
Spoštovane maturantke in maturanti, 

 

z današnjim dnem zaključujete zgodbo, ki ste jo pisali štiri leta. Danes je pravi trenutek, da se 

spominjate in ste hvaležni za vse tisto, kar ste kot sošolke in sošolci, kot škofijke in škofijci, doživeli 

lepega, pa morda tudi bridkega. Ustvarila so se prijateljstva, stkana za celo življenje. In ta bodo 

ostala. Skupni trenutki veselja, smeha, radosti, ustvarjalnosti. Pa tudi bridkosti, solza, garanja, 

grenkobe, včasih jeze in obupa. Ker takšno je življenje. Prinaša mnogo lepega,  a nas pušča tudi skozi 

preizkušnje. Skozi slednje ste stopali lažje tudi zato, ker ste imeli drug drugega, ker ste si pomagali, 

ker ste to pot v dobrem in slabem hodili skupaj, in nikoli brez Njega, ki ves čas bdi nam vami. Ko 

boste nekoč ob srečanjih obujali spomine, verjemite, boste govorili le o tistih dobrih in lepih, saj 

ljudje delujemo tako, da s časom lepi spomini ostanejo, manj lepi pa zbledijo. 

 

Velika zahvala vašim razrednikom in učiteljem. Hvala, dragi sodelavci, ker ste bili z maturanti in ker 

ste svoj čas, svoje znanje in izkušnje delili ne le kot strokovnjaki, ampak in predvsem kot ljudje, kot 

sestre in bratje.  

 

V življenju vam, drage maturantke in maturanti, želim položiti na srce naslednje: Čeprav se morda v 

teh časih sliši nenavadno, bodite optimistični in pozitivno naravnani. Za spreminjanje sveta na bolje, 

(svet vas namreč bo potreboval), izberite iskanje rešitev, pot spoštovanja, dialoga, dobronamernosti, 

veselja… In nikakor ne ene ne druge skrajnosti, teh je bilo v zgodovini preveč, in menda smo se iz 

tega kaj naučili. Vodilo za to naj bo zelo preprosto in ga ohranjajte v srcu vse življenje: Amor 

Magister Optimus. 

 

Želim vam, da bi uspešno opravili maturo, se vpisali na želeno fakulteto, pridno študirali in ostali 

povezani tudi po zaključku šolanja na Škofijski klasični gimnaziji. Z darovanjem svete maše se bomo 

zahvalili Nebeškemu Očetu in ga prosili blagoslova in milosti življenja, ki je še pred vami.  Prosim, g. 

direktor, da za vse nas in za naše maturante darujete to sveto mašo. 


