
VABILO

na predstavitev knjige

Knjiga spominov tretjega slovenskega kardinala in 33. ljubljanskega škofa na 716 
straneh in v interakciji z več kot 1600 osebnimi imeni ni le osebni obračun 
z  avtorjevim življenjem in delom, ampak tudi pronicljiv dokument časa in 
prostora tako slovenskega kot svetovnega družbenega in cerkvenega dogajanja 
zadnjih osem desetletij, v katerem ima kardinal zasluge, kot mu je v voščilu ob 
slavju srebrnega jubileja škofovskega posvečenja voščil in zapisal papež Frančišek:

• Franc kardinal Rode: VSE JE DAR. Spomini
• Format: 165 mm x 235 mm
• Število strani: 716 
• S fotografijami in barvno prilogo
• Celjska Mohorjeva družba v sodelovanju 

z Misijonsko družbo – lazaristi, slovensko 
provinco

• Cena: 49,50 €

»za razsodno služenje v Misijonski družbi, za skrbno pastirsko 
vnemo v ljubljanski nadškofiji, za plodno izvrševanje neumornega 
truda pri Apostolskem sedežu, za izkazano prizadevanje za 
modrost, s katerim je verne dvigal, da bi stali in obstali, ter se zavzel 
v vztrajnem in preudarnem služenju za potrebe Cerkve, ko je bil kot 
delivec zveličavnih Kristusovih skrivnosti in zvest glasnik zapovedi 
poslan za evangelizacijo ubogih, prizadevajoč si za prenovo črede.«

Vse je dar
F R A N C  K A R D I N A L  R O D E

Spomini



• kardinal dr. Franc Rode •  

• mag. Jan Dominik Bogataj •  

• dr. Edvard Kovač • 

• Nastopajoči I. gimnazije v Celju in Glasbene šole Celje  

pod vodstvom prof. Tomaža Marčiča •

• Andreja Zakonjšek Krt •

• Primož Krt •

»Pokažem se tak, kot sem; z živim in dejavnim spominom 
na mladostno prebujenje pod Južnim križem in z razkošjem 
francoske kulture, z avguštinovskim odkritjem Boga kot 
lepote in pojmovanjem Cerkve kot prostora svobode.«

Kardinal dr. Franc Rode

V SREDO, 22. JUNIJA 2022, OB 19.30 V SREDO, 22. JUNIJA 2022, OB 19.30 

V KARDINALOVI DVORANI DOMA SV. JOŽEFDOMA SV. JOŽEF, 

PLECNIKOVA 29, 3000 CELJE

Prosimo za potrditev vaše udeležbe do srede, 15. junija 2022, 
na telefonsko številko 03  426 48 00 ali 

po e-pošti na urednistvo@celjska-mohorjeva.si.


