CLARA STUDIO - КАЛЕНДАРІ 2023
НАЗВА

ЗОБРАЖЕННЯ

ЦІНИ

КАЛЕНДАР-ЗАПИСНИК

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

до 9 шт. – 40 грн.
від 10 до 19 шт. – 35 грн.
20 шт. і більше – 30 грн.
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ПЕРЕКИДНИЙ КАЛЕНДАР
присвячений АНГЕЛАМ
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.

до 9 шт. – 50 грн.
від 10 шт. – 35 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. – 20 грн.
від 10 до 99 шт. – 15 грн.
100 шт. і більше – 13 грн.

РОРАТНІ КАРТКИ
АДВЕНТОВИЙ КАЛЕНДАР

Саморобка формату А3, яку діти
протягом Адвента заповнюють.
Кількість елементів розрахована
на всі дні Адвента, крім неділь.
Вказані Євангелия на щодень.
В період Адвента на сайті
clarastudio.tv буде з’являтися
цікава Різдвяна розповідь.

до 9 шт. – 20 грн.
від 10 до 99 шт. – 15 грн.
100 шт. і більше – 12 грн.

ПОДАРУНОК ВІД
СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Коробка з цукерками
55 грн.

Кольорова коробка для
дітей до зимових свят.

Окремо коробка
10 грн.

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

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. – 20 грн.
від 10 до 49 шт. – 18 грн.
від 50 і більше – 15 грн.

БЕЗ РОКУ

З РОКОМ

до 9 шт. – 10 грн.
від 10 до 49 шт. – 6 грн.
від 50 до 99 шт. – 4 грн.
100 шт. і більше – 3 грн.

№

НАЗВА

ЗОБРАЖЕННЯ
КАТАЛОГ
CLARA STUDIOКОРОТКИЙ ОПИС

ЦІНА

1.

Катехизм Католицької Церкви
для дітей і батьків, написаний зрозумілою дітям мовою.
Цілісно охоплює усі питання
католицької віри. Посібник побудований у форматі «питання-відповідь». Призначений
для сімейного читання і для
підготовки до Першого Причастя.

2.

НАЛІПКА
РИБКА «ІХТІС»
Силіконова наліпка на
автомобілі, комп’ютери,
смартфони тощо.
Велика (100 мм х 45 мм) срібна, золота;

від 1 до 9 шт. – 200 грн.
від 10 до 19 шт. – 190 грн.
від 20 до 29 шт. – 180 грн.
від 30 до 49 шт. – 170 грн.
від 50 до 99 шт. – 160 грн.
100 шт. і більше – 150 грн.

НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ

40,00 грн.

Маленька (35 мм х 15 мм) золота, червона, синя.

3.

20,00 грн.

БРАСЛЕТИ СИЛІКОНОВІ

великі
з християнською тематикою

КОЛЬОРИ:

1

2

3
4
НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ

20,00 грн.

Розміри:
висота - 1,2 см
окружність - 20 см

4.

5

САМОРОБКА
НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ
(6 карток формату А5 + інструкція)

Саморобка створена з метою
допомогти дітям більш свідомо пережити Великий Піст.
Кубик потрібно самостійно
вирізати і склеїти. Готова саморобка утворює хрест із
двома зображеннями та Євангельськими блаженствами.

5.

25,00 грн.

БРЕЛОК-ПАМ’ЯТКА

Яскраво оформлений міні-катехизм, який містить перелік:
10 Божих заповідей; головних істин віри; семи святих
Таїнств; семи дарів Святого
Духа; церковних заповідей;
головних гріхів.

до 9 шт. – 35 грн.
від 10 шт. і більше – 25 грн.

Розмір: 7х5см

замовляйте за тел.: 067 217 23 43 або e-mail: clarastudiowinnica@gmail.com

6.

НАЛІПКИ
КОМПЛЕКТ МОТИВУЮЧИХ
НАЛІПОК – 12 ШТУК

Розмір: 66x66 мм

40,00 грн.

1. Молюсь за Україну. 2. З нами Бог! 3. Україна переможе! 4. Це - моя земля, це - моя країна! 5. Україна єдина!
6. Не втрачай надію! 7. Ми вистоїмо! 8. Пишаюся своєю Україною! 9. Борітеся - поборете! 10. Любіть Україну!
11. Доброго ранку! Ми з України! 12. Добрий вечір! ми з України!

7.

НАЛІПКИ
КОМПЛЕКТ МОТИВУЮЧИХ
НАЛІПОК – 9 ШТУК

Розмір: 66x66 мм

30,00 грн.

1. Бог тебе любить! 2. Посміхнись! це тобі личить! 3. Ви - світло світу. 4. Я полюбив тебе одвічною любов’ю.
5. Щастя є! 6. Не бійся! Тільки віруй. 7. Христос воскрес! 8. Христос народився! 9. Бог є любов!

8.

НАЛІПКИ
КОМПЛЕКТ МОТИВУЮЧИХ
НАЛІПОК – 11 ШТУК

Розмір: 66x66 мм

35,00 грн.

1. Україна - це єдність. 2. Україна - це мужність. 3. Україна - це краса. 4. Україна - це свобода. 5. Україна - це пісня.
6. Україна - це затишок. 7. Україна - це щастя. 8. Україна - це мрія. 9. Все буде Україна! 10. Боже, Великий, Єдиний,
нам Україну храни. 11. Україно, ти моя молитва.

9.

10.

ХОДИЛКA-БРОДИЛКA
«Овечка і пастир»
Чудова нагода для сімейного дозвілля! Гра створена на основі мультфільму
«Розповіді Доброї Книги»
і підходить для наймолодших гравців.
До гри додаються
кубик і фішки.
Формат ходилки - А3

25,00 грн.

ХОДИЛКA-БРОДИЛКA
«Пригоди мишенят»
Мишенята Пімпі і Пампі запрошують вирушити з ними
у дорогу сторінками Біблії.
Переможе той, хто першим
дістанеться до мети. Дорогою вас чекають «зупинки»,
під час яких можна прочитати уривок із Євангелія.
До гри додаються
кубик і фішки.
Формат ходилки - А3

25,00 грн.

замовляйте за тел.: 067 217 23 43 або e-mail: clarastudiowinnica@gmail.com

11.

12.

13.

НАСТІЛЬНА ГРА
«МОЙСЕЙ» – це можливість
разом з ізраїльським народом пройти шлях з Єгипту
до Обітованої землі. А картки
із запитаннями зроблять це
завдання цікавішим і допоможуть пригадати історію
Виходу.
До комплекту входить: ігрове
поле, кубик, фішки, картки із запитаннями, інструкція.

45,00 грн.

НАСТІЛЬНА ГРА
«РОЗАРІЙ РАДІСНИЙ»
Завдання гри «РОЗАРІЙ радісний» полягає у тому, щоби
разом з Дівою Марією пройти шлях від Благовіщення
до знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Гра поділена на 5 частин відповідно
до кількості таємничок.
До комплекту входить: ігрове
поле, кубик, фішки, картки із запитаннями, інструкція.

45,00 грн.

ВЕСЕЛИЙ КОМІКС
«ТЕРЕВЕНІ-ВЕНІ»

про невигадані історії з життя молей - Молика і Мольки,
що мешкають у квартирі
родини Екстримальченків.
Невгамовні комахи стають свідками різних подій,
які трапляються у цій сім’ї.
Часто ситуації бувають настільки смішні й безглузді,
що Молик з Молькою не можуть втриматися від сміху.

14.

СВЯТЕ ПИСЬМО
(БІБЛІЯ)

Видавництво «СВІЧАДО»
Переклад: о. Іван Хоменко
Рік видання: 2020
тверда обкладинка
Розмір: 145х200х36 мм
Біблійний папір.
1504 сторінки

15.

ДІТИ У ВІРТУАЛЬНІЙ
МЕРЕЖІ
Розроблена Польським
фондом Здоров’я
і психотерапії

20,00 грн.

Святе Письмо Старого і Нового
Завіту. Це так звана Римська Біблія. Її переклав о. Іван Хоменко,
український греко-католицький
священик, ЧСВВ. Переклад здійснено з єврейської, арамейської
і давньогрецької мов. Вміщує
також второканонічні книги (наприклад, Макавей, Сирах).

440 грн.

Ця брошура покликана допомогти
батькам захистити дітей від загроз,
що існують в інтернеті. Приклади із
життя конкретних родин, поради,
наукові дослідження – сприятимуть налагодженню спілкування 10,00 грн.
між батьками й дітьми, заохотять
спільно створювати правила для
безпечного і корисного користування інтернетом.

замовляйте за тел.: 067 217 23 43 або e-mail: clarastudiowinnica@gmail.com

16.

ПРО ВІРУ
КОРОТКО І ЯСНО
Автор: Бр. Костянтин
Морозов OFMCap
24 с.

17.

ПРО МОЛИТВУ
КОРОТКО І ЯСНО
Автор: Бр. Костянтин
Морозов OFMCap
36 с.

18. ЛІТУРГІЙНИЙ РІК
Автор: Бр. Костянтин
Морозов OFMCap
136 c.

19.

ЯК ДОБРЕ
СПОВІДАТИСЯ
Автор: Бр. Костянтин
Морозов OFMCap
60 с.

20. АБЕТКА КАТОЛИКА
Автор: Бр. Костянтин
Морозов OFMCap
104 c.

21

НЕ БОЙСЯ СЕКСА

ИЛИ ЛЮБИ И ДЕЛАЙ,
ЧТО ХОЧЕШЬ

С o. Ксаверием Кнотцом
беседует Сильвестр Шефер
208 c.

Цей посібник був написаний з
думкою про молодь, яка готується до іспиту перед прийняттям
таїнства Миропомазання. У цій
брошурі подані короткі відповіді 15,00 грн.
на питання, які виносяться на іспит. Книга може стати у пригоді
всім, хто цікавиться прописними
істинами християнства.
Цей посібник був написаний з
думкою про тих, хто робить перші кроки у молитві. У брошурі
зібрані відповіді на найпопулярніші питання, що стосуються мо- 15,00 грн.
литви. Для широкого кола читачів.

Ця книга – провідник літургійним роком, у якому Ви знайдете
інформацію про урочистості та
свята Римсько-Католицької Церкви. Представлена у цій книжці іс- 45,00 грн.
торія свят, обрядів, їхніх значень
допоможе Вам заглибитись в тайну Христа, яку переживає Церква
в колі літургійного року.
Брошура служить для того, щоб
вирівняти твій шлях до любові
Бога, яка здатна перемінити тебе
і відвернути від зла назавжди.
Видання друге, виправлене і доповнене.

30,00 грн.

Катехизм Католицької Церкви
з ґрунтовними поясненнями.
Брат Костянтин Морозов, капуцин, доступно і чітко ви45,00 грн.
кладає вчення Католицької
Церкви щодо різних аспектів
нашої віри.
Очередная книга отца-капуцина
Ксаверия Кнотца призвана помочь
супружеским парам заново узнать
друг друга, открыть красоту интимных отношений как важную со- 30,00 грн.
ставляющую супружеской жизни,
как прекрасный Божий дар, с помощью которого муж и жена могут
даровать себя друг другу.

замовляйте за тел.: 067 217 23 43 або e-mail: clarastudiowinnica@gmail.com

22. ХРИСТИЯНСЬКИЙ
МОЛИТОВНИК

Містить щоденні молитви, ранішні, вечірні, до Пресвятої
Богородиці, до святих, дитячі... Також короткий катехизм, 45, 00 грн.
Святу Літургію римського обряду, церковні гімни.

м’яка обкладинка
350 с.

23. ХРИСТИЯНСЬКИЙ
МОЛИТОВНИК

Містить щоденні молитви, ранішні, вечірні, до Пресвятої
Богородиці, до святих, дитячі... Також короткий катехизм, 60, 00 грн.
Святу Літургію римського обряду, церковні гімни.

тверда обкладинка
коричневого і кремового
кольору
350 с.

24. ДИТЯЧИЙ
МОЛИТОВНИК
Кольоровий, зручного
формату молитовник
для малих християн.

30, 00 грн.

72 с.

25. БОЖЕ МИЛОСЕРДЯ
ВІДКРИВАЄМО
ЗАНОВО

Роздумування, які містить ця
книга, – це результат слухання Доброї Новини про Боже
милосердя на Неокатехуме- 15,00 грн.
нальній Дорозі. Допомагають
заново відкривати багатого
милосердям Бога.

Автор: о. Генрик Дзядош ТІ
112 c.

26. БЛОКНОТ
Розмір:
176 мм х 125 мм
60 сторінок

27.

РОЗПОВІДІ
ДОБРОЇ КНИГИ №1
Старий Завіт
М’яка обкладинка, 48 c.

Розмальовуйте,
відгадуйте,
відпочивайте!
28. РОЗПОВІДІ
ДОБРОЇ КНИГИ №2
Новий Завіт
М’яка обкладинка, 48 c.

Розмальовуйте,
відгадуйте,
відпочивайте!

15,00 грн.

Катехетичний зошит-розмальовка із серії “Розповіді
Доброї Книги”.
Цікаві розповіді зі Старого Завіту, завдання, ребуси,
лабіринти - вивчати Біблію з
таким помічником - одне задоволення.

25,00 грн.

Катехетичний зошит-розмальовка із серії “Розповіді
Доброї Книги”.
Цікаві розповіді з Нового
Завіту, завдання, ребуси,
лабіринти - вивчати Біблію
з таким помічником - одне
задоволення.

25,00 грн.

замовляйте за тел.: 067 217 23 43 або e-mail: clarastudiowinnica@gmail.com

29. ТАЄМНИЦІ РОЗАРІЮ

20 листівок з текстами зі Святого
Письма. Цей комплект допоможе заглиблюватися у життя Ісуса
Христа через Боже Слово. Неза40,00 грн.
мінний для спільнот, які спільно
моляться Розарій.

30. ІНСТРУКЦІЯ
“Як молитися Розарій”
У розгорнутому вигляді Формат А4

Містить основні молитви, перелік таємничок
на щодень, посилання
для роздумів зі Святого
Письма.
31.

З ПУСТИМИ РУКАМИ
Автор: Конрад де Меестер,
кармеліт

32. РОЗМАЛЬОВКИ
А4 формат

до 49 шт. – 5 грн.
від 50 до 99 шт. – 4 грн.
100 шт. і більше – 3 грн.
Зручний формат дозволяє мати інструкцію
завжди при собі
Книжка читається, як духовна автобіографія св. Терези від Дитяти
Ісус. Слова коментаря стисло переплітаються з найгарячішими 10,00 грн.
зізнаннями Терези, яка бажала
стояти перед Богом “з пустими
руками”.

«Марія, Мама Ісуса» розмальовка з короткими
розповідями.
«Оповідання про створення
світу» - розмальовка із
завданнями.

33. КНИЖЕЧКА
ПЕРШИХ П’ЯТНИЦЬ
А6 формат

34. КНИЖЕЧКА
ПЕРШИХ СУБОТ
А6 формат

15,00 грн.

Ісус, Який явився св. Маргариті Ма- до 9 шт.
рії Алякок, обіцяв тим, хто прак10 грн.
тикує дев’ять перших п’ятниць
місяця, що вони не помруть, не
перебуваючи в стані освячуючої 10-49 шт.
7 грн.
благодаті. Запропонована книжечка допоможе виробити звичку
регулярно сповідатися і приймати 50 і більше
Святе Причастя.
6 грн.
Молебень перших субот місяця є
молебнем в намірі відшкодування
п’яти зневаг, якими люди ображають Непорочне Серце Марії.

до 9 шт.
10 грн.
10-49 шт.
7 грн.

«Дочко моя, – сказав Ісус, – йдеться
про п’ять видів зневаг і образ, якими зневажають Непорочне Серце 50 і більше
Марії.
6 грн.

замовляйте за тел.: 067 217 23 43 або e-mail: clarastudiowinnica@gmail.com

35. ПАМ’ЯТКИ
Хрещення,
Перше Причастя,
Миропомазання,
Подружжя

5,00 грн.

36. СВІДОЦТВО
з катехези

Свідоцтва, які видаються після
проходження курсу катехез.

5,00 грн.

37.

ОБРАЗКИ
7 см х 10 см

1

2

3

4

5

6

7

до 99 шт.
2 грн.
8

9

10

11

12

13

38. X міжнародний
фестиваль органної
і камерної музики
“МУЗИКА В
МОНАСТИРСЬКИХ
МУРАХ“
39.

БОГ ВЕДЕ
СВІЙ НАРОД

14

100 і
більше
1 грн.

25,00 грн.

Вибрані тексти з Біблії

10,00 грн.

замовляйте за тел.: 067 217 23 43 або e-mail: clarastudiowinnica@gmail.com

