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Pár slov na úvod
Již před několika lety jsme vydali první dva díly knihy „Řekli svatí a to platí“ a od té doby je potřeba je
pravidelně dotiskovat, protože je o ně stále velký zájem. A není divu. I když myšlenky svatých nemusí být vždy
brány jako neomylné učení Církve, přece nám mohou napomoci uvědomit si, jak svatí a blahoslavení viděli
skutečnosti, které prožívali a které v určité obdobě prožíváme i my dnes. Každý z nich se snažil následovat
Ježíše Krista ve své originalitě. S dětmi říkáme: „Následovat Krista, to je cesta jistá.“ Každý z nás má svým
způsobem a ve svých podmínkách co nejvěrněji žít s Kristem a hledat cestu, jak Ho následovat.
Žijeme v době, kdy přibývá těch, kteří jsou prohlášeni za blahoslavené a svaté, a kdy jsme velmi důrazně
vyzýváni, abychom ke svatosti všedního života směřovali i my.
Třetí díl myšlenek svatých v sobě zahrnuje jak citáty známé od známých svatých a blahoslavených, tak i
myšlenky těch, kteří jsou mnohým neznámí. Doufám, že zaujmou podobně jako předchozí dva díly.

P. Marek Dunda

Kdo má víru, neztrácí nervy.
sv. Jan XXIII.
Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek.
sv. Tomáš Akvinský
Správně věří ten, kdo svoji víru nepopírá tím, co dělá.
sv. Řehoř Naziánský
Chudé nesmíte nechat čekat.
sv. Magdaléna z Canossy
Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem.
sv. Augustin
Ne věda, ale láska proměňuje svět.
sv. Josef Moscati
Je dobré znamení, když nás Bůh navštěvuje kříži, neboť tím nás chce více přiblížit nebi.
bl. Ulrika Nischová
Můj drahý Spasiteli, nedopusť, abych byla málo zapálená pro plnění povinností svého povolání.
bl. Zdenka Schelingová
Bůh mě posílá hlásat svaté evangelium a léčit rány ubohých srdcí.
bl. Jezry Popieluszko
Nezáleží na tom, kolik dáváme. Záleží na tom, kolik lásky do dávání vkládáme.
sv. Matka Tereza
V našem životě neexistuje žádný okamžik, kdy bychom nemohli začít novou cestu.
bl. Charles de Foucauld
Musíme tu být jeden pro druhého, protože Bůh nám ukázal, že On je tady pro nás.
sv. Alžběta Durýnská
Pomoz mi, Pane! Už to nevydržím.
sv. Angel de Acrio
Láska přitahuje lásku.
sv. Terezie z Lisieux
Zcela právem vkládám v Krista naději, že ty, můj Bože, vyléčíš všechny mé nemoci.
sv. Augustin
Hříchy proti šestému přikázání nejsou v žádném případě těmi nejhoršími, ale nejvíce se lepí.
sv. Tomáš Akvinský
My sami jsme stvořeni k podobě kříže.
sv. Jan Maria Vianney
Ježíši, ty jsi klíč k údělu každého člověka. Ty jsi prostředník, most mezi nebem a zemí. Ty jsi náš Spasitel. Ty jsi
náš svrchovaný dobrodinec. Tebe nutně potřebujeme, abychom byli opravdovými lidmi a abychom dosáhli spásy
a oslavy.
sv. Pavel VI.

Nemalomyslňme, nýbrž pohlížejme na Toho, od něhož pochází všechna síla.
bl. Marie Terezie Schererová
Člověk není pouze tím nejcennějším, ale také nejhlubším, co se nalézá na tomto světě.
sv. Dorotej z Gazy
Neboj se pravdy, neboť kde je pravda, tam je Bůh.
sv. Richard Pampuri
Viděl jsem mnohé bezbožníky umírat svatě a viděl jsem mnohé, kteří se zdáli být svatí a zemřeli jako
bezbožníci.
sv. Klement Maria Hofbauer
Snažně vás prosím, chtějme poznat nekonečnou lásku Kristovu, kterou nám projevil, když ustanovil svátost
Eucharistie.
sv. Vavřinec z Brindisi
Jako je kořen všeho zla sebeláska, je kořenem všeho dobra láska. Bez ní je boháč chudý, s ní je chudák bohatý.
sv. Augustin
Pravý voják umírá v boji, námořník na moři a služebník nemocných má zemřít u těch, kterým slouží.
sv. Kamil de Lellis
Čistota není ctností odloučenou, ale spojuje se souborem dalších ctností pomáhajících uchovat tuto čistotu. Jak ji
uchovat? Naučit naše tělo oběti. Čistota je krásná a přináší člověku svobodu.
sv. Gianna Berettová-Mollová
Věčné blaženosti jsme tím blíže, čím více soucitu a lásky máme k duším v očistci.
sv. Jeroným
Kde je láska, tam se dějí velké věci, kde se nic neděje, je to proto, že tam není láska.
sv. Ignác z Loyoly
Přítel kříže je všemohoucí král a hrdina, který vítězí nad satanem, světem a tělem v jejich třech žádostivostech:
svou láskou k potupám sráží k zemi pýchu satana, svou láskou k chudobě přemáhá lakotu světa a svou láskou
k utrpení umrtvuje smyslnost těla.
sv. Ludvík Maria Grignion
O Bohu smýšlejte s vírou, o bližním s láskou, o sobě s hlubokou pokorou.
sv. Jan Bosco
Minulost už mě netrápí, ta náleží Božímu milosrdenství. S budoucností si zatím nedělám starosti, ta patří Boží
Prozřetelnosti. To, co mě zaměstnává a co mě žene kupředu, je dnešek, ten patří Boží milosti a odevzdanosti
mého srdce, mé dobré vůli.
sv. František Saleský
Bůh napsal na desky Zákona to, co lidé nedokázali vyčíst z vlastního srdce.
sv. Augustina
Nenávist je vynalézavější než láska.
sv. Ambrož
Skutečně, Bůh ve své moudrosti dobře uspořádal věci tohoto světa: po dni následuje noc, po radosti smutek, po
přízni nepřízeň, aby se náš duch přidržel jedině Boha, který řídí všechny změny.
sv. Vincenc z Pauly

Zkoušejte získávat srdce skrze vděčnost.
sv. Luisa de Marillac
Nelze žít pouze na zkoušku, stejně jako nelze umřít jen tak na zkoušku. Nelze milovat pouze na zkoušku a nelze
přijmout druhého jen tak na čas na zkoušku.
sv. Jan Pavel II.
Bůh říká: Chtěl jsem, aby jeden měl zapotřebí druhého, a aby všichni byli mými služebníky při rozdílení milostí
a darů, které dostali ode mne.
sv. Kateřina Sienská
Když se věci komplikují, když se mi současnost zdá bolestná a budoucnost ještě temnější, zavírám oči a vrhám
se jako malé dítě do náruče Otce, který je v nebi.
bl. Alžběta Renzi
Konat Boží vůli, ne vlastní vůli, veškerou starost a naději vkládat do Božích rukou, nestarat se už o sebe a svou
budoucnost. Na tom spočívá svoboda. Konáme-li to, můžeme neobtíženi budoucností žít přítomnost.
sv. Terezie Benedikta od Kříže
Čím více jsme spojeni s Církví, tím více jsme spojeni s Duchem Svatým, který ji oživuje. Čím více milujeme
Církev, tím více milujeme toho, jehož je tělem, našeho Pána Ježíše Krista.
bl. Charles de Foucauld
Vůbec by nebylo třeba vykládat učení, kdyby zářil sám náš život. Nebylo by třeba brát na pomoc slova, kdyby
dostatečným svědectvím byly naše činy.
sv. Jan Zlatoústý
Nestačí Boha milovat. Musíme se přičinit, aby ho milovali i jiní.
sv. Vincenc z Pauly
Jen my pořád přemýšlíme nad svými hříchy. Bůh nad nimi nepřemýšlí. On je vyhazuje na dno moře.
sv. Benedikt
Když se člověku odejme pravda, pak usilovat o jeho osvobození je čirou iluzí. Pravda a svoboda se opravdu buď
vzájemně prolínají, nebo spolu hynou.
sv. Jan Pavel II.
Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.
bl. Karel I. Habsburský
Nelze vyjádřit, jaké útěchy se duším v očistci dostává sebepřemáháním a malými oběťmi.
bl. Kateřina Emmerichová
Ať nás zavede kamkoliv, setrvejme tam na svém místě a ve své činnosti, dokud nás jeho Láska nepřivede zpět.
sv. Vincenc z Pauly
Bůh je nekonečná radost.
sv. Terezie z Los Andes
Planu a spaluji se v ohni adorující lásky. Vědoma si své bezmocnosti nacházím uspokojení ve Tvé velikosti.
sv. Laura od sv. Kateřiny Sienské
Když člověk chválí Marii, miluje Marii, uctívá Marii nebo se dává Marii, pak je chválen Bůh, je milován Bůh, je
uctíván Bůh a skrze Marii a v Marii se člověk dává Bohu.
sv. Ludvík Maria Grignion
Nemiluješ se více, než tě miluje On.
bl. John Henry Newman

Bůh je přítelem mlčení. Všimněte si, že příroda, stromy, rostliny a květy rostou v tichu. Všimněte si, jak se nebe,
měsíc, slunce neslyšně pohybují. I my potřebujeme být ticho, abychom se mohli dotknout duše.
sv. Matka Tereza
Častokrát je to tak, že až se obilí vymlátí a hrozny vylisují, člověk zjistí, že úroda je větší, než se zdála být.
sv. Pio z Pietrelciny
Láska znásobuje síly, činí nás vynalézavými, činí nás vnitřně svobodnými a šťastnými.
bl. Engelmar Hubert Unzeitig
Nebe na zemi je všude tam, kde jsou lidé naplněni láskou k Bohu, k bližním a k sobě samým.
sv. Hildegarda z Bingenu
Růženec je moje zamilovaná modlitba. Je to nádherná modlitba svou prostotou a hloubkou. A skutečně - na
pozadí slov Ave Maria vystupují před duchovním zrakem nejdůležitější události z Ježíšova života. Naše srdce
může zároveň odečítat ve sledu růžencových tajemství všechny události, ze kterých se skládá život jednotlivce,
rodiny, národa, Církve i celého lidstva, osobní zkušenosti bližních, především těch nejbližších, kteří nám leží na
srdci. Prostá modlitba růžence tak přijímá rytmus lidského života.
sv. Jan Pavel II.
Chtěla bych být misionářem nejen několik let, ale chtěla bych jím být od stvoření světa až do konce věků.
sv. Terezie z Lisieux
Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty, svou tváří,
něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu.
sv. Matka Tereza
Bůh od nás žádá toto: dobrou vůli, pohotovost, dobré využití každé situace a umění se pro Něho obětovat.
sv. Vincenc z Pauly
Jsem nejmilejším dítětem nebeského Otce.
bl. Ulrika Nischová
Já se skryji a vytratím, aby Ježíš mohl zářit.
sv. Josemaría Escrivá
Co jiného je svatost, ne-li navázání hlubokého vztahu s Bohem, s Trojicí lásky, a růst v důvěrnosti s Kristem?
sv. Jan Pavel II.
Milovat znamená dávat. Dát vše, co si láska žádá.
bl. Anděla Truszkowska
Jednejte tak, aby mohli všichni poznat, že jste nejen uvnitř, ale i navenek obrazem Ukřižovaného Krista. On je
vzor veškeré dobroty a mírnosti. Kdo je vnitřně spojen se Synem živého Boha, je jeho obrazem také navenek.
sv. Pavel od Kříže
Nekonečná Moudrost myslela od věků na to, že ti dá tento kříž jako vzácný dar.
sv. František Saleský
Člověk smí Bohu zcela důvěřovat.
sv. Luisa de Marillac
Péče o nemocné musí být povýšená nade všechno. Má se jim sloužit tak, jako by to skutečně byl Kristus sám.
sv. Benedikt z Nursie
Pevná vůle je nejkrásnější poklad, který se lidem podařilo vzít s sebou, když byli vyhnáni z ráje.
sv. Řehoř Nysský

Všichni svatí jsou našimi příbuznými tam nahoře.
sv. Terezie z Lisieux
Proste svatého Josefa, aby vaše modlitba byla taková, jakou by on sám vysílal k Bohu, kdyby byl na všem místě.
sv. André Bessette
Dnes potřebujeme více než kdy jindy oddané a svaté kněze. Každá modlitba, každá oběť, každá námaha a trápení
se stávají, jsou-li spoje s dobrým úmyslem, svatou setbou Boží, která dříve či později přinese své plody.
bl. Jakub Kern
Nechci být zahradní růží, na které se pasou s požitkem oči lidí, ale ráda bych byla polním květem, který pozoruje
pouze Boží oko.
bl. Zdenka Schelingová
Neříkejte mi, že jste hříšníci a ubožáci, a že proto nepřistupujete ke svatému přijímání. Je to, jako byste říkali, že
jste nemocní, a proto nechcete lékaře ani léky.
sv. Jan Maria Vianney
Je třeba, abychom vždy šli k Pánu Ježíši skrze Marii, prostřednictvím její přímluvy a její důvěry v Něho,
abychom se nikdy nemodlili k Němu sami.
sv. Ludvík Maria Grignion
Když si uvědomíme všechno to, co se stalo, budeme mít mnoho důvodů poděkovat milému Bohu za Jeho
zázračnou pomoc.
bl. Marie Luisa Merkertová
V nebi budeme Boha milovat ne proto, že k tomu budeme zavázáni nějakými příkazy, ale proto, že nás k tomu
bude strhávat radost, kterou nás láskyplný Bůh obdařuje.
sv. František Saleský
Smysl milosrdenství nespočívá pouze v tom, že obrací soucitnou pozornost na zlo, ať už mravní, fyzické nebo
hmotné. Ve své vlastní podstatě se milosrdenství projevuje jako opětovné ocenění, jako dovolávání dobra zpod
vnějších nánosů zla, které je na světě a v člověku.
sv. Jan Pavel II.
Přívětivost odstraňuje překážky.
sv. Vincenc z Pauly
Jsem chudá a přece mám všechno.
bl. Ulrika Nischová
Za zbraně proti hříchu slouží čistota a živá víra s vědomím Boží všudypřítomnosti. Nad vlažností lze vítězit
myšlenkou na krátký život s nejistým koncem.
sv. Antonín Veliký
Moje utrpení je pro mě pramenem radosti. Sám Ježíš si přeje mé utrpení, potřebuje ho ke spáse duší.
sv. Pio z Pietrelciny
Kdo je sám sobě duchovním vůdcem, velkému oslu se dal do učení.
sv. Bernard
Jsme všichni slabí, ale Bůh nám dává prostředky, které nám přinesou pomoc, stojíme-li o to.
sv. Karel Boromejský
Neboj se pozemských bouří. Tvůj Anděl Strážný tě chrání svými křídly a ve tvém srdci spočívá Ježíš.
sv. Terezie z Lisieux
Když se řekne Eucharistie, řekne se všechno!

sv. Petr Luián Eymard
Lásku nejvíce ohrožuje závist a matka závisti: pýcha.
sv. Augustin
Těm, kteří používají svoji inteligenci a vzdělanost jako svou zbraň, přináší modlitba růžence největší užitek.
sv. Josemaría Escrivá
Rozsah Boží péče o nás závisí i na naší otevřenosti a odevzdání.
sv. František Saleský
Podstatou křesťanství je láska.
sv. Pavel VI.
Láska v praxi, to je opravdová výchova.
sv. Jan Bosco
Lidé této země vyjadřují svou lásku růžemi. Pán však posílá jako znamení své lásky trny.
sv. Terezie z Avily
Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.
sv. Matka Tereza
Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.
sv. Jan XXIII.
Pokud někdo uchovává vzpomínku na někoho, kdo ho zarmoutil, ranil nebo potupil, musí na něj pamatovat jako
na lékaře, jehož mu poslal Kristus a považovat ho za dobrodince. Neboť pokud se ty zarmucuješ za těchto
okolností, je to proto, že tvá duše je nemocná. Opravdu. Kdybys nebyl nemocný, netrpěl bys. Musíš tedy děkovat
tomuto bratrovi, protože díky němu znáš svou nemoc. Modli se za něj a přijmi to, co od něj přichází, jako lék,
který ti posílá Kristus.
sv. Dorotej z Gazy
Žít láskou značí zanechat všechen strach a vzpomínku na hřích.
bl. Zdenka Schelingová
Vstávejte každý den s novou odvahou.
sv. Luisa de Marillac
Svět si může všechno vzít, ale vždy mi ještě zůstane jedna pro něj nepřístupná skrýš: modlitba. Do ní je možné
ve formě naděje shrnout minulost, přítomnost a budoucnost.
sv. Rafael Josef Kalinowski
Jak papež, tak poslední věřící podléhají majestátu svědomí.
bl. John Henry Newman
Přísliby světa vždy zklamou, Boží přísliby nikdy.
sv. Augustin
Neuctívej tady Krista v hedvábném rouchu, zatímco venku na ulici, kde hyne chladem a nahotou, se o něj
nestaráš. Bůh nepotřebuje zlaté kalichy, ale zlaté lidi.
sv. Jan Zlatoústý
Pane, sama od sebe nic nezmůžu, a i kdybych mohla, nechtěla bych, protože netoužím po ničem, jen po tom, aby
se ve mně a na mně vyplnila tvá vůle.
bl. Marie Terezie Scrilli

Neustanu pečovat o udržení víry, učení evangelia u svého lidu v obcích po celé zemi, kam jen dosáhnu svými
listy, aby se mezi ně nevloudil nesvatý výklad evangelia, který by mysl zbožných zatemňoval a narušoval.
sv. Atanáz
Kristus je přítomný mezi různými lidmi a rasami a všichni jsou povoláni ke svatosti, kterou je možné dosáhnout
zachováváním Jeho přikázání a setrváváním v Jeho lásce.
sv. Jan Pavel II.
Bůh mě potřebuje, abych byla slunečním paprskem, který rozjasňuje každý den.
bl. Marie Eutýmie
Slova jsou jako ptáci, které vídáváme v naší klášterní zahradě, rychle zmizí a nezůstane po nich ani stopy.
bl. Františka de Ambosia
Důvěřujte Pánu, On jediný nás dokáže zachránit a taky zachrání.
sv. Jenovéfa Pařížská
Až v nebi budeme schopni porozumět všemu, co pro nás Bůh učinil.
sv. Marie Maravillas od Ježíše
Ježíš dopouští duchovní boje pro naše očištění, ne jako trest. Utrpení není pro naši smrt, ale pro naši spásu.
sv. Pio z Pietrelciny
Mnoho duší se dostalo do nebe skrze modlitby Panny Marie, jinak by se tam nedostali.
sv. Tomáš Akvinský
Naděje posiluje lásku a láska posiluje naději.
sv. Alfons Maria z Liguori
To, co není pro věčnost, je jistotou pro prázdnotu.
sv. František Saleský
Vše očekávej od Ježíše. Ty sám nic nemáš, nic neznamenáš, nic nemůžeš. Pokud se mu odevzdáš, On sám bude
jednat.
sv. Josemaría Escrivá
Je-li jediným cílem Bůh, dá se odolat všem protivenstvím a překonat všechny těžkosti.
sv. Virginie Centurione
Nejspolehlivějším prostředkem k poznání Boží vůle je modlitba k naší dobré Matce.
sv. Jan Maria Vianney
Jsem povolán k záchraně svého lidu.
sv. Leopold Mandič
Láska se platí jen láskou.
sv. Terezie z Lisieux
Zůstává pouze trpět a modlit se. Větší poklady jsem však nikdy neměl a ani nechci.
sv. Rafael Josef Kalinowski
Chci dělat všechno, co Ty chceš. Obětuji svá přání a svá potěšení, slabosti i plány, názory, které mě vzdalují od
Tebe a vrhají mě ke mně samému.
bl. John Henry Newman
Myslím, že moje lůžko je Boží vůlí! Všechnu bolest, kterou mi bude dovoleno na něm trpět, přijímám s ochotou
a radostí. Mám naději, že Boží vůle a má ubohost vytvoří jednotu.
sv. Anna Schäffer

Jsem celý Tvůj a všechno, co mám, je tvé. Přijímám Tě za moje všechno. Maria, dej mi své srdce.
sv. Ludvík Maria Grignion
Láska se vznešeným způsobem mísí s bolestí, proto se milující duše ve své bolesti raduje, a ve své bolestné lásce
plesá.
sv. Pavel od Kříže
Jak krásné je pomyšlení, že po svatém přijímání máme v duši celé nebe.
sv. Alžběta od Trojice
Málo mluvit s lidmi, mnoho s Bohem.
sv. Petr Klaver
Naděje není nic jiného než víra v nekonečnou Boží lásku.
bl. Charles deFoucauld
Správně pochopený a praktikovaný katechismus obnovuje svět.
bl. Josef Baldo
Milovaná matko, vidíte, že jsem velmi malá duše, která může obětovat Pánu Bohu jen velmi malé věci. A ještě
se mi často stává, že si nechám uniknout tyto malé oběti, které dávají duši tolik pokoje.
sv. Terezie z Lisieux
Křesťanovi nemůže stačit, že jenom odsoudí zlo, lež, zbabělost, násilí, útisk a nenávist, nýbrž musí být také
autentickým svědkem, nositelem a hlasatelem spravedlnosti, dobra, pravdy, svobody a lásky.
bl. Jerzy Popieluszko
Křesťanský život nespočívá v tom, abychom hodně přemýšleli, ale abychom hodně milovali.
sv. Jan Pavel II.
Ježíš a Maria jsou zákonem mé lásky a láska je zákonem mého života.
bl. Marie Bellanger
Když je ti smutno, řekni to Ježíši, který všechno ví a chápe a který je hostem tvé duše.
sv. Alžběta od Trojice
V tebe, Pane, jsem složil svou naději. Kromě lidských prostředků jsem používal modlitbu a svůj kříž. Moje
naděje tak nebyla a nikdy nebude marná.
sv. Josemaría Escrivá
Každá slza, každá kapka krve se může spojit s Ježíšovým utrpením v nejvyšší hodnotu lásky.
bl. Karel Gnocchi
V péči o trpící nám Ježíš poskytuje tisíce příležitostí vnášet naději do mnoha lidských životů.
sv. Matka Tereza
Pro Tebe, Ježíši. Pokud si přeješ.
bl. Chaira LuceBadano
Aby měl člověk Boha, musí všechno opustit.
sv. Luisa de Marillac
Kdybychom věděli, za co Bůh pokládá mši svatou, riskovali bychom životy, jen abychom mohli jít alespoň na
jednu.
sv. Pio z Pietrelciny
Odpustila jsem ze srdce všem, kteří se podíleli na mém odsouzení. Prosím, nikomu nic nevyčítejte, odpusťte
všem ze srdce tak, jak to činím já.
bl. Marie Restituta Kafková

Naděje nedokáže uhasit ani tisíce obav.
sv. Jan XXIII.
Kdo doufá ve věčnou blaženost, tomu není nic příliš obtížné.
sv. Tomáš Akvinský
Nebojte se! Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu. Otevřete svá srdce, své pochybnosti, těžkosti, své
radosti a city jeho spásné moci a dejte mu vstoupit do svých srdcí. Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jedině
On to ví.
sv. Jan Pavel II.
Na základě naší slabosti postavil Bůh tón svého milosrdenství.
sv. Vincenc z Pauly
Kříž je poklad, o který nás nechce náš Král oloupit, protože moc dobře zná jeho hodnotu.
sv. Maria Maravillas od Ježíše
Duše je schopna pro lásku k Ježíši vše vydržet.
bl. Celina Chludzińska Borzecka
Kristus chtěl, aby jeho smrt netrvala více než tři dny v obavě, že kdybychom museli na jeho zmrtvýchvstání
čekat déle, ztratili bychom naději.
sv. Řehoř Veliký
Víra rozptyluje všechnu úzkost a naplňuje srdce nadějí.
sv. Josemaría Escrivá
Na dávání almužny se mohou podílet nejen bohatí, kteří žijí v nadbytku, ale i ostatní, neboť i když nemají pro
štědrost stejné hmotné prostředky, jsou přece stejní ve svém smýšlení.
sv. Lev Veliký
Je to naše naděje, co člověku přináší pozemské štěstí.
sv. Jan Maria Vianney
Církev se nazývá viditelná, protože se skládá z lidí, neviditelná, protože ve svém životě a ve své síle spočívá na
neviditelných darech a silách, které přicházejí od Boha.
bl. John Henry Newman
Neexistuje žádný jiný žebřík do nebe než kříž.
sv. Růžena z Limy
Tomu, kdo opravdu miluje Boha, se nemůže stát nic horšího, než že bude mít dost příležitostí pro něj trpět.
sv. Filip Neri
Milovat znamená být připraven ve všem vyhovět Bohu.
sv. Terezie z Avily
Každý z nás má pracovat na místě, kam ho povolal Bůh. Jedna svíce svítí blízko svatostánku, druhá zase daleko
od Něho, ale obě slouží tomu stejnému skrytému Bohu.
sv. Josef Freidemetz
Láska narovnává pokřivené.
sv. Kateřina Janovská
Naděje nás učí očekávat vše od Boha a nic od sebe.
sv. Terezie Benedikta od Kříže

Chcete-li si zasloužit milost, aby na vás Bůh vložil kříže bez vašeho přičinění, které jsou vždycky kříži
nejlepšími, dbejte na to, abyste se s dovolením dobrého duchovního vůdce cvičili ve snášení dobrovolných
malých křížů.
sv. Ludvík Maria Grignion
Držte se růžence, jako se šplhavý pták drží stromu, protože bez naší Paní stát nemůžeme.
sv. Matka Tereza
Už jdu, Ježíši!
sv. Jana de Chantal
Ve svaté Eucharistii se sjednocujeme s Bohem, tak jako pokrm s tělem.
sv. František Saleský
Boží díla musí nést jeho razítko, a tím je kříž.
sv. Maria Maravillas od Ježíše
Neměj strach z toho, co si Bůh přeje. Nesebere ti prostor, když k tobě přijde. Naopak přijde-li k tobě, otevře před
tebou nové horizonty.
sv. Augustin
Nemůže se stát nic, co Bůh nechce. Takže cokoliv, co On chce, i když se nám to zdá nejhorší, je ve skutečnosti
pro nás to nejlepší.
sv. Tomáš More
Ráno se probuďme v lásce, celý den se odevzdávejme lásce a konejme vůli dobrého Boha, pod Jeho pohledem,
s Ním, v Něm, pro Něho samého. Když potom přijde večer, po dialogu lásky, který v našem srdci neustal,
usínejme stále v lásce.
sv. Alžběta od Trojice
Podle mého názoru modlitba není nic jiného než důvěry plné a přátelské přebývání s Bohem a srdečný
mnohokrát opakovaný rozhovor s tím, o kterém víme, že nás miluje.
sv. Terezie z Avily
Jakmile byly Ježíšovy ruce přibity na kříž, Pán přibil na kříž také naše hříchy.
sv. Bernard z Clairvaux
Nežádejte úlevy v těžkostech, proste spíše o milost dobře je snášet.
sv. André Bessette
Matko, nikdy mi nedovol ztratit ctnost čistoty. Skryj mě pod svůj plášť a chraň mi tento poklad, tím budu
Ježíšovi milejší.
sv. Gemma Galgani
Zvláště všem rodičům a katolickým vychovatelům doporučuji Papežské misijní dílo dětí, jehož cílem je rozvíjení
misijního ducha mezi dětmi, aby rodina skutečně byla nebo se znovu stala prvním společenstvím víry. Nejen ve
významu jejího přijímání, ale také dělením se o ní, a navíc, aby se rodina stala společenstvím misijním.
sv. Jan Pavel II.
Bůh nikdy nebude váhat poskytnout vám zvláštní pomoc, protože On není skoupý k tomu, kdo mu věrně slouží.
sv. Terezie Markéta Redi
Bůh se už o to postará co nejlépe sám.
bl. Marie Luisa Merkertová
Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, budou muset projít bránou zavržení.
sv. Hubert
Co máme, musíme dát ochotně a s radostí.

sv. Alžběta Durýnská
Když se od nás požaduje něco, co je proti Bohu nebo proti víře, pak nejen můžeme, ale musíme odmítnout
poslušnost.
bl. Mikuláš Gross
Je stále mnoho manželů, kteří svobodně a zodpovědně přijímají děti jako nejkrásnější dar manželství.
sv. Jan Pavel II.
Zlý duch opustí toho, kdo se vytrvale modlí, usiluje o bdělost, postí se, zachovává dobrovolnou chudobu, je plný
milosrdenství i pokory a žije láskou ke Kristu.
sv. Antonín Veliký
Žádné dílo lásky se Bohu nelíbí více než služba nemocným. Kdo slouží nemocným, nese zřejmé znamení
předurčení pro nebe.
sv. Kamil de Lellis
Kdo ostře kritizuje druhé, škodí sám sobě.
sv. Jan Zlatoústý
Svatí se nepoznávají na hoře Tábor, nýbrž na Kalvárii. Přejte si dokonalost tím, že budete toužit po utrpení.
bl. Terezie od Božského Srdce
Prožíváš-li úzkost a znechucenost, nesmíš kvůli tomu ztrácet důvěru. Spíše hledej ruku Toho, jenž je tvou
pomocí. Vzývej ho.
sv. Bernard z Clairvaux
Nedomnívejte se, že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota.
sv. Ignác Antiochijský
V bouřích světa se my křesťané držíme nad vodou jen díky tomu, že jsme neseni břevnem kříže.
sv. Augustin
Život člověka je posvátný a dobrý od samého počátku až do konce.
sv. Jan Pavel II.
Především vám přeji pokoj ve vztahu s Bohem, se sebou samými a s bližními.
bl. Marie Luisa Merkertová
Můžeme milovat Boha jen proto, že on nás miloval první. Ale to znamená, že Boží milost je v nás, a že věčný
život už v nás přebývá.
sv. Terezie Benedikta od Kříže
Je vlastností Církve, že kvete, když trpí pronásledováním, vítězí, když je potlačována, prospívá, když je stíhána
pohrdáním, stojí pevně, když se zdá, že je přemáhána.
sv. Hilarius
Růženec je nejúžasnější formou modlitby a nejúčinnějším prostředkem dosažení věčného života. Je lékem na
všechny naše hříchy a zdrojem každého našeho požehnání. Není dokonalejší modlitby.
sv. Lev XIII.
Čisté srdce je srdce, které je svobodné k tomu, aby dávalo, milovalo až k bolesti. Je to srdce, které slouží, které
miluje Boha nerozdělenou láskou.
sv. Matka Tereza
Svět slibuje mnoho, plní ale málo a dává si to draze zaplatit.
bl. Jakub Kern

Odevzdávám jeho i sebe Tvé milosti. Na nás ať se stane vůle Tvá.
sv. Alžběta Durýnská
Kdo chce projevit Bohu svou lásku, už jej miluje.
sv. Markéta Marie Alacque
Láska, toto slovo obsahuje veškerou svatost.
sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice
Lidé odcházejí, Bůh zůstává.
sv. Vincenc z Pauly
Až zemřu, zemřu mezi svými farníky. A potom jim budu pomáhat z nebe.
bl. Vladislav Bukovinskij
Nemysli si, že když v nějakém člověku nezáří ctnosti, na jaké myslíš ty, nebude mít velkou cenu před Bohem
pro to, na co ty ani nepomyslíš.
sv. Jan od Kříže
Dát se přesvaté Panně znamená cvičit se nejvýše možném stupni blíženecké lásky, neboť dáváme Marii, co
máme nejdražšího, aby to použila podle své vůle k prospěchu živých i mrtvých.
sv. Ludvík Maria Grignion
Dopřej svému tělu něco dobrého, tak aby duše měla chuť v něm bydlet.
sv. Terezie z Avily
Když nenasadíme vlastní život, jak před Bohem a před lidmi v té naší zkoušce obstojíme?
bl. Mikuláš Gross
Máš-li na starosti péče o duše, nezanedbávej přitom péči o sebe.
sv. Karel Boromejský
Písmo roste spolu s tím, kdo ho čte.
sv. Řehoř Veliký
Za to nejdůležitější v našem životě považujeme věrné a svědomité plnění svých povinností z lásky k Bohu.
bl. Marie Luisa Merkertová
Pokud se srdce nemodlí, pak se jazyk marně namáhá.
sv. Bernard ze Sieny
Útrapy vás vůbec nesmějí zneklidňovat, protože duše, které opravdu milují Ježíše, doprovázejí ho až na Kalvárii.
bl. Terezie od Božského Srdce
Den začnu prospěšně s úmyslem, že začínám sloužit Bohu a právě tento den by mohl být posledním v mém
životě.
sv. Antonín Veliký
Nezlobím se na ty, kteří mě zapírají a opovrhují mnou, vždyť mou láskou je Bůh.
sv. Alžběta Durýnská
Manželství odpovídá povolání křesťanů jen tehdy, když zrcadlí lásku, kterou Kristus - Ženich dává své nevěstě
Církvi, a kterou se Církev snaží Kristu opětovat.
sv. Jan Pavel II.
Snažně vás prosím, abyste o nemocné pečovali s láskou a trpělivostí.
bl. Marie Luisa Merkertová

Prosím Pána o milost, aby mi nedovolil vstoupit do ráje, dokud tam přede mnou nevejde poslední z mých
duchovních synů, poslední z těch, kteří mi byli svěřeni.
sv. Pio z Pietrelciny
Ježíši dovol mi trpět s Tebou. Nešetři mě.
sv. Gemma Galgani
Když je Bůh spokojený s naší dobrou vůlí a s naší upřímnou snahou, tak bychom se i my měli spokojit
s konečnými výsledky, které nám uděluje.
sv. Vincenc z Pauly
Pokud chce někdo dosáhnout toho, aby vlastnil Krista, ať to nikdy nehledá bez kříže.
sv. Jan od Kříže
Jestliže tě někdo zraní, vynalož všechny své síly na to, abys mu dokázal odpustit.
sv. Serafim Sarovský
Kde je plnost lásky, tam je pravda, neboť tam se nachází Bůh a jeho království.
sv. Hildegarda z Bingenu
Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo malé věci, ohromující nebo nepatrné, ale jen na lásce, s níž je
provádíme.
sv. Jan XXIII.
Máme dostatek všeho, aby se pokryly potřeby všech lidí, ale ne na to, aby se nasytila chamtivost všech lidí.
sv. Matka Tereza
Svá provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!
sv. Hubert
Bůh svou pomoc nikomu neodpírá.
bl. Marie Luisa Merkertová
Kdybychom jen jednou mohli vytrhnout ďáblovi knihu smrti, do níž zaznamenal všechny naše hříchy a
odpovídající tresty, jak veliký dluh bychom nalezli a jak bychom byli celí unešení radostí, že smíme raději trpět
zde na zemi po celá léta, než trpět jen jediný den na onom světě.
sv. Ludvík Maria Grignion
Když vynecháte modlitbu kvůli službě chudým, nic neztrácíte, protože sloužit chudým znamená jít navštívit
Boha.
sv. Vincenc z Pauly
Milovat! Proto bylo stvořeno naše srdce.
sv. Terezie z Lisieux
Čím jsem skleslejší pro závažnost časných obtíží, tím lépe se mi dýchá v naději na budoucí dobra.
sv. Řehoř Veliký
Jak budu moci jednou hledět na Krista, když jsem ani neuznal za vhodné darovat mu kousek chleba, když
hladověl?
sv. Jan Zlatoústý
Ježíš přichází osvobodit člověka zapleteného do sítě nenávisti a zotročeného sektářstvím a roztržkami.
sv. Jan Pavel II.
Když se budeme starat o Boží vůli, ostatní starosti nám odpadnou.
sv. Terezie Benedikta od Kříže

Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň,
aby námi nezmítala vichřice pýchy.
sv. Augustin
Radujte se, milovaní bratři, že jste unikli tolika nebezpečenstvím a neštěstím ve zmatcích tohoto světa.
sv. Bruno
Nevyhledávejte lež. Lživý život je velice krátký, zanedlouho skončí. Život z pravdy je nesmírně dlouhý, je
nekonečný.
bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše
Víc mě přitahuje ideál maličkosti než to, co mě v životě minulo a do čeho jsem ani nedorostl.
bl. Vladislav Bukovinskij
Usilovně miluj ty, kdo ti činí protivenství a nemají tě rádi, neboť tak se rodí láska v srdci toho, kde dosud není.
sv. Jan od Kříže
Jedna kapka čisté lásky je ušlechtilejší než moře vědomostí.
sv. František z Assisi
Láska je jako šíp vržený vůlí. Jestliže je vůle odpoutaná od všech pozemských věcí, věnuje svou pozornost jen
Bohu a vrhá šíp veškerou svou silou. Šíp tak zasáhne vznešeného Boha, který je Láska a vrací se zpět
s nesmírným bohatstvím.
sv. Terezie z Avily
První mol, který ničí bohatství je pýcha.
sv. Augustin
Nic není pro všechny služebníky Církve tak potřebné, jako vnitřní modlitba.
sv. Karel Boromejský
Neochvějně důvěřuji Pánu.
sv. Alžběta Durýnská
Modlím se za vás, abyste mohli zakoušet Ježíšovu žíznivou lásku ke každému z vás.
sv. Matka Tereza
Růženec je „zbraní“ pro současnou dobu.
sv. Pio z Pietrelciny
Do rajské zahrady nevstupujeme nohama, ale jedině srdcem.
sv. Bernard z Clairvaux
Rány v rodině se musí léčit a ne amputovat.
sv. Jan Bosco
Čím více miluješ Ježíše, tím lépe se modlíš.
bl. Charles de Foucauld
Nedovolte nikdy, abyste v době utrpení zapomněli, že ve sjednocení s Kristem se trápení stává cestou, která vede
k radosti zmrtvýchvstání.
sv. Matka Tereza
Každý člověk se stává hodnějším ve svém povolání, když se spojí se zbožností.
sv. František Saleský
Když bude Pán Bůh chtít, podaří se mi to.

sv. Marcel Champagnat
Bůh dopouští zármutek a strasti, aby nás očistil, abychom přilnuli jedině k Němu, který se za nás obětoval.
bl. Terezie od Božského Srdce
Pokud tě ďábel nemůže svést k hříchu, tak se alespoň raduje, že ti způsobil mrzutost a připravil tě trochu o klid
v duši.
sv. Ignác z Loyoly
Účast na Kristově Těle a Krvi neznamená nic jiného, než že se proměňujeme v to, co přijímáme.
sv. Lev Veliký
Vykonám každou věc, každou modlitbu, každou povinnost, jako bych neměl nic jiného na starosti.
sv. Jan XXIII.
Každé dítě je vzácné. Každé dítě je Boží stvoření.
sv. Matka Tereza
Krása je odrazem pravdy.
sv. Tomáš Akvinský
Tak jako rez rozžírá železo, tak závist užírá duši.
sv. Basil Veliký
Jestliže Boha neopustíš, On tě neopustí.
sv. Josemaría Escrivá
K nikomu nechovej nenávist, nežárli. Nejednej ze závisti. Nelibuj si ve sporech. Vystříhej se povýšenosti.
sv. Benedikt z Nursie
Ó, jak pravdivé je, že duše, která hledá Boha, Ho najde všude, ale zvláště v chudých.
sv. Luisa de Marillac
Nejlepším lékem proti duchovní vyprahlosti je postavit se jako žebrák do přítomnosti Boha a svatých. A jako
žebrák přecházet od jednoho světce ke druhému a prosit o duchovní almužnu se stejnou neodbytností, s jakou
žebrá o almužnu chudák u cesty.
sv. Filip Neri
Uchovej si pokoj v duši. Dovol Bohu, aby v tobě jednal.
sv. Ignác z Loyoly
Jenom pomysli, že Bůh je tady, mezi hrnci a pánvemi, a že ti stojí po boku ve vnitřních i vnějších úkolech.
sv. Terezie z Avily
V pokoře spočívá síla, která získává lidi pro Boha.
sv. Vincenc z Pauly
Chceš-li, aby se Bůh nad tebou slitoval, měj ty slitování se svým bližním v očistci.
sv. Augustin
Po pádu okamžitě vstát! Ani chviličku neponechat hřích v srdci!
sv. Jan Maria Vianney
Ve chvíli, kdy jsem uvěřil, že Bůh existuje, pochopil jsem, že nemohu dělat nic jiného, než pro něj žít. Moje
duchovní povolání se zrodilo ve stejném okamžiku jako moje víra.
bl. Charles de Foucauld

Činorodá láska léčí všechny rány, prázdná slova jen prohlubují bolest.
bl. Adolf Kolping
Z ruky jste mi kříž vytrhli, ale ze srdce nemůžete! Vždyť chci zemřít za toho, který dříve zemřel za mě!
sv. Alexandr Briant
Jsem povolán k tomu, abych dělal to, nebo byl tím, k čemu nebyl povolán nikdo jiný.
bl. John Henry Newman
Nevěřte tomu, že by nám Bůh chtěl zakazovat veškerou lásku ke světu. Nikoliv, máme svět milovat, protože
všechno, čemu dal bytí, je hodno naší lásky.
sv. Kateřina Sienská
Pokání je druhý křest, křest slzí.
sv. Řehoř Naziánský
Bůh dal vyrůst kostelům, jako by to byly přístavy na moři, abyste se v nich mohli zachránit z bouří pozemských
starostí, a abyste v nich mohli nalézat ticho a klid.
sv. Jan Zlatoústý
Usilujte o to, aby vaše zbožnost stále vzrůstala. Hleďte na cíl, k němuž směřujete, jak to dělá lučištník, když chce
střílet. Když napne svůj luk, dívá se na cíl, kam chce střílet. Tak je nutno mít vždy přímý úmysl ve všech
dobrých skutcích, neboť jinak ztratíme ovoce svého činu.
bl. Františka de Ambosia
Modlí-li se někdo, či trpí-li za duše v očistci, prospívá jim hned tato oběť a jsou tak rády, tak šťastny a tak
vděčny. Obětovala-li jsem za ně své bolesti, přimlouvaly se za mě.
bl. Kateřina Emmerichová
Nikdo na tomto světě není bez rodiny; Církev je domovem a rodinou pro každého, zvláště pro ty, kteří se
namáhají a jsou obtíženi.
sv. Jan Pavel II.
Jestliže nezvládnu sám sebe, ztratím Boha.
sv. Gerhard Majella
Trpěl jsem. Cítím se velmi šťastný, podobně jako po dobrém skutku, a věřím, že nyní smím vstoupit do svaté
síně kněžství alespoň trochu očištěný.
bl. Jakub Kern
Ježíš mě zasáhl svou láskou, vidím už jen jeho, myslím jedině na něho.
bl. Albert Marvelli
Víra, to je radost, která přichází od Boha.
sv. Jan XXIII.
Nikdy neporozumíme vlastnímu utrpení, pokud nebudeme kontemplovat Ježíšovo utrpení a nepokusíme se mu
porozumět.
sv. Anna Schäffer
Já se ničeho nebojím. Pán na mě myslí.
sv. Augustýna Pietrantionini
Jsem na straně Kristově a miluji svou Církev.
bl. Karel Lampert
Povolání nemůžeme vytvořit, je to věc Krále, aby zval, nikoliv služebníka.
sv. Petr Julián Eymard

V tajemství Nejsvětější Svátosti nám dal Bůh veškeré poklady své všemohoucnosti a odkryl nám přemíru své
Božské lásky.
sv. Josef Kupertinský
Věříme, protože milujeme.
bl. John Henry Newman
Když slepý stojí na slunci, existuje sice pro slunce, ale slunce neexistuje pro něho. Tak je bezbožný člověk slepý
ve svém srdci. Co má dělat? Má se očistit, aby mohl vidět Boha.
sv. Pavel VI.
Bližní není ten, koho mám rád, je to ten, kdo se ke mně přiblíží, bez výjimky.
sv. Terezie Benedikta od Kříže
Láska pomůže i nepřekonatelné těžkosti přeměnit v dobrovolné přijímání utrpení v obětavost.
sv. Vincenc z Pauly
Je nutné, aby manželé od samého počátku žili se srdcem i myšlenkami obracenými k Bohu, aby jejich otcovství
a mateřství z tohoto pramene čerpala sílu k neustálému obnovování se v lásce.
sv. Jan Pavel II.
Ctnost čistoty nám smrtelným lidem zajišťuje slávu nesmrtelnosti, ona je vonným balzámem, který tělo
uchovává neporušené, je jako odlesk věčného světla, které se smrtelník nemůže odvážit poskvrnit.
sv. Klára od Kříže
Pane, Tys cestou a životem a já raději ztratím pozemský život, než abych odbočil z Tvé cesty.
sv. Ludvík Toulonský
Mnoho lidí tělesně i duševně hyne a křesťanská láska nás zve k pomoci. Jsme údy Krista Ježíše, který procházel
městy i vesnicemi a konaje dobro nehrozil se práce ani smrti na záchranu lidstva. S tím vědomím se vydejte po
dvou sloužit a pomáhat ubožákům. Bůh bude s vámi.
sv. Bernard Tolomei
Protože Bůh je náš Král a náš Snoubenec, chceme se tedy k Němu přiblížit s úctou, důvěrou s projevy naší
závislosti a chceme mu dát do rukou vše, co jsme.
sv. Luisa de Marillac
Začít, to dovedou všichni. Vytrvat dovedou jen svatí.
sv. Josemaría Escrivá
Křesťany z nás činí pouze naděje na věčný život.
sv. Augustin
Můj Pane a Bože, mou spásou je být spojen s Tebou a vkládat v Tebe všechnu svou naději. Bez Tebe nemohu
činit nic dobrého, ani milovat, ani se Ti líbit, ani se vyhnout tomu, co se Ti nelíbí. Proto se k Tobě utíkám,
odevzdávám se Ti, abys mne podepíral svou silou.
sv. Bernard z Clairvaux
Ve všech věcech si zachovej svobodu ducha a sleduj, kam tě duch vede.
sv. Ignác Loyoly
Láska nežádá rozdělené srdce, chce vše nebo nic.
sv. Terezie Markéta Redi
Co to prospěje k životu věčnému?
sv. Alois Gonzaga

Nejsme na zemi proto, abychom tu opatrovali muzeum, ale proto, abychom pěstovali zahradu překypující
kvetoucím životem, která je určena pro krásnější budoucnost.
sv. Jan XXIII.
Rodina, která se společně modlí, také společně vytrvá.
sv. Matka Tereza
Nikdy nepochybuj o Božím milosrdenství.
sv. Benedikt z Nursie
Nikdo nemůže mít Boha jako Otce, kdo pohrdá Církví jako Matkou.
sv. Augustin
Všechno, co se děje proti hlasu svědomí, je hřích.
sv. Tomáš Akvinský
Člověk si své povolání sám nevybírá, ale přijímá je, a poznat je ho stojí pěknou námahu. Je zapotřebí popřát
sluchu Božímu hlasu, abychom vysledovali znamení jeho vůle. A když už jsme jednou jeho vůli poznali, musíme
ji také konat, ať už je jakákoli a ať nás stojí jakkoli mnoho sil.
bl. Charles Foucauld
Chcete-li rychle dojít dokonalosti, zvolte si za učitele Ukřižovaného a pozorně mu naslouchejte, neboť On
ustavičně mluví k našemu srdci. Spojujte se s ním v modlitbách, otvírejte mu svou duši a nepřejte si nic jiného
kromě něj. Pak žádný nepřítel nic proti vám nezmůže.
sv. Magdaléna Pazzi
Všechno pro Ježíše skrze Marii.
bl. Josef Maria Cassant
Láska vždy vítězí. S ní se dokáže všechno.
sv. Matka Terezie od Augustina
Být svatý nespočívá v tom, že budu dělat mimořádné věci, ale znamená to, že budu dělat obyčejné věci
mimořádným způsobem.
sv. Jan Bosco
Církev neustále churaví a je slabá, neboť na svém těle neustále nese umírání Pána Ježíše, aby se na jejím těle
zjevně ukázal i Ježíšův život.
bl. John Henry Newman
Je vlastností Boha, že si zvykl používat nepatrných prostředků, aby jimi vykonal velké věci.
sv. Vincenc z Pauly
Nedopřát chudým, aby měli podíl na tom, co máme, znamená okrádat je a připravovat je o život. Náš skutečný
majetek netvoří naše, nýbrž jejich věci.
sv. Jan Zlatoústý
Všechno pro Boha, který je Láska.
bl. Helena Guerra
Z Božích rukou přijatý neúspěch je pro spásu cennější než velký úspěch.
sv. Gianna Berettová-Mollová
Žij tak, abys mohl zítra umřít jako mučedník.
bl. Charles Foucauld
Hříchy, které zatajujeme, vyjdou všechny najevo. Kdo chce dobře skrýt své hříchy, musí se z nich upřímně
vyzpovídat.

sv. Jan Maria Vianney
Odchodem do nebe skončí všechny problémy. Máme naději jít tam rychle. Ježíš je naší nadějí. Vložme do Ježíše
celý náš život a dosáhneme tím nebe.
sv. Josef Moscati
Nikdy svým srdcem nebudu vyznávat nic jiného než toto: Co jsme, to jsme pouze díky Boží milosti.
bl. Marie Luisa Merkertová
Naučme se mít soucit s nedostatky bližního. Mějme na paměti, že kdyby nad námi nedržel Bůh svou ruku,
jednali bychom ještě hůř.
sv. Filip Neri
Zlému Duchu vadí nejvíce mezi křesťany zbožné, zasvěcené osoby, zvláště panny a mniši. Právě oni mají proto
překonávat pokušení tím, že nedůvěřují sobě, ale ve všem se spolehnou na Boha.
sv. Antonín Veliký
Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou neoddělitelné od zachování přikázání starozákonní Úmluvy, která pak byla
obnovena krví Ježíše Krista a darem Ducha Svatého.
sv. Jan Pavel II.
Čtvrthodiny před obrazem Panny Marie, naší Těšitelky, nezaměnil bych za rok plný světských radovánek.
sv. Gabriel Possenti
Žij tak, abys mohl zítra umřít jako mučedník.
bl. Charles Foucauld
Toužíš hledat cestu k dokonalosti? Znám jen jednu, a to je láska. Bez lásky jsou všechna i nejskvělejší díla holé
nic. Ježíš nechce velké skutky, ale oddanost a lásku.
bl. Zdenka Schelingová
Když se ti zdá něco hodně těžké, pomysli na to, že nejsme povoláni sklízet úspěchy, ale zachovávat věrnost.
sv. Matka Tereza
Jakmile se někde objeví láska, pohltí všechny ostatní pudy a promění je v lásku.
sv. Bernard z Clairvaux
Musím pracovat, dokud mám čas a mohu.
bl. Veronika Negroni de Binasc
V jednotě dvou jsou muž a žena od začátku povoláni nejen, aby žili vedle sebe nebo spolu, nýbrž jsou povoláni
také k tomu, aby žili navzájem jeden pro druhého.
sv. Jan Pavel II.
Někteří jsou tak hloupí, že si myslí, že přežijí život bez pomoci Matky Boží.
sv. Pio z Pietrelciny
Kdo slouží nemocným, slouží Kristu.
sv. Kamil de Lellis
Bez trpělivosti se nemůžeme stát svatými.
sv. Jan Bosco
Všechno, co mám a co vlastním, jsem přijal od Tebe.
sv. Ignác z Loyoly
Velká a silná duše nikdy nepadne za oběť smutku, dokonce ani ve chvíli velkého trápení.
sv. Jan XXIII.

Stanovím si, co udělám pro svou větší vytrvalost v dobrém, a hned s tím také začnu.
sv. Isidor ze Sevily
Tvá dobrotivost tě bude provázet i za hranici smrti, peníze tu ale zanecháš.
sv. Ambrož
Sobec - vždycky po svém. Zdá se, že nejsi schopen cítit bratrství v Kristu. V těch, kdo jsou kolem tebe, nevidíš
bratry, ale jen stupně k dosažení cíle.
sv. Josemaría Escrivá
Poděkujme se srdcem plným vděčnosti ještě jednou za všechno dobré, co jsme z Božích rukou obdrželi.
bl. Marie Luisa Merkertová
Veškerá síla pochází z mlčení.
sv. Bernard z Clairvaux
Pane, děkuji Ti za tvou milost a tvé milosrdenství.
sv. Alžběta Durýnská
Šťastný, kdo srdcem stoupá k nebi, jazyk užívá ke chvále Boží a oči k oplakávání svých hříchů.
sv. Jan Maria Vianney
Jako císař musím jít příkladem. Kdyby jen každý plnil své křesťanské povinnosti, nebylo by ve světě tolik
nenávisti a bídy.
bl. Karel I. Rakouský
V nejkrutějším zápase mezi dobrem a zlem, jehož je náš věk velkou arénou, nechť zvítězí vaše utrpení ve spojení
s křížem Kristovým.
sv. Jan Pavel II.
Svatost spočívá v překonání nedostatků. Přesto však zemřeme plni chyb. Kdybychom si mysleli, že ne, byli
bychom domýšliví.
sv. Josemaría Escrivá
To neuzdravuji já, ale Pán Bůh a vyprošuje to svatý Josef. Děkujte jim.
sv. André Besette
Nemůžeme zanedbávat naši povinnost milosrdenství a utíkat před nebezpečím, i kdyby šlo o život.
sv. Augustýna Pietrantionini
Naše doba potřebuje svaté a jen ti nás mohou zachránit.
bl. Jakub Kern
Chci, abys byl tak oslavován, jak jsi ponížený.
bl. Anděla Salawa
Milujte chudé, buďte spravedliví a Pán dá pokoj vaší zemi.
bl. Amadeus Savojský
Moje tajemství je jednoduché: Modlím se.
sv. Matka Tereza
Dokud žijeme, bojujeme, dokud bojujeme, je to znamení, že jsme nepodlehli, a že v nás přebývá dobrý duch. A
pokud tě smrt nezastihne jako vítěze, ať tě nalezne alespoň jako bojovníka.
sv. Augustin

Člověk by si měl připomínat Boha častěji, než kolikrát se nadechne a vydechne.
sv. Řehoř Naziánský
To, jestli bude naše modlitba vyslyšena, nezáleží na množství slov, ale na vroucnosti naší duše.
sv. Jan Zlatoústý
Když je Bůh spojený s naší dobrou vůlí a s naší upřímnou snahou, tak bychom se i my měli spokojit
s konečnými výsledky, které nám uděluje.
sv. Vincenc z Pauly
Duše nesytí a neuspokojuje znalost mnoha věcí, nýbrž vnitřní nazírání a okoušení těchto věcí.
sv. Ignác z Loyoly
Láska je zřídlem, z něhož vyvěrají všechny ostatní ctnosti. Je základem, na kterém rostou všechny větve dobrých
skutků. K lásce napomáhá svornost podrobující se vůli jiné osoby.
sv. Jan Gualbertus
Demokracie bez hodnot se snadno mění v otevřenou či zákeřnou totalitu, jak dějiny potvrzují.
sv. Jan Pavel II.
Bůh nikdy nepřestává být otcem svým dětem.
sv. Antonín z Padovy
Přítomnost Boha vůči mně je tak důvěrná, že se i zdá nemožné ji ztratit.
sv. Pavlína Wienteiner
Přátelství nemá být celním úřadem na vybírání povinných dávek, ale zdrojem radosti a krášlení života.
sv. Ambrož
Ať je to z lásky k Bohu!
sv. Felix Amoroso
Milovat Krista bez Utrpení je pouze dětská hra.
bl. Eduard Poppe
Jsme stvořeni od Boha z lásky a láskou, a touto cestou se k němu musíme vrátit.
sv. Magdaléna de Pazzi
Člověk nemůže žít bez lásky.
sv. Jan Pavel II.
Co se dělá z lásky, je darem samého Boha.
sv. Vincenc z Pauly
Kdo nemiluje, nezná Boha, neboť Bůh je Láska.
sv. Luisa de Marillac
Možná se nejvíce modlíme, když toho nejméně říkáme, a možná se modlíme nejméně, když toho říkáme nejvíce.
sv. Augustin
Kdybys byl skutečně prosil o obrácení, bylo by ti darováno.
sv. Jan Maria Vianney
Mé povolání je psát o Marii, sloužit Marii, milovat Marii.
bl. Bartoloměj Longo
Dokonce ani Bůh by nedokázal udělat nic pro člověka, který mu neposkytl žádný prostor. Je zapotřebí zcela se
vyprázdnit, abychom ho dokázali vpustit dovnitř, aby tam mohl jednat, jak se mu zlíbí.

sv. Matka Tereza
Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty, jinak by se totiž kameny nespojily a dům by se
zhroutil. A takovou maltou je pokora. Jakákoliv ctnost, která není spojena s pokorou, není pravou ctností a
nemůže plnit svůj účel. Když konáme dobro, musíme ho konat s pokorou.
sv. Dorotej z Gazy
Napomínat druhého člověka jistě můžeš, ale ne tak jako bys byl jeho nepřítel, který požaduje spravedlnost, ale
jako lékař, který podává lék nemocnému. Kristus ti totiž nepřikázal, abys byl tvrdým a přísným soudcem.
sv. Jan Zlatoústý
Kristus přišel na svět především proto, aby se člověk dozvěděl, jak ho Bůh miluje!
sv. Augustin
Nesmíme se nikdy mstít za utrpěnou bolest, byť by byla sebevíce ponižující. Naopak musíme odpustit z celého
srdce, i když se tomu naše srdce vzpírá.
sv. Serafim Sarovský
Svatí by se mnohdy nepoznali v tom, co o nich píšeme.
sv. Terezie z Lisieux
Stále odkládáte růženec na později, nakonec se ho nepomodlíte vůbec, protože usínáte. Pokud to jinak nejde,
modlete se ho i na ulici, aniž by si to někdo všiml. Navíc vám to pomůže být v Boží blízkosti.
sv. Josemaría Escrivá
S tím, co máš v rukou, nakládej jako s cizím majetkem, je ti svěřen jen na krátký čas, ten uplyne a pak bude po
tobě žádáno vyúčtování.
sv. Basil Veliký
Dospělí se Božím cestám musí učit od dětí; z jejich schopnosti důvěřovat a odevzdat se.
sv. Jan Pavel II.
Buďte ve svém jednání laskaví. Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic
nedělejte v hněvu. Jestliže je někdy nutno postupovat s přísností, pak jen tehdy, je-li to skutečně zapotřebí
a v odpovídající spravedlivé míře. Máte-li však pochybnosti, dávejte vždy přednost přívětivosti a vlídnosti před
přísností.
bl. Charles Foucauld
Nesnaž se rozsévat tam, kde to má na starost někdo jiný, ale dobře se starej o svoji zahradu.
sv. Pio Pietrelciny
Je lepší trochu hluku než hněvivé a podezíravé mlčení.
sv. Jan Bosco
Ten, který tě stvořil, tě chce celého.
sv. Augustin
Své nebe si nosíme v sobě, protože ten, který utěšuje zástupy blažených, se ve víře a tajemství dává poznat i nám
samotným.
sv. Alžběta Catez
Nade všechno se snažte, aby Bůh byl co nejvíce milován.
bl. Františka de Ambosia
Pane, ať se mi stane, jak Ty chceš; dovol mi pochopit Tvou vůli.
bl. Rupert Mayer
Moje Neposkvrněná Matko, nedovol mi nic z toho, co Ježíš nechce.

bl. Terezie Manganiello
Jsem-li schopný obstát před Božím soudem, co mi mohou udělat lidé!
bl. Karel Leisner
Nejvznešenější silou člověka je rozum. Nejvyšším cílem rozumu je poznání Boha.
sv. Albert Veliký
Boží prozřetelnost nás nikdy neopustí v díle, které děláme na její pokyn.
sv. Vincenc z Pauly
Kříž nám říká, že není pádu bez naděje ani trny bez jediné hvězdy, ani bouře bez přístavu, v němž by nebylo
možné zakotvit.
sv. Jan Pavel II.
Stále důvěřuj svému Bohu. On nikdy žádnou bitvu neprohraje.
sv. Josemaría Escrivá
Člověk nežije z lásky, kterou přijímá, ale hlavně z té, kterou daruje.
sv. Matka Tereza
Nikdy nepotvrdím zjevného bludaře a raději vydám svůj život, než bych se zpronevěřil katolické pravdě a
schválil, co zavrhla Církev.
sv. Silverius
Chceš-li se stát svatou, neměj jiný cíl, než působit Ježíšovi radost.
bl. Zdenka Schelingová
Mějte důvěru v Boha a Marii Immaculatu, buďte věrní.
sv. Pavlína Wienteiner
Neznám na světě nic krásnějšího, vznešenějšího a ideálnějšího, než přispívat k Boží slávě spoluprací na spáse
duší.
bl. Marie Terezie Ledóchowska
Ten, kdo není pokoušen, není osvědčován; kdo není osvědčován, nepostupuje kupředu.
sv. Augustin
Modlitba znamená myslet s láskou na Ježíše.
bl. Charles Foucauld
Čím velkorysejší budeš k Bohu, tím více sám na sobě zakusíš jeho velkorysost.
sv. Ignác z Loyoly
Pojďme milovat Lásku věčnou, od níž jsme tak velice milovány.
sv. Magdaléna de Pazzi
Mám ráda svou službu, poněvadž mi umožňuje, abych mohla mnoho trpět, pracovat a modlit se a kromě těchto
věcí nic jiného si na světě nepřeji a nehledám.
bl. Anděla Salawa
Kořen krize manželství a rodiny spočívá ve špatně chápané svobodě.
sv. Jan Pavel II.
Jen neříkejme: Já žiji v blízkosti Eucharistického Spasitele. Čehopak bych se mohl bát? Jidáš také žil ve
společnosti Vykupitele. Ale já miluji Boha. Vždyť Jidáš také z počátku miloval Spasitele, ale vlažnost postupně
udusila jeho lásku a učinila jej zrádcem.
sv. Julián Eymard

Volej s úctou k Marii a tvá bída nezůstane bez povšimnutí, protože ona je milosrdná, je to Matka milosrdenství.
sv. Bernard z Clairvaux
Nestyďme se vyznávat Ukřižovaného, v důvěře si prsty označujme čelo a dělejme znamení kříže nade vším, nad
chlebem, který jíme, nad pohárem, který pijeme. Dělejme je při odchodu i příchodu, před usnutím i po
probuzení, v chůzi i při odpočinku.
sv. Cyril Jeruzalémský
Naším horlivým a zákonitým úsilím bude hledat Boží slávu ve službě trpícímu lidstvu.
bl. Marie Luisa Merkertová
Právem se zastáváte zdravého životního prostředí, rostlin a zvířat! Ale ještě rozhodněji řekněte své ano lidskému
životu, který je v řádu stvoření vysoko nade všemi stvořenými skutečnostmi viditelného světa.
sv. Jan Pavel II.
Ďáblovi možno odporovat a zápasit s ním, ale s lidmi je zapotřebí žít v pokoji a raději mnohokrát ustoupit, než
zapříčit rozbroje.
sv. Sába
Čím více utrpení na mne Ježíš posílá, tím více jsem přesvědčena, že mne miluje.
sv. Hildegarda z Binghemu
Jestliže se snad má duše vzdaluje od svého klidu a pokoje, kéž je přivolána k Tobě skrze to, co je v ní
nejvnitřnější.
bl. Petr Favre
Láska k Bohu a k bližnímu jsou základem naší víry.
sv. Josef Kupertinský
Čím budeme zvědavěji poznávat a vyhledávat chyby jiných, tím méně poznáme své.
bl. Františka de Ambosia
Když muže a ženu spojuje opravdová láska, tak každý z nich bere na sebe osud druhého jako svůj vlastní i za
cenu námahy a utrpení, aby ten druhý měl život a měl ho v hojnosti.
sv. Jan Pavel II.
Křesťan je člověk, který s touhou očekává Krista.
bl. John Henry Newman
Bůh nás vede přes všechny obtíže.
sv. Luisa de Marillac
Všechny bytosti, ať mluví či mlčí, zvěstují Tebe.
sv. Řehoř Naziánský
Začněte dělat, co je nezbytné, poté to, co je možné, a náhle zjistíte, že děláte nemožné.
sv. František z Assisi
Nevidíš-li Boha, láska k druhým tě přivede k tomu, abys ho viděl. Nemiluješ-li svého bratra, kterého máš před
očima, nemůžeš milovat Boha, kterého nevidíš.
sv. Augustin
Vždycky mi byla vzdálena myšlenka, že Boží milosrdenství je vázáno na hranice Církve. Bůh je Pravda. Kdo
hledá pravdu, hledá Boha, ať je mu to jasné nebo ne.
sv. Terezie Benedikta od Kříže
Kde je s láskou radost, tam je láska pevná.
sv. Jan Zlatoústý

Lékem na obtíže je laskavost.
sv. Vincenc z Pauly
Nezapomínejte, že na tomto světě žije mnoho dětí, mužů a žen, kteří nemají to, co máte vy. A myslete na to,
abyste i je milovali láskou, která až bolí.
sv. Matka Tereza
Člověče, vždyť ty jsi chudák, který musí Boha prosit úplně o všechno.
sv. Jan Maria Vianney
Všechny potíže při modlitbě plynou z jediné příčiny, že se člověk modlí, jako by tu Bůh nebyl.
sv. Terezie z Avily
Naděje není nic jiného než důvěra v nekonečnost Boží lásky.
bl. Charles Foucauld
Nelze milovat Ježíše a nevidět lásku Mariinu, která je s ním tak dokonale spojena a navíc je naší Matkou.
sv. Magdaléna de Pazzi
Spiritualita křesťana nesmí být ani útěkem před světem, ani aktivismem, který se přizpůsobuje rozmarům módy.
Proniknuta Duchem Svatým se snaží proměňovat svět.
sv. Jan Pavel II
Tak jako je nanejvýš dobré, když někdo správně užívá moci nad mnohými, je také nejvýš zavrženíhodné, když
někdo své moci zneužívá.
sv. Tomáš Akvinský
Svou víru za žádných okolností nezradím, neboť chci spásu své duše.
bl. Pavel Petr Gojdič
Již nyní přijímám rád z tvých rukou jakýkoliv způsob smrti, se všemi bolestmi, utrpením a strastmi, které ji
budou doprovázet, jak se Tobě zlíbí.
sv. Josef Cafasso
Každý lékař má pacientovi připomenout, co ještě pro něj může učinit kněz.
sv. Gianna Berettová-Mollová
Jak velká je moc modlitby! Je jako královna, která má kdykoliv přístup ke králi a může získat vše, o co prosí.
sv. Terezie z Lisieux
Kněžské povolání je jistě pokoj a radost, ale je to také kříž a mučednictví. Neboť kněz je zcela zasvěcen Kristu a
jedná s jeho mocí a s jeho posláním. V tom je jeho velikost a jeho důstojnost, ale také jeho utrpení a agonie.
Buďte tedy spojeni se svými kněžími: milujte je, ctěte je, podporujte je a především se za ně modlete.
sv. Jan Pavel II.
Snažme se obzvláště o poznání Srdce Ježíšova, abychom snášeli slabosti bližních včetně našich vlastních chyb
s trpělivostí.
bl. Marie Luisa Merkertová
Z hříšníka se stává člověk Bohu milý, jakmile se pokoří. Když se pokoříme, i kdybychom byli zločinci, pokora
nás změní ve spravedlivé.
sv. František Saleský
Každému věřícímu stojí po boku anděl jako ochránce a pastýř, aby vedl člověka k životu.
sv. Basil Veliký
Ztratili jsme ráj, ale dostalo se nám nebe, aby zisk byl větší než ztráta.

sv. Jan Zlatoústý
Žijme spolu ve veliké jednotě a srdečnosti.
sv. Luisa de Marillac
Děkujme Spasiteli, že nám smrt osladil nadějí na vzkříšení, které zaručil svým zmrtvýchvstáním. Žijme tak,
abychom se nemuseli bát smrti. Pokud nevede do záhuby, není zlem, ale přechodem k lepšímu životu.
sv. Honorát z Arles
Třikrát blahoslavená Matko, vyslyš a přijmi moje modlitby a budiž mojí prostřednicí u Syna. Děkuji Ti, žes mně
prokázala veliké milosti a vysvobodila mne z nesnází a nebezpečí.
sv. Řehoř Naziánský
Číst Písmo svaté znamená jít si pro radu k Ježíši Kristu.
sv. František z Assisi
Nic jsme si na svět nepřinesli a nic si z něj neodneseme.
sv. Makarius Veliký
Stromy a hvězdy tě poučí o tom, co by ses nikdy nenaučil od profesorů.
sv. Bernard z Clairvaux
Být dobrý nespočívá v tom, nedopustit se nějakého nedostatku, ale mít dobrou vůli se napravit.
sv. Jan Bosco
Čistotu ducha jsem získal pouze z vědy Boží. A při čtení Písma svatého jsem poznal, že čtení pouze světských
knih otravuje ducha. I mne dovedly takové knihy zlákat svým sladkým jedem.
sv. Řehoře Naziánský
Přicházejte k Panně Marii. Milujte ji! Neustále se modlete růženec. Modlete se ho dobře. Modlete se ho tak
často, jak jen můžete. Buďte lidmi modlitby. Ať vás nikdy neunaví modlit se, to je naprosto nezbytné. Modlitba
rozechvívá Srdce našeho Boha a získává všechny potřebné milosti.
sv. Pio z Pietrelciny
Pravá láska bolí. Vždycky musí bolet. Musí být bolestné někoho milovat; musí být bolestné ho opouštět, člověk
by rád za něho umřel. Když lidé vstupují do manželství, musí se všeho vzdát pro svou vzájemnou lásku. Matka,
která dává život svému dítěti, snáší mnoho utrpení. Slovo „láska“ trpí tak často nepochopením a zneužitím.
sv. Matka Tereza
Boží moudrost mají jen ti, kdo odložili stranou moudrost a s dětskou nevinností slouží Bohu s láskou.
sv. Jan od Kříže
Podle našich slov se pozná naše srdce.
sv. Vincenc z Pauly
Přeji Vám velkodušnost, jež pro Boží lásku neshledá nic obtížným.
sv. Luisa de Marillac
Kříž, který nosíme na prsou, znamená, že jsme na sebe vzali službu kříže neboli utrpení, oběti a smrti.
sv. Kamil de Lellis
Jsme povoláni, abychom dali k dispozici své síly v rozjímání o zmrtvýchvstalém Kristu a vstoupili do školy
Panny Marie.
sv. Jan Pavel II.
Dnes vidíme lidi, co pro neužitečné maličkosti vyhlašují válku, a ve své ohromné nevědomosti a aroganci se
snaží do zla zatáhnout co nejvíce jiných. A do toho všeho se přimíchává víra a oni pak vláčejí po svých

soukromých sporech posvátné Boží jméno. A není nic bolestnějšího, když se nakonec proto lidé začnou
nenávidět.
sv. Gregor z Nyssy
Důvěra v Boží prozřetelnost je pevná a živá víra, že nám Bůh může pomoci, a že to udělá. To, že nám dokáže
pomoci, je zjevné, vždyť Bůh je všemohoucí. To, že nám opravdu pomůže, je jisté, protože zaslíbil na mnoha
místech Písma svatého, a protože je věrný svým slibům.
sv. Matka Tereza
Zázrak se neděje proti řádu přírody, nýbrž proti našemu stupni poznání přírody.
sv. Augustin
Raději budu devětkrát podveden, než abych jednou neobdaroval toho, kdo to skutečně potřebuje.
sv. Jan XXIII.
Mluvte s ním o všem, jenom neusilujte o pěkné a vzletné výrazy, ale mluvte s ním prostými slovy tryskající
přímo ze srdce.
sv. Terezie z Lisieux
Modlete se růženec. Ať je požehnáno vytrvalé opakování „zdrávasů“, které očišťuje neustále opakování vašich
hříchů.
sv. Josemaría Escrivá
Buďte pomalí v posuzování.
sv. Jan Bosco
Vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Pokoj ale nespadne nikomu jen tak do klína. Stojí to mnoho úsilí a také
přemáhání.
sv. Benedikt
Jsem přesvědčena, že kdyby nikdo nepotřeboval spásu, jen já sama, Bůh by pouze pro mne udělal všechno, co
udělal. A tak by měl uvažovat každý.
sv. Juliána z Norvichu
Již se blíží čas, kdy všemocný Pán zavolá své přátele.
sv. Alžběta Durýnská
Pouze se silou danou shůry můžeme překonat naší vlažnost a slabost.
bl. Marie Luisa Merkertová
Účinnější než umrtvování, které děláme podle vlastní volby, je kříž, který Bůh uloží člověku vnitřně i navenek.
sv. Terezie Benedikta od Kříže
Abychom překonávali zlo dobrem, musíme být stateční všichni společně. Modleme se, abychom byli osvobozeni
od strachu a zastrašování, ale především od tužby po pomstě a násilí.
bl. Jezry Popieluszko
Nebudu hloubat o budoucnosti, ale svěřím ji Boží prozřetelnosti.
sv. Antonín Veliký
Nehleď na to, co jsi ty sama, nýbrž hleď na našeho Pána, který je u tebe a v tobě.
sv. Vincenc z Pauly
Úplně zapomeňte na sebe. Vše čiňte, jak nejlíp umíte, pokud druzí nebudou šťastní!
sv. Františka Salesia Aviat
Pane, zkroť také mne, abych byl více služebníkem a méně medvědem.
bl. Romedius z Tharu

Naše víra není z tohoto světa, ale musí tento svět osvěcovat.
bl. Mikuláš Gross
Rodina je svatyní života, tedy onou buňkou společnosti, která život miluje a přijímá.
sv. Jan Pavel II.
Chceš-li, aby tvoje modlitba byla skutečně účinná, dělej to, co dělali apoštolové: spoj se s Marií, pros Marii a
Maria bude prosit za tebe.
bl. Helena Guerra
Více se sluší poslouchat Boha než lidi, proto se nepřestanu klanět jedinému a pravému Bohu a nikdy se Krista
nezřeknu.
sv. Dionýsius Alexandrijský
Nejsi na světě proto, aby ses bavil, vydělával peníze, jedl a spal.
sv. Jan Bosco
Když se tělo postí, duch se očišťuje, mysl pozdvihuje, tělo duchu podrobuje, srdce pokořuje a žádostivost
vystřídá světlo čistoty.
sv. František z Paoly
Usmívej se na každého, nezáleží na tom, kdo to je, a to ti pomůže, že porosteš do větší lásky vůči každému.
sv. Matka Tereza
Vše obnovit v Kristu.
sv. Pius X.
Žít v pokoji, to je záležitost lásky.
sv. Tomáš Akvinský
Poznej sám sebe jakožto Boží obraz a jen se podívej, jak jsi jej přemaloval cizími obrazy.
sv. Bernard z Clairvaux
Stal se tím, čím jsme my, aby z nás mohl udělat to, čím je On.
sv. Atanáš Veliký
Boží slávou je živoucí člověk. Avšak životem člověka je hledět na Boha.
sv. Irenej z Lyonu
Víme dobře, že svatá Panna je Královnou nebe a země, ale je více Matkou než Královnou.
sv. Terezie z Lisieux
Boží vůle, jsi mým rájem.
sv. Pavla Frassinetti
Každý život i ten, který se ostatním lidem zdá nejméně významný, má v Božích očích věčnou a nekonečnou
hodnotu.
sv. Jan Pavel II.
Jediný den, v němž jsem netrpěla, byl pro mne ztraceným dnem.
sv. Alfonza Muttathupadathu
Láska nikdy nezahálí, spokojenost často.
sv. František z Assisi
Nikdo neposlouchá lépe než ten, kdo poslouchá z lásky.
sv. Ambrož

Jako Marii vedla přítomnost Boha k pokorné a láskyplné službě bližním, podobně i naše spojení s Bohem se
musí odrážet ve skutcích blíženecké lásky.
bl. Titus Brandsma
Člověče, proč si myslíš, že jsi bezcenný, když jsi Bohu tak vzácný? Proč se znevažuješ, když si tě Bůh tolik
váží? Proč hledáš, z čeho jsi stvořen a ne to, k čemu jsi stvořen?
sv. Petr Chryzolog
Nestačí vykonávat to, co od nás Bůh požaduje, když to nechceme dělat z lásky k Němu.
sv. Vincenc z Pauly
Objímejte celý svět poutem lásky, milujte vždy všechny tvory čistou láskou, tedy bez nejmenšího nezřízeného
přilnutí a afektu, milujte je, protože Bůh je miluje a chce, abyste je milovali.
sv. Magdaléna de Pazzi
Neztrácej víru a vše bude dobré!
sv. Marie Venegas de la Torre
V době, kdy se zdá, že všechno vede k rozpadu té základní společné buňky, je potřeba pracovat na tom, aby
rodina skutečně byla nebo se znovu stala prvním společenstvím víry. Nejen ve významu jejího přijímání, ale také
dělením se o ni, a navíc, aby se rodina stala společenstvím misijním.
sv. Jan Pavel II.
Buďte pokorní a vždy pevně věřte Boží prozřetelnosti. Pak se opravdu nikdy nemusíte nechat i přes nepříznivé
okolnosti znepokojit a být vystrašení.
sv. Pavlína Wienteiner
Láska je ctnost, která pohnula Tvůrce všech věcí, aby se sám stal tvorem. Lásku schvaluje Spasitel jako souhrn
plnění všech povinností.
sv. Jan Gualbertus
Modlit se znamená sjednocovat se po čtyřiadvacet hodin denně s Ježíšovou vůlí, žít skrze Něho a s Ním a
v Něm.
sv. Matka Tereza
Bůh si natolik váží pokání, že i ta nejnepatrnější stopa pokání ve světě, je-li pravá, mu dává zapomenout na
hřích, takže by byly odpuštěny i všechny hříchy ďáblům, pokud by dokázali projevit lítost.
sv. František Saleský
Obecně charakterizuje pýchu to, že osoba, která jí podlehla, v sobě nepociťuje žádnou vinu.
sv. Jan Maria Vianney
Nikdy neupadej pro všední hříchy v malomyslnost. Jsme z křehkého materiálu, nikoliv z mramoru a vrcholu
dokonalosti nelze dosáhnout najednou, ale jen po stupních.
sv. Hyacinta de Mariscottis
Nedovedu-li se usebraně modlit, budu ve své poustevně klidně sedět a z lásky k Ježíši ji střežit.
sv. Makarius Alexandrijský
Přijměte Ukřižovaného za Otce a On vás naučí všemu potřebnému.
sv. Eustochia Calafato
Slova „…i kdyby mě Bůh zabil, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty…“ mě uchvacovala již od dětství,
ale uplynulo hodně času, než jsem dospěla k tomuto stupni odevzdanosti.
sv. Terezie z Lisieux

Velcí světci pracovali pro Ježíšovu slávu a já jen pro jeho radost. Nechci si shromažďovat zásluhy pro nebe, chci
pracovat jen z lásky k Ježíši.
bl. Zdenka Schelingová
S každým dnem ve mně narůstá touha přijímat nové utrpení za obrácení duší.
sv. Anna Schäffer
Ze všeho, co máme, můžeme svým nazývat jen to, co dáme chudým, to je náš poklad v nebi, ostatní nám bere
smrt.
sv. Rupert
Křesťan je bez lásky jako socha stojící jen díky své váze.
sv. Vincenc Palotti
Teď si musíme vzájemně pomáhat do nebe.
bl. Karel I. Rakouský
Ať si jen hříšné tělo trpí, má-li se mu jednou dostat odměny.
bl. Bernard Peroni
Každý den, který míjí, tě přibližuje životu.
sv. Josemaría Escrivá
Kristus, náš počátek, Kristus naše cesta a náš průvodce. Kristus, naše naděje a náš cíl!
sv. Pavel VI.
Odevzdávejme se úplně Boží Prozřetelnosti, ta zařídí všechno tak, jak potřebujeme.
sv. Vincenc z Pauly
Láska začíná dnes. Dnes někdo trpí. Dnes je někdo na ulici. Dnes má někdo hlad. Dnes se musíme nasadit.
Včerejšek je pryč. Zítřek tu ještě není. Jen dnes můžeme o Bohu svědčit tím, že milujeme, sloužíme, sytíme
hladové, oblékáme nahé, zajišťujeme chudým střechu nad hlavou. Nečekej do zítřka. Když jim nedáme nic dnes,
budou zítra mrtví.
sv. Matka Tereza
Vzdávejme díky Bohu Otci skrze Syna v Duchu svatém, neboť ve svém nekonečném milosrdenství, jimž si nás
zamiloval, se nad námi slitoval a probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy,
abychom v něm byli novými tvory novými díly jeho rukou.
sv. Lev Veliký
Misionář je ničím, když nezosobňuje Ježíše Krista.
bl. Pavel Manna
Jedna hodina utrpení má větší cenu než sto let rozkoší.
sv. František de Camporosso
Podmínkou spravedlnosti na světě je víra v nekončící věčný život člověka.
sv. Stanislav Papciński
Čiňte dobro pro Boha.
sv. Jan z Boha
Nemáme nic jiného než tento krátký život na to, abychom žili z víry.
bl. Zdenka Schelingová
Sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale že vždycky znovu vstaneme.
sv. Augustin

Kráčejte nohama na zemi a srdce mějte v nebi.
sv. Jan Bosco
Zkouška vede k trpělivosti, trpělivost vede k naději.
sv. Jan Maria Vianney
Ježíši, věčný Veleknězi, zachovej srdce svých sluhů, jaké je chceš mít; učiň, aby jejich svaté dlaně zůstaly
neposkvrněné a žehnej jejich práci.
sv. Marie Venegas de la Torre
Po lásce, kterou dlužíme Ježíši Kristu, musíme dát vedoucí místo v našem srdci lásce jeho matce Marii.
sv. Alfons Maride de Liguori
Každá práce musí být poznamenána pečetí lásky k Ježíši.
bl. Titus Brandsma
Jde o to ani ne tak více mít, jako více být.
sv. Jan Pavel II.
Nestydím se zemřít, hanbou je pouze hřích, nikoliv smrt.
sv. Wolfgang
Jdu k slavnosti: pro Krista jsem žila, pro Krista umírám.
bl. Marie Restituta Kafková
Mohu nespat, mohu nejíst, ale nemohu být bez modlitby.
sv Pio z Pietrelciny
V Bohu je štěstí navždycky.
bl. Celina Chludzińska Borzecka
Každý den přece rozjímám o životě Ježíše. Snažím se ho poznat zblízka a myslet ve všem tak, jak by myslel On.
bl. Alfons Rodriguez
Nejít na svaté přijímání je jako zemřít u pramene vody.
sv. Jan Maria Vianney
Na mém pohřbu nechci, aby lidé plakali, ale aby zpívali celým svým srdcem.
bl. Chaira Luce Badano
Jaká je to radost z poznání, že Ona je naše matka! Miluje nás a pozná naše slabosti, z čeho máme mít strach?
sv. Terezie z Lisieux
Uznat selhání je úkon statečnosti a odvahy.
sv. Jan Pavel II.
Buď je naděje ctností teologickou, nebo vůbec žádnou.
sv. Tomáš Akvinský
Pravá láska a bolest v životě jsou nerozlučitelné, tak jako je růže spojená s trny.
sv. Rita
Mysli na to, že dříve, než vstoupíš do zaslíbené země, musíš překročit Rudé moře a poušť.
sv. Jan Bosco
Naše tělo vstane z mrtvých, náš život bude věčný! Kéž by se této slíbené skutečnosti vyrovnala naše víra.
sv. Pavel VI.

Kořeny nabírají sílu v zimě.
sv. Augustin
Člověk je nejbohatší tehdy, když je podobný Ježíši.
sv. Vincenc z Pauly
Naděje na budoucí dobro nám stačí, abychom dokázali přijímat oběti.
sv. Terezie z Lisieux
Kdo doufá v Pána, nebude zklamán.
sv. Albert Veliký
Vše čiň nezištně, jen z čisté lásky, jako by nebylo ani odměny ani trestu. Ale ve svém srdci posiluj slavnou
naději na nebe.
sv. Josemaría Escrivá
Duše je životem těla. Životem duše je Bůh.
sv. Antonín z Padovy
K dokonalosti neexistují zkratky.
bl. John Henry Newman
Naděje, milá sestro víry, otevíráš nám bránu věčného života. To ty chráníš mou duši před nepřátelským
zmatkem.
sv. Kateřina Sienská
Církev a svět má velmi zapotřebí uctívání svátosti Eucharistie. V této svátosti lásky na náš čeká sám Ježíš.
Nelitujme nikdy času, abychom se tam s Ním mohli s úctou setkat. Naše uctívání by nikdy nemělo přestat.
sv. Jan Pavel II.
Zmrtvýchvstání, které Kristus ukázal na sobě, se jednoho dne uskuteční na nás. Slíbil nám je, neboť hlavu
následují do slávy i údy.
sv. Řehoř Veliký
Hledáš-li Boha a přitom nevíš, kde začít, uč se modlit a snaž se o to denně.
sv. Matka Tereza
Při větších nepříjemnostech si šeptám: Ježíši, pojď se mnou, spolu ji požehnáme.
bl. Zdenka Schelingová
To je ten den, po kterém jsem toužil. Hodina, kterou vítám. Děkuji Ti, Pane, že mohu trpět pro Tvé jméno.
sv. Haštal
Bůh ve své Prozřetelnosti určil, že nám neodpomůže od našeho zla, a že nám nepopřeje své milosti jinak, než
skrze modlitbu, a že skrze modlitbu někteří spasí jiné.
bl. František Palau y Quer
Jsou snad svatí na to, aby nás zahanbili? Ano. Mohou být i na to. Potřebujeme to, abychom odhalili nebo nově
objevili správné pořadí hodnot.
sv. Jan Pavel II.
Modlitba je klíč, jímž se duším v očistci otvírá brána nebe.
sv. Augustin
Laskavé srdce spolucítí s bližním.
sv. Vincenc z Pauly

Nikdo nevidíme do lidského srdce, mnohý začal horlivě, ale stal se vlažným a jiný lhostejný dostoupil vysokého
stupně dokonalosti.
sv. Roman
Století rostou a upadají podle toho, jak se uctívá Nejsvětější svátost oltářní.
sv. Julián Eymard
Opravdu, mnozí lidé nemají dveře, nemají zámky pro svá ústa.
sv. Jan Maria Vianney
Modlitba je pro duchovní život tím, čím je tep pro srdce a dýchání pro život tělesný.
bl. John Henry Newman
Ježíši, jsi naděje těch, kdo se kají, jsi láska pro ty, kdo tě hledají, jsi dobro pro ty, kdo po tobě touží.
sv. Bernard z Clairvaux
Snášej utrpení v tomto životě, je jen krátkým snem. Raduj se, neboť tvůj Otec a Bůh tě má velmi rád, a pokud
mu nebudeš klást překážky, čeká tě po ošklivém snu krásné probuzení.
sv. Josemaría Escrivá
Existuje ten, který drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, který má v rukách klíče od smrti a od podsvětí.
Jen On se může plně zaručit za slova: Nebojte se!
sv. Jan Pavel II.
Člověk musí nejprve sám jednat, aby motivoval k jednání druhé.
sv. Luisa de Marillac
Myslím, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a
v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili jeden
z druhého.
sv. Matka Tereza
Proč se člověk honí za zlatem? Člověk má přece mnohem vyšší cenu než zlato! Je Božím Synem a jeho hodnota
spočívá v něm samém. Zlato člověka neosvobodí z jeho pout, pouze způsobí, že budou lesklejší.
sv. Charbel Machlúf
Zde jsme jen na pouti.
sv. Edmund Kampián
Nemiluješ-li toho, kdo tě miluje, alespoň si ho važ více než sebe.
sv. Jan Bosco
Nezapomeňte, že ďábel se nebojí našich sportovišť ani kinosálů, ale naší svatosti.
bl. Alfréd Ildefons Schuster
Světec se liší od ostatních obyčejných lidí tím, že věci, kterou ho vedou k Bohu, bere mnohem vážněji než druzí.
bl. Placid Riccardi
Jak veliký je kněz. Kněze dobře pochopíme až v nebi. Kdybychom ho chápali na zemi, umřeli bychom ne
zděšením, ale láskou. Všechna ostatní dobrodiní od Boha by nám nic neprospěla bez kněze. K čemu by vám byl
dům plný zlata, kdybyste neměli někoho, kdo vám otevře jeho dveře? Kněz má klíč od nebeských pokladů a
otvírá bránu k nim. Je to hospodář Pána Boha, správce jeho statků.
sv. Jan Maria Vianney
Neváhejme spěchat na pomoc zemřelým a obětovat za ně své modlitby.
sv. Jan Zlatoústý

Vše v klidu, uváženě a s odvahou.
bl. Karel Leisner
Čím větší chceš být před Bohem, tím buď pokornější.
bl. Gertruda
Pán mne volá, abych vydal počet ze svého života. Kolísám mezi strachem a nadějí. Nechť se mnou Bůh učiní,
jak se mu líbí.
sv. Bruno
Přinést evangelium těm, kteří ho neznají. To je největší dar.
sv. Jan Pavel II.
Pán Ježíš mne zprvu odloučil ode všeho pozemského a roznítil ve mně horoucí lásku k umrtvování a pokoře.
sv. Markéta Marie Alacoque
Každá modlitba, každá oběť, každá námaha a trápení se stávají, jsou-li spojeny se správným záměrem, svatou
setbou Boží, která dříve či později přinese plody.
bl. Jakub Kern
Když se Bůh svěřil nějaké duši, učiní tak bez rozruchu, způsobem klidným, milým a líbezným.
sv. Vincenc z Pauly
Připomínka mých pochybení mě vede k tomu, abych se nikdy nespoléhala na vlastní síly, vždyť ty samy o sobě
jsou slabé, ale ta připomínka ke mně ještě více promlouvá o Boží lásce a milosrdenství.
sv. Terezie z Lisieux
Co znamená deset, dvacet, padesát let utrpení, když nás po něm čeká nebe navěky!
sv. Josemaría Escrivá
Kdybychom my křesťané žili tak, jak bychom měli, pohanské děti by na nás patřily s větším úžasem než na ty,
kteří konají zázraky.
sv. Jan Zlatoústý
Velká síla a pevnost lásky, která dobude a spoutá samotného Boha. Šťastná duše, která miluje, neboť Pán je
jejím vězněm a vykoná všechna její přání. Je totiž takový, že vyhoví tomu, kdo jej z lásky a po dobrém o cokoli
žádá.
sv. Jan od Kříže
Maria - Kráčíš-li za ní, nesejdeš z cesty, prosíš-li ji, nemusíš zoufat, rozjímáš-li o ní, nechybuješ, drží-li tě, stojíš
pevně, chrání-li tě, jsi beze strachu, vede-li tě, kráčíš bez únavy, je-li ti milostivá, dojdeš cíle. Zdržuje Syna, aby
netrestal, zdržuje ďábla, aby neškodil, udržuje ctnosti, aby se nerozprchly, chrání zásluhy, aby se neztratily,
střeží milosti, aby neunikly.
sv. Bernard
Znám jen jedno, co je třeba dělat v každém dni i noci tohoto života: milovat Ježíše, milovat ho celou silou svého
srdce a ustavičně pro něho zachraňovat všechny duše. Chci, aby byl milovaný.
bl. Zdenka Schelingová
V naději se zcela svěřujeme všemohoucnosti toho, který řekl: Nic nemůžete činit beze mne.
sv. Matka Tereza
V tom záleží velká revoluce křesťanství - změnit bol v ovoce utrpení.
sv. Jan Maria Vianney
Bez jednoty není mír.
bl. Marie Klára od Dítěte Ježíše

Bože, jestli existuješ, dej se mi poznat!
bl. Charles Foucauld
Prosím Pána o jedinou věc, abych sloužil po celý život jeho chudým.
bl. Karel Gnocchi
První věc, s níž se člověk v životě setkává, i tou poslední, k níž vztahuje své ruce, kterou má za nejdražší, i když
si jí vždy neumí vážit, je rodinný život.
bl. Adolf Kolping
Bůh je nám blíže než my sami sobě.
sv. Augustin
I cesta víry je cesta temná.
sv. Terezie Benedikta od Kříže
Lidé se neostýchali zaměnit vlastní slepotu se smrtí Boha.
sv. Pavel VI.
Doporučuji vám toto: vytvářejte jedno srdce a jednu duši, milujte Boha a služte mu. Šiřte jeho slávu opravdovou
láskou.
sv. Jan Bosco
Věřit v něho znamená konat jeho vůli.
sv. Irenej z Lyonu
První a hlavní zbraní proti ďáblovi je upřímnost. Každé upřímné slovo je šípem vystřeleným přímo do srdce zla.
Každá upřímná zpověď je kopím, které probodne jeho srdce.
sv. Charbel Machlúf
V tebe, Pane, doufám, nezemřu navěky.
sv. Ambrož
Buďme pokorní, pamatujme na to, že Boží láska nás může vždy podržet.
sv. Jan Maria Vianney
Když myslím na utrpení a bolesti, které na mě čekají, jsem tím radostnější, čím víc příležitosti předvídám, ve
kterých budou moci Ježíšovi dokázat svou lásku a vydělat na živobytí pro svoje duchovní děti. Zde na zemi
nemáme co očekávat, zůstává nám jen utrpení. Věčnost pro nás nebude dost dlouhá na to, abychom mu za ně
dost poděkovali.
bl. Zdenka Schelingová
Nic tě nemá znepokojovat, nic nelekat. Trpělivost dosáhne všeho.
sv. Terezie z Avily
Zůstaň při mně, abych se stal světlem a zářil druhým.
bl. John Henry Newman
Když odpouštíme, odpouští se i nám.
sv. František z Assisi
Maria, je tou nejněžnější matkou lidského pokolení, je to útočiště hříšníků.
sv. Alfons z Liguori
Ať naší jedinou ambicí je touha zůstat opravdu malými, neznámými a všemi zapomenutými a stát se tak
privilegovanými zadost činícími dušemi Srdci Ježíšovu.
bl. Marie Caiani

On jediný je Cesta, a vyplatí se vykročit po ní, je Světlo a vyplatí se zažehnout je, je Život, který stojí za to, aby
byl žit, a je Láska, kterou se vyplatí milovat.
sv. Matka Tereza
Když miluji Krista, všechno je lehké. Cítím, jak pomalu vylévám krev za toho, koho miluji.
bl. Zdenka Schelingová
Andělský Chlebe, toužím po Tobě celým srdcem.
sv. Luisa de Marillac
Pokora vyzvedne v duši všechny ostatní ctnosti. Jestliže se pokoříme, stanou se z nás hříšných Boží miláčci.
sv. Vincenc z Pauly
Kněz pokračuje na zemi ve spásném díle Kristově.
sv. Jan Maria Vianney
Kněžské svěcení není udělováno jen jako pomocný prostředek jednotlivci, nýbrž je to dar pro celou Církev.
sv. Tomáš Akvinský
Znamením upřímné lítosti je vystříhat se špatné příležitosti.
sv. Bernard z Clairvaux
Záleží především na tom, aby člověk rozhodně začal.
sv. Terezie z Avily
Budeme-li my s Ním, i on zůstane s námi a nikdy nás neopustí.
bl. Karolína Kózka
K modlitbě není zapotřebí hledat krásné myšlenky, ale stačí vylít své srdce.
sv. Alžběta Catez
Dobře umí žít ten, kdo se umí dobře modlit. Jako se tělo člověka živí pokrmem, tak jeho vnitřní život
modlitbami a rozmluvou s Bohem.
bl. Augustin Kazotic
Ježíš, než zemřel, odpustil svým katům a já z celého srdce odpouštím tobě.
bl. Jan Gonza Martínez
Křivdy, které se mi dějí, jsou sice bolestné, ale jsou užitečné pro spásu mé duše.
sv. Edmund Rich z Abingdonu
Nechceme ztratit odvahu, děláme, co je v našich silách, to ostatní dostaneme od Pána.
bl. Marie Luisa Merkertová
Nechci prosit Pána o nic jiného, než aby se děla jeho vůle.
sv. Alžběta Durýnská
Jsme vyzýváni, abychom milovali život každého člověka a chránili ho, abychom ustavičně a aktivně pracovali na
tom, aby v naší době, která je poznamenána příliš mnoha znameními smrti, byla konečně nastolena nová kultura
života, která bude výsledkem úcty k pravdě a lásce.
sv. Jan Pavel II.
Ať se nám v budoucnu stane cokoli, přinesme to Bohu jako oběť smíru.
bl. Jindřich Krzysztofik
To, co činí Církev a její děti skutečně velkými, je konec konců láska.
bl. Alfréd Ildefons Schuster

Čerpejte svou sílu jednoduše ze své radosti z Ježíše. Buďte šťastní a plní pokoje. Přijímejte všechno, co On dává.
A dávejte, cokoli od vás bere, a to jen s velkým úsměvem.
sv. Matka Tereza
Bůh nechce naše vědomosti ani naši práci, když Mu nepatří celé srdce!
sv. Vincenc z Pauly
Moudrosti má dvě oči: jedno, které hledí dopředu na to, co je zapotřebí vykonat, a druhé, které hledí nazpátek na
to, co bylo vykonáno.
sv. Ignác z Loyoly
Neboj se, že tvůj život jednoho dne skončí. Více se boj toho, že propásneš šanci vůbec jej začít správně žít.
bl. John Henry Newman
Kromě Božího milosrdenství neexistuje pro člověka žádný jiný zdroj naděje.
sv. Jan Pavel II.
Jenom ten, kdo se skutečně zamyslel nad tím, jak těžký je kříž, dokáže také pochopit, jak těžký je hřích.
sv. Anselm z Canterbury
Je to velká ctnost, umět snášet nedokonalosti druhých a poznávat svou nedokonalost.
bl. Františka de Ambosia
Zatím jsme ostatním kázali, jak je třeba snášet utrpení. Někdy jím musíme sami projít prakticky, abychom svá
slova potvrdili.
bl. Pius Bartosik
Ty, jenž můžeš nahradit vše v mém srdci, znič, spal, vyrvi všechno, co se Ti ve mně nelíbí.
sv. Alžběta Catez
Důvěřuj, velké srdce! Bůh je nám Otcem a nikdy nás neopustí.
bl. Brigita Morello
Biskup má vynikat ctnostmi a dobrými skutky, nikoliv krásným, drahým vybavením a přepychem.
sv. Tomáš de Villa Nova
Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, nýbrž v rozporu s tím, co o přírodě víme.
sv. Augustin
Kristus přijal smrt, abychom se nebáli smrti ani my; zjevil nám svoje zmrtvýchvstání, abychom i my mohli ve
zmrtvýchvstání doufat.
sv. Řehoř Veliký
Církev si váží systému demokracie, protože zajišťuje účast občanů na politickém rozhodování, zaručuje
ovládaným možnost volit a kontrolovat své vlády a v případě nutnosti je pokojnou cestou vyměnit.
sv. Jan Pavel II.
Mladší nechť proto mají v úctě ty starší, a starší ať milují ty mladší.
sv. Benedikt z Nursie
Pohlédneš-li na kříž, pochopíš velikost jeho lásky. Pohlédneš-li do jesliček, pochopíš něhu jeho lásky k tobě i ke
mně, ke tvé rodině a ke každé rodině.
sv. Matka Tereza
Každá rodina je svatou rodinou, protože je k obrazu Trojjediného Boha. Pokřivit rodinu znamená pokřivit Boží
obraz.
sv. Charbel Machlúf

Vyrobil jsem drahocenný popel: spálil jsem nedopatřením pětisetfrankovou bankovku, ale co, to není zdaleka tak
hrozné, jako kdybych spáchal jediný všední hřích.
sv. Jan Maria Vianney
Kdo nemiluje, netrpí.
bl. Zdenka Schelingová
Kněží přijali zplnomocnění, jaké Bůh nepropůjčil andělům ani archandělům. Bůh tam nahoře potvrzuje všecko,
co koná kněz zde dole na zemi.
sv. Jan Zlatoústý
Ani v duších blažených, ani v duších zavržených není naděje.
sv. Tomáš Akvinský
Křesťan je svou podstatou člověk, který doufá.
bl. John Henry Newman
Naděje pro křesťana je nadějí Abraháma, jenž očekává život tam, kde se vše zdá neplodné jako Sářino lůno.
sv. Jan Pavel II.
Nezapomínejme: Zůstáváme-li věrní svému povolání, vděčíme za to modlitbě, máme-li úspěch při své práci,
vděčíme za to modlitbě, setrváváme-li v lásce, vděčíme za to Bohu a modlitbě.
sv. Vincenc z Pauly
Naděje, svou sladkostí a mírností nám pomáháš vše překonat.
sv. Augustin
Je nějaký pádnější důvod naší naděje než nekonečné milosrdenství našeho Boha?
bl. Charles Foucauld
Pánu se líbí, když všechno, co pro něj konáme, děláme s radostí.
sv. Jan Bosco
Těm, kdo ho milují, proměňuje Bůh všechno v dobro, i jejich bludné cesty a chyby nechává Bůh, aby se obrátili
k dobrému.
sv. Augustin
Pane, ty chceš být se mnou i já chci být s Tebou a už nikdy se od tebe neodloučit.
sv. Alžběta Durýnská
Vše se snažím dělat, co nejlépe a zbytek dělá Pán. S jeho pomocí se vše stává lehké a krásné, protože máme
dobrého Pána.
bl. František Garáte Aranguren
Učme se bránit své přesvědčení a neprojevovat nenávist vůči svým protivníkům. Nestěžujeme si na dobu, ale
spíše sami na sebe.
bl. Frederik Ozanam
Mezi důvody nevyslyšení proseb se vždy najde jedna z následujících příčin: buď je prosba předčasná nebo jen
neoprávněná a vedená ješitností nebo by se prosící pyšnili vyslyšením nebo by se nakonec stali nedbalými po
získání toho, oč prosili.
sv. Jan Klimak
Důvěřujte Bohu, zachovávejte přikázání, vystříhejte se marných myšlenek a kajícností si udržujte duši čistou.
Náš nepřítel má tisíce možných způsobů, kterými nám chce uškodit. Jeho útoky mohou přispět k našemu
povznesení, jen když mu budeme umět odpírat. Zlých duch se bojí bdění na modlitbách, života v postu,

trpělivosti, dobrovolné chudoby, pokory s opovrhováním chválou a čisté lásky ke Kristu. Tím vším nad ním
zvítězíte, proto této zbroje používejte.
sv. Rimagil
Víra v Krista trvá na věky! Jdu na smrt za to, že miluji Ježíše a věřím v něj.
sv. Tomáš Mkinstuba Jihyoe
Jsme tady, protože to Bůh dovolil, jsme v jeho rukou. Máme-li stát se mučedníky, budou do nás nejspíš střílet, a
pokud ne, budeme svobodni. Prosím pouze Pána, aby mi dal svou lásku a milost, a to mi stačí.
bl. Pavel Meléndez Gonzalo
Existuje hlad po obyčejném chlebu, ale také hlad po lásce, dobrotě a vzájemné úctě, a to je veliká bída, kterou
dnes lidé tolik strádají.
sv. Matka Tereza
Bůh promlouvá v tichu srdce a tobě stačí jen naslouchat.
sv. Matka Tereza
Kdo je pokorný a laskavý, bude milován ode všech, od Boha i od lidí.
sv. Jan Bosco
Modlit se růženec je svěřit naše modlitby milosrdným srdcím Ježíše a jeho matky Marie.
sv. Jan Pavel II.
Bože, dej nám odvahu chránit každý nenarozený život. Vždyť dítě je největším Božím darem, rodině, národu a
světu.
sv. Matka Tereza
Bohu se nelíbí věci dělané násilím.
sv. Jan Bosco
Dovol mi, abych všechno přinesl před tvou tvář, abych se zeptal na tvůj souhlas při všem a mohl všechno
vykonat s tvým plným požehnáním.
bl. John Henry Newman
Je to tak - co se týče tvých schopností, jsi nula. Pokud jde o společenské postavení, jsi nula. Další nula jsi
z hlediska ctností i talentu. Ale když před tyto nuly dáš Krista, jak vysokou máš náhle hodnotu.
sv. Josemaría Escrivá
Nepouštějte se do rozhovoru s ďáblem. Ukončete rozmluvu, ještě než zazní první slovo. Rozmlouvejte jen
s Bohem.
sv. Charbel Machlúf
Pán po nás nežádá velké činy, ale pouze odevzdání a vděčnost. Nepotřebuje naše skutky, nýbrž pouze naši lásku.
sv. Terezie z Lisieux
Naděje má účast na naprosté jistotě víry, z níž vyrůstá.
sv. Tomáš Akvinský
Každý snáší bližního v té míře, jak ho miluje. Když se milujete, také se snášíte, když přestáváte milovat,
přestáváte si rozumět.
sv. Řehoř Veliký
Cíl každého úsilí je jen jeden: být u něho, u Ježíše.
bl. Zdenka Schelingová
Klidně zemřu, ale nikdy neodpadnu.

sv. Tomáš Tran Van Thien
Prosím ty, kteří se už pustili do dobré věci, aby i navzdory obavám z námahy a zápasu nikdy necouvli. Ať
nespoléhají na vlastní sily a ať vloží svou důvěru v Boží milosrdenství.
sv. Terezie z Lisieux
Přidržujme se Boha a On se potom bude držet nás a s Ním máme všechno!
sv. Vincenc z Pauly
Nešťastní jsme jen tehdy, když nemilujeme Boha.
sv. Jan Maria Vianney
Je skutečně dobré zažít, že už skrze malý čin je svět lidštější.
sv. Luisa de Marillac
Rozjímat o věcech je kromě sebepoznání tím nejdůležitějším na duchovní cestě, kterou se kráčí k poznání Boha,
a to rozjímáním o jeho velikosti a vznešenosti stvoření.
sv. Jan od Kříže
Slova při modlitbě potřebujeme my, ne Bůh. Potřebujeme slova, abychom si sami připomněli a ujasnili, oč
vlastně prosíme, ne že bychom si mysleli, že je třeba Pána poučovat nebo přemlouvat.
sv. Augustin
Dávejme pozor na to, kam nás Ježíš směřuje, a vkládejme svá chodidla do jeho stop. Ježíše následuje pouze ten,
kdo ho napodobuje.
sv. Řehoř Veliký
Opakování Totus Tuus každý den, životem v harmonii s Marií, můžeme dosáhnout zkušenost důvěry a bezmezné
lásky k Otci, něhy Ducha Svatého a transformace sebe v podobu obrazu Krista.
sv. Jan Pavel II.
Největší věc, kterou mi Všemohoucí prokázal, je to, že poukázal na moji maličkost a neschopnost vždy a
všechno dělat dobře.
bl. Zdenka Schelingová
Miluji Tě, můj Bože, v darech Tvých, miluji Tě v mé nicotnosti. I v ní uznávám Tvou nekonečnou moudrost.
Miluji Tě v tolika různých a nečekaných překážkách, kterými doprovázíš můj život. Miluji Tě ve všem, jak
v utrpení, tak v pokoji.
bl. Marie Terezie Scrilli
Malá láska je vrozena, velké se musíme učit.
sv. Jan Bosco
Je-li to nutné, budu pro svou víru trpět, ale obětovat budu pouze Pánu, který učinil nebe i zemi, moře a všechny
věci, které jsou v nich. Nikdo mne však nedonutí obětovat démonům.
sv. Kryšpína Tagorenská
Pán neříká, že nepřátele nemáme nenávidět, ale že je máme milovat. Nevyzývá nás jenom nečinit zlé těm, kteří
nám škodí, nýbrž prokazovat jim dobro. A Kristus jde ještě dál; nepřikazuje nám totiž nepřátele jen milovat, ale
dokonce se i za ně modlit. Ježíš to odplácí nejvyšší odměnou: tito lidé se stanou podobní Bohu.
sv. Jan Zlatoústý
Buďme pokorní ve svých myšlenkách, pokorní ve svých slovech, pokorní při zastávání posvátné služby.
bl. Hyacint Cormier
Jakmile v tobě jednou zapustí kořeny Boží pokoj, začneš ten pokoj přinášet i druhým a budeš je uzdravovat ze
strachu o život a z pochybností.
sv. Charbel Machlúf

Složte vše k nohám kříže a tam spočívejte v pokoji. Když si nemůžeme odpomoci od nějaké věci, která se příčí
rozumu, musíme ustoupit, zmlknout a dokonce i upustit od všeho rozumování - za předpokladu, že se vám zdá,
že je to nad rozum, abychom měli pokoj. Neboť my jsme vždy nakloněni k smyslovosti, a co není dobré, se nám
jako dobré zdá.
bl. Františka de Ambosia
Pane, můj Bože, má jediná naděje, vyslechni mě ve své velkomyslnosti a nedopusť, abych ve své únavě
ochaboval, naopak dej, abych stále horlivě hledal tvou tvář.
sv. Augustin
Schopnost doufat v blaženost neplyne ze zásluh, nýbrž je darem milosti.
sv. Tomáš Akvinský
Narozeniny našeho Pána jsou narozeninami míru.
sv. Lev Veliký
Udělej se mnou, co chceš. O nic nesmlouvám. Nechci se předem dovědět, jaké máš se mnou úmysly.
bl. John Henry Newman
Někteří svatí nazývali sebe samé odpornými zločinci, protože viděli Boha, viděli sebe samé - a ten rozdíl.
sv. Matka Tereza
Pochválen buď Pán, který mě zachránil před sebou samou!
sv. Terezie z Avily
Apoštolové milovali Pána a svět jim v tom nebyl překážkou, i když na svět museli myslet, modlili se za něj a
hlásali v něm evangelium.
sv. Silván z Athosu
Všechno vaše jednání dělejte s pohledem na Boha - kvůli Jeho lásce.
sv. Luisa de Marillac
Naší víře více prospěla Tomášova nevíra, než víra věřících učedníků.
sv. Řehoř Veliký
Musíte svou slabost porazit, ne si z ní dělat záminku, proč se vzdát. Když nesete Kristův kříž, žádné utrpení vás
nemůže srazit. Žádná únava vás nemůže udolat, kráčíte pevně, trpělivě a tiše.
sv. Charbel Machlúf
Nepolevuj v modlitbě a když pocítíš obtíže a vyprahlost, už kvůli tomu v ní vytrvej, protože něco ze tvé duše se
nedá zahlédnout v době štěstí a útěchy.
sv. Jan od Kříže
Boží Syn přijal lidskou přirozenost a v ní snášel všechno, co patří k lidskému životu. Právě to je pro lidi tím
nejúčinnějším lékem na pýchu, na lakotu, hněvivost, nevěru a bázlivost.
sv. Augustin
Bůh je tak veliký, že je hoden toho, abychom ho hledali celý život.
sv. Terezie z Avily
Přirozené plánování rodičovství neznamená nic víc než sebekontrolu v rámci vzájemné lásky.
sv. Matka Tereza
Naděje má účast na naprosté jistotě víry, z níž vyrůstá.
sv. Tomáš Akvinský
Člověk nemůže žít bez naděje, všichni lidé v někoho a v něco doufají.
sv. Jan Pavel II.

Dej, ať pracuji, jako by všechno záviselo na mně, ale zároveň dej, ať v tebe důvěřuji tak, jako by všechno
záviselo na tobě.
sv. Ignác z Loyoly
Ubozí zavržení, co musí poslouchat ustavičně po celou věčnost, jaké křiky a nářky trpících!
sv. Alfons Liguori
Žít znamená měnit se. Být dokonalý znamená projít mnoha a častými změnami.
bl. John Henry Newman
Abychom mohli mnoho dostat, musíme mnoho dát.
sv. Jan Maria Vianney
Dojde-li k něčemu jinému, než oč prosíme, měli bychom to trpělivě snést a za všechno děkovat, a neměli
bychom ani v nejmenším pochybovat, že je určitě lépe, když se děje to, co chce Bůh, než co si přejeme my.
sv. Augustin
Dal mi čas na tomto světě, abych mohla splnit svůj slib: trpět pro ty, kdo sami trpěli, a dát svůj život za jejich
život.
bl. Zdenka Schelingová
V každém případě je život příliš složitý, než abychom se k němu postavili s chytře vymyšleným plánem na
zlepšení a mohli mu definitivně a jednoznačně předepsat, jaký by měl být.
sv. Terezie Benedikta od Kříže
Miluj Ježíše. Ničeho se neboj. I kdyby ses dopustil všech hříchů na světě, Ježíš ti zopakuje svá slova. Mnoho
hříchů ti bylo odpuštěno, protože jsi mnoho miloval.
sv. Pio z Pietrelciny
Bůh ví všechno. Dopředu ví, že po zpovědi zase začnete hřešit. A přece odpouští. Jde dokonce tak daleko, že
záměrně zapomíná na budoucnost, jen aby nám mohl odpustit.
sv. Jan Maria Vianney
Zákon byl jako škola, jako předpověď budoucích dober.
sv. Irenej z Lyonu
Na sklonku našeho života budeme souzeni podle své lásky.
sv. Jan od Kříže
Tebe Bůh hledá víc než tvé oběti.
sv. Augustin
Bůh se skutečně stal člověkem ve svém Synu a narodil se z Panny Marie. Právě toto narození a později utrpení a
smrt na kříži a vzkříšení bylo v lidských dějinách vrcholem Božího zjevení o sobě, když se neviditelný Bůh
zjevil v Kristově viditelném lidství. Bůh už nemohl zajít dál ve svém přiblížení se člověku.
sv. Jan Pavel II.
Modlete se k Ježíši Kristu, On vás vyslyší, otevřete mu svá srdce, On do nich vstoupí a daruje vám pokoj.
sv. Charbel Machlúf
Jedině Kristus je pravý kněz, ostatní jsou jeho pouhými služebníky.
sv. Tomáš Akvinský
Cítíme-li zodpovědnost, zahanbení či zděšení při prohřešku proti hlasu svědomí, pak to zároveň znamená, že je
tu někdo, komu se zodpovídáme, před kým se stydíme, jehož nároků na nás se děsíme.
bl. John Henry Newman

Kdybych získala všechnu sílu a zdraví, co jsem mívala, nechtěla bych je, pokud by se to protivilo Tvé vůli, Pane.
Chci všechno, co Ty chceš, a proto, že to chceš Ty. Chci stejně milé i protivné věci.
sv. Mechtilda
Dbej o dobrou pověst svých nepřátel.
sv. Jan Maria Vianney
Bůh je s každým, kdo mu důvěřuje.
bl. Marie Luisa Merkertová
Naše dokonalost záleží v tom, že víme, že jsme nedokonalí.
sv. Augustin
Život kříže je život vedoucí k Bohu.
sv. Jan Bosco
Vy bojovníci Kristovi, nehořekujte nade mnou, ale spíše se radujte, že mi bylo dáno pro vyznání Ježíše Krista
trpět.
sv. Leokádie
Naděje očekává věčný život, jímž je sám Bůh, z Boží ruky.
sv. Tomáš Akvinský
Prosím vás s pokorou a důvěrou, abyste Kristu dovolovali promlouvat k člověku. Jen On má slova věčného
života.
sv. Jan Pavel II.
Stejně jako láska není bez naděje, není ani naděje bez lásky, a ani láska a naděje bez víry.
sv. Augustin
Pán je nablízku, nezarmucujte jej.
sv. Alžběta Durýnská
Ve chvílích těžkostí obraťme se na Marii, naši mocnou Orodovnici a Prostřednici u Boha.
bl. Helena Aiello
Všechna povolání od Boha mají to společné, že požadují okamžitou poslušnost, že volají k věcem, které jsou
nejprve temné, že volají do nejistoty, takže uposlechnout může jenom věřící. Povolání se neděje jen jednou, ale
často. Kristus nás volá po celý náš život.
bl. John Henry Newman
Tím, že Kristus dovršil vykoupení svým utrpení, povýšil zároveň i lidské utrpení na úroveň vykoupení. Proto se
každý člověk může podílet svým utrpením na výkupném utrpení Kristově.
sv. Jan Pavel II.
Touha se stále modlí, i když jazyk mlčí. Ale kdy modlitba usíná? Když vychládá touha.
sv. Augustin
Radím vám, konejte dobro, kdykoliv můžete, a nečekejte odměnu od světa, ale jedině od Boha.
sv. Jan Bosco
Mariina velikost spočívá v její pokoře.
sv. Matka Tereza
Aby se člověk pokořil, vyzpovídal a napravil, musí nejprve hřích poznat.
sv. Jan Maria Vianney

Nenamáhejte se hledat pravdu daleko od Krista, mimo něj žádná pravda neexistuje. Kristus je jedinou pravdou.
Když poznáte Krista, poznáte pravdu a budete svobodní. Kristus chce, abyste byli svobodní.
sv. Charbel Machlúf
Tento svět se svým bohatstvím, radovánkami a poctami pomine, ale nebe a peklo nepominou nikdy.
sv. Jan Maria Vianney
Náboženství je jako zahrada, která není krásná a kouzelná, jestliže se v ní nachází jen jediný druh stromů,
naopak jich musí obsahovat více. Také náboženství má různé řeholníky, z nichž některý vyniká v oddanosti, jiný
v milosrdenství, další v poslušnosti či pokání. Avšak nemusíte se rmoutit, pokud nemůžete vést život v takové
přísnosti, jakou si přejete.
sv. Bernard z Corleone
Důvěřujte Bohu. Je lepší zemřít, než ztratit víru. Děkuji Bohu, že jsem se narodil katolickým rodičům, kteří mě
naučili základům svaté víry. Děkuji Bohu, že mě při svatém křtu povolal k víře a do řádu sv. Františka. Přál bych
si, aby celý svět byl katolický a obrácený ke klanění pravému Bohu Stvořiteli a Vykupiteli.
sv. Ignác z Laconi
Chci být tím, čím mě chceš mít, chci všechno to, co chceš se mnou udělat.
bl. John Henry Newman
Chci vám říct toto: My se postíme, ale ďábel nejí vůbec nic. My bdíme, ale ďábel vůbec nespí. Vyvarujme se
proto pýchy. Kvůli ní ďábel padl z nebe a jejím prostřednictvím nás chce přilákat k sobě. Varujme se i
marnivosti tohoto světa, který je jako polní tráva, která uvadá.
sv. Melánie
To, co tě činí smutným, co tě zneklidňuje, odhoď pryč.
sv. Jan Bosco
Živ svůj vnitřní život modlitbou, usebraností a mlčením. Měj Ježíše vždy v mysli, v srdci a na rtech.
bl. Helena Aiello
Pane, budeš-li mne uchovávat ve své lásce, nebude mi nic chybět.
bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše
Milujte chudé a neobracejte s k nim zády, protože pokud jim ukážete záda, nastavíte je Pánu Ježíši. On sám se
pro nás stal hladovým, nahým, bezdomovcem, tak abyste vy dostali příležitost ho milovat.
sv. Matka Tereza
Boží slávou je živoucí člověk.
sv. Irenej z Lyonu
Chcete-li se dozvědět, co znamená vnitřní osvobození a pravá radost, nezapomínejte na svátost smíření. V ní se
skrývá tajemství trvalého duchovního mládí.
sv. Jan Pavel II.
Dobrý člověk je svobodný, i kdyby byl otrokem. Zlý člověk je otrokem, i kdyby byl králem.
sv. Augustin
Ať je můj život jedinou modlitbou, jediným skutkem lásky.
sv. Alžběta Catez
Desatero není v žádném případě souborem nějakých svévolně uložených povinností tyranské vrchnosti. Dnes,
stejně jako navždy, je to jediná budoucnost lidské rodiny. Chrání člověka před ničivou mocí sobectví, nenávisti a
lži. Odhaluje mu všechna falešná božstva, která ho zotročují: k té patří sebeláska, touha po moci a po požitku,
která vylučuje z lidského života Boha, která podvrací právní řád, a která ponižuje lidskou důstojnost i našich
bližních.
sv. Jan Pavel II.

Vznešenost a krása víry spočívá v tom, že máme to srdce se něčeho odvážit.
bl. John Henry Newman
V opravdově milujícím srdci buď žárlivost zabíjí lásku, anebo láska zabíjí žárlivost.
sv. Jan Pavel II.
Jako jsou sluneční hodiny závislé na slunci, tak jsem závislý na Tobě.
bl. John Henry Newman
I kdybych dnes večer neměla vůbec nic, co bych mu mohla nabídnout, pak bude jeho právě to nic.
sv. Terezie z Lisieux
Adorace by měla stát na počátku veškerého našeho konání a měla by tvořit významnou část našeho života.
bl. Charles de Foucauld
Nedokážu pochopit, jak se Bůh může dívat na moji tak maličkou a krátkou námahu a odměňuje mě věčným
odpočinkem a z nebe mě zve k onomu štěstí, které jsem až dosud hledal tak liknavě. Nabízí mi za několik slz,
které jsem prolil pro něho, ten poklad, jaký je korunou za velkou námahu a nářek.
sv. Alois Gonzaga
Odvrátit se od Tebe, můj Bože, znamená upadnout; obrátit se k Tobě znamená znovu vstát; a navrátit se k Tobě
znamená zrodit se k novému životu.
sv. Augustin
Kdo nechce trpět s Ježíšem na zemi, nebude se moci radovat s Ježíšem v nebi.
sv. Jan Bosco
Sloužit znamená nabízet lidem pomoc vlastním tělem a prostřednictvím modlitby klepat na nebe vlastní duší.
sv. Jan Klimak
Pokud se člověk nenechá proměnit láskou, zemře, protože Bůh je láska.
sv. Charbel Machlúf
Mnoho křesťanů žije tak, jako by nevěděli, proč se nacházejí na tomto světě.
sv. Jan Maria Vianney
Důvěra v Boží prozřetelnost je pevná a živá víra v to, že nám Bůh může pomoci, a že to udělá. To, že nám
dokáže pomoci, je zjevné, vždyť Bůh je všemohoucí. To, že nám opravdu pomůže, je jisté, protože to zaslíbil na
mnoha místech Písma svatého, a protože je věrný svým slibům.
sv. Matka Tereza
Pokrok duše nespočívá v tom, že duše hodně myslí na boha, nýbrž v tom, že Boha nesmírně miluje; tuto lásku si
pak získá rozhodnutím pro něho vykonat.
sv. Terezie z Avily
Jestliže chcete, aby váš život byl veselý a klidný, usilujte o to, abyste stále setrvávali v milosti Boží.
sv. Jan Bosco
Zoufalství, stejně jako naděje, předpokládá touhu. Neboť věci, po nichž netoužíme, nepřinášejí ani naději ani
zoufalství.
sv. Tomáš Akvinský
Každá rodina objevuje a nalézá v sobě nepřeslechnutelnou výzvu, která je současně její důstojností a její
odpovědností: rodino, staň se tím, čím jsi. Společenstvím života a lásky.
sv. Jan Pavel II.
Kdyby byl pro nás Bůh pochopitelný, nebyl by to Bůh.
sv. Augustin

Bez víry nelze prohlubovat naději, jež by byla schopna odolávat životním zklamáním a především smrti.
sv. Jan Pavel II.
Kdykoliv začínáš něco dobrého, co nejusilovněji pros Boha, aby to sám dokončil.
sv. Benedikt z Nursie
Člověk je tak veliký, že se nemůže spokojit s ničím tady na zemi. Spokojený je jedině tehdy, když se obrátí
k Bohu. Vytáhni rybu z vody, nepřežije to Stejně je na tom i člověk bez Boha.
sv. Jan Maria Vianney
Dílo lásky, o které mě Pán požádal, mělo být výrazem jeho utrpení, protože mě povolal na cestu kříže.
bl. Helena Aiello
Dělej druhým dobro, vždy je někdo, kdo potřebuje tvou pomoc, kdo je vedle tebe. Podej mu pomocnou ruku, i
když tě to bude něco stát.
sv. Jan Bosco
V první řadě jde o to, rozhodně začít. Ten, kdo začne, už tím urazil kus cesty.
sv. Terezie z Avily
Místo k modlitbě si ctnostná duše dokáže nalézt kdekoliv, protože je neustále nosí v sobě.
sv. Kateřina Sienská
Mnozí žijí v omylu, když se domnívají, že k dobré modlitbě je zapotřebí celé řady věcí a metod. Netvrdím, že by
člověk neměl využívat určitých metod, ale nesmíme se na ně upínat a být na nich závislí, takže bychom na ně
vkládali celou svou důvěru. K dobré modlitbě je zapotřebí jen jediné, obejmout v náručí našeho Pána. Stane-li se
tak, modlitba bude vždycky dobrá, ať je jakéhokoliv druhu.
sv. František Saleský
Když už se nebojíš sám upadnout, jak se jen můžeš holedbat tím, že sám vstaneš? Ale pohleď: dva spolu
dokážou více než jeden.
sv. Jan od Kříže
Jak by si mohl člověk naříkat, když hledí na ukřižovaného Ježíše zalitého krví.
sv. Klára z Assisi
Lidé vlečou mnohá břemena, která jim ohýbají záda tak, že se čelem dotýkají země, a nedovolí jim, aby se
napřímili, zvedli hlavu a spatřili Boží tvář.
sv. Charbel Machlúf
Pokušení jsou neprospěšnější prostředky ke tříbení, očišťování a zdokonalování člověka. Ti, kdo bývají na
počátku svého obrácení pokoušeni, jsou na konci života zcela pevní.
sv. Brigita Švédská
Není lepšího prostředku, jak vést ducha, než trpět, pracovat a mlčet.
sv. Inocenc z Berza
Prosme Ducha Svatého, aby nám udělil světlo k poznání sebe samých.
sv. Jan Maria Vianney
Kdybychom věděli, jakou moc mají tyto dobré duše v očistci nad Srdcem Božím. A kdybychom věděli, jakých
milostí možno získat jejich přímluvou, nezapomínali bychom tolik na ně. Musíme se za ně mnoho modlit, aby i
ony za nás mnoho prosily.
sv. Jan Maria Vianney

Musíme věřit, že Ježíš Kristus je v Oltářní Svátosti, vždyť On sám to řekl! A kdo by to popíral, ten by ho měl za
lháře. Tak budou hořet v pekle bludaři, kteří nevěří, co řekl Bůh.
sv. Jana de Chantal
Usmívej se! S úsměvem trhej růžičky bolesti, s úsměvem rozdávej slova. S úsměvem pomáhej, s úsměvem
přijímej nespravedlnosti, s úsměvem nes nepravdu o sobě! S úsměvem přijímej, když ti lžou! S úsměvem
zakrývej vše, co tě bolí, s úsměvem kráčej, i když si velmi smutná, s úsměvem kráčej po Golgotě, tam najdeš
toho, který veškerou lež, zlobu, faleš, klam lidí, poznal dřív než ty. On tebe už jen nechává kráčet po vyšlapané
cestě. Jaká nevděčná bys byla, kdyby ses všemu neusmála.
bl. Zdenka Schelingová
Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby tě hledal.
Můžeš Boha nenávidět, ale nemůžeš zabránit, aby tě měl rád.
Můžeš se rozhodnout proti Kristu, ale On se na Golgotě rozhodl pro Tebe.
Můžeš se vyhýbat jeho slovu, ale jeho slovo a Církev tě stále hledají.
Můžeš si sám hledat cesty, ale nemůžeš zabránit, aby tě Bůh vedl.
Můžeš Boha zapírat, proklínat, ale nemůžeš zabránit, aby Bůh byl.
sv. Jan Pavel II.
Nepohrdejme sebou po tom, co jsme se dopustili nějaké chyby. Není to totiž výraz pokory, ale pýchy. Cílem
ďábla je právě to, abychom ztratili veškerou naději a opustili snahu o dobrý život. Když zpozorujeme náš
poklesek, mluvme tak, jak mluvila svatá Kateřina Sienská: „Pane, to je plod mé zahrady.“ Pokořme se a
okamžitě se povznesme z vykonaného zla činem lásky a lítosti a udělejme předsevzetí: vyvarovat se ho v naději
na Boží pomoc. A jestli opět klesneme, postupujme vždy stejným způsobem.
sv. Alfons Liguori
Desatero pokoje:
1.
Jen dnes se vynasnažím přežít den bez toho, že bych chtěl naráz vyřešit problém svého života.
2.
Jen dnes si dám velmi záležet na svém vystupování - na jemnosti způsobů, nikoho nebudu kritizovat, ani
nezatoužím druhé opravovat či polepšovat, jen sebe samého.
3.
Jen dnes budu šťastný s vědomím, že jsem stvořený pro štěstí nejen na druhém světě.
4.
Jen dnes se přizpůsobím okolnostem a nebudu chtít, aby se okolnosti přizpůsobili mým přáním.
5.
Jen dnes věnuji deset minut ze svého času dobrému čtení. Jako je potrava nevyhnutelná pro život těla, tak
je dobré čtení potřebné pro život duše.
6.
Jen dnes vykonám nějaký dobrý skutek a nikomu o tom nebudu vyprávět. Mám možnost po celý den
dělat dobře. Mohlo by mě znechutit, kdybych si myslel, že dobro musím prosazovat po celý život.
7.
Jen dnes udělám něco, do čeho se mi nechce. Kdybych se cítil něčím dotknutý, udělám všechno pro to,
aby to nikdo nepoznal.
8.
Jen dnes budu pevně věřit, i kdyby okolnosti ukazovali přesný opak, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o
mě stará tak, jako kdyby kromě mne nebylo na světě nikoho.
9.
Jen dnes se nebudu bát. A především se nebudu bát těšit se ze všeho, co je krásné a věřit v dobro.
10.
Jen dnes si udělám přesný program dne. Možná jej nebudu moct celkem dodržet, ale udělám si ho. A
budu se chránit dvou zel: unáhlenosti a nerozhodnosti.
sv. Jan XXIII.

