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MMYYŠŠLLEENNKKYY    
JJAANNAA  PPAAVVLLAA  IIII..  

 

DDUUBBEENN  
  

1. Přinášejte svým přátelům radost z následování Ježíše. Kdo se s Ním setká, zakusí 
zvláštním způsobem, co znamená být šťastný. 

 
2. Ať jsme si toho vědomi nebo ne, Bůh nás stvořil, protože nás miluje a proto, abychom ho 

milovali i my. 
 

3. Pro ty, kdo touží po pokojném soužití, existuje jediná cesta: odpuštění. 
 

4. Eucharistie přijímaná s láskou a horlivě adorovaná se stává školou svobody a lásky. 
 

5. Láska není jen cit; je to úkon vůle, který spočívá v tom, že člověk stále dává přednost 
dobru druhého před vlastním dobrem. 

 
6. Naučíte-li se objevovat Ježíše v eucharistii, budete ho umět objevovat i ve svých bratřích 

a sestrách, zvláště v těch nejchudších.  
 

7. Pociťujte odpovědnost za hlásání evangelia svým přátelům a všem svým vrstevníkům. 
 

8. Svět naléhavě potřebuje velké prorocké znamení bratrské lásky. Nestačí totiž o Ježíši jen 
mluvit, je zapotřebí ukázat Ho skrze výmluvné svědectví vlastního života. 

 
9. Studujte Boží slovo a nechejte jím osvítit vaši mysl a vaše srdce.  

 
10. Čerpejte sílu z milosti svátosti smíření a eucharistie. Navštěvujte Pána v eucharistické 

adoraci.  
 

11. Rozloučení na konci každé mše svaté představuje pověření, které vede křesťana k úsilí, 
aby šířil evangelium.  

 
12. Kristus trpí s tebou. A ty tím, že nabídneš své utrpení, můžeš spolu s Ním pracovat 

na spáse světa. 
 

13. Svátost smíření uzdravuje svědomí zraněné hříchem, takže člověk dochází vnitřního 
ztišení a stává se nositelem pokoje. 

 
14. Eucharistie je vrcholem našeho pokoje. 

 
15. V Kristu poznáváme nejen vlastní bídu, ale také vlastní velikost. 

 



16. Usilujte o své osobní dobro jakož i o dobro svých rodin; nechť jsou věrné evangelijnímu 
zákonu lásky a nechť se stávají školou víry. 

 
17. Čím horší je společenské zlo, tím lepší musí být lidé, kteří s tímto zlem bojují, aby byli 

odolní proti nákaze, kterou je toto zlo ohrožuje. 
 

18. Člověka je třeba hodnotit měřítkem srdce.  
 

19. Musíte být na sebe nároční, i kdyby okolí na vás žádné nároky nekladlo. 
 

20. Člověk se stává sám sebou díky zralosti svého ducha, svědomí a vztahu k Bohu 
i k bližním. 

 
21. Křesťan je v Ježíši Kristu povolán k vítězství. S tím se však neodmyslitelně pojí i úsilí 

a dokonce utrpení, stejně jako si nelze od Ježíšova zmrtvýchvstání odmyslet kříž. 
 

22. Člověk je silný díky vědomí svých cílů, díky vědomí svých úkolů a povinností, ale i díky 
vědomí toho, že je milován. 

 
23. Buď člověk následuje pravdu vyjádřenou Božími přikázáními, kterou mu diktuje 

svědomí, nebo postupuje proti ní. 
 

24. Milovat sebe, bližní a svět dokáže jedině ten, kdo miluje Boha: kdo ho miluje nade 
všechno. 

 
25. Kristus ví, co je v člověku. Je On sám to ví. 

 
26. Plňte své povinnosti v duchu spolupráce s Bohem na díle utváření světa. 

 
27. Uvědomujme si, že když nám Bůh prokazuje své milosrdenství, očekává od nás, že se 

sami staneme svědky milosrdenství v dnešním světě. 
 

28. Člověk je bytostí rozumnou a svobodnou. Může a má povinnost hledat pravdu osobním 
intelektuálním úsilím. Může a má povinnost volit a rozhodovat se. 

 
29. Nedosáhneme štěstí, nebudeme-li počítat s Božím zákonem. Proto z celého srdce 

důvěřujme Bohu, že jsou Jeho přikázání oprávněná a že jejich zachovávání člověka 
chrání a přináší mu už tady na zemi radost a pokoj. 

 
30. Nikdy nezapomínejte na to, že peníze, bohatství a nejrůznější vymoženosti tohoto světa 

pomíjejí, a proto se nemohou stát naším konečným cílem. 
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