
MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR

BENEDIKT XVI.

RADOST Z VÍRY

Vydalo nakladatelství Paulínky 2013

1. Čím více člověk roste v pravdě o Bohu, tím zřetelněji setrvává v jeho lásce, tím více je schopen 

být s Ježíšem, tím jasněji je opravdový a také štědřejší vůči ostatním.

2. Na kříži je to sám Bůh, kdo žebrá o lásku svého tvora. On má žízeň po lásce každého z nás.

3. Příroda je nám k dispozici nikoli jako „hromada náhodně rozházených odpadků“, nýbrž jako 

dar od Stvořitele, který také určil její vnitřní uspořádání, aby ji mohl člověk střežit

a obdělávat.

4. Člověk byl stvořen pro vztah k Bohu, a proto Boha nutně potřebuje.

5. Pro Boha je srdce člověka, které mu odpovídá, důležitější než celý nesmírný materiální 

kosmos, který nám umožňuje spatřit něco z nezměrné Boží velkoleposti.

6. Člověk má napodobovat Mariinu prostotu, pokornou a odvážnou víru, díky níž se stává 

„Božím příbytkem“.

7. Vydávat svědectví živoucímu Bohu je naším společným úkolem, který máme uskutečňovat 

v právě probíhajícím okamžiku.

8. Svátosti jsou vstupní branou k víře i k životu církve.

9. Ježíš stojí stále před Otcem a přimlouvá se za nás, také v této hodině je mezi námi a chce nás 

vtáhnout do své modlitby.

10. Žízeň po nekonečnu je v člověku přítomna a nelze ji ničím vykořenit ani nahradit.

11. Existuje jen jeden Bůh, jenž je Stvořitelem nebe a země, a proto je také Bohem všech lidí.

12. Bůh je skutečně Stvořitelem, může nám dát život navěky. Radost ze stvoření, vděčnost

za stvoření a odpovědnost za ně kráčejí společně ruku v ruce.

13. Pokud by byl člověk jen nahodilým produktem evoluce na nějakém odlehlém místě v kosmu, 

pak by jeho život neměl žádný smysl.

14. Jedině služba bližnímu mi otvírá oči, abych byl schopen vnímat to, co Bůh dělá pro mne,

a to jak mne Bůh miluje.

15. Bůh učinil svět, aby existovalo nějaké místo, kde by on mohl rozdávat svou lásku a odkud by 

mohla zaznívat láskyplná odpověď na tuto jeho lásku.

16. Pravou, velkou nadějí člověka, která obstojí při setkání s jakýmkoli zklamáním, může být 

jedině Bůh.



17. Bůh nás miluje a vede nás k tomu, abychom jeho lásku vnímali a zakoušeli.

18. Láska roste prostřednictvím lásky. 

19. Všechno, co člověk jako tvor je a co má, je Božím darem. Je to tudíž tvor, kdo ve všem 

potřebuje Boha.

20. Kristus mě přitahuje k sobě, abych se tak naučil milovat bratry jeho láskou.

21. Svobodu může člověk nalézt jedině tehdy, když se jeho bohatstvím stane sám Bůh.

22. Nad zlem můžeme zvítězit jedině silou dobra, a nikoli oplácením zla dalším zlem.

23. Žít ve víře v Ježíše Krista, prožívat pravdu a lásku, to s sebou přináší každodenní odříkání

a utrpení.

24. Na stvoření musíme nahlížet jako na dar, který nám byl svěřen ne proto, abychom

ho zlikvidovali, nýbrž proto, abychom z něho učinili Boží zahradu.

25. Neseme v sobě pečeť Otcovy lásky vůči Ježíši Kristu, jíž je Duch svatý.

26. Eucharistie je Kristus, jenž se nám daruje, a tak nás ustavičně utváří jako svoje tělo.

27. Člověk potřebuje velkou naději, aby mohl prožívat svou přítomnost. Onou velkou nadějí

je Bůh, jenž má lidskou tvář a který nás miloval až do konce.

28. Laici jsou povoláni vydávat svědectví evangeliu v každodenním životě, ať už se nacházejí 

kdekoli.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.




