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Papeževe misli 

o srečnem življenju

O srecič̌čč
»Sveti oče, ali ste srečni?«

»Seveda, popolnoma sem srečen. Srečen pa sem zato, 

ker ... pravzaprav ne vem, zakaj ... morda zato, ker 

imam delo. Nisem brezposeln. Imam službo, pastirsko 

službo! Srečen sem, ker sem v življenju našel svojo 

pot. Hoja po njej me osrečuje. In to je tiha sreča. Sreča 

v moji starosti ni enaka sreči mladeniča. Drugačna je. 

Ta sreča je globok notranji mir, ki pride z leti in s hojo 

po poti, na kateri so bile vedno tudi težave. Tudi zdaj 

obstajajo, vendar težave ne preženejo sreče, ne. Sreča 

se z njimi sooča, jih nekako premaga in gre naprej.  

Ta sreča, ta mir, je v globini srca. V tem vidim čisto 

Božjo milost, ne pa svoje zasluge.«

19,90 €
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Pot k sreči

Bog je na človekovo prirojeno hrepenenje po sreči odgovo-
ril z blagri, ki so dopolnitev desetih zapovedi. Medtem ko sled-
nje skoraj vsi poznamo na pamet, ker smo se jih učili pri vero-
uku, poznajo blagre le redki. Zato bi si jih morali ponavljati 
vsak dan, dokler se nam ne vtisnejo v srce.

Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, 
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali 
in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti 
vaše plačilo v nebesih je veliko.

Svetujem vam, da knjižico z evangeliji vedno nosite s seboj 
– v žepu ali torbici. Blagre najdete v petem poglavju Mateje-
vega evangelija. Vsak dan jih preberite, da jih ne pozabite, ker 
nam je to postavo dal Jezus sam! Te besede namreč vsebujejo 
vso novost, ki nam jo je prinesel Kristus, čisto vso. Pravzaprav 
so blagri Jezusov portret, njegov življenjski slog; so pot k re-
snični sreči, po kateri lahko hodimo tudi mi z milostjo, ki nam 
jo daje Jezus.

Splošna avdienca, 6. avgusta 2014
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Sanje, načrti in pričakovanja  
za prihodnost

»Z Jezusom Kristusom 
se veselje vedno rojeva in oživlja.«

Veselje evangelija, 1
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Evangelij uresničenega življenja

Veselje evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, 
ki se srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da jih odreši greha, 
žalosti, notranje praznine, osamljenosti.

Veselje evangelija, 1

 D

Veliko vprašanje:
Ali je upanje mogoče tukaj in zdaj?

Zdi se, da nam vrtoglavi življenjski tempo krade upanje in 
veselje. Zdi se, da nas razni pritiski in občutek nemoči v mno-
gih situacijah duhovno izčrpavajo in napravljajo neobčutljive 
za nešteto izzivov. Na videz protislovno je, da – medtem ko v 
naglici gradimo »boljšo družbo« – na koncu nimamo več časa 
za nič in za nikogar. Zmanjkuje nam časa za družino, za druže-
nje s prijatelji, za solidarnost in za spomine.

Zato je prav, da se vprašamo: kako je danes, v naših mestih, 
mogoče izžarevati evangeljsko veselje? Ali je v takšnih razme-
rah, tukaj in zdaj, krščansko upanje sploh mogoče? Ti dve 
vprašanji zadevata našo identiteto, življenje naših družin, na-
ših držav in naših mest.

Homilija, 25. marca 2017
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Solata z oljem ...

Ko je Jezus govoril o nevarnosti bogastva in o tem, da bodo 
bogati težko prišli v nebeško kraljestvo, ga je Peter vprašal, kaj 
bodo oni (apostoli) prejeli v zameno, ker so vse zapustili in 
odšli za njim. Jezus mu je velikodušno odgovoril: »Resnično, 
povem vam: nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija 
zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali 
njive in ne bi zdaj, v tem času … prejel stokrat toliko hiš, bra-
tov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večnega 
življenja.«

Morda si je Peter mislil: »Tale hoja za Jezusom se pa izplača: 
dobiš stokrat povrnjeno.« Toda Jezus je dodal dve besedi: 
»Sredi preganjanja.« In potem večno življenje. Da, vi ki ste 
zapustili vse, boste že na zemlji v zameno prejeli veliko, vendar 
skupaj s preganjanjem.

To je kakor solata, začinjena z oljem preganjanja. Takšen je 
kristjanov »dobiček« in pot tistih, ki želijo hoditi za Jezusom. 
On sam je opravil enako pot: bil je preganjan.

Homilija v Domu svete Marte, 9. junija 2014
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Odpri srce »počasnemu« Božjemu 
kraljestvu

Jezus nas v prilikah uči, da prihaja Božje kraljestvo na svet 
na ponižen način in da tiho ter nenehno raste v srcih, ki so 
odprta za njegovo sporočilo upanja in odrešenja. Evangelij nas 
uči, da Jezusov Duh prinaša novo življenje v srce vsakega člo-
veka in da lahko spremeni vsako, tudi na videz brezupno sta-
nje. Jezus more spremeniti, razrešiti vsako situacijo! To sporo-
čilo ste poklicani deliti z vašimi vrstniki v šoli, na univerzi, na 
delovnem mestu, v družini in vaših skupnostih. Ker je Jezus 
vstal od mrtvih, vemo, da ima »besede večnega življenja« (Jn 
6,68) in da se more njegova beseda dotakniti vsakega srca, 
premagati zlo z dobrim in svet spremeniti ter odrešiti.

Nagovor, 15. avgusta 2014

 D

Kako je s tvojim veseljem?

Že sveti Pavel je zapisal: »Veselite se vedno ... Gospod je 
blizu!« (Fil 4,4-5) Danes bi vam rad za domačo nalogo dal 
vprašanje, ki naj ga vsak odnese v srcu domov in nanj odgovo-
ri. Prav? Kako je z veseljem pri vas doma, v vaši družini? Vsak-
do naj odgovori sam.

Drage družine, same dobro veste, da pravo družinsko vese-
lje ni nekaj površnega. Ne prihaja od lepih stvari ali ugodnih 
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razmer ... Pristno veselje je sad globokega medsebojnega soži-
tja, ki ga občutimo v srcu. Zaradi tega smo radi skupaj in drug 
drugega podpiramo na skupni življenjski poti. Srčika tega glo-
bokega veselja v družini je Božja navzočnost; njegova ljube-
zen, ki je usmiljena, spoštljiva in vse sprejemajoča. Predvsem 
pa je ta ljubezen potrpežljiva. Potrpežljivost je Božja krepost. 
Bog nas v družini uči potrpežljive medsebojne ljubezni, da bi 
bili potrpežljivi drug z drugim. Potrpežljiva ljubezen! Samo 
Bog more ustvariti skladnost v različnosti. Družina, v kateri 
zmanjka Božje ljubezni, to skladnost izgubi. V njej prevlada 
sebičnost in veselje ugasne. Družina pa, ki živi v evangeljskem 
veselju, to spontano izžareva in je sol zemlje, luč sveta in kvas 
za vso družbo.

Homilija, 27. oktobra 2013

 D

Ne zatiraj svojih sanj

To bi rad povedal zlasti mlajšim, ki so že zaradi svojih let in 
vizije prihodnosti, ki se odpira pred njimi, bolj odprti in veliko-
dušni. Včasih lahko neznanke, strah pred prihodnostjo in 
vsakdanja negotovost tako zatrejo njihov polet in sanje, da se 
jim ne zdi več vredno truditi zanje. Nekateri celo mislijo, da 
Bog krščanske vere omejuje njihovo svobodo. Dragi mladi, ne 
bojte se priti ven iz sebe in se podati na pot! Evangelij je bese-
da, ki nas osvobaja in spreminja ter polepšuje naše življenje.

Sporočilo ob dnevu duhovnih poklicev, 29. marca 2015

OK O sreči.indd   12 11. 02. 2019   08:52:07



13

 D

Se počutiš neuresničenega? 
Prepusti se Božjim rokam

Pogosto ne razumemo Božjega načrta za svoje življenje in 
ugotavljamo, da si sami ne moremo zagotoviti sreče in večne-
ga življenja. Vendar prav sredi svojih omejitev in revščine do-
življamo tolažbo Svetega Duha. Ta nas vabi, naj se prepustimo 
Jezusovemu vodstvu, ki nas bo pripeljalo v Očetov objem.

Splošna avdienca, 11. junija 2014

 D

Svetniška (in tvoja) življenjska pot

Če je kaj značilno za svetnike, je to, da so resnično srečni. 
Odkrili so namreč skrivnost prave sreče, ki prebiva globoko v 
duši in izvira iz Božje ljubezni. Zato svetnikom tudi pravimo 
»blaženi« (srečni).

Homilija, 1. novembra 2016
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Bog te tolaži kakor mama

Kakor mati, ki jemlje nase bremena in napore svojih ot-
rok, si Bog rad nalaga naše grehe in skrbi. On, ki nas pozna 
do obisti in nas neskončno ljubi, je dovzeten za našo molitev 
in ve, kako posušiti naše solze. Zaradi njegove »materinske« 
ljubezni ga vsak pogled na nas gane in omehča. Klub vsemu 
hudemu, ki smo ga zmožni, ostajamo njegovi otroci. Želi nas 
objeti, vzeti v naročje in nas obvarovati pred nevarnostmi in 
zlom. Pustimo, naj v naših srcih odzvanjajo njegove današnje 
besede: »Tolažil vas bom kakor mati.«

Homilija, 1. oktobra 2016

 D

Kristusov lik je tvoje uresničenje

Vernik se nauči gledati nase v luči vere, ki jo izpoveduje. 
Kristusov lik je ogledalo, v katerem odkrije uresničenje svoje 
podobe. Kakor Kristus v sebi zaobsega vse vernike, ki sestav-
ljajo njegovo telo, tako kristjan dojema sebe v tem telesu v pr-
vobitnem odnosu do Kristusa ter svojih bratov in sester v veri.

Luč vere, 22
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 D

Bodi otrok v objemu Svetega Duha

Kadar se v naših srcih naseli Sveti Duh, nas navda s tolaž-
bo in mirom ter naredi, da se počutimo majhne, kakršni smo v 
resnici. Da nam držo, ki jo v evangeliju tako priporoča Jezus: 
držo otroka, ki vse svoje skrbi in pričakovanja preloži na Boga 
in se počuti varnega in močnega pod njegovo toplino in zašči-
to! Sad delovanja Svetega Duha v naših srcih je, da se pred 
Bogom počutimo kot otroci v Očetovem naročju. S tega vidi-
ka razumemo, da Božji strah v nas poraja krotkost, hvaležnost 
in navdaja naše srce z zaupanjem.

Splošna avdienca, 11. junija 2014

 D

Želim si ljubezni, ki bo za vedno

Človekovo srce hrepeni po velikih dejanjih, pristnih 
vrednotah, globokem prijateljstvu in vezeh, ki jih življenjske 
preizkušnje utrjujejo, ne pa pretrgajo. Človek hrepeni po tem, 
da bi ljubil in bil ljubljen. Naša najgloblja želja je, da bi ljubili 
in bili ljubljeni. Kultura začasnosti ne krepi naše svobode, am-
pak nas oropa pravih ciljev in vrednot ter razkosa naše živ-
ljenje. Žalostno je, ko se v starosti ozremo na svojo pre hojeno 
pot in ugotovimo, da je sestavljena iz različnih nepovezanih in 
brezciljnih koščkov; vse je le začasno ...

Nagovor, 5. julija 2014
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V dobi brezstarševstva imaš Očeta

Bog ni neko oddaljeno in neznano bitje, ampak naše zato-
čišče, vir našega veselja in našega miru. Je skala našega odre-
šenja, na katero se lahko opremo v gotovosti, da ne bomo pad-
li. Kdor se opira na Boga, nikoli ne pade! On je naša obramba 
pred zlom, ki ves čas preži na nas. Bog je naš veliki prijatelj, 
zaveznik in oče, vendar se tega žal vedno ne zavedamo. Pozab-
ljamo, da imamo prijatelja in zaveznika, očeta, ki nas ima rad. 
Raje se oklepamo takojšnjih, minljivih dobrin, ki se jih lahko 
dotaknemo, pri tem pa pogosto spregledamo najvišje dobro – 
Božjo očetovsko ljubezen. V tej dobi brezstarševstva je nadvse 
pomembno, da prepoznamo Božje očetovstvo! Da v tem osiro-
telem svetu začutimo Boga kot Očeta.

Opoldanska molitev, 26. februarja 2017

 D

Ne zmorem ...

Samo z lastnimi močmi res ne zmoremo. Pod pritiskom ra-
znih dogodkov in modnih muh nam samim nikoli ne bo uspelo 
najti prave poti. Pa tudi če bi jo, ne bomo imeli moči za vztra-
janje in premagovanje nepričakovanih vzponov in ovir. In tu-
kaj zaslišimo povabilo Gospoda Jezusa: »Če želiš ..., hodi za 
menoj.« Vabi nas, naj ga spremljamo na poti – ne zato, da bi 

OK O sreči.indd   16 11. 02. 2019   08:52:07



17

nas izkoriščal ali zasužnjeval, marveč da bi nas osvobodil. In v 
tej svobodi nas vabi, naj hodimo za njim. Tako pač je. Samo 
skupaj in v molitveni povezanosti z Jezusom bomo jasno videli 
njegovo pot in dobili moč za hojo po njej. On nas dokončno 
ljubi, nas je dokončno izvolil in se dokončno daroval za vsake-
ga od nas. On je naš branilec, naš starejši brat in bo naš edini 
sodnik. Kako lepo se je spoprijemati z življenjskimi izzivi v Je-
zusovi družbi, imeti ob sebi njegovo Osebo in njegovo sporoči-
lo! On nam ne jemlje samostojnosti ali svobode. Nasprotno, 
krepi nas v naši slabosti in nas pušča resnično svobodne: svo-
bodne za dobro; daje nam moč, da lahko še naprej delamo 
dobro, odpuščamo drugim in tudi sami prosimo za odpuščanje. 
Takšen je Jezus, ki nas spremlja, takšen je Gospod!

Nagovor, 5. julija 2014

 D

Ne smili se samemu sebi in ne dovoli, 
da bi ti težave vzele pogum  

in te vklenile

Ne glejte svojega popka, ne pustite se potreti domačim 
sporom in ne ostanite jetniki svojih težav. Te se bodo rešile 
same od sebe, če boste pozabili nase, oznanjevali veselo novico 
in pomagali pri reševanju težav drugih. Z dajanjem življenja 
boste našli življenje, z dajanjem upanja upanje in z izkazova-
njem ljubezni ljubezen.

Pismo posvečenim osebam, 21. novembra 2014
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Pridi ven iz sebe in ti bo stokrat 
povrnjeno

Na tej verski izkušnji temelji vsak krščanski poklic. Vero-
vati pomeni priti ven iz sebe – iz svojega udobja in osredotoče-
nosti nase – ter v središče svojega življenja postaviti Jezusa 
Kristusa. Pomeni zapustiti svojo deželo, tako kot Abraham, in 
se podati na pot proti obljubljeni deželi v zaupanju, da te bo po 
njej vodil Bog. Tak »eksodus« ne izraža prezira do lastnega 
življenja, čustev ali človeškosti – nasprotno! Kdor se odpravi 
na pot za Kristusom in se da povsem na razpolago Bogu in 
njegovemu kraljestvu, najde življenje v izobilju. Jezus pravi: 
»In vsak, kdor je zapustil hišo ali brate ali sestre ali očeta ali 
mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prejel 
stokratno in dobil v delež večno življenje« (Mt 19,29). Vse to 
je globoko zakoreninjeno v ljubezni.

Sporočilo ob dnevu duhovnih poklicev, 29. marca 2015

 D

Podri pregrado strahu

»Ne boj se!« so bile prve besede, ki jih je nadangel Gabrijel 
izrekel Devici Mariji po pozdravu: »Razveseli se, usmiljenja 
polna, Gospod je s teboj!« (prim. Lk 1,28) Kdor je našel Jezu-
sa, je poln velikega notranjega veselja, ki mu ga nič in nihče 
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