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1. Každý kříž, který člověk nese cílevědomě jako kříž Kristův s jistou dávkou ochoty, nutně přinese plody.
A často krásnější, než by si člověk mohl vymyslet.
2. Máme zodpovědnost i za svět kolem sebe a nebudeme-li vyzařovat energii lásky, pak nejenže svět
nezachráníme, ale ještě ochudíme, odčerpáme. Čeká na nás, je to naším posláním.
3. Cesta do nebe je strmá a kamenitá. A když už jsme jednou úkol převzali, nemá význam uprostřed cesty
se ptát a pořád dokola věc rozebírat. Slíbili jsme – a plníme.
4. Otec má pro nás vždycky krásný plán, třebas i v rámci našeho původního zpackání. Tak žádný strach.
5. Boj se musí vydržet a bojovat. Máš občas krásné výsledky, člověk by to rád pokládal za definitivní
vítězství. Jenže životní drama je větší a delší. Trvá přesně do konce života. Tak vydrž!
6. Poznat a plnit vůli Boží je možné v každé době.
7. Pokušení patří k duchovnímu životu. Všichni svatí je měli. Správný křesťan jim ale nepodléhá, nenechá
se znervóznit, dál radostně slouží a ví, že jen kvalita se zkouší. O věci nekvalitní nemá nikdo zájem, ani
ďábel.
8. Přijímat s radostí a s vděčností každé ponížení je cennější, než klást nějaké kytičky ke kříži. Tak se snaž
dál.
9. Vždycky budou součástí našeho života zkoušky, ponížení, pokušení, podrazy, ale i pochvaly
s pokušením pýchy. Řiďme se jen a jen vůlí Boží, a když uděláme něco špatného, hned se Kristu Pánu
omluvme a zase věrně služme.
10. Bůh nám dal přesně tolik času, kolik k danému úkolu potřebujeme. Jen se klidně snažme podle Boží
vůle si ho rozdělit a nechtějme ho víc.
11. Kdyby alespoň všichni křesťané pochopili krásu a cenu mše svaté, hned by to vypadalo na světě jinak.
12. Žijeme-li jako děti Boží, jako spolupracovníci Kristovi, nikdy se nemůžeme nudit. Máme vždycky
co dělat a máme přitom k dispozici vedení a sílu Ducha svatého!
13. Velký odpůrce Boží nespí, proto nemůžeme spát ani my! Nemá cenu s ním diskutovat, nebo brečet,
je nutno bojovat: silou víry, postem a modlitbou.
14. Co se času týče, buďme rádi, že ho nemáme víc. Budeme mít co dělat vyúčtovat ten, co máme!
15. Čím je náš kříž těžší, nepříjemnější a bez citového doprovodu, tím je to cennější a Pánu Bohu milejší.
A když se vůlí přinutíte k úsměvu, bude to ještě cennější.
16. Obtíže v duchovním životě jsou právě příležitostí nést kříž a moci něco obětovat za duše kolem sebe.
Tak plň své povinnosti, i když se ti nechce.
17. Na chybách druhých se můžeme učit a sami se svých chyb zbavovat. Ti druzí se zase učí na nás.
18. Máme jasné evangelium, plňme vůli Boží, modleme se – a o víc se nestarejme.
19. Člověk může nést kříž a nemusí přitom být vůbec nadšený. Může ho prostě nést, protože ví, že je
to vůle Boží.
20. Kdo z nás má minulost tak čistou, aby si nemusel dělat výčitky? Máme ale svátost smíření a Bůh
dovede smazat všechno, čeho upřímně litujeme. Pak je zbytečné se k tomu vracet.

21. Kolika zbytečným komplikacím bychom se vyhnuli, kdybychom dovedli mlčet.
22. Když si necháš čas na audienci, tak Ti při ní Pán všechno řekne a dá ti sílu. Když na něj čas nemáš, trpíš
tím sám, ale trpí i lidé ve Tvém okolí. Takže: rada je jasná!
23. Nemyslíš, že Jan XXIII. a Jan Pavel II. měli víc starostí než Ty? Přesto zůstali klidnými služebníky. Hlavně,
abychom plnili vůli Boží a opírali se o sílu Ducha svatého – a ne svou!
24. Děkuj za zkoušku, kterou Bůh dopustil, a těš se na další úkol, který Ti chystá. Že ho neznáš? To je právě
to dobrodružství naší víry.
25. Co se apoštolátu týče, můžeme dělat jen to, na co máme schopnosti, čas a energii. Zodpovědnost
před Bohem budeme mít jen za to, k čemu nás Bůh povolal, co nám dal za úkol.
26. Očekáváme život, život krásnější a věčný. Proč bychom tedy byli smutní a bezradní? Máme přece světlo
života! A tento klid, jistotu a radost šiř také kolem sebe!
27. Teprve v nebi poznáme, jak byl nutný náš celoživotní boj, protože nebeské království se dobývá jedině
bojem a úsilím.
28. Když sloužíme lidem, sloužíme i Pánu.
29. Snaž se mít srdce plné Boha a o víc se nestarej. Dítě si taky takové zbytečné starosti nedělá.
30. Kristus po nás nechce debaty, nýbrž modlitbu a nesení kříže. O kříži se nedebatuje, kříž se nese.
Tak jdeme na to!
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