Glasnik

MISLI

veselega oznanila

Biti svetnik pomeni biti to, kar sem.
Zato je vprašanje svetosti
dejansko vprašanje, kako ugotoviti,
kdo sem – in odkriti svoj pravi jaz.
(Thomas Merton)



Lastna bolečina človeka uči
sočutja do bližnjega.
V trpljenju skušen in utrjen človek je
dober do vsakogar in želi pomagati.
(Stanko Janežič)



Svetniki niso vsi dobro začeli,
vsi pa so dobro končali.
Mi smo slabo začeli,
končajmo dobro in pridružili
se jim bomo v nebesih.
(sv. Janez Vianney)



Usmiljenega imenujemo človeka,
ki ima sočutje s tujo žalostjo,
s tujo bolečino.
Celo Jezusovo življenje je bilo
dejanje sočutja s tujo bolestjo,
je bilo dejanje usmiljenja.
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ČAS
Včasih obvisim
v negibnem objemu tišine,
izsušena v puščobnosti navadnih dni,
z občutki ogoljufane sreče.
Delovni ritem mi izprazni dlani in srce,
da se ne zavedam krhkosti bivanja
in prelahkotno zastavljenih ciljev.
Svet okoli mene
je v skrivnostnem spreminjanju:
v neenakomernem ritmu dihajo letni časi,
nekaj mineva, odhaja ali se vrača,
umirajoče zrno
se ne zaveda zlatega klasa.
Morda pa še najdem čas, svoj čas,
za vse, ki mi ga ne morejo vrniti,
za resnično pomembne zadeve tega sveta:
za prijateljski objem,
za srečevanja iz oči v oči,
za mirno in prijazno besedo,
za nasmeh od srca do srca.
B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe



Če je življenje romanje
proti nebeški domovini,
je starost čas,
ko čisto naravno mislimo
na prag večnosti.
(sv. Janez Pavel II.)



Vse dni svojega življenja
smo postavljeni pred izbiro:
ali trpljenje, ker ljubimo,
ali še večje trpljenje,
ker ne ljubimo.
(Dag Hammarskjold)





(Stanislav Hočevar)



Vera, ki kristjanu sveti
skozi pragozd življenja,
ni lepo zavarovana
kot električna svetilka,
ampak prosto goreča sveča,
na katere plamen moramo paziti.
(Alojz Rebula)



Pravico do veselja
si dobimo samo tako,
da smo podobni Bogu: dobri,
usmiljeni, odrešilno razpoloženi.
(Miha Žužek)



Verovati pomeni
zaupati se usmiljeni Ljubezni,
ki stalno sprejema in odpušča,
ki nosi življenje in
mu podeljuje smer.




(Paul Claudel)

Hrepeneti po večnosti pomeni
prav uporabljati sedanjost.

(papež Frančišek)

(Janez Evangelist Krek)

Če vas Bog ne bi potreboval tam,
kjer ste, vas ne bi postavil tja.
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Glejte, kako ljubeznivo vas kliče Bog
Oče po svoji dobroti, Bog Sin po
svojih namestnikih, Sveti Duh po
opominjanju vaše vesti, po pripetljajih
in dogodkih v življenju, po smrti vaših
prijateljev, grešnih tovarišev. Enako
kot pade listje na zemljo in ljudje v
grob, tako pade vsako leto več kot 30
milijonov, to je vsako minuto 60 ljudi v
večnost. Zato pravi Jezus: »Bodite
pripravljeni, ker ne veste ne ure ne
dneva.«
Pred nekaj dnevi pa sem slišal očitek,
da hočem v svojih pridigah vse
prekleti! Bog mi je priča, niti enega
samega, temveč želim, opominjam,
prosim: potrudite se vsi – vsi – ne
prekleti, temveč v nebesa pomagati,
narediti večno blažene. Naj stane, kar
hoče, nebesa morajo biti naša!
bl. Anton Martin Slomšek

Kadar smo potopljeni
v trpljenje in žalost,
moramo bolj kot kadarkoli
verovati v sonce Božje ljubezni,
ki želi predreti oblake
in razpršiti meglo.
(Leon-Joseph Suenens)



Kdor se sprašuje o smislu življenja,
je vprašanje slabo postavil.
Življenje nam postavlja vprašanja;
mi smo tisti,
ki moramo dogovoriti.
(Viktor E. Frankl)



Življenje najbolje porabimo,
če ga porabimo za nekaj,
kar traja dlje kot življenje samo.
(William James)



