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MISLI

veselega oznanila

Vsak človek je luč,
eden večja, drugi manjša.
Kraji dobivajo štiri vrste svetlobe:
sončno, lunino, zvezdno in človeško.
Glavni sta dve: sončna in človeška.
Če ju zmanjka, umreš.
(Pavle Zidar)



Tisti dan, ko ne boste več
goreli iz ljubezni,
bodo mnogi od mraza umrli.
(Francois Mauriac)



Kar pride brez nuje in obveznosti,
odpira srce, ga napolnjuje
z veseljem in odkrije v njem
odrešujoče čustvo: hvala ti.
(Romano Guardini)
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ADVENTNA
Mrak se gosti sredi popoldanski ur,
podarja nam tihi čas
srečevanja s samim seboj,
s skrivnostjo drugega,
da bi zaslutili vabilo Božjega kraljestva:
Zravnajte steze, čas se je dopolnil.
Iz praobljube in nedoumljivih skrivnosti
se je sklonila Očetova roka k človeku:
Oče sem, ki vas ljubi.
Zvezde vesolja so vztrepetale,
skozi ogrinjalo brezupa je zasijala Luč:
Rodil se je v Davidovem mestu Zveličar,
Na slami leži kot nemočen otrok.
Sin je dar zastonjske ljubezni,
da bi jaz in ti postala njegova
in z Božjim otroštvom v sebi
razširjala kraljestvo miru in ljubezni.
B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe



Ker je Bog hotel pokazati,
da ima ime in obraz,
si je privzel človeški obraz
in človeško srce.
(Bogdan Dolenc)



Ničesar mi ne moreš dati,
ne da bi mi dal srce,
in če mi nisi vzel srca,
mi ničesar ne moreš vzeti.
(Pavle Jakop)





Tisto, kar so modri ljudje spoznali
na višku učenosti,
je naša vera naučila otroke.
(Blaise Pascal)



Tvoja leta, Gospod, so en sam dan!
In tvoj dan ni vsak dan,
ampak danes, ker se tvoj danes
ne umika jutrišnjemu dnevu
in ne sledi včerajšnjemu.
Tvoj dan je večnost!
(sv. Avguštin)









(sv. Terezija Deteta Jezusa)

(ameriški pregovor)

(George Bernard Shaw)

(Benedikt XVI.)

Veselja ne najdeš v stvareh,
ki nas obdajajo,
najdeš ga na dnu duše.

Pot do uspeha je
hoja po lestvi s klini:
po njej pač ne moreš iti
z rokami v žepih.

Kakor nimamo pravice
uporabljati bogastva,
ne da bi ga ustvarjali,
tako tudi nimamo pravice
uživati sreče, ne da bi jo dajali.

Svet danes veliko bolj
kakor kdaj prej potrebuje upanje:
upanje miru, pravičnosti in svobode,
to pa se ne more zgoditi
brez pokornosti Božji volji.
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Moji spoštovani, z večernimi žarki
poslavljajočega se sonca se poslavlja
od nas tudi letošnje leto, z udarcem
dvanajste ure se potopi v morje
večnosti, da se nikdar več ne vrne.
Ta noč je usodni most z vsebino
nestalnosti. Vse je prehajanje. Na
polnočnem pragu med starim in
novim letom stojimo vsi na tistem
vzvišenem vrhu gore Nebo. Kako
pomemben trenutek je prehod v novo
leto: za vsakega človeka, da se zave
vrednosti svojega kratkega življenja.
Dragocen za vsakega vernega
kristjana, da ne pozabi, kako je
kratkotrajno življenje cena za večnost.
bl. Anton Martin Slomšek

Krščansko uboštvo pomeni,
da dam ubogemu iz svojega,
ne iz nepotrebnega,
ampak tudi iz nujnega,
kajti vem, da me on bogati.
Ubogi pa me bogati,
ker je Jezus dejal,
da je v ubogem on sam.
(papež Frančišek)



Kdor hoče biti srečen,
mora plačati ceno.
Cena naše sreče pa je:
nič več in nič manj kot to,
da podarimo sami sebe.
(Phil Bosmans)



Medsebojno primerjanje
pomeni konec sreče
in začetek nezadovoljstva.
(Sören Kierkegaard)

