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Vsak, kdor zvesto  
hodi za Kristusom, 

ima v sebi luč življenja. 
Vsi smo poklicani, da luč dobrote, 

poštenja, iskrene in žive vere  
prižigamo tudi drugim.  

(Janez Zupet) 
 

 
 

Zaradi Božje ljubezni  
odpustimo vsem, ki so nas žalili,  

da bi tudi mi od Boga  
prejeli odpuščanje.  

(Janez F. Gnidovec) 
 

 
 

Tudi ostarel mora dajati dragocen 
prispevek evangeliju življenja.  
Z bogato dediščino izkušnje,  

pridobljene v letih, more in mora biti 
delivec modrosti,  

priča upanja in ljubezni.  
(sv. Janez Pavel II.) 

 

 
 

Za posameznika in narod  
je naravnost usodno  
in samouničevalno, 

če začne pozabljati svojo zgodovino, 
če je kritično ne ocenjuje  

in se iz nje ne uči.  
(Bogdan Dolenc) 

 

 
 

Resnica o Bogu, Očetu usmiljenja, 
kakor se je razodela v Kristusu, 

nam omogoča, da vidimo,  
kako neizmerno je Bog  

blizu človeku,  
zlasti tedaj, ko trpi.  

(sv. Janez XXIII.) 
 


 

Po ustvarjalnosti  
se človek loči od živali. 

Le-ta dela, kar je vedno delala. 
Ničesar se ne nauči.  

Človek pa se vedno vprašuje:  
ali ne bi poskusil kaj boljšega?  

(Miha Žužek) 
 



PRIPRAVLJEN NA KOMPROMISE 
 

Ne bodi tako nepopustljiv! Trma je težka 

ovira, ki lahko zastrupi vse življenje. 

Nepopustljiva trma je izraz 

kratkovidnosti, trdoglavosti in sebičnosti. 

Pri njej sta v ospredju »gospod Jaz« in 

»gospa Jaz«. Takšna oseba ne prenese 

nobenega ugovora. Nikoli se ne moti, 

ima vedno prav in nikoli ne popusti. 

V zakonu in družini nastajajo največje 

napetosti in problemi, kajti pri zelo 

trmastih ljudeh se pogosto izgubljata 

vsako veselje in sreča. Takšni svojeglavi, 

razdraženi in nepotrpežljivi partnerji so 

za skupnost prava katastrofa. 

Bodi prilagodljiv in pripravljen na 

sporazume. Zaradi svoje trme si morda 

že izgubil prijatelja ali pa zapravil velik 

del tiste sreče, ki jo človek nujno 

potrebuje za življenje. Toda vse je še 

lahko dobro, če se boš znal vsak dan 

znova boriti proti svoji trdoglavosti. V 

dobroti, prijaznosti in ljubezni do 

bližnjih boš našel neskončno več veselja 

kot svoji trmi. 
Po.: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 

 
 

Hvala ti za današnji dan 
 

Dobri Bog, hvala ti za današnji dan. 
 

Toliko si mi podaril:  
hvala za vsa srečanja,  
ki sem jih danes doživel/a,  
za pogovore,  
v katerih sem se dotaknil/a skrivnosti,  
ki nas obdajajo. 
 

Danes mi je delo šlo lahko od rok.  
Zahvaljujem se ti za vse,  
kar mi je uspelo.  
Hvala za vse,  
kar si mi danes položil v roke  
in kar sem lahko posredoval/a drugim. 
 

Tako v hvaležnosti legam k počitku  
in se izročam v tvoje dobre roke.  
Tudi danes ponoči  
mi pošlji svojega angela,  
da me bo varoval in bdel nad menoj.  
Naj mi prinese lepe sanje,  
ki mi bodo pokazale  
nove poti za jutrišnji dan. 

Anselm Grün 

 

Kristjan se prepušča lastni vesti, 
da ga vodi, in ne more drugače; 

istočasno pa ne opušča vzgoje vesti, 
ko stori vse, da bi bila  

njegova vest prav oblikovana.  
(Tomaš Špidlik) 

 


 

Če naj imam  
res dober stik z drugimi,  

moram biti najprej v  
dobrem stiku sam s seboj.  

(Bogdan Žorž) 
 


 

Nekateri so z nasmehom 
in prijaznostjo vsem všeč.  

Bog jih je obdaril s prisrčnim,  
blagim in ljubeznivim pristopom;  

zdi se, kot da bi vam želeli  
podariti svoje srce in  

vas prositi za vaše srce.  
(sv. Vincencij Pavelski) 

 


 

Tudi v duši nevernega človeka  
živi iskra neutešljivega hrepenenja  

po resnici in pravici, 
po dobroti in lepoti,  

ki je najbolj živ dokaz,  
od kod smo in kam gremo.  

(Andrej Gosar) 
 

 
 

Življenje vsakega je dragoceno. 
Še dragocenejša je duša,  
ki mora ob naši ljubezni  

najti pot do svoje večne sreče.  
(Stanko Cajnkar) 

 




Z besedo poštenjak radi  
pohvalimo dobre ljudi, ki so bili  
v kakem oziru naši nasprotniki.  

(Janez Janžekovič) 
 




Če je v okolju čut za razliko 
med dobrim in slabim močno razvit,  

tudi otroci razmeroma hitro  
sprejmejo ta čut in razliko.  

(Alojzij Šuštar) 
 


