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Zrada náboženstva vlečie so sebou zradu kultúry. Západná kultúra bude žiť  
práve tak dlho ako západné náboženstvo... Svet síce možno pohnúť mužskou 
silou, ale požehnať ho možno len v znamení ženy...  
Spravodlivosť je iba v pekle, v nebi je milosť a na zemi kríž. 

Gertrud von Le FORT (11. 10. 1876 − 1. 11. 1971)  

 

Kultúra je to, čo urobilo, že človek je niečím iným ako náhodný jav v prírode... 
Najväčšou záhadou je, že by sme boli náhodne hodený medzi hojnosť hmoty  

a hviezd, a že v tomto väzení, môžeme čerpať zo seba obrazy dostatočne mohutné, 
aby popierali našu ničotu... Človek musí vsadiť na nejakú myšlienku,  

aby si vypočítal riziko – a potom konať.  
André MALRAUX (3. 11. 1901  23. 11. 1976)  

 

Milujte celé tvorstvo Božie, celý svet, každé zrnko vo svete! Keď budeš milovať 
každú vec, potom pochopíš Božie tajomstvo vo veciach...  
Krásny je život, ak urobíš niečo dobré a spravodlivé...  
Bez vyššej idey neobstojí vo svete ani človek, ani národ. 
Fiodor M. DOSTOJEVSKIJ (11. 11. 1821 – 9. 2. l88l) 
 

Dejiny filozofie nám zobrazujú galériu vzácnych duchov, galériu hercov 
dumajúceho rozumu, ktorí silou tohto rozumu prenikli  

do podstaty vecí, prírody i ducha, do podstaty boha, a vydobyli  
nám najvzácnejší poklad, poklad rozumového poznania...  

Úlohou filozofie je pochopiť to, čo je, lebo to, čo je, je rozum. 
Georg W. F. HEGEL (27. 8. 1770 – 14. 11. 1831) 

  
Stvoriteľ dal ľudstvu dve knihy: V prvej ukázal svoju veľkosť, v druhej svoju 
vôľu. Prvou je tento viditeľný svet, ktorý stvoril, aby človek pri pohľade  
na veľkosť, krásu a súlad jeho dômyselných diel uznal božskú všemohúcnosť. 
Druhou knihou je Písmo sväté. V ňom ukázaná Stvoriteľova milostivá vôľa  
a naša spása.  
Michail V. LOMONOSOV (19. 11. 1711  15. 4. 1765) 

 

Dvoje nám je nevyhnutne treba: práca a obeť. Práca drobná a obeť hojná!... 

Pracovať tak, ako by sme nikdy neumierali, žiť tak, aby sme mohli kedykoľvek 

zomrieť, a preto dobre činiť, lebo život je krátky. 

Andrej KMEŤ (19. 11. 1841  16. 2. 1908) 
 

Treba ohlasovať pred tvárou sveta dobrotu, aby prenikla dovnútra a ovládla celý 

individuálny a spoločenský život...Kto bližšie spozná Slovanov, ten sa presvedčí, 
 že nosia v sebe mnoho prekrásnych čŕt nádhery samého Boha.                    
Angelo RONCALLI (25. 11. 1881  3. 6.1 963) 

 
Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok. 

Človek môže uniknúť všetkému, len nie sebe samému. 
Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie. 

Stefan ZWEIG (28. 11. 1881 − 23. 2. 1942) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info života a diela vybraných osobností je aj na 
http://www.era.topindex.sk/osobnosti-kultury-a-ich-myslienky-kalendar/ 
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