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Cerkev je mati.  
Mati pa ne sme otrokom reči:  

»Ničesar vam ne morem dati.« 
Cerkev mora vedno dajati.  

Dajati mora upanje in pogum. 
 (Jožef Kvas) 

 

 

 

Ti veš, kaj mi je v prid, ne jaz.  
Če mi hočeš poslati trpljenje in skrb,  

mi podeli milost,  
da bom vse voljno prenašal;  

varuj me nevolje in samoljubja. 
(bl. John Henry Newman) 

 

 

 

Moder si tudi takrat,  
ko ne verjameš vsake besede  

in  ne razneseš takoj,  
kar slišiš ali verjameš. 

(Franc Cerar) 
 

 

 

Če hočeš prav moliti,  
najprej okrasi svojo hišo  
s prijazno skromnostjo  
in prisrčno ponižnostjo,  

ožarja naj jo luč pravičnosti. 
(sv. Janez Zlatousti) 

 

 

 

Bog je obljubil, da nam bo dal vse, 
 ča ga bomo prosili.  

Čeprav nam vse daje zastonj,  
si vendar moramo  

vse zaslužiti z molitvijo. 
(sv. Lepold Mandič) 

 

 

 

Ker si ti, o Bog, moj Oče,  
tako dober do mene,  

moram biti tudi jaz dober do drugih.  
Ker hočeš biti moj Oče  

in Oče vseh ljudi,  
moram biti vsakemu človeku  

kar najljubeznivejši brat. 
(Charles de Foucauld) 

 

 

 

Kdor seje mir, žanje srečo. 
(ruski pregovor) 

 

VZEMI SI ČAS 

 

Vsak dan lahko slišimo:  

»Nimam časa!«  

Vsi imamo toliko opravkov. 

Še nikoli ni bilo toliko ljudi brez časa –  

in še nikoli ni bilo toliko osamljenosti. 

Zakaj imamo tako malo časa? 

Vedno mislimo na to,  

kaj bi še radi imeli,  

kaj naj še naredimo,  

kaj še moramo ustvariti.  

Tako je vse naše življenje  

v celoti programirano. 

Moj predlog: 

Osvobodi se tega pritiska!  

Ustavi se, vzemi si čas … 

Preženi iz svojega življenja ubijajoči  

»Nimam časa!« 

Prenehaj s tem norim tempom življenja.  

Vzemi si čas,  

da boš dober človek za svoje soljudi. 
 

 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 

       


Marija je živela tesno povezana z 
Bogom. Brala je Sveto pismo, 
premišljevala o Božjih čudežih in 
Božjih obljubah in hrepenela, da se 
izpolnijo. Angel jo je našel v molitvi, ko 
ji je prinesel veselo oznanilo. Ta odnos 
z Bogom jo je navdajal z blaženostjo in 
jo naučil slavospeva »Moja duša, 
poveličuje Gospoda«, ki je najlepši 
izraz blaženosti v Bogu. 
Kako srečen je bil Marijin odnos z 
Jezusom. Videla je, kako je z leti 
napredovati v modrosti in milosti. Vse 
njegove besede so bile izraz nebeške 
čistosti, ki jih je Marija premišljevala in 
ohranila v svojem srcu. Koga se ne 
dotakne, ko opazuje sveto družino pri 
molitvi? 
Mi sicer ne moremo tako kot Marija 
videti Jezusa s telesnimi očmi, toda 
tem bolj z očmi vere. Kaj nas ovira, da 
bi brali njegovo življenjsko zgodbo in jo 
premišljevali, ga ljubili in slavili, molili 
zgodaj zjutraj in pozno zvečer, pred in 
po jedi. Molitev je dihanje naše duše in 
družina, ki ne moli, je mrtva.  Mati ali 
moliš z otroki?  Pusti, naj sklepajo 
roke! 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 

Mnogi, ki ne povzdigujejo k Bogu  
svojega glasu, mogoče toliko bolj  

molijo s svojim življenjem.  
To so tisti, ki želijo dobro vsem  

in opravljajo dobra dela. 
(Tomaš Špidlik) 

 


 

Kaj pomaga zdravo telo  
in učena glava,  

če je srce hudobno? 
(bl. Anton Martin Slomšek) 

 



 

Dragi moji, če imate ozko srce,  
ga bo molitev razširila,  
da boste ljubili Boga.  

Molitev omogoča,  
da že tukaj okušamo nebesa in  
nekaj nebeškega prihaja v nas. 

(sv. Janez Vianney) 
 


 

Če hoče človek doseči srečo,  
mora vanjo vračunati tudi trpljenje. 

(Anton Trstenjak) 
 



 

V mladosti je človek ljubezni poln,  
v starosti pa je ljubezni potreben. 

(Jeremias Gotthelf) 
 

 
 

Postaviti Boga med bolečino in sebe  
pomeni postaviti Božjo ljubezen  

v središče trpljenja. 
(Leon-Joseph Suenens) 

 

 
 

Kristjan mora biti  
v svoji osnovni usmeritvi  

človek upanja in zaupanja,  
v zavesti, da ima končno  
vse svoj smisel, tudi če  

ga trenutno takoj ne uvidi. 
 (Alojzij Šuštar) 

 

 
 

Ljubezen in vera hodita skupaj. 
Druga drugo dopolnjujeta. 

(sv. Terezija iz Kalkute) 

 


