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1. Opravdová svatost se neobejde bez pokory. 

2. Žádné zranění životem nebude nikdy větší než Boží láska. Nikdy. 

3. Každý člověk, ať je jakkoliv zbídačený a zraněný, může usilovat o svatost právě v  té situaci, 

v níž se nachází. 

4. Každý člověk může být svatý právě v tom okamžiku, kdy po tom zatouží. 

5. Láska Boží zaplavuje srdce hned, jak se v něm otevře nepatrná skulinka, kudy může Boží 

milost proniknout dovnitř. 

6. Bůh se narodil v chudobném chlévě a chce se s námi setkávat ve smetí a bídě naší ubohosti. 

7. Jen jeden žebřík do Božího království je správný, žebřík pokory, po němž se stoupá sestupem. 

Člověk po něm šplhá tak, že se ponižuje, a slézá tak, že se povyšuje. Pro křesťany není jiné 

cesty, ani jiné ctnosti, než snížení se do nepatrnosti a chudoby. 

8. Bolest nás vede na práh věčného života. Bolest není konečným určením našeho života, tím je 

blaženost. 

9. Čím je nádoba prázdnější, tím víc vody se do ní vejde. Čím je duše prázdnější, tím víc ji Ježíš 

zahrnuje svými dary. 

10. Bůh dovolí, aby některé duše, jež se považují za duchovně pokročilé, upadly do smrtelného 

hříchu, aby je odřízl od jejich připoutanosti k vlastním ctnostem. 

11. Bůh může sestoupit do bláta, aby člověka přetvořil ve svatého. 

12. Čím horší zranění člověk nese, tím spíš ho jeho utrpení a tíha vrhnou na Boží srdce. 

13. Mohu ztratit všechno kromě naděje v tvé milosrdenství. 

14. Bůh v nás nemůže působit, pokud se ve své slabosti vzpouzíme nebo ji popíráme. 

15. Světec přiznává, že je hříšník, kterému je neustále třeba obrácení. A každý hříšník, byť by byl 

sebeslabší, musí přiznat, že se může stát svatým. 

16. Ježíš ukazuje skutečnou tvář Boha, původce všeho dobra a veškeré milosti. V jeho očích je 

spása darem zdarma nabízeným všem lidem, především však ubohým, a uděleným každému, 

kdo se otevře a přijme ho jako dítě. 

17. Křesťan musí následovat Krista i v jeho ponížení. Člověk stoupá pokorou a ponížením 

své bytosti. 



18. Modlitba musí tryskat z hlubin naší tísně. 

19. Člověk, který nemůže zakoušet největší potěšení na světě, totiž být milovaný, tento 

nedostatek kompenzuje výkonem moci. Ten pak v sobě vždycky zahrnuje prvek pomsty: 

Nemilujete mne, proto vás ovládám. 

20. Okamžik, kdy se všechny lidské opory jedna po druhé zhroutí, bude požehnanou hodinou 

našeho duchovního putování. 

21. Nemůžeme vykročit k nebi, směr vzhůru je nepřístupný. Budeme-li však tady dole křičet, Bůh 

sestoupí a pozvedne nás. 

22. Cesty, jež jsou skutečně od Boha, mají tu vlastnost, že člověka pokořují. Skutečná cesta 

svatosti spočívá v pokoře a chudobě. 

23. Tím, že se Ježíš vřazuje mezi zločince, že umírá mimo hradby města jako vyděděnec, 

že ze sebe činí otroka otroků a nechává se pověsit na kříž, staví se po bok těm, kteří jsou na 

samém dne, po bok těm nejchudším, nejslabším a nejopuštěnějším bratřím a sestrám. 

24. Člověk, který se ocitl na dně a není k ničemu, se stává nejužitečnějším nástrojem, neboť Bůh 

jedná prostřednictvím jeho chudoby a slabosti. 

25. Pouze v temnotě noci bude moci zazářit světlo vzkříšení. 

26. Nesmíme ztrácet naději, neboť Bůh často jedná právě v hodině úzkosti. 

27. Ti, kdo jednají v zájmu opravdového dobra svých bratří, netouží na rozdíl od ostatních  

po vlastní slávě. 

28. Bez pokory a chudoby není skutečné radosti. 

29. Bohu se staneme skutečně podobní jedině bezmezným sebedarováním. 

30. Abychom mohli vykročit k chudému, potřebujeme pokornou lásku, kterou nelze získat jinak 

než poznáním vlastní ubohosti. 

 

 

 

 

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži  

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.  

 

 


