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Bog je usmiljen do naše  
telesne in duhovne bede.  

Nismo Božji, če nismo polni sočutja  
do svojega bližnjega. 

 (Albin Škrinjar) 

 

 

 

Srce, ki se ob bedi ne zgane,  
je zares bedno srce. 

(Raoul Follereau) 
 

 

 

Mnogi izgubijo majhno srečo,  
ker zaman iščejo veliko. 

(Pearl Buck) 

 

 

 

Glavni vpliv, s katerim  
starši oblikujejo svoje otroke,  

ni namerni zgled, temveč njihovo  
vsakdanje ravnanje in govorjenje,  

pri katerem niti ne mislijo,  
da vplivajo z njim  
na svojega otroka. 

(Anton Trstenjak) 

 

 

 

Kar ubogemu daš, ti na žlici priraste. 
(slovenski pregovor) 

 

 

 

Če hočemo ljudi pritegniti k Jezusu,  
moramo imeti usmiljeno srce.  

Če nimamo čuta za stisko ljudi,  
bodo ljudje bežali od nas;  

telesna dela usmiljenja  
igrajo važno vlogo  

pri širjenju Jezusovega nauka.  
Če jih zanemarjamo,  

nimamo Jezusovega duha. 
(Albin Škrinjar) 

 

 

 

Moder človek bogastva  
ne zbira na kup;  

več kot porabi za druge,  
več pridobi,  

več ko da, bolj obogati. 
(kitajski pregovor) 

 

 

PREDNOST PRAZNIH JASLIC 
 

Potrošniški svet je Jezusa v jaslicah 

zamenjal z Božičkom, ki je obložen z 

darovi. Božiček lahko pomaga opraviti 

dober nakup, okrasiti božično drevo, 

priskrbeti okusno hrano in enkratno 

darilo. Več ne zmore. 

Jezus se je rodil v revščini in 

pomanjkanju. 

Toda tu je bila zvezda – in tu so bile 

jasli, ki so bile na srečo prazne: prostor 

za otroka. 

Ta otrok ima poslanstvo, ki nas spodbuja 

in naše srce napolni z naklonjenostjo do 

revnih. Želim ti, da najdeš pot do te 

skrivnosti, to je skrivnost luči v naši 

temi. 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 
 




 

Najčudovitejši tempelj, najlepše 
bivališče si je Bog pripravil v Mariji, ko 
je angelu izrekla besede: »Glej, dekla 
sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji 
besedi.« Tedaj je Beseda meso 
postala in med nami prebivala pod 
Marijinim srcem. Kako lepo bivališče 
Božjega Sina, ki so ga želeli gledati 
angeli. To bivališče, Marijino srce, je 
Bog okrasil z vsemi krepostmi in z 
dragocenimi dragulji.   
Odliko Matere Božje je prejela, ko je 
spočela Božjega Sina od Svetega 
Duha, ga devet mesecev nosila pod 
svojim srcem in rodila Boga in človeka 
obenem. Tako je Marija postala močna 
žena, katere seme je strlo kači glavo. 
Tista močna Judita, ki je usmrtila 
sovražnika človeškega rodu s tem, da 
nam je zopet rodila življenje, ki nam ga 
je naša prva mati Eva izgubila. 

 
bl. Anton Martin Slomšek 

 

 

Slava Bogu in mir ljudem  
dobre volje …  

Mir med ljudmi se bo rodil iz slave,  
ki jo bodo dali Bogu.  
To je edini pravi mir. 

(Leon-Joseph Suenens) 

 


 

Pošten mož rajši manj obljubi,  
pa več izpolni. 

(bl. Anton Martin Slomšek) 

 



 

Življenje bi bilo čisto drugačno,  
če bi se znali bolj spoštovati. 

 Vsepovsod.  
Še prav posebno pa je spoštovanje  

potrebno v družini,  
kjer živimo najtesneje  

drug ob drugem. 
(Metka Klevišar) 

 



 

Poseben dar in zmožnost  
tolažiti otroka ima mati.  

Ena beseda, en pogled, eno pismo  
matere zadostuje,  

da se žalosten otrok potolaži. 
(Frančišek B. Sedej) 

 


 

Od očeta smo se naučili,  
da ni nič nedosegljivo,  
če si pripravljen za to  

tudi kaj žrtvovati. 
(Jože Velikonja) 

 

 
 

Vsaka družina, kjer so dobri otroci 
 in kjer sta dobra oče in mati,  

je sveta družina. 
(Karel Mauser) 

 

 
 

Postal si dar,  
da bi nas naučil darovati …  
Postal si otrok, da bi tudi jaz  

odkrila svojo poklicanost  
k Božjemu otroštvu. 

 (Betka Vrbovšek) 


