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veselega oznanila

Dajmo Bogu
jutranjo in večerno molitev.
Zjutraj se mu zahvalimo
za preteklo noč,
zvečer za vse dobrote dneva.
(bl. A. M. Slomšek)



Blagosloviti dobesedno pomeni
»blago govoriti« o drugem,
tako je že vsaka lepa beseda
neke vrste blagoslov.
Zatorej le pogosto lepo govorimo
o drugih in drugim!
(Marjan Turnšek)



Vsak človek je naš bližnji,
ki ima enako človeško dostojanstvo
in zato zasluži spoštovanje,
pomoč in ljubezen.
(Alojzij Šuštar)



V vsem, kar živi,
je pustil Bog sled svoje ljubezni.
Bog je globoka vez vsega, kar biva,
vsega vesoljstva.
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MARIJA, VARUHINJA ŽIVLJENJA
O Marija, zibelka velike Skrivnosti!
V tvojem čistem naročju
se je uresničil najbolj nedoumljiv,
vendar najbolj potreben dogodek:
Bog je v tebi postal otrok
in delil z nami vso človeško usodo.
Od takrat lahko vedno,
ko vzklije novo življenje,
vzklikamo: Bog je prehodil isto pot,
tudi Bog je doživljal čudovito izkustvo
varnega življenja pod srcem Matere.
O Marija, ta čudež je danes onečaščen,
to nežno obdobje človeškega življenja
ni zavarovano in spoštovano:
materino naročje pogosto
postane grob otrok.
O Marija, prosi za nas!
Žena, ki je v tvojem naročju
čudežno prebival Bog,
s teboj prosimo luč Svetega Duha
za matere in očete naših dni:
daj, da bodo spoštovali življenje,
daj, da se bodo veselili življenja,
daj, da bodo ljubili življenje
od prvega trenutka njegovega čudeža.
Amen.
Angelo Comastri, Zakladnica molitve

(Phil Bosmans)

(Vinko Kobal)



Kristjani imajo dolžnost oznanjati
evangelij in nikogar izključevati.
Naj ne oznanjajo kakor nekdo,
ki naklada novo dolžnost,
ampak kakor tisti, ki deli veselje.
(papež Frančišek)



Hvaležni ljudje so kot
rodovitna polja: kar so prejeli,
vračajo desetkratno.
(August von Kotzebue)

Treba je delati.
Vsak dan znova začeti borbo.
Neuspeh te nikdar ne sme potreti.
Spet se je treba
zagnati v delo in iskati pot,
ki te bo pripeljala do cilja.
(Stane Kregar)



Če je moja dolžnost delati,
je moja pravica živeti.
(Srečko Kosovel)



Prva krepost, ki nam je potrebna,
je preprostost.
To je isto kot iskrenost.
Izkušnja uči, da iskrene duše
kljub slabostim zmagajo
in dosežejo cilj.
(Franc Sodja)



Ljubezen je vrednota
in daje našim delom veličino;
čeprav so naša dela
sama po sebi majhna in vsakdanja,
bodo zaradi ljubezni postala
velika in mogočna pred Bogom.
(sv. Marija Favstina Kowalska)



Daruje lahko,
kdor ima rad, kdor ljubi.
Bog nas ljubi,
zato nas je obsul s svojimi darovi:
od stvarstva do vseh talentov.
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Šmarnice so dobrim in pobožnim
dušam v blagoslov; zanikrnim pa v
nenadomestljivo škodo. Šmarnice so
dragocena pomladanska setev za
Božje kraljestvo - na dragoceno polje
naših src. S šmarnicami sadimo z
našimi premišljevanji, zalivamo s
svojimi molitvami in pobožnim petjem,
Gospod pa daje svojo rast. Zato kliče
Marija ob šmarničini pobožnosti vsem
svojim častilcem: »Blagor tem, ki se
drže mojih poti« (Preg 8,32).
Marija, pod tvojim varstvom smo začeli
to pobožnost, s tvojo priprošnjo želimo
slednjo tudi zaključiti. Izprosi nam
milost, da tisti, ki je med nami dobro
delo začel, naj ga tudi dopolni.
bl. Anton Martin Slomšek

Vsak človek se mora odločati
sam zase in nositi odgovornost.
Dober svetovalec je tisti,
ki drugemu omogoči,
da je odločitev res njegova.
(Metka Klevišar)



Kdor se ob vsakem človeku uči,
je moder;
kdor premaga svoje strasti,
je močan;
kdor se sprijazni s svojo usodo,
je bogat;
kdor druge spoštuje,
je spoštovan.
(judovski pregovor)



