ZA MIKLAVŽEV KOŠ VAM PRIPOROČAMO:
ZA NAJMLAJŠE … do 8/9 let
NOVO

Zalin Spomin, 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. Cena: 5,80 €
SESTAVLJANKA, puzzle slika jaslic, osemdelna sestavljenka (iz lanske bož.devetd.) predstavlja sliko jaslic. Cena 1,30 €

NOVO

brez popusta

Čokoladne sanje malega Jakoba, Jože Brojan, il. 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, ki ga obdajajo angeli in parklji, je za večino otrok nepozabno
doživetje, ki ga je težko primerjati s kakšnim drugim. Jakobove sanje se niso dogajale v kakšni veliki mestni
stolpnici, ampak v prikupni leseni hiški ob robu gozda, kjer sta v kamri spala Jakob in Maša. Cena: 4,- €

Narobe svet v deželi narobe, Jože Brojan. Kdaj si za majhnega otroka zanimiv? Ko nisi strogi znanstvenik,
ampak si upaš stvari obrniti na glavo, ko mladega nadebudneža izzivaš s podobo sveta, ki je obrnjen na glavo.
In malček se ti smeje, se ne strinja s teboj in ti oporeka: »Dedi, to pa ni res! Ti se motiš!« Takšna je nova
kratka poezija Jožeta Brojana. Cena 2,80 €.
Don Bosko, prijatelj otrok - Vit Dlapka, il. Alena Urbankova. Življenje don Boska je tokrat predstavljeno
s prijaznimi slikami in kratkim besedilom. Cena: 2,00 €.
Navihanček s črnimi lasmi, Jože Brojan, il. Erna Kovač. Kdo je Brojanov Navihanček s črnimi lasmi? Običajen
fant iz tradicionalne hribovske vasi. Ne sedi za računalnikom, da bi si iskal nove prijatelje s klikom na miško.
Otroci so komunikativni in izkoristijo prosti čas, da so skupaj, povezani drug z drugim. Cena: 4,40 €.

AKCIJA

UGANKE, Alenka Helena Bizjak, ilustr. Anka Hribar Košmerl. Uganke dopolnjevanke so namenjene predšolskim
otrokom, pa tudi otrokom prve triade osnovne šole. Cena broširane: 1,50 € (redna cena: 2,50 €); trdo vezane:
4,- € (redna cena: 6,30 €).

AKCIJA

Koledarske uganke za Špelco in Mateja, A. H. Bizjak, A. H. Košmerl. Uganke so na tematiko
pomembnejšega svetnika ali dogodka v vsakem mesecu čez leto. So ilustrirane in primerne za male otroke.
Trdo vezana. Cena: 4,- € (redna cena: 6,30 €).
BOG JE DOBER, pobarvanka (devet knjižic: 1. Stvarjenje, Noe in očaki do Jakoba; 2. Jakob; 3. Jožef in njegovi
bratje; 4. Mojzes; 5. o Davidu; 6. Jezusova mladost; 7. Jezusovo delovanje; 8. Jezusove prilike in 9. o Jezusovi
smrti in vstajenju). Cena vsake: 2,50 €.
JEZUS LJUBI VSE OTROKE, pobarvanka. Cena: 2,00 €.
DOMINIK SAVIO, pobarvanka. Cena: 2,30 €.

AKCIJA

SESTAVLJANKE: ZDRAVA MARIJA in SVETI ANGEL. Cena: 2,30 €; DON BOSKO. Cena: 0,50 € (redna cena:
1,50 €).

ZA OTROKE od 8 do 12 let
Dominik Savio, strip, V zgodbi bomo spoznavali življenje tega mladega salezijanca, ki je postal »sijajen zgled
svetosti« za vsakogar izmed nas. To je zgodovinski zapis preizkušenj in težav, veselja in zadovoljstva, pa tudi
vere in zaupanja v Božjo previdnost. Cena: 2,- €
Don Bosko živi svoje sanje, strip, Spoznali bomo njegovo čudovito osebnost. Rodil se je v severni Italiji
pred 200 leti. Vse svoje talente in moči je žrtvoval za to, da bi njegovi mladi prijatelji odraščali v poštene ljudi
in dobre kristjane. Don Bosko je zelo blizu tudi nam ter otrokom in mladim vsega sveta. Cena: 2,- €

NOVO

brez popusta!

Don Bosko, svetnik mladih, strip, Pietro Gamba, Po najbolj znanem življenjepisu Janeza Boska v stripu
za mlade, ki je izšel pred stoletnico svetnikove smrti (1888-1988) v treh delih (Sanje mladega fanta, Dom za
tisoč fantov, Svetnik osvaja svet), smo v slovenskem jeziku dobili še nekaj krajših stripov, predvsem za otroke.
Don Bosko, svetnik mladih pa je prvi strip v pravem pomenu besede, ki na svoj način predstavi življenje velikega vzgojitelja. Cena: 10,- €

Don Boskove stvari, José J. Gómez Palacios. Zgodbe o don Bosku mehiškega salezijanca so zapisane otroško
preprosto, a pričujejo o veličini tega svetnika mladih. Avtor bralca postavi v predmete in stvari, s katerimi se
je don Bosko srečeval v različnih življenjskih obdobjih. Ti predmeti in stvari (kočija, pogodba, kosova kletka,
trobenta …) opisujejo svoje srečanje in občutke ob tem svetniku. Cena 3,50 €.
ANGEL BERAČEK IN MIKLAVŽEVA POPRAVLJALNICA IGRAČ, Stanka Devjak. Zgodba o najbolj revnem angelu
Beračku, ki ga nadangel Gabrijel pošlje na zemljo, da ljudem ponese betlehemsko luč. Ljudje ga ne sprejmejo,
zaposleni so namreč vsak s svojimi skrbmi. Ko potrka na vrata zadnje hiše ... Cena: 6,50 €.

AKCIJA

Naš prijatelj Jurij, Jeanne Perego, il. Giovanni Manna. Kratka predstavitev otrokom našega papeža Frančiška.
Trdo vezana knjiga z veliko slikami prikaže nekatere pomembnejše trenutke Jurijevega življenja na njegovi poti.
»Jurij je ohranil otroško srce. Mogoče zna zato na tako razumljiv način pripovedovati otrokom, kot si ti, kako
velika je Božja ljubezen…« Cena je 6,- €.(redna cena je 9,50 €).
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Dedkove solze, Jože Brojan. »Kje so lepi stari časi?« bo marsikdo zavzdihnil ob koncu Brojanove pripovedi o
dedku, ki se je ob izgubi svoje žene navezal na malega vnuka Žiga, ki je postal njegovo edino veselje in tolažba,
pričakujoč, da bo prišel na njegovo domačijo. Ta želja se ni uresničila. Mesta požirajo mlade, ki nimajo prihodnosti.
Cena: 4,40 €.
ANGEL PRIPOVEDUJE BOŽIČNE ZGODBE, Stanka Devjak. 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
oz. poslušanje. Cena: 6,50 €.
Dominik Savio, moj dnevnik, Gašper M. Otrin. Dominik je s posebno dovzetnostjo za Božjo milost in ob don Bosku
dozorel za popolno podaritev Bogu. “Rajši umreti kakor grešiti!” Cena: 2,00 €.

AKCIJA

AKCIJA

AKCIJA

Zelena je najlepša, Slavi Selan Trkman, il. Daša Štrbenc. Ilustrirana pravljica pripoveduje o pikapolonici
Piki, ki bi bila rada drugačna. Svoje črne pike si je pobarvala v zeleno. Misleč, da bo moderna in da ji
bodo zavidali, doživi posmeh. Vsa razočarana je na koncu spet hotela biti stara rdeče-črna pikapolonica.
Cena: 2,- € (redna cena: 3,50 €).
MIŠKO BALALAJČEK, Stanka Devjak, il. Urša Skoberne. Pravljica o revni ženici, ki je imela kot največje bogastvo sinčka,
ki je bil zelo majhen, zato ga je klicala Miško. Nekega dne pa je umrla. Gozdna vila mu je svetovala, naj z drevesa, ki
je nad maminim grobom, odžaga vejo in si naredi glasbilo. Miško si je naredil balalajko, se odpravil v svet in s svojim
instrumentom ljudi spravljal v dobro voljo. Cena: 2,- € (redna cena: 3,50 €).
MOJCA V VATIKANU. Nazorna, preprosta in otrokom primerna predstavitev pomembnejših vatikanskih znamenitosti za majhne in odrasle. Obenem prijazen vatikanski vodič za male občudovalce papeža in romarje. Cena:
3,00 € (redna cena: 6,00 €).
Skrivnostni kovček, Stanka Devjak. Cena: 3,20 €.
Pikica sreče, Darinka Kobal, slikanica. Cena: 3,20 €.
DROBCENA HROŠČICA, Darinka Kobal, il. Alenka Vuk. Cena: 3,20 €.
Godrnjavčev Janez, Ivan Grandovec. Cena: 3,00 €.

ZA MLADE od 12 let naprej
NOVO

Fant iz oratorija je postal papež Frančišek, Enzo Bianco, Življenje papeža Frančiška bi radi spoznali
vsi. V tej knjižici se nahaja njegov preprost in kratek življenjepis. Sin italijanskega izseljenca, živahen fant
iz oratorija, je odrasel v družini, bogati v veri. Tu se je oblikovala njegova očarljiva življenjska drža, ki osvaja
svet. Cena: 5,- €

NOVO

Moja zgodba je lahko tudi tvoja, Mateja Debeljak, »In prav preko misli spoznavam, kako zelo podobni
smo si ljudje v svojih dušah, spoznavam, da se vsi srečujemo z različnimi čutenji, željami, strahovi, bolečinami
in da odnosi v nas sprožajo marsikaj, ne glede na spol, stan, starost, poklic … Dragi bralec, draga bralka,
si upaš skupaj z menoj na pot? Na pot do sebe? Pravijo da je najbolj težka, presenetljiva, polna vzponov in
padcev, trnja in cvetov, radosti in bridkosti … a da je pravzaprav vse, kar imamo, in vredna več od vsega drugega, kar si kopičimo, a ne moremo obdržati. Povabljen skozi moja vrata« iz avtoričinega uvoda. Cena: 6,- €

NOVO

brez popusta!

Angel podari perut, Stanka Devjak, V devetnajstih zgodbah združenih v eno knjigo avtorica pripoveduje
izmišljene (pa tudi ne) dogodke iz našega življenja. Zgodbe so včasih zelo resnične, a jih v konkretnih situacijah
mi ne vidimo. Zgodbe nam lahko pomagajo pri spoznavanju samega sebe. Cena: 9,- €
Ljubi, dokler imaš čas, Giancarlo Isoardi. »V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kakor so jo pač
mogli poslušati« (Mr 4,33). Zelo bi bil zadovoljen, če bi se, potem ko bi prelistal te strani, bralec počutil
boljšega. Cena 5,- €
Bog je kakor sladkor (brez stranskih učinkov za diabetike!), Giancarlo Isoardi. Knjižica s tridesetimi pripovedmi.
Zdijo se samo zgodbice, a lahko postanejo pravi življenjski nauki. Zaključek, skoraj vedno obogaten s kakšnim svetopisemskim izrekom, na teh straneh ponuja sunek vetra novosti in svežine, ki upravičuje tisk te knjižice. Cena 5,- €

AKCIJA

Fabiola ali Cerkev v katakombah, N. P. Wiseman. Cerkev v katakombah je bila skrita, a živa. Ljudje so
bili zaradi svoje vere preganjani, a prav zato so jo cenili in imeli kot veliko vrednoto, svetinjo. Knjiga opisuje
skrito življenje v katakombah in izpostavi nekatere svetnike (Pankracij, Fabiola, Sever, Sirka, Boštjan, Korvin,
Fulvij, Neža) in nekatere sužnje. Cena 9,- € (redna cena: 12,00 €).

AKCIJA

SVETI JANEZ MARIJA VIANNEY, Arški župnik, Feliciano Innocente. Lik svetega Janeza M. Vianneya še vedno
daje polet župnikom in duhovnikom po vsem svetu. S svojo popolno predanostjo duhovniškemu poslanstvu
je zapustil vesoljni Cerkvi dragoceno dediščino darovanja za človeštvo. Cena: 0,50 € (redna cena: 1,50 €).

AKCIJA

O TEM SE VELIKO GOVORI, Janez Vodičar. Avtor, na njemu enkraten način, v vsakodnevnih dogodkih išče
vzgojne izzive, predlaga, razmišlja v duhu don Boskovega preventivnega sistema. Zelo primerna knjižica za
mlade pri njihovem soočanju z njim »nerešljivimi« problemi. Cena: 0,50 € (redna cena: 1,50 €).
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ZA SODELAVCE in DRUGE
NOVO NOVO

Napotki za duhovno življenje, sv. Janez Bosko, V knjigi so zbrani spisi, ki posebej opredeljujejo
duhovnost Janeza Boska, njehov duhovni nauk. Lahko bi jih vzeli kot “šolo svetosti, veljavno za vse stanove”.
Cena: 13,- €

Dih upanja za svet, ki se duši, Misli p. Frančiška, 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. Potešile bodo žejo in ti omogočile nadaljevati pot srečanja z
Bogom Življenja v rekah mestnih ulic. Upanje, služenje, ponižnost, molitev, konec koncev, Jezus Kristus kot
središče življenja samega in kot tisti, ki nas kliče, da hodimo za njim v služenju drugim, je središče življenja
človeka, ki je bil do nedavnega kardinal Bergoglio in je danes papež Frančišek. Cena: 7,- €

brez popusta!

Korupcija in greh, kard. Jorge Mario Bergoglio, DJ, Na teh straneh nam kardinal Bergoglio rahločutno
oriše razliko med grehom in pokvarjenostjo (korupcijo) ter nas vabi, naj to razliko upoštevamo, da bo naše
življenje osvetljeno s preroškim sporočilom evangelija. Gre za jasno in kratko besedilo, ki nas spodbuja k
iskanju pristne zavezanosti. Cena: 2,- €

NOVO

brez popusta!

Duhovnost vzgaja, Življenjska izkušnja sv. Janeza Boska, Franc Maršič, Otroke in mladostnike bi tako
radi v kako stvar prepričali, jih navdušili in motivirali. Z ene strani poskušamo z grožnjo in kaznijo, z druge
strani bolj zaupamo v nagrajevanje, popuščanje in navduševanje … To pa pomeni, da ne moremo njim govoriti
eno, sami pa delati drugo in drugače. Mladi in odrasli, vsi smo subjekt Božjega načrta odrešenja. Cena: 2,- €

NOVO

brez popusta!

I love Frančišek, Papež v 145 karikaturah, Na obraz nam bodo privabile nasmeh ob dejanjih sedanjega
papeža, ki zelo odstopa od ustaljenih okvirov voditelja Katoliške cerkve. Simpatična knjižica, primerna za darilo
ali za krajšanje dolgih zimskih uric, ki bralca nikakor ne bo poplitvila, temveč mu osvežila spomin o papeževih
dejanjih na čelu Cerkve, ki jo Bog spreminja prav po njem. Cena (knjiga se šele pripravlja za tisk in bo tiskana
do konca meseca novembra): 9,50 €

NOVO

brez popusta!

Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan, Gašper M. Otrin, Sanja O. Brodnjak, Alenka Š. Butt, Kje so otroci
in mladi, ki so se nekdaj po cele dneve podili za žogo, se družili s prijatelji na igrišču? Igrišče 21. stoletja je
postal svetovni medij, internet, ki je prinesel epohalne spremembe v načinu druženja, prostega časa, celo
razmišljanja in odnosov. Tu so prednosti pa tudi slabosti. Nova knjiga želi spodbuditi stare in mlade, da spet
vzamemo v roke žogo, se odpravimo na igrišča in tam skupaj ustvarjamo okolje pristnih medosebnih odnosov.
Cena: 11,50 €

NOVO

Don Bosko, z močjo srca, Freancoise Fouchard. V slovenskem prostoru imamo že nekaj življenjepisov sv.
Janeza Boska, tako za mlade kot za odrasle. Med nas pa prihaja, prav ob pripravi na dvestoletnico njegovega
rojstva (2015), nov življenjepis. Čeprav strokoven in dokumentiran, a vseeno ljudsko berljiv, nas novi življenjepis
popelje v piemontske in evropske družbeno-cerkvene dogodke druge polovice 19. stoletja, v katerih je don
Bosko z Božjo milostjo razvil prav posebno karizmo dela za mlade in z mladimi: preventivni vzgojni sistem, ki
ga salezijanci še danes prinašajo mladim po vsem svetu. Cena 10,- €.
Spomini, za mlade priredil TeresiO Bosco, Janez Bosko. Ko so bili fantiči trudni ali jih je pri igrah oviral
dež, jim je duhovnik pripovedoval. Bil je izjemen pripovedovalec in poslušali so ga z odprtimi usti. Govoril jim
je o svoji zelo revni družini (oče je umrl, ko mu je bilo dve leti), o bridkih dnevih, ko je moral zapustiti mater,
da bi si poiskal delo na oddaljenem kmetijskem posestvu. Zlasti pa je govoril o sanjah, ki jih je sanjal kot
devetletnik in v katerih mu je bila po precej nenavadni poti razodeta prihodnost: postal bo oče in prijatelj veliki
množici mladih. Cena 10,- €.
JEZUS, MOJ SOPOTNIK, Umberto De Vanna. V spremni besedi je Berta Golob zapisala: “Avtor Jezusu sledi
skozi evangelije in iz dogajanj lušči Jezusovo osebnost. Jezus stoji pred nami kot živ. Knjižica je globoka in
hkrati preprosta, teološko zanesljiva in hkrati prikupna. Govori o Jezusu, ki je Bog in človek, predvsem pa naš
resnični prijatelj in zaupnik.” Cena: 1,50 €.

AKCIJA

RAZLOŽI MI SMRT ... Kako spremljati otroka v družini in pri verouku, Marcel Hofer. “Kako lahko s svojimi otroki govorim
o smrti? Ali se je pametno lotiti vprašanja o smrti z otroki pri verouku? Če mi otrok postavi vprašanje o smrti, kaj
lahko in česa ne smem reči” (iz uvoda). Na ta vprašanja si še odrasli težko odgovorimo in razumemo to globoko
skrivnost. Knjiga skuša razjasniti nekatere pojme v zvezi s smrtjo. Pomaga nam razkrivati otrokov razvoj in doživljanje
teh skrivnosti. Cena: 14,00 € (redna cena: 19,- €).
Znamenja večnosti, Vlado Pečnik. V knjigi je razloženih petdeset znamenj za razločevanje svetega od
posvetnega in za razumevanje simbolnega pomena, ki ga v sebi varujejo nekatere stvari, predmeti, besede,
dajanja, podobe. Cena: 12,50 €.

AKCIJA

CD Jutro življenja, Francka Šenk. Jutro je najlepši trenutek dneva. Jutro je kot novo življenje, novi otrok,
ki ga je dobrotna božja dlan položila na stezo zemeljskega potovanja. Cena: 9,00 € (redna cena: 14,00 €).
Igraj se z mano, 375 iger za lepši dan, Gašper M. Otrin. Otroška igra je preprosta, je vesela in leta
visoko, saj leti na krilih svobode. Njihova igra nima kakšnega posebnega namena in cilja, v njej ni prisile, a
hkrati zahteva osebo v celoti, v vseh njenih dimenzijah. »Igraj se z mano!« je tih in hkrati glasen klic vsakega
otroka, ki želi biti sprejet prav preko igre, saj ta predstavlja svet, v katerem ni prostora za strah, žalost in
trpljenje. Cena: 15,70 €.
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AKCIJA

AKCIJA

AKCIJA
AKCIJA

AKCIJA

Rožnikov biser, roman, Palmira Melihen Korenčan. “Pekel je! V njem so živi ljudje. To je roman, ki nam v
živo slika dogajanje v tem peklu in to sredi med nami, ne samo tu in tam, marsikje. To je tragičnost življenja v
alkoholni omami. Pot vanjo je tako lahka, kot če bi nam na ledu spodrsnilo. Pot iz nje je težka kot iz ledenega
lijaka.” Cena: 14,00 € (redna cena: 19,50 €).
Jurček, Deček, ki je pobegnil pred komunisti, Jure Langus. G. Jure v svoji knjigi opisuje dečka, ki je
s svojo družino pobegnil iz Slovenije, ko mu je bilo šest let. Avtor opisuje svoj odhod iz Ljubljane in istočasno
kot odrasel Jure poskuša odgovoriti na vprašanja, ki jih je kot otrok postavljal odraslim, a nanje takrat ni dobil
odgovora: Zakaj smo tukaj? Zakaj bežimo? Kdo je ubil očeta? Zakaj komunisti ubijajo? Cena: 12,00 € (redna
cena: 18,50 €).
Mladi materi, Valter Dermota SDB. Knjižica je namenjena mladi materi oz. je pripomoček za alternativno
vzgojo v docela permisivni družbi. Je ponatis knjižice iz leta 1968, a je še vedno v celoti merodajna prav za
to drugačnost vzgoje, katero se mrzlično išče v našem času. Cena: 0,50 € (redna cena: 1,50 €).
Hči moje matere, Ciril Slapšak. Knjižica nam v dvanajstih slikah predstavlja sodobno slovensko družino, na kar
nas navaja že sam naslov, povzet po eni izmed zgodb. Ob zapletenih položajih, v katerih se znajdejo družine
zaradi pritiskov sodobne miselnosti, nam avtor nevsiljivo ponuja rešitve in premisleke, tako dušnim pastirjem,
še bolj pa družinam, ki bodo lahko izluščile pozitivno sporočilo. Cena: 1,00 € (redna cena: 1,50 €).
Matevževe zgodbe, Jože Pacek. Vsak duhovnik doživi pri svojem delu polno dogodivščin, ki postanejo del njegovega življenja. Prvi del pripoveduje o dveh ministrantih, drugi del o potovanju po Egiptu in Jordaniji, tretji del
je zgodba iz taborišča do oltarja in četrti del je iskanje božje bližine v različnih dogodkih življenja. Cena: 7,00 €
(redna cena: 15,00 €).
KER SEM MINISTRANT, Simone Honecker. Cena: 4,00 €.
MINISTRANTI O.K., Ministrantov priročnik, Stefano Pagazzi. Cena 5,30 €.
MINISTRANTSKA ŽEPNA DETEKTIVKA, prvi in drugi del. Cena vsake: 5,00 €.
MINISTRANTSKI ŽEPNI KVIZ, prvi in drugi del. Cena 1. dela: 4,00 €; 2. dela pa 5,00 €.
MINISTRANTSKI ŽEPNI LEKSIKON. Cena: 5,00 €.
Zmigajmo ministrante 1 in 2, gradivo za pripravo ministrantskih srečanj, Priročnik za voditelje ministranskih
skupin, da priprava tedenskih srečanj ne bo neobvladljiva naloga. Cena: vsaka knjiga po 11,- €
POSTAL SEM MINISTRANT. Cena: 3,50 €.

RAZNO
ANJA IN AJNA, Slavi Selan Trkman. Cena: 3,50 €.

AKCIJA Anžek in Hanžek, Jože Pacek. Cena: 7,00 € (redna cena: 18,00 €)
BOŽIČNE ZGODBE, Od adventa do svetih treh kraljev, Bruno Ferrero. Cena: 14,50 €
Božji služabnik ANDREJ MAJCEN, vietnamski don Bosko (1904–1999), Tone Ciglar. Cena: mehko vezana:
8,00 €; trdo vezana: 10,00 €.
cd-ji: CERKVENO LETO V PESMI, Oktet Oremus. Cena: 11,00 €; MOJA DUŠA POVELIČUJE GOSPODA, Psalmi
cerkvenega leta. Cena: 12,00 €; KO VSTAJA SONCE, Pevska skupina Sončni žarek. Cena: 11,00 €; NEKDO
ME LJUBI, Pevska skupina Sončni žarek. Cena: 11,00 €; NJEGOV DOTIK, Pevska skupina Sončni žarek.
Cena: 11,00 €; TEBI, PRIJATELJ ... , Pevska skupina Sončni žarek. Cena: 11,00 €.

AKCIJA Dr. JANEZ JANEŽ, UTRINEK BOŽJE DOBROTE. Cena: 1,00 € (redna cena: 1,50 €).
AKCIJA DVD-ji: SPREHOD PO CERKVI. Cena: 5,00 € (redna cena: 12,50 €); MARIJA IN JOŽEF, svetopisemska risanka,
Cena: 8,- € (redna cena: 11,- €)

KDO JE JEZUS, Vittorio Messori. Cena: 11,50 €.
LUČ S TABORA, Mirjam - Mala Arabka, Amédée Brunot. Cena: 13,50 €.
SKRIVNOST RDEČIH RIBIC, Bruno Ferrero. Cena: 1,30 €.

AKCIJA Najlepši klas, Mučenec Danijel Halas, Lojze Kozar. Cena: 0,50 € (redna cena: 1,25 €).
PRIČAKUJEM VAS V NEBESIH. Svetnik za mlade. Cena: 1,00 €.

Za vse knjige in DVD-je, navedene na teh dveh listih (za druge knjige iz naše založbe pa po
dogovoru) razen NOVOSTI, veljajo popusti: nad 10 izvodov 10 %, nad 20 izv. 20 %, nad 30
izv. 25 %, nad 50 izv. 30 %, nad 100 izv. 35 %. in nad 200 izv. 40 %. Popust velja tudi, če
vzamete različne naslove! Velja do 15. 12. oziroma do prodaje zalog. Več o ponudbi na www.
salve.si po 14. novembru.

