Z Gospodom na križevem potu
NOVO

Marjan Turnšek

KRIŽEV POT – LJUBEZNI POT
Razmišljanja ob novi upodobitvi križevega pota v žup. cerkvi sv.
Lovrenca na Stranicah (2020), ki je delo akad. kiparja Viktorja Gojkoviča. Umetniško sveža reliefna upodobitev v umetni glini z minimalno
barvno poslikavo omogoča molivcu vstopiti v doživljanje Jezusa na poti
na Kalvarijo. Ta pot boja med Dobrim in zlom nam sporoča, da Jezusova
pot s križem ni le pot strašnega trpljenja, ampak tudi pot ljubezni, ki
pripelje v prazen grob. V knjižici je tudi kratka predstavitev podob in
nekaterih podrobnosti, ki lahko pomagajo bolj doživeto moliti.
52 strani, 12 x 20 cm, šivano kot zvezek, barvne fotografije križevega pota
iz žup. cerkve sv. Lovrenca na Stranicah

cena 6,90 €

UPANJE
V TRETJI DAN

POBARVAJ
SVETI KRIŽEV POT

SRCE, KI LJUBI
VSE LJUDI

Štirje križevi poti:
meditativni Otmarja
Črnilogarja, dva prevoda
(V. Paglia in T. Lasconi)
prirejena za sodelovanje
vernikov in križev pot molitev za duhovnike

Pobarvanka in križev
pot v verzih za otroke
(besedilo Berta Golob,
ilustracije Silva Karim).

Dva križeva pota za
otroke (besedilo Berta
Golob, ilustracije Karmen Smodiš).

30 str., 17 x 24 cm, brošura,
risbe

56 str., 11 x 18 cm, brošura,
barvne ilustracije

cena 2,70 €
s kartico zvestobe 2,43 €

cena 2,10 €
s kartico zvestobe 1,89 €

116 str., 11 x 18 cm, mehka
vezava, črnobele fotografije

cena 3,90 €
s kartico zvestobe 3,51 €

Eva Slivka

ZAKAJ JE TUDI
PRI NAS TAKO
Svojevrsten, preprost in
hkrati globok križev pot,
za bralce vseh starosti.
Ni tisti ‘klasičen’ za
molitev in premišljevanje, pač pa pomen vsake
postaje križevega pota
predstavlja zgodba najstnika Tadeja in njegovih
prijateljev.
136 strani, 11,5 x 18,5cm,
mehka vezava, ilustracije
Polona Lisjak

cena 9,90 €
s kartico zvestobe: 8,91 €

Kupujte
s kartico
zvestobe
Ognjišča!
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KOPER, Trg Brolo 11
LJUBLJANA, Knjigarna Celjske Mohorjeve, Nazorjeva 1
KRANJ, Koroška c. 19
MARIBOR, Gosposka ulica 17
PTUJ, Slovenski trg 14
CELJE, Mohorjeva knjigarna, Prešernova ulica 23

