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DEDKOVA OČALA 
avtor Roberto Aliaga 
ilustracije Miguel Cerro

Moj dedek ima ogromna očala, ki mu kar 
osemintridesetkrat povečajo stvari. Ker so 
stekla očal tako zelo debela, so njegove oči 
videti čisto majhne, kot oči liščka. Dedkova 
očala so čudovita, ker jih uporablja za vse in 
celo spreminjajo obliko in barvo reči.

Slikanica z besedilom v pisanih črkah.

30 strani, 22,5 x 21,5 cm, trda vezava

cena 18,80 EUR

ČAROVNIJE MAČKA ROKA 
avtor Jordi Cervera 
ilustracije Núria Coll

Nič lepšega kot čaranje in zabavne 
dogodivščine mačka Roka. Prava pustolovščina 
za preganjanje dolgčasa. Otroška knjiga z 
velikimi tiskanimi črkami in zelo enostavna za 
branje.

26 strani, 17 x 21 cm, trda vezava

cena 18,80 EUR

DRUŠČINA ŠTIRIH M-JEV 
avtor Juan Ramón Santos ilustracije Paula Blumen

Madam Golosín ima to grdo navado, da rada zagreni dan otrokom, 
ki obiskujejo njeno trgovino s sladkarijami. Matilde, Manuel in dve 
Maríi se odločijo, da se ji bodo maščevali, zato ustanovijo skrivno 
društvo, Druščina štirih M-jev. Medtem ko načrtujejo svoj povratni 
udarec, odkrijejo, da ima Madam Golosín doma kar hude težave. 
Otroci se v svoji dobroti odločijo, da ji bodo pomagali, kar sproži 
avanturo, v kateri jim bo pomagala tudi psička Lulú. 

144 strani, 13 x 19.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 16,00 EUR DOBITNICA NAGRADE 
ŠPANSKE ZALOŽBE EDEBÉ  
ZA  OTROŠKO LITERATURO 

OTROCI

NOVO
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OTROCI

OTROČIČI IN KRALJESTVO

avtor Jakob Biffi

Avtor kardinal Giacomo Biffi (1928-2015) je 
v preprostih in kratkih pesmicah, ki jih krasijo 
čudovite ilustracije, otrokom predstavil Jezusovo 
življenjsko zgodbo in njegov nauk. 
24 strani, 16.5 x 16.5 cm, zvezek

cena 3,50 EUR  akcijska cena 1,50 EUR

PETROV PETELINČEK

avtor Stanka Devjak 
ilustracije Nina Šulin

Bogato ilustrirana pripoved o Jezusovem 
trpljenju, smrti in vstajenju skozi oči Petrovega 
petelinčka. Njegova radovednost ga vodi po 
poti, ki jo je prehodil Jezus. S svojim kikirikanjem 
opozarja apostole in žene, da so končno uvideli, 
da Jezus ni umrl, ampak živi.

24 strani, 28 x 18.5 cm, trda vezava

cena 16,00 EUR  akcijska cena 10,00 EUR

SVETI JOŽEF 
avtor Francesca Fabris 
ilustracije Silvia Fabris

Slikanica v sliki in besedi prinaša Jožefove 
življenjske dogodke, ki so opisani v Svetem pismu 
in izročilih. V njej spoznamo ”moža, ki je ostal 
neopažen, moža vsakdanje obzirne in skrite 
prisotnosti. In vendar je njegova vodilna vloga 
brez primere v zgodovini zveličanja.”

24 strani, 20 x 22 cm, trda vezava

cena 12,50 EUR  akcijska cena 8,20 EUR

FRANČIŠEK SALEŠKI 
avtor Elena Pascoletti 
ilustracije Michela Ameli

Gospod in gospa Boisy sta prišla v cerkev, kjer 
sta dala krstiti prvorojenca. Po očetu sta mu 
dala ime Frančišek. Frančišek Saleški je živel v 
čudovitem gradu pod gorami. Odpovedal se je 
častem in bogastvu ter sledil Jezusu. Kot škof ga 
je prinašal v mnoga srca z »orožjem« ljubezni in 
miline.

24 strani, 20 x 22 cm, trda vezava

cena 10,99 EUR

NOVO
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OČE NAŠ
avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Marinella Cesale
27 strani, 22 x 20 cm, zvezek
cena 5,00 EUR  akcijska cena 3,85 EUR

DESET ZAPOVEDI, RAZLOŽENIH OTROKOM
avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Antonio Lapone, Cristina Stella
32 strani, 22 x 20 cm, zvezek
cena 5,00 EUR  akcijska cena 3,00 EUR

ZDRAVA, MARIJA
avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Marinella Cesale
28 strani, 20 x 22 cm, zvezek
cena 5,00 EUR  akcijska cena 3,00 EUR

SVETI ANGEL, RAZLOŽEN OTROKOM
avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Vittorio Pavesio
40 strani, 22 x 20 cm, zvezek
cena 6,00 EUR  akcijska cena 4,60 EUR

EVHARISTIJA, RAZLOŽENA OTROKOM
avtorja Anna Peiretti, Bruno Ferrero 
ilustracije Fabrizio Zubani
44 strani, 22 x 20 cm, trda vezava
cena 10,00 EUR  akcijska cena 6,00 EUR

SMRT, RAZLOŽENA OTROKOM
avtorja Anna Peiretti, Bruno Ferrero 
ilustracije Antonio Lapone, Cristina Stella
24 strani, 22 x 20 cm, trda vezava
cena 9,00 EUR  akcijska cena 5,40 EUR

Bogato 
ilustrirane 
knjižice 
znanega pisca 
Bruna Ferrera 
prinašajo izvirne 
zgodbe, preko 
katerih lahko 
najmlajšim 
približamo 
osnove 
krščanske vere 
in etosa.

OTROCI
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OTROCI

Brian Mcneill: PLASTICUS

avtor Beatriz Osés 
ilustracije Mónica Armiño

Brian Mcneill je dvanajst let in ima oranžne lase, ostrižene 
Aill je ime majhnega irskega mesteca, v katerem živijo malo 
nenavadni prebivalci. Brian Mcneill je tipičen predstavnik 
vaščanov. Star je dvanajst let in ima oranžne lase, 
ostrižene na gobico. In Aspergerjev sindrom. Aspergerjev 
sindrom je razvojna motnja, ki sodi v skupino motenj 
avtističnega spektra. Vsega skupaj v vasi Aill živi petdeset 
prebivalcev. Deluje kot vasica, v kateri se nikoli ne zgodi nič 
nenavadnega. 
A resnica je ravno nasprotna. Pod pečinami, ki obkrožajo 
to malo vas, je na plaži Brian Mcneill na enem od svojih 
vsakodnevnih sprehodov odkril truplo gospe Reilly, zavzete 
okoljevarstvenice. In tako se začne pustolovščina Plasticus.
Plasticus je namreč največje mednarodno podjetje za 
proizvodnjo industrijske plastike. Pred nekaj leti so svojo 
tovarno odprli le pet kilometrov od te idilične vasice. Prav 
gospa Reilly je obtožila tovarno Plasticus, da njihova čistilna 
naprava ne deluje in da spuščajo v morje neomejene 
količine odpadkov.

124 strani, 13 x 19.5 cm,  
mehka vezava z zavihki

cena 18,00 EUR

V TEJ PUSTOLOVŠČINI Z 
OKOLJEVARSTVENIM PRIDIHOM 
SE SKRIVATA OBILICA HUMORJA 
IN CEL KUP ZAPLETOV.

NOVO

Brian Mcneill: LOVE.COM

avtor Beatriz Osés 
ilustracije Mónica Armiño

Brian Mcneill med jutranjim sprehodom po plaži 
že drugič naleti na truplo, zato mora s policistom 
Connollyjem in irskim terierjem Anonimom znova 
raziskati primer. Ko oče Quinn prizna, da je zavrnil poroko 
žrtve z virtualnim dekletom, potem ko se je za visoko 
plačilo prijavil v spletno agencijo za zmenke, sledi kažejo 
na spletno stran LOVE.COM. Vendar se kmalu pojavijo 
novi osumljenci.

Prihodnjo pomlad prihaja nadaljevanje!
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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

cena 8,50 EUR  akcijska cena 5,45 EUR

OTROCI

BERNARDKA

avtor Lore Dürr-Freckmann

Brezčasna pripoved o sv. Bernardki Lurški, ki 
se ji je v votlini prikazala Božja mati Marija in ji 
naročila, naj spodbudi molitev rožnega venca. 
Razodela ji je svoje ime, ki si ga nepismena 
Bernardka ne bi mogla izmisliti: “Jaz sem 
Brezmadežno spočetje.” 
32 strani, 21.5 x 25.5 cm, trda vezava

cena 6,00 EUR  akcijska cena 3,80 EUR

NAVIHANČEK S ČRNIMI LASMI

avtor Jože Brojan 
ilustracije Erna Kovač

Zgodba Navihanček s črnimi lasmi je sveža, 
polna topline in hrepenenja po lepih starih časih, 
kar morajo poznati tudi mlade generacije, če 
hočemo ohraniti Slovenijo takšno, kot jo imajo 
tuji turisti najraje: kot raj pod Triglavom!
34 strani, 16.5 x 23.5 cm, zvezek

cena 4,40 EUR  akcijska cena 2,70 EUR

BARVAM JEZUSA

ilustracije Silvia Allocco

Otroci, ki radi barvajo, bodo lahko dodobra 
spoznali dogodke Jezusovega življenja. Tudi 
tisti, ki ne barvajo, bodo ob zanimivih ilustracija 
poglobili svoje znanje o Jezusovem življenju. 

64 strani, 30 x 21 cm, mehka vezava

cena 8,50 EUR  akcijska cena 6,25 EUR
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OTROCI

DON BOSKO PRIJATELJ OTROK

avtor Vit Dlapka 
ilustracije Alena Urbankova

V slikanici češkega pisatelja in ilustratorke je don 
Bosko predstavljen v preprosti obliki, prilagojeni 
otrokom, s prijaznimi slikami in kratkim 
besedilom.
32 strani, 19 x 25.5 cm, zvezek

cena 2,00 EUR  akcijska cena 0,80 EUR

MAIN

avtor Luca Desserafino 
ilustracije Teresa Alberini

Zgodba o Mariji Dominiki Mazzarello, ustanoviteljici 
salezijank, njenem lepem in blagoslovljenem 
življenju v besedah, ki “pobožajo” preprosta in 
radovedna otroška ušesa.
39 strani, 17 x 24 cm, zvezek

cena 4,50 EUR  akcijska cena 2,00 EUR

NAŠ PRIJATELJ JURIJ

avtorica Jeanne Perego 
ilustracije Giovanni Manna

Kratka predstavitev sedanjega papeža Frančiška 
s čudovitimi ilustracijami, namenjena otrokom.
45 strani, 22 x 32.5 cm, trda vezava

cena 9,50 EUR  akcijska cena 6,00 EUR

ANDREJ MAJCEN,  
ODSEV VZHODNEGA NEBA

avtor Juan Juvančič

Priznan ilustrator je v stripovske okvire ujel 
zanimive in za marsikoga neznane pripetljaje 
salezijanskega misijonarja na Kitajskem in v 
Vietnamu, Božjega služabnika Andreja Majcna.

32 strani, 19 x 29 cm, zvezek

cena 12,00 EUR  akcijska cena 8,50 EUR
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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

cena 4,00 EUR  akcijska cena 2,00 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

cena 4,50 EUR  akcijska cena 2,85 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, 24 x 17 cm, zvezek

cena 6,50 EUR  akcijska cena 3,00 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

cena 6,50 EUR  akcijska cena 3,20 EUR

OTROCI
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OTROCINA POTI Z MARIJO, JEZUSOVO MATERJO 
Družabna igra

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.

cena 29,90 EUR  akcijska cena 17,00 EUR

MARIJA IZ BLAGA 
Igrača

Prikupna igrača medžugorske Marije za 
okrasitev (otroške) sobe ali domačih prostorov.
Igrača je izdelana iz finega in kakovostnega 
pliša. Je pralna v pralnem stroju in varna za 
uporabo pri otrocih.
Primerno za otroke od 3. leta starosti.
30 cm

cena 19,50 EUR  akcijska cena 14,95 EUR

ZALIN SPOMIN 
Družabna igra

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

cena 6,50 EUR  akcijska cena 3,60 EUR
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SPREHOD PO CERKVI 
Kratek vodnik po cerkvi za otroke (DVD)

Knjigo lahko beremo tudi drugače, na zaslonu, ko 
zgodbe, ki jih gledamo pred seboj, pripovedujejo 
igralci v različnih jezikih. 
Vsak se sam odloči, v 
katerem od devetih 
jezikov bo sledil zgodbi. 
Slovenskim bralcem 
zgodbe pripoveduje 
najboljši med 
slovenskimi radijskimi 
napovedovalci Jure 
Sešek.
Dolžina: 20 min

cena 12,50 EUR 
akcijska cena 6,25 EUR

KROG ŽIVLJENJA (CD)

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.
cena 12,00 EUR  akcijska cena 5,50 EUR

OTROCI

KRIŽEV POT  
ZA OTROKE 
Pobarvanka  
in molitev 

Pred vami je 
Jezusov križev 
pot za molitev 
in barvanje v 
družini.

Vsako postajo 
spremlja kratka  
razlaga za najmanjše. Poleg ilustracije se nahaja 
tudi kratka molitev, ki jo lahko zmolite vsi skupaj.

30 strani, 21 x 30 cm, zvezek

cena 3,50 EUR  akcijska cena 2,50 EUR

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 1,20 EUR

PONATIS
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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

cena posamezne pobarvanke 2,50 EUR  akcijska cena posamezne pobarvanke 1,45 EUR

SVETOST V SALEZIJANSKI DRUŽINI

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.
13,5 x 20,5 cm, zvezek

cena posameznega stripa 3,00 EUR akcijska cena posameznega stripa 1,70 EUR

DON BOSKO 
ŽIVÍ SVOJE 
SANJE

cena  
2,00 EUR

akcijska cena  
1,00 EUR
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ČEZ GORE IN ČEZ MORJE 
Mladinski roman

avtor Dirk Reinhardt

Pisatelj pravi: “Ob pisanju romana sem se pogovarjal z 
mladimi begunci iz Afganistana, ki jim je uspelo priti v 
Nemčijo in so večinoma še v azilnem postopku. Številni so bili 
pripravljeni govoriti z menoj o svojih izkušnjah le anonimno, 
iz razumljivih razlogov. Njihove zgodbe so v tej ali oni obliki 
vtkane v roman, kot liki in prizorišča, vtisi in deli dogajanja.
In predvsem pripovedi, ki jasno kažejo naslednje: Pogosto 
prav v najtežjih razmerah uspevajo posebno dragocene 
stvari. Silovita volja do preživetja. Samodejna pripravljenost 
pomagati. Pristno prijateljstvo. Lepota.
In: poezija.”
221 strani, 14 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 22,50 EUR akcijska cena 19,30 EUR

DIRK REINHARDT, letnik 1963, je študiral zgodovino in germanistiko, potem 
pa najprej delal kot svobodni novinar. Od leta 2009 piše otroške in mladinske 
knjige ter se preživlja s pisateljevanjem. Živi in dela v Münstru.
www.autor-dirk-reinhardt.de

MLADI

BOG JE BOG ČLOVEŠKEGA SRCA

avtor Michel Tournade 

»Mogli bi si predstavljati, da se naš škof iz Annecyja udeleži 
svetovnih dnevov mladih in pripravlja svojo škofijo na jubilejno 
leto. Tedaj bi se na Filotejo, mlado študentko na fakulteti, na 
dijakinjo v srednji šoli, ali na Teotima, študenta medicine ali pa 
koga, ki študira ob delu, obrnil s tikanjem.«

Ta prilagoditev je hotela ohraniti ter prenesti misli in spoznanja 
savojskega škofa, zaljubljenega v naravo in dejavnega v svetu, ki 
potrebuje ljubezen. Kakor je hitri vlak nadomestil poštno kočijo, 
tako primeri v knjigi skušajo priklicati naše okoliščine in njene 
stvarnosti. 

»Knjižica te vabi, da odkriješ duhovno zakoreninjenost, ki ti jo 
ta mladi škof predlaga, da okusiš in odgovoriš na neizmerno 
ljubezen, s katero te Bog ljubi,« še dodaja Michel Torunade v 
besedi na pot prebiranja Filoteje 21. stoletja.

140 strani, 13,5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 22,00 EUR 

NOVO 
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MLADI
DEKLICA IZ KIJEVA 
avtorija Luca Crippa, Maurizio Onnis 

Alisa je stara deset let in živi v občinskem 
stanovanju na obrobju Kijeva z očetom 
Semjonom˝ter mamo Polino. Novice s 
televizije so iz dneva v dan slabše, vendar 
nihče noče verjeti, da bodo Rusi res napadli 
prestolnico. 

To je izhodišče Alisine zgodbe, izjemnega 
romana in resnice o deklici v nočni mori 
rusko-ukrajinskega konflikta. Zgodba ene 
družini in hkrati tisočih družin. To je tudi 
zgodba o odpornosti in izjemnem pogumu. 
Starejših ljudi, žensk. O otrocih, ki potujejo 
sami na stotine kilometrov, s telefonsko 
številko, ki jo je mama zapisala na njihovo 
roko. Zgodba, ki ganljivo vznemirja, razburja, 
zaradi katere razumemo, kako strašen zločin 
je vojna. Zgodba o boju, končno o upanju, ki 
se ne vda krivici, smrti, najbolj krutemu nasilju. 
Ker želi ponovno staviti na ljudi in na mir.

204 strani, 15 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 25,90 EUR

NOVO 

BERGERACOV SINDROM 
avtor Pablo Gutiérrez 

Bergeracov sindrom ima preprost zaplet: 
nekaj mesecev spremljamo skupino mladih, ki 
pripravljajo predstavo, ter opazujemo razvoj 
njihovih odnosov. Zgodba temelji na doživetjih 
avtorja Pabla Gutiérreza, ko je s svojimi dijaki 
pripravljal odrsko uprizoritev. Skozi oči skupine 
dijakov lahko znova odkrivamo gledališče ali 
ga ga doživljamo prvič z njegovimi omejitvami 
in čarobnostjo, trenutki obupa in evforije. 
Avtor skozi prvoosebno pripovedovalko Marino 
razmišlja o pričakovanjih, sramežljivosti, 
predsodkih, prijateljstvu in ljubezni. 

Pablo Gutiérrez je delo napisal po navdihu 
skupine šestnajstletnih dijakov, ki so vztrajali 
pri uprizoritvi Cyrana iz Bergeraca ter s 
predstavo na šoli dosegli izjemen uspeh.

158 strani, 15 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 17,60 EUR akcijska cena 14,90 EUR

DOBITNICA NAGRADE 
ŠPANSKE ZALOŽBE EDEBÉ  

ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST
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DIH UPANJA ZA SVET, KI SE DUŠI

avtor Isaac Gómez León 

Drobne nitke, ki izvirajo iz skritosti – ker izvirajo 
iz globočine – studenca papeževih misli. To 
delo ti ponuja kapljico za kapljico, dan za dnem 
majhne požirke, da jih počasi uživaš in okušaš.
96 strani, 12 x 19,5 cm, mehka vezava

cena 7,00 EUR  akcijska cena 3,30 EUR

MLADI

130 TVITOV SVETEGA DUHA 
Kako sem hčerki razložil  
vprašanja in odgovore za birmo

avtor Leon Marc  
v sodelovanju s p. Primožem Jakopom

Knjižica je namenjena v prvi vrsti mladim, ki se 
pripravljajo na birmo, pa tudi njihovim staršem, 
botrom in župnikom, da bodo laže pomagali 
mladim v spoznavanju in usvajanju resnic 
krščanske vere na sodoben način.
88 strani, 12,5 x 20 cm, mehka vezava

cena 8,50 EUR  akcijska cena 7,00 EUR

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

cena 10,00 EUR  akcijska cena 5,50 EUR

NAPOTKI ZA DUHOVNO ŽIVLJENJE

avtori Janez Bosko 

V knjigi so zbrani spisi, ki posebej opredeljujejo 
duhovnost sv. Janeza Boska, njegov duhovni 
nauk. Lahko bi jih vzeli kot “šolo svetosti, veljavno 
za vse stanove”. 

284 strani, 15 x 22 cm, trda vezava

cena 13,00 EUR  akcijska cena 7,20 EUR
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NA DVORIŠČU DOMIŠLJIJE 
Gradivo za pripravo krajših oratorijev  
in duhovnih vaj za otroke

V knjigi najdete 6 sklopov, ki so tematsko vezani 
na risane filme. Ob njih so pripravljene kateheze, 
molitve in nekatere velike igre. Zanimiva je 
predvsem zato, ker so tematike poznane in 
sodobne, hkrati pa lahko iz njih potegnemo 
veliko poučnega za otroke.
176 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava

cena 12,00 EUR  akcijska cena 7,60 EUR

REŠENA IZ PEKLA 
Kako sem iskala  
izgubljeno nedolžnost

avtor Ania Golędzinowska

Življenjska pot, zaznamovana s težko družinsko 
izkušnjo, mnogimi ponižanji, zablodami, 
stranpotmi in predvsem z odkritjem vere, ki je 
dalo njenemu življenju novo vrednost, je v navdih 
mnogim mladim in mnogim ženskam po svetu.

224 strani, 15.5 x 23 cm, mehka vezava

cena 14,90 EUR  akcijska cena 7,60 EUR

MLADI

ZGODI SE  
TVOJA VOLJA 
avtorica  
Vanesa Lozano

Želela si je z 
njim ponovno 
poseliti svet po 
apokalipsi, končala 
pa je ugrabljena 
v perujskem 

pragozdu. Leto in pol potem ko je prečkala 
ocean, da bi tam našla svojo »rešitev«, je Patricio 
Aguilar, osemnajstletno dekle iz Španije, perujska 
policija našla v zapuščeni kolibi. Tam je skrbela 
za štiri tuje otroke in svojo novorojeno deklico, 
katere oče je njen ugrabitelj, guru Félix Steven 
Manrique.

242 strani + 8 strani barvne priloge  
14 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 23,00 EUR akcijska cena 19,55 EUR

NE JEZITE 
PETRE 
avtor  
Riccardo C. Mauri

Petra je 
»nepomembna« 
gimnazijka – tako 
se vsaj počuti. Živi 
sama z očetom, 
odkar ju je pred 
desetimi leti 
zapustila mama in 
žena. Na domači 
zabavi ob njenem 
šestnajstem rojstnem dnevu se je sošolec 
Tommaso, v katerega je zaljubljena, iz nje grobo 
ponorčeval. 

140 strani 
15 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 16,00 EUR  akcijska cena 13,60 EUR
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MLADI

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

cena 8,00 EUR  akcijska cena 4,95 EUR

I LOVE FRANČIŠEK avtor Roberto Benotti 

Kot je znal Robin Hood, legendarni in skoraj istoimenski angleški heroj 
iz Sherwoodskega gozda, spretno uporabljati puščice, da bi dal zaklade 
revnim, se RobiHood, moderni “vitez brez madeža (glede na to, da uporablja 
flomaster!) in brez strahu” zabava, ko zbira misli in izvirna dejanja cenjenega 
glavnega junaka, da bi podaril žarek veselja njegovim oboževalcem.
168 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,50 EUR  akcijska cena 3,50 EUR

BOŽJI SMEHLJAJI avtor Roberto Benotti 

“Bog nas je ustvaril, da bi bili srečni! Problem 
pa je takšen postati v svetu, v katerem tudi humoriste, sicer malo preveč 
predrzne, ubijajo. Karikature, ki jih predstavljam, nas skušajo skozi smeh 
vedno bolj približati tistemu Bogu, ki se je v Izakovem imenu opredelil kot 
»nasmejan« in ki nam pravi: »Zmeraj se veselite.”
168 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,50 EUR  akcijska cena 4,00 EUR

O DON BOSKU  
JE MOGOČE REČI  
TOLIKO STVARI

avtor Giancarlo Isoardi

Ko je don Bosko prišel v Turin, »je gledal okoli 
sebe« in je odkril »bivanjska obrobja« mesta, ki je 
bilo v polnem industrijskem razmahu. Ob bivanju 
s fanti in z ubogo mladino je uvedel vzgojno 
metodo, ki temelji na preventivi in reševanju 
najbolj izobčenih in obupanih. S skupino mladih 
duhovnikov in laikov je gradil delavnice, šole 
in oratorije, ki so se iz takratnega glavnega 
mesta Italije širili v daljne dežele, kjer se je 
uveljavil njegov »preventivni sistem«, ki temelji na 
»razumu, veri in ljubeznivosti«.

144 strani, 12 x 19.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,90 EUR  akcijska cena 4,40 EUR
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»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.
63 barvnih strani, 16 x 23 cm, spiralna vezava

cena 15,00 EUR  akcijska cena 8,25 EUR

ANGEL PODARI PERUT  
IN DRUGE ZGODBE

avtorica Stanka Devjak

Zgodilo se je, da je dobri Bog, ko je ustvarjal 
vidni in nevidni svet, pri svojem najmanjšem 
angelu nekaj pozabil dodati. Ta angel je imel 
namreč le eno perut.
144 strani, 12 x 19,5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,00 EUR  akcijska cena 4,30 EUR

MLADI

ABC animatorstva v salezijanskem slogu

Knjiga prinaša 53 tematik, ki so pomembne 
za vsakega animatorja. Vsebine so zasnovane 
glede na vzgojno-pastoralno izkušnjo velikega 
vzgojitelja in animatorja mladih sv. Janeza Boska.

152 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava

cena 12,00 EUR  akcijska cena 4,50 EUR

IGRAJ SE Z MANO!

avtor Gašper M. Otrin

V knjigi najdete 375 iger različnih kategorij, 
ki odgovarjajo na različne potrebe, določeni 
ciljni skupini in zahtevam okolja. Naj igra 
najde prostor v srcu vsakega in vsakdo bo 
znova našel otroško razigranost in veselje, ki 
napolnjuje srce.

240 strani, 15 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 15,70 EUR  akcijska cena 10,00 EUR
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MLADI

ZMIGAJMO 
MINISTRANTE 2

avtorji Andreas 
Schöllmann, Patrik C. 
Hörnig, Thomas Arzner

Mnogi izmed vas ste že 
izkusili, da so ministranti 
od 11. do 14. leta starosti 
zelo težavna skupina. Po 
eni strani se jim zdi, da že 
vse vedo (kar ni res), po 
drugi strani pa imajo na 
voljo celo kopico drugih 
interesnih dejavnosti, 
tako da mnogi bojkotirajo 
ali pa celo zapustijo 
ministrantsko skupino.
Splača se vztrajati in 
delati naprej.
137 strani, 15 x 21 cm, 
spiralna vezava

cena 11,00 EUR   
akcijska cena 7,00 EUR

KER SEM MINISTRANT

avtorica Simone Hohnecker

Poučna knjiga za ministrantke 
in ministrante, ki hočejo odriniti 
bolj na globoko in kaj več 
zvedeti o svoji službi.
86 strani, 13.5 x 19.5 cm,  
mehka vezava

cena 4,00 EUR   
akcijska cena 1,50 EUR

MINISTRANTSKI  
ŽEPNI LEKSIKON

avtor Marko Suhoveršnik

300 razloženih pojmov iz 
bogoslužnih služb, drž, časov, 
predmetov, vzklikov, oblačil, 
praznikov in prostorov.
90 strani, 11 x 16.5 cm,  
mehka vezava

cena 5,00 EUR   
akcijska cena 3,50 EUR

PSIHOSOCIALNO-
INTERAKTIVNE IGRE  
ZA OTROKE IN MLADE

avtoriji Gašper M. Otrin, Matjaž 
Veber, Mojca Hojnik, Sanja  
O. Brodnjak

112 strani, 15 x 21 cm, mehka 
vezava z zavihki

cena 12,90 EUR   
akcijska cena 8,30 EUR

ADVENTNE KARTICE

Kartice ti bodo omogočile 
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,

cena 3,95 EUR   
akcijska cena 3,00 EUR
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MLADI

DON BOSKOVA MISEL  
Z ILUSTRACIJO

Sveti Janez Bosko nam je postregel 
z mnogo čudovitimi mislimi. V seriji 
njegovih misli, ki jih spremljajo lične 
ročne ilustracije vam tokrat ponujamo 
zelo aktualno misel: »Delaj dobro in 
pusti vrabčkom čivkati!« Naj nam bo 
spodbuda, da se ne utrudimo delati 
dobro v današnjem svetu in pustimo 
vrabčkom čivkati.
Velikost 13 x 18 cm

cena 14,90 EUR   
akcijska cena 11,40 EUR

NOVO 

po sledeh salezijanske svetosti

ARTEMIJ ZATTI, SORODNIK UBOGIH

avtor Enzo Bianco

Ob razglasitvi za svetnika prvega salezijanca po don Bosku, ki ni umrl 
mučeniške smrti, je v salezijanski družini živahno završalo: salezijanec 
brat Artemij Zatti, ki je deloval v Argentini, nam po besedah vrhovnega 
predstojnika Ángela Fernándeza Artimeja v vsakdanjem življenju 
predstavlja izraz Božje ljubezni, ki jo je sprejemal in tudi vračal. Gre za 
predlog »svetosti sosednjih vrat« oziroma srednjega razreda svetosti, o 
kateri nam s tolikšno naklonjenostjo govori papež Frančišek, ki je Artemija 
9. oktobra 2022 na trgu sv. Petra v Vatikanu razglasil za svetnika.
72 strani, 15 x 19,5 cm, mehka vezava

cena 6,90 EUR akcijska cena 5,90 EUR

AKASH BASHIR, PAKISTANSKI PRIČEVALEC

avtor Pierluigi Cameroni

Življenje Akasha Bashirja (Akaš Bašir) je presenetljivo vsakdanje. 
Salezijanski dijak, mlad katoličan, rojen v skromni družini, a z globoko 
in iskreno vero. Študiral je v salezijansem zavodu v Pakistanu, v mestu 
Lahore, v krščanskem okrožju Youhanabad.
48 strani, 15 x 19,5 cm, mehka vezava

cena 8,00 EUR
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TI SI DUHOVNIK VEKOMAJ 
avtor kardinal Robert Sarah

Kardinal Robert Sarah v knjigi »Ti si duhovnik 
vekomaj« - Meditacije o podobi duhovnika 
v štirinajstih poglavjih obravnava temelje 
duhovniške službe in poslanstva. Tehtno 
odgovarja na hudo krizo, ki pretresa katoliško 
Cerkev. V knjigi nas nagovorijo: cerkvena 
učiteljica sveta Katarina Sienska, papež sveti 
Gregorij Véliki, sveti Janez Zlatousti, sveti 
Janez Pavel II., kardinal Jean-Marie Lustiger, 
sveti Bernard iz Clairvauxa, papež Benedikt 
XVI., Georges Bernanos, sveti Janez Henrik 
Newman, papež Frančišek, papež Pij XII. in 
sveti Avguštin.

144 strani, 13 x 19.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 16,00 EUR

NOVO

KATEKIZEM DUHOVNEGA ŽIVLJENJA 
avtor kardinal Robert Sarah

Ta knjiga bi rada preprosto spremljala vse, ki jim je pri 
srcu, da odgovorijo na Božjo ljubezen z izpolnjenim, 
srečnim in rodovitnim življenjem, ki se razcveta v 
večno srečo, da častijo Boga. Poraja se iz želje, da 
bi jim pomagala prehoditi notranjo pot duhovnega 
dvigovanja in jih uvajala v veselje srečanja, ki spremeni 
življenje. Te vrstice pritekajo od srca do srca z 
evangelijem in osebo Jezusa Kristusa, z željo, da bi 
se pri bralcu zbudil isti od srca do srca, mu pomagal 
iti vase, na kraj notranje Božje navzočnosti, da bi to 
njegovemu naporu za spreobrnjenje dalo otipljivost, 
pokazalo pot, ki ji je treba slediti, in stvarna sredstva, 
ki jih je treba uporabiti, da bi postavili Boga v središče 
svojih poglavitnih skrbi.

144 strani, 13 x 19.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 16,00 EUR

ODRASLI

ROBERT SARAH se je rodil 15. junija 1945 v Ourousu v Gvineji in je bil kot 
najmlajši škof na svetu posvečen 8. decembra 1979. Papež Benedikt XVI. ga 
je imenoval za kardinala. Od leta 2014 do 2021 je bil prefekt Kongregacije za 
bogoslužje in disciplino zakramentov. Je član Kongregacije za zadeve svetnikov, 
Kongregacije za evangelizacijo narodov in Kongregacije za vzhodne Cerkve.
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ODRASLI

ODGOVOR VERE 
avtor Hans Urs von Balthasar

Kardinal Hans Urs von Balthasar (1905-1988) 
je našim bralcem že kar znano ime. Bil je 
teolog lepote in Božjega veličastva. Bil je 
tenkočuten duhovni voditelj, ki je nevsiljivo 
spremljal posameznike, predvsem študente, 
in skupnosti posvečenega življenja. Bil je 
ploden prevajalec in graditelj mostov zlasti 
med francosko in nemško kulturo. Predvsem 
pa je bil človek – človek, ki ga niso mogli 
zadovoljiti ne filozofija ne literatura ne glasba; 
človek, ki je bil povsod doma in duhovno 
nenehno na poti, izrazit religiozni genij, ki 
mu je vedno znova šlo za tisto eno, ki je v 
življenju potrebno. Človek, poln evangeljskega 
duha uboštva in odpovedi, iz katerega raste 
in se razcveta resnična svoboda (prof. Janez 
Zupet).

140 strani 13,5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 10,90 EUR  akcijska cena 9,80 EUR

KAREL DE FOUCAULD: NEPOPOLNI BRAT 
avtorica Margarita Saldaña Mostajo  

Papež Frančišek ga navaja kot »še eno 
osebo globoke vere, ki je iz svoje intenzivne 
izkušnje Boga prehodila pot preobrazbe, 
dokler ni začutila, da je brat vsem«. Knjiga 
prinaša biografski in duhovni portret tega 
novega svetnika, »nepopolnega brata, ki je 
želel postati univerzalni brat, s ponižnostjo 
na poti, ki je bila že večkrat prehojena,« pravi 
avtorica. Po njenem mnenju bi »svetost, 
h kateri nas Karel de Foucauld vodi v 21. 
stoletju, lahko videli z dveh dopolnjujočih se 
zornih kotov. Prvi je iskanje. Karel je bil človek, 
ki je vse življenje iskal, bil je raziskovalec 
puščav, pa tudi iskalec Boga, smisla, globine 
in pomembnosti. Po drugi strani pa je 
Karlova razsežnost kot človeka, ki ne doseže 
v celoti tistega, kar bi rad, in na njegovi poti 
se pojavljajo sence. Sprejema svoje zlome, 
vendar se pusti oblikovati Bogu in resničnosti. 
To je zanimivo potovanje, na katerem se lahko 
znajde tudi sodobni iskalec.

194 strani, 13 x 20 cm, mehka vezava z zavihki

cena 23,50 EUR

NOVO
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ODRASLI

PRAVO PRIJATELJSTVO

avtor Bruno Ferrero

Bruno Ferrero z zgodbami, ki jih piše, želi 
posnemati Jezusov način razlaganja: »Brez prilike 
pa jim ni govoril; a svojim učencem je posebej 
vse razlagal« (Mr 4,34). Njegove zgodbe so neke 
vrste preproste prilike s kratim naukom, ki bralca 
usmerjajo na pot za Gospodom. Knjižica kot 
cvetober najlepših Ferrerovih zgodb bo zagotovo 
nagovorila in navdušila tudi slovenskega bralca. 
126 barvnih strani, 13.5 x 21 cm, trda vezava

cena 9,90 EUR

Zmenek
—
»Hočeš iti z mano v kino?«
»Kaj hočeš gledati?«

»Tebe.«

… Moja najmlajša hčerka je hotela, da ji vsak 
večer pred spanjem preberem eno pravljico. 
Nekega dne sem prišla na idejo in kupila 
zgoščenke s posnetimi pravljicami za otroke. 
Deklica se je naučila ravnati z njimi in nekaj 
dni je bilo vse v redu, dokler mi ni nekega 
večera v roke porinila knjigo pravljic.

 »Ljuba moja,« sem rekla, »saj znaš vključiti 
predvajalnik.«

 »Znam. Ne morem pa mu sesti v naročje,« je 
odvrnila deklica.

NA KAVI S PRIJATELJI

avtor Giancarlo Isoardi

Zdijo se samo zgodbice, a lahko postanejo pravi 
življenjski nauki. Zaradi interneta je izmenjava 
novic, dogodkov in dnevnega dogajanja zelo 
hitra. Tudi pripovedi, pravljice in zgodbice, ki so 
bile nekoč last začaranega kraljestva in večini 
prepovedane, so postale javna lastnina in 
predmet izmenjave, ki si ga delijo mnogi jeziki  
in narodi …  
126 barvnih strani, 13.5 x 21 cm, trda vezava

cena 9,90 EUR

BOŽIČNE 
ZGODBE

avtor  
Bruno Ferrero

Božične zgodbe v tej knjigi razlage 
ne potrebujejo, pač pa zbranost in 
spoštovanje do skrivnosti, ki jo je 
prenekateri poslušalec občutil in jo 
še vedno čuti. Nekatere je mogoče 
pripovedovati s tiho glasbeno 
spremljavo ob praznovanju ali bedenju, 
druge oživiti v skromni predstavi ali 
majhnem gledališču.
232 strani, 12 x 19.5 cm, mehka vezava

cena 14,50 EUR  akcijska cena 7,50 EUR

PONATIS
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ODRASLI

POKLICANA

avtorica Paula Faris

Ali se zavedam svoje 
verske poklicanosti 
– kdo sem in k 
čemu sem poklican? 
Ali lahko to svojo 
poklicanost jasno 
opredelim? Ali so 
moje poklicno delo, 

moja služba, moje starševstvo, moji hobiji in 
moji velikopotezni življenjski načrti v skladu s to 
poklicanostjo ali pa jih usmerja kaj drugega?
148 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 21,50 EUR  akcijska cena 15,00 EUR

NEVARNOSTI IN 
STRANPOTA  
V POSVEČENEM 
ŽIVLJENJU

avtor Dysmas De Lassus

Br. Dysmas de Lassus, 
prior v Veliki Kartuziji, 
avtor knjige Nevarnosti 

in stranpota v posvečenem življenju, v trinajstih 
poglavjih pokaže na ideal Bogu posvečenega 
življenja. Ob modrosti svetnikov redovnih 
ustanoviteljev stvarno oriše lepoto poklicanosti in 
tudi človekovo krhkost, ker nosimo zaklad v prstenih 
posodah. Knjiga se je porodila iz srečanja z več 
žrtvami raznovrstnih odklonov. Avtor obravnava 
nevarnosti in stranpota v posvečenem življenju ter 
zlorabe, ki se pri tem dogajajo. Knjiga odpira nova 
obzorja posvečenim osebam – a morda ne le njim. 

362 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 29,50 EUR  akcijska cena 26,50 EUR

IGRA V KOTU

avtorica Stanka Devjak

Stanko Devjak 
v novi zbirki še 
vedno srečujemo 
na poti, kakor je 
zastavila svojo 
prvo zbirko 
Visoke vode. 
Krajine, kjer se 
zdaj mudi, so 
naslikane z nekaj 
impresionistične 
manire, migotave 
so in razpršene, 
da bi potem 
splaval iz globine 
escherjanski 
skelet, stopnišča, 
arkade, priprta 
in odprta vrata, razgledni stolpi kot neka 
vesoljna katedrala. Že od prve zbirke jo 
spremlja občutje svetosti te zgradbe – kar 
najde v provansalski krajini. To ni svet, ki živi 
zase in smo v njem mi, uokvirjeni v njegovo 
stalnost in neogibnost. Bolj se zdi, da bo 
izginil, ko zapremo oči, da bo gozd nekdo 
posekal, ker ga več ne gleda »bela spletična«, 
ki ve, da se v njenem pogledu razkriva prava 
narava sveta, ki zre Onkraj. Vse to spremlja 
rahla patina vzvišenega jezika z arhaičnimi 
besedami kot »ravan« ali »opoldanska 
vročica«. Del tega svečanega, notranjega 
pogleda je tudi subtilno dojemanje narave, 
ko vidi, kako se čez travnik in vroča zrcala, ki 
nastanejo s segretim zrakom, razlije belina 
konj v ravnici. Slavec še poje v obokih gozda. 
Kakor da je v njeno poezijo vdrla arabska in ji 
podarila nežnost doživljanja.…  
110 barvnih strani, 11 x 25 cm, mehka vezava

cena 12,50 EUR

NOVO
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SOL, NE MED 
Za vero, ki žge

avtor Luigi Maria Epicoco

»Vera ni kaj sladkega, kot žlica medu, ki jo 
vzamemo, da lažje pogoltnemo grenka zdravila.« 
151 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 20,00 EUR   
akcijska cena 15,45 EUR

ODRASLI

SVETI JANEZ PAVEL VELIKI

avtor Luigi Maria Epicoco

Mladi, a že priznani duhovni pisatelj, duhovnik 
Luigi Maria Epicoco, je v zaupnih pogovorih 
s papežem Frančiškom med junijem 2019 in 
januarjam 2020 zbral kratek in preprost, a 
vsebinsko izredno bogat duhovni spomin na 
velikega slovanskega papeža, ki je postal »takoj 
svetnik«. 
96 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 19,00 EUR  akcijska cena 12,00 EUR

LUIGI MARIA EPICOCO (1980) je duhovnik škofije Aquila (Italija). Na 
papeški lateranski univerzi v Rimu in na Inštitutu za verske študije »Fides et 
ratio« v Aquili poučuje filozofijo. Posveča se predavanjem ter formaciji laikov in 
redovnikov s konferencami, duhovnimi obnovami in duhovnimi vajami.

NOVO 
NEKDO, PO KOMER SE LAHKO ZGLEDUJEMO 
Za duhovnost pričevanja

avtor Luigi Maria Epicoco

Pričevalci so glasniki preroške besede, ki nam jo Bog še naprej daje sredi temačnega sveta, in 
svetilke, ki svetijo v temi. Po njihovi zaslugi nam teme ni treba preklinjati, ampak se lahko skoznjo 
prebijamo zavedajoč se, da ne vodi k niču, ampak k Očetu.
151 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 15,50 EUR  
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MOJE ŽIVLJENJE JE V TVOJIH ROKAH

avtor Wilfrid Stinissen

Tudi če smo popolnoma »samooskrbni« in 
»samozadostni«, se lahko še vedno prepustimo 
Božjim rokam. Ob prebiranju knjige se človek 
hitro zave, da nismo mi gospodarji svojega 
življenja, kraja, družine. 
103 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,50 EUR akcijska cena 8,00 EUR

ODRASLI

BOŽJA MATI V ŽIVLJENJU PATRA PIJA

avtor Marcellino Iasenzaniro

Lahko zatrdimo, da so duhovni sinovi, 
četudi niso poznali toliko podrobnosti pri 
ravnanju Jezusove Matere, ob tem izrednem 
Gospodovem služabniku vendarle iz tisoče 
znamenj uganili njeno dejavno in materinsko 
navzočnost.
266 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 15,00 EUR  akcijska cena 12,70 EUR

CAPLJAL SEM PO STOPINJAH 
SVETNIKOV

uredil Alojzij Slavko Snoj

Navedeni odlomki, razvrščeni v štirinajst 
tematskih sklopov, so dobeseden prepis 
duhovnih misli misijonarja Majcna, da bi tako 
neposredno kar najbolj osvetljevale njegovo 
človeško, krščansko in salezijansko rast.
135 strani, 12 x 19 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,50 EUR  akcijska cena 5,00 EUR

UČITELJ, NAUČI NAS MOLITI

avtor Andrea Gasparino

Molitev je velik in zahteven dar. Ni v tem, da 
se naučimo nekaterih pojmov, ampak je način 
življenja. In vendar lahko v enem mesecu 
postavimo temelje resnemu uvajanju v molitev.
144 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 17,50 EUR  akcijska cena 14,50 EUR
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ODRASLI

TEORIJA SPOLA

avtor Eugenio Alburquerque Frutos 

V obliki 25 vprašanj in odgovorov je strnjena 
bistvena tematika okoli teorije-ideologije spola.
100 strani, 12 x 19,5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 13,90 EUR  akcijska cena 6,00 EUR

SEZUJ SI ČEVLJE Z NOG

avtor Nicola Bux

Sociologija namesto teologije, svet, ki zastira 
nebesa, vodoravno brez navpičnega, posvetnost, 
ki izganja sakralnost. 
Avtor z vso resnostjo spregovori o zakramentih.
223 strani, 13.5 x 20.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 26,90 EUR  akcijska cena 16,99 EUR

ČASTNI DRŽAVLJAN

avtor Franc Maršič

Naši predniki so vedno račuali predvsem na svojo 
poštenost in pridnost, obenem pa so zaupali 
v Božjo pravičnost in Marijino varstvo. Častna 
beseda in stisk roke sta v preteklosti držala bolj 
kakor danes vsi zakoni in predpisi.
65 strani, 12.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 8,00 EUR  akcijska cena 4,10 EUR

BOŽIČNE ZGODBE 
Od adventa do svetih treh kraljev

Božične pripovedi se množijo, odkar si kristjani 
pripovedujemo o Jezusovem rojstvu. V 
Lukovem evangeliju piše, da so začeli pastirji 
že v Betlehemu pripovedovati, kar jim je bilo 
povedano, in ‘vsi, ki so slišali, so se začudili temu, 
kar so jim povedali pastirji’ (Lk 2,18). Zgodbe so 
nastajale prav zato, da bi ljudje zvedeli.
232 strani, 12 x 19,5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 14,50 EUR  akcijska cena 6,50 EUR



Katalog založbe Salve 2022            27

MARIJANSKI KOLEDAR 2023 
Stenski Marijanski koledar in žepni koledarček

fotografije Sonja Kamplet Rotar
Fotografinja Sonja Kamplet Rotar se je 
sprehodila po slovenskih župniščih in 
samostanih ter v fotografski objektiv ujela 
liturgična oblačila, ki so ob enem bogastvo 
slovenske katoliške kulturne dediščine.
Skoraj je ni župnije ali redovne skupnosti, kjer 
ne bi imeli mašnega plašča z Marijino podobo, 
monogramom ali simbolom. Tudi to priča, kako 
se je naša dežela že od nekdaj zatekala k Mariji 
in po njej prosila Božje milosti in usmiljenja.
Stenski koledar: 6 listov, 22 x 45 cm 
Žepni koledarček: 7 x 11 cm

cena (stenski + žepni) 3,00 EUR 
cena (žepni) 0,10 EUR

NOVO 

ODRASLI

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

cena 14,50 EUR  akcijska cena 7,95 EUR

KORUPCIJA IN GREH

avtor Jorge Mario Bergoglio 

Gre za jasno in kratko besedilo, ki nas spodbuja 
k iskanju pristne zavezanosti.
“Ko pišem te besede za naše nadškofijsko 
srečanje, želim, da bi nam pomagale razumeti 
nevarnost osebnega in družbenega zloma, 
ki ga predstavlja pokvarjenost (korupcija); in 
želim, da bi pripomogle k čuječnosti, saj nas 
vsakodnevno sobivanje z grehom lahko pripelje 
do pokvarjenosti.”
40 strani, 11.5 x 18.5 cm, vzezek

cena 2,00 EUR  akcijska cena 0,50 EUR
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RAZNO

KADILNICA

Srebrna kadilnica višine 10 cm
cena 14,90 EUR

KADILO Z OGLJEM (1)

10g kadila z 1 tableto oglja
cena 1,10 EUR

KADILO Z OGLJEM (2)

10 g kadila s 3 tabletami oglja
cena 2,00 EUR

OGLJE večje 

10 tablet oglja s premerom 40 mm
cena 2,70 EUR

OGLJE paket (1)
Paket 10 kosov oglja po 10 tablet 40 mm
cena 17,60 EUR

OGLJE paket (2)
Paket 14 kosov oglja po 6 tablet 40 mm
cena 14,20 EUR

OGLJE manjše

10 tablet oglja s premerom 33 mm.
cena 2,99 EUR
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RAZNO

KADILO 300 g

cena 13,10 EUR

KADILO navadno 10 g

cena 0,90 EUR

KADILO navadno 500 g  

cena 11,10 EUR

JEZUŠČEK

figurica Jezuščka, ročno barvano
cena 1,00 EUR

PASTIR

razne figurice pastirjev
cena 2,00 EUR

KADILO boljše 10 g

cena 1,00 EUR OTROŠKE JASLICE 

Jaslice iz 11 figuric, primerne za otroke
cena 47,99 EUR
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RAZNO

KOMPLET JASLICE

Višina 15 cm  
cena 64,90 EUR   

Višina 20 cm  
cena 111,90 EUR   

Višina 30 cm  
cena 198,50 EUR   

Višina 45 cm  
cena 399,50 EUR   

PLAKETA SVETE DRUŽINE

Možnost samostojne postavitve ali obešanja
cena 4,20 EUR  

Obesek RIBICA iz oljčnega lesa

cena 1,30 EUR  

Igra SPOMIN VSOTA

Lesena namizna igra je namenjena je prdvsem 
otrokom v prvih razredih osnovne šole, v igri pa 
bodo uživali tudi starši in starejši. Igra razvija 
tako motorične, kot tudi umske sposobnosti od 
spoznavanja barv, števil do samega pomnenja in 
računanja do dvajset
cena 26,90 EUR  

KOMPLET JASLICE majhne

8 figur, višina 4 cm
cena 6,50 EUR  

RAZPRODANO
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RAZNO

OBESEK ZA KLJUČE 
Don Bosko in Marija Pomočnica 

Obesek z motivom don Boska ali Marije pomočnice 
Višina obeska je 7 cm
cena posemeznega obeska 5,00 EUR  

USB KLJUČEK 
z motivom don Boska

16 GB

cena 16,00 EUR   

ROČNA ILUSTRACIJA Z ENO ČRTO 

Umetnica Valeriya, nekdanja arhitektka, ki je ponovno odkrila svojo ustvarjalnost v risanju 
ilustracij iz ene same črte. Pri risanju začne s praznim listom papirja, s črto in z mislijo na 
rezultat – cilj je črto oblikovati tako, da bo vsak prepoznal sliko. Ilustracije z eno črto v svoji 
preprostosti ponudijo veliko globino umetniškega izražanja.

Velikost A6 cena 18,90 EUR  akcijska cena 16,20 EUR

Velikost A5 cena 22,90 EUR  akcijska cena 19,50 EUR

Velikost A3 cena 34,90 EUR  akcijska cena 29,70 EUR



Popusti se ne seštevajo. Ponudba velja za vse izdelke, kakor je označeno, oziroma 
do razprodaje zalog. Cene vključujejo DDV. Pri cenah si pridržujemo pravico po-
pravka. V primeru odstopanja cen vas bomo ob vašem povpraševanju ter naročilu 
o tem obvestili. 
Za vse artikle, vključene v Miklavževem košu 2022, razen novosti, veljajo dodatni ko-
ličninski popusti pri nakupu enakih artiklov: nad 10 izvodov 5 %, nad 20 izvodov 10 %,  
nad 30 izvodov 15 %, nad 50 izvodov 20 %, nad 100 izvodov 25 % in nad 200 
izvodov 30 %. Akcija velja od 21. 11. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do prodaje 
zalog.
Več ponudb na www.salve.si in v Knjigvarni DON BOSKO pod rakovniškimi arkadami 
(Rakovniška 6, Ljubljana).

Izdala založba Salve d. o. o., Ljubljana. Oblikovanje . 
November 2022. 2. elektronska izdaja.

stopite v stik z nami

059 339 400
narocila@salve.si

www.salve.si

obiščite nas

Knjigvarna DON BOSKO
Rakovniška 6

1000 Ljubljana
Pon – pet: 8.00 – 18.30
Sobota: 8.00 – 12.00

Nedelje, prazniki in dela prosti dnevi: zaprto

DODATNI 

POPUSTI NA 

KOLIČINSKE 

NAKUPE!


