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Múdrosť nie je v sebazapieraní, ale v tom, naučiť sa nachádzať radosť vo veciach dostupných... 
Múdry má tri vlastnosti: sám koná to, čo radí konať druhým; nikdy nekoná proti spravodlivosti; 

trpezlivo znáša slabosti ľudí okolo seba...  
Aby boli ľudia v práci šťastní, treba splniť tri predpoklady: musia stáť za vecou,  

ktorú robia; nesmú pre ňu robiť príliš veľa; musia mať pocit, že majú v práci úspech. 
John RUSKIN 

(8.2.1819 – 20.1.1900) 
 

Chcem nájsť novú cestu poznania. Tá cesta je: pokus a úvaha... 
Aritmetika, geometria sú oveľa spoľahlivejšie než ostatné náuky, pretože jedine tieto 

sa zaoberajú takým jasným a jednoduchým predmetom, že vôbec nepripúšťajú, 
čo sa skúsenosťou ukázalo ako neisté, ale úplne spočívajú na dôsledkoch 

vyvodených rozumovým zdôvodnením. 
Porovnával som tajomstvá prírody so zákonmi matematiky. Bol som a som presvedčený, 

že ten istý kľúč otvára dvere k pochopeniu jedného aj druhého. 
René DESCARTES 
(31.3.1596 – 11.2.1650) 

 

Človek je hlboko uschopnený potrebou milovať... Láska je odpoveď na problém ľudskej 
existencie... Láska je predovšetkým dávať, nie prijímať. 

Verím, že každý človek reprezentuje ľudskosť. Líšime sa inteligenciou, zdravím  
a nadaním. Napriek tomu sme si však všetci rovní. Všetci sme svätými aj hriešnikmi, 

dospelými aj deťmi a nik nestojí nad druhým a nie je jeho sudcom. 
Erich FROMM 

(23.3.1900 – 18.3.1980) 
 

Nie sme trestaní za naše skutky, ale sme trestaní našimi skutkami. 
Tak, ako sme nimi i odmeňovaní... 

Láska, ktorou je Boh v nás, vám ukáže cestu, po ktorej treba ísť...  
V láske objavíš svoju cestu; v láske nájdeš odpoveď a v láske nájdeš pokoj. 

Jestvuje čosi väčšie ako tvoje skutky: modlitba;  
jestvuje sila účinnejšia ako tvoje slovo: láska. 

Carlo CARRETTO 
(2.4.1910  4.10.1988) 

 

Vo všetkom vniknúť chce sa mi do jadra veci. V práci a taktiež v hľadaní ciest a zmätkov v srdci. 
Do podstaty dní minulých, do príčin prvých, do jadra, ta, kde vzniká dych, do pulzu krvi. A stále 

chcem ja v rukách mať osudu nite, žiť, myslieť, cítiť, poznávať tajomstvá skryté... 
Zjavnosť prítomnosti je budúcnosť,  

a budúcnosť človeka je láska. 
Boris PASTERNAK 
(l0.2.1890 – 30.5.1960) 

 

Láska k blížnemu je povinnosťou voči Bohu cez jednotlivca akokoľvek bezvýznamného... 

Čím viac dávaš v mene lásky, tým viac rastieš... Skutočná láska začína tam, kde za to nič nečakáš. 

Vnútorný poklad sa neodovzdáva slovami, ale postupnosťou lásky... 

Tvoja pyramída nemá zmysel, ak nekončí v Bohu... 
Antoine de SAINT-EXUPÉRY 

(29.6.1900 – 31.7.1944) 
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https://www.youtube.com/watch?v=vwp9JkaESdg 
Cieľom a zmyslom každej hudby nemá byť nič iné, 

než velebiť slávu Božiu a povznášať ducha. 

Johann Sebastian BACH 
(21.3.1685 − 28.7.1750) 

 

Zem i nebo sú iba závojom medzi ním a nami...  
Život je krátky, smrť je istá. A svet, ktorý príde, je večný. 

Žiť tu na zemi znamená meniť sa...  
Byť dokonalým znamená prejsť mnohými zmenami. 

Volanie sa nedeje len raz, ale často.  
Kristus nás volá po celý náš život. 

John Henry NEWMAN 
(21.2.1801– 11.8.1890) 

 

Milovať niekoho znamená byť jediným, kto sa díva na zázrak, 
ktorý je pre ostatných neviditeľný... 

Láska je len jedna... veriť znamená milovať. 
Verím, že Boh ma miluje takého, aký som bol a aký som, 
i akého ma vidí a posudzuje i odsudzuje vlastné srdce... 

Francois MAURIAC 
(11.10.1885 – 1.9.1970) 

 

Člověk, který umí nasytit duši, není zlý člověk… 
Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život ... 

Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka… 
Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství... 

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. 
Jan WERICH 

(6.2.1905 – 31.10.1980) 
 

My, ľudia žijúci medzi Atlantikom a Uralom, ktorí tvoríme Európu, disponujeme,  
spolu s Amerikou, hlavným bohatstvom svetovej civilizácie... 

Čomu slúži Európa? Musí slúžiť na to, aby sa nenechala ovládnuť ani Američanmi, ani Rusmi... 
Veľkí ľudia diskutujú o ideách, priemerní o udalostiach a malí o iných ľuďoch... 

Uvažovanie je záležitosťou mnohých ľudí, konanie je však vecou jednotlivca. 
Charles de GAULLE 
(22.11.1890 – 9.11.1970) 

 

Láska je jediná ľudská skúsenosť, ktorá dovoľuje človeku jasne pochopiť v duchovnom živote 
harmóniu medzi jedným a mnohým... 

Láska nám odhaľuje, že sme skrz druhého, že svet existuje iba pre tých, ktorí sú aspoň dvaja... 
Poznanie smeruje k všeobecne platnému, láska je odhalením jedinečného... 

Milovať znamená umierať a stále znovu vstávať z mŕtvych. 
Jean LACROIX 

(23.12.1900 – 27.6.1986) 
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