
 

 

 Život uplynie rýchlo, ani jeden okamih sa nevráti. Snažme sa dať čo najviac 

dôkazov lásky.                  Rajmund (Maximilián Mária) KOLBE (8. 1. 1894  14. 8. 1941) 
 

 Žiadny človek nemá takú dobrú pamäť, aby uspel so lžou... Je možné stále klamať 

niektorých alebo občas oklamať všetkých, ale nemožno stále klamať všetkých. 
                                                                         Abraham LINCOLN (12. 2. 1809 – 15. 4. 1865) 
 

 Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa mocne pripútame 

k životu... Keby sme tak vedeli, akým spôsobom zomrieme, nerobili by sme nič iné, 

len by sme mysleli na smrť.                     Sully PRUDHOMME (16. 3. 1839 – 7. 9. 1907) 
  

 Tí, ktorých sme s láskou uctievali, vlastne ani neumierajú. Neusilujú sa už o nič, 

nič nekonajú, nehovoria k nám, nič po nás nepožadujú. A predsa, kedykoľvek si na 

nich spomenieme, cítime, že nám hľadia do duše, že s nami súcitia, že nás chápu, 

že schvaľujú alebo neschvaľujú naše počínanie. 
                                                                           Edmund HUSSERL (8. 4. 1859  27. 1. 1938) 
 

 Rozum sám je predmetom viery. Musíme totiž veriť, že naše myšlienky majú vôbec 

nejaký vzťah ku skutočnosti.      Gilbert Keith CHESTERTON (29. 5. 1874 – 14. 6. 1936) 
 

 Duch sa nemôže stratiť. Môže sa manifestovať v obmenách, môže sa rozriediť, ako 

ortuť, keď prechádza zúženým hrdlom nádeje, ale svojho života nemôže sa zbaviť. 

V tom je nádej nemohúcnosti, v tom je zdôvodnenie trvania, v tom je sila jeho 

zabsolútnenia. Vo všetkom žije ako odraz.  Pavol STRAUSS (30. 8. 1912  –  3. 6. 1994) 
 

 Kto skrz Boha miluje všetkých ľudí, miluje každého z nich nekonečne viac než ten, 

kto miluje jedného a len jeho zahŕňa do úzkeho okruhu svojho záujmu. 
                                                        Antoine de SAINT-EXUPÉRY (29. 6. 1900 – 31. 7. 1944) 

 

 Veda by mala byť prostriedkom na dosiahnutie pravého bytia, pravého umenia, 

pravej prirodzenosti, pravého Boha, pravého šťastia. 
                                                                                         Max SCHELER (22. 8. 1874 − 19. 5. 1928) 
 

 Tu nie je svet, kde sa pravdy potvrdzujú, ale svet, kde sa vyvracajú omyly. Svet 

i pravda existujú, iba istotu o svete a pravde nemáme a nemôžeme mať. 
                                                                   Karl Raimund POPPER (28. 7. 1902 – 17. 9. 1994) 
 

 Cnostný človek nežije cnostne preto, lebo mu to je na osoh, ale preto, že je to 

zákon a životodarná miazga jeho bytia.   
                                                      Mohandás Karamčand GÁNDHÍ (2. 10. 1869 – 30. 1. 1948) 
 

 Nikto nech nehovorí, že už pravdu našiel. Hľadajme ju tak,  ako by ju nepoznal 

nikto. Pravda môže byť skôr starostlivo a vo svornosti hľadaná, pokiaľ sa 

nepredpokladá, akosi zbrklo a vystatovačne, že už bola nájdená. 
                                                                           Aurelius AUGUSTINUS (13. 11. 354 – 28. 8. 430) 

 

 V láske a umení sa nedá opisovať, každý sa musí vyjadriť sám za seba... Kto nikdy 

netrpel, nepozná dobre svoje vnútro.   Romain ROLLAND (29. 1. 1866 – 30. 12. 1944) 
 

(vybral a zostavil Dušan Jedinák) 


