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První třetinu života stravte tím, že se budete vzdělávat,  
co nejvíce můžete. Druhou třetinu života vydělejte tolik 
peněz, kolik jen můžete. A třetí třetinu to vše pošlete pryč 
prostřednictvím dobrých věcí… Ak chcete byť šťastní, 
stanovte si ciele, ktoré budú riadiť Vaše myšlienky, 
oslobodia Vašu energiu a budú inšpirovať Vašu nádej.  

Nikoho nemôžete tlačiť hore po rebríku, keď sám nechce liezť. 
Andrew CARNEGIE (25.11.1835 − 11.8.1919) 

 
Svoboda věřícího člověka je vymezena dobrem a zlem.  

Mám svobodu ve všem rozhodování, jsem omezen pouze tím, 
co je špatné. A měřítkem pro dobro a „špatno“ je pro mne 

desatero, jako zákon boží. V tom ostatním mám svobodu, ta je pro mne dostačující. 
Člověk, který nemá náboženství, se řídí jenom svědomím, ale je v tom určitá 

zmatenost: jiné svědomí má ten a jiné onen člověk… Křesťanství není něco,  
co by měl člověk jednou provždy v ruce, mohl tím kolem sebe mávat a chlubit 
se tím. Křesťanství je něco, co s sebou nese povinnost každodenního začátku. 

Když se probudíte, jste v polospánku a křesťanem se teprve v průběhu dne 
stáváte. A když ten den skončí, jste možná o kousek dál, ale v žádném 

případě nejste hotovým křesťanem... Jan Anastáz OPASEK (20.4.1913 − 24.8.1999) 

 

 

Láska je soľou života. Človek ju potrebuje, aby poznal, ako 
chutí svet... Radosť je jedna z najdôležitejších zložiek života, 
práve tak ako potrava, nápoj alebo umenie... Budem hľadať 
pravdu, hoci ju nikdy neobjavím celú, alebo kým neobjavím 
aspoň časť večnej pravdy, lebo pravda je ako chameleón, 
ktorý mení farbu v okamihu, keď sa nám podarí nasypať 
mu na chvostík štipku soli.  Irving STONE (14.7.1903 – 26.8.1989) 

 

 

Nemožno byť vždy hrdinom, ale vždy možno zostať človekom... 
To niečo obrovské, zosobnené, prichádza nám v ústrety ako Boh 

Stvoriteľ a Udržiavateľ, ktorému sa máme klaňať a ktorého máme 
oslavovať... Nech ľudský duch pokročí čo najviac, bez kresťanstva 

sa nezaobíde... Svet je tak veľký a bohatý a život tak 
rozmanitý, že vždy bude príležitosť na básne. 

Johann Wolfgang GOETHE (28.8.1749 – 22.3.1832)  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Viac podobného je v kalendári okrúhlych (deliteľných piatimi) výročí  

vybraných osobností, ako dmj−kalendárium, 
na http://www.era.topindex.sk/pozdrav-sucasnosti-rozne-aktuality/ 

 

http://www.era.topindex.sk/pozdrav-sucasnosti-rozne-aktuality/

