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„Najväčšia životná múdrosť je láska. Ľudia však väčšinou potrebujú celý život, aby 

na to prišli.“ 

„Samota je vrchol psychohygieny. Túto možnosť samoliečby má každý naporúdzi. 

Kto nenájde vzťah k sebe vo chvíľach rozhovoru so sebou, nenájde správny vzťah ani 

k okoliu a k spoločnosti.“ 

„V miere, v akej vyrastie naša sebakritika, zveľadí sa v nás láska, pochopenie a úcta 

voči iným.“ 

„Doba je večne mladá. Len človek starne.“ 

„Hlúpy hovorí, aj keď nevie. Opatrný hovorí, len keď vie. Falošný nehovorí, aj keď 

vie. Slušný nehovorí, ak nepomôže.“ 

„Hľadať pravdu znamená chcieť byť lepším.“ 

„Bolesť ako imanentná danosť nemôže človeka vyradiť ani zo seba samého, ani z 

toku spoločného nažívania ľudí. Žiť znamená v určitej forme vždy trpieť. Utrpenie 

patrí k životu ako noc ku dňu. A niektorý život dostane tvorivý akcent až pri dotyku 

s bolesťou, chorobou, so smrťou. Niekto sa až vtedy stane evidentným, keď trpí, ba 

keď zomrie.“ 

„Dielo, ktoré treba brániť, je slabé. Dielo, ktoré treba komentovať, je hlboké. Dielo, 

ktoré treba len milovať, je veľké.“ 

„Chcieť nasilu rozumieť mladým a vyrovnať sa im je znakom starnutia - takisto ako 

dištancovať sa od nich. Problémy dneška treba riešiť spolu s nimi. V živote tak ako v 

orchestri sú potrebné rozličné nástroje, rozličné ladenia a rozličné akcenty.“ 

„Kto nie je schopný stáť v úcte a pohnutí pred trpiacim či umierajúcim, nie je 

schopný ani poznať cenu života a jeho krásy.“ 

„Ľudia a spoločnosti, ktorým už vyhasol zmysel pre veľkosť a veľké rozhodnutia a 

gestá, dostávajú udelenú poslednú možnosť tvorivého uplatnenia vo veľkom 

utrpení.“ 

„Ľudia, čo radi chodia a cestujú, si nevedomky kompenzujú nedostatok vnútorného 

pohybu.“ 

„Ak niekto zbadá, že poznáš jeho defekty, stane sa ti verejným alebo skrytým 

nepriateľom.“ 

„Iba ten, kto nemiluje, netrpí, lebo odsunie od seba všetku bolesť a obeť.“ 

„Iba v blízkosti smrti poznávame bližšie život.“ 



„Je pravda, že žijeme v hroznom čase. Ale doba je len natoľko hrozná, nakoľko je 

sumárnym obrazom ľudí, a človek je natoľko obrazom hrôzy, nakoľko sa líši od 

Božieho obrazu, nakoľko sa zredukoval zo svojej postati. Ľudstvo má takých 

filozofov, akých si zasluhuje, a zlo sa priostruje nato, aby nakoniec nebolo iného 

východiska než dobro.“ 

„Keď sa múdrosť života vie oprieť o Živú vibráciu utrpenia, povstane z popola 

ušľachtilého utrpenia plod dobroty, ktorý svet tak potrebuje.“ 

„Niet osobitnej lekárskej etiky. Lekárska etika je ľudská - platná pre každého 

človeka a prelínajúca súkromný, odborný i verejný život lekára.“ 

„Pravdu netreba naháňať. Úprimných hľadačov počká. Neúprimným sa neukáže; tí 

okolo nej prebehnú.“ 

„Protilátky, ktoré v utrpení vytvárame, sú často našimi najlepšími hodnotami.“ 

„Utrpenie nie je - ako sa myslí - životným deficitom, ale životnou formou, ktorou 

život získava hĺbkový rozmer.“ 

„Výhodou životných neúspechov je, že stratíš falošných priateľov.“ 

„Životný omyl je, keď sa z vedľajšieho stane hlavné a z hlavného vedľajšie. A keď sa 

nakoniec zdá, akoby všetko bolo vedľajšie. Len kto má silu pred prvým v úcte postáť, 

má predpoklady, aby sa v tom druhom dopracoval výsledkov v poznaní.“ 

„V ťažkých situáciách sa ukáže, kto je pravým lekárom. Pravý lekár sa trasie o osud 

chorého, nepravý o svoju povesť.“ 

„Všetko ľudské je zlomkovité, torzo. A tak sa ničomu a nikomu nemožno celkom 

priblížiť. Veď nemôžeme tvrdiť, že by sme i tých najbližších dokonale poznali. Ale čo 

chýba exaktnosti nášho zbližovania, to môže nahradiť záblesk nášho tušenia, 

výbuch poznania cez lásku.“ 

„Všetko, čo za niečo stojí, niečo stojí. Či sme si svoje ´povolanie´ vybrali správne - to 

vieme azda až pred smrťou. Vo chvíľach stretnutia života so smrťou vzniká vari 

najjasnejšia situácia v ľudskom bytí.“ 

„Život je ako hudobná partitúra. Neraz v ňom prevládajú pauzy.“ 

„Život len s rozumom je púšť; život len s vôľou sú kasárne; život len s citom je 

bažina. Iba zo všetkých troch je život plnou krásou.“ 

„Svet sa zmetá v nevysloviteľnej kríze. I náš slovenský svet. Všetko je spochybnené, 
všetky hodnoty viery, citu, rozumu. Všetko je zneistené, hodnota slušnosti , čistoty 
a istoty istôt...“ 
 
„Svet vyzerá ako Bohom opustený. Toľko zla, toľko prelievania krvi a stály refrén z 
kalvárie: Prečo si ma opustil? Už verím, že po Bohu je Diabol najmocnejší duch. 
Obdivuhodné eskapády naprieč svetom, naprieč všetkým zločinom a zlosynom, 



napospap daný svet všade! Faloš, úskoky, nepravda, rozstriekaný jed, všade 
hriech, terorizmuz, záplava AIDS - u, absolútny úbytok lásky. Čo by bolo, keby 
nebolo pána Ježiša? Absolútne zúfalstvo.“  
 
„Teším sa z budúcnosti, i keď ma chvíľami napĺňa obavami. Ale imanencia Ducha 
vo všetkom je garancia jej hodnotových výbuchov. Nevadí, že raz všetko bude iné. 
Sladké je očakávanie...“ 
 

„Len to má cenu, čo nás presahuje...“ 
 

„Bože, ani nevieme, čo vieme a čo by sme mohli vedieť, keby sme sa viac otvorili du-
chu...“ 
„Raz zmĺknu i slová. Akoby ich ani nebolo. Veď všetky boli chcené i nechcené. Všetky 

boli prvé i posledné. Slová vytúchnu, ale pretrvávajú, naplnia sa novým, doteraz 

nepoznaným významom. Lebo čo bolo na počiatku, bolo i na konci. Čo raz vošlo do 

bytia, môže sa zmeniť, ale pretrváva navždy.“ 
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