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Gospod, daj mi spoznanje,  
da je vse to naše življenje na zemlji 

vedno novo vstajenje,  
vedno novo začenjanje. 

 (Romano Guardini) 

 

 

 

Vsako življenje je lepo in veliko,  
ako svoj namen izpolni.  

Določen svoj namen ima tudi  
najmanjše in najtišje življenje. 

(Ksaver Meško) 
 

 

 

Slava dobrega človeka  
je pričevanje mirne vesti.  

Imej dobro vest,  
pa boš zmeraj vesel.  

Dobra vest lahko zelo veliko prenese 
in je tudi v nesreči vesela.  

Slaba vest je vedno  
plašna in nemirna.  
Sladko boš počival,  

ako ti srce ne bo nič očitalo. 
(Tomaž Kempčan) 

 

 

 

Ohranite veselje ljubečega Boga, 
ljubečega Jezusa v svojem srcu  
in razdelite to veselje z vsemi,  

ki jih srečate. 
(sv. Terezija iz Kalkute) 

 

 

 

Vera je temelj, ki daje podlago,  
je luč, ki usmerja,  

in vrata, skozi katera  
vstopamo v spoznanje vseh 

nadnaravnih razodetij  
v času našega potovanja  

Bogu naproti.  
Vera je tudi merilo modrosti,  

ki nam je dana od Boga. 
(sv. Bonaventura) 

 

 

 

Trpljenja nas Bog ne obvaruje,  
nas pa v trpljenju varuje. 

(Franc Cerar) 
 

 

MORAŠ 
 

Saj moraš nekomu odpreti srce,  

da odnese prepih bolečino.  

Pred nekom se moraš zazreti vase,  

v vse, kar razjeda,  

mrtviči in muči od dne,  

ko komaj veš zase. 
 

Nekomu moraš pustiti,  

da gre z mehko krpo čez rane srca. 

Da pobriše police utvar, slepot in zablod, 

da prezrači in prekrtači,  

iztepe in posesa vse,  

kar je zapiralo upanju pot. 
 

Nekomu moraš odstreti razgled čez srce, 

nekomu, ki sme,  

nekomu, ki mu je mar za te. 
 

Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe 

 

 
 

Ko je Jezus videl pod križem svojo 
mater in svojega učenca Janeza, je 
rekel svoji materi: »Žena, glej, tvoj sin!« 
(Jn 19,26). Naj te v bodoče namesto 
mene spoštuje kot sin in ti služi. In 
Janezu: »Glej, tvoja mati!« (Jn 19,26). 
To je bila oporoka, ki jo je Jezus naredil 
na križu, pravi sv. Ambrož. Izročil je 
svojo mater svojemu učencu, ki si je 
zaradi svoje deviške čistosti pred 
ostalimi zaslužil, da postane zaščitnik 
deviške matere. Tu je Jezus pokazal, 
da niti ob ločitvi ni pozabil svoje matere. 
Takšno skrb naj bi imeli otroci za svoje 
starše.  
Marijina skrb pa je bila usmerjena tudi v 
dušni blagor ljudi, ki so bili odkupljeni s 
krvjo njenega Sina in določeni za 
nebesa. Njeno duhovno oko je 
natančno spoznalo stanje duš in tudi 
stanje, v katerem se nahajajo. Ljubila je 
tudi tiste, ki so bili na krivih potih in v 
nevarnosti, da se pogubijo. Marija je 
zanje molila in opominjala apostole, naj 
delajo za njihovo spreobrnjenje. Bila je 
živo ogledalo vseh kreposti. Vnela je 
srca za Božjo ljubezen. Kot vzor 
blagosti, potrpežljivosti in spodobnosti, 
posebno pa zaradi svoje molitve je tako 
bila Marija tolažba in opora prvih 
kristjanov. 

 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 

Trpeti pomeni delovati in rasti. 
Pomeni pa tudi zoreti.  

Kajti človek,  
ki preraste samega sebe,  

dozoreva v sebi. 
(Viktor E. Frankl) 

 



 

Velikonočna aleluja,  
ki odmeva v Cerkvi,  

izraža tiho radost vsega vesoljstva  
in predvsem hrepenenje  

vsake človeške duše,  
ki je iskreno odprta za Boga  
in je hvaležna za njegovo  

neskončno dobroto,  
lepoto in resnico. 

(Benedikt XVI.) 

 



 

Na obličju svojega bližnjega  
moramo iskati Kristusov obraz. 

Samo to načelo nam zagotavlja,  
da zares ljubimo vse ljudi. 

(Janez Pavel I.) 
 


 

Kaj vse bi se spremenilo  
v naši družbi, če bi tista četrtina  

Slovencev, ki redno prihaja k maši, 
dosledno ravnala, govorila in mislila  

v duhu in luči evangelija!  
Kakšna preoblikovalna moč  

bi to bila! 
(Janez Zupet) 

 

 
 

Evharistija pomeni razumevajočo 
ljubezen. Kristus je razumel,  

da imamo strašno lakoto po Bogu. 
Razumel je, da smo bili  
ustvarjeni za ljubezen.  
Zato je samega sebe  

napravil za kruh. 
(sv. Terezija iz Kalkute) 

 

 
 

Samo v mirni vodi odsevajo zvezde. 
 (kitajski pregovor) 

 

 


