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1. Když přicházíme za Pánem Bohem, většinou ho o něco žádáme. Skutečné uzdravení v našem 

životě nastává tehdy, když za Pánem nepřicházíme proto, abychom ho o něco prosili, ale spíše se 

ho ptáme, co máme dělat.

2. Žádná lidská bytost nás nemůže změnit. Změnit nás může jedině Ježíš mocí svatého Ducha.

3. Podstatné je, abychom přijímali Boží lásku a dávali ji druhým lidem.

4. Musíme si uvědomit, že jsme všichni originály. Jsme natolik originální, že každý z nás je 

mistrovským dílem.  

5. Opusťte své představy a dovolte Bohu, aby jednal tak, jak chce on.

6. K tomu, abychom se modlili, nemusíme být svatí, protože v takovém případě by se nemohl 

modlit nikdo. Ale musíme být na cestě k dokonalosti. Musíme být rozhodnuti následovat Ježíše.

7. Ježíše můžeme potkat v modlitbě, ale také v upřímném a pravdivém kontaktu s bratry

a sestrami. Miluj Boha a miluj bližního.

8. Modlitba je důvěrný vztah s Bohem. Modlit se neznamená něco dělat, ale s někým být.

9. Když přicházíme před Eucharistii a setrváváme před ní, měníme se. Čím méně v modlitbě 

mluvíme, tím lépe se modlíme. 

10. Pravý přítel není ten, kdo za námi přichází proto, aby od nás něco žádal. Pravý přítel je ten,

kdo se těší z naší přítomnosti.

11. Nejsilnější jsou ti lidé, kteří nejvíce trpěli. Nebojte se neúspěchů. Naopak, musíte je umět využít 

ve svůj prospěch.

12. Žádný hřích, kterého se dopustíme, nemůže zmenšit Boží lásku k nám. Není to tak, že by mě

už Bůh nemiloval, ale jsem to já, kdo není schopen Boží lásku zakusit.

13. Je nutné se modlit k Bohu, aby nám pomohl nést náš kříž, protože bez něho se žít nedá. Tak se 

nehněvejme na kříž, ale přijměme ho.

14. Na světě neexistuje zlo, které by Bůh nemohl využít k tomu, aby nám ukázal, že nás miluje.

15. Děkujme Bohu i tehdy, když nevidíme výsledek. Během modlitby se musíme úplně odevzdat

do Božích rukou. Nemáme mu říkat, co má dělat, ale přijmout to, co činí.

16. Utrpení může působit dvěma směry: buďto nás vrhne do beznaděje, nebo z nás vytvoří zralé lidi. 

17. Čím více jste otevřeni Ježíšově lásce, tím více jste připraveni být milováni a milovat, tím 

účinnějším prostředníkem se pro druhé můžete stát.

18. Ani problémy a těžká práce nás nevyčerpávají tak, jako nevyužité příležitosti, kdy jsme mohli 

přijmout a dávat lásku.

19. Pravá radost spočívá v tom, že umíme přijmout právě tu situaci, ve které se nacházíme.

20. Přijmi to, co nedokážeš změnit.

21. Co je pokora? Pokora není pohrdání sebou, ale pevné rozhodnutí sloužit druhým.



22. Jestliže chcete vědět, který člověk je zralý, který člověk je svatý, všimněte si, jak prožívá 

neúspěch.

23. Každý z nás má dary, které mu Bůh dal. Využívejme je a pomáhejme v růstu i druhým. 

24. Když se v životě setkáme s křížem, jsme ve stresu, jsme deprimovaní a nevíme, jak se k němu 

postavit. Přijměte realitu, že každý musí nést svůj kříž.

25. Dělejme malé věci s velkou láskou, buďme pokorní v tom, co děláme, a ďábel od nás bude muset 

utéct.

26. To, co nemáme rádi na sobě, nemáme rádi ani na druhých. Bližního dokážeme milovat jen 

tehdy, když milujeme sebe.

27. Smíření jako svátost je překrásná zkušenost. Je to setkání s Otcem, který nás objímá. Nesmíme 

na ni pohlížet jako na něco, co musíme.

28. Kdo chce sloužit Bohu, nemusí být zdravý, nepotřebuje ani vysokou inteligenci, ani zkušenosti. 

Potřebuje jen jedno – pokoru.

29. Jen když uznáme svůj hřích, vydáváme se na cestu svatosti.

30. Každý z nás má originální povahu. Když následujeme Ježíše, Ježíš nechce, aby se náš charakter 

změnil. Chce jen proměnit negativní sklony naší povahy v pozitivní.

31. Ve svátosti smíření se setkáváme s odpouštějícím Bohem, který nás miluje i v každé 

bezvýznamné okolnosti našeho života.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.




