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Predhovor  
 

Dejiny poznajú osobnosti, ktoré z generácie na generáciu,  

bez prestania tkajú tkanivo večnosti na tejto zemi,  

                                                               aby sa nerozpadla...  

Boh má svojich svedkov na Západe i Východe.  

Stavali, maľovali, tesali do kameňa, modlili sa a obetovali  

(J.Ch. KOREC). 

 

Skoro pravidelne môžeme upozorňovať vo svojom okolí na osudy významných 
osobností kresťanského zamerania. Ponúkam prehľadný polročný kalendár,  
ktorý pripomína 6 osobností kresťanského kultúrneho života, ktoré majú 
v príslušnom mesiaci prvého polroka 2018 okrúhle (deliteľné piatimi) výročie 
narodenia alebo úmrtia:  

     

    Anton BERNOLÁK 

    Andrej KMEŤ   

     Prokop DIVIŠ  

     Martin Luther KING  

    Josef ZVĚŘINA  

    Angelo RONCALLI 

Úvod 
 

Kresťanstvo je objavovaním Boha cez Krista, kde veriť znamená milovať. Kristovým odkazom 

 je každý človek povolaný, aby svojim dočasným pozemským životom uskutočňoval ľudskú 

dôstojnosť v osobnej slobode, v rešpektovaní základných ľudských práv druhého človeka  

a v praktizovaní bratskej lásky ku všetkým. Kresťan je človek, ktorý túži po Kristovi – nie po zisku 

alebo vyznamenaní, moci, sláve alebo úžitku (J.H. Newman). 
 

   Širšie a hlbšie vzdelanie je trvalou súčasťou rozvoja našej ľudskosti. S rozvíjajúcou sa vedou 

i prehlbujúcou sa vierou budeme pokorne prijímať Pravdu, ktorá naše ľudské poznanie nekonečne 

presahuje. Vzdelaným ľuďom treba ukázať, že človek môže byť veriaci nie proti rozumu, ale vďaka 

dobrému a správnemu používaniu rozumu (J. Guitton). Vedou i náboženstvom, matematikou 

a každým umením, túžbou po pravde a  spravodlivosti, pomstou i zmúdrením, láskou i zradou, 

hľadáme nedosiahnuteľné neustálym dosahovaním. 
 

   Najdôležitejšie možno bude, aby sme sa kresťanmi nielen nazývali, ale nimi  

aj boli celým svojím životom. Ľudská láska v sebe vždy zahŕňa nárok na večnosť 

(Benedikt XVI.). Využívajme príležitosti pre rozvíjanie dialógu medzi všeobecnou 

kultúrou a kresťanskou vierou prostredníctvom poznávania hodnôt i tvorcov 

kresťanského umenia a kultúry. Vybral som 6 medailónov  osobností, ktoré 

k tomu, podľa mňa, prispeli a preto chcem na nich v krátkych životopisných 

medailónoch spojených s niektorými ich myšlienkami, upozorniť aj vás.                                                        

Tvář Boha

http://sk.wikiquote.org/wiki/Pavol_VI.
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Anton BERNOLÁK 
(3.10.176215.1.1813) 

 

Normotvorca prvého spisovného jazyka 

Slovákov. Vo svojich dielach kodifikoval 

spisovnú slovenčinu (1787 Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum 

 Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách; aj príručku  

o pravopise Orthographia, 1790 Grammatica slavica  Slovenská gramatika, 

1791 Etymologia vocum slavicarum  Etymológia slovenských slov, 1825-27 

posmrtne Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Německo- Uherskí). Bernolák, 

katolícky kňaz (od 1787), ovládal viacero cudzích jazykov, mal široké 

znalosti z jazykovedy, zo všeobecných dejín, ekonomiky, filozofie, medicíny, prírodných vied, 

estetiky, hudby i politiky a bol oddaným stúpencom jozefínskych osvieteneckých 

reforiem a snažení, v spolupráci s Jurajom Fándlym založil (1792) v Trnave 

Slovenské učené tovarišstvo. Hnutie bernolákovcov (ktoré trvalo vyše 50 rokov) 

vytvorilo podmienky pre druhú kodifikáciu slovenského jazyka (1843). 

„Bernoláka si uctíme, keď budeme dobre hovoriť slovensky, písať slovensky, cítiť 

slovensky, konať slovensky, a keď sa pousilujeme, aby týmito myšlienkami 

preniknutý bol celý slovenský národ“ (A. Miškovič). 

 

Z myšlienok a diela 
 Len vtedy, keď pracujeme s láskou, nachádzame sa tu blaženými. A čo je práca  

s láskou? Je to ako súkno predané do vlastného srdca. 

 Hoc by som spieval ako anjel a nemiloval ľudí a pracoval by som ako mravec  
a neosožil ľuďom, lepšie urobíš, keď posadíš sa ku dverám chrámovým a budeš 

brať almužnu. 
 Moja snaha smeruje jedine k tomu, aby som slovenské nárečie od českého správne 

odlíšil... 

 Slováci, píšte po slovensky! Tu máte slovo moje o reči vašej... 
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Andrej KMEŤ 
(19.11.184116.2.1908) 

 

Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Zaslúžil sa o založenie Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti (1895). Bol uznávaným organizátorom vedeckého života, prírodovedec (geológ, 

mineralóg, paleontológ), botanik, archeológ i historik, národopisec (etnograf, folklorista), 
vlastivedný pracovník i cirkevný dejateľ. Pochádzal z Bzenice v Tekovskej župe. Školy 

navštevoval v Žarnovickej Hute, Banskej Štiavnici, v Trnave. Bohoslovcom bol v Ostrihome. 

Kňazom v Senohrade, Krnišove a v Prenčove. Vo výslužbe žil v Turčianskom Sv. Martine. 

Vytvoril vzácny herbár, ktorý sa stal európskym unikátom (72 tisíc položiek). 

Vedecky približoval prírodu, históriu a ľudovú kultúru vo vlastivednej 

publikácii Veleba Sitna (1893). Bol dobrým kazateľom i spolupracovníkom 

Spolku sv. Vojtecha. Úspešný samouk Andrej Kmeť zanechal trvalú stopu 
v dejinách Slovenska. Vrúcne miloval Božiu prírodu, nad prírodu starinu i prítomnosť slovenského 

národa. Nežil sebe, žil Bohu, vede a národu.  
 

Z myšlienok 
 Študujme sami seba, učme sa poznávať kraj, zvyky, deje a práva svoje, podania a tradície otcov našich: 

Pracujme do omdletia na národnej roli dedičnej, hájme každú piaď duševného a hmotného majetku 
svojho... Poznávajme kraje naše – poznáme tým sami seba. 

 Nie lichí učenci, nie politické úskoky, nie surová moc obhájila historickú pravdu, že Slováci sú 

najstaršími autochtónnymi obyvateľmi tejto nešťastnej vlasti svojej, ale obránil si to sám ľud, 

krásnozvučnou, hlbokoetymologickou rečou svojou. Porozumeli tomu naši odvekí a najnovší kynožitelia, 
a preto idú vykynožiť s rečou i názvy miest, dedín ba i honov. 

 Preto keď čo zbadám, všetko zbieram, všetko chránim, všetko pestujem a o všetkom svetu vyštebocem... 

Tento môj krik ale nesie sa k sláve môjho zaznávaného a potupovaného ľudu. 
 Nemôžeme sa vyhovárať, že boli zlé časy. Časy budú ešte horšie, no časy si musíme hľadieť sami 

obracať! ... 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. 
 Čas je nám zo sna vstať, lebo zaostali sme a oneskorili sme sa viac, ako sme mysleli. 

 Môj náhľad pri rozmanitých odvetviach prírodných vied odjakživa bol ten, že veď my laici... máme 

zbierať, zhromažďovať a na hŕbku ako mravenci, poznášať poťažný materiál nášho kraja, lebo nám  
je to snadno... My miestni a vonkovský teda máme zbierať, ale preskúmať nazbieraný materiál patrí 

učencom, znalcom, učbárom v mestách, kde zas v blízkosti, pri ruke jesto potrebná literatúra, zbierky  

k porovnaniu, iní znalci k vyproseniu si mienky a vedomci. Títo teda majú materiál určiť a preštudovať. 
Toto bol môj náhľad a je. 

 Botanika značí pôžitok, lebo botanik nikdy nie je samotný. Všade, kam sa pohne, stretne sa s rastlinkami, 

svojimi milými priateľmi, v púšti, na bralách, v priepasti. Z každej vychádzky ide s radosťou domov. 

Botanika je prívetivá, uznanlivá, slušná... 
 Čas je nám už zo sna povstať, lebo zaostali sme a oneskorili sme sa viac, než by sme mysleli a verili.  

Čas je už aby sme sa poznali, ktorí pracovať vieme a chceme. Hľadí na nás nielen neuvedomelý národ, 

ktorý, keď sa uvedomí, obviňovať nás bude a neprijme terajšiu našu výhovorku, že boli tvrdé časy  
a že sa nedalo nič vykonať: časy budú ešte tvrdšie, lebo vidíme, že čím lepšie čakáme, tým horšie 

dočkáme, a časy musíme si hľadieť i sami obracať na lepšie... 

 Keďže bohatstvom, vysokým umením a politickou mocou nemáme výhľady prevýšiť šťastnejšie národy, 
môžeme v poznaní a vedeckom ocenení pokladov a vzácností našej domoviny vyniknúť, môžeme poučiť 

svet a vynútiť národnej samobytnosti našej uznanie, úctu a slávu. 

 Ak chceme platiť za národ kultúrny, ak chceme obstáť pred súdom civilizácie, musíme s napnutím 

všetkých našich síl podať svetu dôkazy konkrétne, že nečakáme so založenými rukami, čo nám prinesie 
náhoda, ale ktorí štedrým grošom, ktorí skvelým umom, ktorí pilnou rukou, pracujme na povznesení 

nášho národa... najdrahšia a najväčšia sila je rozum náš. Rozum je vždy mocnejší, nežli telo, a rozumom 

vždy viac zdvihneme a vykonáme, nežli silou. 
 Nech nikoho z národa slovenského nesklátia, neodstrašia ani tie najtrpkejšie 

sklamania, lebo z nich, z bolesti pochádza otuženie, upevnenie a múdrosť.  

Na chybách sa učíme a padaním sa dvíhame. 
 Veda prírodná má ostať na svojom poli, a nie zabŕdať do filozofie a mysticizmu,  

má ostať pri tom, čo nájde, a nie pri tom, čo nenájde, totiž Boha a dušu.                    
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Prokop DIVIŠ – chrániť človeka pred bleskom 
 

V tom čase 
U nás bola vtedy veda iba hrou a prírodovedu brali ako panskú zábavu. Začali si však uvedomovať, 

že poznanie základných fyzikálnych princípov umožňuje ovládnuť niektoré deje v prírode i vyrábať 

nové užitočné nástroje. Bola potrebná odvaha pre pokusy a intelekt pre spracovanie informácií.  

 

V toku života 
V premoštrátskom kláštore neďaleko od Znojma študoval Václav Divíšek 

(26.3.1698  21.12.1765), ktorý prijal meno  Prokop Diviš a stal sa kňazom 

(1726). Okrem filozofie a teol6gie vyučoval aj prírodné vedy a robil v škole 

pokusy. Bol zručný experimentátor a konštruktér. Zaujímal sa aj o elektrinu, 

hydromechaniku, vodné staviteľstvo i hudbu. Doktorát z teológie získal  

v Salzburgu (1733) a z filozofie v Olomouci (1745). 

   Na fare v Příměticích pri Znojme robil pokusy s „elektrickým ohňom". 

Zostrojil treciu elektriku, získava1 elektrické výboje dlhé až 20 cm. Spoznal, že 

aj blesk je mohutná elektrická iskra. Postavil prvý uzemnený bleskozvod na svete (1754). Bolo to 

42 metrov vysoké zariadenie s 12 ramenami a hrotmi. Úspech dosiahol aj pri stavbe čerpadla pre 

rozvod vody a vodovod, elektroterapeutickým zariadením liečil napr. reumatizmus. Výborne hral 

 na varhany, skonštruoval zv1áštny hudobný nástroj Denisdor pre napodobňovanie zvukov rôznych 

hudobných nástrojov. 
 

Bádateľské úsilie 
V archíve Akadémie vied v Petrohrade sú uložené Divišove traktáty 

o atmosférickej e1ektrine z rokov 17551756. V spise Magia naturalis  

Tajomstvo prírodné,  ktorý vyšie1 v Tübingene (1765) zverejnil výsledky 

svojich pokusov a názorov. Tam vyjadri1 svoje presvedčenie. že bez sí1 

elektrických nič na tomto svete nemôže existovať. Svoj bleskozvod podrobne 

popísal v diele Descriptio Machinae meteorologicae. Celé jeho bádateľské 

dielo z prírodovednej oblasti je podnietené zásadným presvedčením: Vĕda 

elektrická je vědou nejkrásnější pod měsícem na této zemi, což každý rozumný 

musí uznat na základě pokusů. 

   Prokop Diviš, významný český prírodovedec, bol muž nadaný láskou  

k poznaniu. Elektrina bola jeho vášňou rovnako  

ako hudba. Skúmal vlastnosti statickej i atmosférickej 

elektriny, postavil hudobné nástroje s nezvyčajnými akustickými vlastnosťami. 

Jeho "povetrnostná mašina“ umožnila “odťahovanie elektriny z mrakov".  

Viděl jsem, že elektrický oheň z oblohy odveden býti může a zhoubna bouře 

cdvrácena cestou zcela přirozenou dle pravidel a zkušeností na stroji 

elektrickém získaných. 
 

Významné ocenenie 
Jednoduchý vynachádzavý vidiecky farár prispel nielen k pastorácii ľudských 

duší, ale aj k ochrane ich majetku pred prírodnými pohromami. Zaujímavým 

ocenením jeho prírodovedných snáh sú slová v liste od významného 

švajčiarskeho fyzika a matematika L. Eulera: „Tvoje štúdie v celom Nemecku  

s veľkým obdivom sa pripomínajú a považujú sa za večnú pamäť Tvojho vysoko 

slávneho mena. Blahoprajem Ti k vynikajúcim pokrokom, ktoré si nielen  

v hudbe, ale aj v bádaní elektriny s najlepším výsledkom dosiahol.“ 

   Systematické štúdium elektrických javov v celej ich šírke umožňuje lepšie 

spoznávať svet materiálny i duchovný. "Oheň elektricky", spoznaný  

aj Prokopom Divišom, priniesol svetlo do tajomných hlbín hmoty a ponúkol ľudskému duchu 

zmysluplnejšie predstavy o svete, v ktorom človek žije.     
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Martin Luther KING  
(15. 1. 1929 – 4. 4. 1968) 

 

Jeden z najvýznamnejších černošských 

vodcov v histórii, vyštudoval Pennsylvánsku  

a Harvardovu univerzitu a na univerzite v Bostone získal doktorát  

z filozofie a teológie. Organizoval masové akcie a pochody za slobodu 

černochov. Veľkou osobnou odvahou, nenásilnými masovými protestmi 

vzbudil úctu celého sveta k čiernemu ľudu. Vedel, že kto je schopný sa 

zrieknuť násilia, musí byť naozaj silný. Násilím nemožno zabiť lož ani 

nastoliť pravdu. Za vec rovnoprávnosti, úsilia proti chudobe a mier medzi 

rasami precestoval tisíce kilometrov a predniesol stovky prejavov. Zostal 

nepochopený u bielych i čiernych radikálov. Bol niekoľkokrát zranený  

a viac než dvadsaťkrát uväznený. Nikto si nedokáže spomenúť ani na 

jediný okamžik, kedy by bol proti komukoľvek predniesol slovo 

nenávisti. Presvedčil svet, že človek sa nemá neposudzovať podľa farby 

pleti, ale podľa charakteru. Hrdinskou a neúnavnou prácou na čele amerických černochov dosiahol 

zákaz segregácie na území Spojených štátov amerických. Za nenásilnú obhajobu ľudských práv 

získal Nobelovu cenu za mier (1964). Coretta Kingová vytušila, že posolstvo jej manžela nebude 

umlčané: Uvidíte ho všade tam, kde hrdí, statoční ľudia sa nenásilne bránia proti sociálnemu 

bezpráviu. Jej viera v Boha bielych i čiernych prekonala smútok 

neradostného osudu: I keď nechápem, prečo sa to stalo, verím 

slovám písma, že všetky veci spolu pôsobia pre dobro tých, ktorí 

milujú Pána. 

 

Z myšlienok 

 

 Pred 2000 rokmi povedal hlas z Betlehemu, že všetci ľudia sú si rovní... 
s opovrhovanými zmenil smer vývoja ľudstva. 

 

 Láska má určovať naše skutky... Evanjelium slúži celému človeku. 
 

 Budeme apelovať na Vaše srdcia a Vašu dušu tak dlho, až vás získame. 
 

 Nespolupráca so zlom je takou istou povinnosťou, ako spolupráca 
s dobrom.  

 

 Mier nie je stav bez napätia, ale to, keď vládne spravodlivosť. 
 

 Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlé slová a skutky zlých ľudí, 
ale tiež strašné mlčanie dobrých. 

 

 Nezáleží na dĺžke života, ale na jeho kvalite. 
 

 Najdôležitejšia a najaktuálnejšia je otázka:  
      Čo si vykonal pre iných? 
 

 Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť,  
nie je zrelý pre život.  
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Josef ZVĚŘINA  
(* 3. 5. 1913 − † 18. 8. 1990)  

 
Kněz, teolog, estetik, historik umění, publicista byl jeden z hlavních 

protagonistů obnovy českého katolictví v duchu Druhého vatikánského 

koncilu. Byl vězněm obou totalit - pro "protiněmecký postoj" byl na 13 

měsíců gestapem internován, po nástupu komunismu byl povolán mezi 
"černé barony" do pracovních vojenských oddílů (PTP) a v roce 1952 

zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Čtrnáct let strávil v nejtěžších 

věznicích a pracovních táborech stalinského Československa. Po návratu 
prošel řadou civilních zaměstnání a každou volnou chvíli věnoval studiu, 

psaní a "podzemní" pastoraci. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. 

Ani nacistické, ani komunistické vězení nezlomilo jeho velkého ducha  

a snahu o pravdivost, solidaritu s druhými, zejména 
utištěnými ani obhajobu svobody svědomí. O církvi  

se vyjádřil: je to má láska i můj kříž. „Josef Zvěřina byl vždycky v první řadě těch, kteří  

se stavěli za lidská práva a občanské svobody, ať to bylo za Pražského jara v roce 1968,  
ať to bylo za Charty 77, kdy byl jedním z prvních signatářů, ať to bylo v tom manifestu 

Několik vět, ať to bylo v případě formace Občanského fóra a těch velkých demonstrací  

v listopadu 1989“ (T. Halík).  
 

Z myšlienok 
*  Charta nechtěla být a nebyla aktem politickým, nýbrž mravním…  

Tu se neptáme po vhodnosti, nýbrž po odpovědnosti, ne po výsledcích, 

ale po pravdě. Zvláště křesťan musí takto hodnotit. Měřítky ne lidskými, 

ale těmi, kterým nás naučil Kristus. Kdyby se lidé řídili úspěšností, nebyl 

by skončil na kříži… 

* Křesťanské povolání je povolání k hrdinství. Když nebudeme silní 

budeme špatnými křesťany…  

* Svým bratřím kněžím odkazuji prosbu, aby milovali pravdu,  

byli stateční a věrní a učili se znát znamení doby… 

* Poznávám tragédii, že nemohu Boha víc vidět, uchopit, milovat.  

Ale zároveň cítím, že by to byla katastrofa, kdyby Boha nebylo,  

kdybych o něm nemohl nic říct. Mé otázky nejsou znevážením víry. 

* Jistota víry se nezískává logikou rozumu, nýbrž sjednocením s Bohem, 

osobním vztahem ke Kristu a silou Ducha. Nemá vědeckou evidenci 

nýbrž "měřitelnost", která se opírá o věrohodnost sebesdílejícího se 

Boha. * Nemám důkaz, který by vynucoval souhlas - víra je živé uchopení 

svědectví o živém Bohu. 

 Odpor proti neživému, zkostnatělému, formálnímu, k nesvobodě a nespravedlnosti, ke konvenci 

a farizejství, je naprosto zdravý a čím prudší, tím více ukazuje, jak je ho třeba. Naopak daleko 

horší je lhostejnost!… Strach a lež jsou nejmocnější spojenci všech diktatur.  

 Člověk musí být tak trochu fantasta, zvlášť když jsou poměry zlé, aby neztratil elán.  

 Teologie lásky nás spojí, přinese dar jednoty křesťanství a národu, aby své svobody nezneužil. 

Dar pravdy, lásky, spravedlnosti a svobody se stává závazkem… 

 Církev si teď stále víc uvědomuje, jaké světodějné poselství má v tomto rozbitém světě plném 

nenávisti, že jedině my můžeme vybudovat civilizaci lásky a kulturu srdce, a to je dílo pro 

záchranu celého lidstva. 
 

Oběť má dvě stránky, jednu těžkou, bolestnou, až krvavou - druhou duchovní,  

která jí teprve dává smysl. Kde se něco rodí, bývá oběť: zrno musí zemřít, aby vydalo plod,  

matka rodí v nebezpečí života a v bolesti, myslitel a umělec obětuje svobodně sebe své tvorbě.  

V tom smyslu je oběť vrcholným mravním činem, nejvyšším darem lásky.      



 

 

 

8 

8 

Angelo RONCALLI  
(25.11.1881  3.6.1963) 

 
Ako patriarchu Benátok ho zvolili (28.10.1958) za pápeža  

(Ján XXIII.). Zvolal 21. všeobecný snem Cirkvi rímsko-

katolíckej (1962). Prispel k novým formuláciám pojmov 

a zásad radostnej zvesti. Vedel, že pravda preniká do duše 

človeka ľahšie, keď je podporená zmysluplnými prejavmi 

dobroty a porozumenia. Presviedčal vytrvalou láskou k jednote 

v pravde. K jeho hlavným cieľom patrilo 

rozvíjanie katolíckej viery, obnova 

kresťanského života veriacich, ale najmä 

„prispôsobenie cirkevnej disciplíny 

potrebám našich čias“. 

 
 

Z myšlienok 
 

 V hlasovaní svojich bratov kardinálov vidím znamenie vôle Božej a prijímam 

voľbu ako kríž 

 Vždy som sa staral viac o to, čo zjednocuje, než o to, čo rozdeľuje a vyvoláva 

kontrasty. 

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

individuálny a spoločenský život. 

 Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého človeka, to znamená,  

ak každý nebude zachovávať Bohom stanovený poriadok. 

 Ľudia si čím ďalej tým viac uvedomujú, aký veľký význam má dôstojnosť ľudskej 

osoby a koľko námahy si vyžaduje snaha po jej patričnom zdokonalení. 

 Cirkev dnes dáva prednosť tomu, užívať skôr liek milosrdenstva ako prísnosti. 

Potrebám dneška môže odpovedať skôr tým, že preukáže platnosť svojej náuky, 

ako keď bude čokoľvek odsudzovať. 

 Uvedomujem si, že to potrvá dlhý čas. Ani vy, ani ja nebudeme pri oslave veľkej 

slávnosti zmierenia. Ani moji najbližší nástupcovia. Ale niekto musí začať búrať 

prekážky, ktoré stoja v ceste. 

 Celý život by mal byť jednou silnejúcou piesňou, ktorá mohutnie tým viac,  

čím viac sa otvára všetkému, čo je vzácne pred Bohom. 

 Kresťanská viera sa nemá čoho obávať ani zo strany vedy, ani zo strany techniky, 

ktorá má v nej pôvod, naopak, učí nás, že ich možnosti sú oslavou stvoriteľskej 

dobroty Boha, ktorý povedal: "Naplňte zem, podmaňte si ju." 
 

 Láska je výsledok a vrchol všetkých najlepších 
vlastností. Ona má preniknúť každý skutok, každú 
myšlienku, každý pocit...   

 

 Sme určení na diela lásky, nie na výpravy nenávisti. 
 

 Kto bližšie spozná Slovanov, ten sa presvedčí, že nosia v sebe 

mnoho prekrásnych čŕt nádhery samého Boha.                      



 

 

 

9 

9 

                                          

 

 

 

 

 

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

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

 Túžiš byť – budeš až v Bohu. 
 

 Kto skrz Boha miluje všetkých ľudí,  
miluje každého z nich nekonečne viac než ten, 

kto miluje jedného a len jeho zahŕňa do úzkeho okruhu svojho záujmu.  
 

 Keď vstupuješ do chrámu, Boh ťa neodsudzuje, ale objíma. 
 Tvoja pyramída nemá zmysel, ak nekončí v Bohu. 

 
 

A. de Saint-Exupéry 
 (29.6.190031.7.1944) 

 

 


