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1. Křesťanství není snadné, ale je radostné. Je totiž založeno na nekonečné radosti Boží.

2. Život vítězí pouze tam, kde je radost.

3. Bůh je radost a svatost spočívá v přebývání ve stálé radosti.

4. Krása radosti je stejně důležitá jako krása lásky.

5. Bůh nemůže jinak než milovat. A nemůže jinak než z této lásky čerpat radost.

6. Velkou mocí bylo vše stvořeno z ničeho, s velkou moudrostí bylo vše stvořeno krásné, 

s velkou laskavostí bylo vše stvořeno užitečné.

7. Abychom získali radostný dar Ducha svatého, je nezbytné milovat církev. 

8. Člověk je skutečným člověkem jen díky radosti, stejně jako potok je potokem jen díky 

prameni.

9. Neodkládejte odhodlání vydat se po cestě svatosti, až budete starší!

10. V jednom úsměvu je víc kilowattů než ve všech elektrických proudech světa (a navíc 

zadarmo).

11. Když člověk dosáhne pokoje, může vylévat na ostatní světlo, které osvěcuje jeho ducha.

12. Radost se nedá zadržet, nedá se žárlivě střežit. Nemůže než se rozdávat, rozlévat, stejně jako 

světlo nemůže jinak než zářit.

13. Když se radost nesdílí, postupně vyschne a zmizí. Buďte apoštoly radosti! 

14. Neusiluj než o věci, kterými uděláš radost Bohu.

15. Skutečná radost je výhra, které nedosáhneme bez dlouhodobého a těžkého boje. Tajemství 

vítězství vlastní Kristus.

16. Buďte odleskem Božího světla na zemi!

17. Nestanete se zítra dospělými, kteří jsou šťastní, pokud nebudete dnes dětmi, které si,

jak vyrůstají, dokážou uchovat tajemství radosti. 

18. Boží radost nám byla dána do vínku při křtu, ale musíme si ji pomalu osvojovat. Po celou 

dobu svého života.

19. Abych mohl svůj život prožít v Duchu svatém, musím ho znát, objevit ho, milovat ho.

Jak bychom mohli žít s někým, koho nemilujeme.

20. Snadněji se světlo stane tmou, než aby skutečný křesťan přestal zářit.



21. Ticho a modlitba nám dávají Boží odpověď na tolik starostí dneška.

22. Bůh chce štěstí každého člověka. Osvobozuje svůj lid a shromažďuje ho v radosti. Křesťanský 

život je povoláním k opravdovému slavení.

23. Je-li prvním darem Ducha svatého láska, pak z toho logicky vyplývá, že žít v Duchu svatém 

znamená prostě žít v lásce.

24. Je potřeba pořádné dávky svatosti, abychom dělali všechny věci z lásky. 

25. Pokud pokání není radostným pokáním, čistota radostnou čistotou, chudoba radostnou 

chudobou, poslušnost radostnou poslušností, modlitba radostnou modlitbou, pak už to 

nejsou křesťanské hodnoty.

26. Bůh je tichý. Utišuje vše. Pokojně na něj hledět přináší pokoj do duše.

27. Duch svatý spočine jen v radostném srdci. Pouze když přinesete své dary s radostí a když 

žádná znepokojivá myšlenka nezkalí vaši radost.

28. Svatost znamená z lásky žít obyčejné věci s Bohem, pro Boha.

29. Napájej se po celý život z pramene Trojice, aby ses díky tomuto prameni stal naplněnou 

nádobou, jež přetéká, a nikoliv řečištěm, které se nešetrně vyprázdní. 

30. Je třeba se stále namáhat, po celý náš život až do smrti, pro budoucí štěstí, pro sjednocení se 

s Bohem.

31. Jestli chcete být krásní, milujte.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.




