža Františka spojená s milým gestom. Oddanosť Svätého Otca spiacemu sv. Jozefovi
podnietila mnohých ľudí, aby sa
zverili ochrancovi Svätej rodiny.
Cena 0,50 €

MODLITBA K SPIACEMU
SVÄTÉMU JOZEFOVI

SVÄTÝ JOZEF,
PATRÓN ŠŤASTNE J SMRTI,
ORODUJ ZA NÁS.

Patrón mužov, otcov, robotníkov, tesárov, ale i umierajúcich, ktorému je zasvätený rok 2021 ako Rok
svätého Jozefa. Vzývame ho ako mocného ochrancu
Cirkvi, ktorého spravodlivé srdce plné viery a dôvery
rozumie nášmu životu s jeho radosťami i starosťami.
Praktické modlitbové kartičky obsahujú modlitbu za
šťastnú smrť na príhovor svätého Jozefa, modlitbu
manželov, snúbencov, modlitbu pápeža Františka
v ťažkých situáciách.

MODLITB A MANŽEL OV
K SV. JOZEFOV I

Cena každého obrázka 0,30 €

MODLITB A SNÚBENCOV
K SV. JOZEFOV I

MODLITB A PÁPEŽA FRANTIŠ
K SVÄTÉMU JOZEFOV I

KA

RUŽENCOVÉ KARTIČKY
Súbor 20 kartičiek ružencových
tajomstiev ilustrovaných Martinom Kellenbergerom s krátkou
meditáciou pozýva kráčať Ježišovým životom spolu s Pannou
Máriou a jej ženíchom svätým
Jozefom.
Súbor 20 kartičiek, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €

Pápež František

PATRIS CORDE
V apoštolskom liste Patris corde pápež František prehlbuje
našu lásku k svätému Jozefovi,
v ktorom môžeme nájsť inšpiráciu v starostlivosti o Dieťa i jeho
matku a vzor dobročinnej lásky.
Brožovaná, 32 strán, 2,50 €
Členovia SSV 2,13 €

RADOSTN Ý RUŽENEC
/ PIATY DESIATOK
Zdravas’, Mária… požehnaný
je plod života tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, so
svätým Jozefom v chráme
našla.
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Rozjímaj: Keď mal Ježiš
dvanásť rokov, Panna Mária
a svätý Jozef ho vzali do
Jeruzalema na veľkonočné
sviatky. Keď sa vracali domov,
leme, čo jeho rodičia nezbadali.
Ježiš ostal v JeruzaVrátili sa do Jeruzalema
našli medzi učiteľmi v chráme.
, kde ho na tretí deň
Aj ty si chráň priateľstvo
s Kristom. Vo chvíľach
opustenosti a znechuteni
a ho hľadaj s dôverou.
Ak by si ho stratil hriechom,
hľadaj ho vo sviatosti pokánia.
Modlime sa: Drahý Spasiteľ,
ty si nás hľadal, keď sme
blúdili ako ovce bez pastiera. Z lásky si nás včlenil
do svojho tajomného tela
a my horíme túžbou po
tebe. Ochraňuj a rozmnožuj
v nás túto lásku. Panna
Mária, ktorá si s bolesťou
hľadala svojho strateného
Syna, vypros nám silu,
aby sme radšej podstúpili
hocijaké protivenstvo,
než aby sme ťažkým hriechom
stratili Ježiša. Amen.

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

ROK RODINY AMORIS LAETITIA
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„Ďakujem Bohu za to, že mnohé rodiny, ktoré sa ani zďaleka nepokladajú za dokonalé, žijú v láske, uskutočňujú svoje povolanie a napredujú,
i keď na svojej ceste neraz padajú.“
pápež František, Amoris laetitia, 57
NOVÉNA
K SVÄTÝM MANŽELOM
MARTINOVCOM
Novéna povzbudzuje manželské páry, aby predkladali svätým
manželom Martinovcom nielen
ťažkosti rodinného života, ale aj
žili vzájomný vzťah ako spoločnú cestu k svätosti.
Brožovaná, 44 strán, 1,80 €
Členovia SSV 1,53 €

MODLITBA
K SVÄTEJ RODINE
Modlitba za Božie požehnanie
pre naše rodiny na praktickej
kartičke. Nachádza sa v nej prosba, aby nazaretská rodina spravila aj z našich rodín miesta spoločenstva.
Cena 0,30 €

Nové vydanie
AMORIS LAETITIA
Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka
o láske v rodine
Dokument Amoris laetitia – Radosť lásky, ktorý vznikol
štyri mesiace po skončení biskupskej synody o rodine, 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, 208 strán, 6,50 €
Členovia SSV 5,53 €

Sally Ann Wrightová

Martina Jokelová-Ťuchová

RODINNÁ BIBLIA
Biblické príbehy, meditácie a modlitby na každý deň
Pútavá kniha je rozvrhnutá na
365 dní v roku. Každý príbeh sa
začína otázkou na premýšľanie,
nasleduje biblický text a modlitba. Pomáha kráčať po ceste viery
rodičom spoločne s deťmi.
Viazaná, 372 strán, 27,00 €
Členovia SSV 22,95 €

JEDNO SRDCE,
JEDNA DUŠA
Album a sprievodca predmanželskej prípravy a sviatosti manželstva
Darčeková publikácia obsahuje modlitby, požehnania, Božie
slovo, citáty osobností, vynaliezavé tipy a rady na cestu v dobrom i v zlom.
Viazaná, 72 strán, 15,00 €
Členovia SSV 12,75 €

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

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

Iva Hothová
Andre Le Blanc

KOMIKSOVÁ BIBLIA
Pre čitateľov od 9 do 99 rokov
Prvé komplexné komiksové
spracovanie Biblie v slovenčine
obsahuje 233 biblických príbehov, ktoré sú určené predovšetkým mladým.
Viazaná, 800 strán, 29,90 €
Členovia SSV 25,42 €

Nové vydanie
Rosa Medianiová – Silvia Colombová

BIBLIA NIELEN PRE DETI
Máloktoré prerozprávané príbehy Biblie sa vyznačujú takým univerzálnym a pútavým jazykom ako texty v tejto
pôsobivej publikácii, ktorú pripravila Spoločnosť sv. Pavla
v Taliansku. Kniha obsahuje 59 starozákonných a 53 novozákonných udalostí starostlivo vyberaných podľa ich
kerygmatického posolstva. Prednostne je určená pre deti
a tínedžerov, ale aj dospelí môžu vďaka nej získať ucelený
pohľad na biblické dejiny. Neoddeliteľnou súčasťou sú ilustrácie, ktoré pozývajú na premýšľanie a meditáciu.
Viazaná, 232 strán, 11,00 €
Členovia SSV 9,35 €

NOVÉ
VYDANIE

NOVÉ
VYDANIE

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 vysoko ocenil aj pápež František, sú výborným sprievodcom v prehlbovaní viery dieťaťa
a jeho vzťahu k sviatostiam.
Angelo Comastri

Angelo Comastri

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

V BOŽOM OBJATÍ
Rozprávanie o dare Božieho milosrdenstva vo sviatosti zmierenia.
Viazaná, 48 strán, 9,50 €
Členovia SSV 8,08 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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DUCHOVNÉ OSVIEŽENIE
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Elio Guerriero

Pápež František

SLUŽOBNÍK BOHA
A ĽUDSTVA
Životopis Benedikta XVI.
S predhovorom pápeža Františka
Knižný portrét brilantného teológa a skromného človeka vykresľuje pápežove životné míľniky; dielo zaznamenáva celú
epochu, ktorú tento mysliteľ hlboko poznačil.
Viazaná, 616 strán, 46,00 €
Členovia SSV 39,10 €

FRATELLI TUTTI
Encyklika o bratstve a sociálnom
priateľstve
Byť blížnymi v globalizovanom
svete, rozvíjať skutočné vzťahy
a sociálne bratstvo, ktoré nikoho
nevylučuje – to sú hlavné témy,
ktoré Svätý Otec rozvíja vo svojej novej encyklike.
Brožovaná, 160 strán, 6,00 €
Členovia SSV 5,10 €

Nové vydanie
NASLEDOVANIE KRISTA
Autorstvo tohto diela, ktoré je po Biblii druhou najčítanejšou knihou svetovej literatúry, sa pripisuje nemeckému
augustiniánskemu mníchovi Tomášovi Kempenskému.
Prvý raz vyšlo Nasledovanie Krista ako anonymné dielo
okolo roku 1418 a odvtedy formuje ľudí vo všetkých kútoch sveta. Autor napísal knihu pre rehoľníkov, no väčšina
výrokov a pozorovaní je taká blízka každodennému životu,
že v nej nájde užitočné poučenie a povzbudenie pre život
azda každý. (Dostupné aj vo formáte e-knihy.)
Pevná, 320 strán, 5,50 €
Členovia SSV 4,68 €
E-kniha, 3,50 €

Pápež František a Gianni Valente

Pápež František a Marco Pozza

BEZ NEHO NEMÔŽEME
NIČ UROBIŤ
Misionármi v dnešnom svete
Pápež František v rozhovore vysvetľuje, ako možno plniť misijné
poslanie v súčasnosti. Zdôrazňuje, že protagonistom misijného poslania nie je misionár, ale
Duch Svätý, bez ktorého nemôžeme nič urobiť.
Viazaná, 72 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

VERÍM V BOHA
Doteraz nezverejnená reﬂexia
o koreňoch našej viery
Tretia časť série sviežich rozhovorov kňaza Marca Pozzu s pápežom Františkom. Za jednotlivými invokáciami Verím v Boha
nasleduje rozhovor s neformálnymi odpoveďami pápeža Františka a krátka meditácia.
Viazaná, 120 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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ČLENSTVO V SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA

Pridajte sa do rodiny členov SSV
Členstvo v Spolku svätého Vojtecha (SSV)
prináša viaceré výhody a bonusy. Pre svojich členov od roku 1872 až dodnes každoročne vydávame obľúbený kalendár Pútnik
svätovojtešský a podielovú knihu. Tento rok
naši členovia dostali aj Novénu odovzdanosti
a vreckový kalendárik s kupónmi na zľavy.
Veľkou výhodou členstva je zľava 15 % na
všetky knihy z vydavateľstva SSV, ktorú si
členovia môžu uplatniť v našich predajniach
a v internetovom obchode eVojtech.sk. Záro-

veň členom ponúkame zľavy na kúpeľné pobyty či pútnické zájazdy u našich partnerov.
Prehľad všetkých zliav nájdete na internetovej stránke www.ssv.sk a v Pútniku svätovojtešskom. Za všetkých členov SSV sa slávi
raz v roku svätá omša. Pozvite svojich blízkych, aby sa stali hrdými členmi SSV, alebo
im členstvo darujte pri príležitosti narodením, menín, uzavretia sviatosti manželstva
alebo narodenia dieťaťa.
–SSV–

Môžete byť 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

PAMÄTNÝ LIST
SV. VOJTECHA
Pamätný list so zobrazením
sv. Vojtecha od akademického
maliara Miroslava Cipára vyšiel
pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku svätého Vojtecha v roku 2020 v limitovanej
edícii 1 500 ks. Svätý Vojtech sa
považuje za svätca európskeho
formátu, pretože úcta k nemu
spája viaceré európske národy
vrátane Slovenska.
Cena 10,00 €

TRADÍCIA KRÁSY
A SYMBOLIKY
Pri príležitosti 150. výročia svojho vzniku pripravil SSV výnimočný vzor českého porcelánu určený nielen zberateľom. Na plytkom
tanieri prvej akosti s priemerom
24 cm je okrem tradičného cibuľového vzoru zobrazený svätý biskup Vojtech podľa kresby
akademického maliara Miroslava Cipára. „Cibulák“ je vyrobený v porcelánke Český porcelán
v severočeskom mestečku Dubí
s tradíciou výroby od roku 1864.
Cena 25,00 €

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 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
vek 16 rokov. ÁNO – NIE 4. V prípade, že som nedovŕšil 16. rok, súhlas na spracovanie osobných údajov udeľuje môj zákonný zástupca
(uveďte meno):
Podpis
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E-KNIHY
Ak si nechcete baliť na dovolenku ťažké
knihy, vezmite si ich do mobilu.
Výhody e-kníh:
• sú úsporné a nezaberajú miesto
• pri čítaní sa dá meniť veľkosť a typ písma

• text sa dá previesť do hovorenej podoby
• dobre sa číta aj pri slabom osvetlení
• v texte sa dajú vyhľadať zadané slová
• dá sa vyhľadať význam neznámeho
slova

E-kniha

Pápež František

E-kniha
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• do textu sa dajú vkladať poznámky,
vybraný text sa dá zvýrazniť.
E-knihy vo formáte EPUB, PDF, MOBI sa dajú
objednať prostredníctvom www.eVojtech.sk.

E-kniha

BIBLIA

CHRISTUS VIVIT
Posynodálna apoštolská
exhortácia mladým a celému Božiemu ľudu

NASLEDOVANIE
KRISTA

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

Srdečne ladená exhortácia nielen o ceste
mladých, povolaní a rozlišovaní, ktorú by si
mal prečítať každý mladý človek.
Cena 3,50 €

Kniha, ktorej autorstvo sa pripisuje mníchovi
Tomášovi Kempenskému, sa dlho považovala za najdôležitejší návod na nasledovanie
života Ježiša Krista.
Cena 3,50 €

E-kniha

E-kniha

AKO POTEŠIŤ
SPOVEDNÍKA

Viliam Judák

Viliam Judák

PANE, MÁM ČAS I

PANE, MÁM ČAS II

Autor 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 €

Prvý diel knihy nitrianskeho biskupa Viliama
Judáka ponúka krátke zamyslenie na každý
deň od 1. januára do 30. júna.
Cena 3,50 €

Druhý diel knihy ponúka krátke zamyslenie
na každý deň od 1. júla do 31. decembra. Na
okamih čitateľa zastaví, aby sa pozrel na deň
z novej perspektívy.
Cena 3,50 €

E-kniha

E-kniha

E-kniha

MATKA TEREZA
Neobyčajné príbehy

Alessandro Manzoni

SNÚBENCI

JEDNOTNÝ
KATOLÍCKY
SPEVNÍK

Úspešná kniha rakúskeho kňaza Lea Maasburga, ktorý sprevádzal Matku Terezu, prináša úsmevné i vážne epizódy zo života obľúbenej svätice.
Cena 10,00 €

Výnimočný román rozpráva príbeh dvoch
mladých snúbencov, ktorých ľudská zloba
a ctižiadosť od seba na dlhý čas oddelia.
Cena 24,00 €

Spevník a modlitebník vychádza v Spolku svätého Vojtecha už od roku 1937 a používa sa pri bohoslužbách dodnes, čo nemá
v strednej Európe obdobu.
Cena 4,90 €

E-kniha

Aleš Opatrný

Leo Maasburg

Johann Wolfgang Goethe

Dante Alighieri

FAUST
Veľdielo svetovej literatúry, ktoré
sa dotýka večného zápasu o ľudskú dušu. Jeho výnimočnosťou
sú ilustrácie akademického maliara Miroslava Cipára.
Viazaná, 576 strán, 90,00 €
Členovia SSV 76,50 €

BOŽSKÁ KOMÉDIA
Skvost svetovej literatúry, v ktorom autor na imaginárnej ceste do posmrtného života zakúša
dobro i zlo pod vedením rozumu
a viery. Dielo v preklade Jozefa Felixa a nedávno zosnulého
Viliama Turčányho je doplnené
ilustráciami akademického maliara Miroslava Cipára.
Viazaná, 816 strán, 150,00 €
Členovia SSV 127,50 €

Knihy získali ocenenia Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2018 a 2019 a najprestížnejšie medzinárodné dizajnérske ocenenie Red Dot Award 2020.
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VŽDY PORUKE

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie kompletného
Svätého písma vychádza v obľúbenom formáte 105 x 145 mm.
Text je členený dvojstĺpcovo,
s poznámkami od biblistu Jozefa Heribana, SDB, za textom
Písma.
Brožovaná, 1 880 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

OD SRDCA K SRDCU
Detský modlitebník s výberom
piesní z Jednotného katolíckeho
spevníka je pre najmenších prvým učiteľom modlitby už viac
ako tri desaťročia.
Viazaná, 376 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83 €

NOVÝ ZÁKON
Nový zákon v praktickom strednom formáte s úvodmi
k jednotlivým knihám a poznámkami renomovaného biblistu Jozefa Heribana, SDB, je vhodný na každodenné čítanie Svätého písma či na štúdium. Pápež František nás
povzbudzuje, aby sme Bibliu nosili všade so sebou, čo táto
forma Nového zákona umožňuje.
Pevná, viazaná – plátno, alebo brožovaná, viazaná – umelá
koža, rozmer 105 x 180 mm, 780 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

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 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.
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