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Sveti Janez Bosko

Rodil se je v Piemontu blizu Castelnuova (okrožje 
Turin) 16. avgusta 1815. Vse življenje je posvetil 
predvsem krščanski vzgoji mladine. Zato je usta-
novil Salezijansko družbo, Družbo hčera Marije 
Pomočnice in Združenje salezijanskih sotrudnikov. 
Umrl je v Turinu 31. januarja 1888, Pij XI. ga je 1. 
aprila 1934 razglasil za svetnika. Priporočamo se 
mu kot očetu in učitelju mladine. Letos praznujemo 
200-letnico njegovega rojstva. Zato smo se salezi-
janci odločili, da ga ponudimo kot vsakodnevnega 
spremljevalca vsem, ki dobro mislite, imate radi 
otroke in s simpatijo spremljate salezijansko delo, 
ki ga večina pozna pod imenom »oratorij«.
V koledarčku so zbrane njegove številne misli, ki so 
mu bile pri srcu in jih je neutrudljivo govoril mladim 
in vsakomur, da jih je usmerjal k dobremu in tudi 
sredi težav širil veselje in vedrino. Svetnikove misli 
je prevedel salezijanec in profesor Stane Okorn, ki 
si je letos naložil že 93. križ. Za njegovo požrtvoval-
no prevajalsko delo sem mu zelo hvaležen.
Don Boskovi stavki so kratki in jedrnati. Vsak vse-
buje življenjsko resnico, ki je kot svetla luč na poti 
življenja. Sam sem skušal osnovno misel na kratko 
razčleniti s kakšno konkretno izkušnjo sodobnika, 
ki je večkrat zmeden in težko najde rešilno bilko. 
Oboje, originalna misel in njena razlaga, je bralcu 
lahko vsakodnevna spodbuda, da bo dan lep in po-
zitiven že od jutranje spodbudne misli naprej.
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B:  4 Mz 6,22–27; Gal 4,4–7
Ev:  Lk 2,16–21

ČETRTEK, 1. JANUAR
Marija, sveta Božja mati

Gospodova milost bodi v tem letu vedno z vami.
Kaj je Gospodova milost? To je nezaslužen dar, ki ga Bog 

nakloni posamezniku ali skupini. Vsak dan sem obdarjen, ven-
dar ne zaradi svojih zaslug, ker pri milosti ne gre za nekakšno 
plačilo, ampak bolj za dodano vrednost, ki te naredi srečnega 
in zadovoljnega pri delu, ki ga opravljaš. Božji darovi človeštvu 
so dobrota, ki te povsod obdaja. Osrečuje te že samo stvar-
stvo, tvoje življenje in seveda odrešenje. Zato je milost lahko 
nekaj materialnega, na primer zdravje, dobro počutje po bo-
lezni, novo rojstvo v družini, srečna vrnitev domov … Večina 
pa najbolj ceni milost, ki je duhovne narave, kot je pravi odnos 
do življenja, spoznanje resnice, spreobrnjenje, odpuščanje …

•••
B: 1 Kor 2,10–16
Ev: Mt 5,13–16

PETEK, 2. JANUAR
Bazilij, šk-c. uč; Gregor, šk-c. uč  

Ni materialne koristi, ki bi poravnala eno samo moralno škodo.
Sodobnik je zelo zraščen s svetom, ki je postavil kot osno-

vo le tisto, kar je mogoče preveriti, stehtati, okusiti in imeti od 
tega kakšno konkretno korist. Vse, kar je danes pomembno, 
mora biti podprto z medijskimi predstavitvami in velikimi 
reklamnimi panoji ob cesti, da jih vsak dan vidiš, da potreba 
pride v tvojo podzavest in jo potem kupiš, ker se ti zdi, da brez 
nje ne moreš živeti. Ali lahko s predmeti, ki jih kupimo, nado-
mestimo družinsko srečo in domačnost, ko se vsi razumejo, si 
prisluhnejo in živijo drug za drugega? Ne moremo. Notranje 
krize ne moreš rešiti z določenim materialnim artiklom brez 
duše. Moralno škodo lahko popraviš samo s pravo duhovno-
stjo, ko si sprejet kot človek, ko čutiš, da si odrešen.
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B: Flp 2,6–11
Ev: Mt 1,18–25

SOBOTA, 3. JANUAR
Ime Jezusovo; Genovefa, dev

Reči v pomembnih stvareh, da gremo naprej kot običajno, 
pomeni reči, da gremo slabo naprej.

Od rojstva naprej, vse do trenutka, ko za vedno zapremo 
oči za ta svet, sprejemamo odločitve. Seveda vse odločitve ni-
so najpomembnejše. Ene so bolj rutinske, na primer koliko ča-
sa bom zvečer buljil v televizor in kaj bom jedel za zajtrk, dru-
ge pa lahko bistveno spremenijo moje življenje, kot sta na pri-
mer odločitev za poklic in poroka. Pri pomembnih odločitvah 
se ne morem zadovoljiti z odgovorom: »Gremo naprej, dokler 
bo šlo!« Čim natančneje moram predvideti, kakšne posledice 
bo prinesla moja odločitev. Odločitev moram najprej sprejeti 
v svojih mislih, nato v dejanjih in ta dejanja bodo imela posle-
dice za prihodnost. Če sem neodločen in ne upoštevam tega 
pravila, bo šlo slabo naprej in posledice moram pripisati sebi.

•••
B:  Sir 24,1–4.12–16; Ef 1,1.3–6.15–18
Ev:  Jn 1,1–18

NEDELJA, 4. JANUAR
Angela, red; Elizabeta, red

Kadar stvari potekajo dobro, jih ni treba spreminjati s 
pretvezo, da jih bomo izboljšali.

Don Boskov stavek lahko okrepimo z izkušnjo: »Ne uničuj 
dobre tradicije, pa čeprav je stara že tisoč let!« Vse, kar je do-
bro, je treba negovati in ohranjati. Res pa je, da primerjanje z 
neko drugo prakso ni nikoli odveč, ker nam odpira oči, da smo 
bolj senzibilni glede vsega, kar jemo, pijemo, s kom se druži-
mo in kako skrbimo za živahnost svojega življenja. Dobro se je 
izogibati novostim zaradi novosti, ker kakšne stvari še nismo 
poskusili, ker nismo »in«, če nimamo te izkušnje. Takšna zve-
davost je že mnoge privedla v odvisnost.

Misli za vsak dan 2015_Brane_2014-11-25.indd   6 26.11.2014   8:18:32



7

B:  1 Jn 3,11–21
Ev:  Jn 1,43–51

PONEDELJEK, 5. JANUAR
Simeon, puš; Milena (Emilijana), dev

Kdor ne gre k obhajilu brez posvetnih čustev in se ne vrže 
velikodušno v Jezusove roke, ne rodi sadov, za katera pravi 

bogoslovna znanost, da so sad svetega obhajila.
Sveto obhajilo ni običajna hrana in zato so razlogi za nje-

gov prejem drugačni. Mnogi hodijo k obhajilu iz navade in ne 
pomislijo, da ga je treba prejeti s čistim srcem. Ker smo greh 
izrinili iz naše zavesti, mnogi več ne čutijo, da je obhajilo ne-
kaj svetega in zato manjka pravi odnos do te oblike Jezusove 
navzočnosti v našem življenju. Zato se ne smemo čuditi, da 
nas ta zakrament ne spreminja in večina ne vidi pravih sadov. 
Resno bo treba jemati Jezusovo trditev, da človek ne živi samo 
od kruha. Do svetega se bo treba obnašati zelo spoštljivo in se 
vsak dan zahvaljevati, da je Jezus med nami kot kruh življenja.

•••
B:  Iz 60,1–6; Ef 3,2–3.5–6
Ev:  Jn 1,1–18

TOREK, 6. JANUAR
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Gašper, Miha, Boltežar
Hodite z nogami po zemlji, s srcem pa prebivajte v nebesih.

Človek je razpet med zemljo in nebesi, zato smo velikokrat 
razdvojeni in odtujeni samemu sebi. Je ta svet res »solzna 
dolina« ali imamo pravi raj že tukaj na zemlji? Ker velikokrat 
človekovo srce ni potešeno z doseženim, hrepenimo po ne-
čem, kar nas presega in kjer naj ne bi bilo več trpljenja in žalo-
vanja. Res je treba ta svet jemati takšen, kot je, in biti z nogami 
trdno na tleh, srcu pa je treba pustiti, da hrepeni po miru in 
sreči, kar je onstran sleherne zemeljske dobrine. Zato svojega 
srca ne smemo navezovati na dobrine tega sveta, ampak mu 
pustiti, da se steguje po večnosti.
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B:  1 Jn 3,22–4,1–6
Ev:  Mt 4,12–17.23–25

SREDA, 7. JANUAR
Rajmund, duh; Lucijan, muč

Če hočemo pridobivati duhovna zasluženja, skrbimo predvsem, 
da bomo delali za Božje zadeve; s pomočjo miloščine 

pospešujmo duhovno in moralno dobro svojega bližnjega.
Nekoč je veljalo, da je premožen tisti, ki ima veliko zemlje 

ali veliko čredo živine. Da bi njegovega imetja ne prizadelo kaj 
hudega, je na rob vsake njive ali na vrata vsakega hleva postavil 
kipec zaščitniškega božanstva. Torej, če je imel veliko vsega, je 
moral postaviti veliko »bogcev«. Ljudje so dejali, da je »bog-at«, 
torej, da ima »mnogo bogov«. Seveda, na drugi strani druž -
bene lestvice so se znašli tisti, ki niso imeli niti enega »boga«. 
Tolkli so revščino in v skrajni sili so postali berači, torej tisti, ki 
»na-birajo«. Postali so osebe, ki se preživljajo s prosjačenjem. 
Cerkev je vedno nalagala in razdeljevala miloščino za revne. 
Andrej Ivanuša

•••
B:  1 Jn 4,7–10
Ev:  Mr 6,34–44

ČETRTEK, 8. JANUAR
Severin, op; Jurij iz Hozibe, men

Godrnjanje ohlaja srca.
Godrnjanje je vsakodnevna praksa. Z ničemer nismo za-

dovoljni in gorje če se kristjan, še posebej uradni predstavnik 
Cerkve, druži z drugače mislečimi in tistimi, ki so na drugi stra-
ni. Navzočnost grešnikov v Cerkvi je bila in je za ljudi vzrok 
pohujšanja. Toda napake opažamo povsod: v družinah, v or-
ganizacijah, tudi v Cerkvi. 

Pri tem pa navadno naletimo na dve stališči: ko ljudje slišijo, 
da je določena oseba zagrešila kaj težkega, govorijo: »Takih ljudi 
ne bi smeli trpeti v Cerkvi!« Ko pa, nasprotno, slišijo, da nekdo ne 
sme k zakramentom, protestirajo: »Pa saj ne živimo v srednjem 
veku!« Zato godrnjanje res ohlaja srca in ne prinaša nič dobrega. 
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B:  1 Jn 4,12–18
Ev:  Mr 6,45–52

PETEK, 9. JANUAR
Julijan, muč; Marija Terezija od Jezusa, red. ustan

Naj bom blizu ali daleč, vedno mislim na vas. Samo eno željo 
imam, da bi vas videl srečne tukaj na zemlji in v večnosti.
Kogar imaš rad, ga nosiš v svojem srcu in zato nobena razdalja 

ni pravi razlog za ohlajanje ljubezni. Danes imamo na razpolago 
toliko tehnoloških pripomočkov, da smo lahko z drugim vedno 
povezani. Mobitel, facebook, internet, videokonferenca … Res pa 
je tudi, da smo glede ljubezni veliko bolj občutljivi in ljubosumni. 
Vsak hip bi hoteli vedeti, kje je ljubljena oseba, da bi jo imeli ne-
nehno pod nadzorom. V ozadju pa največkrat ni ljubezen, ampak 
želja, da bi gospodovali nad drugim. Janez Bosko je vedno mislil 
na svoje fante, tudi na tiste, ki so bili težki in neprilagodljivi. On ni 
hotel gospodovati nad njimi, ampak je molil zanje in jim dovolil, 
da so se svobodno odločali po svoji vesti. Drugi ni nikoli moja la-
stnina, zato ga je treba prepustiti Božjemu vodstvu.

•••
B:  1 Jn 4,19–5,4
Ev:  Lk 4,14–22

SOBOTA, 10. JANUAR
Gregor Niški, šk; Viljem, šk

Vse bi storil, da bi osvojil srca mladih in bi jih tako mogel 
podariti Gospodu.

Starši dobro vedo, da ni lahko osvojiti srce mladega človeka. 
Kolikokrat je treba potrpeti, biti tiho in ne pustiti močnim ne-
gativnim čustvom, da bi se razplamtela. Drugič je treba trpeti 
in delati pokoro, ko se mlad človek oddalji, ko išče svojo pot, ko 
je zapeljan in dela velike napake. Ni lahko ljubiti, ko drugi tvoja 
čustva napačno razlagajo in je ljubezen poteptana. In vendar se 
prava ljubezen pokaže v stiski, ko so razmere nemogoče, ko bi 
vpili od obupa. In vendar je treba potrpeti, vztrajati in čakati na 
lepše čase. Težko je osvojiti srca mladih, a če jih ne želiš ljubo-
sumno zadržati zase, ampak jih podariti Gospodu, ki je popolna 
ljubezen, uspeh gotovo pride.
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