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1. Kdo je v takové časové tísni, že nemůže povolit svému srdci plakat, ten je na tom špatně. A kdo se už
nedovede zasmát od srdce, je ztracen.
2. Ježíšův základní pocti je radost ze života. Tato radost pocházející od Boha je možností, jak Boha
poznat.
3. Čas je cenný, protože je ohraničený.
4. Životní čas stejně jako náš život se nedá koupit, je to totiž dar.
5. Kdo by chtěl čas ušetřit a být stále hektický a aktivní, ten ho možná ztratí.
6. Co pomůže běh, když není člověk na správné cestě?
7. Radost ze života spočívá v tom, že přijmeme život takový, jaký je.
8. Pokud si nedopřeji čas, pak můj život za nic nestojí.
9. Křesťanství potřebuje více morálky a méně moralizování. Křesťané by měli vypadat radostněji.
10. Kdo se otevře radosti, kdo si ji dopřeje, kdo jí poskytne ve svém životě prostor a čas, toho srdce se
rozšíří.
11. Když věřím, že jsem přijímán a milován takový, jaký jsem, nepotřebuji se křečovitě snažit nalézt sebe
sama, abych se dokázal přijmout.
12. Jsi na světě proto, abys miloval život.
13. Nic na této zemi nemá věčnou hodnotu. Využívej čas, na ničem pozemském nelpi.
14. Práce je kouskem smyslu mého života: abych viděl, že jsem potřebný a užitečný také pro druhé.
15. Je neuvěřitelně krásné mít pro druhé čas a být tu pro ně.
16. Aby si člověk udržel rovnováhu, musí se vždycky znovu ukotvit.
17. Jen pokud člověk vyzařuje klid, je pro druhé dobrodiním.
18. Čas věnovaný Bohu se stává darem pro mě.
19. Neúnavná lačnost po životě, která dnes žene lidi, končí v pustině ztraceného života.
20. Kdo má strach z toho zabývat se sebou samým, z tohoto vnímání sebe, ten se pokouší „rozptýlit“.
Málokdo se umí sám zastavit.
21. Člověk nesmí být někde jinde, když je spolu s někým.

22. Existuje pravý čas pro každé dění a pro každé činění. Umění spočívá jednoduše v tom, že postřehneme,
co je kdy a pro koho to pravé.
23. Protože má s námi Bůh trpělivost, nemáme být ani my příliš ukvapení, když jde o to vyžadovat
od druhých hned to nejlepší.
24. Když si půjdeš večer lehnout, nech všechny své starosti před dveřmi své ložnice.
25. Ten, kdo se upíná jen na zítřek, ztratí dnešek.
26. Hodnota mého životního času musí spočívat v tom, že v čase, kdy tu jsem, mohu udělat něco pro druhé,
co bude dál působit.
27. Lenost je nepřítelem duše.
28. Buď dobrý ke svému tělu, aby měla duše chuť v něm přebývat.
29. Čím je bohatší vnitřní svět člověka, tím lépe je chráněn před manipulací.
30. Cesta ke štěstí vede vždy také přes odřeknutí se něčeho a vytrvalost.
31. Můj život leží v Božích rukou. A protože můj život leží v jeho, a ne v mých rukou, mohu zůstat
klidným.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci
s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

