Glasnik

MISLI

veselega oznanila

Vsak se je rodil s sposobnostmi,
ki so mu potrebne,
da izpolni svojo nalogo.
Čim bolj jo bo izpolnil, tem bolj bo
opravičil svoje poslanstvo,
tem večji in svetlejši bo nekoč
v Božjih očeh.
(sv. Maksimilijan Kolbe)



Podreti je treba
zidove ravnodušnosti, ki zapirajo
ljudi drugega pred drugim.
Prav brezbrižnost je največja ovira
za pravičnost in mir.
(papež Frančišek)




Ne znamo častiti Boga,
ki ga ne vidimo,
če ne spoštujemo osebe
najpreprostejšega delavca,
ki ga vidimo – podoba Božja je!
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Na svetu je zame samo ena sreča:
sreča drugih.
Kdor pozabi na svojo srečo,
da išče srečo drugih,
dobi svojo za nameček.

LEPI DNEVI
Za mnoge so počitniški dnevi
prav tako obremenjujoči
kot živčni vsakdan,
kateremu bi radi pobegnili.
Če greš na dopust,
izklopi svoj vsakdanji ritem.
Poišči si raj za počitek,
pa ne predaleč od doma.
Nikjer ne boš našel takšnega raja,
če ga že ne nosiš v svojem srcu.
Ves balast odvrzi od sebe:
skrbi, zaskrbljenost, jezo,
vse prepire in tarnanje.
Naredi si lepe dneve!
Naj te porjavi sonce,
če se v porjaveli koži bolje počutiš.
Samo ne opeči se!
Predvsem pa se veseli,
kot otrok se čudi svetlobi in soncu,
ljubezni in življenju.
Dopust ti naj prinese lepe dni,
ki ustrezajo tvojim željam,
lepe dni zate in za tvoje bližnje.

(Henry Bordeaux)



Glavno vodilo za pot svetosti je
zapoved ljubezni
do Boga in do bližnjega.
Nekakšna varnostna ograja
te preproste zapovedi pa je
deset Božjih zapovedi.
(Stanko Janežič)



Bodi prijazen do svojega telesa,
da bo tvoja duša
z veseljem prebivala v njem.
(sv. Terezija Velika)



Po: P. Bosmans, Živi vsak dan

(Dietrich Bonhoeffer)



Pustiti dober vtis
tudi v srcu slabega človeka
se mi zdi dobro dejanje ljubezni,
ki bo ob svojem času
prineslo blagoslov.





(španski pregovor)



Človek more najti pravo srečo,
po kateri hrepeni z vsem bitjem,
samo če spoštuje zakone,
ki jih je Bog zapisal
v njegovo naravo,
in če jih spolnjuje razumno
in z ljubeznijo.
(sv. Pavel VI.)



Upati pomeni verovati v prihodnost.
Kristjani verujemo,
da nam bo prihodnost,
če imamo čisto srce,
v veliko veselje.
Upanje temelji na Božji dobroti,
ki nas je ustvarila, da bi bili srečni.
(Jean Guitton)

(sv. Janez XXIII.)

Najboljša pridiga je pridiga srca;
najboljši učitelj je čas;
najboljša knjiga je svet;
najboljši prijatelj je Bog.
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Ko bo tudi nam nekoč bila zadnja
ura, ali bo prišla Marija po nas?
Gotovo, če ostanemo njeni otroci.
Še nikoli ni bilo slišati, da bi se kdo
pogubil, ki je Marijo zvesto častil.
Marija, pod tvoje varstvo pribežimo.
Pomagaj bednim, ščiti malodušne,
skrbi za šibke. Stoj ob strani
služabnikom oltarja, prosi za žene,
pusti, da vsi, ki te slavijo, izkusijo
tvojo pomoč. Prosi za nas, o sveta
Božja Porodnica, da postanemo
vredni obljub Kristusovih.
bl. Anton Martin Slomšek

Uspeh vsega našega dela je odvisen
od Božjega blagoslova,
ki ga moramo zaslužiti
in ohraniti z dobrimi deli.
(Janez Evangelist Krek)



Vera kot vernost pomeni
predanost Bogu.
Našel sem neko trdno točko,
na kateri stojim, našel sem nekoga,
ki me je nagovoril in mu odgovorim,
se mu izročim.
(Alojzij Šuštar)



Mirna vest je trajen praznik.
(angleški pregovor)

