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pre menšie i väčšie deti
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Eva Nocarová 
Adventný kalen-
dár betlehem

Adventný kalendár tvorí jednoduchá 
vystrihovačka betlehema. Stačí ju vystrihnúť 
a počas Adventu každý deň rozžiariť novou 
hviezdou a zaujímavou ozdobou. Na Vianoce 
môže mať každé dieťa pod stromčekom svoj 
jedinečný betlehem. 

4 strany, tvrdší papier, formát 210 x 297 mm

Cena: 0,80 €

Margaréta Binderová 
Katarína Jantáková 
TIK-TAK blok 2021

Veselý TIK-TAK blok 2021 ponúka 8- až  
12-ročným deťom milé príbehy, ktoré 
postupne porozpráva dvanásť mesiačikov.  
 
TIK-TAK blok 2021 obsahuje: 
✻ Mesiačikov príbeh;  
✻ Mesačné zaujímavosti;  
✻ Mesiac s pápežom Františkom;  
✻ Môj priateľ – o živote svätca, ktorý má 
zaujímavý patronát;  
✻ Raketový mix – rôzne iné zábavné aktivity; 
✻ Maľovanky, hlavolamy, tajničky aj vtipy.

96 strán, špirálová väzba, formát 105 x 148 mm

Cena: 2,50 €

Časopis Rebrík 
ročné predplatné 
2020/2021

Rebrík je časopis pre deti vo veku 6 – 10 rokov, 
vychádza mesačne počas školského roku. 
Vedie čitateľov k prijatiu a rozvíjaniu 
kresťanského životného štýlu a pomáha pri 
formácii detí v rodine, škole i vo farnosti. 
Sprevádza deti liturgickým rokom, podporuje 
prípravu na prvé sväté prijímanie a venuje sa 
podpore čítania s porozumením. Obsahuje 
tvorivé podnety na prežívanie voľného času, 
podporuje rodinné vzťahy a angažovanosť detí 
pre druhých. Predplatné obsahuje 10 čísiel  
a poštovné. Dá sa zakúpiť aj každé číslo 
samostatne.

10 časopisov, formát 210 x 297 mm

Cena: 17,50 €

Marianna Čaučíková 
Poďme spolu  
do Betlehema

Publikácia pre tých, čo netrpezlivo očakávajú 
sviatky Vianoc – príchod Pána Ježiša, ktorý túži 
prísť ku každému. Rodinný predvianočný 
deviatnik pomôže deťom i dospelým pripraviť 
sa na toto stretnutie. Ako prebieha deviatnik? 
Deväť dní pred Vianocami si nájdite chvíľu na 
prečítanie úryvku zo Svätého písma, krátko sa 
pomodlite a spoločne si urobte aktivitu, za 
ktorú si vyfarbíte časť obrázka pre daný deň. 
Čas s deviatnikom sa tak stane časom pre vás 
navzájom a zároveň aj časom pre Boha.

16 strán, brožovaná, formát 105 x 148 mm

Cena: 1,10 €
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Cristina Floriová  
a Lucia Mongiojová 
Sen o radosti 
Mária Dominika 
 Mazzarellová

Krásne ilustrovaná knižka pre deti 
o spoluzakladateľke Inštitútu Dcér Márie 
Pomocnice (sa leziánok). Kniha má väčší formát 
a obsahuje aj veselé hádanky a maľovanky. 
 
„V Taliansku je pekný slnečný deň. Neďaleko 
Turína, v dedine Mornese, prichádza na svet 
krásne dievčatko. Je 9. mája 1837.  
Rodičia dajú svojej dcére meno Mária 
Dominika. Čoskoro ju budú všetci volať Main.“ 

40 strán, brožovaná, formát 170 x 240 mm

Cena: 4,90 €

Moje krásne rozprávky 
5 rozprávkových knižiek

Každá z piatich krásne ilustrovaných knižiek 
obsahuje tri známe rozprávky. Okrem toho na 
vás čakajú tri postavičky na vystrihnutie  
a spoločenská hra.  
 

Mimoriadna ponuka: 
SADA Moje krásne rozprávky 
Ak si objednáte všetkých päť knižiek,  
môžete ich mať za mimoriadnu cenu  
a ako darček získate skladací hrad. 
Cena:  15 € za sadu

48 strán, pevná väzba, formát 150 x 190 mm

Cena: 5 € za knižku

Stefania Caglianiová 
a Ezio Aceti 
Ježiš stále klope  
na tvoje srdce

Pracovný zošit pre deti od 3 do 7 rokov, ktorý 
im pomôže objaviť krásu modlitby pomocou 
hry, kreslenia, pozorovania a zamyslení…  
Tento pracovný zošit čerpá inšpirácie z knihy 
Naučme deti modliť sa. 

48 strán, brožovaná, formát 195 x 260 mm

Cena: 5,90 €

Anna Peiretti 
Bruno Ferrero  
Verím 
Rozprávaj mi  
o vyznaní viery

Pre rodičov a katechétov je Krédo jednou 
z najväčších výziev: ako hovoriť s deťmi o 
Božích tajomstvách? Akými slovami? Boh je 
nekonečný, ako si to dokážeme predstaviť? 
Deti sa však vedia priblížiť k realite Boha 
jednoduchšie. Táto knižka predstavuje deťom 
vyznanie viery v dvanástich častiach. Kľúčovým 
je rozhovor otca so synom o bežných 
situáciách a skúsenostiach, od ktorých sa 
možno odraziť. Vďaka príbehom  
a jednoduchým zhrnutiam môže dieťa a s ním 
aj dospelý spoznávať bohatstvo viery a vstúpiť 
do Božích tajomstiev.

64 strán, brožovaná, formát 190 x 150 mm
Cena: 4,90 €
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Michel Remery 
Online  
so svätými

Výnimočná kniha pre mladých od autora 
Tweetuj s Bohom. Krásny a užitočný darček pre 
birmovancov.  
Predstav si, že by si sa mohol stretnúť 
a pozhovárať s niektorým svätcom. Ktorého by 
si si vybral? S touto knihou sa môžeš vydať na 
virtuálne stretnutie s viac ako stovkou svätých 
z celého sveta. Ženy a muži, tesári a vzdelanci, 
matky a pápeži, princovia a bedári – ich 
inšpiratívne životné príbehy sú prepojené 
s praktickými otázkami z moderného života, na 
ktoré spolu s nimi hľadáme odpoveď.

248 strán, brožovaná, formát 190 x 190 mm

Cena: 13,90 €

Umberto De Vanna 
Carlo Acutis 
15 rokov priateľstva  
s Bohom

Krátky a svieži životopis nového 
blahoslaveného, ktorý ako pätnásťročný 
zomrel na leukémiu v povesti svätosti.  

V každej dobe žil niekto, koho neskôr história 
označila za div storočia. Nový blahoslavený 
Carlo Acutis je takýmto divom súčasnosti. 
Usmievavý mladík a počítačový nadšenec, 
ktorý sa stal známym pre svoj projekt 
dokumentácie eucharistických zázrakov.  

Na konci každej kapitoly sú podnety  
na osobné zamyslenie alebo na prácu  
v mládežníckych skupinách. 

128 strán, brožovaná, formát 115 x 185 mm

Cena: 7,90 €

Jozef Luscoň 
Titus, ideš! 
Životopisný román

Pamätám si mnohých starých saleziánov. Po 
páde totality v roku 1989 sa „vynorili“ 
z bytoviek, rodinných domov, civilných 
zamestnaní a hlásili sa „do služby“. Múdri starci 
a ľudské skvosty! Niesli v sebe úžasnú 
pastoračnú skúsenosť. Poznanie o ľudskosti 
a neľudskosti, o charaktere a podlosti človeka, 
o vernosti a utrpení za vieru. Nehovorili o tom, 
čo prežili vo väzení. Nikdy sa nechválili tým, čo 
vytrpeli. Možno preto, aby neprišli o zásluhy, 
s ktorými počítali vo večnosti. A prišlo sa na 
meno Titus Zeman. Hneď sa ozvalo viacero 
hlasov: „Bol to mučeník!“

192 strán, brožovaná, formát 125 x 195 mm

Cena: 7,90 €

Michel Remery 
Tweetuj s Bohom

Unikátna kniha pre mladých, ktorá odpovedá na 
200 pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere 
formou krátkych a jasných odpovedí. Autor v nej 
príťažlivou formou rozoberá to, čo obsahuje 
nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s 
čím sa človek stretáva v praktickom živote a 
konfrontuje to so svojou vierou. Táto kniha je 
vhodným podkladom pri príprave na sviatosti 
birmovania alebo manželstva či pre 
organizovanie stretiek. Kniha vyšla už 
v niekoľkých jazykoch a je interaktívne  
prepojená s mobilnou aplikáciou,  
ktorá jej obsah ešte obohacuje.

436 strán, brožovaná, formát 190 x 190 mm

Cena: 14,90 €
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Bruno Ferrero 
O čom sníva jablko 
Malé príbehy pre 
potešenie duše

Každá z týchto knižiek obsahuje krátke príbehy 
zakončené malou myšlienkou.  

Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti.  
Stačí jedna na deň.  

Po prečítaní príbehu nemôžeš zostať tým,  
kým si bol. 

72 strán, brožovaná, formát 115 x 185 mm

Cena: 4,50 €

Bruno Ferrero 
Hviezdy vidno  
v noci 
Malé príbehy pre 
potešenie duše

... a ďalšie knižky  
s príbehmi Bruna Ferrera 
 
Doteraz vo Vydavateľstve DON BOSCO 
vyšlo 22 knižiek s malými  
príbehmi pre potešenie duše. 

72 strán, brožovaná, formát 115 x 185 mm

Cena: 3,90 €

Bruno Ferrero 
Nebo v našom 
dome 
Malé príbehy pre 
potešenie duše

80 strán, brožovaná, formát 115 x 185 mm

Cena: 3,90 €

Balíček príbehov  
od Bruna Ferrera 
 
Príbehy pre potešenie 
duše v darčekovom 
balení

Vo vkusnej krabičke nájdete týchto osem kníh 
od obľúbeného autora Bruna Ferrera: 
Štyridsať príbehov z púšte 
Spev svrčka 
Kruhy na vode 
Vie to iba vietor 
Tajomstvo červených rybiek 
Ale veď máme krídla 
Zaplátané srdce 
Posledný list 

8 kníh, formát 115 x 185 mm

Cena: 33,90 €

Bruno Ferrero 
Pastierova flauta 
Príbehy na  
Advent a Vianoce

88 strán, brožovaná, formát 115 x 185 mm

Cena: 4,50 €

pre  potešenie duše
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Sally Readová 
Žiarivá temnota 
noci 
Pútavý príbeh obrátenia

Neotrasiteľná ateistka Sally Readová 
konvertovala na katolícku vieru v priebehu 
deviatich mesiacov. Príbeh je napísaný živým, 
poetickým jazykom. Autorka veľavravne 
a presvedčivo opisuje svoje stretnutia s Otcom, 
Duchom a Synom presne tak, ako jej boli 
postupne dané. Tieto udalosti vrhli nové svetlo 
aj na zážitky z minulosti – na otcovu smrť, 
na jej prácu psychiatrickej zdravotnej sestry. 
Zmenili jej pohľad na manželstvo a materstvo 
v cudzej krajine. A hoci vieru predtým rázne 
odmietala, po dôvernom stretnutí s Láskou, so 
samotným Kristom, sa v nej intenzívne rozvinula 
a vyústila do veľkej životnej premeny.

176 strán, pevná väzba, formát 128 x 202 mm

Cena: 12,90 €

Christian Signol 
Čaro jednoduchého 
života 
Životopisná črta  
Marie des Brebis

„Sotva som vedela chodiť, už som sa naučila 
vkĺznuť pod brucho ovčích matiek a piť priamo 
z ich vemien. Nikdy ma neodmietli a nikdy som 
neutŕžila ani najmenší štuchanec. Nahrádzali mi 
tú, ktorá mi tak veľmi chýbala, trochu neskoršie, 
keď som zistila, že som najdúch. Vždy som 
vedela, čo je šťastie: keď je človek spokojný 
s tým, čo má, a sám sa prijíma taký, aký je.“ 
Dojímavé spomienky jednoduchej pastierky 
oviec Marie de Brebis už očarili nespočetné 
množstvo čitateľov. Dva roky pred svojou 
smrťou rozpovedala svoj životný príbeh 
úspešnému francúzskemu spisovateľovi.

184 strán, pevná väzba, formát 125 x 195 mm

Cena: 12,90 €

William Kent Krueger 
Sila odpustenia 
Strhujúci román  
ovenčený literárnymi 
cenami

Mesto New Bremen, štát Minnesota, USA, rok 
1961. Pokojné obdobie plné nádeje pre krajinu 
s mladým prezidentom Kennedym. Pre 
trinásťročného Franka Druma, pastorovho 
syna, to však bolo kruté leto, v ktorom sa až 
príliš často stretával so smrťou v mnohých 
podobách. Prirodzená smrť. Nehoda. 
Samovražda. Vražda. 
Kniha vedľa seba stavia smrť a odpustenie 
celkom novým a nečakaným spôsobom.

368 strán, brožovaná, formát 125 x 195 mm

Cena: 13,90 €

e

Anselm Grün 
Žasnime 
Objavme zázraky  
v každodennom živote

Naše šťastie sa živí žasnutím. Táto cesta je 
celkom jednoduchá, a predsa nesmierne 
obohacuje. 
Nech totiž robíme čokoľvek, či už jazdíme 
autom, čítame noviny, raňajkujeme, kosíme 
trávnik, alebo žehlíme, záleží na nás, ako 
k tomu pristupujeme. Uprostred života, 
uprostred všedného dňa môžeme vidieť 
zázraky. Musíme sa len naučiť hľadieť naň 
novými očami. Obyčajné veci skrývajú veľký 
význam. Stôl, chlieb, voda, víno, strom alebo 
kvet, to všetko nám odrazu môže ukázať svoj 
zmysel.

248 strán, pevná väzba, formát 135 x 202 mm

Cena: 12,90 €



pre  ženy, mužov, rodičov

donbosco.sk
e dostupné aj ako e-kniha

Mark Riebling 
Cirkev špiónov 
Pápežova tajná vojna 
proti Hitlerovi

Mlčanie Vatikánu o nacistických zločinoch je 
stále ostro diskutovanou témou. Historici 
obvinili pápeža Pia XII. zo spolupáchateľstva na 
holokauste a nazvali ho Hitlerovým pápežom… 
Ako to však bolo naozaj? Mark Riebling 
podrobne preštudoval dostupné historické 
pramene a zostavil strhujúci príbeh, ktorý 
odhaľuje jedno z najpozoruhodnejších období 
v histórii pápežstva. 
„Prudko čitateľné… [Rieblingov] hĺbkový výskum 
a živý rukopis robia z tejto knihy 
päťhviezdičkové čítanie.“ Washington Times

344 strán, brožovaná, formát 140 x 210 mm

Cena: 16,90 €

Larry Richards 
Odovzdaný

Veľmi často sme presvedčení o svojej pravde 
a o tom, že keby Boh riadil svet po našom, 
všetko by šlo ako hodinky. Inak ako božský 
komplex sa to azda ani nedá nazvať. Keď sa 
však rozhodneme žiť podľa Božích zámerov 
namiesto tých svojich, budeme musieť staré 
spôsoby zanechať v dôvere, že tie Božie sú lepšie. 
Talentovaný kazateľ a strhujúci rečník, jezuitský 
kňaz Larry Richards nadväzuje na svoju 
úspešnú knihu Buď mužom! Načrtáva 
konkrétne kroky, ktoré máme urobiť, aby sme 
dosiahli vnútorný pokoj. 

196 strán, brožovaná, formát 115 x 185 mm

Cena: 10,90 €

Aldo Martin 
Duša Kristova 
Sprievodné slovo 
k obľúbenej modlitbe

Poznáte modlitbu Duša Kristova? Krásna 
nadčasová modlitba vychádza zo stredovekej 
kresťanskej tradície a najčastejšie sa ju 
modlíme po svätom prijímaní. Táto kniha vám 
pomôže odkryť bohatstvo modlitby Duša 
Kristova a vďaka nej prehĺbiť osobné 
priateľstvo s Ježišom. 
„Kniha Duša Kristova ma očarila predovšetkým 
svojím obsahom. Táto známa modlitba, ktorú sa 
modlíme a najmä spievame v našich chrámoch 
po svätom prijímaní, vyjadruje pocity a najhlbšie 
túžby ľudského srdca.” Štefan Turanský SDB

128 strán, brožovaná, formát 113 x 185 mm

Cena: 7,90 € e

John Eldredge 
a Sam Eldredge 
Zabíjanie levov 
Sprievodca mladých 
mužov životnými  
skúškami 

Kniha nie je len o otcovských radách. Je 
pozvaním na cestu stať sa synom, ktorý prijíma 
otcovstvo, alebo otcom, ktorý sa učí, čo treba 
synovi povedať. Najdôležitejšie však je, že tieto 
rozhovory prinášajú posolstvo hľadajúcej 
generácii: Nie si sám. Nie je to len na tebe. 
Nájdeš si cestu.  
Táto kniha sa zrodila zo série telefonátov 
medzi Samom Eldredgom, mladým 
spisovateľom, ktorý len nedávno oslávil 
dvadsiatku, a jeho otcom, autorom 
bestsellerov Johnom Eldredgom. 

224 strán, brožovaná, formát 125 x 195 mm

Cena: 9,90 €
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John Lennox  
Kde je Boh  
vo svete  
koronavírusu?

Konečne knižka, ktorá môže byť v dnešnej 
situácii povzbudením. Konečne niečo, čo nás 
neubíja dennými štatistikami, číslami, grafmi, 
ale ponad to všetko ponúka veľmi hlboký 
a vzácny pohľad uznávaného autora na 
súčasnú dobu. Netvrdíme, že sú v nej všetky 
odpovede, ale rozhodne nám pomôže 
pochopiť zmysel výziev, ktorým všetci spolu 
v tejto dobe čelíme. Knihu Kde je Boh vo svete 
koronavírusu napísal John C. Lennox, popredný 
britský emeritný profesor matematiky na 
Oxfordskej univerzite, medzinárodne uznávaný 
rečník a autor viacerých publikácií.

56 strán, brožovaná, formát 110 x 185 mm

Cena: 3,50 €

Thérese Hargotová 
Sexuálne  
oslobodená mládež 
(nie tak celkom)

Čo sme to spravili so sexuálnym oslobodením? 
Thérese Hargotová, filozofka a sexuologička, 
ktorá už desať rokov pôsobí v školskom 
prostredí, sa priamo pýta dnešných mladých. 
Banalizovanie „kultúry porna“, honba za 
výkonom, posadnutosť sexuálnou 
orientáciou… Ak sa mladí cítia byť sexuálne 
oslobodení, sú väzňami viacerých nátlakov. Čo 
je to za slobodu, ktorá človeka núti ustavične si 
vyberať identitu, lásku a konanie ako hocijaký 
iný spotrebný tovar? 
Kniha je aktuálna aj tým, že racionálne 
a odborne hovorí o tzv. sexuálnej revolúcii 
a poukazuje na jej negatívne dôsledky.

192 strán, brožovaná, formát 105 x 185

Cena: 12,90 €

Rino Cammilleri 
JA a DIABOL 
Román o svätom  
Antonovi Paduánskom

„O tomto svätom už bolo povedané všetko, hoci 
dobre ho pozná len málokto. Preto som sa 
rozhodol napísať ,autobiografiu’, v ktorej som 
svätca nechal hovoriť v prvej osobe. Vyzdvihol 
som to, o čom nikto nevie – napríklad jeho boj 
s diablom. Ľudia svätého Antona spravidla 
považujú za užitočného pomocníka pri hľadaní 
stratených vecí. Nehovorí sa však o tom, prečo je 
po Panne Márii človekom, podľa ktorého je 
nazvaných najviac miest. Neznáma je jeho 
osobná križiacka výprava proti islamu… 
Výsledkom je kniha, ktorá sa číta ako fikcia. 
Všetko je však pravda.“ Rino Cammilleri

216 strán, pevná väzba, formát 125 x 195 mm

Cena: 11,90 €

Kyle Idleman 
Vojna bohov 
Ako poraziť modly, ktoré 
sa usilujú získať si vaše 
srdce

Sľuby dnešných falošných bohov, ktorí nás vábia 
vidinou útechy, peňazí i šťastia, sú lákavejšie, 
než lákadlá všetkých ich predchodcov. 
Vyrovnať sa s modlami je zložité. I keď pre nás 
nemusí byť vždy jednoduché zistiť, koho alebo 
čo uprednostňujeme pred Bohom, 
dennodenne to robíme. Vojna bohov vám 
pomôže zosadiť idoly, ktoré vám bránia žiť 
život, ku ktorému Vás Boh povoláva. 
 

270 strán, brožovaná, formát 125 x 195 mm

Cena: 10,90 €
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Ezio Aceti 
Výchova je úžasné 
dobrodružstvo

Dieťa možno prirovnať k rastline. Ak sa o ňu 
dobre staráme, pekne rastie a vyvíja sa. Tak je 
to aj s dieťaťom, o ktoré sa treba starať, 
odkedy začne rásť v matkinom lone. Koľko 
rodičov však naozaj pozná svoje deti? 
Popredný taliansky psychológ Ezio Aceti nás 
pozýva spoznávať jednotlivé etapy vývinu, 
pozrieť sa na svet očami detí, pochopiť ich, 
a tak predísť mnohým stresujúcim situáciám.

116 strán, brožovaná, formát 115 x 185 mm

Cena: 7,90 €

Erwin Niederberger, 
David Geisser,  
a Daniel Anrig  
Vatikánska  
kuchárka

Päťsto rokov klasických receptov, exkluzívne 
fotografie a príbehy zo zákulisia Vatikánu. 
Pápežská švajčiarska garda je elitná vojenská 
jednotka, ktorá ochraňuje hlavu Katolíckej cirkvi 
už vyše 500 rokov. Vedeli ste však aj to, že má 
mimoriadne blízko ku gastronómii? V tejto 
knihe vám predstaví to najlepšie z vatikánskej 
kuchyne. Recepty rôznej náročnosti zahŕňajú 
jednoduché jedlá, ale aj majstrovské kúsky, 
pripravované pri sviatočných príležitostiach. 
Vatikánske klasiky podávané na pápežských 
stoloch po celé stáročia, ale aj výnimočné 
pochúťky modernej gastronómie.

200 strán, pevná väzba, formát 240 x 320 mm

Cena: 24,90 €

Edícia  
Viera  
do vrecka 
2021 
Ročné 
predplatné 

Nelistujte. 

Dvanásť praktických brožúrok pre každého spolu 
so zakladačom. Každý mesiac jedna kvalitná  
knižka priamo k vám domov. Poštovné v cene. 
Venujte sebe alebo svojim blízkym hodnotné 
čítanie na celý rok. 
Už viac ako desať rokov prinášame 
prostredníctvom praktických príručiek pre  
každého kresťana užitočné témy do každej rodiny 
zrozumiteľnou a atraktívnou formou. Útla brožúrka 
si našla miesto v srdciach tisícov predplatiteľov po 
celom Slovensku. Pridajte sa aj vy a objednajte si 
edíciu Vieru do vrecka. Nebudete v nej len listovať. 
Témy si môžete vychutnávať. 

Cena: 17,50 € Vychutnávajte.

e

Meg Meekerová 
Ach, tí chlapci 
Sedem tajomstiev,  
ako vychovať  
dobrého syna

Táto kniha chce skoncovať s množstvom 
dezinformácií a mylných predstáv, o ktoré sa 
opiera až príliš veľa rodičov. Je plná 
praktických rád, ktoré vychádzajú z klinickej 
praxe autorky, relevantných výskumov a najmä 
zo zdravého sedliackeho rozumu, na ktorý 
mnohí z nás pri čítaní politicky korektných kníh 
o rodičovstve akosi zabudli. Dozviete sa, ako 
vychovať správnych a šťastných chlapcov. 
Chlapcov, ktorí budú čestní, odvážni, pokorní, 
láskaví, dokážu vedome ovládnuť svoju silu 
a budú dôverovať Bohu.

280 strán, brožovaná, formát 125 x 195 mm

Cena: 14,90 €
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NELISTUJTE. VYCHUTNÁVAJTE.

je zárukou hodnotných titulov. 
 
A nemusíte po ne nikam chodiť.  
Stačí si vybrať a my Vám ich doručíme. 
 
Navštívte náš e-shop na  
www.donbosco.sk  
 
alebo zavolajte na  
číslo 0903/962 029  
a my sa o všetko postaráme. 

Vydavateľstvo DON BOSCOdb


