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O CYRILOMETODĚJSKÉM KALENDÁŘI
KONEČNĚ PRAVDIVĚ

Kalendář, který právě otevíráte, je první připravený do tisku nakladatelstvím Zvon.
Je proto vhodné poodhalit tajemství, kterým byly zahaleny jeho předchozí ročníky.
Minulý ročník 1991 vyšel sice také už ve Zvonu, ale jeho rukopis byl sestaven ještě
v době nesvobody a dán do výroby před revolucí 1989. Naše redakce provedla na něm
jen nepatrné kosmetické úpravy.
Do listopadu 1989 podléhal kalendář, jako všechno, co vydávala Česká katolická
charita, složitému schvalovacímu řízení, které mělo opačná hodnotící kritéria než sesta
vovatelé a vydavatelé kalendáře. Hlavním cenzorem bylo takzvané Ústřední církevní
nakladateLství, které nemělo s žádnou církví nic společného, bylo komunistické jako
všechna jiná státní nakladatelství. Nad ním vykonával dozor Sekretariát pro věci cír
kevní ministerstva kultury ČSR, který byl dále kontrolován příslušnými odděleními jak
sekretariátu ÚV KSČ, tak Státní bezpečnosti.
Do roku 1968 byl kalendář bezproblémový, plně stál ve službách vládnoucí ideologie:
trochu zbožnosti, trochu „míru“, trochu chvály lidově demokratickému, později socia
listickému zřízení. S příchodem Pražského jara nastal v koncepci kalendáře, pokud
nějaká byla, zlom a čtenáři dostali do rukou vysoce hodnotný literárně-náboženský
sborník (sestavila ho dr. Květa Neradová). Pro širší čtenářskou obec bylo však toto
pojetí kalendáře příliš náročné, proto v následujícím ročníku 1970 vydala Charita dva
kalendáře: literárně teologickou Katolickou ročenku a Cyrilometodějský kalendář, sice
tradičního typu, ale s promyšlenou koncepcí, v níž určující roli hrál v prvních dvou roč
nících (1970 a 1971) církevní rok, později svátosti (1972), české církevní dějiny (k mi
léniu pražského biskupství 1973), základní a netradiční mravní ctnosti ( 1975).
Komunistickým ideologům se ovšem naše kalendáře přestaly líbit. Řekli: Nebudete
nám z kalendáře dělat modlitební knížku nebo katechismus. Nedovolíme, abyste nám
takto zvyšovali religiozitu! Od té doby se nad rukopisem každého nového ročníku
Cyrilometodějského kalendáře sváděl boj. Katolická ročenka směla vyjít jenom jednou.
Rukopis jejího druhého ročníku (1971) musel být stažen z výroby. Jména skutečných
pořadatelů kalendáře (do roku 1976 to byla dr. Dagmar Pohunková a Václav Vaško,
pak do roku 1981 už jenom V. Vaško) nesměla být uváděna a skrývala se pod pojmem
redakční rada. Stejně tak nesměli v kalendáři publikovat zakázaní autoři (Zahradní
ček, Renč, Mádr, Zvěřina atd.). Tabuizován byl ekumenismus, sociální učení církve,
příspěvky, které by nelíčily naši současnost v optimistickém světle atd. Přesto se kalen
dář až do revoluce 1989 nezpronevěřil svému nábožensko-vzdělávacímu poslání v době,
kdy musel suplovat chybějící náboženskou literaturu. Zásluhu na tom, že se to dařilo,
má i zesnulý probošt Josef Beneš, který vědomě kryl svým jménem mnoho dobrého,
a pak ijeho pokračovatelé dr. Ladislav Pokorný a dr. Jiří Huber.
Kalendář, který vám nyní předkládáme, vznikl v ne zcela konsolidovaných pomě
rech, vystřídalose na něm několik pořadatelů a redaktorů, proto nemá ještě zcela uce
lenou koncepci. Snažili jsme se mu však vtisknout charakter daný tématem Desetiletí
duchovní obnovy pro rok 1992, kterými jsou výchova a vzdělání.
VÁCLAV VAŠKO

LEDEN
_.

st Nový rok
Matky Boží Panny Marie
čt sv. Basil Veliký a Řehoř Nazíánský

pá sv. ]enovéfa
so bl. Anděla z Follgna

ne 2. neděle po Narození Páně
sv. lan Nepomuk Neumann
. po Zjevení Pane

“PřPN

sv. Tři králové

út
st
Pes čt
10. pá
11. so

sv.
sv.
sv.
sv.
ct.

Rajmund z Penafortu
Severin
]ullán
Agathon (Dobromil)
Marie Elekta

12. ne Křtu Páně

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

sv. Probus (Pravoslav)
sv. Hilarius z_Poltlers
sv. Sáva Srbský
sv. Pavel, poustevník
sv. Marcel l.
sv. Antonín Veliký
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
2. neděle v mezidobí
sv. Márius a Marta a jejich synové
po sv. Fabián a Šebestián
út sv. Anežka Římská
st sv. Vincenc
čt sv. Ildefons
pá sv. František Saleský
so Obrácení sv. Pavla
ne 3. neděle v mezidobí
sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
po sv. Anděla Mericiová
út sv. Tomáš Akvinský
st sv. Sulpicius
čt sv. Martina
pá sv. jan Bosco
po
út
st
čt
pá
so
ne

1. l. 1252 zemřela bl. Zdislava Berkovna (740 let)
6. 1. 1952 zemřel ThDr. Josef Heger, překladatel Starého zákona (40 let)
11. l. 1852 narodil se ThDr. František Kordač, arcibiskup pražský (140 let)
4

ÚNOR
. so sv. Pionius
. ne 4. neděle v mezidobí
Uvedení Páně do chrámu
9“ po sv. Blažej
s.< Ansgar (Oskar)
út sv. Ondřej Corsini
st sv. Agáta (Háta, Dobruše)
čt sv. Pavel Miki a druhové
pá sv. Richard
so sv. jeroným Emlllani
ne 5. neděle v mezidobí
sv. Apollonie
10. po sv. Scholastika
11. út Panny Marie Lurdské
12. st sv. Benedikt Amiánský
13. čt sv. Kateřina Ricciová
pá sv. Valentin
N-n

DPNQWř

15. so sv. ]iřina
16. ne 6. neděle

v mezidobí

sv. juliána
17. po sv. Alexius a druhové
18. út sy. Simeon
19. st bl. Godšalk

20.

čt sv. leefor

. pá sv. Petr Damiani
22. so Stolce sv. Petra
23. ne 7. neděle v mezidobí

s.<
po sv.
út sv.
st sv.
čt sv.
pá sv.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Polykarp
Modest
Valburga
Alexander
Gabriel od Bolestné Panny Marie
Roman
so sv. Rufin

6.
10 .
10 .
14 .

2.
2.
2.
2.

1922
1962
1882
1932

Pius X1., (Achille Ratti) byl zvolen za papeže (70 let)
zemřel národní umělec Max Švabinský (30 let)
narodil se ThDr. Bedřich Vašek, křesťanský sociolog (110 let)
zemřel ThDr. Antonín Podlaha, světící biskup pražský, historik,
zasloužil se o dostavbu chrámu sv. Víta (60 let)
5

BŘEZEN
_\

. ne 8. neděle v mezidobí
sv. Suitbert
. po sv. Anežka Česká
. út sv. Kunhuta
. st Popeleční středa
v. Kazimír
čt sv. Teofil (Bohumil)
pa sv. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
so sv. Perpetua a Felicita (Blažena)
. ne 1. neděle postni
v. ]an z Boha
po sv. Františka Římská
út sv. )an Ogilvie
. st sv. Eulogius z Kordoby
čt sv. Kvirin
pá sv. Patricie (Vlasta)
so sv. Matylda
. ne 2. neděle postní
U)

U)

0) v. Klement Maria Hofbauer
. po sv. Heribert

. út sv. Patrik

. st sv. Cyril )eruzalemský
. čt sv. josef
. pá sv. Archip
. so bl. Serapion
. ne 3. neděle postní
v. Epafrodit
. po sv. Turibius z Mongroveja
. út sv. Kateřina Švédská
. st Zvěstování Páně
. čt sv. Kastul (Haštal)
. pá sv. Rupert
. so sv. Rogát
. ne 4. neděle postní
bl. Ludolf (Slavomil)
U)

. po sv. )an KIImak
. út bl. Balbína

2. 3. 1282
2. 3. 1947
9. 3. 1882
29. 3. 1372

zemřela sv. Anežka Česká (710 let)
zemřel ThDr. Leopold Prečan, arcibiskup olomoucký (45 let)
narodil se PhDr. Josef Kratochvil, křesťanskýfilozof (110 let)
byl vysvěcen klášter Na Slovanech v Praze, zvaný Emausy
(620 let)

DUBEN

mewve

st sv. Makarius (Blahomír)
čt sv. František z Pauly
pá sv. Nikita
so sv. Izidor
ne 5. neděle postní
sv. Vincenc Ferrerský

po sv. Notger
út sv. jan Křtitel de la Salle

st sv. Albert
čt sv. Marie Kleofášová
10. pá sv. Michael de Sanctis
PPF?

11. so sv. Stanislav
!“ ne Květná (pašijová) neděle
sv. ]ullus
13. po sv. Martin |.
14. út sv. Lambert
15. st sv. Anastázie
16. čt Zelený čtvrtek
—l

sv. Bernadeta Soubirousova

17. pá Velký pátek

sv. Inocenc

18. so Bílá sobota
sv. Krescens (Rostislav)
19. ne Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod'veli'k'onoční - sv. Ema
20. po pondělí velikonoční - sv. Hugo
21. út úterý velikonoční - sv. Anselm

22. st středa velikonoční- sv. Leonid
23. čt čtvrtek velikonoční- sv. Vojtěch
24. pá pátek velikonoční - sv. jiří
25. so sobota velikonoční- sv. Marek
26. ne.2. neděle velikonoční
s.< Richarius
27. po sv. Zita

28. út sv.
sv.
29. st sv.
30. čt sv.

Petr Chanel
Ludvík Maria Grignon
Kateřina Sienská
Zikmund

' sv. Pius V.

4. 4.
6. 4.
7. 4.
18. 4.

1937
1892
1962
1862

zemřel PhDr. František X. Šalda, literární kritik (55 let)
narodil se ThDr. Jaroslav Beneš, bohovědný spisovatel (100 let)
zemřel MUDr. Jaroslav Durych, spisovatel (30 let)
narodil se PhDr. a ThDr. Pavel Vychodil, OSB, literární historik,
redaktor Hlídky (130 let)

KVĚTEN
. pá Svátek práce
sv. josef Dělník
. so sv. Atanáš
son ne 3. neděle velikonoční
sv. Filip a jakub
po sv. Florián
út Květnové povstání
českého lidu (1945)
sv. Gothard
_:

.U'A

st bl. jan Sarkander
čt sv. Benedikt II.
pá Státní svátek ČSFR
- Den osvobození od fašismu (1945)
Panny Marie, Prostřednice všech
milostí
. so sv. Hermus
ne 4. neděle velikonoční
sv. ízidor
. po sv. Ignác z Láconl
. út sv. Pankrác
s < . Nereus a Achilleus
. st sv. Leonard Murialdo
. čt sv. Matěj
. pá sv. Žofie
. so sv. jan Nepomucký
. ne 5. neděle velikonoční
sv. Paschal Baylon
. po sv. jan I.
. út sv. Petr Celestýn
. st sv. Bernardín Sienský
. čt bl. Ondřej Bobola
. pá sv. julie
. so sv. jan Křtitel de'Rossi
. ne 6. neděle velikonoční
sv. Vincenc Lerinský
. po sv. Beda Ctihodný
sv. Řehoř
v. Marie Magdalena de Pazzi
26. út sv. Filip Neri
27. st sv. Augustin z Canterbury
28. čt Nanebevstoupení Páně
9089"

V)

sv. Emil

29. pá sv. Maximin
30. so bl. Zdislava
31. ne 7. neděle velikonoční

Navštívení Panny Marie

. 5. 1862
20. 5. 1882
31. 5. 1892

narodil se ThDr. Josef Kupka, brněnský biskup (130 let)
narodila se Sigrid Undsetova', spisovatelka (110 let)
narodil se Bohuslav Reynek, básník a překladatel (100 let)

ČERVEN
po sv. Justin
út sv. Marcelln & Petr
st sv. Karel Lwanga a druhové
čt sv. František Caracciolo
pá sv. Bonifác
so sv. Norbert
ne Seslání Ducha sv.
Hod Boží Svatodušní
sv. Robert
8. po sv. Medard
9. út sv. Efrém Syrský
Nepřwwa

10. st sv. Maxim
11. čt sv. Barnabáš
12. pá sv. jan z Fakunda
13. so _sv. Antonín z Padovy
14. ne Nejsvětějši Trojice
bl. jana Scopelll
15. po sv. Vít
16. út sv. Benon (Zbyněk)
17: st sv. Nikander a Martianus
13_ čt Těla & Krve Páně (Božího Těla)

19. pá sv. Romuald
20. so sv. Adalbert
21. ne 12. neděle v mezidobí
sv. Alois Gonzaga
22. po sv. Paulín z Noly
sv. jan Fisher a Tomáš More
23. út sv. josef Cafasso
24. st Narození sv. jana Křtitele
25. čt sv. Ivan
26. pá Nejsvětějšího Srdce ježíšova
sv. jan a Pavel

27. so Neposkvrněného Srdce Panny Marie
s< .
sv.
28. ne 13.
s< .
29. po sv.
'30. út sv.

Cyril Alexandrijský
Ladislav
neděle v mezidobí
Irenej (Lubomír)
Petr a Pavel
prvomučedníků římských

2. 6. 1922
23. 6. 1892
26. 6. 1942

zemřel Josef Václav Myslbek, sochař (70 let)
narodil se PhDr. Alfred Fuchs, publicista (100 let)
zemřel ThDr. h. c. Metod Zavoral, homiletik (50 let)

ČERVENEC
st sv. Castus a Secundinus "
čt sv. Ota
pá sv. Tomaš
80 SV.

Prokop

ne 14. neděle v mezidobí

mewve

Státní svátek ČSFR
- sv. Cyril a Metoděj

%
,i'i

6. PO Státní svátek ČR

- mistr jan Hus (1415)
sv. Marie Gorettiová
sv. Wilibald
sv. Kilián
sv. Veronika Giulianová
sv. Amálie (Libuše)
sv. Benedikt

út
st
čt
pa
. so
ne 15. neděle v mezidobí
U)

v. jan Qualbert

po sv. Jindřich
út bi. Hroznata
. st sv. Bonaventura
. čt Panna Marie Karmelská
. pá bl. Česlav a sv. Hyacint
. so sv. Emiiián
. ne 16. neděle v mezidobí

.
.
.
.
.
.

po
út
st
čt
pá
so

sv.
sv.
sv.
sv.

Makrina
Eliáš

Vavřinec z Brindisi

Maria Magdaléna

sv. Brigita
sv. Kristina
sv. jakub

. ne 17. neděle v mezidobí

.
.
.
.
.

po
út
st
čt
pá

sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.

]áchym a Anna
Gorazd & druhově
Nazarius a Celsus
Marta
Petr Chryzolog
ignác z Loyoly

. 7. 1882

. 7. 1872

22. 7. 1822
26. 7. 1942

zemřel Šebestián Kubínek, šiřitel knih Dědictví sv. Cyrila a Meto—
děje (110 let)
narodil se František B. Vaněk, spisovatel, homiletik, zakladatel
Chrámového družstva v Pelhřimově (120 let)
narodil se Řehoř Mendel, OSA, zakladatel nauky o dědičnosti
(170 let)
zemřel Msgr. Vladimír Hornof, básník (50 let)

SRPEN
1. so sv. Alfons z Liguori
2. ne 18. neděle v mezidobí
sv. Eusebius
po sv. Lydie
. út sv. jan María Vianney
. st Posvěcení římskě baziliky Panny

Marie
čt Proměnění Páně
. pá sv. Kajetán z Thienny
. so sv. Dominik
9. ne 19. neděle v mezidobí
sv. Roman
10. po sv. Vavřinec
coup:

11.
12.
13.
14.

út sv. Klára

st sv. Euplus
čt sv. Poncián a Hippolyt
pá sv. Maxmilián Kolbe
sv. Tarsicius
15. so Nanebevzetí Panny Marie
16. ne 20. neděle v mezidobí
sv. Štěpán Uherský
17. po sv. Myron
18. út sv. Helena
19. st sv. jan Eudes
20. čt sv. Bernard
21. pá sv. Pius X.

22. so Panny Marie Královny
23. ne 21. neděle v mezidobí
sv. Růžena z Limy
24. po sv. Bartoloměj
25. út sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové
sv. josef Kalasanský
26. st ct. Martin Středa
27. čt sv. Monika
28. pá sv. Augustín
29. so Slovenské národní povstání (1944)
Umučení sv. jana Křtitele
30. ne 22. neděle v mezidobí - sv. Fíakr
31. po sv. Rajmund

2. 8. 1877 byla založena na Velehradě Růže Sušilova, literární spolek boho
slovců (115 let)
5.8.1852 zemřel František Ladislav Čelakovský, básník a sběratel písní
a přísloví (140_ let)

19. 8. 1892 zemřel František Zd. Skuherský, hudební skladatel ( 100 let)
27. 8. 1882 narodil se Jaroslav Křička, hudební skladatel (110 let)
29. 8. 1942 zemřel Sigismund L. Bouška, básník, esejista a překladatel
(50 let)

zAŘi
mwmm
st sv. justus
čt sv. Řehoř Veliký
pá sv. Růžena : Viterba
so sv. Viktorin (Vitězslav)

QPřPNř

ne 23. neděle v mezidobí
sv. Magnus

7 . po bl. Melichar Grodecký

&. út Narození Panny Marie
9. st sv. Petr Klaver
. čt bl. Karel Spinola
. pá sv. Emil

. so sv. Quido
. ne 24. neděle v mezidobí

sv. jan Zlatoústý
. po Povýšení sv. kříže
. út Pa nny Marie Bolestné
. st sv. Ludmila
. čt sv. Kornélius a Cyprián
.< Robert Bellarmin
. pá sv. josef Kupertinský

so sv. ]anuárius
ne 25. neděle v mezidobí
sv. Zuzana
. po sv. Matouš
. út sv. Mořic a druhové
. st sv. Linus
.
.
.
.

čt sv.
pá sv.
so sv.
ne 26.
8< .
. po sv.
. út sv.
. st sv .

Gerard (jaromir)
Kieofáš
Kosma & Damián

neděle v mezidobí
Vincenc z Paula
Václav
Michael, Gabriel a Rafael

jeroným

7. 9. 1692
9. 9. 1912

23. 9. 1852

narodil se Matěj V. Šteyer, zakladatel Dědictví svatojánské
(300 let)
zemřel Jaroslav Vrchlický (vl. jménem Emil Frida), básník, d
matik, překladatel (80 let)

. _

narodil se ThDr. Rudolf Horský, spisovatel a public1sta (140 l

ŘÍJEN
čt sv. Terezie od Dítěte ježíše

1.

2. pá sv. Andělů strážných
3. so sv. Maximián
4. ne 27. neděle v mezidobí

po
út
st
čt
pá

wmxww

sv. František z Assisi
sv. Palmác
sv. Bruno
Panny Marie Růžencově
sv. Simeon
sv. Dionýsius

s< .jan Leonardi
so sv. Paulín
. ne 28. neděle v mezidobí
sv. German
. po sv. Radim
. út sv. Eduard
. st sv. Kalist l.

čt sv. Terezie z Avily
. pá sv. Hedvika

s< . Markéta Marie Alacoque
so sv. Ignác Antiochijský
. ne 29. neděle v mezidobí
sv. Lukáš
. po sv. jan, Izák a druhové
S < . Pavel od Kříže
út sv. Irena
st sv. Hilarion
čt sv. Marie Salome
pá sv. jan Kapístránský
so sv. Antonin Maria Klaret
. ne 30. neděle v mezidobí
sv. Kryšpín
. po sv. Rustik
. út sv. Frumencius
. st Státní svátek ČSFR

.
.
.
.
.

- Den vzniku samostatného
Československa (1918)
sv. imon a ]uda Tadeáš
. čt sv. Narcis
. pá sv. Marcel
. so sv. Wolfgang

. 10. 1182 narodil se sv. František z Assissi (810 let)
10. 1962 byl zahájen Druhý vatikánský koncil (30 let)
10. 1582 byl reformován kalendář papežem Řehořem XIII., tzv. grego
riánský kalendář (410 let)
29. 10. 1902 narodil se ThDr. Rudolf Col, biblista, překladatel Nového zákona
(90 let)
11.
15.

UŠTOPAD
1. ne 31. neděle v mezidobí
Všech svatých
po Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
út sv. Martin de Porres
st sv. Karel Boromejský
čt sv. Zachariáš a Alžběta
pá sv. Leonard (Linhart)
so sv. Vilibrord
ne 32. neděle v mezidobí
sv. Gottfried (Bohumír)
.““ po Posvěcení lateránské baziliky v Římě

Pswwřww

10. út sv. Lev Veliký
11. st sv. Martin

12.
13.
14.
15.

čt sv.
pá sv.
so sv.
ne 33.
s< .
16. po sv.
s< .
17. út sv.

)osafat
Stanislav Kostka
Mikuláš Tavelič
neděle v mezidobí
Albert Veliký
Markéta Skotská
Gertruda
Alžběta Uherská

18. st Posvěcení římských bazilik sv. Petra
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19. čt sv. Matylda

ff

20. pá sv. Felix z Valois
21. so Zasvěcení Panny Marie v jeruzalěmě
22. neležíše Krista Krále
a: v. Cecilie
23. po sv. Klement I.
sv. Kolumbán
24. út sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
25. st sv. Kateřina
26. čt sv. Leonard z Porto Maurizio
27. pá sv. Virgilius
28. so sv. Mansuet (Miloslav)
2 . ne 1. neděle adventní
sv. Saturnin
30. po sv. Ondřej
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6. 11. 1872 narodil se František Bilek, sochař'(120 let)
13. 11. 1912 zemřela Terezie Nováková, spisovatelka (80 let)
18. 11. 1852 narodil se Mikuláš Aleš, malíř a grafik (140 let)
14
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Cěluikšů

PROSINEC
út sv. Edmund Kampián
st sv. Bibiána
čt sv. František Xaverský

Pwewn—

pá sv. jan Damašský
so sv. Sába
ne 2. neděle adventní
sv. Mikuláš
po sv. Ambrož
Út Panny Marie počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
st sv. Valerie

čt sv. Julie a Eulálíe
. pá sv. Damas l. (Hostivít)

so sv. Jana Františka de Chantal
ne 3. neděle adventní
sv. Lucie
. po sv. jan od Kříže
. út sv. Valerian
. st sv. Adelhaida (Adéla)
čt sv. Lazar
pá sv. Rufus a Zosim
. so bl. Urban V.

. ne 4. neděle adventní
sv. Dominik
. po sv. Petr Kanisius
. út sv. Servul
. st sv. jan Kentský

.čtŠwmýden

Adam a Eva
. pá Narození Páně
Boží hod vánoční
26. so sv. Štěpán
27. ne Svatá Rodina
sv. jan
28. po sv. Mlád'átka betlémská
29. út sv. Tomáš Becket
30. st sv. Evžen
31. čt sv. Silvestr l.

12. 1552 zemřel sv. František Xaverský, TJ (440 let)
12. 1777 bylo založeno biskupství brněnské a olomoucké povýšeno na arci
biskupství (215 let)
2 (»
. 12. 1882 narodil se Jakub Obrovský, sochař (110 let)
mv
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ŘEKLI O HUMORU
Proč se pohané bouří a národy se obírají marnými záměry? Pozvedají se
pozemští králové a vladaři se spolu umlouvají na Pána a jeho pomazaného:
„Zpřetrhejme jejich okovy a střesme jejich pouta se sebe!“ Ten, který trůní
na nebesích, se směje, jsou Pánu k smíchu.
Zl 2,1—4

Humor je sůl země, ale kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouhou čerstvý.
Karel Čapek

Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.
Chamfort

Nezačínej den pitím octa.
Malajské přísloví

Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých; vůbec ničemu se
nesmát je znakem lidí hloupých.
Erasmus Rotterdamský

Veselost je druhem odvahy.
Hemingway

Humor, vtip a veselí jsou neméně hluboká hnutí mysli jako škleb a srdceryvná
gesta tragédů.
Karel Konrád

Humor je nejvzácnější formou lidských citů.
_

Bjornson

Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou
její dokonalosti.
Bolzano

Nešt'astní jsou ti, kdo nemají smysl pro humor; nemají smysl ani pro vážnost.
Jean Paul

Hlupákovi při každém vtipném slově vjede do údů děs.
Herakleitos

Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, který jej pohorší.
Lichtenberg
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