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Zakaj bi svoj sklep  
odlašal na jutri?  

Vstani in takoj začni! Reci: 
zdaj je čas, da delam,  

zdaj je čas, da se bojujem,  
zdaj pravi čas, da se poboljšam.  

(Tomaž Kempčan) 
 

 
 

Kristjan si lahko meri svojo vero 
tudi po tem, koliko je v njem  

strahu pred prihodnostjo.  
(Alojz Rebula) 

 

 
 

Božja volja – naš mir.  
Verujem, da mi je vse  

šlo tako dobro, ker sem si  
vedno prizadeval v vsem 

iskati Božjo voljo in ne svoje.  
(sv. Janez XXIII.) 

 

 
 

Če smo voljni iskati pot k svetosti, 
se moramo najprej odpovedati 

svoji volji in svoji ‘modrosti’. 
Izničiti se moramo, kakor se je On.  

(Thomas Merton) 
 

 
 

Najhuje se zgodi,  
kadar postaneš zadovoljen  

sam s seboj, 
odklanjaš nasvete drugih  

in si sam izstaviš “najodličnejše 
spričevalo čistega življenja”.  
(François Xavier Nguyen Van Thuan) 

 

 

Nekdaj smo govorili o poštenosti, 
ne o odgovornosti.  

Poštenost obsega več,  
obsega odgovornost in  

še vse drugo, kar sodi k odliki 
človekove osebnosti.  

(Anton Trstenjak) 
 




Nihče ni tako srečen  
kakor pravi kristjan,  

ne tako moder in poln ljubezni. 
(Blaise Pascal) 

RESNIČNI NAPREDEK 
 

Blagostanje in sreča ne padeta kar z 

neba. Blagostanje lahko raste iz trdega 

dela, toda sreča raste samo in izključno 

iz srca, iz dobrote in prijaznosti. 

Resnični napredek se ne rojeva z 

vedno boljšo komunikacijsko tehniko, 

vedno boljšo biotehnologijo, gensko in 

medicinsko tehnologijo, ampak tako, 

da ljudje našega sveta postajajo boljši, 

prijaznejši in srečnejši.  

Brez ljubezni do bližnjega kultura 

nima nobenega smisla. Brez ljubezni 

do bližnjega tudi v tem letu ne bomo 

drugačni kot dobro oblečeni barbari. 

Iztrgajmo to novo leto krempljem 

egoizma. 

Naj postane ljubezen do bližnjega 

moda novega leta. 
Po.: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 

 
 

Hvala ti za to jutro 
 

Usmiljeni in dobri Bog, hvala ti za to jutro.  
Podaril si mi, da sem lahko zdrav/a vstal/a.  
Blagoslovi ta dan.  
Blagoslovi delo mojih rok,  
da bo vse, kar vzamem v roke,  
postalo blagoslov za druge. 
 

Blagoslovi ljudi, ki so mi ljubi  
in se z njimi čutim povezan/a,  
mojo družino, moje prijatelje.  
Blagoslovi ljudi, ki jih bom danes srečeval/a,  
da nam bodo ta srečanja v blagoslov,  
da bo to srečanje vsakega od nas obogatilo. 
 

Blagoslovi vse tiste, ki danes težko vstajajo,  
ker jih je strah novega dne.  
Blagoslovi tudi tiste,  
ki zaradi bolezni ne morejo vstati.  
Potolaži jih s svojo blagoslavljajočo  
in zaščitniško roko. 
 

Blagoslovi ljudi, ki so me ranili,  
ki jih ne srečam rad/a,  
ker se v njihovi bližini ne počutim dobro.  
Podari jim svoj mir.  
In če jih kdaj srečam,  
naj vedno pomislim na to,  
da tudi njih spremlja  
tvoja blagoslovljena roka. 
 

Blagoslovi ta dan in vse tisto,  
kar me bo danes doletelo,  
da bom v vsem spoznal/a  
in občutil/a tvoj blagoslov. 

Anselm Grün 

 

Živimo v svetu  
pozabljenega Boga;  

v svetu zanemarjenega  
in v dušah zatrtega Boga.  
Pa čeprav sleherni od nas  
nosi globoko hrepenenje 

po sreči v njem.  
(Lojze Bratina) 

 


 

Bog me nima le za številko 
v neskončnem številu  

človeških številk,  
ampak sem zanj oseba  

z lastnim obrazom,  
z določenimi potezam,  

ki jih ni mogoče zgrešiti.  
(Vinko Kobal) 

 


 

Evangelij nikomur ne obljublja 
udobnega življenja.  
Postavlja zahteve. 

In obenem je velika obljuba: 
obljuba večnega življenja  

za človeka,  
podrejenega zakonu smrti.  

(sv. Janez Pavel II.) 
 


 

Za Jezusovo ljubezen je gotovo 
značilna njegova bližina z revnimi. 

Jezus je živel zelo preprosto,  
da bi bil blizu vsem.  

Izbral si je brezdomstvo, 
da bi bil na voljo vsem ljudem.  

(Carlo Maria Martini) 
 

 
 

Nihče ni po naravi tako dober, 
da bi ga grešne navade ne izpridile. 

Ni pa tudi narave tako uporne,  
ki bi se z Božjo milostjo  

in trudom in prizadevanjem  
ne dala ukrotiti in premagati.  

(sv. Frančišek Saleški) 
 




Čeprav nisi pridigar, lahko vselej 
pridigaš – s svojim zgledom.  

(sv. Janez Bosko) 


