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Ilustriran molitvenik 

V molitveniku neobičajnega formata so zbrane velike cerkvene 
molitve in molitve svetnikov, pospremljene z nagovarjajočimi 
ilustracijami sodobnega francoskega slikarja Érica Puybareta. 
Umetniško dovršene ilustracije velikega formata nas vabijo 
h kontemplaciji vsakdanjega življenja v molitvi.

Očenaš, zdravamarija, apostolska vera, jutranja molitev, molitev 
k Svetemu Duhu, magnificat, molitev za mir, molitev prepusti-
tve, molitev k svetemu Jožefu, večerna molitev … Prav poseben 
sodobni molitvenik je primeren za molitveno vzgojo v družini, 
pa tudi kot spodbuda za osebno meditacijo. Poleg vsakdanjih 
molitev prinaša nekaj manj znanih molitev velikanov vére. Vabi 
nas, naj v življenju vzdržujemo stik z Bogom in v njem vselej 
prepoznavamo zanesljivo in dobrohotno oporo. 

Čudovito ilustrirana knjiga velikega formata je primerno darilo 
ob številnih priložnostih: poroki, krstu, prvem obhajilu, birmi 
in osebnem prazniku! 
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O ilustratorju

Éric Puybaret (1976) se je že med študijem na likovni akademiji v Parizu specializiral za književno ilustracijo. 

Leta 1999 je bil med nagrajenci na sejmu otroških knjig v Bologni. Istega leta je izdal svojo prvo slikanico 
Au pays de l’alphabet [V deželi abecede]. Doslej je pri različnih francoskih založbah ilustriral več kot dvajset 
knjig, kot slikar sodeluje tudi z raznimi mladinskimi revijami. Njegove umetniško dovršene ilustracije 
so očarljive, tople, mehke, poetične, sporočilne, v tej knjigi tudi evangeljsko oznanjevalne.  

Odlomek iz knjige

Magnificat

Moja duša poveličuje Gospoda, 
moje srce se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.

Dvignil je svojo močno roko, 
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola 
in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami 
in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu in Sinu 
in Svetemu Duhu,

kakor je bilo v začetku,
tako zdaj in vselej in vekomaj. 

Amen.

Marijina hvalnica


