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Bistvo svetosti je  
veselo izpolnjevanje Božje volje.  

Zvestoba ustvarja svetnike. 
 (sv. Terezija iz Kalkute) 

 

 

 

Ti sam si postal  
beseda tolažbe trpečim,  

kadar sem sama brez tolažbe.  
Ti sam si postal  

moj smehljaj otrokom,  
kadar mi je duša polna joka. 

(Cvetana Priol) 
 

 

 

Ni mogoče ljubiti brez trpljenja  
in trpeti brez ljubezni. 

(Franc Sodja) 

 

 

 

Bolečina je kot velik zaklad:  
pokažeš jo samo najbolj zaupnim. 

(malezijski pregovor) 

 

 

 

Upanje ni prepričanje,  
da se bo nekaj dobro izšlo,  

temveč gotovost,  
da ima nekaj smisel, ne glede na to,  

kako se bo izšlo. 
(Vaclav Havel) 

 

 

 

Vsi bi usmiljenje hoteli za sebe,  
malo pa je takih,  

ki bi usmiljenje hoteli izkazovati.  
O človek, 

 kako si drzneš zahtevati,  
česar sam nisi pripravljen dati?  

Na tem svetu  
mora biti usmiljen,  

kdor želi biti deležen  
usmiljenja v nebesih. 

(sv. Cezarij iz Arlesa) 
 

 

 

Življenje je pot v smrt,  
a smrt je pot v življenje. 

(kitajski pregovor) 
 

 

UMRL BOŠ  

ZA NOVO ŽIVLJENJE 
 

V svojem najglobljem bistvu se težko 

sprijaznimo z grozljivim nesmislom 

dokončne smrti. 

Biološko gledano je umiranje naravni 

konec naravnega življenjskega procesa. 

Toda gotovo slutiš, da je v tebi navzoče 

nekaj, kar je drugačno in globlje kot 

tvoje telo. 

Umrl boš, toda živel boš dalje.  

Drugače. 

Če lahko to veruješ, te bo vsega 

prevzelo. 

Našel si košček izgubljenega raja. 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 



 
Marija izprosi od svojega Božjega Sina 
za svoje pobožne častilce ob umiranju 
milost, da se še o pravem času 
pripravijo na blaženi konec. Fantje in 
dekleta, tudi vam pravi Marija: »Če 
hočete svoje zemeljsko življenje nekoč 
srečno zaključiti in biti sprejeti v vrste 
nebeščanov, potem se odpovejte 
lahkomiselnosti, nečimrnosti in želji po 
uživanju. Tedaj vas bom, naj bo to čez 
mesece ali leta, sprejela«. O, da bi vsi 
fantje in dekleta upoštevali ta Marijin 
materinski klic, tedaj bi se tudi na 
smrtni postelji veselili njenega varstva. 
Marija izprosi ubogim častilcem milost, 
da potrpežljivo prenašajo trpljenje na 
smrtni postelji, in daj jim moč, da 
srečno prestanejo poslednji boj.  
Če je Marija z nami, kdo bo proti nam? 
(sv. Anton). Marija zvestim 
služabnikom ne stoji ob strani le ob 
smrtni uri, temveč jim na poti v nebesa 
pride celo naproti, da bi jih hrabrila in 
jih pospremila pred Božji sodni stol 
(Sv. Hieronim).  

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 

Svetost je milost znati narediti  
najbolj preproste stvari  
v znamenju večnosti. 

(Raoul Follereau) 

 



 

Kdor hoče tolažiti,  
mora znati poslušati in umolkniti, 

mora drugemu dopustiti,  
da izrazi svoja čustva. 

(Metka Klevišar) 

 



 

Naučiti se moram,  
da bom drugim v pomoč,  

saj najlažje premagamo trpljenje,  
če pozabimo nase  

in pomagamo drugim. 
(Romano Guardini) 

 


 

Upanje je izraz zaupanja,  
da sta moje življenje  
in zgodovina sveta  

v rokah ljubečega Boga,  
Boga, ki se zavzema  
za svoje stvarstvo.  

Upanje pa ni potuha naši lenobi,  
marveč spodbuda  

k zavzetemu življenju. 
(Ciril Sorč) 

 



 

Ne upaj ničesar od človeka,  
ki dela le za svoje življenje,  

ne pa za svojo večnost. 
(Antoine de Saint-Exupery) 

 

 
 

Življenje je potovanje, ki zmeraj,  
kamor koli vodi, pripelje domov. 

(Herman Melville) 
 

 
 

Vse naše življenje je  
v nekem smislu veliki teden,  
ki ga živimo v pričakovanju  

»osmega dne« - velike nedelje  
počitka in večne slave. 

 (Bogdan Dolenc) 


