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1. Dnešní svět potřebuje nejvíce ze všeho modlitbu. Z ní se mohou zrodit všechny ostatní obnovy,
uzdravení, hluboké a plodné proměny.
2. Naše Země je nemocná a jedině setkání s Nebem ji může uzdravit.
3. Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu schopen mnoho darovat svým bližním a budu také
schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním.
4. Čím více se bude náš život modlitby živit Písmem, tím bude opravdovější a hlubší a otevře nám tím
více možnost setkání s Bohem v pravdě.
5. Kdo má modlitbu, má všechno, protože jen tak může Bůh svobodně vstoupit do jeho života a jednat
a činit svou milostí zázraky.
6. Hodnota našeho života záleží na naší modlitbě.
7. Modlitba umožňuje čerpat v Bohu stále nový život, představuje neustálou regeneraci a obnovu.
8. V modlitbě můžeme najít vždy dostatek síly a naděje k tomu, abychom dále existovali s naprostou
důvěrou v budoucnost.
9. Z modlitby se rodí jemnocit, úcta a pozornost, které jsou cenným darem pro ty, které potkáme na své
životní cestě.
10. Kdo utíká před modlitbou, utíká před vším dobrým.
11. Když je Bůh v samém středu, všechno ostatní bude na svém pravém místě.
12. Modlitbou se učíme zakořenit v Bohu, najít v něm sílu a ochranu, což nám také umožní, abychom se
stali oporou pro druhé.
13. Bůh je jediným nevyčerpatelným zdrojem energie.
14. Láska se neprojevuje nejdříve tím, že něco pro někoho uděláme, ale tím, že s ním jsme.
15. Poznání Boha nám dává opravdu poznat sebe sama. Člověk se může skutečně poznat jedině v Božím
světle.
16. Jen víra, láska a klanění nás mohou přivést do vztahu s Bohem.

17. Jedním z nejkrásnějších plodů modlitby je růst v lásce k bližním.
18. Jestliže je naše modlitba opravdová, přibližuje nás k Bohu, sjednocuje nás s ním a dává nám poznat a
sdílet nekonečnou lásku, kterou miluje každé své stvoření.
19. Tam, kde chybí modlitba, tam se zatvrzují srdce a láska chladne.
20. Budova modlitby musí mít základy v pokoře: čím víc se duše v modlitbě poníží, tím výše ji Bůh
povýší.
21. Bůh nám rád ukazuje svou lásku skrze přátelství a starostlivost někoho, koho nám pošle do cesty.
22. Čím více bude Bůh ve středu našeho života, tím více budeme vše očekávat jen od něj samého a o to
více budou naše mezilidské vztahy vyváženější a šťastnější.
23. Věrnost v modlitbě, i když občas prochází těžkostmi a zkouškami, nás postupně přivátí k tomu,
abychom v Bohu nalezli hluboký pokoj, jistotu a štěstí.
24. Když chybí smysl, bývá obvykle nahrazen smysly.
25. Láska působí tak mocně, že umí těžit ze všeho, z dobra i ze zla.
26. Ježíš po nás nežádá, abychom se dobře modlili, ale abychom se modlili neustále.
27. Bůh slyší jen modlitbu chudáka. Ne tu farizeje, který je spokojený sám se sebou a se svými skutky.
Ale celníkovu, která zůstává v povzdálí a bije se v prsa.
28. Nejdůležitější činnost během modlitby není ta naše, ale Boží.
29. Krása zapadajícího slunce nad širým mořem, elegantní hra veverek skákajících z větve na větev,
nádhera hvězdného nebe, to všechno jsou Boží slova, jimiž se k nám Bůh obrací, abychom mu
důvěřovali.
30. Přijetím a rozjímáním slov Písma v našem srdci přijímáme dar Boží přítomnosti a lásky.

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

