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Predstavljamo vam knjižico, v kateri so zbrane najlepša voščila, čestitke, misli in verzi za 
vse priložnosti.  
 
Lepo, staro navado, da smo si za praznike pisali čestitke ali voščilnice. 
je zamenjala uporaba sodobne tehnologije. Pa vendar, tudi uporaba računalnikov in 
telefonov nam omogoča, da slavljencu ali slavljenki, prijatelju, znancu, 
sorodniku,..namenimo lepo misel, verz ali čestitko.  
 
V knjižici smo zbrali preko 200 uporabnih voščil, lepih misli, od srca izrečenih želja. Knjiga 
te lahko spremlja vse dni v letu. Verze, voščila lahko uporabite, ko vam besede in misli ne 
stečejo, da bi kaj lepega napisali. Lahko pa s pomočjo voščil z malo domišljije oblikujete 
tudi svoje verze, jih združite ali pa samo dodate nekaj osebnega. 
 

Prepričani smo, da bodo vaši prijatelji, sorodniki in znanci z veseljem prebrali tisto, kar jim 
sporočate. Ker so voščila iskrena, lepa in preprosta. Popestrila bodo praznovanje 
rojstnega dne, obletnice, čisto posebnega dogodka, praznika ali pa dneva, ki vam veliko 
pomeni… 

Naj vam bo lepo ob prebiranju lepih misli in čestitk in še lepše, ko jih boste delili z ljudmi, 
ki vam pomenijo največ 
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MISLI OB ROJSTVU OTROKA

 

Postati mamica je lepo, 

ko vidiš detece ljubo, 

kmalu pozabiš vse trpljenje, 

začenja novo se življenje. 

 

 

 

 

Rodila se je tvoja sreča, 

zdaj pa čuvaj jo skrbno, 

je kot rožica dehteča, 

v ljubezni vas družila bo. 

 

 

 

ROJSTVO 

Je veličasten trenutek , čustveno nabit dogodek, ki mamico in atija prežema še 
posebej intenzivno.  To je sreča in veselje, ko se pozabi na vse trpljenje. To je ena 
najlepših stvari, ki jih družina in še posebej mamica lahko doživi. 

Vso srečo, lepoto, simboliko, spoštovanje,  plemenitost tega dogodka obeležimo in 
izrazimo na mnogo različnih načinov v krogu svojih najbližjih. Na ta način za vedno 
ovekovečimo in izrazimo spomin in nepopisno lepe občutke za vso našo prihodnost. 

Tudi voščila in najlepše želje, ki jih napišemo  na voščilnice, v katere so vtkane vse 
prelepe želje, so spremljajoči del in drag spomin na presrečen trenutek.   

Čestitka naj bo predvsem nežna in čarobna, besedilo v njej pa prevzeto in čustveno. 

Čestitke ob rojstvu otroka ostanejo lep spomin na vse, ki so tisti trenutek bili ob mladi 
družini. Ko družinico razveseli nov družinski član, so na prvem mestu nežnost, toplina, 
varnost in občutek sprejetosti, zato ne pozabite poslati čestitke in napisati lepega 
verza. Kajti družina je ob tem dogodku bolj čustvena in si prejete čestitke zapomni in 
hrani vse življenje.  

Ta dogodek lahko zaznamujemo z lepo mislijo ob rojstvu otroka. Misli ob rojstvu 
novorojenčka so lepa popotnica za otrokovo življenje, njegovima staršema pa v 
veselje in spomin. So primerna popestritev čestitke. 
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Za mamina ušesa najlepši je zvok,               

ko prvič po rojstvu zajoka otrok. 

Srce materinsko ji sreča prevzema, 

ko prvikrat svojega sinka objema. 
 



Življenje bitju novemu si dala, 

in za rod si naš se žrtvovala, 

s teboj se tvoje sreče veselimo, 

in tvojemu sinu (hčerki) v življenju 

mnogo lepega želimo! 

 

Mamici v veselje, atiju v ponos 

pokukal si na svet brez zobkov in bos.  

Bodi vedno naš sonček mali, 

saj smo te komaj dočakali. 

 



Zdaj, ko mamica in očka sta postala, 

okrog ne bosta več ga srala, 

ne bosta rabila več budilke, 

ker vajin sinko krepil si bo glasilke. 

                

Življenje je plamen, 

ki v lastnem ognju izgoreva, 

vendar vedno znova vzplamti, 

ko dete se rodi. 
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Življenje je plamen, 

ki v lastnem ognju izgoreva, 

vendar vedno znova vzplamti, 

ko dete se rodi. 

 



Iz pleničk se ti smehlja, 

nekaj čisto majhnega. 

Nedolžno zre ti v oči, 

k mamici v naročje si želi. 

 



Lepo je jemati, lepo je dajati,  

a najlepše je biti sinku mati! 



Vsaka mama je prava mama,  

dana za srečo in na veselje.  

Prava in ena sama.  

Za vse življenje. 





Naj bo … vedno srečna, zdrava in vesela,  

ko vaju z očkom bo objela. 



Družinska sreča se ti je nasmehnila,  

ljubko deklico ti podarila,  

naj ona prinaša ti mnogo veselja,  

to naša največja je želja. 
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Lepo je jemati, lepo je dajati, a najlepše 

je biti hčerkici mati! 

                

Prišla je ta prava lunca,  

in rodila se je punca,  

ker na puncah svet stoji,  

veseli smo je prav vsi! 

 



Rodila se je mala princeska! Naj bo kot 

mamica nežnega srca, in kot očka 

podjetnega duha, da zdrava, razigrana in 

vesela bo vse dni, staršema pa čim manj 

skrbi in neprespanih noči. 



Danes si se rodila, danes si se prvič sveta 

naužila, danes si mamici prvi nasmešek 

podarila, danes si veselje družini podarila. 



Kako topla je beseda mama, to čez leto 

zvedela boš sama, ko ti deklica bo mila, 

prvič jo izgovorila. A zdaj je mirna, nežna, 

zdrava, v naročju naj spokojno spava. 



 

 











Veselo kot pomladni cvet, tvoj sin prijokal 

je na svet. Le zalivaj ga skrbno, da v 

možaka zrastel bo. 



Dobila si ta pravi cvet, ki je zagledal živi 

svet. Naj vedno srečen, zdrav bo in vesel, 

ko vaju z očkom bo objel. 
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Čudežna beseda MAMA razložiti se ne da, 

zna jo le zašepetati glas otroškega srca! 



Danes dobila sta najlepše darilo, ko na 

svet je privekalo detece milo. Da vaša 

družina bi vedno srečna bila ,želimo vam 

iz vsega srca!  

 

 

 

 

 



Naj boža te roka, ki le nežnost pozna. Naj 

te mamica tvoja s svojim mlekom sladka. 

Naj ti pojejo ptice, veter kuštra lase, naj 

prav zate cvetlice najslajše dehte. Naj ti 

svetijo zvezde v dolgih, temnih nočeh, naj 

nikdar ne ugasnejo iskre v tvojih očeh. 



Rodila se je vajina sreča, zdaj čuvajta jo 

skrbno. Je rožica dehteča, v ljubezni 

družila vas bo. 
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MISLI ZA ROJSTNI DAN 



Veselje in zdravje sta bisera dva, naj ti v 

življenju sledita oba! 



Čas se plazi za dojenčkom, 

ki spi in vrešči, 

čas gre za otrokom, 

ki se igra in smeji, 

čas leti, 

kolikor starejši si. 

 







Dragocenost življenja so trenutki, ki 

dajejo lepoto spominom in smisel 

prihodnosti.  

 

En poljub na vsako stran 

prejmi za svoj rojstni dan. 

Srček moj pa ti želi 

še veliko rojstnih dni.  

 

 

 

 



ROJSTNI DAN 

Lepo je, da prijatelji vsako leto čestitajo otroku za rojstni. Otrok čestitke rad 

prejema in komaj čaka, da nastopi njegov rojstni dan, ki ga praznuje v krogu svojih 

prijateljev. Čestitke z lepimi verzi in željami prejme slavljenec z veseljem, in mu 

ostanejo za spomin za vse življenje. 

Potrudimo se, da izberemo pravo misel za pravo osebo, ki je primerna njegovemu 

značaju in starosti.  

Misli za rojstni dan naj bodo iskrene, pozitivne. Besed se ne da kupiti, saj so 

neprecenljive in ostanejo v lepem spominu. 
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Naj sreča, zadovoljstvo vsak dan ti 

cvetita, naj sreča in zdravje v očeh ti 

žarita!  



Življenje naj bo polno harmonije, 

ljubezen naj vsak dan nov cvet razvije! 

S toplino, z nežnostjo ta cvet zalij, 

in vedno znova čar njegov odkrij! 

 





Veliko zdravja in sreče, življenje naj ti v 
miru teče, en poljub na vsako stran, 
prejmi za tvoj rojstni dan! 
 



Naj ti rojstni dan privleče 
mnogo smeha, sonca, sreče, 
takšne, ki je ne pobriše, 
nikdar več iz tvoje hiše! 
Z njo povezane naj bodo vse zadeve: 
v zvezi z modo, 
s tvojim zdravjem in z družino, 
s prostim časom in z lastnino! 
 



Blagor tvoj naj služba veča – 
z evri naj se polni vreča, 
denar se kar naj namnoži, 
da boš živela brez skrbi! 
 

 

 























Življenje je ljubezen, uživaj ga. Življenje je 
izziv, sooči se z njim! Življenje so sanje, 
uresniči jih! Življenje ima svoj cilj, želim ti, 
da ga dosežeš! 
 





Kolikor livad je v cvetju in zelenju, 
toliko sreče ti želim v nadaljnjem 
življenju! 
 





Če danes ob polnoči zazreš se v nebo, 
tam mala zvezdica pomežiknila ti bo. 
Ta mala zvezdica ti tiho bo zapela, 
v imenu mojem ti vse najboljše za rojstni 
dan zaželela. 
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Ne želim ti življenja zvezde - bilo bi 

predolgo. Ne želim ti življenja vrtnice - 

bilo bi prekratko. Želim ti sijaj zvezde in 

lepoto vrtnice. Vse najboljše. 

 



Ob rojstnem dnevu ti želimo, da sreča ne 

odšla bi mimo, da spremljala bi te ves 

čas, ti iz srca pregnala mraz! 

 



Za tvoj rojstni dan, ko stiskam tvojo dlan, 

moja je iskrena želja, mnogo zdravja in 

veselja. 

 



Kratko moje je voščilo, samo, da bi se 

izpolnilo. Brez težav in brez trpljenja, 

dnevi tvojega življenja, naj potekajo lepo 

- tudi zame sreča bo! 

 



Kar je bilo dobrega, naj se nadaljuje, vse, 

kar je bilo slabo, naj se oddaljuje!  

Naj sreča, zadovoljstvo vsak dan ti vetita, 

naj smeh in zdravje v očeh ti žarita! 

 























Življenje je kakor knjiga, 

včasih njene strani so žalostne in sive,  

a včasih mavrične, igrive. 

Naj tvoja knjiga same lepe strani obrača, 

ti vso dobroto poplača! 

Naj na teh straneh so zdravje, ljubezen in 

sreča. 

Naj nobena stran ne bo boleča! 

Vse najboljše iz srca,  

naj tvoja knjiga le lepe strani ima! 
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Mnogo sreče in veselja,  

brez bridkosti in trpljenja,  

da poln boš radosti,  

v tej lepi mladosti! 

 



Veliko lepih trenutkov,  

veliko dobrih občutkov,  

veliko srečnih dni, 

 še več vročih noči, 

ti … za … rojstni dan želi! 

 



Oseba, kot si ti, bi morala praznovati vsak 

dan. 



Misli mi uhajajo med iskrene ljudi, 

med prijatelje. Tebi namenjam veliko 

dobrih želja, ki niso zveneče, a s seboj 

prinašajo za tvoj rojstni dan kar največ 

sreče.  



 

 

 



 

Rojstni dan v občutju sreče naj ti izveni!  

Še mnogo lepega naj čaka te na poti!  

Amor čim pogosteje naj vsakdanjost 

zmoti,  

trdno zdravje pa naj se nenehno te drži!  

                              

Naj sonce sreče tebi sije, 

dokler ti življenje bije, 

posebno pa še ta dan, 

ko imaš rojstni dan! 

Vse naj najboljše! 

                               

 

 

 

 

                      



 

www.lideja.com 

12 

                      

Ker danes praznuješ rojstni dan, 

naj sreča k tebi se poda, 

naj izpolni vse želje tvojega srca, 

naj v srcu prijateljstvo živi 

in naj bo ljubezen vodnik vseh poti! 



V življenju vse polno je zmot, brez njih 

prehodi svojo pot. Če pa kdaj te hudo 

doleti, pogum vzemi ter se upri. Naj dnevi 

življenja lepo ti teko, naj vsaka stopinja 

srečna bo, najlepše voščilo naj ti velja, ni 

veliko, a je iz srca. 



Vse kar upaš, naj se izpolni. 

Kar iščeš, naj se odkrije. 

Kar si želiš, naj se uresniči. 

Vse kar v srcu čutiš, 

naj se v srečo in ljubezen zlije. 

Vse najlepše za rojstni dan! 













Naj živijo dobri časi in najboljši 

prijatelji. Tisti, brez katerih si ne 

predstavljaš 

svojega življenja. Tisti, ki so te naučili 

kako se 

zabavati. Kako živeti. Kako se imeti lepo 

tudi, ko ne počneš nič 

posebnega. Naj živijo ljudje, ki jim ni 

vseeno, 

ko se počutiš grozno. Ljudje, ki bodo 

vedno blizu, da te 

ujamejo, če padeš. Vse najboljše moj 

prijatelj/ica! 



Ne hodi pred mano, ne bom sledil, 

ne hodi za mano, ne bom vodil, 

hodi ob meni in bodi moj prijatelj. Vse 

najboljše! 
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MISLI ZA ABRAHAMA 

 



K šopku svojih let dodal si 50. cvet. 

Zdaj bo velik res in lep. 

Najlepše voščilo naj ti velja, 

ni veliko, a je iz srca. 

 





 



Vse najboljše iz srca, 

draga naša Abrahamovka, 

da boš zdrava in vesela, 

da sreče veliko še naprej boš imela. 

potem ti vse lažje bo in 

tvoje življenje bo pravljično! 

 



 

JUBILEJNE OKROGLE OBLETNICE 

Jubileji so čas spominov, veselja in lepih želja, ki ga želimo preživeti v družbi svojih 

najdražjih. 

 

Vsak rojstni dan je za slavljenca prav poseben praznik, še posebej to velja za 

jubileje. Od teh pa je najbolj pomembno praznovanje  abrahama. Verzi za 50. rojstni 

dan so torej kot nalašč za vsako praznovanje abrahama, prav tako lahko kakšno lepo 

misel za abrahama napišemo tudi na voščilnico prijatelju ali znancu. Ne pozabite na 

praznovanje 50. let in pravočasno voščite znancem za ta jubilej. 

 
Za vsakega, ki ga obišče abraham, je to velik, enkraten dogodek. Vaš sorodnik si ob 

svojem jubileju 50 let zasluži vso pozornost in res odlično praznovanje.  

 
Namenimo mu kakšno smešno, žgečkljivo misel, s katero popestrimo in obogatimo 

voščilnico, ki smo jo izbrali. 

Dočakati katerokoli od okroglih obletnic je izjemen dogodek, spoštljiv, veličasten, 

vreden zavidanja. 
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Abraham okoli kolovrati, 

nazadnje bil pred tvojimi je vrati. 



Danes je ta dan, 

ko prišel je ABRAHAM, 

sprejmi ga toplo, 

ker lepo te čuval bo. 

bodi še naprej tako vesel in 

in da boš svoje najdražje rad imel! 

 



Al’ hočeš al’ nočeš pa je tako, 

mladosti pomahaj še v slovo, 

je Abraham komaj čakal na dan, 

da te popeljal je v starostni hram. 

 



Minevajo meseci, minevajo leta, 

nihče ne ve, kaj naslednje obeta. 

Človek spozna veliko ljudi, 

a nihče, kot Abraham opevan ni. 

Ob snidenju z njim naj veselje in radost 

odpihneta vse skrbi. 

 



S starostjo je kot z vinom… 

Starejši letnik je, bolj je žlahtno. 

Vse najboljše. 

 



 



Tvoj 50. rojstni dan naj bo križišče, 

kjer na vseh poteh te sreča išče. 

Naj bo sever, jug, vzhod, zahod, 

sreča v vseh smereh naj gre s teboj na 

pot. 

 



Mnogo lepih, srčnih let, 

te še v življenju čaka, 

naj tvoja pot bo varna, 

nebo pa brez oblaka. 

Naj se ti izpolnijo vse želje, 

vsak dan pa prinese naj veselje. 
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MISLI ZA 60. / 70. / 80. / 90.  ROJSTNI DAN 

 
 



Vse tisto, kar te najbolj razveseli,  

ti naše srce danes želi! 



Naj te sreča in nasmeh spremljata v 

dnevih in nočeh!  

A če sonce kdaj zakrije ti obraz,  

ne obupaj, saj dan dnevu ni enak! 



Kolikor livad je v cvetju in zelenju,  

toliko sreče ti želim v nadaljnjem 

življenju! 



Naj vsako poletje ti cvetja nasuje in sonce 

naj k tebi vsak dan pripotuje,  

naj spremlja te sreča, ljubezen, uspeh  

in z obraza naj ne izgine nasmeh! 



Draga naša zlata babi,  

jubilej se ne pozabi,  

in zato v en glas kričimo:  

vse najboljše ti želimo! 



 

                        

Let uspešnih, srečnih, zdravih mnogo naj 

še bo, 

v družbi z bližnjimi pa naj ti vedno bo 

lepo! 



Jubilej tvoj letos je okrogel,  

osmo si dosegel desetico.  

Upamo, da boš v življenju zmogel  

brez težav ujeti še stotico.  



Tvoj rojstni dan naj bo le križišče, 

kjer na vseh poteh te sreča išče ... 

Naj bo sever, jug, vzhod ali zahod, 

sreča v vseh smereh s teboj naj gre na 

pot! 

Vse najboljše! 
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KRST, OBHAJILO IN BIRMA  

so zakramenti, ki se zgodijo le enkrat v življenju. Shranite svoje fotografije,  

voščilnice, lepe misli in vse, kar je  obeležilo ta poseben dan. Naj dobijo svoj čar. 

KRST 

Ob krstu otroka se nanj pogosto spomnimo z majhno pozornostjo, vsaj s čestitko, ki 

jo je lepo opremiti še s primerno mislijo za krst. Krstni botri posvetijo krščencu 

majhno darilce, h kateremu je lepo priložiti še čestitko z izvirnim krstnim verzom. 

Čestitka s krstno mislijo je lepa gesta vsakega znanca, ki obišče krst otroka. 

OBHAJILO 

Prvo sveto obhajilo je velik dogodek za prvoobhajance, zato se ob tej priložnosti 

navadno priredi slovesnost. Slavljencu izkažemo pozornost s čestitko, še lepše pa je, 

če v čestitko zapišemo eno izmed izvirnih misli za sveto obhajilo. S tem boste tudi vi 

prispevali pomemben delček k lepemu spominu otroka na ta praznik. 

 

BIRMA 

Tako kot prvo sveto obhajilo je tudi birma pomemben dogodek za birmance in 

njihove družine. Birmanski botri in starši se trudijo narediti ta praznik čim bolj 

nepozaben. K temu bo prav gotovo svoje prispevala lepa čestitka z izvirnim verzom 

za sveto birmo. 
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Svetla lučka naj te spremlja po stopinjah 

tvojega življenja. Prišel trenutek je, 

da h krstu neseva te, 

botrček in botrica, 

vsa vesela pričakujeva, 

da v cerkvi krstijo te, 

da oplemenitijo tvoje ime, 

s krstno vodo oblijejo te, 

ter v malega kristjana sprejmemo te! 

Iskrene čestitke ob krstu! 

botrček … in botrica… 



Naj te sonce dolgo greje 

naj ljubezen te obkroži 

svetla luč v tebi 

pa naj vodi te brez meje. 



V tem mesecu si Sveti krst prejel/a 

in svojo pot duhovno z njim začel/a. 

Izziv brez solz naj bo življenje zate - 

na poti sreča le naj sije nate! 

 



Tvoj krst tesno poveže naj družino - 

Boga občuti ves čas naj bližino! 

 





Naj varno vodi te po tvoji poti, 

podvigov skupaj s tabo naj se loti! 

Da res brezskrbno tvoje bo otroštvo, 

vsi tukaj zbrani tvoje smo poroštvo! 

 
 

                       

                       VABILO 
 
Vsa v belem bom sijala, 

mogoče tudi zajokala, 

ko botrca me bo v rokah držala, 

očka svečko bo prižgal, 

gospod župnik pa prvi zakrament mi dal. 

Ko se s sveto vodo otroško glavico polije, 

ko mazili čelo se nedolžno, še večja sreča 

nas starše obide. Zato k Krstu vabimo 

goreče, naj vaša prisotnost našemu 

otroku prinese še več sreče. 
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                      OBHAJILO 



Danes je prav poseben dan. Danes 

prejemaš svojo prvo sveto obhajilo. Naj 

se ti ta dan vtisne v spomin in naj vedno 

ostane v tvojem srcu. 

 



Naj te sonce dolgo greje, te ljubezen vsa 

obkroži, svetla luč v tebi, pa naj vodi te 

brez meje. 

 

                         BIRMA 
 



Draga  naša birmanka, 

čestitamo iz srca, 

radi te imamo vsi, 

zato na tvojo birmo smo prišli! 

 



Boga v dehtečem maju boš v srce 

sprejela, 

ko k birmi na nedeljo zadnjo boš hitela. 

Izgledala boš ljubko,  

kot angelček z neba, 

z obleko dolgo, belo 

in z venčkom iz srebra. 

 





Mnogo lepega naj v prihodnosti te čaka – 

pot naj bo prijetna, nebo pa brez oblaka! 

A ves čas naj spoznanje ti pred očmi 

lebdi, 

da vedno ti si ta, ki usodo si kroji! 

 



Boga v dehtečem maju boš v srce sprejel, 

ko k birmi na nedeljo zadnjo boš hitel. 

Izgledal boš kot ljubek angelček z neba, 

v obleki in obraza resnega. 

 



Pojte glasneje, angeli sveti, 

Jezus moj danes spati ne sme. 

Saj bo prišel zdaj prvikrat k meni 

in mi prinesel srečo v srce. 
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MISLI OB POROKI  

 
 



Ko korak usmerjata na skupno pot, naj 

sreča vaju spremlja vsepovsod. 

Le tam, kjer je ljubezen in spoštovanje,  

se uresničijo vse skrite sanje. 

Ljubezen in sreča sta bisera dva,  

kjerkoli bosta hodila,  

naj vaju spremljata oba. 

 



Ljubiti ne pomeni gledati drug 

drugega, ampak skupaj gledati v isto 

smer. 

 













POROKA 

Tako kot za vsak velik korak v življenju tudi za poroko potrebujemo kakšno 

primerno misel, ki doda svečanemu dogodku poseben čar. Čestitka ob poroki naj 

vsebuje še kakšno lepo poročno misel, ki bo dala mladoporočencema vedeti, da 

imata posebno mesto v vašem srcu. Ne pišite suhoparnih voščil, ki se hitro pozabijo, 

raje razveselite ženina in nevesto z izvirnim poročnim verzom, ki se bo vsem vtisnil v 

spomin in bo razveseljeval zakonca še dolga leta. 

 

Naj bo tudi vabilo na poroko tako dragoceno kot je dan sam, ko bosta zaljubljenca 

stopila na skupno življenjsko pot. Zato počastimo povabljene z unikatno izdelanim 

vabilom. 
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Samo besedi dve: bodita srečna. A želja le 

ena: naj ljubezen vajina bo večna. 

 



Danes sta eno. En utrip, eno srce, ko drug 

drugemu dajeta vse. Ena duša, ena pot, ki 

vaju vodi vsepovsod. En pogled, ena 

misel, pa še v zibki par oči, ki dajo vsemu 

smisel. 

 



Ves čas le ljubezen naj zakon prežema! 

Le to, kar želita si, naj se zgodi! 

Nikoli ne mine naj noč brez objema – 

intimnost naj vajino skupnost sladi! 

Morda kmalu dobita darilo, 

ki z jokom iz zibke se bo oglasilo. 

Da zakon bi vama resnično uspel, 

to naše srčne želje je odmev! 

 



Verujta - brez vere prazno je življenje! 

Upajta - brez upanja zaman je 

hrepenenje! Ljubita - v ljubezni srečno je 

življenje! 

 



 
 
 



Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva,  

ni nevoščljiva,  

ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje,  

ni brezobzirna, ne išče svojega,  

se ne da razdražiti,  

ne misli hudega.  

Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.  

Vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse 

prenese.  

Ljubezen nikoli ne mine. 

 



Z roko v roki gresta na skupno pot, 

sreča naj vaju spremlja povsod. 

Le sonce naj sije na vajini poti, 

sreče, ljubezni nihče naj ne zmoti. 

 



Naj vsako poletje ti cvetja nasuje  

in sonce naj k tebi vsak dan pripotuje,  

naj spremlja te sreča, ljubezen, uspeh  

naj nikdar z obraza ne izgine nasmeh! 
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Ljubezen lepa je, ko vzklije,še lepša je, ko 

se razvije, poroka pa ji da veljavo, ki 

spremeni jo v žlahtnost pravo. Naj sreča 

lepe da spomine, ljubezen nikdar naj ne 

mine, čeprav naokrog bo mnogo let, 

poraja naj se spet in spet. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Draga mladoporočenca! Naj bo vajina 

skupna življenjska pot posuta s 

cvetjem,obdana z ljubeznijo in veseljem, 

obsijana s soncem in toplino, tlakovana z 

medsebojnim razumevanjem in 

spoštovanjem in posejana z otroki, ki 

vama bodo lepšali skupne življenjske dni. 

Iskrene čestitke! 
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Na vrtu cvet, 

na veji ptica,  

na mizi praznična potica. 

 





Voščim praznike vesele, 

vam želim pogače bele, 

potico sladko in dehtečo, 

pirhe rdeče, mnogo sreče. 

 





Sem zajček in veselo skačem naokrog 

z košarico polno dobrot 

tudi pri tebi pozvonim in 

vesele velikonočne praznike želim! 

 

                       







Od hrena, šunke, jajc, potic naj miza se 

šibi, 

z dobrotami naj vsak od nas Veliko noč 

slavi! 



Pisanica, pisanka,kakor mini risanka, 

zajčki se na njej igrajo,veselijo, se trkljajo. 

V koških nosijo pogače in velikanske 

krače. 

Pisanica, pisanka,zavijati na levo zna, 

zavijati na desno zna. 

Moja pa le trmoglavi,vedno obtiči na 

travi. 

Se trkljati več ne grem, 

jo olupim in pojem. 





 

VELIKA NOČ 
 

Tako kot ob drugih večjih praznikih si tudi za veliko noč med seboj pogosto 

izmenjujemo voščilnice in podobne pozornosti. Dodajte voščilu osebno noto in na 

voščilnico zapišite kakšno lepo misel. Velika noč je sama po sebi zelo vesel praznik, 

še bolj pa ta dan svojim znancem polepšate z zanimivimi in izvirnimi velikonočnimi 

mislimi. 
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Z žarkom luninega krajca, zajček barva 

zlata jajca.  

Zlata jajca so čarobna, tudi če so čisto 

drobna. 



Že velika noč prihaja,  

vse brsti in vriska, raja.  

Vse diši okoli hiše  

in še vetrič sladko piše,  

mati pečejo kolače,  

očka režejo nam krače. 



Srce naj od sreče ihti, miza naj se od 

dobrot šibi.  

Zdrave in srečne velikonočne praznike 

vam želimo iz srca. 
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Novo leto je nov list,  

v knjigi časa bel in čist,  

nanj ti pišem svoje želje,  

mir, ljubezen in veselje. 



Želimo Vam,  

da bi hiša trdno stala,  

da bi trta vino dala,  

da bi črede se množile,  

jablane težko nosile,  

da bi stare pesmi peli,  

bili bi zdravi in veseli. 



 

                      

Čas kot zvezda se utrne,  

stare vse poti zagrne, 

nove, z upi tlakovane,  

vir so sreče nasmejane. 



Novo leto je topel stisk 

tvoje in moje dlani. 

Novo leto je tista pesem, 

ki vsem enako zveni. 

Novo leto je gaz še neutrte poti. 

 



 

BOŽIČ in NOVO LETO 
 

Cel mesec december je zelo praznično obarvan, vsi smo v veselem pričakovanju, kar 

se kaže na različne načine. Božično-novoletni prazniki so tisti skrivnostni praznični 

dnevi, ko se v nas prebudijo posebni, skrivnostni občutki. To je čas, ko smo 

razbremenjeni vsakodnevnih službenih in drugih obveznosti, ko v nas vzkipi neka 

prijetna toplina ob vseh dogodkih, ki se drug za drugim zvrstijo vse do konca meseca 

in je okronana s prihodom novega leta. 

 

Več časa si vzamemo drug za drugega, se obiskujemo, pripravljamo in zavijamo 

darila za svoje najdražje, se obiskujemo in veselimo, si pošiljamo lepa voščila s 

skrbno izbranimi mislimi, vsebinami, kar nas bogati in plemeniti, nam okrepi 

občutenje notranjega miru, zadovoljstva, sreče. Tudi za te praznike svojim znancem 

polepšajmo z zanimivimi in izvirnimi božično-novoletnimi mislimi na lepih, izvirnih 

voščilnicah. 
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Naj Dedek Mraz ti sreče nasuje… 

Naj zdravje ti služi in v tebi domuje… 

naj tebi se v novem letu zgodi 

2008 najlepših stvari. 

 



Zdaj staro leto tiho se poslavlja  

in novo zopet je v gosteh,  

veselje, zdravje, srečo  

uspehov polno naj podarja  

v naslednjih 365-ih dneh.  
 



Spet božični čas prihaja,  

nas s tihim upanjem obdaja,  

nato prišlo bo novo leto,  

naj z zdravjem in srečo  

bo odeto. 

Mir v duši, zdravje v telesu in ljubezen v 

srcu Vam želi v Novem letu. 

 



Toplo ognjišče in smeh v očeh, iskreno 

želim vam v teh prazničnih dneh, da 

zdravja in srečnih dogodkov nešteto  

obilo nasulo bi novo Vam leto. 

 



 
 



Spet je tukaj božič bel Kdo od nas ga ni 

vesel? Vsi pri peči posedimo in od dela se 

spočijmo. Pa za njim prišlo bo novo leto, z 

darovi vso odeto. Naj poplača vam vse 

leto, kar je dobrega bilo "nareto". 

 



Spet se božič nam najavlja, blizu je 

Silvestra čas. Novo leto že pozdravlja 

tebe, mene in vse nas. Srečne praznike 

želimo, zdravja vam privoščimo, smeh naj 

greje vas vso zimo, da vam v srcu bo 

toplo! 
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Jelka v teži opoteča, komajda da še stoji, 

saj na čisto vsaki veji, lučka drobcena 

gori. V vsaki lučki drobna želja, tisoče jih 

zdaj žari, ena zate, druga zame, tretja pa 

za vse ljudi. 

 



Prihodnost cvetoča naj se ti odpre, 

naj srečno obdobje se zate prične! 

Naj leto prihodnje ljubezen ti da, 

nasuje še evrov v vrečo brez dna! 

 



Z letom, ki prihaja, ravnaj kot s čokolado: 

odvij, ugrizni in uživaj. Naj bo sladko in 

srečno. 

 



Dobro voljo meljemo, se v novo leto 

peljemo. Krhljev, orehov in drugih 

dobrot, naj sreča in zdravje vas 

spremljata povsod. 

 



 
 
 
 
 
 



So dnevi, so leta in so pomladi, ko se 

imamo preprosto radi. So trenutki, ko je 

treba na novo začeti in so ljudje, ki jih je 

treba preprosto objeti. Leto, ki pride, naj 

ti pred vrta prinese darila bogata: 

zdravje,uspeh in ljubezen, zraven pa 

vrečo nabasano s srečo. 

 



Če premorete vse: modrost preteklosti, 

izkušnje sedanjosti in izziv prihodnosti, 

potem vam želimo le, da bo izziv 

prihodnosti vreden modrosti in izkušenj. 

 



Da bi bili navihani kot Kekec, poskočni 

kot Brincelj, modri kot Kosobrin, 

pogumnejši od Rožleta, da bi spregledali 

kot Mojca in se zavedali, da je svet poln 

rožic tete Pehte! 

 



Pokrij se s klobukom sreče, presenetijo 

naj te ljubezni vreče, zrna sonca 

spreminjajo naj te dan na dan, naj 

nobena ura ne bo zaman! 
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Konec leta spet je čas, da povemo si 

naglas vse, kar v srcu si želimo, ko staro 

šlo je mimo. 

 



Naj ti bo novo leto v srečo le odeto. Kajti 

dan je izgubljen, če veselja ni v njem, če 

iskrenih ni nasmehov in malih luštnih 

grehov. 

 



Če tvoje želje so enake, če bi delil 

ljubezen z mano, če stopil bi na pot 

neznano, ustrezne načrtuj korake! 

 



Ena snežinka pada zate, drobna, a z 

mnogo želja; za novo leto naj ti prinese 

najlepše trenutke tega sveta. 

 



Odbije polnoč in leto mine. Podarja 

izkušnje, uspehe, spomine. Odbije 

polnoč, poti so odprte, za lepe želje in 

nove načrte! 

 







V teh dneh, ko vsem se kam mudi, ko nas 

že prazniki podijo, izberi takšne si poti, ki 

prave se smeri držijo! Naj vodijo te med 

ljudi, ki te z dobroto bogatijo, prijazne 

njihove oči pa od ljubezni se iskrijo! 

 



Vsak hip bo novo leto vstalo, spet svežih 

nam pričakovanj bo dalo. Naj z zdravjem 

bo in s srečo darežljivo! Doda naj še 

ljubezen neminljivo, pričara naj veselo 

nam zabavo, v težavah pa naj kaže pot 

nam pravo! 
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Ko se leto konča še ni konec sveta, zato 

vam zdaj sreče tri polne vreče, nobene 

bolezni razen ljubezni in duha 

pokončnost želimo v neskončnost. 

 



Zdravja, uspehov in srečnih trenutkov 

nešteto, v obilju nasuje naj novo ti leto. 

In naj ti pred vrata pripelje darila bogata: 

smeh in veselje, ljubezen in zdravje, in 

veliko vrečo nabasano s srečo! 

 



Ko bi mogel, ko bi znal, bi pravo srečo ti 

poslal! Tako pa pišem ti le želje, naj sama 

k tebi se zapelje. Naj bodo z njo še 

zdravje, smeh ter zadovoljstva zvrhan 

meh! 

 



Vse, kar upaš, naj se izpolni, kar iščeš naj 

se odkrije, kar si želiš naj se uresniči, vse 

kar v srcu čutiš, naj se v srečo in ljubezen 

zlije. 

 



 
 
 



Želimo vam pravo gnečo najboljših stvari, 

ki jih ni mogoče kupiti niti kjerkoli zaviti. 

In srečo vsepovsod, kjer vas bo v novem 

letu vodila pot. 

 



Hitro, hitro mine čas. Kaj v tem letu čaka 

nas? Vsaka zvezda ena želja, za veselje, 

zdravje, srečo! Vse težave pozabimo, 

novih dni se veselimo. 

Štiri peharje sreče in denarja polne vreče, 

da bi zdravje vam služilo, se kaj lepega 

zgodilo v naslednjem novem letu, da bi 

mir zavladal svetu. 
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Naj snežinke, bele pike, 

majhne, srednje in velike, 

praznike ozaljšajo, 

srečo naj prinašajo. 

Za majhne bo sneženi mož 

in daril za zvrhan koš, 

za velike pa veselje 

in izpolnjene vse želje. 

 



Lučke v srcih si prižgimo, 

pokleknimo k jaslicam. 

Božje dete počastimo, 

ki prišlo z nebes je k nam! 

 



In novo leto naj bo uspešno, 

lahko tudi malo grešno. 

Naj bo očarljivo, igrivo. 

Bahavo, norčavo in zdravo. 

Z malo bridkosti, veliko sladkosti 

in največ modrosti. 

Naj bo mirno in večno. 

Preprosto SREČNO. 

 



 
 
 
 
 



Prihaja novoletni čas, z njim Božiček, 

dobri dedek Mraz. 

Prihaja novoletni čas, smeh in sreča za 

vse okoli nas. 

Praznikov se veselimo, pridno smrečico 

krasimo, lučke bomo še prižgali, na snegu 

zunaj se igrali. 

Brali bomo vsi voščila in odpirali darila., 

se s slaščicami sladkali, ob lepih pesmih 

praznovali. naj jelenčki hitijo, zvončki 

glasno zvonijo, kakor pravljica prava, naj 

naša bo zabava. 

 



Novo leto je kot bel nepopisan list... 

Pobarvaj ga s sanjami, posuj z ljubeznijo, 

popiši z neverjetnimi dosežki in okrasi s 

čudeži. Srečno! 

 



Z novim letom, ki prihaja, ravnaj kot s 

čokolado. 

Odvij. Ugrizni. Uživaj. 
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Za praznik tvoj čestitam ti, 

čestitki tej pa naj sledi 

še želja, da se ti zgodi 

le tisto, kar te veseli! 

 



8. marec dan žena 

voščim tebi mamica. 

Rožice ti podarim, 

sreče, zdravja zaželim! 

Danes ti bo ptička pela, 

rožica bo zacvetela. 

Mama, rada te imam, 

zato želim ti lep ta dan!   

 

                        



Res, mami, radi te imamo, 

zato ti to čestitko damo. 

Praznujmo skupaj Dan žena, 

naj sreča bo pri nas doma! 



Brez tebe na svetu bilo bi hudo, 

ob tebi in s tabo pa res je lepo! 



Kot žena, kot mama si dala nam vse, 

hvaležnosti polno je naše srce! 





DAN ŽENA in MATERINSKI DAN 
 

Tako kot materinski dan je tudi dan žena posvečen izključno ženskam, a tokrat 

vsem, ne le materam. Ob tej priložnosti je prav, da vsem ženam izkažemo 

spoštovanje in hvaležnost, to pa lahko storimo na več načinov. Pogosto se odločimo 

za voščilnico, v katero lahko zapišemo kakšno lepo misel za dan žena. Takšnih 

majhnih pozornosti je vsaka ženska vesela, lepa misel pa ji še bolj polepša ta 

praznik. 

 

Ob materinskem dnevu otroci izrazijo svojo hvaležnost svoji materi ter se ji zahvalijo 

za vse, kar je zanje dobrega storila. Ob tej priložnosti je lepo pokloniti še kakšno 

rožo, poleg tega pa voščilo z ljubečo mislijo za materinski dan.  

 

Vsaka mati ve, kako jo imajo otroci radi, zato bo gotovo vesela izvirnega darila za 

svoj praznik. 
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Kdo s poljubčkom sladkim, zjutraj me 

zbudi? 

Kdo mi skuha kavo, kruhek nadrobi? 

Kdo zašije hlačke, zlika srajčico?   

Kdo ves dan se trudi, da mi je lepo? 

Kdo zvečer me spravi, v toplo posteljo? 

Kdo me potolaži, če mi je hudo? 

 





To je moja ljuba, 

draga mamica. 

Želje vse izpolni, 

rada me ima! 

 





Mama, hvala ti za vse, 

kar storila si zame, 

v mojem srcu za vedno si ti,  

ko ob meni si ali pa te ni,  

vem da vsak za takšno mamo hrepeni. 
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Rad(a) te imam , 

pa če je valentin, ali navaden dan, 

ker čez vse leto čudovit(a) si, 

tud taki prazniki, 

samo polepšajo mi s tabo lepe dni, 

ljubim te zelo, 

naj praznik še utrdi ljubezen najino! 

 



Lepo valentinovo, 

ljubezen moja! 



 
Objemi me, poljubi me, mi šepni na uho, 

da ljubiš me močno. 

 

 

 
 



Mnogo ljudi v vrsti stoji.  

Menda tam nekdo srečo deli.  

Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo.  

A jaz zraven ne grem, ker nekaj dobro 

vem.  

Srečo že imam, odkar te poznam. 

Da te bom čakala, sem ti napisala.  

Da te bom ljubila, sem ti obljubila.  

Hočem biti tvoja, to je želja moja. 

 

                         

 
Ni sram me priznati, da čutim zelo,  

ni strah me priznati, da želim te močno.  

Rad bi s tabo se smejal, rad s tabo trpel  

in moje življenje le zate živel.  

Pomeniš mi veliko, pomeniš mi vse,  

edino za tebe še bije srce.  

Kar pišem ti zdaj, to niso laži,  

to srčna je želja, ki po tebi hrepeni. 

VALENTINOVO 
 

Na praznik zaljubljencev vsakdo potrebuje kakšno ljubezensko misel za valentinovo. 
Za skrito simpatijo je vedno dobro imeti na zalogi kakšen ljubezenski verz, posebej 
še za valentinovo.  
 
Valentinovo je tudi praznik tistih, ki so že dlje časa v zvezi. Tudi tisti si na ta dan radi 
izmenjajo kakšno presenečenje, še lepše pa je, če je priložena prisrčna voščilnica z 
izvirnim verzom za valentinovo.  
 
Le malo je potrebno, da na izviren in preverjen način osrečite svojega izbranca ali 
izbranko na valentinovo – spomnite se nanj ali nanjo z lepo mislijo. 
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O tebi sanjarim vse dni in noči - 

če kje te zagledam, srce mi drhti. 

 



Naj zdajle v uho Valentin ti pove, 

da toplo nekje bije zate srce! 

 



Le tebe ves čas si ljubiti želim, 

po sreči s teboj vsak dan hrepenim. 

 



Čeprav sva na svetu veliko že let, 

ljubezen na novo doživljava spet! 

 



V življenju le sreče s teboj si želim, 

in prosim, da te ne izgubim. 

 



Ljubezen ne vpraša za raso, značaj - 

sprašuje, če vračaš ljubezen nazaj. 

Želim ti iz srca, 

da ljubezen te obda, 

da nikoli ne mine, 

in da pusti le lepe ti spomine! 

Če se ohladilo je tvoje srce, 

morda Valentin znova plamen prižge! 

 





Valentinovo praznujemo vsi, 

zaljubljenci, prijatelji in sodelavci. 

beseda LJUBEZEN nikomur ni tuja, 

saj LJUBEZEN je med vsemi nuja, 

dalj časa imaš nekoga rad, 

dalj časa si po srcu mlad! 

 



Čeprav so se najina pota razšla, te čuvam 

v najglobljem kotičku srca! 

 



Od tebe se mi blede, 

ker tvoj pogled me vedno zmede, 

in ne vem zakaj, 

na konec vedno daš vprašaj, 

nasmej se in povej mi kaj, 

na konec pa končno dodaj že klicaj! 
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Edino, kar res obožujem, si ti –  

le zate mi v srcu ljubezen gori! 

 



Ljubezen ni želja, 

ni spoznanje, 

ni občudovanje. 

 



Je izziv, 

je ogenj, ki žari, 

ne da bi ga mogli videti. 

(PauloCoelho) 

 



Želim si biti nasmeh,  

prva misel,  

dolga vožnja ali kratek sprehod.  

Zadnji glas, naključni klic, 

sladke sanje, popoln poljub.  

Udoben objem, iskrica v tvojih očeh.  

Vse kar rabiš in točno to kar rabiš.  

Hočem biti tvoja.  

 





































Ni dežja brez oblakov, 

ni veselja brez smeha, 

ni ljubezni brez poljubov. 

Kadar te ni, te pogrešam, 

kadar si z mano, te ljubim 

in te tudi večno bom! 
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Zdrav, veder in srečen ostani, kolega, 

ohrani svoj blag in prisrčen nasmeh! 

Ob tvojem odhodu vsak v roke ti sega, 

vse dobro želi na tvojih poteh. 

 





Skupaj spijmo še to čašo, 

naj slovo ne bo težko, 

saj se bomo še dobili, 

če ti čas dopuščal bo. 

 



 
Kakor knjiga je življenje, 

nov obrnil(a) si list, 

od sodelavcev odhajaš, 

si postal(a) penzionist. 

 





Vso srečo ti želim, 

še dolga, zdrava leta, 

in naj se ti spomin še kdaj povrne,  

na leta skupaj preživeta! 

 
 
 

UPOKOJITEV 
 

Ob koncu poklicne kariere se navadno organizira posebna slovesnost ali poslovilna 

zabava, na kateri se bodočemu upokojencu še zadnjič zahvalimo za trud, ki ga je 

prispeval za svojo službo ter za njegovo družbo na delovnem mestu. 

 

Ob takšni priložnosti seveda ne gre pozabiti na primerne misli ob upokojitvi, od 

katerih so mnoge tudi šaljive in zbadljive.  

 

Upokojitev naj bo za vsakogar kar se da lep dogodek, ki se ga bodo zapomnili, tudi 

po zaslugi izvirnih verzov ob upokojitvi. 
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Uspeh ni ključ do sreče, sreča je ključ do 

uspeha. Če imaš rad, to kar delaš, boš 

uspešen.”  

 

- Albert Schweizer – 

 

 



Med dvema trenutkoma se nenadoma 

odpro vrata v nov čas, a sreča vendarle ni 

v tem času, temveč v nas.

 

 





Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, 

tisoč in tisoč zvez med nami, 

da gre po svetu – rama ob rami - 

svetloba z nami.  

 

- Tone Pavček - 

 

 

 
 

VERZI OB DIPLOMI IN USPEHU 
 

Ob vsakem uspehu v življenju si človek zasluži čestitke. Tudi diploma, ko študent 

prejme javno pohvalo svojih učiteljev, pohvalijo pa ga tudi starši, sorodniki, prijatelji 

in znanci.  

 

Ob takšnih priložnostih je lepo napisati čestitko in vanjo zapisati kakšno misel ob 

uspehu, pa naj gre za diplomo, opravljeno šolanje ali kakšen drug dosežek. 
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O SREČI 

"Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi." - Tone Pavček - 

"Skrivnost sreče ni v tem, da delaš, kar ti je všeč, ampak da ti je všeč, kar delaš."       
 
"Sreča je kot metulj, ki ga ne moreš uloviti, če pa mirno obsediš, lahko sede nate." 

- Nathaniel Hawthorne - 
 
Včasih je pri iskanju sreče dobro narediti pavzo… in preprosto samo biti srečen! 

 

Vsi nosimo srečo na dlani, samo odpreti jo moramo. 

 

Sreča je v drobnih rečeh, majhnih dogodkih, sončnih dneh in iskrenih, veselih ljudeh.  

 

Sreča je edina stvar, ki se z delitvijo veča. 

 

Sreča je ujeti slike naših sanj v jutranji rosi in nasmehu sonca. 

 

Srečen ni, kdor sreče z drugim ne deli. 
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POZITIVČKI 

 

Topel smehljaj je svetovni jezik prijateljstva. 

 

Zaupaj v svoje odločitve, ker so most do uspeha. 

 

Naj te nasmeh spomni, da je življenje lepo. 

 

Po vsakem dežju posije sonce. 

 

Verjemi v svoje sanje! Podarjene so ti bile z razlogom. 

 

Najboljših stvari v življenju ne moremo videti niti se jih dotakniti ampak jih moramo 

začutiti v srcu. 

 

Življenje je prekratko, da bi ljubili tiste, ki si tega ne zaslužijo. 

 

Najboljše stvari v življenju so brezplačne. 

 

Vsak dan je lahko najboljši dan. 

 

Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride ob 

nepravem času. 
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Dneva ne moreš zadržati, lahko pa ga izkoristiš. 

 

Življenje niso dnevi, ki so minili, pač pa dnevi, ki smo si jih zapomnili.  

 

Daj svoje cilje na list papirja. Če jih znaš zapisati, jih boš znal tudi uresničiti. 

 

Ne pozabite, sreča ni odvisna od tega, kdo ste in kaj imate, temveč zgolj od tega, kaj 

razmišljate. 
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