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Je veľmi ťažké bezvýhradne veriť, že je to naozaj 
Boh, kto ovplyvňuje beh sveta. Býva to najčastejšia 

a zhrýzajúca pochybnosť, ktorá sa nás zmocňuje 
na tejto zemi... Niet presvedčivosti, lebo chýba 

život; niet živosti, lebo chýba príklad; niet 
príkladu, lebo miesto viery a lásky nastúpili 

prázdne slová... Sme stvorení pre lásku; 
problémom je iba určiť predmet a spôsob lásky. 

 Carlo CARRETTO (2.4.1910  4.10.1988) 

 

 

Proč mají děti rády pohádky? Protože věří, že za vším, oč se 
lidé tolik starají, musí být něco daleko hlubšího a 
skutečnějšího, než je to, co se vidí navenek. To je zásadní 
postoj k dobru a víra, že to dobro nakonec definitivně zvítězí. 
... Hodnota pravdy nemôže byť definitívne spojená so 
záujmom individuálneho človeka... Dodnes věřím, že je žert 
jediná opravdová obrana proti bludům. 
Tomáš ŠPIDLÍK (17.12.1919  16.4.2010) 

 

 

Povedz mi a ja zabudnem. Uč ma a ja si zapamätám.  
Zaujmi ma a ja sa naučím...  

Dobre urobené je vždy lepšie ako dobre povedané... Bolo by pekné, 
keby bolo možné naučiť žiakov všetko, čo je užitočné, aj všetko,  

čo ozdobuje človeka; ale umenie je dlhé a čas krátky.  
Preto je potrebné, aby žiaci študovali to,  

čo je pravdepodobne najužitočnejšie a najozdobnejšie.  
Benjamin FRANKLIN (17.1.1706 – 17.4.1790) 

 

 

Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.  
Fakty musíte dobre poznať pred tým, ako ich prekrútite! 
Kedykoľvek zistíte, že ste na strane väčšiny,  
je čas zastaviť sa a pouvažovať. 
Máme radi ľudí, ktorí povedia priamo, čo si myslia.  
Za predpokladu, že si myslia to, čo aj my. 

Muž, ktorý nečíta knihy nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý ich čítať nevie. 
Mark TWAIN (30.11.1835 − 21.4.1910) 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Viac je v kalendári okrúhlych (deliteľných piatimi) 
výročí vybraných osobností na 

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

ako dmj−kalendárium 
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