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veselega oznanila

Toliko boš napredoval,
kolikor strožji boš do samega sebe.
(Tomaž Kempčan)



V temnih nočeh
smo hvaležni za luno.
Če jo vidimo lesketati, vemo,
da mora biti tudi sonce.
(Fulton Sheen)



Danes pogosto pozabljamo
na besedo »hvala«.
Kristjan, ki se ne zna zahvaliti,
je pozabil na Božji jezik.
(papež Frančišek)



Hrepenenje se mi zdi
nekaj najlepšega v življenju.
Ob vrnitvi z gora
mi vse govori kot nežna melodija
o uresničenem hrepenenju.
Niti slutiti pa ne morem blaženosti
ob uresničenju
notranjega hrepenenja
po srečanju z Bogom.
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KAKO DOBIJO LJUDJE KRILA
Obstajajo ljudje, ki nikoli ne dobijo
besede priznanja, nikoli ne dobijo
prijazne pohvale. Opravljajo najbolj
težavna dela in vsak jemlje to za
samoumevno. V popolni tišini opravljajo
tisoč majhnih stvari v hiši, v pisarni, v
obratu. In tam ni nikogar, ki bi to videl.
Ampak ko enkrat delo ni opravljeno ali
ko naredijo en napačen korak, takrat pa
vidi to vsak. Preveč ljudi gre zato
zgrbljenih v družbo, ki ne povpraša po
pripravljenosti pomagati in dobroti,
zanesljivosti in zvestobi.
Zaželena so spričevala in nazivi,
kompetenca in ambicioznost. Preveč
ljudi se zaradi tega počuti izrabljene in
odpisane. Nimajo več veselja do dela in
tudi ne veselja do življenja. Pobiti ljudje
ostanejo otopeli in ne vedo več, kako
naprej. Dobiti morajo krila.
Pohvala je kot vzmet.
Od časa do časa kakšna pohvala,
in ljudje že dobijo krila.
Phil Bosmans, V tebi je sreča



Prav gotovo je dolžnost
vsakega moža kristjana,
da se ne boji nikogar
razen Boga in
Božje zapovedi
in da nima nikakega strahu
pred človeško gosposko,
če velja braniti pravico
in zakon Božji.
(Janez Evangelist Krek)



(Franc Sodja)



Kdor je suženj bogastva,
se ga oklepa kakor suženj;
kdor pa je zlomil
jarem suženjstva bogastvu,
ga razdaja kakor gospod.
(sv. Hieronim)



Koliko ljudi vsak dan dela,
da moje življenje teče urejeno!
Kako vrednotimo njihovo delo?
Ali znamo reči hvala
za vsakdanje reči?
(Bogdan Dolenc)



Nikoli ni treba gledati,
od kod prihajajo križi:
prihajajo od Boga.
Vedno je Bog tisti,
ki nam daje to sredstvo,
da mu dokažemo svojo ljubezen.




(sv. Terezija Velika)

Vsaka beseda
naj bo blagoslov, ki zida,
nobena pa prekletstvo, ki podira.

(sv. Janez Vianney)

(Marija Štremfelj)

Naš Gospod je tisti,
po katerem nam prihaja vse dobro.
Poučil nas bo, če bomo
premišljevali njegovo življenje,
ta najlepši vzor človeškega življenja.

19

Marija je kot cvet skromne vijolice; cvet
ponižnosti, ki daje vsaki drugi kreposti
milino in dostojanstvo in jo v Marijinem
življenju uzremo v najlepšem sijaju.
Marija, izvoljenka Gospoda nebes in
zemlje, je živela tako tiho in sama zase,
da je svet sploh ni poznal. Marija,
plemeniti brst kraljevega rodu, je bila tako
daleč od vsakega ponosa, od vsake
ošabnosti,
da
je
revnemu,
a
bogaboječemu tesarju dala svojo roko. In
ko jo je nebeški sel poveličeval kot
blagoslovljeno med ženami, najsrečnejšo
njenega rodu, je vsa ponižna in skromna
rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi
se mi po tvoji besedi«. Kakšna ponižnost
blagoslovljene med ženami! Zato pa se je
Gospod tudi ozrl na nizkost svoje dekle.
Zdaj jo slavijo vsi rodovi.
bl. Anton Martin Slomšek

Če moreš biti zvezda na nebu,
bodi zvezda na nebu!
Če ne moreš biti zvezda na nebu,
bodi kres na hribu!
Če ne moreš biti kres na hribu,
bodi svetilka v hiši!
(Josip Šimenc)



Mir srca je zavest,
da je tvoja preteklost blagoslovljena,
kakršna koli je že bila,
če si poklical nad njo
Božje usmiljenje.
(Alojz Rebula)



Samo v mirni vodi odsevajo zvezde.
(kitajski pregovor)



