
 Podnetné myšlienky aj v roku 2020 
 

Do hĺbky sa dostávame  nie  jednou  cestou, sondujeme svojimi činmi, vedou, 

poéziou, láskou i náboženstvom: potrebujeme rôzne metódy,  aby sme zmerali svoj 

svet.                                                                      Karel Čapek (9.1.1890 – 25.12.1938) 

 

V demokracii nesmie byť človek človeku prostriedkom, ale spolupracovníkom vo 

vzájomnej službe. Základ demokracie: slobodná kritika a verejná kontrola.  

                                                                     Tomáš G. Masaryk (7.3.1850 – 14.9.1937) 
 

K Bohu sa približujeme nie chôdzou, ale láskou.  

                                                                      Aurelius Augustinus (18.1.354 – 3.8.430) 

 

Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje 

chyby.                                                                  R. Descartes (31.3.1596 – 11.2.1650) 

 

Blaho pre jednotlivcov možno priniesť a udržať len vtedy, ak sa dostane pre všetkých 

a nikto nemôže byť dokonale šťastný, pokiaľ neuvidí blaho zaistené pre všetkých 

ostatných.                                                                  J. Bolyai (5.12.1802 – 17.1.1860) 

 

Nie je veľkosť tam, kde nie je prostota, dobro a pravda. 

                                                                             L.N. Tolstoj (9.9.1828 – 20.11.1910) 

  

Som všetko a pritom neúplný. Som celok i časť.    P. Valéry (30.10.1871 – 20.7.1945) 

 

Smutné je, že hlupáci sú takí sebaistí a ľudia múdri tak plní pochybností. 

                                                                                  B. Russell (18.5.1872 – 2.2.1970) 

 

Vo vojne rozhodnosť, pri porážke vzdor,  po víťazstve veľkodušnosť,  

v mieri dobrá vôľa.                                      W. S. Churchill (30.11.1874 – 24.1.1965) 
 

Jediné na čom záleží, je, aby sme zápasili o svetlo v nás. 

                                                                          A. Schweitzer (14.1.1875 – 4.9.1965) 

 

Pravdu dosiahne iba ten, kto ju bez ustania hľadá.  A. Ioffe (2.10.1880–14.10.1960) 

 

Prežijeme, ak sa nedôvera zmení na vzájomné porozumenie, podozrievavosť na túžbu 

pomôcť a nenávisť bude nahradená láskou.             M. Born (11.12.1882 – 5.1.1970) 

 

Matematika je veda o nekonečne, jej cieľom je, aby človek ktorý je konečný, vystihol 

nekonečno pomocou znakov.                                    H. Weyl (9.11.1885 – 8.12.1955) 
 

Každý z nás môže byť hrdinom drámy, v ktorej nám ide o večnosť. 

                                                                               F. Mauriac (11.10.1886 – 1.9.1970) 

 

Boh je zmyslom veta a svet je znamením Boha.      J. Lacroix (2.12.1900 – 27.6.1986) 

 

K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých.                  V. F. Frankl (26.3.1905 – 2.9.1997) 

 

Nemôžeme konať veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou. 

                                                           Matka Terézia z Kalkaty (26.8.1910 – 5.9.1997) 

(vybral a zostavil dmj) 


