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1.

Teprve když se zastavíš před Boží tváří, nahlédneš pravou hodnotu věcí.

2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik jako neodpuštění a hořkost, když jim dovolíme, aby nás uvěznily
ve vlastním srdci.
3. Každý z nás svým životem zanechává ve světě stopu; kéž by ta naše byla pomocí pro ty, kdo hledají!
4. Zažije-li člověk slovo či gesto přijetí, jako by se v něm rozmnožil život.
5. Doba čekání nemusí být vždycky neplodná, vždyť i zima potichu připravuje půdu na záplavu nového
života.
6. Pamatovat v modlitbě občas i na sebe není sobectví, ale pokora.
7. Má-li vzniknout něco zcela nového, je třeba se odvážit i radikálně bourat.
8. Dobrý a radostný člověk občerstvuje lidská srdce už jen svou přítomností.
9. Ne naše vlastní spravedlnost, ale důvěra v milosrdenství z nás dělá předmět Boží péče.
10. Nezapomínejme na to, že Bůh se nikdy neunaví odpouštěním, to my se unavíme o odpuštění prosit.
11. Víra se osvědčuje a roste právě ve zkouškách, prožitých s nadějí a láskou.
12. Člověk, který neztratil touhu učit se novým věcem, zůstane dlouho mladý duchem.
13. Trvalá radost je výsadou toho, kdo se naučil s důvěrou odevzdávat své starosti Otci a nebrat se moc
vážně.
14. Vícekrát za život jsme nuceni opouštět hnízdečko svých dosavadních jistot; jinak ani nelze dozrát.
15. Nepošilhávej po životní cestě druhých; Boha potkáš na té své.
16. Člověk potřebuje občas vystoupit z rutiny, aby si připomněl, že je stvořen pro nekonečné obzory.
17. Ani ten nejmenší dobrý skutek, dokonce ani jen dobrý úmysl se před Bohem neztratí.
18. Zralé klasy by se zdánlivě měly čím chlubit, ale místo toho se pokorně sklánějí.
19. S přítelem jsou i ty nejobyčejnější radosti dvojnásobné.
20. Vždycky se stáváme více lidmi, když se nestaráme jen o sebe a učíme se lásku projevit.
21. Bůh velmi rád staví velká díla na tom, co je nepatrné, co je v očích světa pokládáno za nic.
22. Je lepší riskovat, že se při chůzi trochu ušpiníš, než zemřít vsedě.
23. Nemáme za úkol bližního jen respektovat, ale milovat: v tom je ta potíž.
24. Leckdo skrývá pod ježatou slupkou dobré a citlivé srdce; jen důvěra druhých ho dokáže vyvolat
k životu.

25. Udělat si kvalitní čas pro své nejbližší není nikdy ztráta času. Učme se na nich nešetřit – dokud je čas.
26. Bez mrazu by nevzniklo sladké ledové víno a bez prožitých zkoušek by nikdo z nás neměl trpělivost
a milosrdné srdce.
27. Netrpělivý člověk a perfekcionista se v tomto nedokonalém světě hodně natrápí.
28. Jsme královské děti, ale nezapomeňme, že náš král nese na svém těle stopy kříže.
29. Čisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka těm, kdo touží vidět Boha.
30. Síla charakteru se pozná i v tom, jestli se člověk umí postavit k problému čelem.
31. Nikdy nebudeme dost žasnout nad pokorou Božího Syna, který se stal jedním z nás, aby mohl sdílet
náš život se vším všudy.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

