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Smeh je pol zdravja!

Kdor se vsaj kdaj pa kdaj ne smeji, živi mimo življenja. Zbirka 
smešnic nas spremlja skozi številne humorne prizore v cerkvi 
in zakristiji, družini in prostem času, pri ministrantskih vajah 
in v šoli, na počitnicah in še kje. Bralcem se bo ob teh gotovo 
utrnila misel na ta ali oni smešni pripetljaj v lastni župniji.  
Med številne šale so posejane vedre uganke, šaljiva vprašanja in 
zapleteni, težko izgovorljivi stavki za čim hitrejše branje. 

Knjiga ima več razdelkov: Pustolovščine v hiši in pri službi 
Božji – V zakristiji – Moj Bog, gospod župnik! – Zabavne mi
nistrantske vaje – Domače čenče – Ministranti med sabo – Na 
taborjenju – Ministranti na potovanju – Živalski vrt – Zdravi 
od glave do pet – Še ni bilo dovolj smeha? 

Gotovo vam bo popestrila deževen dan doma, na ministrantskih 
vajah, na taborjenju in še kje!

O avtorjih

Dr. Reinhard Abeln (1938) je po študiju filozofije, pedagogike in 
antropologije deloval kot urednik in referent za izobraževanje 
odraslih. Je avtor številnih knjig za otroke in odrasle. V njih se 
posveča zlasti vprašanjem zakona, družine in krščanske vzgoje.

Uveljavljena slovenska karikaturistka Aljana Primožič Fridauer 
je dolgoletna sodelavka Celjske Mohorjeve družbe. Verjetno 
najprepoznavnejše so njene ilustracije uspešnice Bogdana Žorža 
Razvajenost – rak sodobne vzgoje. Leta 2018 je oblikovala podobo 
Vzgojarij Katarine Kesič Dimic, sodeluje pa tudi pri drugih knjiž
nih izdajah in periodiki.

Podatki o knjigi
 Naslov: Ministrantske smešnice
 Avtor: dr. Reinhard Abeln
 Prevajalec: Jože Stabej 
 Ilustratorka: Aljana Primožič Fridauer
 Urednica: Tadeja Petrovčič Jerina
 Velikost: 120 mm × 190 mm
 Vezava: trda
 Število strani: 112
 ISBN 978-961-278-422-5
 Cena: 12,50 €
 Založnik: Celjska Mohorjeva družba
 Leto izdaje: 2019

reinhard abeln: ministrantske smešnice

Kontakt
Uredništvo
Telefon 01 244 36 70
urednistvo@celjska-mohorjeva.si



3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

Odlomki iz knjige
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Če bi mama vedela, kaj vse znam, 
bi moral ves dan delati. 

Poškodovana golenica
Ministrant Lev pride k zdravniku s poškodovano 
golenico. Ta si ogleda poškodbo in vpraša: »Si 
igral nogomet?«
»Ne,« odgovori fant, »ampak kadar kartamo, mi 
sestra vedno pod mizo daje nasvete.«

Rajši narobe
»Žal moraš, vsak dan napraviti požirek tega gren-
kega zdravila,« naroči zdravnik ministrantu Jonu. 
»Predstavljaj si enostavno, da piješ kokakolo.«
»Oh, gospod doktor,« predlaga fant, »ali ne bi rajši 
pil kokakole in si domišljal, da jemljem zdravilo?«
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Proti volji
»Zakaj tvoj bratec tako glasno joka?« vpraša žup
nik ministranta Dominika, ki se z malčkom ravno 
vrača od zdravnika. 
»Bil je cepljen,« pove deček. 
»Proti čemu?«
»Proti svoji volji!«

Časopisna objava
»Je ljubi Bog zbolel?« ministrantka Lena vpraša 
mamo. 
»Kako pa ti pride na pamet kaj takega?«
»V časopisu piše: ›Ljubi Bog je poklical k sebi gos
poda doktorja Dolenca.‹«


