
Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

Myšlenky Terezie z Avily na měsíc květen 2012

1.5.
Jestliže někdo dělá vše pro Boha, nemá se co bát neúspěchu, protože On je všemohoucí.

2.5.
Mysleme na Kristův pot a na utrpení při modlitbě v Getsemanech, které tam snášel.

3.5.
Cílem naší námahy nemá být naše spokojenost, ale spokojenost Pána.

4.5.
Nad některými věcmi musíme přemítat rozumem, ale také se snažme představit si Ježíše Krista 
ve svém nitru…

5.5.
Ať je náš zrak stále upřen na Pána a neděláme si nic ze špatných myšlenek.  

6.5.
Láska k Bohu nespočívá v slzách a útěchách a něžnostech, po nichž člověk běžně touží a tolik 
se v nich kochá. Naopak, je to služba Bohu ve spravedlnosti, s pevnou vůlí a pokorou. 
Bez tohoto by se zdálo, že jen přijímáme, aniž bychom něco někdy obětovali.

7.5.
Je-li duše zavalena neklidem, roztržitostmi a nevhodnými myšlenkami, ať na to nedbá a ať se 
s tím vůbec netrápí.

8.5.
Nemáme si zoufat ani když se nebudu moct  zmoci  ani na jednu dobrou myšlenku. Jsme 
neužiteční služebníci: co si myslíme, že jsme schopni ?

9.5.
Chceš-li mít vnitřní svobodu a nechceš-li se pořád soužit, začni nemít strach z kříže a Pán ti 
pomůže nést jej: půjde vpřed s radostí a všechno bude tvým ziskem.

10.5.
Během modlitby se má duše kochat v tichu a netropit hluk. 

11.5.
Často se stává,  že vůle prožívá klid a spojení s Bohem, zatímco rozum je ve víru roztržitostí. 
Tehdy je lepší nechat jej a nehonit se za ním. Nepočíná-li si duše takto, ztratí mnoho, zvláště 
má-li vytříbený rozum, neboť ten začne hledat důvody a spřádat nápadečky, a sotva zjistí, 
že jsou trochu k světu, domnívá se, že i on dokáže něco pořádného.



12.5.
I když  duše udělá pokroky, může také  padnout. Jestliže však ihned povstane, je to důkaz, 
že Bůh je s ní.

13.5.
My nezasluhujeme žádnou přízeň, všechno pochází z Boží dobroty. 

14.5.
Ať každý prosí Boha o milosti, ať se modlí za Církev a za duše v očistci, ne však lomozem slov, 
nýbrž velkou touhou.

15.5.
Když jsem přemítala, proč mi Pán dává tolik milostí a ne jiným, řekl mi: „Služ mi a nemysli 
na nic jiného !“

16.5.
Buďte si jistí, že Bůh dá sám sebe těm, kdo opustí všechno z lásky k Němu. Nedává přednost 
jen některým lidem, miluje všechny bez rozdílu.

17.5.
Pro naši slabost je velmi důležité opírat se o velkou důvěru, nikdy neztrácet odvahu 
a přesvědčovat se, že z toho můžeme vyjít vítězně, budeme-li jen chtít.

18.5.
Co můžeme konat pro Boha?  Především plnit povinnosti svého povolání s všemožnou 
dokonalostí.

19.5.
Vždyť cílem naší námahy nemá být naše spokojenost, ale spokojenost Pána.

20.5.
Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci 
Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.

21.5.
Je jasné, že nedá-li studna vodu, my ji tam nemůžeme dopravit. Avšak dává-li ji, pak je naší 
povinností nebýt v čerpání nedbalí, protože tím Pán chce v nás rozmnožit ctnosti.

22.5.
Můj Pane, kdybys tak neskrýval svou vznešenost, kdo by se k Tobě odvážil tolikrát přijít, 
aby spojil s Tvou nevýslovnou Velebností duši plnou špíny a hanebností. Buď vždy veleben, 
můj Bože!

23.5.
Duše se nerozvíjí tím, že mnoho přemýšlí, nýbrž tím, že mnoho miluje.

24.5.
Chtít jednat jako andělé, zatímco jsme na zemi, je ryzí bláznovství.



25.5.
Dílo jinak úplně bezvýznamné, které děláme z lásky k Bohu, má nesmírnou cenu.

26.5.
Všechno dobré pochází od Pána. Studujte Jeho život a nenajdete dokonalejší příklad.

27.5.
Chtít být Marií, dříve než jsme se namáhali jako Marta: všechny tyto věci prozrazují určitý 
nedostatek pokory.

28.5.
Žít stále v přítomnosti Ježíše Krista pomáhá v každém stavu a je to naprosto bezpečný 
prostředek, který nám umožní brzy pokročit.

29.5.
Je třeba mít velkou důvěru, nikdy nepotlačovat touhy, nýbrž věřit, že i my s Boží pomocí, 
budeme-li mít dobrou vůli, můžeme krok za krokem, i když ne rychle dojít až tam, kam došli 
mnozí svatí.

30.5.
Snažme se vidět na svém bližním pouze ctnosti a dobré skutky a snažme se přikrývat jejich 
chyby uvažováním o svých hříších.

31.5.
Základní prostředek, jak se osvobodit od ďáblových léček a svodů, je: rozhodnout se hned 
od počátku jít cestou kříže a netoužit po útěchách.  

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.




