CLARA STUDIO - КАЛЕНДАРІ 2022
№

1.

НАЗВА

ЗОБРАЖЕННЯ

ЦІНИ

КАЛЕНДАР-ЗАПИСНИК
тверда обкладинка

Зручний кишеньковий календар-записник зі святами
й читаннями на кожен день.
Містить також вислови святих і відомих людей.

2.

до 9 шт. – 50 грн.
від 10 до 19 шт. – 38 грн.
20 шт. і більше – 35 грн.

ПЕРЕКИДНИЙ КАЛЕНДАР

присвячений
БОЖИМ ЗАПОВІДЯМ

Настінний перекидний календар зі святами й читаннями на кожен день, з молитовними намірами Папи
Франциска. У календарі подані також найважливіші свята за східним календарем,
державні свята, освячення та
благословення і дні утримання від вживання м’яса.

3.

4.

до 9 шт. – 30 грн.
від 10 до 99 шт. – 19 грн.
100 шт. і більше – 18 грн.

ЛІТУРГІЙНИЙ КАЛЕНДАР

Зручний кишеньковий календар зі святами й читаннями на кожен день. Містить також Години Читань
дворічного циклу та вказує
тиждень Псалтиря Літургії
Годин.

до 9 шт. – 15 грн.
від 10 до 99 шт. – 10 грн.
100 шт. і більше – 9 грн.

РОРАТНІ КАРТКИ
Саморобка формату А3, яку
діти протягом Адвента заповнюють фігурками.

до 9 шт. – 12 грн.
від 10 до 99 шт. – 10 грн.
100 шт. і більше – 8 грн.

В період Адвента на сайті
clarastudio.tv буде з’являтися цікава Різдвяна розповідь.

5.

ПОДАРУНОК ВІД
СВЯТОГО МИКОЛАЯ
Кольорова коробка для
дітей до зимових свят.

Коробка з цукерками
45 грн.

Можна замовляти окремо
коробку або купувати подарунковий набір – коробка із цукерками.

6.

7.

Окремо коробка
6 грн.

КОМПЛЕКТ «ТРИ ЦАРІ»
Набір для освячення домівки на Урочистість Богоявлення
Господнього:
кадило, сіль та крейда. У
комплект входить також
інструкція, як освятити помешкання.
НАЛІПКИ
«ХАЙ ГОСПОДЬ
БЛАГОСЛОВИТЬ
ПОМЕШКАННЯ»

до 9 шт. – 15 грн.
від 10 до 49 шт. – 12 грн.
від 50 до 99 шт. – 10 грн.
100 шт. і більше – 9 грн.

НАЛІПКА
БЕЗ РОКУ

НАЛІПКА
З РОКОМ

до 9 шт. – 5 грн.
від 10 до 49 шт. – 3 грн.
від 50 до 99 шт. – 2 грн.
100 шт. і більше – 1.50 грн.
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