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1. Milujte Pannu Marii, šiřte lásku k ní, modlete se svatý růženec a učte modlit se ho. 
 

2. Svěřuj Ježíši všechny své drahé a potřeby druhých, mluv s ním s dětinskou odevzdaností, 
dej volný průchod svému srdci a jemu ponech plnou svobodu, aby v tobě působil, jak se 
Mu zalíbí. 

 
3. Buď pokorný srdcem,vážný v řeči, rozvážný ve svých rozhodnutích.  
 
4. Mluv vždycky málo a vytrvale se věnuj dobré četbě, buď pozorný při práci, zdrženlivý 

v rozhovorech, k ničemu nepociťuj nelibost. 
 
5. Buď laskavý ke všem, uctivý k nadřízeným! 

 
6. Pánu máme sloužit s pokorou a s radostí v srdci. Přijměme jeho úmysly za své a služme 

mu podle Jeho vůle, která je vždy lepší než ta naše. 
 

7. Nepochybuj, že Bůh se postará o to, co budeme potřebovat zítra i v dalších dnech našeho 
pozemského putování. 

 
8. Svým slabostem se nepodivuj, svěř je Bohu.  

 
9. Eucharistie je naším velkým pomocníkem na cestě ke svaté dokonalosti, ale musíme ji 

přijímat s touhou a s ochotou odstranit ze svého srdce vše, co se nelíbí Pánu, jehož 
chceme přijmout. 

 
10. Během dne, když to nemůžeš udělat jinak, volej Ježíše i uprostřed všech svých činností.  

 
11. Nepouštějte se nikdy do žádné práce a do žádné činnosti, dřív než povznesete mysl 

k Bohu. Jemu odevzdejte se svatým úmyslem všechno, co hodláte udělat. 
 

12. Nakonec také děkujte za všechny své skutky. Zpytujte se, zda bylo všechno vykonáno se 
správným úmyslem jako na počátku. Shledáte-li, že jste chybili, proste pokorně Pána 
za odpuštění a pevně si umiňte, že chyby napravíte. 

 
13. Všechny své skutky posuzujte podle váhy lásky, a tak si budete postupně připravovat 

korunu zásluh pro nebe. 
 

14. Neklesejte na mysli a nebuďte smutní, jestliže se vám vaše skutky nepodaří tak dokonale, 
jak jste měli v úmyslu. Pokořme a uznejme, že bez Boží pomoci nejsme nic. 

 



15. Znepokojovat se po skutku, protože se nepodařil podle původního čistého úmyslu, není 
pokora. Je to zjevná známka, že duše nesvěřila dokonalost svého díla Bohu. 

 
16. Pamatujte na to, že až se objevíme před Božím soudem, bude se tento soud týkat 

především lásky. 
 

17. Pronásledování ze strany lidí tohoto světa a těch, kdo nežijí podle Ducha Ježíše Krista, 
vás nesmí odradit od toho, abyste pokračovali cestou, po níž kráčeli svatí.  

 
18. Napodobujte Ježíše v jeho pokoře, a to vnitřně i navenek. Vaše pokora, ať je spíš hluboká 

než vystavovaná na odiv. 
 

19. Obtíže, které zakoušíte při uplatňování ctností a při modlitbě, vás nesmějí odrazovat 
od usilování  o ctnosti a o stále hlubší modlitbu. 

 
20. Vždy a stále měj na mysli předsevzetí, že chceš sloužit Bohu nerozděleným srdcem 

a po všechny dny svého života. 
 

21. Nestarej se příliš o zítřek, mysli jenom na to, abys dobře jednal dnes. Až nastane zítřek, 
bude se nazývat dnešek, a pak mu budeš věnovat náležitou pozornost. 

 
22. To, co nám opravdu zajišťuje skutečnou dokonalost, je především trpělivost. 

 
23. Kdo touží po čiré lásce k Bohu, nemusí mít tolik trpělivosti s druhými jako především 

sám se sebou. 
 

24. Umiň si, že budeš velkodušně odpovídat na Boží lásku, a tak se budeš chovat důstojně, 
aby to bylo hodné jeho a aby ses mu podobal. 

 
25. Doufejte v Boha a stále mu vzdávejte díky za všechno, a tak přemůžete všechen hněv 

a všechnu zášť celého pekla. 
 

26. Pokud máme napodobovat Krista, je nutné usilovně meditovat a rozjímat o Jeho životě. 
 

27. Nikdy neusedněte ke stolu, aniž byste předtím pronesli modlitbu a prosili Boha o pomoc, 
aby jídlo, které budeme požívat kvůli posile svého těla, nikdy neškodilo našemu duchu. 

 
28. Nikdy nezapomínejte na anděla strážného, který je stále s vámi a nikdy vás neopouští, 

i kdybyste mu sebevíc ublížili. 
 

29. Pokud byla minulost naplněna dobrem, pak za to vzdejme díky Bohu. Pokud byla 
minulost naplněna nepravostmi, odevzdejme ji do milosrdenství nebeského Otce. 

 
30. Nikdy neulehněte bez toho, že byste zpytovali své svědomí ohledně toho, jak jste prožili 

právě končící den a bez toho, že byste své myšlenky zaměřili k Bohu. 
 

 
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 


