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Življenje lahko razumemo  
le s pogledom nazaj,  
živimo pa ga lahko  

le s pogledom naprej. 
 (Sören Kierkegaard) 

 

 

 

Zvečer bom, če dosežem svoj 
današnji vrh, ponosen nad tem,  

kar sem opravil,  
do tedaj pa bom moral vztrajati  

v svojem večnem boju  
med dobrim in zlom,  

med svojo željo, da se ustavim,  
in drugim notranjim glasom,  
ki mi šepeta, naj vztrajam. 

(Dušan Jelinčič) 
 

 

 

Nekdo prebere celo Sveto pismo,  
pa se ga ne dotakne.  

Gleda, pa ne vidi,  
posluša, pa ne sliši.  

Drugi pa prebere eno samo vrstico  
in jo premišljuje cele dni. 

(Jurij Bizjak) 
 

 

 

Dokler sem zvest resnici,  
sem zvest sebi;  

dokler delam v njenem imenu,  
bo moje delo rodovitno. 

(Ivan Cankar) 

 

 

 

Ponižnost ne spada  
med jedi za praznični obed;  

ponižnost je začimba,  
ki daje vsem jedem dober okus. 

(modrost puščavnikov) 
 

 

 

Preradi pozabljamo,  
da imamo od Boga  

vsi eno samo ime: otrok.  
Tako je med nami samimi  

samo en naziv zares primeren:  
brat, sestra. 
(Stanko Cajnkar) 

 

 

ČAS ZA SREČO 
 

To leto naj bo najsrečnejše v tvojem 

življenju. Vzemi si čas za srečo.  

Ti si spremenljiv čudež tega sveta. 

Enkraten si, edinstven, nezamenljiv. 

Ali to veš?  

Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš, 

presenečen nad seboj in nad vsemi 

ljudmi okoli sebe? 

Čas ni hitra cesta med zibko in grobom, 

ampak prostor, kjer nas greje sonce.  

Leta niso kilometri, ki jih moramo 

prebaviti, ampak je vsako leto, tudi to  

novo leto, zastonjski dar iz Božje roke. 

Mirno si vzemi čas za srečo. 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 



 
Mesto Betlehem je bilo od Jeruzalema 
oddaljeno le dve uri, blizu za vnete 
modre, predaleč za ravnodušne 
Jeruzalemčane. Brez omahovanja so 
modri z Jutrovega hiteli, veseli so 
zagledali zvezdo, iskali svojega 
Odrešenika. Ravnodušno obsedijo 
bedaki pri svojih knjigah, iščejo Mesijo 
že več kot 6000 let, ga na vekomaj ne 
bodo našli. Tako pri nas. Kako blizu 
imamo tudi mi do ljubega Jezusa, križi 
po poljih, cerkvice, vsak zvon, vsaka 
pridiga, krščanski nauk so smerokazi k 
Jezusu. Le hoteti je treba, nič drugega. 
Marljivo obiskovanje Božje besede. 
Brez tega ni zveličanja. Ko so 
poslušalci Jezusa zapustili, je vprašal 
apostole: »Hočete oditi tudi vi?« 
Praviš: »Jaz vem, kdo me je ustvaril.« 
Šolar z golo abecedo ni pisar, tebi 
tvoje malo védenje ne zadošča. Tako 
dolgo, dokler svojih otrok ne boste 
marljivo pošiljali v šolo, k nedeljskemu 
krščanskemu nauku, tako dolgo, dokler 
cerkev pri krščanskem nauku ni polna, 
ne verjamem, da iščete Kristusa. 

 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 

Zaupaj v Gospoda  
in korakaj naravnost naprej.  

Bodi kot  ptiček, ki čuti,  
kako se trese veja, na kateri sedi,  

pa vendar poje naprej,  
ker ve, da ima krila. 

(sv. Janez Bosko) 
 


 

Bodimo sejalci veselja!  
Smehljaj ustvarja med ljudmi vezi,  

postavlja mostove,  
ustvarja domačnost,  

to je: človeško skupnost  
spreminja v veliko družino. 

(Leon-Joseph- Suenens) 

 


 

Mlad človek se odzove,  
ko je osebno nagovorjen,  

ko sliši, da nekdo njegovo ime  
izgovarja z resnobo in  

spoštovanjem do njegove skrivnosti,  
ki jo je Bog vanj položil. 

(Vinko Kobal) 
 



 

Mladi naj ne bodo samo ljubljeni, 
ampak naj tudi čutijo, da so ljubljeni. 

(sv. Janez Bosko) 
 

 
 

Mi smo odgovorni za naš čas.  
Mi smo odgovorni  

pred našo krščansko vestjo. 
Odgovorni smo pred Kristusom,  
pred Cerkvijo, pred zgodovino. 

(sv. Pavel VI.) 
 

 
 

Čim večja je naša svoboda,  
tem večja je naša odgovornost  

pred Bogom. 
 (Anton Martin Slomšek) 

 

 
 

V veliki meri je mir,  
ki ga nosimo v sebi  

odvisen od družin, v katerih  
smo rasli in v katerih živimo. 

 (Marjan Turnšek) 
 


