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Gospod ni počasen glede obljube,  
kakor nekateri mislijo,  

da je to počasnost.  
Ne, le potrpežljiv je z vami,  

ker noče, da bi se kdo pogubil,  
temveč da bi vsi  

dosegli spreobrnjenje. 
 (2 Pt 3,9) 

 

 

 

Iz njega je izhajala moč  
in ozdravljal je vse. 

(Lk 6,19) 
 

 

 

Izročil sem vam predvsem to,  
kar sem sam prejel. 

(1 Kor 15,3) 
 

 

 

Nagovarjajte se s psalmi,  
hvalnicami in z duhovnimi pesmimi,  

ko v svojem srcu prepevate  
in slavite Gospoda. 

(Ef 5,19) 
 

 

 

Če rečemo, da smo brez greha, 
sami sebe varamo  
in resnice ni v nas. 

 (1 Jn 1,8) 
 

 

 

Jezus jim je rekel:  
»Ne potrebujejo zdravnika zdravi,  

ampak bolni.  
Nisem prišel klicat pravičnih,  

ampak grešnike.« 
(prim. Mr 2,17) 

 


 

Saj ste vendar živi kamni.  
Zato se vgrajujte v duhovno stavbo,  

tako da boste sveto duhovništvo  
in boste darovali duhovne žrtve,  

ki bodo po Jezusu Kristusu  
prijetne Bogu. 

(1 Pt 2,5) 
 


 

Ljubezen pokrije množico grehov. 
 (1 Pt 4,8)



SLOVENEC BITI 
 

Slovenec biti, slovensko ljubiti, –  

je pravzaprav nerazložljiva stvar,  

ker je to stvar srca in biti.  

Slovenec biti – ni drugega,  

kakor: slovensko misliti,  

slovensko peti in govoriti,  

slovensko ljubiti, –  

pa s srcem čutiti slovenski svet,  

hiše, gozdove, polja, ljudi,  

tako čutiti,  

da ne moreš, ne moreš biti  

brez njih.  

Pa to ni tako,  

kakor jesti in piti.  

Ne moreš preveč  

ne ljubiti,  

ne biti. 
Po. T. Kuntner, Slovenska pomlad 

 



 

DOMOVINI 
 

Bodi zdrava, domovina, 

mili moj slovenski kraj! 

Ti prekrasna, ti edina, 

meni zemeljski si raj! 
 

Tuje šege, tuja ljudstva 

so prijat’li, bratje ne, 

slava le, slovansko čustvo, 

srce moje veseli. 
 

Primi celo, zemlja mila, 

primi srce moje v dar, 

da bi vedno matka bila, 

nepozabljena nikdar! 
 

B. Ipavec/J. Razlag 

 



 

Kako žalostno in kratko je človeško 
življenje. Večji del žalosti v življenju si 
človek povzroči sam. Eni se brigajo le za 
častna mesta in časti. Drugi le za 
bogastva in užitke. Tretji se brigajo celo 
za svoj grob in ne pomislijo, da ima mati 
zemlja prostora za vse. Tisti, ki smo 
Marijini, se lahko od nje učimo tri stvari: 
trdne vere, neomajnega zaupanja v Božjo 
besedo in žalosti nad grehom. Edina 
bojazen je izgubiti Boga z grehom.  

 

bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji 

 

Skrbno izrabljajte čas. 
(Ef 5,16) 

 


 

Tudi če bi hodil  
po globeli smrtne sence,  

se ne bojim hudega,  
ker si ti z menoj. 

(Ps 23,4) 
 




Trezni bodite in budni!  
Vaš nasprotnik hudič hodi okrog 

kakor rjoveč lev in išče,  
koga bi požrl.  

Uprite se mu, trdni v veri. 
(1 Pt 5,8–9) 

 


 

Saj niste prejeli duha suženjstva,  
da bi spet zapadli v strah,  

ampak ste prejeli  
duha posinovljenja,  

v katerem kličemo: »Aba, Oče!«  
Tako priča sam Sveti Duh  

našemu duhu, da smo Božji otroci. 
(Rim 8,15–16) 

 

 
 

Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih  
in neugodnih okoliščinah. 

(2 Tim 4,2) 
 

 
 

Razodela se je namreč Božja milost,  
ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas,  

naj se odpovemo brezbožnosti in  
posvetnim poželenjem ter razumno,  

pravično in res pobožno  
živimo v sedanjem veku. 

 (Tit 2,11–12) 
 


 

Bog je Ljubezen, in tisti,  
ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu  

in Bog ostaja v njem. 
(1 Jn 4,16) 

 


 

Hočemo ljubiti,  
ker nas je on najprej ljubil. 

(1 Jn 14,9) 



