
 

 

 

 

Ak sa skutočne „odovzdáš“ Bohu, nijaká ťažkosť 
neotrasie tvojím optimizmom. Dnes nestačí, aby muži 
a ženy boli dobrí. Proti konzumizmu, pohanskému  
a materialistickému bremenu, ktoré nám núkajú, 
Kristus si vyžaduje nekomformistov, rebelov Lásky!       
Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer (9. 1. 1902 – 26. 6. 1975) 

 

  
           

Nikto nie je zbytočný na svete,  
keď uľahčuje bremeno niekomu inému.                                        

Charles DICKENS (7. 2. 1812 − 9. 6. 1870)  

 

     
 

Nemožno byť vždy hrdinom,  
ale vždy možno zostať človekom. 
Johann Wolfgang GOETHE (28. 8. 1749 – 22. 3. 1832) 

 

 

S pomocou filmu možno ukázať aj najzložitejšie 

problémy súčasnosti – na úrovni tých,  

ktoré v priebehu storočí boli predmetom literatúry, 

hudby a maliarstva.Treba len hľadať, vždy znovu 

hľadať cestu, ktorou sa má kinematografia uberať.  
 Andrej A. TARKOVSKIJ (4. 4. 1932    29. 12. 1986) 

 

 

Viera je sila nepriamo konajúca zázraky. Vierou môžeme v každom 

okamihu robiť zázrak pre seba a často i pre druhých, pokiaľ majú  

vo mňa vieru... 
NOVALIS (2. 5. 1772 – 25. 3. 1801) 

 

 

 

Špecifikom európskej kultúry je predovšetkým trojaké antické 
dedičstvo: grécke myslenie, kresťanská viera, rímske právo...             

Carl Friedrich WEIZSÄCKER (28. 6. 1912 – 28. 4. 2007) 
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Musíme dúfať, že veľké hodnoty otvorenej spoločnosti – sloboda, 
vzájomná pomoc, hľadanie pravdy, intelektuálna zodpovednosť 
a tolerancia  – budú uznávané aj v budúcnosti. 
Karl Raimund POPPER (28. 7. 1902 – 17. 9. 1994) 
 

 
Svet nie je jediným axiomatickým systémom...  

Božie zjavenie nám dáva určité axiómy...  
Rozpor je základným, veľmi dôležitým činiteľom vedeckého pokroku...  

Jozef M. BOCHEŃSKI (30. 8. 1902 – 8. 2. 1995) 

 

 
 
Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. 
Jaroslav VRCHLICKÝ (17. 2. 1853  9. 9. 1912) 

 
 

 
Len vtedy, keď pracujeme s láskou, nachádzame sa tu 

blaženými. A čo je práca s láskou?  

Je to ako súkno predané  

do vlastného srdca. 
Anton BERNOLÁK (3. 10. 1762  15. 1. 1813) 

  
 

 

 

Na svete niet nič krajšie než podivuhodné priateľstvá, ktorým Boh dáva 

vznikať a ktoré sú odrazom jeho nezištnej a veľkorysej lásky. 
Jacques MARITAIN  (18. 11. 1882  –  28. 4. 1973) 
 

 

 

Ľudstvo sa skôr či neskôr vzchopí, vymaní sa spod nadvlády 
techniky, prestane sa vystatovať svojou všemohúcnosťou a obráti 
sa k skutočne cenným, rozumným a potrebným veciam – k mieru, 

láske, miernosti, úcte, vyrovnanosti s vlastným osudom, k veľkému 
umeniu a skutočnej vede...  Prežijeme, ak sa nedôvera zmení  

na vzájomné porozumenie, podozrievavosť na túžbu pomôcť  
a nenávisť nahradí láska. 

Max BORN (11. 12. 1882 – 5. 1. 1970)                                                                               
 

(zostavil Dušan Jedinák) 


