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Boh nie je ďaleko od nás. V každej dobe na nás čaká v jednaní,  
v okamžitej činností... Božské do nás vniká, preniká nás a utvára 
prostredníctvom všetkých stvorených vecí bez výnimky. 
Pierre TEILHARD DE CHARDIN (1. 5. 1881 – 10. 4. 1955) 

 

Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat 
mnoho dobrého… Karikatura je vždycky jenom na okamžik 

pravdivá… Humor je způsob, jímž posuzujeme konečné ze 
stanoviska nekonečného.           

Christian MORGENSTERN (6. 5. 1871 – 31. 3. 1914) 

 

Nazývajú ťa bláznom? Počkaj do zajtra mlč. Na hlavu ti sypú prach? 
Počkaj do zajtra. Prinesú ti veniec. Odsadli si od teba na svoje vysoké 
stolce? Počkaj do zajtra. Zídu a zvesia hlavy. 
Rabíndranáth THÁKUR (7. 5. 1861 – 7. 8. 1941) 
 

Vyučujúci môže oduševnenie u žiakov nižších tried povzbudiť vľúdnosťou, 
úprimnosťou a taktnosťou, u žiakov vyšších tried zasa vedomosťami, 

skúsenosťou, vzdelanosťou, zvlášť vynikajúcim charakterom. Učiteľ s týmito 
vlastnosťami  imponuje žiakom, žiaci cítia, že učiteľ s nimi žije, a oni sa mu 

odplácajú usilovným učením, čo však znova povzbudzuje učiteľa k práci 
a tak oduševnenie sa stane nevyčerpateľným prameňom učiteľovej sily. 

Jur HRONEC (17. 5. 1881 – 1. 12. 1959) 

 

Buďme obozretní, keď formulujeme svoje tvrdenia, a kritickí, keď ich 
skúmame, ale buďme tolerantní, keď povoľujeme jazykové formy.  
Máme úlohu nájsť cesty na organizovanie spoločnosti, ktorá zladí 
osobnú a kultúrnu slobodu jednotlivca s rozvojom účinnej 
organizácie štátu a ekonomiky.                                   
Rudolf CARNAP (18. 5. 1891 – 14. 9. 1970)  

 

V čase svojho žitia ži tak, aby si v tomto čase zázraku nezväčšoval 
biedu a utrpenie sveta, ale aby si s úsmevom vítal  

jeho nekonečnú slasť a mystérium.  
William SAROYAN (31. 8. 1908  18. 5. 1981) 

 

Je velmi důležité bránit ty, kteří trpí kvůli svému nenásilnému boji za otevřenou 
společnost, za spravedlnost, za jiné lidi, jejichž práva jsou porušována. Je naší  
a vaší povinností za ně bojovat. Myslím, že na této bitvě závisí náš osud - důvěra 
mezi lidmi, důvěra ve vznešené sliby, a v konečném důsledku mezinárodní 
bezpečnost. 
Andrej Dmitrijevič SACHAROV (21. 5. 1921  14. 12. 1989) 
 

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

Info života a diela vybraných osobností  
je aj na  

http://www.era.topindex.sk/osobnosti-kultury-a-ich-myslienky-kalendar/ 
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