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Kajti vse, kar je ustvaril Bog,  
je dobro in ničesar  

ne smemo zametavati,  
le da to uživamo z zahvaljevanjem. 

 (1Tim 4,4) 
 

 

 

Kdor ljubi denar,  
se denarja ne nasiti. 

(Prd 5,9) 
 

 

 

Zato omrtvite v sebi to,  
kar teži k zemlji:  

nečistovanje, nečistost, strastnost,  
hudobno poželenje in slo  

po čim večjem imetju,  
ki je toliko kot malikovanje. 

(Kol 3,5) 
 

 

 

Svetilka tvojega telesa je tvoje oko. 
Kadar je tvoje oko čisto,  
je svetlo vse tvoje telo,  
če pa je pokvarjeno,  

je tudi tvoje telo temačno. 
(Lk  11,34) 

 

 

 

Ljubi Gospoda, svojega Boga,  
iz vsega srca, z vso dušo,  

z vso močjo in z vsem mišljenjem,  
in svojega bližnjega  

kakor samega sebe …  
To delaj in boš živel. 

 (prim. Lk 10,27) 
 

 

 

Kristusov mir  
naj kraljuje v vaših srcih,  

saj ste bili tudi poklicani vanj  
v enem telesu, in bodite hvaležni. 

(Kol 3,15) 
 


 

Opominjam vas,  
da živite vredno klica,  

s katerim ste bili poklicani,  
v vsej ponižnosti, krotkosti  

in potrpežljivosti. 
(Ef 4,1) 

SREČA TI NE BO  

PADLA V NAROČJE 
 

Kako misliš biti sploh kdaj srečen, če 

vedno vse pričakuješ od drugih? Če za vse, 

kar se v tvojem življenju izjalovi, krivdo 

prevališ na druge? Življenje je dajanje in 

jemanje. Ampak očitno so ljudje naučeni 

samo jemanja. Zahtevaj, vzemi, profitiraj, 

ne dovoli, da ti bo kaj všeč, protestiraj! In 

človek zahteva in jemlje in profitira in 

vsak, ki mu stoji na poti, postne sovražnik. 

Jeza, prepir, konflikt so tu. Človek se 

počuti ogroženega in pozablja, da si je sam 

ustvaril sovražnike. 

Sreča je pravzaprav le drugo ime za mir, 

zadovoljstvo, prijateljstvo, veselje. Te 

stvari ti ne padejo v naročje. Ne moreš jih 

enostavno zahtevati do drugih. A dobiš jih 

zastonj, če premagaš svojo utrujenost in 

vzameš nekaj sam v svoje roke, če lahko 

ljudem prinašaš zaupanje, če lahko tudi v 

največji stiski misliš  na to, da bo enkrat 

vse drugače.  

Kdor hoče biti srečen, mora začeti ne 

jemati zase, ampak dajati za druge in sebe 

pri tem pozabiti.  

Obstajajo ljudje, ki niso nikoli prav srečni. 

Zanje je sreča odvisna od tisoč stvari in 

nekaj jim vedno manjka.  

Pozabljajo, da je sreča sestavljena iz veliko 

delov. Vedno je neki del prekratek. 

Vse življenje strmijo v manjkajoči del. 

Slepi so za mnoge druge dele, s katerimi bi 

lahko bili srečni. Vendar jih ne vidijo – 

majhnih, običajnih stvari.  
Po. P. Bosmans, V tebi je sreča 

 

 
 

Starši, bdite nad čistim in spodobnim 
obnašanjem svojih otrok. Pazite na nežno 
cvetico njihove čistosti. Ne dovolite jim 
nobenih grešnih poznanstev, 
pohajkovanja in plesov, ki so grob 
deviške časti. Pustiti jih je groba napaka. 
Ne dovolite jim razbrzdanih pogovorov! 
Čujte in molite, da ne bo nočnega 
pohajkovanja! To je čas satana, vladarja 
teme.  
Bdite in molite, fantje in dekleta! Brzdajte 
svoje oči, ušesa in jezik kot Job. Imejte 
vaše telo v oblasti, da bo vaša duša čista! 
Cvet, ki preveč cveti, odcveti. Pijanost in 
naslada sta dve sestri. Ena vodi drugo v 
gostilno. Zato nobenih grešnih 
poznanstev in ljubezenskih razmerij! To 
so same poti v pekel.  bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji 

 

Če ostanete v moji besedi,  
ste resnično moji učenci.  
In spoznali boste resnico  

in resnica vas bo osvobodila. 
(Jn 8,31–32) 

 


 

Prizadevajte si za mir z vsemi  
in za posvečenost.  

Brez nje nihče ne bo videl Gospoda. 
(Heb 12,14) 

 


 

Mar ne veste, da je vaše telo,  
ki ga imate od Boga,  

tempelj Svetega Duha,  
ki je v vas!  

Ne pripadate sebi,  
saj ste bili odkupljeni za visoko ceno.  

Zato poveličujte Boga  
v svojem telesu. 

(1Kor 6,19–20) 
 


 

Vse, kar je rojeno od Boga,  
premaga svet.  

In zmaga, ki premaga svet,  
je naša vera. 

(1 Jn 5,4) 
 

 
 

Oznanjuj besedo,  
vztrajaj v ugodnih  

in neugodnih okoliščinah. 
(2 Tim 4,2) 

 

 
 

Bližajmo se z zaupnostjo  
prestolu milosti, da bomo  

dosegli usmiljenje in našli milost,  
ki nam bo v pravem trenutku 

pomagala. 
 (Heb 4,16) 

 


 

Svojo dušo sem umiril  
kakor otrok v naročju svoje matere, 

kakor otrok pri materi  
je moja duša mirna v meni. 

(Ps 131,2) 
 




