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So spomienkou na všetky obete rôznych prenasledovaní 

z homílie vladyku Cyrila Vasiľa na sviatok blahoslaveného

mučeníka Dominika Metoda Trčku:

“Spomínajúc dnes na nášho blahoslaveného otca Metoda Dominika Trčku si pripomíname,

ako v našich novodobých dejinách zvrátená ideológia marxizmu-leninizmu uchvátila do
svojich pazúrov veľkú časť sveta a v mene falošného mesiášskeho prísľubu svetlého zajtrajška,
rovnosti a blahobytu v pozemskom komunistickom raji nasmerovala celé národy a generácie
na cestu do pozemského i duchovného pekla.
Komunizmus spôsobil v dejinách ľudstva doteraz najstrašnejšie vraždenie a najkapilárnejšie
organizovaný útlak a manipuláciu, popretie základných ľudských práv a slobôd v mene
triednej nenávisti, kultu osobnosti, štátnej propagácie ateizmu, idolatrie štátu. Napriek tejto
jeho očividnej vnútornej zvrátenosti i historickému fiasku však jeho idey neboli dodnes všade
a jednoznačne všeobecne zavrhnuté.
Ničivé vlny tejto búrky ešte stále doznievajú a
tak ako morská vlna cunami po zemetrasení po
doznení chvenia v centre, ešte naďalej ničia
ľudské životy na periférii. Dodnes to vidíme v
mnohých krajinách, či už je to v Číne, Severnej
Kórei, Vietname či na Kube.
V západnom svete sa po očividnom politickom
krachu komunistickej ideológie mnohé jej
myšlienky pretransformovali do ľavicovo
liberálnych politických a mienkotvorných
trendov, ktoré propagujú salónni, mediálni či parlamentní ideológovia a ktoré aplikujú tzv.
sociálni inžinieri programovo prevracajúci a ničiaci vo všetkých sférach života tradičné
kultúrne, spoločenské, duchovné a, samozrejme, aj náboženské hodnoty.
Ideoví pohrobkovia marxizmu-leninizmu a propagátori materialistického ateizmu dodnes
veselo prekvitajú a parazitujú na demokratických pravidlách nastavených v spoločenskom
živote západných demokracií. Robia to spôsobom, ktorý – ako to naznačuje vývoj našej



st
ra

n
a 

2

spoločnej Európy – vedie k postupnému odtrhnutiu týchto spoločností od vlastných
duchovných a kultúrnych koreňov, k strate identity, k oslabeniu a úpadku, prejavujúcemu sa
už aj dnes neschopnosťou riešiť krízy a výzvy globalizujúceho sa sveta tretieho tisícročia...
Všemohúci Boh je Pánom dejín osobných i celého ľudstva, pozná hlbiny každého srdca.
Jedine on neničí, ale privádza k zmiereniu to, čo je zdanlivo nezmieriteľné. Odpustiť a
vymazať zo svojho srdca hnev – to dokážu svätci. Aj v tomto ich môžeme a máme
nasledovať.
Ale to nás súčasne nezbavuje povinnosti pri spomienke na ich mučenícke svedectvo, aby
sme jasne pripomínali neprávosti, ktorých boli títo mučeníci obeťami.
Nie preto, aby sme rozdúchavali nenávisť či volali po odplate, ale aby sme nazývali veci
pravým menom, aby dobro bolo stále vnímané ako dobro a zlo ako zlo. Aby sa dobro mohlo
viac šíriť v živote spoločnosti, bolo by potrebné, aby aj páchatelia a spolupáchatelia zla
uznali vo svojom srdci svoj omyl, aby pocítili ľútosť, aby tak mohli obnoviť svoj život sladkou
radosťou z prijatého odpustenia.“ 
Zdroj: www.postoj.sk, dodal Marcel Stanko

1. čítanie: Jer 20, 7-9
Žalm: Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Refrén: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
2. čítanie: Rim 12, 1-2
Evanjelium: Mt 16, 21-27

Krátke zamyslenie na evanjelium: U veriacich ľudí, ktorí
už roky prichádzajú do kostola, narážame na niektoré
typické problémy. Jedným z nich môže byť predporozumenie. Ide o spôsob náhľadu na
čítania či témy, ktoré sme už dávno spracovali a ich výklad teraz iba opakujeme. Ktokoľvek,
kto sa nám snaží vysvetliť či navrhnúť iný pohľad na vec, má veľký problém. Jednoducho ho
nepočúvame, pretože už všetko vieme. Ježiš potrebuje zboriť podobné predporozumenie
učeníkov o tom, ako má vyzerať mesiáš. Boží pohľad na pomazaného je iný, než sa
domnievali učeníci. „Iný“ neznamená, že nesplní očakávanú úlohu! Len jej naplnenie bude
prebiehať inak. Skúsme aj my neskamenieť vo svojich pohľadoch na svet, vieru i prežívanie
bežného života. Je potrebné sa stále Boha pýtať ako vidí veci on.
(podľa www.vira.cz)
Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň žaltára
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Cyklotúra

Pondelok 10. 7. 2017 - pokračovanie

Prvý obraz – znázorňuje Poslednú večeru

– Ježiš podáva kalich svojim učeníkom.
Druhý obraz – Ježiš sa modlí v Getsemanskej
záhrade a učeníci spia. Tretí obraz – Judáš
bozká Ježiša, štvrtý – Ježiš pred Kajfášom,
piaty – Ježiša odvádzajú k Pilátovi, šiesty –
Ježiš pred Pilátom, siedmy – Ježiš je
odsúdený na smrť. Prechádzam na druhú
stranu kaplnky a začínam odzadu. Ôsmy
obraz znázorňuje Ježiša ako berie svoj kríž
na plecia, deviaty – keď sa stretáva so
svojou matkou, desiaty – ako Ho pribíjajú na
kríž, jedenásty – Je ukrižovaný, dvanásty –
rímsky vojak (stotník Longinus) Mu kópiou
prerazil bok, trinásty – Ježiša ukladajú do
lona Panny Márie a posledný štrnásty nám
predstavuje plačúcu Máriu Magdalénu pri
otvorenom hrobe. 
Ďalej na stene je veľký obraz Božieho
milosrdenstva a za ním Bohostánok.
Presbytérium je oddelené od kaplnky
dvoma schodmi. 
Za oltárom na zadnej stene je úžasná
trinitárna mozaika. Keď som sa na ňu pozrel,
jej autor mi bol hneď známy. S jeho dielami
som sa už stretol v Lurdách – prečelie
baziliky Ružencovej Panny Márie, San
Giovanni Rotondo kostol sv. Pátra Pia,
sanktuarium sv. Otca Jána Pavla II. v
Krakowe, ... Jeho rukopis je jedinečný,
osobitný a výnimočný. Je to jezuitský kňaz
páter Marko Rupnik SJ.
Túto mozaiku osadili za desať dní. Denne
pracovali viac ako dvanásť hodín. 
Mozaika nám predstavuje svätú trojicu.
Otec (nikto ho nevidel) je znázornený ako
ruka, ktorá z vrchu požehnáva. Stvorenie

pochádza z Otcovej ruky: celý vesmír, všetky
živly, živá i neživá príroda, ľudia, je to dar
milujúceho Boha. 
Aj Boží Syn ako najväčší dar prichádza skrze
Ducha Svätého od Otca. Dar z Božej ruky je
vždy život. Úplne roztvorená dlaň, z ktorej
vychádzajú návaly matérie, značí, že Boh si
nič nenecháva pre seba. Darúva nám aj seba
samého, a tak je absolútne dokonalým
darom. 
Duch svätý ako červeno-bielo-modrý pruh
prechádza celou mozaikou. 
V strede dominuje ukrižovaný Ježiš, pribitý
na pokrivené uhľovočierne brvno. Toto
brvno predstavuje hriechy celého sveta,
ktoré samy sú pokrivením ľudskej
dôstojnosti a vznešenosti. Kristus ich však
všetky odstraňuje, keď ani sekundu neváha
podstúpiť tie najmučivejšie chvíle a smrť,
len aby sme ich nemuseli niesť.
Zaujímavejšia je ale druhá, vertikálna časť
kríža. Tvorí ju mohutný, neotesaný kmeň
stromu a je zjavné, že nám autor približuje
udalosti z rajskej záhrady, kde človek
prvýkrát odvrátil svoj zamilovaný pohľad od
Boha a uprel ho na obyčajnú materiálnu
vec, strom. No tak, ako pre plod stromu
poznania prišiel na svet hriech, tak bol pre
plod stromu života – Ježiša – hriech
odstránený. 
V ohromnom vyliatí matérie z ruky Otca si
môžeme všimnúť neveľmi výraznú, ale zato
mnohovravnú kamenistú cestičku,
stekajúcu od Boha, cez Krista až na zem. Je
vytvorená z okruhliakov, ktoré sú všade tam,
kde tečie voda. Je to symbol, ktorý hovorí
sám za seba a ktorý môže pochopiť každý.
Pohľad na tieto okruhliaky môže byť vždy
útechou v ťažkých časoch, keď máme pocit,
že prestala tiecť Božia milosť. Dokážu nás
utvrdiť v nádeji, že čoskoro sa privalia prúdy
Božej milosti, a sú uistením, že rozhodne
neprídu prvý a ani poslednýkrát. Kamenistá
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cesta, ktorá prechádza popod Ježiša Krista je
ako keby zvislé rameno kríža a symbolizuje,
že iba Kristus a to ukrižovaný, že iba jeho
kríž, je naša cesta. 
Po pravej strane kríža sú tri postavy
postavené do trojuholníka. Prvá – svätý Ján
Krstiteľ odetý v ťavej srsti s vystretou rukou,
ktorá naznačuje – Hľa Boží baránok, ktorý
sníma hriechy sveta. Za ním je svätý Ján
evanjelista. V ruke drží sväté evanjelium – A
slovo sa telo stalo ..., čoho sme sa dotýkali,
to zvestujeme Slovo života. A večný život je
v tom ... Pred nimi stojí svätý František
Xaverský, patrón seminára, ktorý svojim
životom naplnil slová svätého evanjelia –
Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium ... Krstite ich v mene Otca, Syna
a Ducha Svätého ... O svätom Františkovi
Xaverskom je známe, že pokrstil najväčší
počet ľudí na svete. Gestom pravej ruky,
ktorá krstí, je preto pripodobnený Jánovi
Krstiteľovi, ktorý vodou pokrstil nášho Pána
Ježiša. Ján apoštol je mužom vysokej
múdrosti, čo môžeme vidieť aj v jeho
evanjeliu. Aj František vynikal svojou

brilantnou mysľou a inteligenciou a spolu so
svätým Ignácom z Loyoly bol veľkým
teológom tých čias. Preto obaja – Ján i
František – zvierajú v ľavej ruke Sväté písmo
ako symbol. Navyše, obaja sú si tak trochu
podobní svojou poetickou dušou,
nežnosťou a dobrým srdcom.
Na ľavej strane je malá postava Panny Márie
najvzácnejšieho Božieho stvorenia práve
pre svoju dokonalú poslušnosť a čistotu. A
tieto dve hrdinské čnosti sú na mozaike
vyjadrené nielen postavou sklonenej Panny,
ktorá v hlbokej viere prijíma aj smrť svojho
Syna, ale taktiež kusom bieleho pergamenu
pri nej. Táto čistá biela listina je ponukou od
Boha, ktorú dostala pri zvestovaní anjela,
ale ktorú máme pred sebou aj my všetci.
Ona, náš vzor, ju podpísala svojím: „Nech sa
mi stane podľa tvojho slova.“ Aj my môžeme
podpísať „bianko šek“ na veľké Božie
dobrodružstvo! 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)

Oznam

Súkromná základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2017/2018

rozširuje hudobný odbor o spev a hlasovú prípravu so zameraním na sakrálnu duchovnú
hudbu. 
Základné údaje o škole: Súkromná základná umelecká škola M.R. Štefánika 204, Vranov
nad Topľou, IČO 36163317. Kontaktná osoba PaedDr. Mária Križalkovičová, zriaďovateľka a
riaditeľka. Telefón: 0907 906 310, 0905 625 506 mail: szus.krizalkovicova@gmail.com.
Prijímame žiakov od 5 do 15 rokov. V prípade záujemcu s vyšším vekom odporúčame
osobnú konzultáciu. Vyučovanie prebieha raz týždenne, mesačné školné je 5 €. Zápis do
školy je 9. septembra 2017 (sobota) od 9.00 do 14.00 hod. v priestoroch školy, ktorá sídli v
budove J.M.F. na 1. poschodí. 
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Boh je len jeden, ale sú v ňom tri osoby:

Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Spolu
tvoria Najsvätejšiu Trojicu. Ako si však
môžeme predstaviť niečo, čo je jedno a
zároveň tri? V podstate tomu nedokážeme
úplne porozumieť. Sv. Augustín sa kedysi
prechádzal po pláži a premýšľal o Najsv.
Trojici. Stretol chlapčeka, ktorý chodil tam a
späť s mušličkou. Dieťa mu povedalo, že
chce celé more preliať do diery, ktorú
vykopalo v piesku. Keď mu Augustín
vysvetlil, že more sa nikdy nevojde do jamy,
chlapec odvetil, že podobne sa ani celé
tajomstvo Trojice nikdy nevojde do jeho
mysle. Obrazy Boha. Napriek tomu nám
niektoré obrazy môžu pomôcť pochopiť, čo
znamená trojjedinosť Boha. Tri strany
trojuholníka tvoria jeden celok. V tomto
zmysle sú jedným, pretože ak jednu stranu
odoberieš, už nevznikne trojuholník.
Podobne každá hmotná vec zaberá jeden
priestor, aj keď je trojrozmerná. V piatom
storočí použil sv. Patrik na vysvetlenie Najsv.
Trojice ďatelinu: jedna rastlina ďateliny sa
skladá z troch lístkov. V niektorých obrazoch
Trojice je Boh Otec znázornený ako starec s
bielou bradou a Ježiš ako mladík. Takéto
obrazy nám pomáhajú premýšľať nad
otcovstvom Boha a dospelosťou Syna v
Ježišovi, no osoby Trojice existovali
odjakživa a budú existovať naveky. Nemajú

začiatok ani koniec. Zdieľanie lásky.
Láskyplný vzťah medzi Otcom, Synom a
Duchom Svätým je základným prvkom Boha
a túto lásku si nechce nechať len pre seba.
Stvoril nás, aby sme mali na jeho láske
podiel. Spojením s Ježišom vstupujeme do
spoločenstva lásky, ktorým je Najsvätejšia
Trojica. Výnimočné spojenie. V známom
vyobrazení Najsv. Trojice od Andreja
Rubľova navštívili Abraháma traja anjeli,
ktorí mu predpovedali narodenie Izáka.
Anjeli znázorňujú Otca, Syna a Ducha
Svätého. Ich postoj a pohľad vyjadruje ich
vzájomné prepojenie a Abrahám mal na ich
spoločenstve účasť, keď spolu jedli. Anjeli
na ikone vytvárajú láskyplnú jednotu, ale
každý je zároveň úplne samostatný. Naľavo
je znázornený Otec a nad ním je jeho
nebeský príbytok, v ktorom sme všetci
vítaní. Napravo je Duch Svätý s vrchom,
ktorý symbolizuje náš výstup k Bohu
pomocou modlitby. Uprostred sedí Syn so
stromom života, ktorý je symbolom kríža.
Ukazuje na kalich znázorňujúci jeho obetu
za nás. Kalich zároveň vytvára aj priestor
medzi Otcom a Duchom Svätým. Ten je
naplnený Synom. Podobne ako osoby
Trojice, aj my budeme mať v nebi dokonalé
spojenie s Bohom a s ostatnými a zároveň
budeme naozaj sami sebou. 

(Dominika  Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Sám Boh v troch osobách zdieľa lásku medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým a túto lásku
chce zdieľať aj s nami!

Boh je jeden a zároveň sú traja. Dáva to vôbec

zmysel?
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Už o dva týždne sa uskutoční Národná púť k Sedembolestnej
Panne Márii

Šaštín 30. augusta (TK KBS) Už o 2 týždne, 15. septembra

2017 privíta národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne – Strážach tisíce veriacich z celého Slovenska

pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska.
Program pre pútnikov sa začne vo štvrtok 14. septembra o 17:00 Mariánskou hodinkou.
Ústredným momentom národnej púte bude v piatok 15. septembra o 10.30 hod. svätá
omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude prešovský arcibiskup -
metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Popoludní o 14.00 hod. bude akatist k Bohorodičke. Po
ňom odštartuje bohatý sprievodný program, ktorý potrvá až do sobotného rána.

Trpezlivosť

Zotaveným po dovolenke sa nám možno

momentálne viac darí s jednou čnosťou
lepšie, a to s trpezlivosťou. Ale môže byť aj
skutočnosťou to, že nám práve táto čnosť
chýba.    Do nastavajúceho školského roka je
najviac potrebná pre pedagógov, žiakov a
rodičov. Preto rady svätého Františka
Saleského budú iste namieste: „Človek
potrebuje: šálku plnú porozumenia, sud plný
lásky a oceán trpezlivosti.“
O tomto svätom biskupovi vieme, že musel
veľmi bojovať proti svojmu výbušnému
charakteru. S Božou pomocou a po
dlhoročnom zápase sa dostal tak ďaleko, že
sa stal známym svojou miernosťou,
tichosťou a trpezlivosťou. Je zaznamenané,
že ako skúsený duchovný vodca utešoval
uvedenými slovami tých, ktorí sa mu zverili
so svojimi starosťami a zápasmi. Isteže taký
oceán trpezlivosti by sme si iste všetci priali,
lebo nič nestratíme tak často a tak rýchlo
ako práve trpezlivosť. Áno, v tejto čnosti sa
musíme cvičiť celý život veď ju potrebujeme
žiť tak voči druhým, ako aj voči sebe. Často
sú to akoby malé bodnutia, ktoré nás hneď
vyvedú z rovnováhy. Ale keď posilnení
modlitbou ticho preglgneme to, čo nás
zranilo, alebo sa s humorom povznesieme

nad slabosť alebo svojráznosť druhých, tak
sa všetky tŕne netrpezlivosti premenia na
ruže lásky. Svätý František Saleský humorne
poznamenal: „Vlci a medvede sú rozhodne
nebezpečnejšie ako komáre, ale určite nás
tak neničia, nehnevajú a tak neprovokujú k
netrpezlivosti. Nie je ťažké nezavraždiť,
oveľa ťažšie je potlačiť všetky malé výbuchy
hnevu, ku ktorým máme príležitosť takmer v
každom okamihu.“ Radí nám: „Musíme
vedieť veľa rozprávať mlčaním a to cez
skromnosť, pokoj, vyrovnanosť a
trpezlivosť.“
„Naša dokonalosť spočíva z veľkej časti v
tom, ako dokážeme znášať svoje
nedokonalosti. Pretože, kde by sme sa mohli
lepšie cvičiť v láske k blížnym, ak nie v tom,
že sa navzájom znášame?“ Dovoľme sv.
Františkovi Saleskému, aby nás povzbudil i
vtedy, keď sa neukáže hneď ovocie našej
snahy, alebo keď musíme s našimi dobrými
predsavzatiami vždy nanovo začínať, lebo
taktiež potrebujeme veľkú porciu
trpezlivosti aj sami so sebou: „Musíme mať
dlhý dych a veľké plány uskutočňovať  s
trpezlivosťou a s dostatkom času. To, čo
vyrastie za jeden deň, na druhý deň zvädne.
Takže odvahu, Boh bude s nami!“

(Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: Odkaz rehoľných sestričiek  z Rodiny Panny

Márie čitateľom časopisu Víťazstvo Srdca
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 10.9.-16.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ľubica Chomjaková.    
veni Sancte: V pondelok pri sv. omši budeme na začiatku školského roka vyprosovať dary
Ducha Sv. školákom i pedagógom. Všetkých srdečne pozývam.
odpust v bazilike: Na budúcu nedeľu, 10. septembra, sme pozvaní sláviť odpustovú slávnosť

Narodenia Panny Márie do Baziliky minor vo Vranove. Pôjdeme v sprievode-procesii o 900 od
kostola Fatimskej Panny Márie.

Rady: Prosím o stretnutie farských rád: ekonomická v pondelok o 2000, pastoračná v stredu
po sv. omši.
Zbierka: Dnes nás navštívia veriaci z farnosti Lekárovce a po sv. omšiach nás prosia o
príspevok na obnovu ich farského kostola. Prispejte podľa svojich možností. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.
Trepec: Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo TREPEC pozýva na riadne zasadanie

dňa 15. októbra 2017 o 1430 do Kultúrneho domu vo Vranove n. T.-Čemernom. Oznam je na
výveske.
Rozpis lektorov:
23. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – rod. Nutárova.

Predmanželské ohlášky:
1. Ing. Tibor Veselý, rím.kat.,syn rodičov +MUDr. Tibora a MUDr. Eleonóry rod. Smolkovej,
bývajúci v Plaveckom Mikuláši a Mgr. Mária Gajdovčíková, rím.kat., dcéra Pavla a Jozefíny
rod. Jurčišinovej bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3. krát.
2. Mgr. Štefan Puškár, syn Štefana a Anny rod. Kokoruďovej, bývajúci na sídlisku Okulka vo
Vranove nad Topľou a Ing. Antónia Mičejová, dcéra Pavla a Renáty rod. Kolpákovej, bývajúca
v Čemernom, ohlasujú sa 1. krát. 
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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Združenie veriacich PRo NobiS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNdEloKoNdEloK 04.09.201704.09.2017
Veni Sancte 

Sv. omša: 1830 + Anna Lipovská (nedožitých 
90 rokov)  

Poklona Sv. Olt.: 1915

UU ToRoKToRoK 05.09.201705.09.2017
Sv. Terézie z Kalkaty, panny a
rehoľnice (ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša (Jaa): 630 + Štefan Kostura, 
Ján a Zuzana Sotákoví   

SS TREdaTREda 06.09.201706.09.2017
Výročie posviacky katedrálneho
chrámu svätej Alžbety (sviatok) 

Sv. omša: 1830 + Pavol Bindas  

ŠŠ TvRToKTvRToK 07.09.201707.09.2017
Sv. Marka Križina, Melichara
Grodzieckeho a Štefana
Pongrácza, kňazov a mučeníkov
(spomienka)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za
duchovné povolania

Poklona Sv. Olt.: 1730

Sv. omša: 1830 + Verona Macugová 

PP iaToKiaToK 08.09.201708.09.2017
Narodenie Panny Márie (sviatok)

Sv. omša: 1830 + Ladislav (10. výročie úmrtia)  

SS oboTaoboTa 09.09.201709.09.2017 Sv. omša (Jaa): 1830 za farnosť 

NN EdEĽaEdEĽa 10.09.201710.09.2017

23. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 + Ladislav (nedožitých 75 rokov)   

Sv. ruženec: 1430

liTURgiCKýliTURgiCKý PRogRaMPRogRaM odod 04.09.2017 04.09.2017 dodo 10.09.201710.09.2017

“Veda sú zorganizované poznatky. Múdrosť je zorganizovaný život.” (Immanuel Kant)


