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Slavko Krajnc (ur.), Zbrana dela Zdenke 

Serajnik - 10, Sodelovanje z revijo Srečanje, 

Znamenje, CSS in Družina.  
 

A) SODELOVANJE Z REVIJO SREČANJE 
 

1. Ko sredi zime, zmrzlega snega - Prešernov dan – 8. februar 1996 

2. Od Boga v slutnji prežeta - Zahvaljen ljubi Bog,  ob veliki noči, 1999 

3. Današnji dan je poln luči, zato veseli smo ga vsi 

4. Slovesno zapeli so danes zvonovi, 

5. Minil je jok, minilo vse – spominsko slavje na kočevskem, 8. jul. 1990 

6. V naročju tvoje, draga mati zemlja - V naročju tvojem: (spominsko slavje na Kočevskem, 8. 

julija 1990) 

7. Po prav različnih hodil sem poteh - Spokorna 

8. Globoke so življenja korenine - Domovina (za srečanje učencev ob štiridesetletnici 26. 6. 1999 

v Slov. Konjicah) 

9. Pridite, molimo – našega Gospoda - Adoracija – februar 1998 

10. Pozdravlja te vesoljni svet, Kraljica Vnebovzeta  V nebesa vzeta – 1991  

11. Apostolov nam pošlji, o Gospod  30. nov. – 29. jun (zadnja kitica je lahko refren po vsaki drugi, 

primerna je tudi za molitvene skupine za duhovniške poklice)  

12. Zahvaljen, Bog, da človek si postal  Oktober 1977, roženvenška  

13. Naše hrepenenje se je izpolnilo  Gospodov vnebohod – B - 1997 

14. Pognala Roža čudežen je Cvet – Božična, 1998 

15. Jezus gre živ med nami - Jezus gre skozi življenje - Proptem nos homines Homo factus est 

16. Ne jokaj, Mati bolečin, ne bo zaman trpel tvoj Sin - Ne jokaj, mati bolečin, cvetni petek 1997 

(besedilo za eventualno uglasbitev)  

17. Pomladna lije luč z neba, z veseljem zemljo vso navda  Majniška – 1977  

18. Zacvete Marijin maj, svet en sam pokrije cvet  Majniška – 1998 

19. Blagoslovljena polja, ki rodijo kruh  Sv. Rešnje Telo – 1997 

20. Moje srce se raduje, moja duša prepeva  Duhovniška – na dan novih maš, 6. 7. 1997 

21. Danes smo v molitvi zbrani, kot nam Jezus sam veli  Prošnji dnevi – C - 1998  

22. Rokopis:  Vse svoje preložili smo skrbi na našega predobrega Boga  27.6. D. III. p. pent + 
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solicitudinem projicientes 

23. Rokopis: Iskala sem in zbirala zaklad - 27.6. +Thesaurum in caelo: 

24. Rokopis: Stojim na skali in iz Nje živim - 29.6. + Super hanc petram  

25. Rokopis: Me ljubiš bolj prisrčno, bolj globoko - 28.6. + Diligis me plus 

26. Rokopis: Poletni žar pregnal je zadnje sence  - Julij LXV 

27. Rokopis: Človeška ni učila me modrost - 30. 6. + Non secundum Hominem 

28. Rokopis: Privzeti kri si hotel iz Device - 1.7. + Communicatio Sanguinis  

29. Rokopis: Prihaja! Bliža se – Stoji pred vrati - 2.7. + Iste venit 

30. Rokopis: Zakaj bi se mudili ob plitvinah - 4.7. p. Pent. + Duc in altum 

31. Rokopis: Resnica – zakon je visok in svet - 31.7. ob 12 h  Sab I. + Lex veritatis 

32. Rokopis: Kaj rada naša volja se – upira - 6.7. F. III. De ea – IV. p. pent + Rebelles voluntates 

33. Rokopis: Da bi Boga spoznali vsi rodovi - 5.7. + Ad  agnitionem  

34. Rokopis: Pomiri, potolaži Bog viharje - 8.7. + Bellici furoris 

35. Rokopis: Ne morejo primerjati nikdar sedanje bolečine se - 7.7.  De ea. D. IV. p. pent + Non 

sunt condignae 

36. Rokopis: Postali ste mi – bratje in sestre - 7.7 + Frater et soror  

37. Rokopis: Razsvetli naše, o Gospod, oči - 9.7. + Illumina oculos (slika atomskega veka)   

38. Rokopis: V nesmrtnost neomajno upamo, kaj mar trpljenje nam je bežnih dni - 12.7. + Spes 

Illorum 

39. Rokopis: Vsem tistim, ki te ljubimo, Gospod - 11.7. D. V. p. pent + Diligentibus te 

40. Rokopis: Služabnik sem, ki Ti si ga izbral - 19.7. + Salutis ministrum  

41. Rokopis: Zaslužimo, da bi nas obsodila, za vso nas hudobijo kaznovala - 13.7. De ea: D. V. p. 

pent + Reus erit 

42. Rokopis: Trdno zaupala sem vse življenje - 16.7. + Spes vitae 

43. Rokopis: Prestavil moje si samo življenje - 15. 7. + Ad Aeternum transtulisti 

44. Rokopis: Zasmililo se ljudstvo mi v srce - 18.7. D. VI. p. Pent + Misereor 

45. Rokopis: Nebo visoko, polno milosti - 17.7. S. Mar. i. Sab. + Caelum terramque  

46. Rokopis: Najmanjšemu, ki ves je zapuščen - 18.7. + Uni ex minimus 

47. Rokopis: Neskončni Bog, ki vsa si naša moč - 19.7. + Virturte roborasti 

48. Rokopis: Kraj ceste – mnoge videl sem sirote -  + Adjutorem et patrem  

49. Rokopis: Otroci nebogljeni pred Teboj - 20.7. + Oblati sunt Parvuli 

50. Rokopis: Našla sem Njega, ki sem Ga slutila - 22.7. + Inveni eum 

51. Rokopis: Duha, Gospod, si vdihnil mi modrosti - 21.7. + Sepientiae et fortitudinis  

52. Rokopis: Veselje dvojno naju je prevzelo - 26. 6. + Geminata laetitia  

53. Rokopis: Usmiljenje nam skazal  je Gospod - 24.6. + Magnificavit misericordiam  

54. Rokopis: Kot bi ne storil še dovolj ljudem - 25.6. SS.Cordis + Latus aperuit 

55. Rokopis: Ne Vem, kako in kaj naj govorim - 23.6. + Nescio loqui 

56. Rokopis: Bilo Očetu je v nebesih všeč - 22.6. + Complacuit Patri  

57. Rokopis: Kot sveti angeli – blesteči, čisti - 21.6. + Sicut angeli Dei  

58. Rokopis: Resničen strah prevzema nam srce - 20.6. Dom. II.p. pent +Timorem et amorem  

59. Rokopis: V življenja kratkem teku se borimo - 29.6. + Mirabiliter recreare   

60. Rokopis: Bila bi brez okusa naša jed - 18.6. + In quo salietur   

61. Rokopis: Prinesel sem, predobri Ti Gospod - 17.6. + Obtulit alia quinque 

62. Rokopis: En sam je Kruh, ki celi svet živi - 17.6. + Unus panis 
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63. Rokopis: Ne prosim Te, da bi še več ljubezni - 17.6. + Infesto SS. Corp. Christi 

64. Rokopis: Bog je ljubezen -  Naj bi še dvomili in bali se morda, da – ni tako - 16.6. De ea: I. p. 

pent + Deus caritas est 

65. Rokopis: S ponižnostjo iskreno, Bogu vdano - 15.6. + Humilitate proficere   

66. Rokopis: Kdor vsemu v svetu se ne odpove - 14.6. + Qui non renuntiat   

67. Rokopis: Z obiljem je duhovne pomoči obdarjalo me vzvišeno nebo - 13.6. + Spiritualibus 

auxiliis 

68. Rokopis: Zahvaljena naj sveta bo Trojica, ker nam – usmiljenje je izkazala - 13. 6.  int. SS. 

Irinitatis: + Benedicta sit 

69. Rokopis: Zaupanje v Boga je – naša slava, v življenju moč in polnost blagoslova - 12.6. Sab.qu. 

t. pent + Gloriamur in spe  

70. Rokopis: Previdnosti obilo in modrosti ponesli, bratje, smo s seboj na pot - 11.6. + Prudentes - 

simplices 

71. Rokopis: Ko smo prejeli Svetega Duha - 11.6.  I. VI. qu t. pent + Festim consurgens 

72. Rokopis: Ozdravljat, bratje - sem vas v svet poslal - 10.6. I. V. pent + Misit sanare  

73. Rokopis: Če ne bi Oče nas pritegnil sam - 9.6. I. IV. Qu. t. pent. + Nisi traxerit  

74. Rokopis: Poznamo Glas, ki kliče nas za sabo - 8.6. + Sciunt vocem 

75. Rokopis: Ljubezni smo prejeli poln dokaz - 7.6. + Largiaris et pacem 

76. Rokopis: Tvoj glas, Gospod - sem iz višav dojel - 6.6. Dom pent + Sapere - gaudere  

77. Rokopis: Vso širno zemljo smeli smo posesti - 5.6. + Possidebunt terram  

78. Rokopis: Po milosti smo, bratje, prerojeni - 5.6. Vig.pent + Per gratiam renati  

79. Rokopis: Kako velika Tvoja je sladkost - 4.6. + Multitudo dulcedinis 

80. Rokopis: Naj volja naša Ti bo vedno vdana - 3.6. F.V. de ea: D.i. oct.asc. + Devotam 

voluntatem: 

81. Rokopis: V molitvi zvesti, bratje - čujemo - De ea, D. VI. p.pa – i. oct. Asc + Vigilate in 

orationibus 

82. Rokopis: Ljubezen je poklicala sestre - 1.6. + Collegium florescere  

83. Rokopis: Naj čas bi meril, kar – nikdar ne mine - junij 

84. Rokopis: Kraljev, deviška Mati, je Tvoj rod - 31.5. + Primatum habui  

85. Rokopis: Ohrani, Oče, vse, ki si jih dal - 30.5. Dom VI.p.pa  + Ut serves eos 

86. Rokopis: Na kaj naj navezala bi srce - 29.5. + Puritate et caritate 

87. Rokopis: Goreče sem si vedno prizadeval - 28.5. + In multa sollicitudine  

88. Rokopis: Izpolnil sen je danes se naš davni - 27.5. Ascensiu, + Assumptus est   

89. Rokopis: Molitev moja k Tebi se dviguje - 26.5. Vig. Asc. + Pro eis rogo  

90. Rokopis: Boga sem prosil za Duha modrosti - 26.5. + Spiritus sapientiae 

91. Rokopis: Zaupam Vate, moj Gospod in Bog - 25.5. + In te sperantium fortitudo  

92. Rokopis: Prositi Bog, še sam nam ukazuješ - 24.5. + Petite – quaerite – pulsate 

93. Rokopis: V imenu Tvojem hočemo prositi - 23.5. + In nomine 

94. Rokopis: Otrok človeški in nebeška Mati - 22.5. S.Mar. i. sab + Matrem et discipulum  

95. Rokopis: Ko veliki prišel bo Tolažnik - 21.5. I.VI – deca: D. IV.p. Pa + Cum venerit 

96. Rokopis: Prevzel mi dušo veličastva žar - 20.5. + In sede majestatis 

97. Rokopis: Izročil si, Gospod, najvišjo čast - 19.5. + Humilitati postponere 

98. Rokopis: Nihče ne more sam sadu roditi - 18.5. + Non potest  

99. Rokopis: Ljubezen, ki smo z njo Boga objeli - 17.5. + Mirifica delectione 
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100. Rokopis: Ne more človek najti sam daru - 16.5. Dom. IV. p. pa : + Donum desursum  

101. Rokopis: Vprašujemo se, kakšno izročilo - 16.5. + Testamentum suum  

102. Rokopis: Da duše bratov naših bi rešili - 15.5. + In animarum salute   

103. Rokopis: Očistil Oče vsako bo mladiko - 14.5. + Purgabit eum 

104. Rokopis: Ti luč si, moj Gospod – in si resnica - 13.5. + In amore veritatis 

105. Rokopis: Prišel, Gospod, med – božje si sinove - 12.5. + Inter filios Dei 

106. Rokopis: Že toliko sem časa, dragi z vami - 11.5. + Tanto tempore  

107. Rokopis: Zažigam naj prijetno Ti kadilo - 10.5. + Offera incensum  

108. Rokopis: Da mogli bi tujine se rešiti - 9.5. D. III.p.pa: + Ut possint redire  

109. Rokopis: Po čemer hrepenelo je srce - 8.5. Sab: + Dicit discipulo 

110. Rokopis: Še več roditi hotel sem sadu - 7.5. + Ut plus afferat  

111. Rokopis: Zgubljene ovce sredi smo sveta, kje pravo najdemo življenju smer - 6.5. F V - De ea: 

D. II. p. PA + Oves errantes 

112. Rokopis: Sovražne moral streti sem ograde - 5.5. + Destruas et aedifices 

113. Rokopis: Dovolj občuti žalosti srce - 4.5. + Maerentium consolatore 

114. Rokopis: Ovčice, v  vse vetrove izgubljene, ker so najemniki jih zapustili - 3.5. F. II. De ea. D. II. 

p. Pa. + Unum ovile 

115. Rokopis: V posodah krhkih nosimo – zaklad - 2.5. + In vasis fictilibus 

116. Rokopis: Poznam vas, drobne,  ljubljene ovčice - 2.5. D. II p. Pa. + Cognosco meas 

117. Rokopis: Rodila v bolečinah si Telo, rodila v stiski – Betlehema - Mati Cerkve II  

118. Rokopis: Postavil, Stvarnik, si nam – Zakon dela - 1.5. SAB II + Legem laboris  

119. Rokopis: Življenje, Mati, si prinesla v svet: Začetnika prinesla si – življenja - Majnik, Mati sv. 

Cerkve  

120. Rokopis: Stopila sem s Teboj na ženitnino, moj Bog, Gospod in dobri Učenik - 30.4. + 

Intraverunt cum eo 

121. Rokopis: Prenesem vse, kar bi neverniki še mogli najti v svoji jezi slepi - 29.4. + Propter 

electos 

122. Rokopis: »Nespamet« svetu zdi oznanjevanje se križa in trpečega Boga - 20. 4. + Per stultitiam  

123. Rokopis: Zagledajo naj bratje že teme, iz zmot usodnih, ki jih še težijo - 27.4. + Ut videant 

124. Rokopis: Za skrb vam božjo pričam, za – trpljenje, ki naš ga je prestal – Odrešenik - 26. 4. + 

Testis passionum  

125. Rokopis: Molite, bratje, drug za drugega – molite vztrajno, vdano – in prosite - 25.4. +Orate 

pro invicem:  

126. Rokopis: Poslal sem dvainsedemdeset v svet učencev svojih, bratov in sinov - 25.4. +Alios 

septuaginta duo 

127. Rokopis: Stojim pred tabo, ker si Me – žele, ker dvomil si in ker si vpraševal - 25.4. +Stetit in 

medio 

128. Rokopis: Minilo petintrideset je let, odkar smo se na vse strani razšli - 26. maj 1984 

129. Zajemi sonce, ki je posijalo - Ob šestdesetletnici mature na mestni ženski realni gimnaziji v 

Ljubljani, 1930-1990 

130. Občasno se ustavimo na poti, ozremo se nazaj, pogledamo naprej - Ob tridesetletnici osnovne 

šole v Slov. Konjicah, 23. 6. 1990 

131. K Tebi, Mati, prihiteli z vseh strani smo naše zemlje - Materi Miru (Stanko Vasilij) 

132. V uvodu pisateljica razgrne sliko svoje domače prekmurske vasi in nam zaupa lastne otroške 



 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 10, Sodelovanje z revijami 
 

5 

spomine - Dr. med. Karolina Godina, Miklavžev večer  

133. Sv. Marija Magdalena iz reda Sv. Klare, ki je zelo sveto živela in umrla v duhu svetosti, je 

vprašala Jezusa o Njegovem skritem trpljenju v noči pred smrtjo - Petnajst Jezusovih skritih 

trpljenj in bolečin v noči pred smrtjo 

134. Oče naš- z razlago – kot ga je Marija narekovala Jeleni v Medjugorju (Iz hrvaščine prevedla 

s.L.E.) Oče – Kdo je ta Oče? Kje je ta Oče? 

135. Konec novembra 1984 je bilo veliko Slovencev v Medjugorju - Iz Medjugorja in od drugod 

Zvečer je Marija rekla vidcem, da ta narod premalo moli in naročila, naj več moli za svoje 

duhovnike. 

136. Jezusove besede tebi - Ljubi me tak, kot si! Poznam tvojo revščino, boje, stiske, slabosti 

tvojega življenja. 

137. V tridesetih letih je Gospod na žrtve pripravljeni kapucinki Consulati Betrone iz Zgornje Italije 

napovedal velike milosti - Rešenje bo le po ljubezni!  

138. Šole se praznijo - Počitnice so tu 

139. Osti smrek na gori režejo meglo, že dneve se sonce za sto skriva - V jutranji zori  

140. V majski noči mi mesec z neba žari - V majski noči 

141. Deklica mala se s kitami zali - Ivici 

142. Izpod skale nam studenček žubori - Ivanki  

143. Marčeva številka vaše revije za leto 1981 vzbuja toliko misli, da jih ni mogoče zadržati zase 

Uredništvu revije Srečanja v Ljubljani, Prešernov trg 4 (Silvo) 

144. Sam, Gospod, si nam ukazal - Prošnji dnevi: I.II.III. (s. Serafina) 

145. Kdo naj množice prešteje – Vsi sveti 1977 

146. Nekaj čisto navadnega in naravnega je, da skrbno gradimo in urejamo svoja prebivališča - 

Skrb za vredna prebivališča (sredi med nami stoji)  

147. V sredo, 26. 10. 1977 se je tukaj v Ljubljani polnoštevilno sestal svet za študij in obnovo 

Kapucinski provincialat 28. oktober 1977. Študijski dan - Vsem bratskim skupnostim. (Štefan 

Balažic, provincial) 

148. Morda se nam pojem minoritas zazdeva obremenjen in izrabljen - Minoritas – trajen napor 

biti manjši (ubog, ponižen, v službi). (15 strani) 

149. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni - Devetdnevnica v 

čast sv. Frančišku (napisana okoli l. 1956) S. Silva, (5 strani) 

150. Vsaka veja Frančiškovih redov naj zase zbere zgodovinske podatke o naselitvi - Misli k 

osemstoletnici Frančiškovega rojstva (s. Silva) 

151. Ljubezni žarek nam božje Srce poslalo je k tebi na svet - O san Francesco, raggio d'amor  

152. Prisluhnil sem ti brat Frančišek - Brat Frančišek  

153. Dragi bratje in sinovi, če kdaj, je treba v tem trenutku, da se naš duh predrami - Molitev sv. 

očeta Pavla VI. ob božjem grobu v Jeruzalemu dne 4. jan. 1964 

154. Majhen, neznaten košček zemlje zajema danes ves svet - Porcijunkula  

155. Srečal si me v svojih očeh, polnih božjega gledanja - Srečal si me, brat Frančišek  

156. Tiho se v sence gubi, jok pritajen se duši - Tiho ugaša večer, 3.10. 1976 (s. Silva) 

157. Zakaj hitite za menoj - Zakaj se zgrinjate za mano 4.10.1976 (s. Silva) 

158. Poslušajte, sestre ubožne - Pesem sv. Frančiška Asiškega sestram sv. Klare (6 okt. '78 p. Vinko) 

159. Majhnost pri sv. Frančišku: vstop: Radi bi šli za sv. Frančiškom - 5. mašni obrazec: (prve štiri 

glej v cikl. izdaji Slavimo Gospoda s sv. Frančiškom) (8 strani) 
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B) SODELOVANJE Z REVIJO ZNAMENJE 
160. Navadno si mislimo omenjena filozofa in pisatelja kot dokončna neizprosna glasnika mnenja, 

da je Bog mrtev - Poslano Znamenju, 25. 3. 1974, Nietzsche in Sartre z druge strani, (Fries, s. 82 

– 83) 

 

C) CERKEV V SEDANJEM SVETU 
 
161. Predvsem ob prvi knjigi, deloma tudi ob drugi ''verskega priročnika za odrasle'', se pojavlja 

nekaj misli, ki jih ni mogoče zamolčati - Verovati danes, Silvo Zorec, 9. 4. 1984 

162. Croire aujourd hui je francoska apologetična revija - Verovati danes (po naročilu č.g. Fajdige 

za Css) (5 strani) 

163. Bibliografsko kazalo (1967 – 1996 - Cerkev v sedanjem svetu, Edo Škulj; Družina, Ljubljana 

1999) 

164. Nad razorano njivo, ki vsa raznežena čaka semen - Kmečka pesem 

165. Nam ni treba budnic, bobnov, trobent in fanfar - Budnica (prvi maj) 

166. Rokopis: Nobeno trpljenje ni v svetu zaman - Vstajenje II: Budnica 

167. Rokopis: Približno sto pet deset let je minilo, odkar so romantični pesniki pisali svoje 

umetnine - Prava lepota ostane trajna 

168. V očitkih, ki jih v CSS 11 – 12, s. 183 – 4, g. Ž. naslavlja na mnenje g. prof. dr. Št. o perpleksnih 

primerih v morali in dušnem pastirstvu, je že več bralcev opazilo notranja nasprotja, ob 

katerih ni mogoče molčati Za CSS, 28. 12. 1973 - Beseda o osebnem središču 

169. Družina št. 24, 1980 je opozorila na roman J. Smeja: Po sledovih zlatega peresa - Za CSS: Več 

kot zgodovinski dokument in več kot roman 

170. Nezadržno prodira sonce in se daljša dan in glasnejši je spev ptic in večje bogastvo cvetja po 

tratah - Prišla bo pomlad – vsem, ki praznujejo 8. Marca, zs 

171. Prav posrečeni so prispevki k turistični pastorali v zadnji številki CSS 1972 - Za CSS, 20. 12. 

1972, Drobci k naši turistični pastorali 

172. V maju, ko se ves svet toplo spominja edinstvene Žene – Marije - Članek: Žene v Cerkvi (CSS 6 

(1972) 9 – 10  Zdenka Serajnik 

173. Članek o ''resnici in lepoti'' zbuja najprej misel, da spadata navedena pojma v platonsko, 

torej predkrščansko miselnost - To in ono ob CSS 11/12 1980, zs 

174. Drugi vatikanski koncil je sprostil dihanje duše in dal odprto možnost da častimo Boga - CSS, 

7. 9 . 1979: Nekaj besed o ljudskih pobožnostih, zs 

175. Cerkev mora biti ''luč narodov'' in odsevati lice tistega, ki jo je zbral in ustanovil - 27. 10. 

1978, Cerkev ubogih – prispevek na pismo o duhovniških avtomobilih v Družini št. 42, Silvo 

Zorec 

176. V 9 – 10. št. CSS 1979 beremo predlog, kako naj bi (bolje) naslavljali naše dušne pastirje - CSS 

(nekoliko spremenjeno), 19. 10. 1979; Gospod ali oče, zs 

177. Tako poje stara evharistična pesem in zdi se, da je zelo aktualna še danes - CSS: 24. 9. 1979: 

''Tuj med tujci je gospod, zs 

178. Vprašanje, kakšno stališče naj zavzamemo do obrobnikov in odtujenih, je dokaj važno, pa 

tudi odprto - CSS 29. 4. 1980, Med razumevanjem in zahtevnostjo – beseda k CSS 3 – 4, 1980, 

zs 
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179. Meditaciji (premišljevanju) in kontemplaciji (gledanju) verskih resnic ali življenskih danosti 

začenja zadnji čas naš verski tisk posvečati več pažnje kakor prej - Odrini na globoko (Lk 5, 4) 

zs 

180. S pomladjo pridejo na vrsto organizirana in zasebna romanja - CSS in Družina, 8. 2. 1974: Od 

Lurda do Stične,sz 

181. ''Odkritje'' laikov in vprašanje, kakšen naj bo njihov delež v celoti Cerkve, je ena od novosti 

zadnjega časa - Delež laikov (5 strani) 

182. je g. R.V. naslovil svoje razmišljanje o grobovih...; ''Použita je smrt v zmagi – Znamenje 

upanja in vstajenja ( 1 Kor 15, 54) Silvo Zorec 

183. V skladu z željo Cerkve, da se v pripravah na sveto leto poglobimo in prenovimo, omenja CSS 

1973, št. 11 – 12, s. 178 – CSS, 25. 1. 1974 - Odnos duhovnikov do ljudskih pobožnosti, sz (4 

strani) 

184. Zadnja številka Cerkve v sedanjem svetu, leto 1978, me je s svojim razglabljanjem o odnosu 

med Cerkvijo in laiki spodbudila k temu, da v kratkem izvlečku podam misli iz dela, 

navedenega v naslovu – CSS, 15. 1. 1979, Leonard Swidler - Kriza antifeminizma (4 strani) 

185. Leto žene se naglo bliža koncu, vaša revija pa o tem še ni spregovorila - Vloga žene v Cerkvi, 

zs (5 strani) 

186. Tako sta Jakob in Janez vprašala Odrešenika, ko jih v neki vasi niso sprejeli – CSS, 12. 12. 

1974: - Naj pride ogenj z neba (Lk 9, 54 b) Silvo Zorec 

187. V 1. zvezku iz zbirke nemških priročnikov Pastorale govori Joseph Sudbrack o službi 

duhovnosti – CSS,  12. 12. 1974, Služba duhovnosti  

188. V 2. zvezku iz zbirke Pastorale nam H. Hucke in H. Rennings povesta marsikaj, kar velja tudi 

za nas – CSS, 22. 8. 1974, Bogoslužje – stvar vseh, zs (3 strani) 

189. Rokopis: Do nedavnega je bogoslužje pomenilo izključno stvar duhovnikov (6 strani): Razume 

se, da ne smejo manjkati niti zastopniki iz ljudstva,…; Prvenstvena naloga duhovnega vodje 

je, …; Obhaja naj spomin na Gospodovo smrt in slavi njegovo vstajenje…; Prej: enaka oblika 

maše za meniško skupino v samostanu in za pretežno delavsko faro; Ali merimo slovesnost 

bogoslužja po višini denarnega prispevka ali po pomenu praznika - Iz enega rubricizma  v 

drugega 31.7.1974, delež laikov v bogoslužju 

190. Ni mogoče govoriti o tem, kaj je narobe v slovenski Cerkvi, če ne izhajamo iz značilnosti 

Cerkve in iz značilnosti slovenskega prostora - CSS: 18. 12. 1974 Kaj je narobe v Cerkvi na 

Slovenskem (Spol:ženski, starost:63 let, poklic:akademski humanistične smeri) (4 strani) 

191. Vprašuje naša ljudska pesem. Vprašuje po prenovi življenja, po rasti sveže, kipeče moči, ki je 

v nas; opomba: prevod bogoslužnih dnevnic je gotov CSS: 5. 5. 1975: Al' bo že skor' pomlad zs 

192. Višek liturgičnega življenja v postu in velikonočnem času nudi razna vprašanja in sproži razne 

misli, ki so ob drugih časih manj žive - CSS: 5. 4. 1975: Iz ljudi za ljudi ( Heb 5, 1) zs 

193. Čas prvih svetov je že za nami: teloh se je letos razbohotil sredi zime, za njim se odzvonkljali 

zvončki in kaj kmalu bodo zadišale šmarnice - Šopek za tovarišice – prispevek k estetski vzgoji 

in k varstvu okolja, prof Zdenka Serajnik, Slov. Konjice 

194. Zadnja številka naše pastoralne revije se spoprijema z odprtim vprašanjem obrobnikov in 

oddaljenih in ga poskuša diagnosticirati in rešiti na razne načine - Plusi in minusi v CSS 3–4, 

1980 

195. Kako je z našo molitvijo? Mislim, z molitvijo povprečnih ''dobrih'' kristjanov - Za CSS: 11. 12. 

1972 To ljudstvo me časti le z ustnicami, a njih srce je daleč od mene; (Iz 29, 13 – Mt 15, 8); (3 
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strani) 

196. Mislim na tiste, ki stojijo v pozni jeseni svojega življenja - Za CSS, 9. 12. 1972 po naročilu 

''Pripelji uboge in pohabljene in slepe in kruljave (Lk 14, 21) 

197. ''Sveta in zveličava je misel, moliti za rajne, da bi bili rešeni grehov - Za CSS, oktober 1972 Pro 

Defunctis, sz 

Č) NOVA MLADIKA 
 

198. Kje si, moj dragi, lepi znanec? Videl sem tvoje ožuljene ostanke na živilskih trgih, sredi solate, 

hrena in fižola - Za Novo mladiko, 28. 2. 1973, Pogovor s telohom, Silvo Zorec 

199. Rokopis: Kje si, moj dragi, lepi znanec - Pogovor s telohom 

 

SREČANJA 

200. Junij – mesec Jezusovega Srca - Odpri mi srce, junij 1976, s. Silva 

201. September je mesec, ko nas na eni strani zajemajo prve jesenske sence, na drugi strani pa 

zažubori novo življenje - Če ne postanete kakor otroci… september 1976 

202. Pri dobrem filmu zahtevamo, da zajema vse globine in širine življenja, da jih umetniško 

oblikuje in da nam tudi da neko bogastvo na pot - Izredno zanimiv film, oktober 1976 

203. Tema je samo drug konec luči - Odprl bom vaše grobove (Ez 37, 13) 

204.  In spet bomo zapeli našo ljubo, staro pesem - Vi oblaki ga rosite, december 1976 

205.  Zahvaljen, Bog, naš Oče, življenja ti Gospod, po tebi je mogoče, da živel bo naš rod - Vernih 

duš dan – 1977 

206.  Pojemo ves božični čas po naših cerkvah in domovih - Mir se oznanja ljudem po širjavi, januar 

1977 

207. Oj. predpust, ti čas presneti!« je okrog leta 1924 na Dunaju zdihoval slovenski študent France 

Prešeren - Popolno veselje, januar 1977 

208. Klic in opozorilo, ki ju slišimo v postu vedno znova - Za Srečanja marec 1977: Glejte, zdaj je 

ugoden čas 

209.  Vesela aleluja prepeva v naših pesmih in odmeva v naših srcih: sij velikonočne sveče se nam 

utrinja v očeh in mislih - Srečanja april 1977, Novo življenje 

210. Frančiškov odnos do Marije je bil podoben nenehnemu mejniku: trubadursko dvorljivemu, 

pesniško nežnemu, pa tudi globoko vernemu češčenju božje - Matere Maj 1977, Pozdravljena, 

sveta Gospa 

211.  Ob misli na počitnice nam zazveni v duši kristusova beseda: »Pojdite sami zase na samoten 

kraj in se nekoliko odpočijte - Za jul. – avg. 1977, Pojdite sami zase na samoten kraj (Mr 6, 31) 

212.  »Kdor bo spolnjeval in učil božje zapovedi, bo velik v nebeškem kraljestvu«, pravi Gospod v 

evangeliju - Za sept. 1977 Spolnjeval in učil (Mt 5, 19) 

213.  Oktobra je zrak prepleten z zadnjimi toplejšimi sončnimi žarki in prepojen z vonjem belih, 

rdečih in zlatih rož - Za Srečanja, okt. 1977 - Najvišji, vsemogočni in dobri Gospod  

214. Po odnosu do smrti bi lahko ločevali ljudi - Za Srečanja, nov. 1977 »Poučita je smrt v zmagi« (1 

Kor 15, 54) 

215.  Premalo je, če bi začeli misliti na jaslice šele dan ali dva pred božičem - Srečanja dec. 1977 

Kakšne jaslice bomo postavili  

216.  Stojimo na pragu novega leta - Za januar 1978, Daj mi pravo vero; molitev sv. Frančiška  
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217. Letos že z drugim februarskim tednom začenjamo post, v katerem hočemo svojo notranjost 

prenoviti, kakor pravi star bogoslužni odpev, da nam post odpira vrata v paradiž - Srečanja, 

februar 1978, Daj mi trdno upanje 

218.  Večji del marca preživljamo še v postu, zadnjih pet dni pa se že zazremo v Gospodovo 

vstajenje - Srečanja, marec 1978, Daj mi popolno ljubezen  

219.  Vesela pesem vstajenja odmeva ves letošnji april, saj ga preživljamo v neposredni bližini 

velike noči - Srečanja, april 1978; Brat, ki ga vidimo 

220. Spet kliče nas venčani maj. Že šmarnice nežne cveto - Srečanja, maj 1978, Pozdravljena, 

kraljeva modrost 

221. Začudil se je cvet v razkošju poletnih valujočih trav, ko je veter s ceste vanje zanesel 

ponarejen plastičen cvet brez življenja, z nenaravno barvo - Sestra preprostost, Srečanja, junij 

1978 

222. Kaj je Frančiškovo uboštvo in kaj si zamišlja? V Hvalnici krepostim pove svetnik sam: ''Uboštvo 

premaguje poželenje in lakomnost in posvetne skrbi. '' Pozdravljeno, sveto uboštvo (Domina 

sancta paupertas) Srečanja, julij-avgust 1978 

223. Uvod: Veste, kaj pride na vrsto: na kratko bomo premislili, v čem smo odpovedali; avgust-

september 1976 - 1. mašni obrazec, Frančiškovo spreobrnjenje  

224. Takoj za uboštvom pozdravlja Frančišek ''sestro'' ponižnost - Srečanja, sept. 1978; Sestra 

ponižnost 

225. V letošnji marčevi številki smo nekoliko razmišljali o tem, kako je sv. Frančišek Križanega pri 

sv. Damijanu prosil za popolno ljubezen - Srečanja, oktober 1978. Pozdravljena, sveta ljubezen 

(Domina sancta caritas, dominus te salvet) 

226. Prišli smo do zadnje v vrsti kreposti, ki jih Asiški pozdravlja v svoji Hvalnici - Srečanja, 

november 1978, Sestra pokorščina 

227. December. Mesec, ko bomo ob jaslicah veselo zapeli: ''Slava Bogu na višavah in na zemlji mir 

ljudem, ki so blage volje - Srečanja, december 1978,  Hvaljen bodi Bog 

228. Rokopis; Frančiškovi opomini; srečanja, januar 1979; O Kristusovem telesu… 

229. Mnogo želja in spodbudnih misli smo za božične praznike in za novo leto slišali z vseh strani 

in veseli smo jih bili - Srečanja, januar 1979. Frančiškovi opomini(Admonitiones) 

230. Tako pojemo z besedami sv. Tomaža Akvinskega, Frančiškovega sodobnika, v čas Sv. 

Rešnjemu Telesu - Srečanja, februar 1979. Glejte, angelska je hrana potnikom, sinovom dana 

231. Marec. Zadišalo je po pomladi kljub posameznim snežnim metežem, ki še poskušajo zadržati 

sonce - Srečanja, marec 1979. 2. Frančiškov opomin, O zlu lastne volje (De malo propriae 

voluntatis) 

232. O popolni in nepopolni pokorščini (de oboedientis perfecta et imperfecta); '' Še ne bo konca 

besedi o pokorščini? To vendar ni za naš čas!'', bi kdo ugovarjal - Srečanja, april 1979, 3. 

Frančiškov opomin 

233. Kaj ima Kraljica majniška in Kraljica manjših bratov s Frančiškovo pokorščino - Srečanja, maj 

1979, Odprta Bogu in bližnjemu, 2. Del 3. Frančiškovega Opomina o popolni in nepopolni 

pokorščini 

234. Junijska praznovanja kar sama kličejo k temu, naj ne uveljavljamo svoje oblastnosti in 

ukazovalnosti - Srečanja, junij 1979, 4. Frančiškov opomin, Nihče naj si ne lasti predstojništva 

235. Sv. Frančišek nas osvaja s svojo vzgojno modrostjo: vedno najprej pove vodilno misel, potem 

jo utemelji in nam jo približa - Srečanja, julij-avgust 1979, 5. Frančiškov opomin: Nihče naj se 
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ne hvali, razen s križem našega gospoda 

236. Posnemanje gospoda; Posnemanje igra dokaj vidno vlogo: ne samo pri vzgoji mladega rodu, 

temveč tudi v življenju odraslih - Srečanja, september 1979. 6. Frančiškov opomin 

237. Napetost med zasnovo in uresničenjem, med besedo in dejanjem, med teorijo in prakso, ni 

samo boleča točka pri posamezniku, ampak splošna bolezen našega življenja - Srečanja, 

oktober 1979, 7. Frančiškov opomin: Modrosti naj sledi zgledno življenje  

238. Zavist – stara kot človeštvo. Srečamo jo že na prvih straneh sv.pisma stare zaveze - Srečanja, 

november 1979, 8. Frančiškov opomin: Bežati je treba pred grehom zavisti 

239. V najbolj temne in najbolj dolge noči vzhajajo adventne zvezde - Srečanja, december 1979; 9. 

Frančiškov opomin: O ljubezni do bratov 

240. Pri naslovu bi nemara kdo pomislil, da bo Asiški ''prav po srednjeveško'' napadel telo in skrb 

za telo in enostransko povzdignil notranje, duhovne reči v človeku - Srečanja, januar 1980, 10. 

Frančiškov opomin: O premagovanju telesa 

241. Potem ko smo v 10. Opominu prisluhnili Frančišku, kako naj premagujemo zlo greha v sebi, 

nam v 11. spregovori o tem, kako naj ravnamo ob grehu drugih - Srečanja, februar 1980, 11. 

Frančiškov opomin: Nikogar naj ne zavede tuje zlo 

242. O razpoznavanju gospodovega duha; Ni li človeku težko razpoznati Gospodovega duha - 

Srečanja, marec 1980, 12. Frančiškov opomin 

243. '' Potrpeti?! Čemu?'' Občan atomskega veka nadaljuje: ''Če sem bolan, vzamem tablete - 

Srečanja, april 1980, 13. Frančiškov opomin: O potrpežljivosti 

244. Uboštvo zbuja kaj različen prizvok. Za ene pomeni osebno nesrečo, ki se ji je treba izogniti za 

vsako ceno, tudi za ceno poštenja - Srečanja, maj 1980, 14. Frančiškov opomin:Blagor ubogim 

v duhu (Mt 5, 3) 

245. Mir je tako velika dobrina, da si je vsakdo želi - Srečanja, junij 1980, 15. Frančiškov opomin: 

Blagor miroljubnim 

246. Iz pridige na gori, ki oznanja, kakšna bo sreča v božjem kraljestvu, ki se je  Jezusovim 

prihodom približalo, vemo, kakšna je sreča tistih, ki so čistega srca: Boga bodo gledali - 

Srečanja, julij-avgust 1980, 16. Frančiškov opomin: Blagor čistim v srcu  

247. Jesen. Čas vedno daljših senc in morda prvih slan. Obenem pa čas zorečih sadov - Srečanja, 

september 1980, 17. Frančiškov opomin: Ponižni božji služabnik 

248. V jesenske dlani našega hitro bežečega življenja zbiramo spomine kot jagode in jih prebiramo 

- Srečanja, oktober 1980, 18. Frančiškov opomin: Sočutje z bližnjim 

249. ''Podaj račun o svojem oskrbovanju'' (Lk 16, 29) nam z rastočo dolžino noči in neizbežnim 

hladom kliče v duše november, mesec mrtvih - Srečanja, november 1980, 19. Frančiškov 

opomin: O dobrem in slabem služabniku 

250. Pismo kakor nalašč za začetek novega cerkvenega leta, novega časa milosti - Srečanja, 

december 1980, 20. Frančiškov opomin: O dobrem in ponižnem redovniku 

251. Začetek novega civilnega leta sovpada z božičnimi prazniki, ki jih veselo obhajamo od 

Gospodovega rojstva do svečnice, njegovega in Marijinega darovanja. - (25.10.1980), 

Srečanja, januar 1981, 21. Frančiškov opomin:  o pametnem in nespametnem redovniku (Buon 

religioso-vano?) 

252. Ljubeznivo božično Dete – Srečanja, febr. 1983, Očistil bo Levijeve sinove, Mal 3, 3 

253. Februar. Odmev svečnice. ''Luč v razsvetljenje poganov in v slave božjega ljudstva'' (Lk 2, 32) 

- Srečanja, februar 1981, 22. Frančiškov opomin: o nespametnem in klepetavem redovniku 
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254. Precej mesecev že poskušamo dojeti in si osvojiti  Frančiškove Opomine, le redko pa smo se 

vprašali, kako opominjevanje sploh sprejemamo - Srečanja, marec 1981, 23. Frančiškov 

opomin: Kako sprejemamo opominjevanje 

255. V mrzlem viharju pleše snežni metež in v toplem soncu se razcvetajo prve marelice – april - 

Srečanja, april 1981. 24. Frančiškov opomin: O pravi ponižnosti 

256. Lepo nam je, kadar praznujemo, zato bi radi praznovali čim dlje - Srečanje, maj 1981; 25. 

Frančiškov opomin: O pravi, bratski ljubezni 

257. V juniju nas bogoslužje vodi v tako obilno založeno božjo zakladnico, da obstojimo v zadregi 

kakor beraški otrok v kraljevi zakladnici - Srečanja, junij 1981. 26. Frančiškov opomin: Božji 

služabniki naj spoštujejo klerike 

258. ''Avgust še gre, kar se da lepo bomo porabili še zadnje dni dopusta: septembra pa se spet 

začne delo, naše želje bodo tonile v mehanski mašineriji dela.'' - Srečanja, avgust-september 

1981; 27. Frančiškov opomin, prvi del: O krepostnih, ki preženejo napake 

259. Prvi del 27. Frančiškovega opomina nam kaže primerne odnose do ljudi, drugi pa nas 

opozarja predvsem na pravi odnos do Boga - Srečanja, oktober 1981; 27. Frančiškov opomin, 

drugi del:O krepostnih, ki preženejo napake 

260. Zadnji v dolgi vrsti Frančiškovih opominov. Razmišljamo ga v zadnjem mesec cerkvenega 

leta, v dnevih, ki so vsi posvečeni spominu na zadnjo stvarnost našega življenja, ko bo 

''minljivo nadelo neminljivost'' (1 Kor 15, 54) in ko ''se podre šotor sedanjosti'' (2 Kor 5, 1) - 

Srečanja, november 1981 (odpadlo ker ni izšla novembrska številka); 28. Frančiškov 

opomin:Skrivanje dobrega, da se ne bi razgubilo 

261. Naglo usihajo decembrski koledarski listi, po cerkvah pa že od prve adventne nedelje 

prižigamo sveče na adventnem vencu, da nas kličejo, ''Gospod prihaja'' Človeško odmira, 

božje prihaja - Srečanja, december 1981, 28. Frančiškov opomin: Skrivanje dobrega, da se ne bi 

razgubilo 

262. Z zakoreninjeno slovensko vernostjo in s Frančiškovo ljubeznijo do Boga med nami 

prihajamo do svečnice molit Jezusa v jaslicah  - Srečanja, januar 1982. In beseda se je 

učlovečila (Jan 1, 14) 

263. V pisani mavrici večne božje zaveze z ljudmi se v neizčrpnih barvnih odtenkih preliva 

bogastvo božje ljubezni do nas  - Srečanja, februar 1982. Luč, ki očiščuje 

264. Poslušnost? Daritev poslušnosti? Nezaželeni, nesodobni besedi, kadar gre za to, da posluša in 

daruje moj ljubi jaz - Srečanja, marec 1982; Ker si poslušal moj glas ( 1 Mojz 22, 18) 

265. O zares blažena noč; ''O, zares blažena no, ti edina si smela vedeti čas in uro, ko je Kristus 

vstal od mrtvih!'', prepevamo na veliko soboto zvečer v hvalnici velikonočni sveči, ki je 

podoba Kristusa - Srečanja, april 1982 

266. Če nam sv. Pavel na praznik Gospodovega vnebohoda vzklika: '' O da bi spoznali, kakšno je 

upanje, v katero vam je Kristus poklical, in kakšno je bogastvo njegove veličastne dediščine'' 

(Ef 1, 18-19) - Srečanja, maj 1982, Bogastvo veličastne dediščine 

267. Klasje junijskih polj pije luč in moč najvišje stoječega sonca, da se utrdi in postane polno – za 

radost bogate žetve - Srečanja, junij 1982, Utrdite se v notranjem človeku (Ef 3, 17) 

268. Junija smo se po ljubezni Jezusovega srca ''utrdili v notranjem človeku'' (prim. Ef 3, 17), v 

juliju nas prav ta notranja trdnost in dozorelost sili, da jo pokažemo tudi navzven in 

uresničimo z delom - Srečanja, julij 1982, Pojdi in prerokuj ( Am 7, 15) 

269. Vstani in jej (1 Kralj 19, 5); Avgust. Dopusti. Morje. Planine. Kmet še spravlja prve pridelke in 
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speče kruh iz novega žita - Srečanja, avgust 1982 

270. Sonce se vse bolj preveša v jesen, dopusti so mimo, pouk se je začel, resnoba življenja nam 

nalaga stara in nova bremena - Srečanja, september 1982, Odpri se! (Mr 7, 34) 

271. Bližajmo se z zaupanjem (Hebr 4, 16); ''Bližajmo se z zaupanem prestolu milosti, da 

dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč o pravem času'', nam 29.nedelja med 

letom želi vliti poguma  duše, ki bi jih večja gostota jesenskih senc mogla napraviti 

malodušne - Srečanja, oktober 1982 

272. Turobnost hladnih in mračnih pozno jesenskih dni še stopnjuje novembrska misel na rajne - 

Srečanja, november 1982, Spremeni se, ne pa uniči (predglasje za rajne) 

273. Kdo ne bi začutil veselja, ko odloži žalna oblačila? Kdo ne bi ob tem zaznal pogumnejšega 

življenjskega utripa - Srečanja, december 1982; Sleci obleko žalosti (Bar 5, 1) 

274. Novo leto – nova upanja: preženimo stare strahove in malodušnosti - Srečanja, januar 1983 

Nad teboj sije gospod (Iz 60, 2); 

275. Ljubeznivo božične Dete iz Betlehema že januarja vstane pred nami kot zrel Učenik, v 

februarju pa zažari iz bogoslužja v toliki luči, da z nje očiščuje - Srečanja, februar 1983; Očistil 

bo levijeve sinove (Mal 3, 3) 

276. Letošnji marec je ves postni, ves potopljen v rast in temnih nižin in globin človekovih padcev 

v prerojenje k Bogu - Srečanja, marec 1983. Oče, grešil sem… (Lk 15, 18)  

277. Višek tragičnosti v vsej človeški zgodovini na veliki petek in vrh vse zmage in radosti, ki je je 

človeštvo kdaj doseglo, na veliko noč - Srečanja, april 1983; Poglej moje roke… (Jan 20, 27) 

278. Ves zamaknjen in vendar potopljen v najgloblje in zadnjo resničnost gleda apostol Janez 

preko ozkih človeških meja v svet iznad nas - Srečanja, maj 1983- Novo nebo in nova Zemlja 

(Raz 21, 1) 

279. ''Praznika svetega v Bogu radujmo se!'' nas opominja Cerkev na praznik Svetega Rešnjega 

Telesa in Rešnje Krvi, lahko pa rečemo, da ta klic velja za ves junij - Srečanja, junij 1983. Prejel 

sem in vam izročil (1 Kor 11, 23) 

280. Počitnice. Nekje ob Soči v Trenti ali ob Savinji v zgornjem delu Logarske doline - Srečanja, julij 

1983 Mir kakor reka (Iz 66, 12) 

281. Spokojnost in mir v Bogu, kakor ju diha julij, nikakor ne pomeni brezdelnosti in jalove 

samovšečnosti - Srečanja, avgust 1983. Ozrl se je na nizkost (Lk 1, 48) 

282. ''Hvaležen sem njemu, ki se je postavil v službo'', priznava preizkušeni apostol svojemu 

mlademu učencu, da bi ga spodbudil - Srečanja, september 1983; Hvaležen za službo (1 Tim 1, 

12) 

283. Oktober zaorje v novo študijsko leto in v novo kulturno sezono.Srečanja, oktober 1983; 

Spominjam te, da poživiš milost (2 Tim 1, 6) 

284. Z veselim, mogočnim in zmagoslavnim slavjem stopamo v november - Srečanja, november 

1983; Delež svetih v svetlobi (Kol 1, 12) 

285. December. Mesec najkrajših dni, ko se razveselimo vsake luči, kjer koli se nam prižge - 

Srečanja, december 1983. Glejte, vaš Bog (Iz 35, 4) 

286. Različne voščilnice dobivamo za novo leto, apostol narodov pa je kratek in jedrnat, zaželi 

nam: ''Milost in mir!''- Srečanja, januar 1984; Milost vam in mir od Boga (1Kor 1, 3)  

287. Februar se že občutno izkoplje iz zimske temačnosti. Posebno lepo žarijo sončni vzhodi, če jih 

gledamo v planinah, se zdi, da so vse težke gmote skal zagorele kot rožnati lestenci - 

Srečanja, februar 1984. Vi ste luč sveta (Mt 5, 16) 
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288. Letošnji marec je še zadnji cel mesec v sedanjem svetem letu, april že ni več - Srečanja, marec 

1984. Obrnite se k meni (Joel 2, 12) 

289. Za april, mesec Gospodovega vstajenja, bi bolj mislili, da bo Gospod odprl svoj grob, kar se je 

dejansko zgodilo - Srečanja, april 1984. Odprem vaše grobove (Ezek 37, 12)  

290. Marijin maj nas objema z nežnostjo in toplino Matere, ki se vso večnost veseli vstalega Sina 

in želi, da bi tudi mi prišli do vstajenjske radosti - Srečanja, maj 1984; Življenje v izobilju (Jan 

10, 10);. 

291. Prekipevajoča moč sonca pomeni za zemljo najbujnejšo rast, ki že dozoreva v žetev - 

Srečanja, junij 1984. Duh podpira našo slabotnost (Rimlj 8, 26)  

292. Mesec žetve. Mesec novih maš. Čas, ko preverjamo sadove svojega dela - Srečanja, julij 1984. 

Beseda izpolni, za kar sem jo poslal (Iz 55, 11) 

293. Zažeja nas v poletni vročini:bodisi da delamo na polju, bodisi da se na dopustu pražimo ob 

morju ali kot planinci vzpenjamo med skale - Srečanja, avgust 1984. O vsi žejni, pridite k vodi 

(Iz 55, 1) 

294. Narava se v jesen nasmehne v bogastvu svojih sadov. Polja, sadovnjaki in vinogradi nudijo 

toliko, da zmanjkuje rek, ki bi to bogastvo skrbno, sadež za sadežem, pobirale in spravljale, 

da bo dovolj za dolge mesece- Srečanja, september 1984. Pojdite še vi v moj vinograd (Mt 20, 

4. 7) 

295. Iz obilja jesenske žetve in trgatve nam Gospod pripravlja bogato in veselo pojedino, na kateri 

ne zmanjka jedi in pijače božje ljubezni za našega duha in naše srce - Srečanja, oktober 1984. 

Glejte, svoj obred sem pripravil (Mt 22, 4) 

296. Kako morejo te ljubeznive besede, ki zvenijo kakor vabilo na slavje in to tudi so, zveneti v 

turobni november, ko se v vedno krajših urah dneva predajamo otožnim razmišljanjem ob 

grobovih naših dragih - Srečanja, november 1984. Pridite, blagoslovljeni (Mt 28, 34) 

297. Tri leta smo razbirali misli iz nedeljskih in prazničnih beril in evangelijev neposredno po sv. 

Marku, Luki in Mateju - Srečanja, december 1984. Besede naših očetov 

298. Kristus je mir, ne samo obljubljen ampak poslan - Srečanja, januar 1985. Besede naših očetov: 

Božični čas (slika) 

299. Svečnica(slika); Božja Mati in vedno Device je v svojem naročju prinesla v tempelj Jezusa, Luč 

sveta, in ga približala tistim, ki so sedeli v senci teme - Srečanja, februar 1985. Besede naših 

očetov  

300. Gospod je razodel svoje veličastvo pred izvoljenimi pričami - Srečanja, marec 1985; Besede 

naših očetov, 2. Postna nedelja 

301. Veliki četrtek: Kristus je bil odveden kakor jagnje in zaklan kakor ovca - Srečanja, april 1985, 

Besede naših očetov 

302. 5. Velikonočna nedelja: Kristusovo vstajenje odpira podzemlje. Ti, ki so bili na novo krščeni v 

Cerkvi, obnavljajo zemljo - Srečanja, maj 1985, Besede naših očetov. 

303. Verujemo v eno sveto in popolno Trojico, ki jo kot boga spoznavamo v Očetu in sinu in 

Svetem Duhu - Srečanja, junij 1985. Besede naših očetov: Sveta Trojica 

304. ''Svojo pregreho priznavam'', pravi psalmist - Srečanja, julij 1985. Besede naših očetov: 14. 

Nedelja med letom 

305. 18. Nedelja med letom: Zdravstvujte v miru, sinovi in hčere, v imenu Gospoda, ki nas je 

vzljubil - Srečanja, avgust 1985. Besede naših očetov 

306. 22. Nedelja med letom: Blagor nam, če to, kar slišimo, tudi izvršujemo. Naše poslušanje je 
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setev, delo pa pomeni sad iz semena - Srečanja, september 1985. Besede naših očetov 

307. 27. Nedelja med letom; Duhovni voditelj bodi previden v molku in koristen v besedi, da ne 

bo govoril o čemer bi moral molčati, in ne bi molčal o rečeh, ki bi moral o njih govoriti - 

Srečanja, oktober 1985. Besede naših očetov 

308. Vsi sveti:Čemu svetnikom naša hvala, čemu zemeljske časti njim, ki jih časti nebeški Oče - 

Srečanja, november 1985. Besede naših očetov  

309. Psalmi so pesem. Krik iz človekove stiske, luč zaupanja v Boga, prošnja za pomoč in 

usmiljenje: izkustvo, da Bog pomaga, in zato vesela hvalnica Bogu, ki je storil čudovita dela - 

Srečanja, december 1985. Psalmi: Gospodove milosti bom na veke opeval (ps 89, 2) 

310. Naravno je, da na začetku civilnega novega leta poprosimo Boga, naj se nas usmili in nas 

blagoslovi - 1. Marija, sveta božja mati. ps 66, Bog se nas usmili in nas blagoslovi - Srečanja, 

januar 1986. Gospodove milosti bom na veke opeval (ps 89) 

311. 2. Svečnica: ps 23: Gospod Bog je kralj veličastva: Gospodovo darovanje v templju pomeni 

prvo Kristusovo daritev, s katero so ga starši posvetili Bogu - Srečanja, februar 1986 

Gospodove milosti bom na veke opeval (ps 89) 

312. Tako se je Bog sam predstavil že v stari zavezi, v novi pa je to potrdil z deli odrešenja - 

Srečanja, marec 1986. Gospodove milosti bom na veke opeval (ps 89); 3. Postna nedelja 

Usmiljen in milostljiv je gospod (ps 102) 

313. Kar ne moremo se ločiti od velikega zahvalnega psalma, to pa je razumljivo, če se poglobimo 

v veličino velikonočnega daru - Srečanja, april 1986. Gospodove milosti bom na veke opeval 

(ps 89); 2. Velikonočna nedelja: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober (ps 117) 

314. Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva (ps 66). Ni dovolj in ni mogoče, da bi Boga slavil samo vsak v 

tihi kamrici svoje duše - Srečanja, maj 1986- Gospodove milosti bom na veke opeval 6. 

Velikonočna nedelja 

315. Prva nedelja v mesecu novomašniških posvetitev nas usmerja v razmišljanje o veliki nalogi 

vsega verskega življenja - Srečanja, junij 1986. 9. Nedelja med letom, Pojdite po vsem svetu 

oznanjat evangelij (ps 116) 

316. Pojte Bogu vse dežele (ps 65); Mesec prvih evharističnih daritev - Srečanja,  julij 1986. 14. 

Nedelja med letom 

317. Zakaj misel iz naslova molimo vsak dan v povabilu? Zato, ker nam je vedno znova treba 

odpirati dušo Bogu - Srečanja, avgust 1986- 18. Nedelja med letom Odprite srca Božji milosti 

(ps 94) 

318. V rastočih jesenskih sencah se še posebno zavemo, da Bog nas umrljive zavrača v prah - 

Srečanja, september 1986. 23. Nedelja med letom: Gospod nam je pribežališče od roda do 

roda (ps 89) 

319. Na pragu roženvenškega meseca nas pozdravi naš dobri, stari znanec: psalm, ki ga dnevno 

molimo na začetku molitvenega bogoslužja (brevirja) - Srečanja, oktober 1986; 27. Nedelja 

med letom: Odprite svoja srca božji milosti (ps 94) 

320. Bogoslužno leto C se izteka in ob časovnem prehodu se še posebno blizu čutimo s koncem 

življenja na zemlji in neposredno pred vrati neminljivosti - Srečanja, november 1986 

Gospodove milosti bom na veke opeval (ps 89) Vsi sveti: To je rod tistih, ki iščejo boga (ps 23) 

321. Sredi vpraševanj, ali bomo preživeli v tolikšnih ogroženostih, nam Bog odgovarja zelo 

pozitivno - Srečanja, december 1986. 2. Adventna nedelja: V njegovih dneh bo mir in 

pravičnost (ps 71) 
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322. Vsevprek si želimo sreče, redkeje slišimo željo po blagoslovu in še manj se naše ustnice 

spomnijo, da bi prosila usmiljenja - Srečanja, januar 1987. Gospodove milosti bom na veke 

opeval; Marija? Sveta božja mati: Bog se nas usmili in nas blagoslovi (ps 66) 

323. Naše zaupanje v Gospoda ni prazno, kajti Gospod je vekomaj zvest - Srečanja, februar 1987. 

4. Nedelja med letom: Blagor v duhu (ps 145) 

324. Ob nemiru pustne nedelje, ko otroci sveta iščejo čim več nemira, ugotavljajo otroci luči, da 

njih duša spokojno počiva v Bogu - Srečanja, marec 1987. 8. Nedelja med letom: Le v Bogu 

počiva moja duša (ps 61)  

325. Vrstica psalma je izrazito postna in jo poleg one od pepelnice pojemo v bogoslužju namesto 

aleluje - Srečanja, april 1987.  5. Postna nedelja: Pri gospodu je usmiljenje in obilno rešenje (ps 

129) 

326. Kaj bi bila zemlja brez človeškega dela? Ponosni mo lahko nanj, še bolj pa hvaležni Tistemu, 

ki nam je dal zemljo z njenimi zakladi v oskrbovanje in ki nam je podaril zmožnosti za delo - 

Srečanja, maj 1987. Sv. Jožef, delavec: Gospod, podpiraj delo naših rok (ps 89) 

327. Ni bitja, ki si ne bi želelo boljšega sveta in polnejšega, človeku vrednejšega življenja – 

razhajamo se le v poteh k temu - Srečanja, junij 1987. Binkošti: Pošlji svojega duha in prenovi 

obličje zemlje (ps 103) 

328. God slovanskih apostolov in zaščitnikov Evrope nam na nedeljo novomašnikov živo dokazuje, 

kako resničen in še danes živ je psalmov odpev - Srečanja, julij 1987. sv. Ciril in Metod: 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka (ps 22) 

329. Spet smo pri dolgem in znanem psalmu o božji besedi do nas - Srečanja, julij 1987-2. 17. 

Nedelja med letom: Ljubim božjo postavo (ps 118) 

330. Čas žetve. Polja nam dajejo, kar je blagoslovil Bog - Srečanja, avgust 1987. 18. Nedelja med 

letom: Božja roka na nasičuje (ps 144) 

331. Če molitveno bogoslužje vsak dan začenja s tem klicem, ga ne bo preveč ponavljati tudi v 

naših razmišljanjih - Srečanja, september 1987. 23. Nedelja med letom: Odprite svoja srca 

božji milosti (ps 94) 

332. Pred Bogom se ne moremo prikazati razen s tem, da ga prosimo, naj se spomni svojega 

usmiljenja, ki traja od vekov, dosegljivo pa je vsak trenutek, če zakličemo po njem - Srečanja, 

september-oktober 1987 

333. To je rod tistih, ki iščejo Boga (ps 23); Kako je z našo zemljo? Je naša? Delamo po njej, kar bi 

se nam poljubilo - Srečanja, november 1987, Vsi sveti 

334. Na začetku bogoslužnega leta (letos imamo krog B) si prav tako zaželimo blagoslova,kakor na 

začetku civilnega - Srečanja, november-december 1987, advent-božič; 1. Adventna nedelja: 

Gospod, naš Bog, razjasni svoj obraz, da bomo rešeni (ps 79) 

335. Usmiljenje je dokaj odpisana beseda, namesto nje postavljamo zahtevanje in jemanje - 

Srečanja, januar 1988, Gospodove milosti bom na veke opeval. Praznik božje matere Marije: 

Bog se nas usmili in nas blagoslovi (ps 6) 

336. Znova stopa pred nas odpev iz vsakdanjega bogoslužnega povabila - Srečanja, januar-februar 

1988. 4. Nedelja med letom: Odprite svoja srca božji milosti (ps 94) 

337. V naših dneh nas živo zanima vprašanje, kako naj živimo - Srečanja, marec 1988; 3. Postna 

nedelja: Gospod ima besede večnega življenja (ps 18) 

338. Neposredno molimo s Kristusom na križu - Srečanja, april 1988; Veliki petek: oče, v tvoje roke 

izročam svojo dušo (ps 30) 
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339. Ko v majniku zacvete naša ljubezen do Odrešenikove Matere, najdemo pot h Gospodu 

samemu - Srečanja, maj 1988. 5. Velikonočna nedelja: Gospod, ti si moja slava (ps 21) 

340. Kako zelo je na mestu in kako živ in sodoben je vzklik: Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, 

kar mi je storil - Srečanja, junij 1988. Praznik sv. Rešnjega telesa in rešnje krvi:z odrešilnim 

kelihom bom hvalil Gospoda (ps 115) 

341. Kam usmerjamo svoj pogled? V svet in njegove mike,  njegova domnevna bogastva - 

Srečanja, julij 1988. 14. Nedelja med letom: Naše oči gledajo na gospoda (ps 122) 

342. Še dva tedna imamo leta Odrešenikove Matere. Kako smo porabili edinstveno priliko za 

duhovno obogatitev - Srečanja, avgust 1988. 19. Nedelja med letom: Okusite in spoznajte, 

kako dober je gospod (ps 33) 

343. Sončna vedrina prve jeseni kot pozlačen okvir obdaja evharistično hvalnico današnjega 

psalma - Srečanja, september 1988. 23. Nedelja med letom: Hvali, moja duša, gospoda (ps 

145) 

344. Mesec Odrešenikove Matere, ki je vse besede razodetja ohranila v svojem srcu in jih 

razmišljala v pobožni veri in zvestem sodelovanju s sinom - Srečanja, oktober 1988. 27. 

Nedelja med  letom: Blagor vsem, ki se boje gospoda (ps 127) 

345. Radi bi nekam visoko, radi bi dosegli čim več - Srečanja, november 1988. Vsi sveti: To je rod 

tistih, ki iščejo Boga (ps 23) 

346. Na začetku vsake molitve ogovorimo Boga - Srečanja, november-december 1988. Prosite – in 

se vam bo dalo ( Mt 7, 7): besede ob dnevih molitve 

347. Bog, ki si ga po rodovitnem devištvu Marije človeškemu rodu podaril začetke zveličanja, daj 

nam, te prosimo, da bomo vedno čutili priprošnjo Nje, po kateri smo zaslužili prejeti 

začetnika življenja - Srečanja, januar 1989. Prosite – in se vam bo dalo. Sveta božja mati Marija 

348. 5. Nedelja med letom: Prosimo te, Gospod, varuj z nenehnim usmiljenjem svojo družino, ki 

se opira edinole na tvojo nebeško milost, saj bo le po tem vedno varna - Srečanja, februar 

1989 

349. 4. Postna nedelja: Po svoji Besedi si, o Bog, čudovito spravil človeški rod  seboj, daj nam, te 

prosimo, da se bo verno ljudstvo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na 

prihajajoče praznike - Srečanja, marec 1989 

350. Neskončno usmiljeni Bog, ki na velikonočni praznik razvnemaš vero tebi posvečenega 

ljudstva, pomnoži nas v milost - Srečanja, april 1989. 2. Velikonočna-bela nedelja 

351. Usmiljeni Bog, ti si naše zavetje v stiski, pomoč v trpljenju in tolažba v nesreči - Srečanja, maj 

1989, Prošnji dnevi  

352. Vsemogočni Bog, nakloni nam, ki slavimo srce tvojega ljubega sina in se spominjamo dobrot 

njegove ljubezni, da bomo vredni, nenehno zajemati obilje milosti iz tega nebeškega 

studenca - Srečanja, junij 1989 Srce Jezusovo 

353. S svojo milostjo si nas posinovil, o Bog, in hotel, da smo otroci luči, daj nam, te prosimo, da 

nas nikoli ne zagrnila tema zmot, temveč bomo vedno vztrajali v svetlobi resnice - Srečanja, 

julij 1989. 13. Nedelja med letom 

354. Nebeški oče, z veličastno Jezusovo spremenitvijo na gori si ob pričevanju očetov potrdil, da je 

Jezus v resnici tvoj sin in naš odrešenik - Srečanja, avgust 1989, Jezusa spremenitev na gori 

355. Sveti Bog, vir vseh kreposti in vsega dobrega, vlij v naša srca ljubezen do tvojega imena in 

nam nakloni, da bo v nas rasla vera - Srečanja, september 1989. 22. Nedelja med letom 

356. Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem s prizanašanjem in z usmiljenjem, razlij 



 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 10, Sodelovanje z revijami 
 

17 

nad nas obilje svoje milosti, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško 

vstajenje - Srečanja, oktober 1989. 26. Nedelja med letom 

357. Vsemogočni večni Bog, daješ nam, da zasluge vseh tvojih svetih častimo na skupen praznik, 

zato te prosimo, naj nam množica priprošnjikov izprosi zaželeno obilje tvojega usmiljenja - 

Srečanja, november 1989. Vsi sveti 

358. Svet – blagoslovljen! Uvodna beseda: Kakšno je mesto hvalospeva v naši? Začenja 

evharistično molitev - Srečanja, december 1989 

359. O Bog, Marija je v moči Svetega duha spočela tvojega edinorojenega sina in v slabi devištva 

svetu rodila večno luč, Jezusa Kristusa, našega Gospoda - Srečanja, januar 1990. Svet – 

blagoslovljen Marijino Materinstvo 

360. Tvojega večnega sina je danes Marija prinesla v tempelj in Sveti duh ga je razglasil za slavo 

tvojega ljudstva in luč v razsvetljenje vseh narodov - Srečanja, februar 1990. Gospodovo 

darovanje 

361. Svojim vernim določaš poseben čas milosti, da bi si znova očistili srca, se osvobodili 

samoljubja in si sredi skrbi za minljive stvari bolj prizadevali za to, kar je večno - Srečanja, 

marec 1990; 2. Postni hvalospev;. 

362. Ob zveličavnem trpljenju tvojega sina je ves svet moral priznati, kako si velik, ker se v 

skrivnosti križa razodeva sodba nad svetom in oblast Križanega - Srečanja, april 1990. 1. 

Hvalospev Gospodovemu trpljenju 

363. Kristus se ne neha za nas darovati in nas pri tebi (Oče) vedno zagovarja in brani - Srečanja, 

maj-junij 1990. 3. Velikonočni hvalospev 

 

 

 

 


