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Marcus Tullius CICERO 
(3.1.106 pr. n. l. − 7.12.43 pr. n. l.) 

 

 

 

 
 

Rímsky štátnik, rečník a filozof, autor politicko-teoretických, 

filozofických aj rečníckych spisov, považovaný za jedného 

z najväčších rímskych rečníkov a prozaikov. 

Je vnímaný ako jeden z najvýznamnejších starých Rimanov vôbec. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero 

 

https://citaty-slavnych.sk/autori/marcus-tullius-cicero/ 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero
https://citaty-slavnych.sk/autori/marcus-tullius-cicero/
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Gian Lorenzo BERNINI 
(* 7. 12. 1598 – † 28. 11.1680)  
 

Taliansky barokový sochár, maliar, 

architekt a urbanista, jedna 

z popredných osobností európskeho 

umenia 17. storočia. Bol mužom 

s nesmiernym šarmom 

a aristokratickými spôsobmi. 

V službách pápežov vytvoril celý rad 

vynikajúcich diel pre interiéry 

kostolov, exteriéry námestí (fontány). 

Inšpirovaný umeleckými vzormi 

antiky i renesancie, spiritualitou 

Ignáca z Loyoly, dosiahol dynamické 

fyzické oživenie formy, ktorá vystihla 

zmyslovú telesnosť aj rôzne stupne 

stavu ľudskej duše. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDicuV1LPdAhWJIsAKHfqRBY44ChC3AjAGegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fkhanovaskola.cz%2Fvideo%2F13%2F107%2F950-gian-lorenzo-bernini-videni-sv-terezie-1645-52&usg=AOvVaw2o9vD3Oydz2ElEkCJfR4Bt
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini
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Milan RÚFUS  
(10.12.192811.1.2009) 

 

Básnik, prekladateľ, literárny historik, 

esejista. Knieža slovenskej poézie. 

Svojským pohľadom na životné hodnoty, 

na lásku, pravdu i krásu, chápal  

aj utrpenie i tragiku ľudských osudov. 

Hľadal, citlivo a pravidelne, zmysel a podstatu ľudskej slobody v úmysle i 

v skutkoch činorodých. Jeho literárne slová sú jednoduché, citovo podmanivé, 

múdre, ako pokľaknutia v spovednici. Z poézie: Zvony, Kolíska, Stôl 

chudobných, Žalmy o nevinnej, Ako stopy v snehu. Z esejí: Štyri epištoly 

k ľuďom, Rozhovory so sebou a s tebou  Z kníh: Tiché papradie, Modlitbičky.  
 

Z myšlienok a veršov  

Povedz mi, čo je báseň. 

Poďakovanie za sen? 

 – Neklaď mi takto otázku. 

Báseň je vďačnosť za lásku. 

Poďakovanie túžbe. 

 A Bytiu, chlapče môj. 

To u neho je v službe. 

Nebráň sa tomu, čo sa deje. A celý vyjdi v ústrety.  

Mne dobré je aj to, čo zlé je, len prázdne nie, to uletí. 

Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí 

skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.  

Pochopte, prosím, svoje deti: nemáte pred sebou hlupáčikov, ktorých jedinou 
záchranou je čím skôr sa vám podobať. Máte pred sebou iný svet.  
Taký svojprávny a krásny ako svet z inej planéty. Nemáte dôvod pohŕdať jeho 
zmyslovosťou. Tí, ktorí v ňom majú tak nepretržite blízko od smiechu k slzám  
  a pri každej vete od vzrušenia kričia, sú vlastníkmi tajomstva, vám už neznámeho. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Obrana
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1zdnota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Let
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro%C4%8Dinnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDnimo%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stav
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDahostajnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%BAd
http://sk.wikiquote.org/wiki/Delenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Trpie%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Busta_Milana_Rufusa_Teodor_Banik_2005_59.jpg
http://www.goodreads.com/photo/author/3029325.Milan_R_fus
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Karl BARTH  
(10.5.1886 − 10.12.1968) 

 

Nemecko-švajčiarsky teológ, 

zakladateľ a predstaviteľ 

dialektickej teológie. Zapísal sa  

do dejín systematickej teológie 

predovšetkým svojou literárnou tvorbou (napr. Cirkevná dogmatika). 

Jeho literárna pozostalosť je jednou z najrozsiahlejších v celých 

dejinách teológie. Zameral sa na hlboké štúdium Biblie a hlavne 

Pavlových listov.  Pre mnohých protestantských kresťanov patrí 

k najvplyvnejším teológom 20. storočia.   

 

 http://www.orik.cz/node/1149 
Je mi jedno či sa o tom dozvie svet  

alebo nie, morálku som nikdy nekázal, 

zato však disciplínu ako druhú stranu 

mince viery a nádeje áno. 
 

Z myšlienok 
 
Láska nekladie otázky, láska dáva odpovede. 
 
Človek nemá svoju milosť vo vrecku.  

Nebola by to milosť, keby o ňu nebolo treba stále prosiť. 

 

Boh je skrytou hlbinou, ale aj domovom  
na konci všetkých našich ciest. 
 

Láska musí mať stále pred očami to, čím sa vyznačuje 
spoločný manželský život, totiž oddanosť, výlučnosť  
a stálosť; a musí sa o to zreteľne a úprimne usilovať. 
Inak to nie je láska. 
 

 
Čítam staré modlitby, nie aby som sa opäť modlil,  

ale aby som sa nimi naučil modliť. 
 

V podstate a v konečnom dôsledku je slobodný ten človek, 
ktorý sa už nemusí báť.  

Ten, kto vyznáva, už sa nemusí báť. 
 

Keby som bol katolíkom, prvá vec, ktorú by som urobil, 
napísal by som knihu o Márii, pretože celá jedinečnosť 

katolíckeho chápania viery a života sa na žiadnom inom 
príklade nedá tak dobre a žiarivo ukázať, ako na Márii.  
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Thomas MERTON 
(31.1.1915  10.12.1968) 

Syn Novozélanďana a Američanky vo Francúzsku narodený, 

zamilovaný do jej katedrál a romantických kláštorov. Hanblivý 

a plachý mladík vynikal v boxe a obhajoval socializmus. 

Šestnásťročný už nemal rodičov, domov ani Boha. Stal sa 

výtržníkom, inteligentným karikaturistom, bubeníkom i zvodcom žien. 

V USA (od 1934) študoval moderné jazyky, právo, recenzoval knihy, tlmočil, 

vyrábal reklamu a predával brožúry, začal sa úprimne modliť. Náboženská 

skúsenosť začala pôsobiť ako droga. Protestantský anglikán konvertoval na 

katolíka (16.11.1938). Františkáni ho nechceli, trapisti (prísna benediktínska rehoľa zachovávajúca 

mlčanlivosť) ho prijali (1941). Kňazom sa stal 26.5.1949. Stretával sa budhistami, východnými 

mystikmi, tibetskými pustovníkmi, napísal viac než 50 kníh (napr. Vízie a ilúzie, Mystici a zenoví 

majstri, Sedemstupňová hora, Žiadny človek nie je ostrov), veľké množstvo rôznorodých esejí, 

politických a sociologických úvah i netradičných neformálnych modlitieb. Zápasil o jasnosť svetla 

rozumu pre duchovné oslobodenie človeka. Pustovník i poeta, zbožný šibal a dobrodružný mních 

spoznal, že trvalé ľudské šťastie môžeme prijať len od Boha, aby Kristus mohol žiť v nás. Uznal,  

že boli svätí v tej najúčinnejšej podobe – tým, že viedli obyčajný život nadprirodzeným spôsobom. 

Boli posvätení skrytosťou svojho života, obyčajnou zručnosťou, všednými prácami. Ale toto všetko 

spájali vo vzťahu k Bohu vo viere a láske. Kresťanstvo nie je len náučný systém, 

ale prítomnosť živého Boha medzi ľuďmi. 
 

Z myšlienok 
 Ako môžeš byť pokorný, ak neustále uvažuješ len o sebe? ... Ak by si bol naozaj 

pokorný, potom by si sa o seba nestaral vôbec. Prečo by si mal? ... Pokorný 

človek bude robiť veľké veci nevšedne dokonale, a to preto, lebo sa vôbec 

nestará o vedľajšie veci, ako sú napríklad vlastné záujmy, alebo jeho osobná 

reputácia. Preto nebude potrebovať márniť množstvo energie na to, aby sa obhajoval. 

 Keď utrpenie položí otázku "kto si?", musíme byť schopní odpovedať zreteľne a uviesť svoje 

meno. Tým myslím, že sa musíme vysloviť z najhlbšieho vnútra toho, čo sme, čím túžime byť  

a čím sme sa stali.  

 Dokiaľ zostáva človek človekom, neprestáva mu práve jeho ľudskosť hovoriť, že život má 

zmysel. Je to vlastne jeden z dôvodov, prečo má človek sklon búriť sa proti sebe. 

 Jedinou skutočnou radosťou na zemi je uniknúť z väzenia svojho falošného ja a v láske vojsť  

do jednoty so Životom, ktorý prebýva a spieva v podstate každej bytosti a v jadre našich duší. 

 Svedomie je tvár duše. Jeho meniace sa prejavy vyjadrujú mravné jednanie duše presnejšie  

než zmeny vo výraze ľudskej tváre prezrádzajú vnútorné pocity. I vonkajšia tvár človeka je len 

odrazom jeho svedomia. Je pravda, že len veľmi málo z toho, čo je v ľudskej duši, vyžaruje  

z tváre: ale i to málo stačí výrečne hovoriť o svedomí vnútri...  
 Mlčanie nie je cnosť ani hluk nie je hriech. Lenže hluk, zmätok a ustavičný zhon modernej spoločnosti  

sú prejavom v nej panujúceho ovzdušia a jej najväčších hriechov: ateizmu a beznádeje. 

 Keď sa títo muži vracali naspäť do Jeruzalema, jediný dôvod ich radosti bol ten, že uvideli 

Pána. A to je povolaním každého z nás. Zbadať Pána, vidieť ho. V situáciách života, v ľuďoch,  

v tom, čo sa práve deje. 

 Viem len, že každý, kto verí v Boha, ktorý je Pravdou, musí rozbiť statické 

škrupiny predurčených pozícií, ponúkajúce pohodlný únik pred slobodou – ten, 

kto miluje slobodu, musí podstúpiť bolestivú skúsenosť jej hľadania, možno 

dokonca neúspešnú.  

 Človek nemôže skutočne vedieť, čo je nádej, pokiaľ nespozná, 

ako veľmi sa podobá zúfalstvu.  

 Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania 
a dovŕšenie pokory je dokonalosťou každej radosti.                          

http://sk.wikiquote.org/wiki/Ml%C4%8Danie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hluk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hriech
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ateizmus
http://sk.wikiquote.org/wiki/Za%C4%8Diatok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
http://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C5%BEehnanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dov%C5%95%C5%A1enie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dokonalos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
http://1.bp.blogspot.com/-NQ7_nuXyMxk/TRj25cxThZI/AAAAAAAAAFU/z9jtpMBn5Lo/s1600/Thomas+Merton.jpg
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Alexander SOLŽENICYN  

(11. 12. 1918 − 3. 8. 2008) 

 

Získal Nobelovu cenu za literatúru (1970),  

za autentickú silu, s ktorou pokračoval 

v tradíciách ruskej literatúry. Napísal: Jeden deň 

Ivana Denisovča (1962), Matrjonin dvor (1963), 

Rakovina (1968), V prvom kruhu (1968), Súostrovie GULAG (1973−75), 

Rozdelený svet (1978), Východ a západ (1980), Ako by sme mali usporiadať 

Rusko (1990), Červené koleso (1971−1991), Rusko v troskách (1998), Dvesto 

rokov spolu (2003). Písal aj politické úvahy, etické eseje, drámy i básne. 

Vytvoril literárne monumenty solidarity so všetkými mučeníkmi a mŕtvymi 

z rokov 1918−1958, podal svedectvo, prežité do morku vlastných kostí, 

o hrôzach boľševického režimu. Stal sa svedomím celého Ruska, nenechal si zapchať ústa žiadnou 

cenzúrou. Osobne sa stretol (1993) aj s pápežom Jánom Pavlom II. Solženicyn po návrate  

do Ruska (1994) odsudzoval nielen hnilé hodnoty postkomunistického Ruska,  

ale aj postmoderného Západu. Strhol oponu mlčania a lži. 

 Z myšlienok 
 Túto knihu (Súostrovie GULAG) preto venujem všetkým, ktorým život nestačil na 

to, aby o tom rozpovedali. A nech mi odpustia, že nie všetko som videl,  

nie na všetko som si spomenul, nie o všetkom som sa dovtípil. V tejto knihe  

sa nepíše o vymyslených osobách, ani o vymyslených udalostiach.  

Ľudia a miesta majú autentické mená. 

 Ľudia zabudli na Boha, to je dôvod prečo sa to všetko stalo. 
 Moc − a to sa vie už tisícročia − je jedom... Pre človeka, ktorý verí v niečo vyššie, 

čo stojí nad nami všetkými, a ktorý preto chápe hranice svojich možností, moc nie 

je ešte smrteľnou.  No pre ľudí bez tejto viery je mŕtvolným jedom. Kto sa ním raz 

nakazil, niet pre neho záchrany. 

 Každý, kto raz vyhlásil násilie za svoju metódu, nevyhnutne si musí zvoliť lož  

za svoj princíp. 

 Krok statočného človeka: nezúčastniť sa na lži, nepodporovať lživé konanie! Nech 

to prichádza na svet, dokonca nech vládne svetom − ale nie s mojou pomocou. 

 Spravodlivosť znamená súlad s morálnym právom pred právnym. 

 Utrpenia a nešťastia sú jednotlivcovi potrebné. Nútia ich prehĺbiť vnútorný život  

a duchovne sa povzniesť.                           Jedno slovo pravdy celý svet preváži. 
 Nikdy nič neprehrmí − odplata za zbabelosť bude len ťažšia. Statočnosť 

a schopnosť prekonávať sa získame len vtedy, keď sa odhodláme na obete. 

 Ak neobrodíme svoje svedomie, nezachráni nás nijaká ekonomika. 
 Postupne mi dochádzalo, že línia, ktorá rozdeľuje dobré a zlé, nie je medzi 

krajinami, nie medzi triedami a nie medzi politickými stranami, že táto hranica  

je len v srdci každého z nás.  

 Pravidlo by malo byť: Jednaj tam, kde žiješ, kde pracuješ!  

Trpezlivo, činorodo, kam až tvoje ruky dosiahnu. 

 Popri ľudských právach treba brániť aj dušu človeka: 
vyslobodiť ju pre život rozumu a citu. 

 Zázraky sa nezosielajú tým,  
ktorí sa im zo všetkých síl neponáhľajú v ústrety. 
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Francois VIÈTE  zakladateľ symbolickej algebry 
 

     Okolo roku 1436 vynašiel Gutenberg kníhtlač, Kolumbus objavil Ameriku v roku 1492, 

Magalhaes velil posádke, ktorá oboplávala Zem v rokoch 1519 až 1522. Prvá cesta okolo sveta, 

rozvoj obchodu, navigácie, zememeračstva i výstavba verejných stavieb prispeli k rozvoju vedy 

a techniky. Matematikou a astronómiou bol zaujatý aj francúzsky právnik Francois Viète (1540–

1603). Svoje výsledky zverejňoval ťažkým, málo prehľadným štýlom v listoch, ktoré rozposiela 

po celej Európe. Nenašli hneď pochopenie a ocenenie. Väčšinu jeho prác vydali až posmrtne 

v Leydene roku 1646. 
 

   Viète sa narodil v Pointon pri Fontenay-le-Comte. Vyštudoval právo  

na univerzite v Poitiers. Vykonával advokátsku prax, bol domácim 

učiteľom v šľachtickej rodine. Stal sa úradníkom vyššieho súdu a neskôr 

radcom parlamentu v Tours. Za panovania Henricha IV. sa stal správcom 

kráľovského zámku a tajným radcom kráľa. Viète sa preslávil 

rozšifrovaním vojenských depeší. Španielsky kráľ Filip II. používal šifru, 

ktorá mala viac ako 500 symbolov. Viète na základe matematickej 

dedukcie odhalil kód a prispel k tomu, že Francúzi kontrolovali tajné 

španielske správy. Francois Viète žil na kráľovskom dvore v Paríži  

až do svojej smrti 13. decembra 1603. 
 

   V roku 1579 vydal zámožný Viète svoju prácu Canon mathematicus. Uviedol v nej prehľad 

matematických viet z rovinnej i sférickej trigonometrie. Spracoval tabuľky hodnôt goniometrických 

funkcií, používal už desatinné zlomky. V spise Úvod do analytického umenia (1591) prispel 

k zavedeniu symbolickej algebry. Začal používať písmená a počítať s nimi ako s číslami. Napríklad 

dnešnú rovnicu x
3
 – 8x

2
 + 16x = 40 už písal v tvare 1C – 8Q + + 16N aeq 40. Ďalej zaviedol 

používanie samohlások na označenie neznámych a premenných veličín a spoluhlások  

pre koeficienty, ktoré chápal ako spolupôsobiace na vznik veličiny. Súčin dvoch úsečiek chápal  

ako plochu. Iba veličiny rovnakého druhu možno presne porovnávať. Preto sa mohli sčítať  

iba úsečky s úsečkami, plochy s plochami a objemy s objemami. 
 

   Sebavedomý, ale jemnocitný Viète patril k najlepším matematikom 16. 

storočia. Zdokonalil teóriu rovníc, vedel riešiť rovnice druhého, tretieho 

i štvrtého stupňa, odhalil niektoré vzťahy medzi koeficientmi a koreňmi pomocou 

všeobecných formúl. Napríklad kubickú rovnicu dokázal vyriešiť pomocou 

trigonometrických funkcií. Ak by bol sférický alebo rovinný trojuholník určený 

troma danými prvkami, vedel Viète určiť ostatné prvky. Spresnil (1593) výpočet 

čísla  na deväť desatinných miest a dokonca ho určil ako nekonečný súčin 

odmocnín. Predložil metódu približného riešenia rovníc s číselnými koeficientmi  

podobnú s dnešnou Newtonovou metódou. Za úspešné riešenie úloh o dotyku 

kružníc získal prezývku Galský Apollonius.  
 

   Francúzsky matematik Francois Viète vytušil hlboké súvislosti medzi obsahom a formou. 

Zdokonalením matematickej symboliky pripravil cestu pre účinnejšiu techniku výpočtov. Vykonal 

zásadný krok k poznaniu symbolickej algebry. Stal sa jej otcom.                                    
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François de la ROCHEFOUCAULD 
 (15. 12. 1613 – 17. 3. 1680)  
 

Bol potomkom prastarého francúzskeho šľachtického rodu. Preslávil sa 

vydaním (okolo roku 1668) svojich dômyselných dobových poznámok 

o zjavných i skrytých ľudských vlastnostiach, ľahkými úvahami 

o ťažkom živote, možno až krutými postrehmi o ľudskej povahe, 

zverejnených v publikáciách Pamäte a Kniha aforizmov. Francúzsky 

prozaik a moralista na pozadí ľudských slov a skutkov odhaľoval  

pod maskou skryté neduhy našich charakterov.    
 

Z myšlienok 
 

 Každý si ťažká na svoju pamäť, nikto na svoj úsudok. 
 Vážnosť je záhada tela, vynájdená na to, aby zakryla nedostatky ducha. 
 Za rozumných považujeme len tých, ktorí majú zhodné názory s našimi. 
 So skutočnou láskou je to ako s duchmi: každý o nich hovorí, ale kto ich videl? 
 Skutočný úspech máme až vtedy, ak nám ho priznajú aj závistlivci.  
 Odmietnutie chvály je vyjadrením túžby byť pochválený dvakrát.  

 Je nemožné milovať po druhý raz to, čo sme naozaj prestali milovať.  
 Iba ten, kto naozaj ľúbi, nevie, kedy ho ten druhý prestal milovať.  
 Bolo by načase, aby sa nevina tešila rovnakej pozornosti ako zločin. 
 Slovami môžeš zatajiť čo chceš. Skutky ťa prezradia. 
 Nádej a obava sú nerozlučné... Súcit je na nič. Treba pomáhať. 
 Mať vynikajúce vlastnosti nestačí: je potrebné ich vedieť uplatniť. 
 Pravda nespôsobí toľko dobrého, koľko zla narobia jej dôsledky. 
 Žiadna maska nedokáže nadlho zakryť lásku, ak je, a predstierať ju, ak nie je. 
 Vonkajšia dokonalosť má obyčajne zastrieť vnútorné nedostatky. 
 Aj v priateľstve aj v láske sme šťastnejší tým, čo nevieme, ako tým, čo vieme. 

 Svetom vládnu peniaze a náhody... Človek ľahko uverí tomu, čo si praje. 
 Úprimnosť je túžba zmenšiť svoje chyby aspoň tým, že sa k nim priznáme. 
 Mlčanie je najistejší spôsob hry, ak máme neisté šance.  
 Keď už sám žiadne názory nemám, brojím aspoň proti tým, ktoré majú druhí. 
 Kto chce dokázať, že je dobrosrdečný, nesmie byť veľmi vtipný. 
 Sú vyčítania, ktoré znamenajú chválu, ale aj pochvaly, ktoré sú utŕhaním na cti. 
 Vyrovnanosť múdrych je len v umení nedať najavo svoje zmätky. 
 Chcieť nad všetkými a vždy vyniknúť rozumom, je úplný nerozum. 
 Niet na svete tak šikovný človek, aby poznal celú svoju hlúposť. 
 Nenudí nás ten, koho potrebujeme. 
 Ani do slnka ani na smrť sa nepozrieš priamo. 
 Existujú aj ľudia tak povrchní a do vetra, že nemôžu byť ani poriadne zlí. 
 Viac sme leniví na duchu než na tele... Kto naozaj chce, ten môže. 
 Nikdy nie sme tak šťastní ani tak nešťastní ako si myslíme. 
 Ľahko si dávame rozhrešenie za hanebnosti, o ktorých vieme len my sami. 
 Priznávame sa k malým chybám len preto, aby vzniklo presvedčenie, že nemáme veľké. 
 Pokrytectvo je pocta, ktorú vzdáva neresť cnosti. 
 V nádeji na prospech ťahajú poctivosť aj podlosť za jeden špagát. 
 Slabosť je väčším nepriateľom charakteru ako výstrednosť. 
 Múdrosť je pre ducha to, čo zdravie pre telo. 

 Možno dávať rady. ale nemožno naučiť konať.  
 Kto sa priveľmi zaoberá nepatrnými vecami, obyčajne prestáva byť schopný veľkých činov.  
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Bernard BOLZANO  
(5.10.1781 – 18.12.1848) 
 

Profesor pražskej univerzity, jeden  

z najprenikavejších mysliteľov 19. storočia  

v Čechách, ukázal nové možnosti pre zosúladenie 

pojmovej usporiadanosti so skutočnými formami 

pravdy vo svete. Zapísal sa do kultúrnych dejín ako významný 

matematik, logik, filozof i sociálny mysliteľ. Stal sa príkladom 

zosúladenia korektného vedeckého záujmu s ušľachtilou ľudskosťou 

mravnej autority. Ako nezabudnuteľná učiteľská osobnosť viedol 

študentov ku kritickému a nezaujatému mysleniu, k odvahe  

pre slobodné vyjadrovanie vlastných názorov a správne 

argumentovanie. V Paradoxoch nekonečna vystihol niektoré zásadné 

myšlienky matematickej teórie množín. Medzi prvými pochopil význam aktuálneho nekonečna 

v matematike. V oblasti sémantickej logiky v práci Vedoslovie kriticky a originálne zameral svoju 

pozornosť na precízne definovanie základných pojmov rôznych vedných odborov. Podal originálny 

dôkaz, že je najmenej jedna objektívna pravda (dá sa ukázať, že potom ich je aj nekonečne veľa), 

pretože opačné tvrdenie je vnútorne (logicky) sporné. Pozoruhodným spôsobom predvídal celý rad 

zásadných problémov modernej formálnej logiky a teórie vedy. Svoje utopické predstavy o riadení 

spoločnosti zverejnil v práci O najlepšom štáte, ktorá je odrazom ideí o všeobecnom blahu ako 

najvyššom mravnom zákone. Vždy sa snažil zabrániť zlu a trápeniu, chcel spoluprácu rozumu 

a moci. Zdôrazňoval úlohu celoživotného štúdia, lebo vzdelanie považoval za nástroj formovania 

intelektu: Bol človekom ušľachtilým, svoje presvedčenie, vedecké i humanistické, nielen hlásal,  

ale aj žil.                       http://www.cs.cas.cz/bolzano/o-bernardu-bolzanovi      https://www.getsemany.cz/node/796 

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/bolzno.html 

Z myšlienok 

 Byť šťastný a iných obšťastňovať – to je pravé poslanie človeka. 

 Zo všetkých možných spôsobov jednania vyber vždy ten, ktorý  

po uvážení všetkých dôsledkov najviac prispeje k blahu celku. 

 Omnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme 
usilovať o to, aby sa cvičením u ľudí rozvinula schopnosť 
úsudku... musíme ich naučiť samostatne rozpoznávať 
nesprávne úsudky. 

 Musíme byť rozhodní. Priľnúť k pravde, k dobrej veci ľudstva,  

a nie sa chcieť zapáčiť nejakej strane, nejakej ľudskej stolici. 

 Odvahu potrebuje aj učiteľ, pretože pravá osveta vždy naráža na odpor;  

v každej krajine sa nájdu ľudia, pre ktorých je čistá pravda soľou v očiach. 

 Priznajme sa pred celým svetom, že potrebujeme lásku, milovať  
a byť milovaní. Nehanbime sa za to, že sme ľudia! 

 Nič nemôže zabrániť tomu, aby sme neodvodili z najpravdivejších tvrdení, ak ich 

spojíme s nepravdivými predpokladmi   najzvrátenejšie a najhanebnejšie závery. 

 Pravá veselosť nielenže neuberá z dôstojnosti ľudskej, ale je aj podstatnou 

podmienkou jej dokonalosti. 

 Príde doba, keď budú ľudia pociťovať k vojne, k tejto nezmyselnej túžbe dokázať 

svoju pravdu mečom, rovnako všeobecný odpor, aký teraz pociťujú k súboju.  

 Viera nás nezbavuje povinnosti používať vlastný rozum a naopak. 
 Cenil som si na matematike len to, že je súčasne filozofiou.       

http://www.cs.cas.cz/bolzano/o-bernardu-bolzanovi
https://www.getsemany.cz/node/796
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/bolzno.html
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James Prescott JOULE 
(* 24.12.1818 − † 11.10.1889)  

V rodine ho vychovávali až do pätnásteho 

roku len doma. Neskôr popri svojej práci 

študoval chémiu, fyziku a matematiku. 

Bral súkromné hodiny u významného 

anglického chemika a fyzika Daltona  

v Manchestri (1835). Otec mu zariadil laboratórium,  

v ktorom sa začal zaoberať výskumom elektromagnetických 

javov. Zaoberal sa konštrukciami elektromagnetických 

prístrojov a patrí k objaviteľom elektromagnetu. Neskôr sa 

venoval skúmaniu množstva tepla vznikajúceho pri prechode 

prúdu kovmi a elektrolytmi. Anglický vedec a experimentátor 

bol fascinovaný teplom. Meral teplo vznikajúce pri rôznych 

druhoch fyzikálnych dejov. Poznal, že pri mechanickej práci 

vždy vzniká teplo. Vysvetlil, že energia nikam nemizne,  

iba prechádza do iných foriem (“zákon o zachovaní energie”). 

Tak postupne vznikala nová vedná  disciplína zvaná 

termodynamika. Ako ocenenie tohto poznania bola jednotka 

energie (práce) nazvaná jeho menom.  

1 joule (džaul) je definovaný ako práca, ktorú koná sila veľkosti 1 N pôsobiaca po dráhe 1 m. 

http://www.converter.cz/fyzici/joule.htm 

Z myšlienok a diela  
 

Práca môže byť premenená na teplo 
a teplo môže byť premenené na prácu. 

 

V roku 1840 objavil, že sa telesá dajú zmagnetizovať len do určitého  
,,nasýteného stavu", ktorý nie je možné prekročiť. 

 

Výsledky svojich meraní uverejnil (1843) v práci „O tepelnom efekte magnetoelektriny  
a mechanickej hodnote tepla" a v ďalších prácach v rokoch 1847 a 1850. 

Poznámky o teple a o pružnosti tekutín (1851)  
− tu publikoval výsledky bádania z molekulovej kinetickej teórie plynov. 

 

Spolu s fyzikom W. Thomsonom objavili, že pri prechode voľne sa rozpínajúceho sa plynu  
z nádoby s vysokým tlakom, teplota väčšiny plynov aj vzduchu poklesne  

(Jouleov - Thomsonov  jav). 
Teplo vyvinuté vo vodiči, ktorým prechádza elektrický prúd za jednu sekundu je 

priamoúmerný štvorcu prúdu a elektrickému odporu vodiča. To je Jouleov - Lenzov zákon, 
pretože Jouleov zákon potvrdil rozsiahlymi experimentmi ruský fyzik E. Ch. Lenz. 

 

 

 

 
               

 

http://www.converter.cz/fyzici/joule.htm
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Karel ČAPEK 
(9.1.1890 – 25.12.1938)  
 

Svoju tvorbou ako prozaik, dramatik, esejista a novinár 

osvedčil humanizmus i duchaplné pozorovateľské 

majstrovstvo. Ukázal zložitosť ľudskej osobnosti 

i mnohoznačnosť každodenného života. Vyznal sa 

z lásky k rodnej zemi, postavil sa na vrchol modernej 

českej prózy svojej doby. Dokázal napísať kvalitné úvodníky, referáty, 

reportáže, správy i fejtóny, glosy i nekrológy, romány 

i diela dramatické. Literatúrou sa pokúsil 

o univerzálnosť na ceste od človeka k človeku. Veril, 

že s obyčajnou láskou a dobrosrdečnosťou, by sa dali 

robiť aj zázraky.  

Z myšlienok 
 Starý zákon má pravdu. Niekedy padajú hradby púhym krikom.  

Ale púhym krikom sa nedá postaviť nič. 
 Poznávame svet cez to, čo sme sami, a spoznávajúc svet objavujeme seba samých... 

Pozorovať, vidieť, objavovať, to je veľké a tvorivé dielo;  
ale pre to je potrebný vzlet, a kto sa nevie povzniesť, nevidí to, čo je.  

 Pravda je viac než moc, pretože je trvalá... Zbaviť svet lži je viac než odzbrojenie. 

 Ponižuje nás forma i duch politiky, ktorá vládne pomocou nečistých 
kompromisov medzi bezohľadnými záujmami... Kompromis je rozdiel medzi 
zásadou a praxou. Politika kompromisov je možno opatrná; ale nie je presná;  
je ako obchod, v ktorom sa vyjednáva. 

 Naša reč je múdra: robí zásadný rozdiel medzi som presvedčený a presvedčil 
som sa... Ak chceme niekoho presvedčiť, musíme sa stať kusom jeho osobného 
života. 

 To, čo platí iba pre jednu stranu, jednu vieru, jeden národ, nie je tá pravda, 
ktorá je večným cieľom ľudského ducha. 

 Ideály, hodnoty, zásady – prepáčte – to sú rýdzo mravné a povedal by som 
dokonca náboženské veci, sú klamstvom, ak neposväcujú a ak nie sú vykúpením 
pre náš súkromný a osobný život. 

 Skutočné hodnoty nie sú idey v hlave, ale činné sily, ktoré formujú náš život. 
 To najkrajšie na svete nie sú veci, ale chvíle, okamžiky, nezachytiteľné sekundy. 
 Bez úcty k človeku nebude možné organizovať svet lepšie a slušnejšie než 

doteraz. 
 Človek nezdvihne sám seba do výšky. Človek nemôže spasiť sám 

seba. Musí sa mu zhora spustiť nejaký povraz alebo podať 
nejaká pozdvihujúca sila. Zo spásou je to asi rovnaké. 
 Hodnoty bytia sú v podstate v tom, ako vrúcne sme schopní ich 

prežívať. Hodnota nášho ľudského života závisí na hodnotách,  
ktoré sú v nás. Ľudia tvoria svoj ľudský svet: je v ňom to,  

čo do neho vkladáme. 
 Do hĺbky sa dostávame nie jednou cestou, sondujeme svojimi činmi, vedou, 

poéziou, láskou i náboženstvom: potrebujeme rôzne metódy, aby sme zmerali 
svoj svet.                                       
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Joan MIRÓ 
(20.4.1893 – 25.12.1983) 

Už v mladosti oznámil rodine,  

že sa chce stať maliarom. 

Španielsky (katalánsky) 

maliar, sochár a keramik 

zjednodušuje svoje maľby, 

nachádza lyrickú slobodu výrazu a ducha v hlbinách svojho 

povedomia. Bol jedným z najväčších surrealistov, svojou 

tvorivosťou našiel nesmiernu silu symbolov a kombinácií farieb.  

Miró hľadal aj elementárnejšie výtvarné významy a predpovedal 

neskorší vývin abstraktného umenia. 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=592 

 
Z diela 
Maľujem, bez toho, aby som rozmýšľal, akoby mi diktoval sen.  
Spájam realitu a tajomstvo v oslobodenom priestore s veľmi ľahkou klímou. 
 

Nerobím rozdiel medzi maliarstvom a poéziou.  
Mám niekedy chuť písať na plátna verše a naopak. 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtv-LiftaiA 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=sprzBwa87kM 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=592
https://www.youtube.com/watch?v=gtv-LiftaiA
https://www.youtube.com/watch?v=sprzBwa87kM
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Alexandre Gustave EIFFEL  
(15. 12. 1832 − 27. 12. 1923) 

Extrémne nadaného mladíka 

ovplyvnili jeho dvaja strýkovia, 

ktorí ho zasvätili do tajov 

prírodných vied, filozofie 

a náboženstva. V škole dobre 

neprospieval, nudil sa  

a považoval školské roky za márnenie času. Pripravoval 

sa na prestížnu polytechnickú školu v Paríži, ale nebol 

prijatý. Napokon pokračoval v štúdiu na škole umeleckého smeru (strednú školu umenia 

a remesiel), ktorú absolvoval v roku 1855. 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel 

Z diela 
Ako 25-ročný naprojektoval svoju prvú stavbu, most 

v Bordeau. Jeho mosty a železničné stanice dodnes slúžia 

vo Francúzsku, Španielsku, na území bývalého Rakúsko-

Uhorsku, ale aj v Egypte a Peru. Naprojektoval aj tepanú 

kovovú konštrukciu vnútri Sochy slobody, ktorú 

Francúzsko darovalo Spojeným štátom. Projektoval  

aj budovy - napríklad Kostol Notre Dame des Champs  

v Paríži, kupolu observatória v Nice a slávny parížsky 

obchodný dom Bon Marche. Najväčším tromfom jeho 

odvážnych stavieb bolo matematické majstrovstvo. Pre 

vežu v Paríži vypočítal vzdialenosť medzi 2,5 milióna 

nitmi, ktorými pospájal 18 038 kusov ocele tak, aby 

odolávali tlaku vetra - dôležité bolo zakrivenie dolných 

pilierov. „Krivka štyroch vonkajších rohov veže, tak,  

ako ju nadiktovali matematické výpočty, vytvára mohutný 

dojem pevnosti a krásy.” Hotová veža vážila len 7300 ton. 

Veža bola pôvodne vysoká 312,27 metra, dnes je to 324 

spolu s anténami. 
https://howlingpixel.com/i-cs/Gustave_Eiffel 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://howlingpixel.com/i-cs/Gustave_Eiffel
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Julian TUWIM 
(13.9.1894 – 27.12.1953) 

 

Poľský básnik a prekladateľ. Študoval právo 

a filozofiu na Varšavskej univerzite (1916–

1918). Bol znalcom židovského humoru, napísal 

zbierku vtipov zo židovského prostredia. V roku 

1939 emigroval do Francúzska, potom (1940) 

odcestoval cez Brazíliu do USA. Späť do vlasti 

sa vrátil (1946).. V rokoch 1947–1950 bol 

umeleckým vedúcim Teatru Nowego v Lodži. 

Znášal aj kritiku za neúmerné prisluhovanie 

komunistickému režimu (oslavoval Stalina).  
 

Z myšlienok 

 Postupnosť vecí:  

1. sentiment, 2. temperament, 3. moment, 4. lament, 5. aliment.  

 Staroba  začína vtedy, keď sa nám všetky ženy zdajú byť pekné.  

 Mozog je aparát, pomocou ktorého si myslíme, že myslíme.  

 Človek potrebuje človeka, aby bol človekom. 

 Povedať niekomu, že je idiot, to nemusí byť urážka, ale diagnóza. 

 Osud je opakom prírodného zákona. Prírodný zákon poznávame a využívame, 

osud nie... Takt: nevyslovená časť našich myšlienok.  

 Príbuzných nám prináša osud. Šťastie je, že priateľov si môžeme zvoliť sami.  

 Úspech je to, čo ti priatelia nikdy neodpustia.  

 Rozdiel medzi ťavou a človekom: ťava mže pracovať celý týždeň bez pitia, 

človek môže piť celý týždeň bez práce. 

 Nechcem s vami diskutovať, pretože by ste ma mohol presvedčiť, a potom 

by som bol v jednom tábore s vami. 

 Rozdiel medzi ťavou a človekom: ťava môže pracovať celý týždeň bez pitia, 

človek môže piť celý týždeň bez práce. 

 Aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. 
 

 Kedysi sa hovorilo „hlúpy, ale bohatý“. To boli zlé časy. Teraz sa už hovorí 

„bohatý, ale hlúpy“. To už značí lepšie časy. 

 Nikto učený z neba nespadol, ale hlupákov ako keby zhadzovali. 

 Rádio je skvelý vynález, stačí pohyb ruky – a je ticho. 

 Svedomie, to je ten tichý hlások, ktorý nám šepoce, že sa niekto díva. 

 Svet patrí nadšencom, ktorí si dokážu udržať chladnú hlavu. 

 Toho, kto má šťastie, môžete aj do vody hodiť a vypláva – s rybou v zuboch. 
 

 Ži tak, aby sa tvoji priatelia začali nudiť, až zomrieš.   

https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A1_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/1916
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1947
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lod%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
https://sk.wikiquote.org/wiki/Noha
https://sk.wikiquote.org/wiki/Koniec
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hovorenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hl%C3%BApy
https://sk.wikiquote.org/wiki/Bohatstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
https://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%8Denie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nebo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Padanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlup%C3%A1k
https://sk.wikiquote.org/wiki/R%C3%A1dio
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vyn%C3%A1lez
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pohyb
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ruka
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svedomie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlas
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0epot
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pozeranie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nad%C5%A1enie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Chlad
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlava
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Voda
https://sk.wikiquote.org/wiki/H%C3%A1dzanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pl%C3%A1vanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ryba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zub
https://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nuda
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zomieranie
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John von NEUMANN – teoretický i praktický matematik 
 

Princíp samočinného počítača 
Moderný samočinný počítač je programovateľný automat na spracúvanie údajov. Skladá sa z piatich 

základných častí: z riadiacej jednotky, ktorá analyzuje príkazy programu a riadi podľa nich výpočet;  

z operačnej jednotky, v ktorej sa vykonávajú všetky operácie požadované programom; z vnútornej 

pamäti, v ktorej sú údaje i program uložené počas výpočtu, aby boli k dispozícii na spracovanie;  

zo vstupného a výstupného zariadenia, ktoré slúži na komunikáciu s človekom. Počítače vo svojom 

vnútri rozlišujú iba dva stavy, 0 alebo 1, pracujú v dvojkovej sústave. Princípy výstavby moderných 

počítačov navrhol americký matematik a fyzik John von Neumann (1903–1957). 
 

Životný a pracovný osud 
Pochádzal zo zámožnej bankárskej rodiny. Narodil sa 28. decembra 1903 v Budapešti.  

Od detských rokov mal záľubu v mechanických i automatických hračkách. Už v mladosti 

udivoval mimoriadnou pamäťou a nadaním na jazyky, neskôr robil veľmi rýchlo zložité 

numerické výpočty iba v hlave, bez ceruzky a papiera. Študoval matematiku a chémiu  

na univerzite v Berlíne (192123) a Polytechnickej škole v Zürichu (192325). Vysokoškolské 

štúdiá dokončil doktorátom z matematiky v Budapešti. Stal sa súkromným docentom  

na univerzite v Berlíne (1927) a súčasne začal prednášať aj na univerzite v Hamburgu. V roku 1930 

emigroval do USA. Začal pôsobiť v Princetone, najprv na univerzite a od roku 1933 v Ústave perspektívnych 

výskumov, kde sa stal vedúcim oddelenia matematiky. 

   John von Neumann mal široké vedecké záujmy. Stal sa zakladateľom modernej funkcionálnej analýzy, 

teórie hier a kybernetiky. Rozpracoval axiomatickú teóriu množín, riešil problémy matematickej logiky  

i numerickej analýzy. Cez vojnu sa zúčastnil prác na výskumoch v Los Alamos, rozvinul zaujímavé 

výskumy v hydrodynamike a kvantovej fyzike. Vynikal v použití matematiky vo fyzike, biológii, 

psychológii, ekonomike a technike. 
 

Problém zmysluplnej hry 
Teória hier je spôsob, ako pri poznaní faktov a prostriedkov možno nájsť najlepšie 

možné riešenie problému s danými pravidlami. Je to matematické vyjadrenie stratégie 

hry. Je umením nevybrať si zo zlej situácie tú najhoršiu. Teória hier sa stala veľmi 

úspešnou vedeckou oblasťou (19281937) Johna Neumanna, ktorý neraz hovorieval, že teória hier 

umožňuje zmenšiť maximum strát na minimum. Knižka, ktorú vydal s Morgensternom, Teória hier a 

ekonomické správanie. Jej uplatnenie je mnohostranné  v obchode, doprave, vojenskej stratégii i politike. 
 

S programom v pamäti 
Účinné výpočtové metódy Neumann nielen ovládal a propagoval, ale aj jasne formuloval 

ideu samočinného počítača s programom uloženým v jeho pamäti. Jeho pričinením  

v Princetone zostrojili experimentálny prototyp sekvenčného počítača s prezývkou 

JOHNIAC. Od roku 1945 bol John von Neumann riaditeľom ústavu pre projektovanie 

číslicových počítačov Spojených štátov amerických. Tam rozvinul niektoré teoretické 

výsledky teórie automatov. Zamýšľal sa aj nad využitím paralelných počítačov. Pokúsil sa 

vystihnúť spoločné javy v práci počítača a ľudského mozgu. Z úvah o premýšľaní 

a usudzovaní napísal prácu Počítač a ľudský mozog. 
 

Funkcie aj ocenenia 
Vedec John von Neumann zastával významné funkcie vo vládnych orgánoch. Bol konzultantom rôznych 

vojenských a námorných inštitúcií, členom Komisie pre atómovú energiu USA, členom Národnej AV, stal sa 

aj prezidentom Americkej matematickej spoločnosti. Získal (1956) cenu A. Einsteina, dostal (1957) cenu  

E. Fermiho. Jeden z najvýznamnejších matematikov 20. storočia zomrel 8. februára 1957 vo Washingtone. 
 

Užitočnosť aj pre prax 
Veda sa nesnaží o vysvetlenie, s ťažkosťami sa pokúša interpretovať, prevažne zostavuje modely. Modelom 

sa rozumie matematická konštrukcia, ktorá spolu s určitou verbálnou interpretáciou popisuje pozorované 

javy. Matematiku chápal ako odraz riešenia reálnych problémov. Vysoko hodnotil význam matematických 

disciplín pre technologické aplikácie. Väčšia časť matematickej inšpirácie vychádza zo skúseností... Sotva 

možno uveriť v existenciu absolútne nezvratnej idey matematickej prísnosti, ktorá nemá vzťah k ľudskej 

skúsenosti. John von Neumann bol triezvym realistom ako vedec, aj ako človek.                
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Josef BERAN  
(29.12.1888 –17.5.1969)  

   

33. arcibiskup pražský  

a prímas český, kardinál, 

politický väzeň nacizmu       

                                i komunizmu, 

posledné roky života dožil  

                  ako vyhnanec v Ríme. 

Byl přesvědčený, že Boží zákon nelze ředit, upravovat  

a ohýbat podle našich momentálních potřeb. Věrný, 

statečný, čestný a nezištný člověk, kterému záleželo  

víc na druhých než na sobě. Uměl lidi smiřovat  

a sjednotit v těžké době... 
 

http://www.kardinalberan.cz/  http://www.wikiwand.com/cs/Josef_Beran   http://kardinalberan.com/ 

 

  

Bude lépe zastavit provoz katolických škol, než aby sloužily bezbožeckému režimu. 

 

Zeptali se mě, jak dlouho chcete zůstat v Římě, a já jsem řekl tři týdny. Tři týdny, 

výslovně jsem to řekl. Pán přisvědčil a potom odpoledne jsem se dozvěděl, že jsem 

dostal dovolení do Říma s podmínkou, že už se vůbec nevrátím.  
 

  

http://www.kardinalberan.cz/
http://www.wikiwand.com/cs/Josef_Beran
http://kardinalberan.com/
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=%C5%98%C3%ADm&action=edit&redlink=1

