
V NOVO LETO Z NOVO ZBIRKO ANGELOV p. Janeza Šamperla

PRVI ANGEL (v novi knjigi in v novem letu) DOBRA DELA ZAPISUJE

Angel, ki dobra dela zapisuje, 
se nikoli ne huduje 

ker ga silno veseli, 
da ima opravka 
le z dobrimi ljudmi.

Vse kar se na svetu 
tebi in meni in vsem 
dobrega zgodi, 
zapisuje,
gori v nebesih 
pa se vse to 
še bolj polno zarisuje.

Angeli, ki se vrstijo izpod peresa p. Janeza, so angeli vsakdanjega 
-

sledimo angelski preprostosti, na drugi strani pa zaznavamo bolj ali 

(Iz spremne besede mag. Hedvike Dermol Hvala)

-
doma predstavil:
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Sv. Janez Krizostom (350–407), carigrajski škof

Tvoj nasmeh je 
tam še lepši, 
ponujeni kozarec vode 

Obisk bolnika 
dvojno šteje, 

v nebesih sploh ni meje …

Vse to 

da bo na sodni dan 
sam Najvišji pogledal, 



Drage sestre in bratje in vsi ljudje dobre volje!
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« 

-

-

angeli smo tudi mi povabljeni, 
da slavimo Boga, ker je dober, 

-

njegovo dobroto in ljubezen. 
Ob tem smo vsi povabljeni, da 

-

Boga in z našo medsebojno ljubeznijo.
-

-
bezni in dobrote, se vsaj za trenutek ustavimo pred novorojenim be-

-

Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske votline vsem pri-

vsem mladim, odraslim in ostarelim! Tudi vam, bolni, onemogli in 

-

prizadevanju za ustvarjanje okolja, ki ga bodo krasile kreposti miru, 

naj bo vedno med nami!

so jih gradili mladi – animatorji. Nastajale so v prijetnem vzdušju; de-

Skrb za jaslice pod arkadami je tokrat prevzel g. Ivo Sagadin ob po-
-

ni votlini, vendar jih greje ljubezen, s katero so jaslice nastajale. Za 
razliko od njih pa imajo ovce topla tla (izolacijo). Ekipa starejših mla-


