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Kniha Umění rozlišovat přináší jasné a konkrétní klíče k tomu, abychom si dokázali ujasnit své priority 

a postupně rozvíjeli umění rozlišovat skutečné dobro od zdánlivého dobra. Ukazuje, jak dospět k uznání svých 

omylů, k přijetí důsledků svých rozhodnutí, k vytrvalosti v učiněných volbách, a tím i k zodpovědnému životu, 

naplněnému vnitřní svobodou. 

 

1. Štěstí nenajdeme, když ho budeme hledat. Nalezneme ho, když budeme hledat Boha 

nebo když budeme hledat štěstí pro druhé.  

 

2. Lidé jsou dnes často plní zklamání a smutku, protože hledají radost tam, kde není. Putují 

za štěstím, ale po špatné cestě. Nezřídka si totiž štěstí zaměňují s požitkem, lásku 

s žádostivostí, vnitřní radost se světskými radovánkami. 

 

3. Radosti můžeme dosáhnout už tady na zemi. Absolutní a dokonalé štěstí bez stínů 

a bolestí nás čeká až v nebi.  

 

4. Bůh nám někdy ukazuje určitou cestu, ale nás, aniž bychom si to přiznali, brzdí 

pochybnost, jestli doopravdy ví, co nás učiní šťastnými.  

 

5. Kráčet za Kristem je těžké, ale není ještě těžší za ním nejít? 

 

6. Zkoušky zůstanou zkouškami. Nabídneme-li je však Pánu s láskou, mohou se stát 

pokáním za hříchy, jimiž jsme Boha urazili, a prosbou za obrácení hříšníků. 

 

7. Má-li celý svět žít podle Božích přikázání, musí to začít právě u mě, právě dnes. 

 

8. Důvěřovat znamená „vypsat Pánu nevyplněný šek“. Víme, že nás miluje, a proto musíme 

s důvěrou a z lásky k němu předem přijmout to, co nám nabídne, i kdybychom si to sami 

o své vůli nevybrali. 

 

9. Umění rozlišovat znamená přesně toto: všecko prozkoumat, ponechat si to, co je dobré, 

a vyvarovat se zlého. Přesívat to, co hýbe naším srdcem, abychom poznali, odkud různá 

vnuknutí vycházejí. 

 

10. Vzdejme Bohu díky za pomoc, kterou nám prostřednictvím svých andělů tak štědře 

poskytuje. 

 

11.  Naše matka církev nám štědře nabízí všechno, co potřebujeme, abychom mohli vítězně 

kráčet za vzkříšeným Kristem: zejména skrze svátosti, ale také skrze svátostiny 

a modlitby. Jen je nutné je začlenit do svého života. 

 



 

12.  Bůh nás stvořil svobodné. Jde jen o to, abychom svou svobodu využili k tomu, 

že uposlechneme vnuknutí Ducha Božího a nenecháme se ovládnout našeptáváním 

Zlého. 

 

13.  Duch Boží nás vede k tomu, abychom rostli v lásce, jednotě, službě, touze po svatosti. 

 

14.  Jestliže v tichu a modlitbě nasloucháme Pánu s upřímným srdcem a s přáním jednat tak, 

abychom se mu zalíbili, rychle rozpoznáme, co je mu po vůli a co se mu příčí.  

 

15.  To, že si stanovíme cíl a využijeme všech možností, abychom ho dosáhli, se nazývá 

moudrost. 

 

16.  Někteří lidé si myslí, že když se křesťané modlí, povznášejí se ve vyšších sférách. Opak 

je pravdou. V modlitbě a kontemplaci dokážeme vidět věci tak, jak jsou ve skutečnosti.  

 

17.  Většina lidí se dnes bohužel nechává pohltit hlukem a chvatem života a už neslyší hlas 

svého svědomí. Když si ale dáme tu práci a budeme mu naslouchat, získáme velmi 

spolehlivého průvodce. 

 

18.  V okamžicích utrpení se nás zlý duch snaží zmást a svést z cesty. Tehdy si musíme 

připomenout, pro co jsme se zodpovědně rozhodli, a toho se držet.  

 

19.  Boží přikázání nám svítí na cestu jako lampa. Ukazují nám, jak se vymanit 

z nejrůznějších závislostí a smutku.  

 

20.  V situacích, kdy váháme mezi různými cestami, si stačí mnohdy položit otázku:  

Co by na mém místě udělal Ježíš?“ 

 

21.  Když přijmeme své povinnosti, bude to pro nás zdrojem pokoje a odvahy postavit se 

k nim čelem. 

 

22.  Jak můžeme vychovávat svědomí? Slovem Božím, které nám svítí na cestu, oficiálním 

učením církve a samozřejmě modlitbou a svátostmi. 

 

23.  Kéž bychom si dokázali udělat na Boha dost času. Protože právě v modlitbě 

a díkůvzdání uslyšíme, jak Pán promlouvá v našich srdcích. 

 

24.  Bůh nás často očekává v každodennosti života, ve věrnosti vůči svým závazkům, 

ve schopnosti vzít na sebe zodpovědnost. 

 

25.  Někdy jsme plni nadšení a ochotni pro Boha jít na druhá konec světa. Může se stát, že to 

po nás bude chtít. Jisté však je, že nás čeká tam, kde máme být. 

 

26.  Abychom ve správný čas dokázali udělat správné rozhodnutí, je nesmírně prospěšné se 

dívat na celý svůj život včetně věčnosti. 

 

27.  Ve zkoušce nebo ochablosti na sebe vytrvalost někdy bere podobu trpělivosti. 



 

28.  Procházíme-li těžkými chvílemi, kdy se od základů otřásá naše povolání a rozhodnutí, 

musíme se zachytit důležitého pravidla: „V mlze neměníme směr.“ 

 

29.  Naší mapou a buzolou v životě je slovo Boží, učení církve, poslušnost vůči svému 

závazku a vyslovený slib. 

 

30.  Musíme přijmout, že nežijeme podle toho, co vidíme nebo cítíme, ale podle toho, čemu 

věříme a k čemu jsme se zavázali. 

 

 
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži  

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii. 


