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1. Půst je návratem do ráje tak, aby byl ve středu pozornosti sám Bůh. 

2. Pro toho, kdo si z lásky k Bohu při každém jídle maličkost odepře, se půst stává 
modlitbou těla. 

3. Bůh je ochoten dát nám tolik milosti, kolik jsme schopni přijmout, nakolik 
dokážeme vyprázdnit srdce od jiných zájmů a přání. 

4. Kdo v horách ztratil cestu, bývá tak oslabený, že už nestojí na nohou. Setká-li se 
však s někým, kdo ho chce dovézt nazpět, síly se mu vrátí. Tak nám také v životě 
vrací sílu každé setkání s Ježíšem.  

5. Věci, kterým říkáme „naše“, jsou nám svěřeny Bohem, abychom s nimi vykonali 
něco dobrého.  

6. Bůh je svoboda. Svobodně dává jenom tomu, kdo svobodně přijímá. 

7. Uznání hříchu, rozhodnutí napravit se, je jedna z nejradostnějších událostí 
v našem životě. Ukazuje to sílu Ducha Svatého, který nám dává věčný život. 

8. Dobro se nemůže uzavřít do sebe. Je jako slunce, které vyzařuje na všecky strany. 

9. Cíl modlitby není jenom něco dostat nebo nedostat.  Jde především o to, 
abychom navázali osobní styk s Bohem. 

10. Nebojte se uvědomění, že jste zhřešili. Poznáte, že vám Bůh odpustí, a objevíte, 
že existuje milosrdný Otec na nebi. 

11. Ovládej nestřídmost, dřív než ovládne tebe.  

12. Bůh, který je velký, nejraději velké dary dává, ale naše malé srdce nerado je brává. 

13. Být nespokojen sám se sebou nás vede k napravení vlastního života. Evangelium 
ji nazývá obrácením, pokáním a připisuje jí zázračnou moc. 

14. Neprospívá ke spáse mnoho vědět, ale mnoho milovat. 



15. Bože, odpusť mně hříšnému!, je krásná modlitba. Při ní si můžeme být jisti, že 
nás Bůh vyslyší, když ji říkáme upřímně. 

16. Tvrzení, že lenost je matka všech neřestí, vyslovuje starou zkušenost. Naopak 
užitečná práce léčí špatné sklony. 

17. V dobrém natolik pokročíš, nakolik se přinutíš. 

18. Dobrý je ten, kdo podporuje lásku a důvěru, zlý jen ten, který ji ničí. 

19. Ve všech je tolik dobrého, že všichni mohou přemoci zlo. To dobro není ovšem 
z nich samých. Je to dar milosti. 

20. Vzdoruj zlu od začátku. Pozdě se hledá lék, když se zlo časem rozmnožilo. 

21. Všecko, co děláme, bude na očích celého světa. 

22. Křesťan umírá za pravdu, ale pevně věří, že po jeho smrti bude žít nejen ideál, 
ale i on sám. Pro nás je pravda a ideál Kristus. 

23. Žádný opravdu dobrý skutek se nedá odložit na zítřek. 

24. Náš život s Kristem je nezničitelný. 

25. Čím víc se lidé znají, tím méně slov potřebují. A to platí i ve vztahu s Kristem. 

26. Zlé myšlenky jsou hadi. Pustíš-li je do srdce, usadí se tam a udělají si tam hnízdo 
líhně. 

27. Svět je plný znamení, divů a Božích zázraků. Duchovní člověk vidí na každém 
kroku, co pro něho dělá Bůh. 

28. Pravé křesťanství je plné optimismu. Nečeká, až se změní svět, ale věří, že ho 
změníme my. Tato změna musí začít od nás samých. 

29. Do vykupitelského díla Kristova se zapojujeme vírou, ale ta víra se utvrdí, když 
vezmeme na sebe dobrovolně s Ježíšem jeho kříž a jeho poslušnost Otci. 

30. Musíme se naučit rozlišovat myšlenky – dobré podržet, zlé odhánět. 

 


