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Če je kaj, kar dviga duha, je zavest,  
da imaš prijatelja.  

Če je kaj, kar ga dviga še bolj,  
je zavest, da si nekomu prijatelj. 

 (Richard Wagner) 

 

 

 

Vedno sem bil mnenja,  
da je brezpogojna resnica  
edina stvar, ki more ljudi  

pomiriti in zadovoljiti, ker smo  
pač po naravi vsi ustvarjeni tako,  

da moramo iskati resnico in pravico. 
(Ivan Dolenec) 

 

 

 

Spoštuj, brani, ljubi, vsako  
človeško življenje in mu služi!  

Samo po tej poti boš našel 
pravičnost, razvoj, pravo svobodo, 

mir in srečo. 
(sv. Janez Pavel II.) 

 

 

 

Ne s svetilko,  
temveč s srcem išči ljudi,  

kajti edino ljubezni  
odpirajo ljudje svoja srca. 

(Peter Rosegger) 

 

 

 

Srečen ni, kdor veliko ima,  
ampak tisti, ki malo potrebuje. 

(bl. Anton Martin Slomšek) 

 

 

 

Telesno zdravje, mirna vest,  
ljubezen do dela  

in ljubezen do miru 
 v pričakovanju nebeških dobrin,  

to je radost življenja. 
(sv. Janez XXIII.) 

 




Če imamo pred očmi dejstvo,  
da napori niso vedno  
kronani z uspehom,  

ima človek zadoščenje,  
če je delal tako,  

kot mu je narekovala vest. 
(sv. Janez XXIII.) 

Deževni oblaki sodijo na sonce 
 

Si srečen? Tako resnično od srca srečen? 

Potem ne obdrži svoje sreče samo zase, 

ampak jo deli z drugimi. Drugače se  

izgubi. 

Si nesrečen? Se redko ali nikoli ne 

smejiš? Se počutiš nezadovoljen? Potem 

mogoče preveč misliš nase, na svoje 

skrbi, svoj denar, svoje zdravje, svoje 

probleme, svoje trpljenje … 

Kdor se vedno ukvarja samo s seboj, ne 

more biti srečen, ker ne more več ljubiti. 

In nezmožnost ljubiti je konec vsakega 

veselja in začetek pekla. Poskusi s 

prijaznostjo. Poskusi pozabiti svoj Jaz in 

pokaži svoje pravo srce. Bodi ljubeč do 

vsakega. Ne dovoli, da sonce zaide nad 

prepirom. 
 

Obesi svoje deževne oblake, 

da se posušijo na soncu. 
 

Phil Bosmans, V tebi je sreča 

 

 
 
Kako dragocena so Marijina romanja in 
obisk njenih milostnih podob. Padlega 
angela najbolj jezijo svete podobe, 
zato je zelo koristno, da imamo 
Marijino sliko v svojem stanovanju ali 
da obiščemo kak milostni kraj. Varovati 
se moramo praznoverja in grešnih 
zabav. Sv. Janez Damaščan imenuje 
romarske cerkve pribežališča za 
pomoči pred skušnjavami in grehom. 
Če jih hudič ne more razdejati, potem 
vsaj zapeljuje nas, da bi uničil njene 
koristi. A z molitvijo in priprošnjo Mariji 
se lahko obvarujemo hudiča.  
Kako dragocene so molitve Mariji v 
čast in vse svetinje, ki se nosijo njej na 
čast! 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 

Tudi kadar je ista žena  
mati več otrok,  

vsakega otroka enako obdaja  
tista materinska ljubezen,  

na kateri je zgrajena otrokova vzgoja  
in zorenje v človečnosti. 

(sv. Janez Pavel II.) 

 


 

Uspeh je spodbuda,  
da se lotiš česa večjega.  
Neuspeh pa je povabilo,  

da z zaupanjem znova začneš  
svoje poskuse. 

(sv. Frančišek Saleški) 
 


 

Vera je skrivnostna posredovalka, 
po kateri prejmemo Božje darove,  
ki jih sicer ne bi mogli biti deležni  

po besedi Svetega pisma:  
»Trdno veruj;  

vse je mogoče tistemu, ki veruje!« 

(bl. John Henry Newman) 

 


 

Kolikor sem v veselje drugim,  
že izpolnjujem  

smisel svojega življenja. 
(Anton Trstenjak) 

 

 
 

Napiši po vesti in veri,  
kako si živel,  

kaj si videl, kaj si mislil  
in govoril en sam dan.  

Če hočeš biti tako odkritosrčen,  
da bi ne povesil oči  

pred samim Bogom, boš pisal  
do groba zgodovino tistega dne. 

(Ivan Cankar) 
 

 
 

Vedno živim v soncu.  
Sonce je zvesto:  

včasih se na videz skrije,  
pa brž znova zasije  
še svetleje kot prej. 

 (sv. Janez XXIII.) 
 

 


