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Bog je v središču kolesa življenja. 
Bolj ko se bližamo temu središču, 

bolj se bližamo drug drugemu. 
 (Tomaš Špidlik) 

 

 

 

Cerkev je svetilnik,  
ki več kot dva tisoč let  

ožarja osnovne človeške vrednote. 
Mnogi so storili vse,  

da bi luč tega svetilnika ugasnila,  
a svetilnik žari naprej. 

(Franc Cerar) 
 

 

 

Evharistija mora za nas postati  
šola življenja, v kateri se učimo 

 dajati svoje življenje …  
Dajati ga moramo dan za dnem. 

(Benedikt XVI.) 

 

 

 

Kako težko se odpovemo  
svojim načrtom, sanjam  
in receptom za srečo.  

Tako težko nam je izpustiti krmilo  
iz rok in ga ponuditi Gospodu. 

(John Powell) 

 

 

 

Tvoj križ, o Gospod,  
je vir vseh blagoslovov,  

temelj vsake milosti.  
Tvoj križ, o Gospod,  

šibkosti daje moč  
in celo v smrti življenje. 

(sv. Leon Veliki) 
 

 

 

Človeško življenje je  
posejano s križi in žrtvami … 

Vsakomur svoj križ in vsak križ  
ima svojo posebno obliko. Moj je  
čisto v stilu dvajsetega stoletja. 

(sv. Janez XXIII.) 
 


 

Ni vztrajnosti, ni zmage brez križa. 
Kdor zmaga,  

zmaga v znamenju križa. 
(Stefan Wyszynski) 

 

V OGLEDALU 
 

Stiska, ki si jo dopustil, me je ranila. 

Ogrnjena sem s haljo osebne prizadetosti,  

saj je moja duša še polna starega človeka,  

okužena sem s slabostmi,  

z razvadami in zlom.  

Ni dovolj, če se lepšam s kremami in  laki,  

s kostimom po zadnji modi in  

z nekaj kilogrami shujševalnih prizadevanj. 

 

Gledam se v tvoje ogledalo, Gospod,  

in nisem vesela tega, kar vidim.  

Sram me je pred teboj, a nočem zbežati.  

Ponižno se ti izročam, kakršna sem,  

s trdnim upanjem, da nikoli ne zavržeš  

skesanega srca. 

Tvoja ljubezen je tista,  

ki bo pozdravila moje rane,  

požgala nesnago v moji duši,  

odplaknila umazanijo  

in me s prejetim odpuščanjem nasitila  

s polnostjo Smisla. 
 

Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe 

 

 
 
Katero pero je v stanju opisati, kateri 
jezik izgovoriti tisto trpljenje in bolečine 
matere, ki je svojega ljubljenega Sina, 
prekritega z ranami in s krvjo oblitega, 
spremljala na morišče ter stala pod 
križem, ko jo je Jezus izročil svojemu 
ljubljenemu učencu Janezu. S svojimi 
ušesi je slišala, kako je njen Sin izročil 
svojega duha v roke Nebeškega 
Očeta, s svojimi očmi videla, kako je 
nagnil glavo in umrl. Tu se je izpolnila 
prerokba starčka Simeona: »Tvoje 
srce, Marija, bo presunil meč«. Toda 
Marija je tiho trpela, nobena tožba ni 
prišla iz njenih ust. Tako je postala 
Marija Kraljica mučencev, najlepši 
vzgled trpečih žena in mater.  
Mati, če jočeš ob smrti svojih otrok, 
žena, ki žaluješ ob grobu svojega 
prezgodaj umrlega moža, poglej Marijo 
pod križem in se uči tiho trpeti. 
Potrpežljivo preneseno trpljenje vodi k 
nebeškim radostim: to je kraljeva pot, 
po kateri je Marija sledila svojemu 
ljubljenemu Sinu. Na to pot nas oba 
tako ljubeče vabita: »Kdor hoče hoditi 
za menoj, naj vzame svoj križ in hodi 
za menoj«. Hvala Bogu! Naredi iz nas 
ljudi angele in heroje. 

 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 

Če Bog naše korake vodi pod križ, 
pač spoznamo,  

da je tam naše pravo mesto,  
čeprav se nam zdi drugače;  

nikjer drugod bi ne bili  
na svojem pravem mestu. 

(Gregorij Rožman) 

 


 

Brez ljubezni vse poklekovanje  
in vse zvonjenje in vsi posti  

nič ne koristijo;  
če ne ljubiš, nisi kristjan. 

(Raoul Follereau) 
 



 

Dragi moji, Bog ne gleda  
na dolge in lepo sestavljene molitve, 

ampak na molitve,  
ki prihajajo iz globin srca. 

(sv. Janez Vianney) 
 


 

Kristus nam ne obljublja  
udobnega življenja.  

Tisti, ki si želi udobnosti,  
je pri njem zgrešil naslov. 

(Benedikt XVI.) 

 

 
 

Odpuščanje priča,  
da živi v svetu ljubezen,  
ki je močnejša od greha.  

Razen tega je odpuščanje  
prvi pogoj sprave,  

ne le v odnosih Boga do človeka,  
temveč tudi v odnosih med ljudmi. 

(sv. Janez Pavel II.) 
 

 
 

Na vsem svetu je ni lažje stvari,  
kot je doseči Božje odpuščanje;  

Bog si bolj želi podeliti odpuščanje, 
kot si ga mi želimo prejeti. 

 (Otmar Črnilogar) 
 

 
 

Ko srečamo Jezusa, se moramo 
vrniti domov po drugi poti – po poti 

spreobrnjenja, ne po poti preteklosti. 
 (Charles de Foucauld) 

 


