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SSV – čítanie s pridanou hodnotou    LETO 2020

Tento rok uplynulo tridsať rokov od náv-
števy sv. Matky Terezy na Slovensku. 
V máji 1990 zavítala do Čadce, kde ot-
vorila svoj prvý misijný dom u nás. Hoci 
dnes už sestry v tomto kysuckom meste 
nepôsobia, zanechali v ňom hlbokú sto-
pu, jedna z nich našla dokonca miesto 
svojho večného odpočinku pri farskom 
kostole. V ich jednoduchej kaplnke sme 
sa ako mladí pravidelne stretávali na 
modlitbe a viacerí z mojich priateľov 
tam spoznali svoje duchovné povolanie, 
traja vstúpili do rehole Misionárok lásky. 

Sestry, ale i bratia a kňazi Matky Tere-
zy slúžia najchudobnejším z chudobných 
v rozličných kútoch sveta, či už je to na 

zabudnutom vidieku alebo v centre bo-
hatých veľkomiest. Nech zavítate do kto-
réhokoľvek ich domu, pocítite podobnú 
atmosféru preniknutú tichom, modlit-
bou a prácou, ale i vrúcnym prijatím. 

Matka Tereza rozvíjala počas svojho 
života osobitnú spiritualitu a práve milo-
srdenstvo je jedným z jej výnimočných 
a mimoriadne pôsobivých rozmerov. 
Publikácia, ktorá v slovenčine vychádza 
v Spolku svätého Vojtecha vo vynikajú-
com preklade Martina Kubuša, opisuje 
učenie Matky Terezy o skutkoch milo-
srdenstva. Zostavil ju kanadský kňaz 
Brian Kolodiejchuk, MC, ktorý bol blíz-
kym priateľom Matky Terezy a ktorý sa 

stal postulátorom kauzy jej blahoreče-
nia i svätorečenia. Matka Tereza podľa 
jeho slov výraz milosrdenstvo používa-
la iba zriedkavo, no vďaka svojmu živo-
tu naplnenému konkrétnymi skutkami 
je považovaná za „ikonu nežnej a milo-
srdnej lásky“. 

Autor v knihe postupne predstavu-
je skutky telesného i duchovného mi-
losrdenstva a aplikuje ich na počínanie 
Matky Terezy. Ku každej téme prináša 
príbehy aj svedectvá z jej života a v zá-
vere kapitoly ponúka otázky na zamys-
lenie či modlitby.

Martina Grochálová

Matka Tereza o milosrdenstve
veľa nehovorila

Brian Kolodiejchuk, MC
CESTAMI MILOSRDENSTVA
Srdcom ľúbiť, rukami slúžiť
Matka Tereza
Kniha vykresľuje učenie Matky Terezy o skutkoch milosrdenstva, ako 
aj učenie o tom, ako milosrdenstvo uplatňovať v každodennom živote, 
takže je v podstate odpoveďou na vrúcne želanie pápeža Františka, 
„aby sa kresťanský ľud zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami 
milosrdenstva“. Matka Tereza takmer päťdesiat rokov oddane slúžila 
chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti a za necelé polstoročie sa 
skrz-naskrz stala jednou z chudobných, ktorým slúžila, ocitla sa v po-
zícii človeka, ktorého Boh akoby nechcel a nemiloval. Tajomným spôso-
bom cez bolestivú vnútornú „tmu“ sama zakúsila pocit najstrašnejšej 
biedy, akú má človek, ktorého „nikto nechce, nemiluje a o ktorého sa 
nikto nestará“. Vďaka tejto skúsenosti prestala vnímať rozdiely medzi 
sebou a chudobnými, o ktorých sa s láskou starala.

Viazaná, 376 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O. 

ROK BOŽIEHO SLOVA

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie kompletného 
Svätého písma vychádza v obľú-
benom formáte 105 x 145 mm. 
Text je členený dvojstĺpcovo, pri-
čom poznámky sa nenachádzajú 
na príslušnej strane, ale vzadu 
za textom Písma.
Brožovaná, 1880 strán, 19,00 €
Členovia SSV 16,15 €

Y-BIBLIA
Publikácia z edície Youcat pri-
náša výber textov Starého i No-
vého zákona, doplnený o úvody 
a vysvetlivky biblických reálií. 
Dopĺňajú ju krásne fotografie zo 
Svätej zeme, ale aj myšlienky 
známych osobností či svätcov.
 
Brožovaná, 432 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Limitované exkluzívne vydanie Biblie v pravej 
koži so zlatou oriezkou a striebornou razbou sa 
môže stať skutočným rodinným klenotom. Sväté 
písmo má väčší formát a väčší typ písma, pričom 
grafické spracovanie uľahčuje čítanie i orientá-
ciu v rozsiahlej publikácii. Ponúka prílohu s ro-
dinnou kronikou, do ktorej si jednotliví členovia 
môžu zapisovať významné udalosti.

Viazaná, 3360 strán, 99,00 €
Členovia SSV 84,15 €

Sally Ann Wrightová
365 BIBLICKÝCH 
PRÍBEHOV PRE DETI
Pútavá, prekrásne ilustrovaná 
kniha obsahuje 220 starozákon-
ných a 145 novozákonných bib-
lických príbehov. Na každý deň 
roka je určený jeden príbeh, tak-
že deti alebo adolescenti v prie-
behu roka vniknú do sveta Biblie 
a spoznajú hlavné biblické po-
stavy a udalosti.
Viazaná, 224 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €

Sally Ann Wrightová
RODINNÁ BIBLIA
Biblické príbehy, meditácie 
a modlitby na každý deň
Text knihy je rozvrhnutý na 365 
dní v roku, pričom sa nielen za-
čítate do známych biblických prí-
behov, ale môžete ich skúmať 
z iného uhla pohľadu.  Každý bib-
lický príbeh sa začína otázkou, 
nasleduje samotné čítanie biblic-
kého textu a záverečná modlitba.
Viazaná, 392 strán, 27,00 €
Členovia SSV 22,95 €
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O. 

Pápež František a Marco Pozza
OTČE NÁŠ
Pápež František v knihe verš za 
veršom vysvetľuje Pánovu mod-
litbu na základe otázok, ktoré 
mu kladie Marco Pozza. Vo svo-
jich úvahách neostáva iba v ro-
vine teórie – jeho odpovede sú 
plné viery, životných skúseností 
a optimizmu.
Viazaná, 88 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Pápež František a Marco Pozza
VERÍM V BOHA
V najnovšej knihe rozhovorov pápež Fran-
tišek rozoberá modlitbu Krédo, v ktorej je 
zhrnutý základný obsah viery: Boh je Otcom 
svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána (kto-
rý sa pre nás vtelil, zomrel, vstal a vystúpil 
do neba), na ktorého sa neustále vylieva 
jeho Duch Svätý Láska, tretia osoba Trojice; 
Cirkev, Kristovo telo a príbytok Ducha Svä-
tého, ktorý nás reálne zjednocuje s Otcom 
aj Synom; spoločenstvo svätých, odpuste-
nie, vzkriesenie a večný život.
Viazaná, 12,00 € • Členovia SSV 10,20 €

Pápež František a Marco Pozza
ZDRAVAS’, MÁRIA
Kniha rozhovorov pápeža Fran-
tiška a Marca Pozzu o obľúbenej 
mariánskej modlitbe Zdravas’, 
Mária je napísaná podobným štý-
lom ako ich prvá spoločná kniha 
Otče náš. Publikácia vznikla na 
základe rozhovorov pre talian-
sku televíziu TV2000.
Viazaná, 96 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

MARCO POZZA (*1979) je katolícky teológ, no-
vinár, televízny moderátor a väzenský kaplán 
v Padove. Píše pre rôzne časopisy a je autorom 
trilógie o osobe Ježiša Krista. Vášnivý športovec 
a maratónsky bežec je známy predovšetkým 
svojou zanietenosťou pre prácu s mládežou. 

LUIGI MARIA EPICOCO (*1980) je taliansky kňaz 
a vysokoškolský pedagóg. Napísal viacero kníh 
o kresťanskej spiritualite a formácii. Zároveň je 
autorom vedeckých článkov filozofickej a teolo-
gickej povahy, prednáša filozofiu na Lateránskej 
univerzite v Ríme. Snímky: Erika Litváková, internet

Pápež František a Luigi Maria Epicoco
SVÄTÝ JÁN PAVOL VEĽKÝ
Priateľské rozhovory pápeža Františka s talianskym 
kňazom Luigim Mariom Epicocom, spisovateľom, kto-
rý prednáša filozofiu na Lateránskej univerzite v Ríme, 
sa uskutočnili v mesiacoch jún 2019 až január 2020 
v rámci prípravy na 100. výročie narodenia svätého 
Jána Pavla II. Hlavnou témou ich rozhovorov bola po-
stava tohto veľkého pápeža, ktorému ľud zhromaždený 
na Námestí svätého Petra už v deň jeho pohrebu pri-
volával: „Santo subito!“ Nech je ihneď svätý! Spomien-
ky Svätého Otca Františka na svojho predchodcu sú 
mimoriadne živé, intenzívne a hlboké.

Viazaná, 80 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €
Vyjde v júli.

ROZHOVORY S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM

Pripravujeme

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

KATOLÍCKY KALENDÁR 2021
Najobľúbenejší nástenný mesačný kalendár s cirkevnými aj ob-
čianskymi menami prináša reprodukcie svätých obrázkov s mo-
tívmi zo života svätých.
Brožovaný, 28 strán, 1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

DIÁR 2021

Obľúbený diár s civilným i cir-
kevným kalendáriom ponúka 
súradnice liturgických číta-
ní, krátky text o svätcovi dňa 
a zaujímavú myšlienku. Na kaž-
dý deň roka je vyčlenená jed-
na strana.

Vyjde v jeseni 2020.

LITURGICKÝ  KALENDÁR 
2020 – 2021

Praktický kalendár obsahuje 
cirkevné kalendárium a súrad-
nice denných čítaní. Využijú ho 
tak kňazi, ako i laici. Začína sa 
Adventom 2020.

Vyjde v jeseni 2020.

RODINNÝ KALENDÁR 2021 
Nástenný kalendár pre celú rodinu si už získal mnoho priazniv-
cov. Všetkým členom rodiny pomôže dobre plánovať svoje akti-
vity a nezabudnúť pritom ani na duchovný život.
Krúžková väzba, 30 strán, 9,00 € 
Členovia SSV 7,65 €

SVÄTOVOJTEŠSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2021 
Týždňový stolový kalendár so širokými riadkami na každý deň 
vrátane nedele. Sprevádzajú ho pútavé myšlienky a zábery Pet-
ra Dobrovského z Tatier, Slovenského raja a ďalších nádherných 
kútov Slovenska.
Krúžková väzba, 60 strán, 3,00 €
Členovia SSV 2,55 €

KALENDÁRE NA ROK 2021

NÁSTENNÉ

STOLOVÝ

Pripravujeme Pripravujeme
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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 presvedče-
nie, 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.

P R I H L Á Š K A

Meno:  Priezvisko: 

*Mesiac narodenia (*Nepovinný údaj): 

Adresa – ulica, č. d.:

Mesto/obec:  PSČ: 

Telefón:   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 ke-
dykoľvek 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 kni-
hách. 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 

Magnus MacFarlane-Barrow
NEOBYČAJNÝ PRÍBEH 
MARY’S MEALS
Malé skutky lásky, ktoré nasýtili 
milión detí
V tomto skutočnom príbehu opi-
suje škótsky autor sériu neoby-
čajných okolností a ohromujúcich 
prejavov lásky ľudí v jeho okolí, kto-
ré viedli k založeniu charitatívneho 
diela Mary’s Meals (Máriine jedlá). 
Tento pokorný, dojímavý a mimo-
riadne inšpirujúci príbeh ukazu-
je, že úprimné snaženie jedného 
človeka a jeho odvaha dôverovať 
v ľudskú dobrotu i Božiu prozre-
teľnosť dokáže meniť svet na lepší.
Brožovaná, 256 strán, nepredajná
Exkluzívne pre členov SSV

PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ 
Obľúbený knižný kalendár prináša 
každý rok pestrú paletu zaujíma-
vých článkov, básní, ale aj zábavy. 
Z významných výročí v roku 2021 
pripomína predovšetkým storočni-
cu vysviacky prvých slovenských 
biskupov a dvojsté výročie naro-
denia veľkého ruského spisovateľa 
Fjodora Michajloviča Dostojevské-
ho. V pútavých reportážach pozý-
va na púť po stopách sklárstva na 
Slovensku a na Filipíny, kde si pri-
pomínajú päťsto rokov od príchodu 
kresťanstva.
Brožovaný, 160 strán, nepredajný
Exkluzívne pre členov SSV 

Štefan Fábry
ZLOŽ SVOJU STAROSŤ NA PÁNA
Novéna odovzdanosti nás povzbudí v krušných chvíľach, keď 
nám ťažkosti života či bolesť bránia kráčať ďalej. Deväťdňo-
vá pobožnosť prináša tri dni nasledovania, tri dni odovzdania 
a tri dni uzdravenia pre tých, čo sú zranení slabosťou, neisto-
tou sveta, chýbajúcou nádejou alebo nepochopením od iných.
Brožovaná, 32 strán, nepredajná
Exkluzívne pre členov SSV

Pripravujeme
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BRATISLAVA ▶
Prvá predajňa SSV bola otvorená v roku 
1943 na Stalinovom námestí, dnešnom 
Námestí SNP. Zákazníci si v nej mohli 
kúpiť knihy i papierenský tovar. Dnes 
sa v hlavnom meste nachádza predajňa 
SSV na Kolárskej ulici v priestoroch ar-
cibiskupského úradu.

◀ BANSKÁ BYSTRICA
Predajňa vznikla v roku 1945 z inicia-
tívy členov, ktorí si ju nielen želali, ale 
ju aj aktívne podporovali. V súčasnosti 
sa predajňa SSV nachádza na Lazovnej 
ulici v priestoroch biskupského úradu. 

KOŠICE ▶
V Košiciach otvorili predajňu SSV v roku 
1942 v dome Slovenského katolíckeho 
kruhu. Neskôr bola presťahovaná na 
Štefánikovu ulicu, dnes ju nájdete na 
Dominikánskom námestí v priestoroch 
Košickej rímskokatolíckej metropolitnej 
kapituly. – MAG – 

Snímky: Ján Lauko, archív SSV

150 rokov Spolku svätého Vojtecha

„V  mnohých ro-
dinách sa člen-
stvo v SSV stalo 
cennou tradíciou 
a dedilo sa z ge-
nerácie na gene-
ráciu. Staňte sa aj 
vy hrdými členmi 
spolku, pozvite ro-
diny svojich zná-
mych, kamarátov a kolegov, aby sa pri-
dali k podpore ušľachtilej myšlienky 
spolku, ktorá žije už 150 rokov nielen 
na Slovensku, ale aj ďaleko za hrani-
cami. Členstvo v SSV môžete svojim 
blízkym a priateľom venovať ako hod-
notný darček pri príležitosti sviatkov. 
Vážime si každého člena. Ako vďaku 
člen SSV od nás každoročne získava 
cenný darček v podobe hodnotnej lite-
ratúry. Neváhajte a pridajte sa k nám.“

Slavka Nádaská, 
vedúca členského 

oddelenia SSV

Prečo sa stať členom
Spolku svätého
Vojtecha?

K Spolku svätého Vojtecha (SSV) neodmysliteľne patrí sieť predajní. Dnes ju tvorí 23 ob-
chodov v 20 mestách od Šaštína až po Sninu. Prvá predajňa bola založená v roku 1923 
v Trnave, viaceré vznikali v štyridsiatych rokoch minulého storočia. A takto sa zmenila 
ich tvár i miesto v metropole západu, stredu a východu.

Členstvo v SSV
ako darček na krst
Hľadáte hodnotný darček, ktorý by ste venovali novému členovi vašej rodiny?
Darujte mu členstvo v Spolku svätého Vojtecha. Darovať členstvo v najstaršom 
a najväčšom združení katolíkov na Slovensku bolo v mnohých rodinách dávnou tradíciou. 
Vráťte sa k svojim koreňom a pomôžte ich odkryť aj svojim deťom a vnúčatám. 

 Ako darovať členstvo? – Vyplňte členskú prihlášku dostupnú na strane 5, www.ssv.sk/prihlaska, 
v predajniach SSV alebo si ju vyžiadajte na e-mailovej adrese clen@ssv.sk. Každý rok až do 18. roka 
života obdarovaného dieťaťa uhrádzajte zaň ročný členský príspevok. Členské podiely pošleme na jeho 
adresu.  Odmeníme vás. – Každý, kto do 30. septembra 2020 venuje členstvo v SSV ako darček na 
krst so záväzkom uhrádzať ročný členský poplatok do 18. roka obdarovaného dieťaťa, dostane od nás 
ako darček knihu Pamiatka na môj krst.
Spolok svätého Vojtecha, Radlinského 5, 917 01 Trnava, clen@ssv.sk, www.ssv.sk
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DOKUMENTY
DRUHÉHO
VATIKÁNSKEHO
KONCILU

Oficiálne dokumenty Druhého vatikánskeho 
koncilu, ktorý otvoril pápež Ján XXIII. v roku 
1962 a ukončil pápež Pavol VI. v roku 1965. 
Publikácia obsahuje štyri konštitúcie, deväť 
dekrétov a tri deklarácie.
Cena 18,00 €

Anton Fabian
Július Chalupa
STUDŇA 
A PAVUČINA

Úvahy inšpirované evanjeliom na liturgický rok A
Zamyslenia sú rozdelené do jednotlivých ob-
dobí liturgického roka a pozornosť čitateľa 
pútajú pozoruhodnými príkladmi zo života, 
ktoré nútia zamyslieť sa, ale v nijakom prí-
pade nemoralizujú.
Cena 10,50 €

Leo Maasburg
MATKA TEREZA 
Neobyčajné príbehy

Mimoriadne úspešná kniha rakúskeho kňa-
za Lea Maasburga, ktorý sprevádzal svätú 
Matku Terezu na jej mnohých cestách po 
celom svete, prináša úsmevné i vážne epi-
zódy zo života obľúbenej svätice.
Cena 10,00 €

Pápež František
CHRISTUS VIVIT

Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého 
Otca Františka mladým a celému Božiemu 
ľudu. Text inšpirovaný synodou o „mladých, 
viere a rozlišovaní povolania“, ktorá sa ko-
nala v roku 2018.
Cena 3,50 €

Viliam Judák
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
PANE, MÁM ČAS II.

Druhý diel knihy ponúka krátke zamyslenie 
na každý deň od 1. júla do 31. decembra. Au-
tor sa vo svojich textoch venuje významu jed-
notlivých období liturgického roka a zastavuje 
sa pri významnejších sviatkoch či svätcoch.
Cena 3,50 €

Alessandro
Manzoni
SNÚBENCI

Výnimočný román sa dotýka základných tém 
ľudského života. Zasadený je do Lombardska 
v čase španielskej nadvlády, rozpráva príbeh 
dvoch mladých snúbencov, Lucie a Renza, 
ktorých ľudská zloba a ctižiadosť od seba 
na dlhý čas oddelia.
Cena 24,00 €

Aleš Opatrný
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 stretnu-
tím s odpúšťajúcim a uzdravujúcim Bohom.
Cena 4,50 €

E-KNIHY – objednávka iba cez eVojtech.sk

Novinka

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

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.



8 / NOV I N K Y ZO  SP OL K U L E T O 2020

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

Veľdielo svetovej literatúry, ktoré sa dotýka 
večného zápasu o ľudskú dušu, vyšlo v Spol-
ku svätého Vojtecha dvestodesať rokov po 
publikovaní prvého dielu tejto drámy. Jeho 
výnimočnosťou sú predovšetkým ilustrá-
cie renomovaného akademického maliara 
Miroslava Cipára, otvárajúce nové vrstvy 
Goetheho drámy.
Viazaná, 576 strán, 90,00 €
Členovia SSV 76,50 €

Autor pozýva čitateľa na imaginárnu cestu 
do troch kráľovstiev onoho sveta, kde sám 
zakúša pozemské dobro i zlo pod vedením 
rozumu a viery. Básnická skladba sa začí-
na situáciou obrovskej beznádeje, strachu 
a trýzne prežívanými v Pekle, prechádza 
cez utrpenie i bolesť očisťovania v Očistci 
a napokon sa končí pokojom a vznešeným 
pohľadom na Boha v Raji. Kompletné die-
lo vyšlo v brilantnom preklade romanistov 
Jozefa Felixa a Viliama Turčányho, ilustrá-
ciami jednotlivé časti dopĺňa akademický 
maliar Miroslav Cipár.
Viazaná, 816 strán, 140,00 €
Členovia SSV 119,00 €

Johann Wolfgang
Goethe
FAUST

Dante Alighieri
BOŽSKÁ
KOMÉDIA

NAJKRAJŠIA KNIHA SLOVENSKA 2018

NAJKRAJŠIA KNIHA SLOVENSKA 2019


