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1.

Člověk je to, co chce. Chtějte být svatí.

2. Někdy i vnější nezdar bývá posilou vnitřních hodnot, kterým patří nejpřednější místo.
3. Služme Pánu s radostí. Víte, že vědomí plnění vůle Boží nejen sílí, ale naplňuje klidem, ba radostí.
4. Ať všichni pocítí přitažlivou sílu křesťanské dobroty.
5. Svatost musí něco stát. Nakolik vás svatost bude něco stát, natolik jí dosáhnete. Všude, vším, každým
okamžikem.
6. Důvod k radosti máme vždy, protože i to, co je záporné - bolest – i to člověka prohlubuje a obohacuje
pro život.
7. Modlete se, abyste nikdy nepromarnili čas, který Bůh ve své lásce dává svým. Vždyť lidská slabost
dovede poskvrnit všecko.
8. Nás křesťany nesmí bolest vést k zatrpklosti, ale povznášet, činit lepšími, učit chápat jiné a hlavně
omlouvat.
9. Každý den našeho života je velkým darem Božím a bylo by škoda, abychom jej nechali vyznít
naprázdno.
10. Člověk poznává stále, kolik neumí, kolik se ještě musí učit, jak je třeba dát do služby všechny smysly,
aby ovoce bylo plné a ryzí.
11. Plnění Boží vůle naplňuje klidem a dává duši spokojenost a štěstí.
12. Duše má cestu rozletu vždy možnou, volnou, jen kdyby to vždy uměla a chtěla, kdyby se sama
nezastavovala a nezatěžovala.
13. My křesťané máme vždy důvod, abychom se stále radovali.
14. Velké hodnoty se vykupují jen velkými oběťmi a hlavně: člověk musí umět zapomínat na sebe.
15. Jak často večer člověku ukáže, že málo toho dokázal, kolik neuměl, kde to selhalo pro nedostatek síly
vůle.
16. Člověk dovede tak lehkomyslně utrácet a šlapat chvíle dne, a přece – jak velká je svatost okamžiku.
17. V čem nemohu jiným pomoc dáti, rač Ty, Kriste, pomáhati.

18. O kolik vnitřní síly máme proti jiným my – křesťané!
19. Pro křesťana je vždy cesta pevné naděje, a to i v nejtěžších chvílích života.
20. Člověk někdy více roste nezdary než velkými úspěchy.
21. Síla charakteru se neukazuje na vysvědčení, ve chvilkovém úspěchu, vnějším lesku a časném
zhodnocení. Až praktický život ukazuje, zda a jak jsme načerpali poznání nauky, jak hluboce jsme
pochopili pravou moudrost.
22. My nikdy nic neztrácíme, ale získáváme. Nechápeme-li to, ochuzujeme se.
23. Snaž se denně vnášet do svého prostředí kousek světla, i když se tobě bude zdát, že jsi ve tmě.
24. S překážkami se musí vždy počítat a umíme-li z nich těžit, je to ohromný přínos a podpora velkých
hodnot.
25. Právě těm, kteří se lopotí a jsou obtíženi, je Boží srdce otevřeno.
26. Nikdy nic neztrácíme, poněvadž vším, co je nám obtížné či bolestné vykupujeme si hodnoty vyšší,
větší.
27. V křesťanství nemusí být nikdo sám, že může být se všemi jedno srdce, jedna duše.
28. V utrpení je Bůh svou láskou nejblíže.
29. To je náš hlavní cíl – poznávání nejvyššího Dobra a dávání ho dále a štědře dobrotou svého srdce.
30. Bůh vše dobře zařídí.
31. Pevná vůle všecko zmůže.
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