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Aj ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, 
ktorý blúdi bez cieľa... Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho 

vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie... 
Najväčšou chybou vo výchove je neviesť mládež k samostatnému mysleniu. 

Gotthold E. LESSING  
(22.1.1729 – 5.2.1781) 

 
Skutočnou modlitbou nie sú slová. Slová samy osebe neznamenajú nič.  

Dôležité sú skutky a naša ochota slúžiť...  
Zvedavosť a údiv sú spúšťacím impulzom každého nového objavu... 

Ľudia, ktorí si osvojili princípy matematiky, majú o jeden zmysel viac 
 než obyčajní smrteľníci. 

Charles DARWIN 
(12.2.1809 – 19.4.1882) 

 
Vesmír je rozľahlá myšlienka. Svoj hlboký zmysel nachádza vo vnútri seba samého  

v podobe nejakej transcendentnej príčiny...  
Hmota je vytvorená z ducha, vedie nás priamo ku kontemplácii Boha... 

Ten neznámy ukrytý za kozmom je prinajmenšom hypermatematickou inteligenciou, 
ktorá kalkuluje a produkuje vzťahy, takže musí byť typom abstraktným a duchovným. 

Jean GUITTON 
(18.8.1901 – 21.3.1999) 

 
Veriť v Boha znamená chápať otázku po zmysle života. Veriť v Boha znamená vidieť, 

 že život má zmysel... Modlitba je myšlienka na zmysel sveta a života... 
V určitom zmysle sme závislí a to, na čom sme závislí, môžeme nazvať Bohom.  

Boh je svetom nezávislým na našej vôli. 
Ludwig WITTGENSTEIN 

(26.4.1889 – 29.4.1951) 

 

Sloboda daná každému používať jemu dostupné informácie alebo jeho prostredie pre sledovanie 
svojich úmyslov je jediný systém, ktorý umožňuje najvyššiu možnú mobilizáciu vedomostí 

rozptýlených v spoločnosti... Sloboda neznamená len to, že jednotlivec má možnosť a bremeno 
výberu. Znamená tiež to, že musí niesť dôsledky svojich činov...  

Sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľné. 
Friedrich August von HAYEK 

(8.5.1899  23.3.1992) 

 

K životu patrí aj prehra, smola, alebo takzvané nešťastie. Keď sa však k nemu človek postaví 
poctivo a prijme ho, tak sa preňho môže stať šťastným obratom a východiskom...  

Pravá radosť je tam, kde človek môže všetko čakať od Boha a všetko mu môže ponúknuť...  
Viera sa v dnešnom svete stáva vedou,  

dokonca jedinou vedou o skutočnom živote. 
Anton SRHOLEC 

(12.6.1929 – 7.1.2016) 
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Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. 
 Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu… 

Žádná věc není pravdivá sama o sobě. Ve svém celku je všechno pravdivé… 
Každý by měl mít někoho, s kým by si mohl upřímně promluvit,  
protože někdy se člověk cítí hrozně sám, ať je sebestatečnější. 

Ernest HEMINGWAY 
(21.7.1899 − 2.7.1961) 

 

Samota je dobrá vec, ak žije človek sám so sebou v pokoji a má niečo určité na prácu... 
Sme formovaní a utváraní tým, čo milujeme... 

Nemožno byť vždy hrdinom, ale vždy možno zostať človekom. 
Johann Wolfgang GOETHE 

(28.8.1749 – 22.3.1832) 

 

Zo všetkých našich schopností je vyspelé usudzovanie až kdesi na konci; 
nie je to totiž prirodzený dar, je to skôr náročné a zložité umenie... 

Jedinou funkciou myslenia je regulácia nášho konania... 
Význam myšlienky spočíva v tom, aké spôsoby správania v sebe obsahuje. 

Charles Sanders PEIRCE 
(10.9.1839 – 19.4.1914) 

 
Pravdu povediac, keby sme si boli istí, že po smrti budeme žiť, 

nemohli by sme na nič iné ani myslieť... 
Boh stvoril svet iba preto a len preto v ňom pripúšťa zmeny, aby mohli vzniknúť svätí... 

Intelekt sa niekedy dotýka absolútna. 
Henri BERGSON 

(18.10.1859  4.1.1941) 

 

V nešťastí sa ukáže múdrosť, v šťastí pokora, v biede trpezlivosť a vo smrti bohatstvo... 
Drahý mi je priateľ, nepriateľ však potrebný. Priateľ mi ukáže, čo robiť môžem, 

nepriateľ, čo robiť mám... 
Láska je schodiskom, po ktorom sa približujeme k Božej podobe. 

Friedrich SCHILLER 
(10.11.1759 – 9.5.1805) 

 
Dodnes věřím, že je žert jediná opravdová obrana proti bludům… 

Náš vzťah k Bohu je dialogický, naša ľudská sloboda je tvorivá... 
Všetko, čo existuje, môže a musí pozdvihnúť ľudskú myseľ k Bohu. 

Tomáš ŠPIDLÍK 
(17.12.1919  16.4.2010) 
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