
Zaujímavý rok 2017 s podnetnými jubileami (dvojvýročia) 
 

   Chcem vás upozorniť, že v roku 2017 budú mať okrúhle výročia  narodenia alebo úmrtia 

(deliteľné piatimi) mnohé význačné osobnosti kultúrneho života. Uveďme aspoň niekoľko údajov 

o týchto príležitostiach: G. Galilei (1564–1642), J. A. Komenský (1592−1670), B. Pascal   

(1623–1662), T. G. Masaryk (1850−1937), L. Pasteur (1822−1895), N. Bohr (1855−1962), H. 

Selye (1907–1982), C. F. Weizsäcker (1912–2007). Ale aj I. Newton (16431727), L. van 

Beethoven (1770–1827), A. Rodin (1840−1917), M. Planck (1858–1947) a Matka Terézia 

z Kalkaty (1910−1997). Zvlášť si chceme pripomenúť, aj uvedením ich podobeniek a niektorých 

myšlienok, tri významné osobnosti, ktoré zanechali podnetný odkaz aj pre 21. storočie. 
 

   Slobodu úsudku a vnútornej zbožnosti považoval  Benedictus de 
SPINOZA (24.11.1632–21.2.1677) za neodcudziteľné ľudské právo. 

Cieľom pozemskej vlády má byť sloboda, bezpečné používanie rozumu 

bez zábran. Účelom štátu je v podstate sloboda... V slobodnom štáte 

môže každý myslieť čo chce a povedať, čo si myslí. Štát ako produktívna 

svornosť ľudí má umožniť vzájomnú spoluprácu ľudí, skĺbiť normy 

rozumu a vôle s prirodzeným právom. Pravdivé poznanie má slúžiť na 

dosiahnutie najvyššieho dobra a slobody. Sám postupoval cestou 

skromnosti a miernosti. Spoločne hľadajte to, čo je užitočné pre 

všetkých. Vytrvalo sa usiloval neposmievať sa ľudským skutkom, ale 

spoznať ich pozadie. Nie plakať, nie hnevať sa – ale pochopiť. 

 

   20. júla 1969 bezpečne pristála na našom Mesiaci posádka Apolla 11, 

vynesená zo Zeme raketou Saturn. Šéfkonštruktérom mohutnej nosnej 

rakety bol Wernher von BRAUN (23.3.1912–16.6.1977), pôvodom 

nemecký vedecký odborník, jeden z najvýznamnejších amerických 

ideológov kozmonautiky. Pochádzal zo starej pruskej šľachtickej 

rodiny. Zo záujmu o astronómiu si skonštruoval ako štrnásťročný 

jednoduchý hvezdársky ďalekohľad. Môcť cestovať na Mesiac, skúmať 

kozmos, ale nie teleskopmi, ale na raketách... To ma priťahovalo ako 

Kolumba jeho cesta do Ameriky. Braunove rakety vyniesli do kozmu 

prvú americkú družicu, aj prvých ľudí až na Mesiac. Nech je 

nadovšetko sláva Bohu, ktorý stvoril tento veľký vesmír, aby človek do 

neho svojou vedou s hlbokou úctou zo dňa na deň prenikal a skúmal ho.   

 

   František SALESKÝ (21.8.1567–28.12.1622) ako potomok 

šľachtického rodu odišiel študovať filozofiu a právo do Paríža. Stal 

sa právnikom, ale kariéra ho nelákala. Prijal kňazské svätenie 

(1593), neskôr sa stal (1602) biskupom v Ženeve. Všade kázal, 

udeľoval sviatosti, navštevoval chorých, podporoval chudobných, 

kam prišiel šíril pokoj a lásku. Nasledovať Boha spočíva v tom, že 

sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu 

dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné 

nedokonalosti... Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s 

akou konáme. Mal veľmi bohatú korešpondenciu, napísal okolo 6000 

listov, ktoré sa neskôr stali základom knihy Filotea. Stal sa patrónom 

žurnalistov (a možno aj bloggerov). 

      

Spomienky sú aj na to, aby nám ukazovali smer a pomáhali vykročiť vpred.                                      
(dmj) 
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