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Življenja ne moreš sprejeti  
samo po delčkih,  

samo tisto, kar bi ti ustrezalo,  
ampak kot celotno, v paketu.  

Človek se uresniči samo v tej celoti. 
 (Metka Klevišar) 

 

 

 

Zaupajte v vseh preizkušnjah,  
ki vam jih pošilja nebeški Gospodar! 

On dobro ve, kaj dela.  
(sv. Leopold Mandič) 

 

 

 

Po prizadevnem delu  
vztrajnost vedno rodi svoje sadove. 

Kakor rastlina,  
ki uspeva v najrevnejši zemlji,  

lahko tudi v nas zraste žilavost,  
ki nazadnje rodi cvet in sad. 

(Charles Dickens) 
 

 

 

Pravo vest ima,  
kdor ima razvit čut za vrednote,  

da se zaveda razlike  
med dobrim in slabim  

v nravnem smislu besede,  
ne samo med koristnim in škodljivim. 

(Alojzij Šuštar) 
 

 

 

Potrebni smo veselja do življenja,  
ki je v mladih.  

V njem odseva  
nekaj izvirnega veselja,  

ki ga je imel Bog,  
ko je ustvaril človeka. 

(sv. Janez Pavel II.) 
 

 

 

Tisti, ki pravi, da veruje,  
pa se ne trudi,  

da bi po veri tudi živel,  
sam sebe postavlja na laž. 

 (Stanko Janežič) 
 


 

Nemirna vest je najstrašnejše zlo,  
ki te lahko doleti. 

(Janez Janžekovič) 

DANES MORAŠ BITI SREČEN 
 

Želiš poznati zanesljivo sredstvo, da ne 

boš nikoli srečen? Misli poln žalosti na 

lepe dneve, ki so nepreklicno minili. 

Večno čakaj na prihodnjo srečo, ki naj bi 

nekoč prišla. 

Ne meni prehitro, da boš srečen, ko boš 

dosegel ta poklicni cilj in boš uresničil 

tiste zasebne sanje, ko boš imel super 

moškega ali super žensko, ko si boš 

lahko privoščil sijajno stanovanje in 

razsipna potovanja. Prava sreča ni 

ekstravagantni luksuzni artikel, 

nedosegljivo drag in nedosegljivo 

oddaljen.  

Tvoja sreča je čisto blizu. Od danes 

naprej cvetijo na tvoji poti male radosti. 

Ti jih moraš samo odkriti in biti za to 

hvaležen. Nehaj premlevati včerajšnje 

stiske. Ne delaj si nesmiselnih skrbi 

glede prihodnosti. 

Če ne moreš danes biti srečen, ne 

pričakuj, da se bo jutri zgodil čudež. 

Danes moraš biti srečen! 
 

Ne obstaja dvigalo do sreče. 

Treba je iti po stopnicah! 
 

Phil Bosmans, V tebi je sreča 

 

 
 

O sveta vera! Ti prijazna svetilka moje 
nežne mladosti! Kako sigurno, mirno, 
veselo se sprehajam ob tvoji strani, 
brez strahu in brez skrbi! O sveta vera, 
ti si varna opora mojih let. Brez tebe 
sem kot ladjar brez kompasa v 
viharnem morju življenja. In ko bom kot 
starec stopal h grobu, tedaj bodi moja 
palica in moja svetilka skozi temna 
vrata k večnosti. Potem se kot Marija 
nimam česa bati, četudi me pekel s 
svojimi silami napada, Bog je z menoj! 

 
bl. Anton Martin Slomšek   

 

 

Življenje je zaupano človeku  
kot zaklad, ki ga ne sme zapraviti, 

kot talent, s katerim  
mora gospodarno upravljati.  

Človek mora o njem dati odgovor 
svojemu Gospodarju. 

(sv. Janez Pavel II.) 
 


 

Pogum in potrpljenje skupaj  
se imenujeta vztrajnost.  
Kdor vztraja do konca,  

bo kljub oviram gotovo uspel.  
(Jean Guitton) 

 


 

Dokler je naše telo pri življenju,  
je naša dolžnost, da ga uporabljamo 

kot orodje za dobra dela;  
le tako lahko doživimo resničnost: 

dobro je biti človek. 
(Anton Trstenjak) 

 


 

Kaj pomaga zdravo telo in  
učena glava, če je srce hudobno? 

(bl. Anton Martin Slomšek) 

 

 
 

Starost ima dve veliki prednosti: 
zobje te ne bolijo več  

in ne slišiš več vseh neumnosti,  
ki jih govorijo okoli tebe. 

(George Bernard Shaw) 
 

 
 

Če pomislim nazaj  
na svojo preteklost, vidim,  

da je bila zame  
največja sreča – vera.  

Skoraj vse, kar sem doživel  
lepega in osrečujočega,  
je bilo na ta ali oni način  

v zvezi z mojo vero. 
 (Ivan Dolenec) 

 

 
 

Vselej moli za to,  
da zgradiš svojo srečo,  

in ne zato, da porušiš srečo drugih. 
 (japonski pregovor) 

 

 


