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Vsa lepota narave,  
blagoslov sonca in lune,  

sadovi zemlje,  
prijetno sožitje v družini in s prijatelji,  

vse te dobre stvari  
so le čudovita podoba  

tvoje dobrote in znamenja blagrov  
tvojega kraljestva. 

 (bl. John Henry Newman) 

 

 

 

Bog bo blagoslovil našo jed,  
samo če se hvaležno spominjamo  

vseh tistih, ki so nam z delom  
svojih rok pridelali in pripravili živež. 

(Friedrich W. Foerster) 
 

 

 

Bližnji je ogledalo,  
v katerem spoznavamo sebe,  

če bližnjega ljubimo  
kakor sami sebe. 

(Simone Weil) 
 

 

 

Nasproti svetu, ki zastruplja otroštvo,  
obožuje slo in uživanje  

ter daje vsakemu  
nižjemu poželenju božansko ime,  

si drzne Jezus postaviti neko  
skoraj nadčloveško zapoved čistosti  

in daje nedolžnosti  
neomejeno vrednost. 

(Francois Mauriac) 
 

 

 

Ne vemo, kdo smo  
in kaj pomeni živeti,  

če ne znamo biti hvaležni  
za svoje življenje.  

(Thomas Merton) 

 

 

 

Razen sebe ljubezen ne išče 
drugega razloga ne drugega sadu;  
njen sad je, da doživlja  ljubezen. 

Ljubim, ker ljubim,  
ljubim, da ljubim. 

(sv. Bernard) 
 



VSAK DAN LAHKO  

DOŽIVLJAŠ ČUDEŽE 
 

V življenju imamo zaklad,  

ki ga ne vzamemo dovolj resno: veselje.  

Saj rečemo, da je smeh zdrav.  

Toda na to zdravilo za naše zdravje 

mnogo premalo mislimo.  

Ne gre za neumen smeh in režanje,  

ampak za smeh,  

ki izvira iz našega zadovoljstva  

in iz globoke radosti. 

Upam, da si nekje v svojem srcu  

še vedno ostal vsaj malo otrok:  

ne da bi hodil skozi življenje naivno, 

ampak da bi se znal čuditi  

in se veseliti.  

Vsak dan lahko doživljaš čudeže,  

imaš odprte oči za mnoge drobne stvari, 

s katerimi angeli krasijo tvojo pot. 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 
 

 
 

V današnjih dneh slišimo mnogo pritožb 
zaradi pomanjkanja drobiža. Še v 
trgovinah in gostilnah ne moremo plačati, 
če nimamo drobiža. Toda jaz poznam 
nek denar, ki je pa boljši od cekinov, od 
zlata in srebra. Vsakdo ga lahko ima 
toliko, kolikor ga potrebuje, da vse 
poplača, in to je zahvala. Na žalost pa je 
tudi ta novec v modernem svetu docela 
izginil, posebno hvaležnost Bogu. Bog se 
po preroku Izaiju po pravici pritožuje: 
»Čujte, nebesa, prisluhni, zemlja! Otroke 
sem vzgojil in spravil na noge, oni pa so 
me zaničevali. Vol pozna svojega 
gospodarja in osel jasli svojega lastnika, a 
moje ljudstvo ne razume« (prim. Iz 1). 
Dragi, to naj nam bo tuje! Mi se želimo 
Bogu zahvaliti vse dni življenja, za 
vsakdanji kruh, za telesno hrano, obleko. 
Vse prihaja od Boga. –Gospod daje, da 
dežuje, in svojemu soncu, da sije. Zato ve 
cvetlice, drevesa, trte in setev, slavite 
Gospoda, človeški otroci, zahvaljujte se 
Gospodu, ker je dober, ker na veke traja 
njegovo usmiljenje (prim. Ps 118)! 

 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 

Resničen mir  
je delo Božjega usmiljenja,  

ne človekove volje. 
(Thomas Merton) 

 


 

Tragika mladega človeka je v tem,  
da sanja samo o velikih  

in slavnih nalogah,  
mora pa živeti  

sredi samih malenkosti.  
Življenje pa zaradi sanj  
ne postane drugačno. 

(Stanko Cajnkar) 
 


 

Ne smemo izgubiti notranje tišine,  
Kristusovega miru,  

sočutja kot temeljnega zadržanja. 
Če izgubimo Kristusov mir,  

smo izgubili vse. 
(Roger Schutz) 

 


 

Moliti za človeka,  
na katerega smo jezni,  
je lep korak k ljubezni  

in dejanje evangelizacije.  
Storimo to že danes! 

(papež Frančišek) 
 

 
 

Od  otrok se je treba učiti. 
Če bi del skrbi, usmerjenih v to,  

da otroke učimo, posvečali temu,  
da se od njih učimo,  

bi bil stik z otroki prijateljski in  
življenje staršev in otrok bolj polno. 

(Ivan Golub) 
 

 
 

Kaj je tako koristno za vse  
kakor premišljevanje?  

Vsemu našemu življenju  
daje čast in smer,  

ob njem dobimo bogato znanje  
tako o Božjih,  

kakor o človeških stvareh. 
 (sv. Bernard) 

 

 


