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MMYYŠŠLLEENNKKYY    
SSVV..  DDOONNAA  BBOOSSCCAA    

 

LLEEDDEENN  
 

1. Buďte vnitřně přesvědčeni, že všechny milosti, o které budete žádat Pannu Marii, 
vám budou dány. Jen nežádejte věci, které by vám mohly být ke škodě. 

 
2. Jestliže chcete, aby váš život byl veselý a klidný, usilujte o to, abyste stále 

setrvávali v milosti Boží. 
 

3. Ježíš v eucharistii je a musí být naším jediným a opravdovým přítelem. 
 

4. Snášejte rádi své obtíže. Milujte Boha, který za vás tolik trpěl. 
 

5. Jestliže toužíte konat své povinnosti dobře, milujte je. 
 

6. Veselost, modlitba a svaté přijímání jsou naší oporou. 
 

7. Abychom vykonali trochu dobra, je zapotřebí mít trochu odvahy, být pohotový, 
vždy laskavý, snést jakékoliv pokoření, ale nikdy nepokořovat druhého. 

 
8. Dostanete-li se do nebezpečí pro duši nebo tělo, vzývejte anděla strážného. Ujišťuji 

vás, že bude při vás a zachrání vás. 
 

9. Kdo chce plodně pracovat, musí mít lásku v srdci a trpělivost v práci. 
 

10.  Návyky, které získáme v mládí, si s sebou neseme víceméně celý život. Jsou-li 
dobré, dovedou nás ke ctnosti a dají nám morální jistotu, že se spasíme. Ale běda nám, 
jsou-li špatné. 
 
11.  Když pracuješ, mluvíš a myslíš, pečuj o to, aby všechno vedlo k prospěchu tvé 
duše. 
 
12.  Jednejme vždy tak, aby nás smrt, ať přijde v jakoukoliv hodinu, našla připravené. 
 
13.  Být dobrým neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše mít dobrou vůli je 
napravovat. 
 
14.  Stále měj na paměti toto: ať všechno tvé konání vede ke slávě Boží. 
 
15.  Ať tě nic nezneklidňuje. Kdo má Boha, má všechno. 
 



16.  Všichni potřebují svaté přijímání. Dobří proto, aby dobrými zůstali, špatní proto, 
aby se stali dobrými. 
 
17.  Láska, čistota a pokora jsou tři královny, které vždy kráčí spolu. Jedna nemůže 
existovat bez druhých. 
 
18.  Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes: možná už zítra nebudete 
mít čas. 
 
19.  Přistupujte často a s horlivostí ke svatému přijímání. Budete-li přijímat Krista do 
svého srdce často, vaše duše bude natolik přetvořená milostí, že tělo bude donuceno 
podřídit se duchu. 
 
20.  Láska a trpělivost ať tě neustále doprovázejí, když napravuješ druhé. Napravuj tak, 
aby se vždy z tvého jednání i slov poznalo, že hledáš dobro duše. 
 
21.  Život kříže je život vedoucí k Bohu. 
 
22.  Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je napravit. 
 
23.  Bůh nehledí na vznešenost zaměstnání, ale na cíl, se kterým ho kdo vykonává. 
Všechna povolání jsou stejně vznešená, protože jsou stejně záslužná v Božích očích. 
 
24.  Kdo není smířen s Bohem, není smířen ani sám se sebou, ani s druhými. 
 
25.  Udělej co můžeš, Bůh se postará o ostatní. Nenechá tě ve zmatku, jestliže pracuješ 
pro něho. 
 
26.  Nejsvětější Srdce Ježíšovo je pramenem všeho požehnání a milostí. 
 
27.  Jestliže chceš, aby druzí snášeli tvé nedostatky, snášej rád nedostatky druhých. 
 
28.  V námahách a utrpení nikdy nezapomínejte, že máte připravenou velikou odměnu 
v nebi. 
 
29.  Jestliže Bůh koná své dílo naším prostřednictvím, dá nám také prostředky k jeho 
uskutečnění. 
 
30.  Pracujme neustále v tomto životě pro spásu své duše i jiných. Odpočineme si 
v nebi. 
 
31. Nepyšněte se nikdy tím, co umíte. Čím více toho kdo ví, tím více uznává, jak je 
nevědomý. 

 
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 


