S knjigo skozi post v svetlobo velike noči
– 20 %

Leon Oblak

NEUMRLJIVA DUŠA
in SEDEM GLAVNIH GREHOV
900 verzov dolga poučna pesnitev Leona Oblaka nas
vabi na strmo pot, da bi odložili posvetne misli in drugo
navlako, ki jo z grehi nosimo s seboj … Spregovori prepričljivo, pričevanjsko in oznanjevalno: grehov se ni dovolj
samo spovedati, iskati je treba tudi njihove korenine …
128 strani, 17,5 x 17,5 cm, trda vezava, črnobele ilustracije

cena 18,90 €
s kartico zvestobe: 15,12 €

Anselm Grün

Anselm Grün

Andrea Schwarz

OČE, ODPUSTI JIM

POST

Spremljevalec
skozi postni čas –
premišljevanja za vsak
teden posta.
Program, s katerim si
bomo v postnem času
prišli globlje v skrivnost
življenja v veri. Jezusove
besede s križa naj preženejo naše strahove …

Modrosti in izkušnje
cerkvenih očetov in
starih menihov, ki so nepogrešljive za uspešen
post. Pomoč, da odpovedovanje postane smiselno in tako “molitev z
dušo in telesom”.

ODVALIMO KAMEN,
KI NAM ZAPIRA POT
V ŽIVLJENJE

104 str., 11,5 x 20 cm, trda
vezava, črnobele fotografije

cena 4,90 €
s kartico zvestobe 4,41 €

96 str., 12 x 19 cm, trda
vezava

– 20 %

160 strani, 12 x 20 cm, trda
vezava

cena 12,90 €
s kartico
zvestobe 10,32 €

Kupujte
s kartico
zvestobe
Ognjišča!

Misli upanja in skozi
postni in velikonočni čas
Vabilo, da se zavestno
odločimo, kaj v življenju
resnično potrebujemo …
in se podamo na novo pot
– na globoko. Če upamo
in zaupamo v svetlobo, se je treba večkrat
pogrezniti tudi v temo …

cena: 6,95 €
s kartico zvestobe: 6,26 €

05/61 17 220
0590/99 099
knjigarna.ognjisce.si

Phil Bosmans

POMLAD ZA DUŠO
Spremljevalec v postnem
in velikonočnem času
Phil Bosmans povezuje
človeške izkušnje teme
in prebujajočo se naravo
z veselim sporočilom,
da nam je Bog na veliko
noč podaril življenje.
Le skozi duhovno bogat
postni čas, lahko velika
noč zažari v polnosti.
56 strani, 11 x 19 cm, trda
vezava, barvne fotografije

cena: 5,90 €
s kartico zvestobe: 5,31 €

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

