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1. Milovat Boha a dovolit mu, aby se stal Pánem vašeho života, jsou dvě velmi odlišné věci. Jste 

ochotni se změnit? 

2. Jenom Bůh může naši budoucnost naplnit nadějí a pokojem. 

3. Cesta od hlavy k srdci je ta nejtěžší, kterou kdy musíme ujít. 

4. Cílem křesťanského života je mnohem víc než jen přestat s hříšným chováním. Cílem je 

odevzdat se Bohu.  

5. Jsou pro vás svátosti osobní zkušeností s Boží milostí, která přetváří vás život? 

6. Abychom byli lidmi pokory, musíme se dostat na zem. Abychom byli proměněni, musíme být 

sraženi k zemi. 

7. Pán nás někdy oslovuje tajemným způsobem, ale většinou používá velmi zjevné každodenní 

věci. 

8. Vypněte počítač, seďte potichu, jděte brzy spát. Najděte si čas na rozjímání o tom, kolika 

způsoby už se vás Pán pokusil oslovit. Bůh působí ve vašem životě. Jak vnímaví jste vůči jeho 

návrhům?  

9. Kristus nevystoupil na kříž kvůli „lidstvu“, ale kvůli tobě. Vyměnil nádheru nebe za prach 

země a vzal na sebe hřích a smrt, aby obojí zničil kvůli tobě. 

10. Jestli chcete něco, co jste nikdy neměli, musíte být ochotni udělat něco, co jste nikdy 

neudělali. 

11. S každým obrácením přichází možnost vystoupit z kolotoče života, který řídíte vy, a nastoupit 

na trať horské dráhy, kterou řídí On. 

12. Bůh nás stvořil z lásky a s určitým záměrem.  

13. Slibte si, že se během dne několikrát zastavíte při tom, co děláte a uvědomíte si Boha kolem 

vás. 

14. Každý má z něčeho strach. I ti největší světci se báli, že nejsou schopni dostatečně se Bohu 

odevzdat a že po něm netouží tolik, jak by měli. 



15. Betlém, což doslova znamená „dům chleba“, není jenom daleké cizí město; je tak blízko jako 

váš místní kostel. Jesličky najdete ve svatostánku a Spasitel na vás čeká v podobě chleba. 

Jděte za ním, zavřete oči a nechte anděla říci: „Nebojte se!“ 

16. Ježíš přišel kvůli tobě – hříšníkovi. Nepřišel kvůli tobě – slušnému člověku, který není tak 

špatný jako ti ostatní. 

17. Nic, dokonce ani hřích, by v nás nemělo vyvolávat takový strach, který by nás odděloval 

od Boha. 

18. Bůh nesestoupil z nebe, aby prodléval jen ve zlatém svatostánku, ale především aby přebýval 

ve vašem srdci. 

19. Vložte veškerý svůj strach do úžasných rukou Boha, v nichž byl Goliáš oloupen a člověk 

vykoupen, a dostane se vám pokoje a jistoty.  

20. Modlete se za větší důvěru. Naprostá důvěra v Boha a v jeho dokonalou lásku ničí strach. 

21. Udělejte si na Boha čas. Pokud máte pocit, že nemáte čas, poproste ho, aby váš rozvrh uvolnil. 

22. Bůh neustanovil den odpočinku, protože ho potřebuje on – on přece není nikdy unavený, 

ale protože ho potřebujeme my.  

23. Dokonalou lásku lze najít v Nejsvětější Svátosti – v každém městě, zemi a národě. Příležitost 

milovat a být milován se nám nabízí kdekoliv. 

24. Svět nemůže utišit náš hlad, eucharistický chléb ano. 

25. Samotné chození na mši z vás světce neudělá. Můžu celý den sedět v garáži a mechanik ze mě 

nebude. Ale ti, kdo chodí na mši každý týden nebo každý den, mají neuvěřitelnou příležitost 

růst ve víře a nechat se postupně proměnit k obrazu Božímu. 

26. Hlásáme Ježíše – Slovo – beze slov: svým tělem, svým oblečením svým postojem, svou 

otevřeností, svým přístupem ke světu. 

27. Život víry se netýká ani tak toho, co nemáme dělat, jako spíš toho, k čemu jsme povoláni, 

když rosteme v Boží lásce. 

28. Jedinou překážkou, která mi brání stát se svatým, jsem já sám. 

29. S chozením ke svátosti smíření je to jako s posilovnou: čím více chodíte, tím viditelněji 

poroste vaše radost, sebedůvěra a promění se váš pohled na život a na lidi kolem vás. 

30. Nezapomínejte, že Bůh nepovolává vybavené, ale vybavuje povolané.  

 

 

 

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži  

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii. 


