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Popusti se ne seštevajo. Popusti niso možni pri knjigah, kjer to ne dopušča Zakon o enotni 
ceni knjige. Ponudba velja za vse izdelke, kakor je označeno, oziroma do razprodaje zalog. 
Cene vključujejo DDV. Pri cenah si pridržujemo pravico popravka. V primeru odstopanja cen 
vas bomo ob vašem povpraševanju ter naročilu o tem obvestili. 
Za vse knjige, CDje in DVDje, vključene v Miklavževem košu 2019, razen novosti, veljajo doda-
tni količninski popusti pri nakupu enakih artiklov: nad 10 izvodov 10 %, nad 20 izvodov 20 %,  
nad 30 izvodov 25 %, nad 50 izvodov 30 %, nad 100 izvodov 35 % in nad 200 izvodov 40 %. 
Popusti veljajo do 24. 12. 2019 oziroma do prodaje zalog.
Več ponudb na www.salve.si/miklavzev-kos in v naši trgovini na Rakovniku (Ljubljana).

Izdala založba Salve d. o. o., Ljubljana. Oblikovanje . 
November 2019. Natisnjeno v Sloveniji.

stopite v stik z nami

059 339 400
narocila@salve.si

www.salve.si

obiščite nas

Trgovina SALVE
Rakovniška 6

1000 Ljubljana
Pon – pet: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 13.00
Nedelje, prazniki in dela prosti dnevi: zaprto
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OČE NAŠ

avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Marinella Cesale

V knjižici se nahaja enajst kratkih zgodbic, ki 
skušajo ponazoriti posamezne dele očenaša, da 
ga bomo lažje razumeli.
27 strani, 22 x 20 cm, zvezek

redna cena 5,00 EUR akcijska cena 3,85 EUR
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DESET ZAPOVEDI, RAZLOŽENIH OTROKOM

avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Antonio Lapone, Cristina Stella

Barvna knjižica skuša otrokom predstaviti 
Božje zapovedi, ki so v današnjem svetu vedno 
težje razumljive in težke. Vsaka zapoved je 
predstavljena z zgodbico in mislijo. Zgodbe so 
zelo preproste, misli pa se osredotočijo na samo 
zapoved in vabijo h konkretnemu izpolnjevanju 
Božje zapovedi danes. 
32 strani, 22 x 20 cm, zvezek

redna cena 5,00 EUR akcijska cena 3,85 EUR

ZDRAVA, MARIJA

avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Marinella Cesale

Angel, ki se je spustil iz nebes, je prvi, ki je 
izpovedal to molitev. Z njo je nadaljevala sveta 
Elizabeta, Marijina sorodnica. Danes jo molijo 
milijoni in milijoni, možje, žene in otroci. To 
je najljubša molitev kristjanov, s katero se 
obračamo k Mami v nebesa. V 63. knjižici iz 
zbirke Mladinska knjižnica je molitev Zdrava 
Marija razložena in približana otrokom preko 
zgodb, ki ponazarjajo prav vsako besedo v tej 
molitvi. Poleg zgodb je še kratka razlaga, ki 
naredi vez med zgodbo in molitvijo.
28 strani, 20 x 22 cm, zvezek

redna cena 5,00 EUR akcijska cena 3,85 EUR

SVETI ANGEL, RAZLOŽEN OTROKOM

avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Vittorio Pavesio

Molitev Sveti angel je preprosta in kratka. Je 
blaga kot metulj in dišeča kot kadilo. V 66. 
knjižici iz zbirke Mladinska knjižnica je molitev 
Sveti angel razložena in približana otrokom 
preko zgodb, ki ponazarjajo prav vsako 
besedo v tej molitvi. Poleg zgodb je še kratka 
svetopisemska razlaga, ki naredi vez med 
zgodbo in molitvijo.
40 strani, 22 x 20 cm, zvezek

redna cena 6,00 EUR akcijska cena 4,85 EUR

PONATIS

PONATIS 
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ROŽNI VENEC Z NAJMLAJŠIMI 

uredil Marko Suhoveršnik 
ilustracije Juan Juvančič

Papež prosi vsakega izmed nas, da se vsak 
dan povežemo z Jezusom in njegovim Očetom 
v molitvi rožnega venca. To je tako, kot da 
bi poklicali Jezusa in Marijo po telefonu in 
jima sporočili, kako radi ju imamo. Z molitvijo 
rožnega venca sporočamo, da v svojem srcu 
nosimo Jezusovo življenje in njegovo veselo 
novico. Knjižica vsebuje vse štiri dele rožnega 
venca in Litanije k mami Mariji (kratka in 
spremenjena oblika Litanij Matere Božje).
28 strani, 8 x 11,5 cm, zvezek

redna cena 2,00 EUR akcijska cena 1,25 EUR

MAIN. MARIJA DOMINIKA MAZZARELLO

avtor Luca Desserafino 
ilustracije Teresa Alberini

67 knjižica v zbirki Mladinska knjižnica 
je posvečena Mariji Dominiki Mazzarello, 
ustanoviteljici salezijank ali sester Hčera 
Marije Pomočnice. Zgodba o njenem lepem 
in blagoslovljenem življenju z besedami, ki 
“pobožajo” preprosta in radovedna otroška 
ušesa. Prav takšna je bila tudi Marija 
Dominika Mazzarello.
39 strani, 17 x 24 cm, zvezek

redna cena 4,50 EUR

NOVO 

IMAŠ MOČ 
Pripoved o Petru Klepcu

avtorica Karmen Jenič 
ilustracije Juan Juvančič

Na podlagi oratorijske dramske igre za Oratorij 
2019 je nagrajena pisateljica Karmen Jenič 
spisala kratko in simpatično zgodbo o Petru 
Klepcu za otroke. Namenjena je predvsem 
otrokom 1. in 2. triade. Ilustriral jo je Juan 
Juvančič, ki riše tudi za oratorijski priročnik. 
Ob poplavi raznoraznih (tudi poganskih) 
različic pripovedk o Klepcu smo tako dobili s 
krščanskimi vrednotami in oratorijsko zgodbo 
usklajeno zgodbo, primerno za branje v 
prostem času na oratoriju, za spominek za 
otroke ali za večerno branje v družini.
32 strani, 16.5 x 23.5 cm, zvezek

redna cena 4,90 EUR akcijska cena 2,90 EUR
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10 stripov o don Bosku in njegovih 
pomembnih somišljenikih: Dominiku Saviu, 
Zeferinu Namuncuráju, Artemiju Zattiju, 
Tereziji Valsé, mami Marjeti, Magdaleni 
Morano, Mihaelu Rui, Mariji Dominiki 
Mazzarello in Lavri Vikunja.
28 - 32 strani, 13,5 x 20,5 cm, zvezek

redna cena (za posamezen strip) 2,00-3,00 EUR 
akcijska cena (za posamezen strip) 1,60-2,40 EUR

Svetost 
tudi zate
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ČOKOLADNE SANJE MALEGA JAKOBA

avtor Jože Brojan 
ilustracije Erna Kovač

Otroci veliko sanjajo. Njihov svet je poln 
fantazije in določeni dogodki, ki se med 
letom vrstijo v natančno določenem 
kronološkem zaporedju, se najprej uresničijo 
v sanjah. Pričakovanje Miklavža, tega velikega 
dobrotnika otrok, ki ga obdajajo angeli in 
parklji, je za večino otrok nepozabno doživetje, 
ki ga je težko primerjati s kakšnim drugim.
24 strani, 23.5 x 16.5 cm, zvezek

redna cena 4,00 EUR akcijska cena 2,95 EUR

POLHEK IN MIKLAVŽEVI OREHI

avtorica Stanka Devjak 
ilustracije Nina Šulin

Kratka ilustrirana zgodba o Miklavžu, ki so 
mu angelci zaspali in ga je mali polhek rešil 
zagate.
32 strani, 21 x 15 cm, zvezek

redna cena 4,50 EUR akcijska cena 3,00 EUR

ANGEL  
PRIPOVEDUJE BOŽIČNE ZGODBE

avtorica Stanka Devjak 
ilustracije Nina Šulin

Štiri ilustrirane božične zgodbe v eni knjigi 
(Kakšen je Marijin obraz, Mali svetilkar, Marijina 
culica in Simeonova svetilka) so lepe na 
pogled in prijetne za branje ali poslušanje.
56 strani, zvezek

redna cena 6,50 EUR akcijska cena 4,95 EUR

ANGEL BERAČEK IN MIKLAVŽEVA 
POPRAVLJALNICA IGRAČ

avtorica Stanka Devjak 
ilustracije Nina Šulin

Zgodba o najbolj revnem angelu Beračku, 
ki ga nadangel Gabrijel pošlje na zemljo, da 
ljudem ponese betlehemsko luč. Ljudje ga ne 
sprejmejo, zaposleni so vsak s svojimi skrbmi. 
Ko potrka na vrata zadnje hiše v mestu mu 
odpre preprosta vdova in ga povabi za mizo. 
Angelček otrokoma, ki sta ostala brez očeta, 
pripoveduje zgodbo o Miklavževi popravljalnici 
igrač. Nato zapusti mesto in se poda v manjši 
kraj kjer tolaži in pomaga različnim ljudem.
64 strani, 23.5 x 16.5 cm, zvezek

redna cena 6,50 EUR akcijska cena 4,95 EUR
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SPOZNAJ JEZUSOVO ŽIVLJENJE

avtor Adalberto Mainardi 
ilustracije Ilaria Pigaglio

Jezusovo življenje je polno neverjetnih dogodivščin, potovanj in 
srečevanj s tolikimi ljudmi, ki so ga potrebovali. Tu lahko prebereš 
in odkriješ pomembne dogodke iz njegovega življenja, od tedaj, ko 
je spal v jaslih pa do dneva, ko se je vrnil k svojim prijateljem na 
velikonočno jutro. A njegove zgodbe še ni konec: manjkajo barve 
in domišljija. To je naloga zate, da jo dopolniš. 
48 strani, 19 x 26,5 cm, zvezek

redna cena 8,50 EUR akcijska cena 6,80 EUR

POBARVANKE BOG JE DOBER

Serija devetih svetopisemskih pobarvank o Jezusovem življenju in 
življenju nekaterih drugih pomembnih svetopisemskih oseb.
18 ali 32 strani, 19.5 x 26.5 cm, zvezek

redna cena (za posamezno pobarvanko) 2,50 EUR akcijska cena 1,95 EUR

NOVO 
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NA POTI Z MARIJO, JEZUSOVO MATERJO 
Družabna igra

Družabna igra za družine, odrasle in otroke. Igra 
s figurami in kocko ni samo igra, ampak je tudi 
spoznavanje Marijine vloge v odrešenju in tudi 
spoznavanje Svetega pisma. Z zbiranjem talentov 
si lahko pridobimo zmago, na poti pa si moramo 
med seboj pomagati. Tako je igra zanimivejša.
Primerna je za dva do sedem igralcev, ki vsaj 
malo poznajo sveto pismo. Prav gotovo je 
primerna ob raznih druženjih (oratorij, otroška in 
mladinska srečanja …). Ob igri se lahko naučimo 
veliko stvari iz naše zgodovine odrešenja.
Igra vsebuje: 140 kartic, 7 igralnih figuric, igralno 
ploščo, kocko za metanje, navodila za igro.

redna cena 29,90 EUR akcijska cena 19,90 EUR

MEDŽUGORSKA MARIJA  
Igrača

Prikupna igrača medžugorske Marije, ki jo 
lahko postaviš tudi na mizo ali poličko. Igrača 
je izdelana iz finega in kakovostnega pliša. 
Operemo jo v pralnem stroju in je varna za 
uporabo pri otrocih. 
Primerno za otroke od 3. leta starosti.
Velikost: 30 cm

redna cena 19,50 EUR  
akcijska cena 14,95 EUR

ZALIN SPOMIN

ilustracije Anja in Zala Podobnik

Igra spomin s 24 pari slikic iz Svetega pisma 
in cerkvene zgodovine. Iskanje parov je malo 
zahtevnejše, ker sličici nista enaki, ampak 
vsebinsko povezani, a prav zaradi tega 
zanimivejše (sicer imajo pari enako obrobo). 
Priložena je še knjižica z razlago parov, kar 
pomeni, da se med igro lahko tudi učimo.
Igra vsebuje: kartice 6 x 7,8 cm;  
knjižico 15 x 12 cm

redna cena 5,80 EUR akcijska cena 4,60 EUR

KROG ŽIVLJENJA

avtorici Urša Remic in Ajda Račič 
zajem in oblikovanje zvoka Jure Mihevec

CD z 12 avtorskimi duhovnimi pesmimi, ki so jih zapeli otroci, stari od 6 
do 12 let, iz župnije Ljubljana Rakovnik. Pesmi so namenjene otroškim in 
mladinskim pevskim zborom ter drugim glasbenim zasedbam.
redna cena 12,00 EUR akcijska cena 9,60 EUR
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ADVENTNE KARTICE

Jezus se ne bo rodil, če se ne bo rodil v naših 
srcih. Kartica s kratko svetopisemsko mislijo 
in z jasno simbolično ilustracijo za vsak dan 
adventa ti bo omogočila bogato duhovno 
pripravo na bistvo božičnega praznika.  
Kartica te lahko spremlja ves dan  
kjerkoli: v zvezku ali knjigi, za mobilnim 
ovitkom ali v računalniški torbi,  
zataknjena za ogledalom ali  
na pisalni mizi. Izbira je tvoja!
25 kartic, 6,5 x 12 cm

redna cena 3,95 EUR

LJUBI, DOKLER IMAŠ ČAS

avtor Giancarlo Isoardi

Avtor ponižno in preprosto nagovarja bralca s 
‘sodobnimi prilikami’. Tudi Jezus, veliki učitelj, 
je uporabljal prilike, da je oznanjal čuda 
Kraljestva. Hotel je, da bi ga razumeli preprosti 
in ponižni. Z edinim namenom, da bi za nekaj 
trenutkov zadržal bralca, avtor želi ponuditi 
nekaj namigov za razmislek v luči evangelija. 
65 strani, 12 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

redna cena 5,00 EUR akcijska cena 3,85 EUR

O DON BOSKU PRIPOVEDUJEJO

avtor José J. Gómez Palacios

Pred nami je vrsta izpričanih zgodb iz don 
Boskovega življenja, ki jih pripovedujejo »reči«, 
ki so imele opravka z don Boskom – najprej 
malim in živahnim Janezkom, potem z velikim 
prijateljem mladih don Boskom. Tako don 
Boska spoznavamo z druge strani. Oziroma: 
ob teh zgodbah se učimo, kako pomembne so 
v našem življenju drobne stvari. Kako močno 
lahko zaznamuje naše življenje zelo droben 
spominek, bežno srečanje, prava beseda ob 
pravem času.
128 strani, 12 x 19,5 cm, mehka vezava z zavihki

redna cena 8,00 EUR akcijska cena 4,95 EUR
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USPOSOBLJENI ZA SREČO 
Ideje za osebni razmislek  
in delo s športno skupino

avtorji Boštjan Jamnik, Marko Suhoveršnik, 
Robin Ulaga 
ilustracije Dušan Đukić

V knjižici je zbranih 28 rekvizitov, ki 
predstavljajo različne treninge, da bi zares 
postali usposobljeni animatorji.
Vsako poglavje je sestavljeno iz kratke razlage 
rekvizita, ki nam pomaga lažje razumeti 
določeno vrednoto (za kaj treniramo). Sledi 
ogrevanje, odlomek Božje besede, ki nas 
uvede v razmišljanje o določeni tematiki. 
Misel trenerju je mišljena kot preprosto 
premišljevanje, »meditacija«. 
Lahko jo uporabimo za osebni razmislek ali 
pogovor z mladimi. Vedno sledi skupinska vaja 
(igra, delo v skupini …), ki jo lahko izvedemo 
s skupino mladih. Podobno kot v šoli tudi tu 
dobimo nalogo, ki naj bi jo poskušali izvesti 
doma, v šoli, službi …
61 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

redna cena 9,00 EUR akcijska cena 5,50 EUR
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VEČ KOT IGRIŠČE

avtor Claudio Belfiore 
ilustracije Federico Milone

Priročnik za vse tiste, ki želite preko športa 
vzgajati mlade. Preprosti, a praktični napotki, 
nekaj teorije in konkretne izkušnje bodo 
koristno vodilo vsakemu trenerju ali voditelju 
športne skupine.
99 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

redna cena 10,00 EUR akcijska cena 6,00 EUR

»POGLEJ ME!« 
Cirkuški pristop: delo z otroki in mladostniki 
preko cirkuške umetnosti

avtor Steven Desanghere

Knjižica prinaša preudaren uvid v odnos med 
učenjem v klasičnem pomenu besede in 
učenjem, ki vključuje fizične umetnosti, ki jih v 
našem primeru predstavlja cirkus.
»Ne gre samo za trike in material, ampak za 
pristop, od katerega bi se lahko pedagogi, 
mladinski delavci, kulturni delavci in pedagogi 
športne vzgoje česa naučili, ne da bi jim bilo 
treba izvesti en sam samcat cirkuški trik.«
63 strani, 16 x 23 cm, spiralna mehka vezava

redna cena 15,00 EUR

NOVO 

KAKO ZABIJATI GOLE HUDIČU?

avtor Enrique Jimenez 
ilustracije Maribel Lechuga

Pridruži se Jezusovi ekipi, tako bomo lahko 
premagali hudiča v tekmi življenja. Pogum! 
Z Jezusom bomo dosegli zmago nad 
skušnjavami in bomo zabijali gole vseh vrst. 
V tej tekmi sta samo dve ekipi: Nebeška 
selekcija in Uporniška banda. In tu igramo vsi, 
ni rezerve in ne klopi.
Obuj si športno obutev in pojdi na igrišče 
kot pravi Božji otrok, da boš dosegel najbolj 
ganljiv pokal, kar si jih kdaj videl – nagrado 
večnega življenja.
63 strani, 15 x 21 cm, mehka vezava

redna cena 14,99 EUR

7x2=LJUBEZEN 
Matematika  
14 del usmiljenja

avtor Diego Goso 
ilustracije Christian De Marco

Dela usmiljenja so izjemen in konkreten 
evangeljski program: živeti, kot je živel Jezus, 
in kazati usmiljeno obličje Očeta. 
Pred vami je torej 14 jasnih pravil. Vsako 
izmed njih je predstavljeno z bogatim 
naborom anekdot, sporočil papeža Frančiška, 
zgodb iz vsakdanjega življenja v župniji.
96 strani, 14 x21 cm, mehka vezava

redna cena 9,90 EUR

NOVO 

NOVO 
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DOVOLJ, AMEN, KONEC! 
Tako ne morem več biti župnik

avtor Thomas Frings

V 13. knjigi Pedagoške zbirke spoznamo 
zgodbo nemškega duhovnika Thomasa 
Fringsa, ki se je leta 2016, 29 let po 
duhovniškem posvečenju, odpovedal službi 
župnika in odšel v samostan. V knjigi govori 
brez dlake na jeziku, omenja nepravilnosti in 
ponuja vpogled v življenje nemškega župnika. 
Kritizira, vendar kaže tudi nove poti ter ponuja 
razlage in zametke rešitev. Thomasu Fringsu 
je jasno, da mora Cerkev, če hoče preživeti, 
znova postati pristnejša. 
148 strani, 13,5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

redna cena 19,80 EUR akcijska cena 13,90 EUR

PREŽIVEL PO ČUDEŽU

avtor Tom Uzhunnalil

Avtobiografija Toma Uzhunnalil-a, kjer avtor 
spregovori o svojem otroštvu in salezijanskem 
poklicu vse do strašnih dni, ki jih je preživel 
kot talec islamskih skrajnežev v Jemnu. To je 
zgodba upanja, molitve in rešitve.
144 strani, 13.5 x 20.5 cm, mehka vezava z zavihki

redna cena 14,50 EUR

ABBA – LJUBI OČKA 
Pretresljiv Klic Božje Ljubezni

avtorica Frančiška Marija križane Ljubezni

V izboru premišljevanj in modrosti sestre 
Frančiške Marije križane Ljubezni vam knjiga 
približa neskončno ljubezen Nebeškega Očeta.
116 strani, 12,5 x 18,5 cm, trda vezava

redna cena 6,00 EUR akcijska cena 4,80 EUR

»Poln sem energije in ljubim svojo 
Cerkev. Nič drugega nočem biti kot 
duhovnik. Toda tako ne gre več 
naprej.« thomas frings

»Ni pomembno kje in kdaj bom 
umrl. To, kar največ šteje, je tisto,  

za kar živim, to za kar delam  
in umrem.«  

tom uzhunnalil

NOVO 

»Jaz sem sama srž Življenja. Jaz 
Sem Izvor vsega Bivanja. Od Mene 
vse izhaja in k Meni se vse vrača.  
Jaz Sem Alfa in Omega.«
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»SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ« V SLOVENIJI 
Ob 200-letnici krstne izvedbe

avtor Štefan Alojzij Ferenčak

Predstavitev zgodovine pesmi Sveta noč, blažena noč v Sloveniji. 
Po vsem svetu najbolj znana in priljubljena božična pesem Stille 
Nacht, heilige Nacht je prvič zazvenela pri polnočnici v župniji 
Oberndorf, severno od Salzburga. Besedilo je 24. decembra 
1818 izročil tamkajšnjemu organistu in učitelju Franzu Xaverju 
Gruberju (1787–1863) s prošnjo, naj ga uglasbi. Pesem sta pri 
polnočnici 1818 zapela njena avtorja, Joseph Mohr (tenor) in 
Franz X. Gruber (bas) ob Mohrovi spremljavi na kitari, ker so 
v cerkvi odpovedale orgle. Tako je ves krščanski svet pri lanski 
polnočnici obhajal 200-letnico krstne izvedbe te pesmi.
Tudi v Sloveniji Mohr-Gruberjeva pesem Sveta noč, blažena 
noč ne sme manjkati pri božičnem bogoslužju, še zlasti pri 
polnočnici. Še več! Kot pri nobeni drugi božični pesmi, sodeluje 
prav pri tej pesmi zelo zavzeto in globoko doživeto vse navzoče 
občestvo.
16 strani, 15 x 21 cm, zvezek

redna cena 2,50 EUR akcijska cena 1,50 EUR

DOBRO JE BITI ČLOVEK

avtor Anton Trstenjak

Trstenjakova knjiga Dobro je biti človek je po 
30 letih ponatisnjena. dr. Anton Trstenjak je 
bil predvsem antropolog – znanstvenik, ki se 
je poglabljal v vprašanje, kdo in kaj je človek. 
Pričujoče delo je razširjeno predavanje, ki ga 
je imel avtor v župniji sv. Družine v Mostah 
(Ljubljana) v okviru tečaja Za življenje.
163 strani, 12,5 x 19 cm, mehka vezava

redna cena 9,50 EUR akcijska cena 6,60 EUR

ŠARBEL 
Skrita svetost – zmagoslavje čudežne moči

avtor Bojan Zadravec

Življenjepis svetega Šarbela iz Libanona, 
zavetnika družine miru.
Okoli njegovega groba je 45 dni in noči 
brlela svetloba, a telo je ostalo nestrohnjeno 
vse do današnjih dni. Ob grobu se je čutil 
poseben vonj. Samo prve tri mesece po 
njegovi smrti je zabeleženih 350 ozdravljenj 
po njegovi pripročnji, zaradi katerih so ga že 
za časa življenja, še posebno po smrti klicali 
čudodelnik. Leta 1965 ga je papež Pavel 
VI. proglasil za blaženega, leta 1977 pa za 
svetnika.
75 strani, 12 x 20 cm, mehka vezava

redna cena 12,00 EUR akcijska cena 6,00 EUR

PONATIS 
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MOČ V MOJIH ROKAH 
Film upanja in moči molitve

Moč v mojih rokah je film upanja, ki kaže, s kakšno močjo lahko 
molitev odgovarja na duhovno krizo, ki prežema kulturo. V filmu  
nastopajo mnogi znani posamezniki, pa tudi običajni ljudje in družine. 
Njihova ganljiva in nadihujoča osebna pričevanja ter Marijina sporočila 
iz prikazovanj, ki jih je potrdila Cerkev, gledalca spodbujajo, da bi se 
odzval, in spreminjajo srca, družine, skupnost in narode. 
80 minut, slovenski podnapisi

redna cena 13,90 EUR akcijska cena 11,10 EUR

JEZUS, VATE ZAUPAM 
CD z desetimi korali  
na besedila svete Faustine Kowalske

glasba Tomaž Vlahović, Olga Pirih, Marko 
Petrušić orgle Marko Petrušič bariton 
Janko Potočnik

redna cena 8,00 EUR akcijska cena 6,40 EUR

CERKVENO LETO V PESMI

avtor Oktet Oremus

redna cena 11,00 EUR akcijska cena 8,90 EUR

BOG, ENA SAMA LJUBEZEN  
Drobne spodbude na veliki poti k Bogu

avtorica Barbara Bajželj

Delo teologinje, žene, matere, predvsem pa 
krščenke, obdane z darovi d/Duha, Barbare 
Bajželj, katerega osrednja tema so spodbude 
na poti k Bogu. Knjiga, ki vas osebno nagovori 
in vam omogoči vzdušje domačnosti, v 
katerem boste lahko sproščeno razmišljali. 
Glavno sporočilo knjige je, kako ljubljeni in 
spoštovani ste kot od Boga ustvarjeno bitje.
204 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava

redna cena 14,00 EUR

SREDI BETONA ROJEVA SE CVET

avtorica Mateja Debeljak

Zbirka čudovitih in iskrenih misli, ki pričujejo 
o poglobljeni poti avtoričinega duhovnega 
dozorevanja. Avtorica se ne boji pokazati 
svojih misli razočaranja, strahov, bolečine …
123 strani, 10 x 16 cm, mehka vezava

redna cena 6,00 EUR akcijska cena 4,80 EUR

NOVO 
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MARIJANSKI KOLEDAR 2020 
Stenski Marijanski koledar in žepni koledarček

fotografije Sonja Kamplet Rotar
Marijanski koledar za leto 2020 prinaša cerkveni 
koledar z godovnimi zavetniki in cerkvenimi 
prazniki. Fotografinja Sonja Kamplet-Rotar 
je obiskala nekatere samostane in duhovna 
središča, ki jih vodijo redovniki in redovnice 
ter v objektiv ujela njihove kapele in molitvene 
kotičke, v katerih se zbirajo k molitvam 
in premišljevanju. Lepote kapel redovnih 
skupnosti in samostanov tako krasijo Marijanski 
koledar 2020 in na ta način podajajo roko 
vsem slovenskim domovom, ki jim je koledar 
namenjen.
Stenski koledar: 6 listov, 22 x 45 cm 
Žepni koledarček: 7 x11 cm

redna cena (stenski+žepni) 2,5 EUR 
redna cena (žepni) 0,10 EUR
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   Naročilnica 
za božično devetdnevnico 2019

NOVO 

Naročam BOŽIČNO DEVETDNEVNICO 2019

knjižica Glej zvezdice Božje    izvodov

plakat z listki      izvodov

na naslov

Datum in podpis



ZA PRAZNIČNI BLAGOSLOV 

 KOMPLET 3 ogeljčki + kadilo (20 g) 1,65 EUR
 Oglje 100 kom (40 mm) 12,20 EUR
 Oglje 100 kom (33 mm) 8,00 EUR
 Kadilo (10 g) 0,85 EUR









Božična devetdnevnica 2019

avtorica Darja Ovsenik 
ilustracije Urša Rožič

Pravijo, da zvezde povedo vse. Naše tri zvezdice  
Večernica, Svetlana in Zvezdana ne napovedujejo  
usode, so pa zanimiva druščina, ki ob večerih in  
skodelici zvezdne kavice opazujejo in veselo  
komentirajo dogajanje na Zemlji. Stvar ne bi bila  
nič posebnega, če ne bi opazile, da se na tam  
doli godijo sila nenavadne reči ... 
Od neke 14-letnice, ki ji Bog naznani, da bo rodila, do 
njenega zaročenca Jožefa, počitnic in zanimivega potovanja, 
ki se je končalo z najbolj veselo novico na svetu.

Knjižica 7,00 EUR
Plakat z listki 0,95 EUR

Glej, zvezdice božje


