NOV INK Y
ZO SPOLKU
SSV – čítanie s pridanou hodnotou

LETO 2022

E-kniha

Novinka
Hans Urs von Balthasar – Joseph Ratzinger

DVE OBHAJOBY
Prečo som ešte kresťanom. Prečo som ešte v Cirkvi
Texty dvoch veľkých teológov 20. storočia Hansa Ursa von Balthasara a Josepha Ratzingera (pápeža Benedikta XVI.), ktoré
pôvodne odzneli ako prednášky v roku 1971, nestrácajú ani
dnes na aktuálnosti. Obaja autori, učiteľ i jeho žiak, odlišným
spôsobom analyzujú 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 €

Kristus a Cirkev – neoddeliteľný pár Ženích a Nevesta
Kniha Dve obhajoby s podtitulmi Prečo som ešte kresťanom a Prečo som ešte
v Cirkvi sú texty, ktoré majú už 50 rokov. Pôvodne odzneli v roku 1971 ako
prednášky v Mníchove na tému Kresťan a Cirkev, keď pritiahli takmer tisíc
poslucháčov, ale aktuálne sú podnes.
Hans Urs von Balthasar a Joseph Ratzinger vytvárajú mozaiku argumentov a odpovedí, prečo v Cirkvi zostať
a prečo zostať kresťanom.
Mnohí sa vyhlasujú za kresťanov,
no odmietajú Cirkev. Majú výhrady,
negatívne skúsenosti a k Cirkvi sa
obracajú chrbtom. Ak niekto vníma
Cirkev len ako skostnatený aparát,
ktorý pozostáva z úradov, inštitúcií
či charity, tak nikdy nevystihne jej
podstatu.

Romano Guardini ešte v roku 1921
povedal, že Cirkev sa prebúdza v dušiach. Dnes by mnohí naši súčasníci
azda povedali, že Cirkev zaniká, zomiera v dušiach a rozpadáva sa vo farnostiach. Ratzinger, vystihujúc podstatu,
si pomáha obrazom, že Cirkev je ako
Mesiac. Používa ho už aj svätý Ambróz, ktorý hovorí: „Mesiac rozpráva
o tajomstve Krista.“ Svetlo Mesiaca je
len odrazom, svetlom Slnka, bez ktorého by Mesiac bol tmou. Aj keď svieti,
jeho žiara je svetlom iného. Mesiac je
tmou i jasom zároveň. Sám osebe je
temnotou, no rozdáva jas iného zdroja,
ktorého svetlo sa v ňom odráža. Práve
v tom predstavuje Cirkev, ktorá svieti, aj keď je temná: nesvieti zo svojho
vlastného svetla, ale toto svetlo prijí-

ma od pravého Slnka – Krista. Je tým,
čím de facto sám osebe nie je.
Týmto je povedané všetko. Som
v Cirkvi z tých istých dôvodov, pre
ktoré som aj kresťanom. Pretože veriť
človek nedokáže sám. Veriť môže len
spolu s inými. Viera je vo svojej podstate silou zjednotenia. Som v Cirkvi
a zostávam kresťanom preto, že Cirkev
mi dáva živého Krista. To, čo nemám
z iných zdrojov, spolkov či organizácií.
Jesus vivens in ecclesia sua – Ježiš žije vo
svojej Cirkvi. Cirkev sama žije z toho,
že sa nanovo obracia k Pánovi, ktorý
je jej najväčším bohatstvom.
Pavol Zahatlan
prekladateľ,
farár farnosti Nitra-Dolné mesto
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PRÁZDNINOVÉ ČÍTANIE A ZÁBAVA

Radoslav Kačur

Radoslav Kačur

ROZUM V HRSTI

BIBLICKÉ HLAVOLAMY

Biblické hlavolamy a úlohy pre deti
od 3 do 5 rokov

Biblické hlavolamy a úlohy pre deti
od 6 do 12 rokov

Prostredníctvom úloh na kreslenie, pozorovanie a dopĺňanie deti
predškolského veku spoznávajú
biblické príbehy o stvorení sveta, Noemovej arche či babylonskej veži.
Spinková väzba, 24 strán, 2,60 €
Členovia SSV 2,21 €

Hravý pracovný zošit pre školákov ponúka doplňovačky, osemsmerovky, rébusy a hádanky
k téme kratučkých biblických
príbehov a životopisov svätých.
Spinková väzba, 24 strán, 2,10 €
Členovia SSV 1,79 €

Novinka
Kateřina Šťastná

PAULÍNA JARICOTOVÁ
Malý príbeh o veľkom diele
Pre deti od 7 do 9 rokov

Kniha pútavým spôsobom rozpráva životný
príbeh Paulíny Jaricotovej, zakladateľky najväčšieho diela pomoci na svete, ktoré pápež
Pius XI. vyhlásil za Pápežské misijné dielo šírenia viery a dnes pomáha tým najchudobnejším vo viac ako 1 100 misijných diecézach.
Rovnako sa ujala i jej myšlienka skupinovej
modlitby Živého ruženca, ktorá sa z Francúzska rozšírila do celého sveta.
Brožovaná väzba, 84 strán, 9,00 €
Členovia SSV 7,65 €

Y-BIBLIA
S predhovorom pápeža Františka

Výber textov Starého i Nového
zákona pre mladých je 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 €

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.
Flexo, šitá väzba, 112 strán
Cena 8,00 €
Členovia SSV 6,80 €

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

Novinka

PEXESO
MOJI SVÄTÍ
Obľúbená hra, ktorá cibrí pozornosť i pamäť a zoznamuje
hráčov s postavami svätých
a blahoslavených.
Formát 640 x 320 mm,
4 strany, 2,50 €

RUŽENEC SVETLA

Martina Jokelová Ťuchová,
Ľuba Suchalová

Svätý Vojtech

16

32

MAĽUJEM SI
RUŽENCOVÉ TAJOMSTVÁ
Maľovanka pozýva deti premýšľať
počas maľovania nad udalosťami
života Ježiša Krista ukrytými v ružencových tajomstvách. Obsahuje
aj návod modlitby.
Spinková väzba, 24 strán, 4,00 €

... Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne
a začal svoje verejné účinkovanie.

7

Veronika
Svätá Veronika

1. desiatok

PEXESO
Blahoslavený Carlo Acutis

3

MOJI SVÄTÍ

malujem si ruzencove tajomstva indizajn 8588007745589 jokelova suchalova.indd 8

30. 3. 2022 10:58:41

Novinky
Bethan Jamesová
Ilustrovala Krisztina Kállai Nagyová

JEŽIŠOVA CESTA
Maľovaný príbeh

V brožúre maľovaniek sú obrázky doplnené
textami, ktoré čitateľom od 6 do 12 rokov vyrozprávajú príbeh Ježišovho života.
Spinková väzba, 24 strán, 4,00 €
Členovia SSV 3,40 €
Bethan Jamesová – Paula Dohertyová
Krásny svet

VEĽKÝ BIBLICKÝ PRÍBEH

Pred mnohými rokmi, na úplnom začiatku vekov,
Boh stvoril tento krásny svet.
Najprv stvoril svetlo, ktoré žiarilo v tme.
Z hrudy zeme vytvaroval hory a doliny
a posypal ich vysokými stromami a ovocnými rastlinami.
Boh naplnil rieky a moria rybami a inými
stvoreniami. Oblohe stvoril vtáky všelijakých druhov. Dal život zvieratám, obrovským
aj maličkým, ktoré si našli domov na zemi.
Dal život aj ľuďom, mužovi a žene
– Adamovi a Eve, ktorí mali za úlohu starať
sa o jeho stvorenia a boli mu priateľmi.

Maľovanky

3

2
velky biblicky pribeh knizny blok 9788081615603 jamesova dohertyova.indd 2

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

8. 4. 2022 10:03:17

velky biblicky pribeh knizny blok 9788081615603 jamesova dohertyova.indd 3

8. 4. 2022 10:03:18

Novinka
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 určených predovšetkým mladým.
Pevná, šitá väzba, 800 strán
Cena 30,50 €
Členovia SSV 25,90 €

Gunhild Sehlinová

MÁRIIN OSLÍK
V knihe ožíva očami malého oslíka a ďalších zvieratiek prastarý
vianočný príbeh narodenia Ježiša
Krista. Krásne ilustrácie a pútavý
veselý text približujú deťom putovanie Márie a Jozefa do Betlehema.
Pevná, šitá väzba, 136 strán
Cena 13,00 €
Členovia SSV 11,05 €

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

Pápež František

Pápež František

AMORIS LAETITIA

LIST SVÄTÉHO OTCA MANŽELOM
PRI PRÍLEŽITOSTI ROKA RODINY AMORIS LAETITIA

Posynodálna apoštolská exhortácia
Svätého Otca Františka o láske
v rodine

V dokumente Amoris laetitia 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

Úprimný, láskavý list pápeža
Františka, v ktorom povzbudzuje manželov, prejavuje súcit v ich krízach a upriamuje
na zdroj lásky a milostí, ktoré
si manželia vyslúžili vo sviatosti manželstva.
Spinková väzba, list v obálke,
8 strán, 3,50 €

Novinka

Pápež František

PRÍHOVORY PÁPEŽA FRANTIŠKA
POČAS APOŠTOLSKEJ CESTY
NA SLOVENSKU
Publikácia obsahuje kompletné príhovory Svätého
Otca počas apoštolskej cesty v Slovenskej republike
v dňoch 12. až 15. septembra 2021.
Brožovaná väzba, 136 strán, 6,50 €
Členovia SSV 5,53 €
E-kniha (PDF, EPUB, MOBI) 4,59 €
MP3 príhovory nahovorené hercom
Jánom Gallovičom 6,50 €

AUDIO
kniha

(Audioknihu vo formáte MP3 si môžete objednať výlučne v internetovom
obchode eVojtech.sk.)

GAUDETE ET EXSULTATE

RADOSŤ V LÁSKE

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

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

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

Darčeková knižka v príťažlivom
graﬁckom spracovaní približuje
láskavé a povzbudzujúce myšlienky pápeža Františka o rodine.
Brožovaná väzba, 24 strán, 2,60 €
Členovia SSV 2,21 €

D
DOTLAČ

Novinka

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

Ivan Kňaze

vreckový

NA CHVÁLU STVORITEĽA
Fotoknihu slovenskej prírody fotografa a spisovateľa Ivana Kňazeho (1946) dopĺňajú myšlienky pápeža Františka z encykliky
Laudato si´ o starostlivosti o náš
spoločný domov a mieste človeka v ňom.
Pevná, šitá väzba, 224 strán
Cena 40,00 €
Členovia SSV 34,00 €

Obľúbené vreckové vydanie Nového zákona vysoké 12,5 cm
a široké 8,5 cm umožňuje čitateľovi mať Božie slovo kedykoľvek so sebou. Obsahuje úvody
k jednotlivým knihám a poznámky biblistu Jozefa Heribana, SDB.
Mäkká, šitá väzba, 822 strán
Cena 9,00 €
Členovia SSV 7,65 €

Novinka
Ján Szelepcsényi

SLOVÁ V ČERENI
Pútavý knižný rozhovor kardinála Jána Chryzostoma Korca
s hudobným skladateľom a publicistom Jánom Szelepcsényim mapuje nielen životné míľniky Jána Chryzostoma Korca, čelného predstaviteľa tajnej Cirkvi a aktívneho
spisovateľa, ale aj jeho postoje k rozličným otázkam spoločenského či duchovného života. Vďaka veľkému časovému odstupu sa zároveň stáva svedectvom doby, spoločenskej situácie a jej hodnôt po páde komunistického
režimu na Slovensku.
Pevná, šitá väzba, 218 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €

Novinka

Pápežská biblická komisia

ČOŽE JE ČLOVEK?
Sprievodca biblickou
antropológiou

Dokument vysvetľuje, kým je človek v ponímaní Starého a Nového zákona, a ponúka ucelený
pohľad na Boží plán v stvorení
a jeho naplnenie v Kristovi, novom človeku.
Pevná, šitá väzba, 424 strán
Cena 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 mapuje
stretnutie Jána Pavla II. s biskupmi počas apoštolskej cesty
do rodného Poľska v roku 1979.
Brožovaná väzba, 120 strán
Cena 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €

Pripravujeme
PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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V RODINE ČLENOV SSV

Byť členom sa oplatí
Svojím členstvom v 75-tisícovej rodine členov Spolku svätého Vojtecha
(SSV) prispievate k vydávaniu hodnotných a krásnych publikácií,
liturgických a modlitebných kníh, učebníc náboženskej výchovy, podieľate
sa na aktivitách podporujúcich vieru, kultúru, vzdelanie. Byť členom SSV
však prináša aj mnohé výhody a bonusy, o ktorých informuje vedúca
členského oddelenia SSV Slavka Nádaská.

Čo pripravuje SSV pre svojich členov
v roku 2023?
Už od roku 1872 vydáva Spolok pre svojich členov podielovú knihu a obľúbený
kalendár Pútnik svätovojtešský, ktorý kalendáriom, pranostikami a významnými výročiami roka nadväzuje na svoju
150-ročnú tradíciu, pričom okrem historických a pestrých duchovných príspevkov ponúka aj súčasné témy, poéziu, zábavu či stránky pre deti. Budúcoročný
Pútnik svätovojtešský, ktorého prípravu
s kolegami práve dokončujeme, sa zameriava na výročie svätej Terézie z Lisieux,
pripomína výročie príchodu verbistov
na Slovensko či storočnicu prvej transfúzie krvi.
Na akú podielovú knihu sa môžu členovia tešiť tentoraz?
Môžem prezradiť, že to bude publikácia,
exkluzívne dostupná len pre členov SSV,
ktorá nás fotograﬁami, komplexnými in-

formáciami a príhovormi vráti do atmosféry dní vzácnej návštevy pápeža Františka na Slovensku v roku 2021. Veríme,
že táto podielová kniha poteší mnohých
a poslúži ako pekná spomienka i zdroj
nadčasových odkazov Svätého Otca adresovaných špeciálne Slovákom.
Aké iné bonusy prináša členstvo v SSV?
Veľkou výhodou je zľava 15 % na všetky
knihy z vydavateľstva SSV v predajniach
či v internetovom obchode eVojtech.sk,
ďalej vreckový kalendárik so zľavami v sieti našich predajní, zľavy na kúpeľné pobyty a pútnické zájazdy u našich partnerov. Prehľad všetkých výhod nájdete na
stránke www.ssv.sk alebo v Pútniku svätovojtešskom 2023. Za všetkých členov sa
raz ročne slávi svätá omša.
Ako sa stať členom SSV?
Môžete využiť elektronickú prihlášku na
webovej stránke www.ssv.sk alebo vypl-

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
niť prihlášku v predajni SSV či prihlášku uvedenú nižšie na tejto strane. Všetky
informácie o členstve a zľavách sú dostupné na www.ssv.sk. V prípade potreby
sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese clen@ssv.sk alebo na telefónnom čísle
033/590 77 33.
Na uvedených kontaktoch vás budeme veľmi radi informovať aj o tom, akým
spôsobom (a s akými bonusmi) môžete
členstvo v SSV darovať svojim drahým
pri príležitosti narodenia dieťaťa, krstu,
prvého svätého prijímania, birmovania
či uzavretia sviatosti manželstva alebo pri
rôznych životných jubileách.
– RED –

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
• 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
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
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E-KNIHY a AUDIOKNIHY

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 €

Aleš Opatrný

E-kniha

AKO POTEŠIŤ SPOVEDNÍKA
Autor búra falošné prístupy k spovedi, prináša
nové spovedné zrkadlá a poukazuje na to, že
sviatosť zmierenia má byť stretnutím s uzdravujúcim Bohom.
Cena 4,50 €

Danica Olexová

AUDIO E-kniha
kniha

PRÍBEHY SPOD AKÁCIE
Všedné i nevšedné zážitky misijnej dobrovoľníčky Danice Olexovej, ktorá štvrťstoročie pôsobila
v Afrike, v podaní herečky Slávky Halčákovej.
MP3, cena 8,00 €
E-kniha, cena 12,00 €

Novinka

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 €

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

AUDIO E-kniha
kniha

NEOBYČAJNÝ PRÍBEH
MARY’S MEALS
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 € • E-kniha, cena 9,00 €
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 €

Miguel de Cervantes Saavedra

DÔMYSELNÝ RYTIER
DON QUIJOTE
DE LA MANCHA
Don Quijote, ktorý sa stal symbolom
čistoty duše, je najčítanejšie a najprekladanejšie dielo španielskej literatúry a Spolok svätého Vojtecha ho
prináša v pozoruhodnom graﬁckom
spracovaní s ilustráciami akademického maliara Miroslava Cipára.
Pevná, šitá väzba, 904 strán, 150,00 €
Členovia SSV 127,50 €

Kniha získala ocenenie
Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2021.
Odborná porota súťaže vyzdvihla jedinečné ilustrácie
akademického maliara Miroslava Cipára. Prestížnu
cenu prevzal riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík
na snímke s Vilmou Cipárovou, manželkou zosnulého
majstra (v strede), a vedúcou vydavateľského oddelenia
Martinou Grochálovou.
– RED –, snímka – ELI –

7

8

/ N OV I N K Y Z O S P O L K U L E T O 2 02 2

KALENDÁRE SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA

STOLOVÝ KALENDÁR
SVÄTOVOJTEŠSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2023
Stolový týždňový kalendár so širokými riadkami na každý
deň má prehľadne vyznačené prikázané a pohyblivé cirkevné sviatky. Jednotlivé týždne sprevádzajú myšlienky a fotograﬁe slovenskej prírody od fr. Andreja Petra Visokaia, OP.
Krúžková väzba, 60 strán, 4,00 €

NÁSTENNÉ KALENDÁRE
KATOLÍCKY KALENDÁR 2023
Tradične obľúbený mesačný kalendár s cirkevnými aj občianskymi menami prináša snímky vitráží, ktoré pochádzajú z Katedrály
svätého Martina v Spišskej Kapitule, z Kostola svätého Jakuba
v Levoči a z Baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore.
Spinková väzba, 28 strán, 1,70 €

RODINNÝ KALENDÁR 2023
Neodmysliteľný pomocník pri organizovaní života rodiny obsahuje podrobné cirkevné kalendárium a myšlienky z apoštolskej
exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate – O povolaní k svätosti v súčasnom svete. Okrem šiestich stĺpcov na
aktivity členov rodiny je v ňom zahrnuté plánovanie jedálnička,
nákupov, povinností a miesto na pripomenutie duchovných aktivít.
Krúžková väzba, 30 strán, 10,00 €

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

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

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.

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

