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Predhovor  
 

Možno je niekedy potrebné výraznejšie upozorniť vo svojom okolí na aktuálne kresťanské hodnoty 

a dlhodobú zmysluplnú kultúru. K tomu môže poslúžiť aj prehľadný polročný kalendár, 

pripomínajúci 6 osobností kresťanského spoločenského života, ktoré majú v príslušnom mesiaci 

druhého polroka 2019 okrúhle (deliteľné piatimi) výročie narodenia alebo úmrtia:  

 

Kolakowski 
Opasek 
Neuwirth 
Greene 
Edington 
Marcel 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Henri BERGSON (18591941) : 

Ľudstvo stene takmer rozdrvené váhou vlastného pokroku. 
Neuvedomuje si dostatočne, že jeho budúcnosť závisí od neho 
samého. Ono musí nahliadnuť, či chce žiť aj ďalej. Potom si 
samo musí položiť otázku, či chce iba žiť alebo či chce 
vynaložiť potrebnú námahu, aby sa aj na našej odbojnej 
planéte naplnila hlavná funkcia vesmíru, ktorý je strojom  
na výrobu bohov...  

Pravdu povediac, keby sme si boli istí, že po smrti budeme žiť,  
nemohli by sme na nič iné ani myslieť. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vaša pokora nech je šľachetná a veľkodušná. Nech nerobí nič pre chválu,  
ale nech zo strachu pred chválou dobro ani nezanedbáva (František Saleský). 

https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C4%BEachetnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ve%C4%BEkodu%C5%A1nos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
https://sk.wikiquote.org/wiki/Chv%C3%A1la
https://sk.wikiquote.org/wiki/Strach
https://sk.wikiquote.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Salesk%C3%BD
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Leszek KOLAKOWSKI  
(* 23. 10. 1927 – † 17. 7. 2009) 

 

Poľský filozof, historik ideí, esejista, 

vyštudoval v Lodži, doktorát získal  

vo Varšave. Po vylúčení z komunistickej 

strany (1966) emigroval z Poľska (1968) 

a stal sa hosťujúcim profesorom na univerzitách v Amerike 

i v Anglicku (riadny profesor v Oxforde 1970–1995). Vždy obhajoval 

úlohy ľudskej slobody a dôstojnosti v hľadaní pravdy a konaní dobra. 

Ako brilantný mysliteľ podal kritickú analýzu marxistického myslenia 

(najväčšej fantázie 20. storočia). Napísal viac než 30 kníh (napr. Hlavné prúdy marxizmu; Husserl 

a hľadanie istoty; Tézy o nádeji a zúfalstve; Malé úvahy o veľkých veciach; Na čo sa nás pýtajú 

veľkí filozofovia?) Získal aj významné ocenenia (napr. Erasmovu cenu 1983, Klugeho cenu 2003). 

Ako Európan ukotvený v kultúrnom a duchovnom dedičstve kresťanstva prispel k rozvoju celej 

poľskej kultúry. Jeho posledná kniha má mať názov Je Boh šťastný? 

Z myšlienok 
 Kultúrnou úlohou filozofie nie je doručenie pravdy, ale budovanie ducha pravdy. 

 Matematika je najmocnejší intelektuálny nástroj, ktorý bol kedy 
vytvorený a prostredníctvom ktorého unikáme času. 

 Myslím si, že ľudská  potreba systému, ktorý presahuje naše technické možnosti, 

ktorého tvorcami nie sme my sami, a teda v nejaký boží, božský poriadok,  

je normálna. To nemožno zničiť. 

 Dom, v ktorom prebýva ľudský duch, stojí na štyroch uholných kameňoch.  

Nimi sú: rozum, Boh, láska, smrť.  

 Často můžeme slyšet, že kdyby se lidé neustále nebouřili proti tradici, potom 

bychom stále ještě žili v jeskyni. To je pravda, ale kdyby vzpoura proti tradici 

získala kdekoli globální rozměr, ocitli bychom se znovu v jeskyni. Ani liberalismus 

není žádnou filozofií. Jestliže chválí volný trh, má to svůj dobrý důvod, neboť 

protivou volného trhu je gulag. Avšak víra, že volný trh nám všechno zařídí,  

je zjevně velice nemoudrá. 

 Jak to tedy je? Odkud jsem se tu vzal? Jednoduše na základě rozmnožovacích 

aktivit mých rodičů? Nebo tvořím součást nějaké skutečnosti, plánované  

a připravené Prozřetelností, již samozřejmě nemohu úplně poznat, ale pouze  

se o ní mlhavě dohadovat? Je svět, v němž žijeme, řízen a usměrňován,  

nebo jde jen o nesmyslný pohyb nespočetných atomů, v němž nejde o nic,  

ani se neděje nic, co by mohlo mít jakýkoli cíl? Zůstane něco z našich snah  

a utrpení, nebo nezůstane vůbec nic? Jsou dobro a zlo pouze naše konvenční 

pojmy, nebo jde o reálné kvalitativní věci? Toto jsou otázky, které nelze vyhladit, 

vymýtit z lidského uvažování. Jsou to právě ty otázky, na které by lidé chtěli dostat 

autentickou odpověď, jinými slovy vědět, jak tomu popravdě je, jaká je skutečnost.  

Nejde o bezvýznamné otázky. Mnoho lidí by na ně chtělo znát 

odpověď. Můžeme tedy předpokládat, že z naší kultury 

nevymizí. Kdyby měly zmizet, propadnout se někam hluboko 

pod zem a nikoho už vůbec nezajímat, vznikla by jakási podivná 

kulturní mutace, kterou je velice těžké si jen představit. 
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 Jan Anastáz OPASEK 
(* 20.4.1913 − † 24.8.1999) 

 

Český katolícky kňaz – benediktín, 

básnik a teológ, prezývaný aj Opat 

chuligán, bol významnou postavou 

rim. kat. cirkvi aj verejného diania. Mal široký kultúrny rozhľad, 

zmysel pre humor, bol tolerantným mužom s  neobvyklým 

osobným šarmom. Spoluzakladal (1972) laické združenie Opus 

bonum, ktoré okrem iného organizovalo 

vzdelávacie akcie pre mládež 

a sprostredkúvalo stretnutia pre posúdenie 

odlišných názorov rôznych spoločenských 

skupín. Napriek jedenásťročnému väzeniu  

si uchoval pozitívnu myseľ, ústretovosť 

a otvorenosť. „Nejsem žádný potentát  

ani primadona,“ hovorieval o sebe. Do břevnovského kláštora v Prahe sa vrátil 

(1990) a obnovil tam nielen rehoľný život, ale aj kultúrny i náboženský. Bol 

veselým majstrom dialógu, k rokovaciemu stolu dokázal dostať  

aj politických protivníkov. 

http://www.opus-bonum.cz/category/opasek/ 

http://www.praha6.cz/opasek 

http://www.martinosb.eu/anastaz-opasek/ 
 

Z myšlienok 
Svoboda věřícího člověka je vymezena dobrem a zlem. Mám svobodu ve všem 
rozhodování, jsem omezen pouze tím, co je špatné. A měřítkem pro dobro  
a „špatno“ je pro mne desatero, jako zákon boží. V tom ostatním mám svobodu,  
ta je pro mne dostačující. Člověk, který nemá náboženství, se řídí jenom svědomím, 
ale je v tom určitá zmatenost: jiné svědomí má ten a jiné onen člověk. 
 

Křesťanství není něco, co by měl člověk jednou provždy v ruce, mohl tím kolem sebe 
mávat a chlubit se tím. Křesťanství je něco, co s sebou nese povinnost 
každodenního začátku. Když se probudíte, jste v polospánku a křesťanem se teprve 
v průběhu dne stáváte. A když ten den skončí, jste možná o kousek dál,  
ale v žádném případě nejste hotovým křesťanem... 

 
Rozjímání 

Kde slova skončí, 
není noc mlčení, 
je přemítání slyšeného, 
tak vzchází úroda 
do daru nové myšlenky i slova, 
které se rodí v nás. 
Čas zrání v tichu; 
v tichosti srdce 
rostou slova nové podoby - 
a dozrála v horoucím srdci. 
 

anastaz_opasek_dvakrat_dvanact_basni_obrazy.pdf 

http://www.opus-bonum.cz/category/opasek/
http://www.praha6.cz/opasek
http://www.martinosb.eu/anastaz-opasek/
http://www.literatiznasictvrti.cz/archiv/content_cz/anastaz_opasek_dvakrat_dvanact_basni_obrazy.pdf
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Anton NEUWIRTH 
(* 22.1.1921 − † 21.9.2004)  
 

Po absolvovaní židovskej základnej školy  

v Slovenských Kapušanoch a Reálneho 

gymnázia v Žiline a Prievidzi, absolvoval 

(1946) Lekársku fakultu UK v Bratislave. 
Za činnosť v spoločenstve Rodina bol 

(1953) zatknutý a vo vykonštruovanom 

procese odsúdený na dvanásť rokov väzenia za „velezradu  

a špionáž“. Čas väzenia strávil v Ilave a Leopoldove. Po amnestii 

(1960) pôsobil ako odborný lekár v Žiline a primár Oddelenia 

klinickej biochémie v Čadci a vo Fakultnej nemocnici  

v Martine. Angažoval sa za konštituovanie kresťanskej  

a demokratickej politiky na Slovensku. Stal sa poslancom Národnej 

rady SR a čestným predsedom KDH. Pôsobil ako publicista, 

prednášal na témy z oblasti etiky, medicíny, politiky i duchovnej 

kultúry. V rokoch 1994 – 1998 bol veľvyslancom SR pri Svätej 

Stolici v Ríme. Stal sa osobnosťou európskeho významu. 

 
Z myšlienok 
 

 Komunizmus sa vtedy v mnohých končinách sveta vnímal ako 

krutovláda militantného ateizmu. Tak ho vnímali aj mnohí z nás, 

pretože pokiaľ z Nemecka prichádzali nejaké správy  

o antisemitských opatreniach, chápali sa tak, že nie sú proti Židom 

vôbec, ale proti tým Židom, ktorí boli komunisti, ľavičiari a teda 

pôsobili proti nemeckému národu a všetkému národnému... 
 

 ... môj svetonázor vychádza z personalistickej koncepcie. Ústredné 

postavenie v nej zaujíma človek ako celistvá nedeliteľná ľudská 

osoba... K nedeliteľnej ľudskej podstate patrí okrem hmotného 

  aj duchovný princíp, ktorý je nositeľom dvoch základných vlastností osoby, a to sú rozum  

 a slobodná vôľa. Práve tieto vlastnosti podmieňujú dva jedinečné fenomény ľudskej bytosti,  

 a to je vedomie nevedomosti a vedomie viny. Tým, že si človek uvedomuje, že nevie, usiluje sa 

zámerne a cielene poznávať. Práve tejto túžbe po dokonalej a úplnej pravde vďačíme za celý 

náš vedecký pokrok. Podkladom a podmienkou pravdivého poznania je slobodný prístup  

 k realite, ktorý umožňuje potom zámerné, uvážené konanie a rozhodovanie... Zo spravodlivosti 

potom vyplýva blaho všetkých, ktorému má slúžiť národ, ktorému má slúžiť štát, ktorému má 

slúžiť prezident, aj každý občan.                                     (A.N., nominačný prejav; parlament SR) 

  

 Všetko dobro, ktorého som bol po celý život účastný a ktoré som 

vykonal, nie je mojou zásluhou, ono nie je prejavom mojej osobnej 

dokonalosti. To všetko je ovocím milosti, ktorých sa mi dostalo, 

človekovi hriešnemu, veľmi hriešnemu. Človekovi, ktorý je odkázaný 

na veľkú dávku milosrdenstva, človekovi, ktorému bolo veľa 

odpustené., a preto je pohotový odpúšťať. Moje slová nechcú byť 

vystatovaním sa obdarovaného, ale chválou Darcovi. Len Darcovi 

vďačím za životný optimizmus, kresťanský optimizmus, ktorý Ján 

Pavol II. nazval ako reálnu nádej a o ktorý by som sa radšej podelil 

so všetkými.                                                                       
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Graham GREENE   
(* 2.10.1904 – † 3.4.1991)  

 
Anglický prozaik, dramatik a publicista, 

románopisec, poviedkár a esejista, 

nekľudný agnostik svojej doby skôr ako v mladosti spoznal svoje 

literárne nadanie, sa pokúsil aj o samovraždu – ruská ruleta (možno  

aj vďaka svojej manželke r. 1926 konvertoval na katolicizmus). 

Vyštudoval históriu v Oxforde (1925). Veľmi veľa cestoval, pôsobil 

ako novinár (Nemecko, Lotyšsko, Estónsko, Švédsko, Libéria, 

Mexiko, Vietnam, Keňa, Kuba, Haiti, Panama, Argentína). Viedol 

dobrodružný život, nevydržal dlho na jednom mieste, vnímal 

paradoxnosť ľudského života, sledoval temné stránky ľudskej 

existencie. Dával peniaze salvádorským partizánom  

i do trapistických kláštorov. Literatúrou chcel riešiť závažné etické 

i filozofické problémy ľudstva. Svojou literárnou prácou (24 románov, 

15 poviedkových súborov, 8 hier, 3 cestopisy, súbory esejí a kritík, novinárske články) odkrýval 

bolestné zápasy svojich hrdinov v spoločenskom dianí aj samých so sebou (Moc a sláva, Jadro 

veci, Koniec dobrodružstva, Tichý Američan, Vyhasnutý prípad, Ministerstvo strachu, Náš človek 

v Havane, Honorárny konzul, Ľudský faktor, Monsignore Quijote, Paradox kresťanstva). Naznačil 

zúfalstvo ľudských osudov ako hru ruskej rulety. Nechýbala mu irónia ani čierny humor. Ponúkal 

hlbokú ľudskosť, vážnu česť, praktický rozum i nezištnú lásku. Rôzne spoločenské funkcie i úradné 

posty a s tým spojenú fasádu hodností a titulov vnímal ako vytláčanie tvorivej ľudskej osobnosti 

a jej humánnosti. Vedel, že moc, sláva a úspech rozkladajú pýchou ľudskú bytosť. Pochybnosti  

(aj od heretikov a disidentov) však  narúšajú kolobeh bezduchých systémov. 

Korene ľudského života sú v transcendentne a určitým kritériom je aj vnútorný 

hlas svedomia. Je nevyhnutné, aby všeobecné ľudské práva boli dodržiavané 

všade na svete. 

Z myšlienok 
 Napísať román je ako vložiť list do fľaše a hodiť ho do mora – 

vylovia ju priatelia alebo nepriatelia. 
 

 Schopnosť sebaklamu a bezbrehého optimizmu ma napĺňa väčším 

zúfalstvom ako beznádej. 
 

 Človek musí skôr či neskôr zaujať stanovisko, ak má zostať človekom. 
 

 Schopnosť pochybovať je najlepšia ľudská vlastnosť... Len keď 
pochybujeme, žijeme... Ak nie sme si s niečím istí, znamená to, že premýšľame. 

 

 Najlepšiu vôňu má chlieb najlepšiu chuť má soľ, najlepšia láska je láska detí. 
 

 Láska je príliš drahá vec. Ak si k nej prišiel lacno, oklamal si sám seba.  
 

 Cirkev pozná všetky pravidlá, ale nevie,  
čo sa deje v jedinom ľudskom srdci. 

 

 V Boha, ktorého by som dokázal chápať, by som odmietal veriť. 
 

 Násilie môže byť výrazom lásky, ľahostajnosť nikdy. 
 

Nie som katolícky spisovateľ, som spisovateľ, ktorý je súčasne katolíkom.  



7 

 

 Arthur S. EDINGTON  
(* 28.12.1882  † 22.11.1944) 

 
V roku 1919 publikoval výsledky merania  zatmenia 

Slnka (29. 5. 1919), ktoré potvrdili ohyb svetla 

v gravitačnom poli Slnka ako dôsledok Einsteinovej 

všeobecnej teórie relativity. Odhalil vzťah medzi 

hmotnosťou a svietivosťou hviezd (1924) a vytvoril 

teóriu ich vnútornej štruktúry (Internal Constitution 

of the Stars; 1926). Vypracoval teóriu pulzujúcich 

premenných hviezd. Propagoval Einsteinovu teóriu 

relativity a jej aplikácie v kozmológii. Britský 

astrofyzik a filozof vedy bol 31 rokov riaditeľom 

astronomického observatória v Cambridge.  

Stal sa jedným zo zakladateľov modernej 

astrofyziky. Bol presvedčený o tom, že pravda nepozná hranice. Vedel 

zrozumiteľne vykladať získané vedecké poznatky aj laikom (jednoduchosť  

a skromnosť boli jeho vynikajúce vlastnosti).  Obhajoval filozofickú harmóniu 

medzi vedou a náboženskou mystikou. 

http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1128/eddington 
 

Z myšlienok 

 

 Veda je ako ostrý nástroj, s ktorým sa ľudia hrajú ako deti a porežú si 
prsty...Páni, ak to neviete vyjadriť v číslach, nie je to veda.  

 

 Moderná fyzika nás neodvádza od Boha,  

ale naopak, nevyhnutne nás vedie bližšie k Bohu. 
 

 Ani jeden hlásateľ ateizmu nebol prírodovedec,  

všetci boli len priemernými filozofmi. 
 

 Počiatok vesmíru pred nás kladie neprekonateľné 

ťažkosti, ak sa na vec nezačneme dívať  

ako na nadprirodzenú udalosť. 
 

   Mali by sme očakávať snahu zredukovať Boha  

na systém diferenciálnych rovníc. Tomuto fiasku  

sa musíme za každú cenu vyhnúť. Nech už budúce 

vedecké objavy posunú rámce fyziky akokoľvek, už z ich vlastnej povahy  

je pre ne nemožné presiahnuť základy, na ktorých spočívajú... Pochopili sme,  

že skúmanie vonkajšieho sveta prostredníctvom fyzikálnych metód nevedie  

ku konkrétnej skutočnosti, ale k tienistému svetu tvorenému symbolmi,  

za ktoré tieto metódy nedokážu preniknúť. 
 

 Hmota je väčšinou strašidelne prázdny priestor. 
 

Látkou sveta je látka Ducha. 

http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1128/eddington
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Gabriel H. MARCEL 
(* 7.12.1889 – † 8.10.1973) 

Francúzsky spisovateľ i dramatik, personalistický filozof, vyštudoval  

na Sorbone (1906–1910), bol učiteľom na gymnáziu (1912–1923).  

Stal sa jedným z vedúcich predstaviteľov existencionalizmu 

(Metafyzický denník, Byť a mať, Prítomnosť a nesmrteľnosť). 

Vypracoval teóriu medziľudských vzťahov (každá podstatná skúsenosť 

bytia implikuje súčasne aj skúsenosť spolubytia) na základe viery, 

nádeje, lásky a vernosti. Vnímal tajomstvá ľudskej existencie 

a východisko tušil v tom, aby sa človek dostával sám k sebe okľukou 

cez druhých, láskou k blížnym. Kriticky sa díval na abstraktný 

racionalizmus, egocentrizmus i technicizmus. Nechcel 

zjednodušovať existencialno-etickú problematiku (nádej 

a zúfalstvo, radosť a utrpenie, slobodu a zlo, pochybnosť 

a viera). Spoznával, že ak chce človek nájsť Boha, musí nájsť najprv blížneho.  

Pravé šťastie nachádza v zmysluplnom poľudštení  – hlbokom poznaní a živej 

nádeji. Ľudská veľkosť závisí od vzťahu k Bohu. 

 

Z myšlienok  
 

 Problém je niečo, čo bráni v ceste. Mám ho celý pred sebou. Naopak tajomstvo  
je niečo, v čom som angažovaný, čo ma priťahuje – a čo teda z povahy veci 

nemám celé pred sebou. 
 Ak človek nežije podľa svojich myšlienok, skončí premýšľaním ako žije. 

 Jedine ten, kto vo svojej láske vyjde z kruhu Ja k Ty, nájde bránu,  
ktorou sa vstupuje do tajomstva bytia. 

 Niekoho milovať znamená navždy v neho dúfať. 

 Milovať človeka znamená hovoriť mu: Ty nezomrieš. 
 

 Neodpustiteľným omylom určitého druhu racionalizmu bolo to, že bez váhania 

obetoval ´ľudské ako také´ ideám, ktoré strácajú všetok zmysel, ak ich chceme 

nastoliť vo svete, ktorý existuje sám pre seba a kde ono 'ľudské ako také'  

sa z ich hľadiska stáva len škvárou či odpadom. 

 Všetko je iné, ak vstúpi do hry úcta k sebe samému čiže vedomie určitého 

duchovného poriadku, v lone ktorého si moja existencia môže zachovať zmysel  

a hodnotu. 

 Jediná pravá nadej je tá, ktorá smeruje k niečomu, čo nezávisí od nás,  
ktorá pramení z pokory, a nie z pýchy. 

 

 Ak chceš uniknúť, neutekaj: radšej prehlbuj to tesné miesto, 

ktoré je ti dané: nájdeš tam Boha a všetko. Boh sa nevznáša 

na obzore, drieme v úzkom priestore teba samého. Márnosť 

uteká, láska však prehlbuje... Jedine ten, kto vo svojej láske 

vyjde z kruhu Ja k Ty, nájde bránu, ktorou sa vstupuje 

do tajomstva bytia. 

   

 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/LÃ¡ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kruh
http://sk.wikiquote.org/wiki/BrÃ¡na
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tajomstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bytie
http://www.citaty.emamut.eu/citat/marcel,-gabriel-honore/1544
http://www.citaty.emamut.eu/citat/marcel,-gabriel-honore/1544
http://www.citaty.emamut.eu/citat/marcel,-gabriel-honore/1544
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 Podmienkou šťastia je zápas, námaha a vytrvalosť. 
 
 Modlitbou je každý skutok, ak človek ponúkal sám seba, aby sa uskutočnil. 

 
 Katedrála je niečo iné než súhrn kameňov. Je geometriou a architektúrou… 

Najrozličnejšie kamene slúžia jej jednote. 
 

 Dávať zo svojho srdca, to je akoby vyklenúť most cez priepasť svojej samoty. 
 

 Milovať neznamená, že sa dívame jeden na druhého,  
ale dívať sa spolu rovnakým smerom. 

 
 Priateľ je predovšetkým ten, kto neodsudzuje. 

 
 Človek sa úplne prejaví, len keď zmeria svoje sily s prekážkou. 

 
 

A. de Saint-Exupéry 
(29.6.1900  31.7.1944) 

 
 


