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 Zomrel J.Em. Ján Chryzostom kardinál Korec 
 
 V sobotu 24.októbra 2015 v odpoludňajších hodinách nás 
zastihla smutná správa, zomrel J.Em. Ján Chryzostom kardinál 
Korec.  
 Otec kardinál i pri svojich povinnostiach a neskôr i pri 
svojom veku sa vždy živo zaujímal o činnosť nášho Spoločen-
stva Sv.Gabriel. Od jeho založenia bol jeho protektorom a tiež 
bol i čestným členom SSG. Viackrát pri osobných stretnutiach 
(posledné bolo toho roku koncom februára) som ho informoval 
o našich aktivitách a on sa tešil, keď vyšla nejaká nová známka 
s kresťanskou tematikou, páčili sa mu mnohé príležitostné poštové pečiatky i niektoré 
celistvosti. Vedel povzbudiť do ďalšej práce. Ako Nitriansky biskup (a potom i ako 
emeritný biskup) osobne sa zúčastnil na niektorých inauguráciách známok v Nitre, prispel 
svojimi príhovormi do našich „Pamätníc“ i katalógu Svetového kongresu v Nitre, nad 
ktorým prevzal i záštitu, viackrát sa stretol s gabrielistami nielen zo Slovenska ale i zo 
zahraničia a ako sám mi vedel povedať „som s vami spojený v modlitbe“.   
 O živote otca kardinála sme mali obsiahli článok pri príležitosti jeho 90.narodenín 
(Sv.Gabriel 4/2013 – 74, strany 4-6). Tiež v tomto príspevku bol zhrnutý i všetok 
filatelistický materiál, ktorý Slovenská pošta vydala od roku 1990. Preto teraz sa nechcem 
opakovať.  

S otcom kardinálom sme sa rozlúčili 31.októbra v Nitrianskej katedrále – Bazilike 
sv.Emeráma, kde v dolnej lodi je aj pochovaný. Niektorí gabrielisti sa i osobne zúčastnili 
pohrebu, mnohí iste ho sledovali na televíznych obrazovkách.  

Chcel by som tiež poďakovať Slovenskej pošte a.s., ktorá promptne zareagovala 
na moju prosbu a v deň pohrebu otca kardinála bola na Pošte Nitra 1 vkusná príležitostná 
poštová pečiatka. 

Keď pôjdete do Nitry, nezabudnite sa v tichej modlitbe zastaviť i pri jeho hrobe. Bol 
to veľký človek, oddaný Cirkvi i národu. Nech odpočíva v pokoji.    

JV 
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Milí priatelia! 
 
 V adventnom období prichádza k vám posledné tohoročné číslo nášho bulletinu. 
Hneď v úvode je spomienka na nedávno zosnulého otca kardinála Jána Ch. Korca – pro-
tektora SSG. Koncom novembra som oslovil Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, 
či by nebol ochotný a neprevzal post protektora SSG (naše sídlo je v Nitre) a bola ochota 
na jeho strane a tak máme už aj nového protektora.  
 V čísle sú ďalej dokumenty zo 49.stretnutia SSG v Nitre, články M.Šajgalíka, J.Mič-
ku, H.Dobála, S.Fecskovej, J.Iglárovej a M.Ignaťáka (nádejného člena SSG z Oravskej 
Lesnej); nájdete novinky Slovenskej i Českej pošty, krátke správy a informácie o členoch 
SSG. Nevošla sa už tradičná rubrika „Kronika Sv.Gabriela“. Chcel by som vás poprosiť, 
keby ste si v informáciách o členskom skontrolovali, či naše údaje korešpondujú s vašou 
vedomosťou (či sme niekoho, kto má zaplatené členské, nezabudli uviesť).  
 Na prebale bulletinu sa môžete potešiť z pekných tohoročných vianočných 
príležitostných pečiatok (aký rozdiel s našimi pečiatkami Vianočnej pošty v Rajeckej 
Lesnej!) a tiež list, ktorý som poslal na MDPaRR SR a tiež generálnemu riaditeľovi 
Slovenskej pošty, a.s. ohľadom zaradenia známky „Svätý Ján Pavol II.“ do emisného 
plánu v roku 2020 (100.výročie narodenia).  
 Chcel by som vás tiež poprosiť, ak by ste mali nejaké „reálne“ nápady na nové 
známky, tak sa mi ozvite (nejaké „super“ kultúrne pamiatky, okrúhle výročia,...). Rok 2017 
už je uzavretý, 2018 asi tiež už nereálny, ale od roku 2019 by sa asi niečo dalo (ja už 
pripravujem na rok 2021 – „100 rokov vysviacky prvých slovenských biskupov“ a na 2024 
– 100.výročie narodenia Jána Ch. kardinála Korca“).  
 Tiež pripájam už pre niekoho možno ošúchanú prosbu „píšte!“ – posielajte svoje 
príspevky a samozrejme, posielajte k tomu i kvalitný filatelistický materiál (budúci ročník 
nášho bulletinu bude „jubilejný“ – 25.). 
 S týmto číslom bulletinu dostanete aj nový adresár členov SSG – 6 strán (ak nie sú 
adresy v poriadku – PSČ, obec, ulica, číslo domu,... – tak oznámte to obratom predsedovi 
SSG) a tiež dostanete aj lístok s ppp k úmrtiu nášho protektora J.Em. Jána Ch. kardinála 
Korca a tí, čo dostávajú bulletin elektronicky, tak v obálke príde okrem tejto ppp ešte 
i niečo naviac. 
 Aj pre budúci rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom 
okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete od januára aj na našej webovej 
stránke): Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv.Gabriel 

Sídlo:     Hradné nám. 7, 950 50 Nitra 
Právna forma:   Občianske združenie 
Identifikačné číslo prijímateľa: 37964330  

 Už pre budúci rok si dajte do kalendára dátum jarného stretnutia – 16.apríl 2016 
(zatiaľ nevieme kde – ponúknite!).  

Všetkým prajem milostiplné sviatky Božieho narodenia a v Novom roku 2016 veľa 
zdravia, Božie požehnanie i potešenie pri vašich filatelistických zbierkach 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 

49.stretnutie SSG v Nitre, 10.10.2015 
 
 V sobotu 10.októbra v krásnom jesennom počasí nás po štyroch rokoch opäť 
privítala starobylá Nitra. Tentokrát naše stretnutie bolo v priestoroch Kňazského seminára 
sv.Gorazda. Už pred ôsmou hodinou začali prichádzať prví gabrielisti a začalo sa živo 
diskutovať a vymieňať filatelistický materiál.  

Oficiálna časť stretnutia začala o 10.00 hod. Nakoľko to bolo stretnutie, kde sa 
volilo nové vedenie SSG (na úrovni valného zhromaždenia), tak bližšie sa o ňom dozviete 
na nasledujúcich stranách – zápisnica zo 49.stretnutia SSG a správa o činnosti SSG 
(správa o hospodárení SSG bola uverejnená v minulom čísle). 
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 Na záver by som chcel dodať, tak ako v predchádzajúcich stretnutiach v Nitre vždy 
bola vysoká účasť našich členov, tak na tomto stretnutí to bolo trochu slabšie. Ešte dobre, 
že niektorí poslali svoje volebné hlasy poštou a vôbec sa mohla uskutočniť voľba nového 
vedenia SSG. Je zaujímavé, že prišli členovia i od Bardejova a chýbali viacerí členovia 
z Nitry a jej okolia (prestávame mať záujem?). Myslím si, že tí, ktorí prišli mali nielen 
dobré občerstvenie, ale hlavne prežili pár hodín v spoločnosti dobrých priateľov pri našej 
filatelistickej záľube.  

JV 
 
 

Zápisnica zo 49.stretnutia SSG – Nitra, 10.10.2015 
 
Stretnutia sa zúčastnilo 26 členov SSG a 4 hostia. 
Stretnutie SSG: 
Berie na vedomie: 
- Správu predsedu SSG Mgr. Jána Vallu o činnosti SSG za obdobie od 29.10.2011 do 
10.10.2015 
- Správu o hospodárení SSG za obdobie od 1.1.2012 do 31.8.2015 prednesenú Ing. 
Ľubou Tarabovou, hospodárkou SSG 
- Správu revízora SSG Ladislava Vačku o správnosti vedenia a používania finančných 
prostriedkov SSG za obdobie od 1.1.2012 do 31.8.2015 
- Volebné lístky zaslané poštou (15 lístkov)  
- Správu volebnej komisie o voľbe zloženia nového vedenia SSG, ktorí získali 
nadpolovičný počet hlasov: 
 - predseda: Ján Vallo – 40 hlasov 
 - podpredseda: Hubert Dobál – 30 hlasov 
 - tajomník: Katarína Vydrová – 39 hlasov 
 - hospodár: Ľuba Tarabová – 40 hlasov 
 - revízor: Ladislav Vačko – 41 hlasov 
Schvaľuje: 
- Návrh na zloženie volebnej komisie v zložení: Katarína Vydrová a Marián Žák 
- Návrh na udelenie čestného členstva SSG: 

Dr.Karl OHNMACHT, exprezident rakúskeho St.Gabriel 
Dr.Dietmar FIEDLER, exprezident Weltbund St.Gabriel  
Arkadiusz WALINSKI, viceprezident COROS 
Ing. Jarmila BRICHTOVÁ, riaditeľka odboru poštových služieb MDVaRR SR 
Doc. Martin ČINOVSKÝ, akademický maliar, výtvarník a rytec poštových známok 
František HORNIAK, výtvarník a rytec poštových známok 

- Zrušenie členstva členom, ktorí už viac ako 4 roky nedali vôbec o sebe vedieť a ktorí 
neodpovedali ani na tohoročné dve výzvy predsedu SSG: Ing. Jaroslavovi Vlčkovi 
zo Zvolena (86), MVDr. Tiborovi Pischingerovi z Nových Zámkov (146) a Vladimírovi 
Kozoňovi z Považskej Bystrice (148). 
Doporučuje: 
- Aby sa ďalšie stretnutie SSG konalo 16.apríla 2016 (miesto zatiaľ nie je určené) 
- Zaslať všetkým členom SSG nový adresár 
Vyslovuje poďakovanie:  
- predsedovi SSG ako organizátorovi stretnutia v Nitre 
Iné: 
- V diskusii vystúpili: M.Ňaršík – informácia o 1.zjazde ZSF v Trenčíne a o aktivitách ZSF, 
J.Vallo – informácia o Svetovom kongrese Weltbund St.Gabriel v Rankweil, o členstve 
v SSG a výzva k námetom na stretnutie „25 rokov SSG“ (jar 2017), J.Mička – problémy 
s inauguráciou známky „Don Bosko“. 

zapísal: Milan Šajgalík 
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Správa o činnosti SSG za obdobie 29.10.2011 – 9.10.2015 
 

V tomto funkčnom období vedenie SSG pracovalo v zložení: 
- predseda: Ján Vallo, Teplička nad Váhom 
- podpredseda: Hubert Dobál, Košice 
- tajomník: Katarína Vydrová, Ivanka pri Nitre 
- hospodár: Ľuba Tarabová, Považská Bystrica 
- kronikár: Jozefína Iglárová, Hlohovec 
- revízor: Ladislav Vačko, Považská Bystrica 

- Uskutočnilo sa 8 stretnutí SSG (Nitra, Trenčín, Považská Bystrica, Košice, Trnava, 
Považská Bystrica, Trenčianska Teplá a Hlohovec). Každý rok sú dve stretnutia SSG.  

- V tomto období sa vydalo 17 čísel informačného bulletinu Sv.Gabriel o celkovom počte 
416 strán (+40 strán príloh). Informačný bulletin sa stal štvrťročníkom (v roku 2012 
bolo až 5 čísel) s minimálnym rozsahom 24 strán. K publikačnej činnosti patrí i vydanie 
Pamätnice k 20.výročiu vzniku SSG (44 strán). 

- Členská základňa mierne klesla zo 109 členov na 107 členov (teda o dvoch členov). 
Prihlásilo sa 13 členov; zomrelo 6 a odišlo 9. Máme 97 členov zo SR, 7 z ČR, dvaja 
z Poľska a jeden z Rakúska. Vekový priemer členov SSG je vyše 61 rokov (do 25 
rokov: 8 členov, 26-50: 9, 51-75: 70 a nad 75 rokov: 20 členov). 

- V máji 2012 sa v Trenčíne uskutočnilo slávnostné trojdňové stretnutie z príležitosti 
20.výročia vzniku SSG, na ktorom sa zúčastnila i delegácia Weltbund St.Gabriel 
vedená podpredsedom Dr.Dietmarom Fiedlerom a tiež rakúski gabrielisti vedení svojim 
predsedom Dr.Karl Ohnmachtom. Z príležitosti stretnutia bola uskutočnená i filatelistic-
ká výstava a vydaná aj už spomínaná Pamätnica. Pri tejto príležitosti sme od ZSF 
dostali Ďakovný list za spoluprácu so ZSF. 

- Exponáty našich členov boli vystavované i na viacerých výstavách súťažných i nesú-
ťažných v SR a tiež v zahraničí. Potešujúce je, že opäť stúpla kvalita exponátov (na 
súťažných výstavách boli i vyššie hodnotené). Vznikli i viaceré nové exponáty. 

- Naši členovia usporiadali či iniciovali i viaceré nesúťažné výstavky v rôznych častiach 
Slovenska (Nitra-Močenok, Bardejov a okolie, Trenčianska Teplá,...), pri ktorých 
i prostredníctvom prednášok a besied propagovali kresťanskú filateliu.  

- Z iniciatívy SSG Slovenská pošta š.p. vydala niektoré poštové známky SR (Metercia, 
1.150.výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda, Gorazd Zvonický, Dr.Severín Zrubec, Don 
Bosko) a tiež príležitostné poštové lístky či obálky. 

- Z aktivity našich členov boli realizované i mnohé súkromné prítlače s kresťanskou 
tematikou. 

- Tiež z aktivity našich členov sa používali mnohé príležitostné pečiatky k rôznym 
kresťanským výročiam a udalostiam. 

- Podieľali sme sa na inauguráciách známok Skalka pri Trenčíne, Šaštín, Anton 
Bernolák, 1.150.výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda, Gorazd Zvonický, Veľká Noc 
2014, Andrej Hlinka, Vianoce 2014, Dr.Severín Zrubec. Naši členovia sa aktívne 
zúčastňujú i na ďalších  inauguráciách známok. 

- Zaregistrovali sme sa ako poberatelia 2% z dane z príjmu (2011 /891,05€/, 2012 
/833,98€/, 2013 /781,52€/ a 2014 /758,36€/). 

- Propagácia SSG sa uskutočnila v Katolíckych novinách, v mesačníku Hlasy z domova 
a z misií i v rôznych regionálnych periodikách.  

- Snažíme sa stále aktualizovať našu webovú stránku. 
- Mnohí naši členovia sú členmi ZSF, kde sa aktívne podieľajú na práci a tiež propagujú 

kresťanstvo pomocou poštovej známky. 
- Veľmi významnou zložkou v činnosti SSG sú i zahraničné aktivity: 

- 4 členovia SSG sa zúčastnili na XV. Svetovom kongrese Weltbund St.Gabriel 
v Rankweil Rakúsko (21.8.2015).  

- Účasť našich členov na stretnutiach zahraničných spoločenstiev Sv.Gabriel – 
Rakúsko (2 x Viedeň). 
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- Živý kontakt so zahraničnými spoločenstvami udržujeme i prostredníctvom výmeny 
časopisov. My posielame náš bulletin (od roku 2014 elektronicky) a dostávame 
časopisy z Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Veľkej 
Británie, Belgicka, Holandska, USA (elektronicky). 

- Nezanedbateľné sú písomné kontakty ale i osobné stretnutia jednotlivých našich 
členov s členmi zahraničných spoločenstiev. 

- Záverom budem konštatovať to, čo som povedal v správe pred štyrmi rokmi, že mnohé 
veci by sa dali ešte vylepšiť no celkovo by som zhodnotil toto funkčné obdobie kladne 
a daj Boh, aby i v nasledujúcom období sa pokračovalo v podobnom tempe. Nemali 
sme už takú veľkú akciu ako bola Nitra 2008, či nebolo toľko zahraničných ciest, ale 
zas bolo mnoho rôznych menších aktivít (hlavne z príležitosti 1.150.výročia príchodu 
sv.Cyrila a Metoda) a tiež i myslím si veľmi vydarená oslava 20.výročia vzniku SSG. 
Máme pred sebou oslavy 25.výročia vzniku SSG. Pre členov SSG by to mala byť 
príležitosť na posilnenie spoločenstva a bolo by dobre využiť ich i na propagáciu nášho 
SSG doma i v zahraničí (v masmédiách, na internete, pozvať gabrielistov i zo 
zahraničia,...). sprievodnou akciou osláv by mohla byť i výstavka známok – treba sa 
zamerať na vznik nových exponátov a tiež na stále zlepšovanie ich kvality. Možno 
ponúknuť exponáty a v spolupráci s farnosťami či obcami robiť malé výstavky 
z príležitosti napr. nejakých výročí. Takto by sa možno nielen dala udržať ale i zvýšiť 
a omladiť členská základňa. Možno, že by bolo treba i pouvažovať o možnosti väčšej 
ponuky filatelistického materiálu (kolovanie či ponuka cez internet?).  Tých možností 
a výziev je iste dosť... a ak každý podľa možnosti dáme i niečo „zo seba“, tak sa 
nemusíme báť o budúcnosť SSG. 

Ďakujem vedeniu SSG za spoluprácu i vám všetkým, ktorí sa aktívne podieľate 
podľa svojich možností na činnosti nášho SSG. Novému vedeniu prajem veľa elánu, sily 
a hlavne Božie požehnanie. 

                        Ján Vallo, predseda SSG 
 
 
Mons. Viliam Judák – nový protektor SSG 

 
Narodil sa 9.novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. V 

r.1980-1985 študoval teológiu na CMBF v Bratislave. Za kňaza bol 
vysvätený 16.júna 1985 v Nitre. V pastorácii ako kaplán pôsobil v 
Nitre a v Drietome, kde bol aj správcom farnosti do r.1990. V tomto 
čase postgraduálne študoval na CMBF v Bratislave, kde získal 
r.1991 doktorát posvätnej teológie. Dňa 1.septembra 1990 bol 
menovaný za prefekta Kňazského seminára sv.Gorazda v Nitre a 
18.októbra 1991 za cirkevného sudcu. Od r.1990 prednáša cirkevné 
dejiny na RKCMBF UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. V r.1991-2005 tiež 
pôsobil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre etiky a katechetiky (dnes 
Univerzita Konštantína Filozofa). Dňa 1.júla 1993 bol menovaný za docenta 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. V r.1995-1998 bol prodekanom 
spomínanej fakulty. V čase od 1.júla 1996 do 1.júla 2001 zastával funkciu rektora 
Kňazského seminára sv.Gorazda v Nitre. Svätý Otec Ján Pavol II. ho v roku 1997 
menoval za „kaplána Jeho Svätosti“ (Mons.). Vedúcim Katedry cirkevných dejín CMBF 
UK v Bratislave bol v r.1997-2006. Dňa 13.decembra 1997 ho prezident Slovenskej 
republiky menoval za profesora v odbore „katolícka teológia“. V r.2001 bol Akademickým 
senátom zvolený za dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Funkciu zastával do r.2004. Dňa 9.júna 2005 bol 
menovaný za nitrianskeho biskupa pápežom Benediktom XVI. a konsekrovaný na 
biskupa bol v Nitre 16.júla 2005. Od októbra 2006 do septembra 2015 bol podpredsedom 
Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Stojí na čele Komisie pre klérus a Rady pre 
históriu KBS. Ako historik zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so 
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zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti 
cirkevných dejín a duchovnej literatúry. 

prebrané z internetovej stránky Biskupstva Nitra 
 
 
Kostol sv.Martina v Nitre zviditeľnili 
 
Na juhovýchodnom úpätí vrchu Zobor, na Martinskom 

vŕšku v Nitre, stál celé tisícročie kostol zasvätený sv.Martinovi. 
Najskôr predrománsky, neskôr románsky, aj ten v krušných 
dobách prestavaný. Napokon, na prelome tisícročí ho pre 
schátralosť zbúrali.  

Románsky a predrománsky kostol sv.Martina v Nitre sa 
zaraďuje medzi naše najstaršie kresťanské stavby. Iste bol 
významným chrámom už v dobe svojho vzniku. A významné 
muselo byť aj hradisko (jedno z viacerých na území dnešného mesta), na ktorom stál, 
keď jeho dláždená cesta z oboch strán lemovaná rôznymi dielňami, mala šírku 8 metrov! 
Kostol v areáli bývalých zoborských kasární nahradil nový kostol s rovnakým patrocíniom, 
ktorý postavili na Chrenovej v časoch 2.svetovej vojny. V ňom sa nachádza aj obraz od 
nitrianskeho rodáka E.Massányiho, na ktorom zobrazil bývalý kostol z kasární.  

Po rokoch sa aj Nitra dočkala (zatiaľ len základného kameňa) archeoparku, ktorý 
v čase tohtoročných cyrilo-metodských osláv posvätil J.Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky 
biskup. Jedným z prvých hmatateľných artefaktov archeoparku sú zviditeľnené základy 
kostola sv.Martina, ktoré boli verejnosti sprístupnené 3.7.2015. Pri tejto príležitosti 
nitrianski filatelisti usporiadali na tom mieste filatelistickú výstavu a v spolupráci s mestom 
Nitra bola zriadená poštová priehradka, kde si záujemci mohli kúpiť známky a zásielky 
označiť príležitostnou poštovou pečiatkou. Na pečiatke sú zobrazené základy a 
vizualizácia kostola sv.Martina z jeho mladšej, už neskoršej fázy.  (Autor vydal –vlastným 
nákladom- niekoľko pamätných lístkov.) 

Milan Šajgalík 
 
 

Jedna zbytočná aktivita a premárnená príležitosť 
 

Bývam v Trnave na Kopánke. Prakticky z okna bytu vidím 
kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov a príslušné saleziánske 
oratórium, ktoré bolo otvorené 8. decem-bra 1941 na 100-ročné 
jubileum založenia saleziánskeho oratória sv.Don Boscom. Štvrť 
Kopánka, kedysi nazývaná „Execír,“ bola neslávne vychýrená 
chudobná časť Trnavy s množstvom mladých ľudí, v Trnave 
nazývaných „štricáci“. Najmä večer sa sem neodporúčalo chodiť 
ostatným obyvateľom mesta. Otvorenie nového saleziánskeho 
ústavu bolo začiatkom pôsobenia zameraného najmä na mladých ľudí púťami, procesiami 
a divadlom. Významnú úlohu zohrala aj sociálna pomoc chudobným, denne saleziáni 
vydávali stravu pre pol stovky ľudí. A kultúrne aktivity – „stretká“ pokračujú až dodnes. 
Aj z mojich mladých filatelistov v krúžku niektorí v kostole miništrujú. 
 Preto, keď som v emisnom pláne zistil, že bude k 200-ročnici narodenia Don Bosca 
vydaná známka, ihneď som navštívil správcu farnosti dona Bencu, aby som ho informoval 
o vydaní poštovej známky a našej ochote filatelistov klubu Tirnavie urobiť na Kopánke 
inauguráciu známky. Informoval som správcu farnosti o možnom programe, príležitostnej 
poštovej pečiatke, poštovom lístku, na ktorom by mohol byť veľký portrét Don Bosca z 
bočnej steny oratória, ktorý tu pretrváva veky od založenia oratória. Hovoril som o poz-
vánke, že zoženieme ako vždy pomoc sponzorov pri občerstvení účastníkom. Priestory 
oratória by boli vhodné na konanie inaugurácie, iba by bolo potrebné oficiálne z farnosti 
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oznámiť Slovenskej pošte a.s., a POFIS-u Bratislava  záujem usporiadať toto významné 
podujatie v Trnave. O chystanej inaugurácii som orientačne informoval aj POFIS. 

Don Benca ma vypočul, inaugurácia známky ho zaujala, ale hneď poznamenal, že 
o pár dní budú mať na ústredí saleziánov v Bratislave poradu. Po porade mi 
zatelefonoval, že v Bratislave s inauguráciou súhlasia, ale že by to bolo celoslovenské 
podujatie pre všetkých s tým, aby som pomohol pri organizácii podujatia. Vzhľadom na 
môj zdravotný stav a to, že organizovať podujatie v Bratislave z Trnavy nie je dosť 
praktické, poskytol som kontakt na doc. Ľ.Flocha, predsedu KF ZSF L.Novotného, že on, 
ako filatelista im pri organizovaní ako Bratislavčan pomôže. 

Až keď som na webe POFIS-u zistil, že je na 14.august pripravovaná  príležitostná 
poštová pečiatka k inaugurácii známky Don Bosco, telefonoval som kolegovi p. Flochovi, 
ktorý mi povedal, že celý čas od môjho prvého kontaktu mu nik nevolal. Čo značí, že 
inaugurácia známky tejto výnimočnej osobnosti cirkvi, učiteľa mládeže a  vychovávateľa 
sa asi nekonala. A to je škoda, premárnila sa jedna z príležitostí aj takto si pripomenúť 
činnosť a pôsobenie sv.Jána Bosca. 

J.Mička 
 

 
Prvý Vianočný príležitostný transatlantický let 

 
Pred osemdesiatimi rokmi 

Holandska letecká spoločnosť 
KLM sa rozhodla uskutočniť pre-
pravu poštových zásielok z Euró-
py do svojho zámorského úze-
mia v Karibiku nazývaného Ho-
landska Západná India, ktoré po-
zostávalo zo Surinamu, Curacao 
a Antíl a to v jubilejnom čase 300 
rokov Západnej Indie prvým 
transatlantickým letom. To by ale 
nebolo veľmi zvláštne, aj napriek 
tomu, že sa jednalo vlastne o 
prvý transatlantický let na svete, 
ktorý otvoril leteckú poštovú 
priamu linku z Európy do Južnej 
Ameriky. Prvý let bol ale usku-
točnený v Adventnom čase v našom čase očakávania a bol uskutočnený bez akejkoľvek 
okázalosti, skromne. Letecká linka viedla z Amsterdamu cez Kasablanku, Portugalský 
ostrov Porto Praja a potom až do Holandskej Západnej Indie (Surinam a Curacao) Let 
začal 15.decembra 1935 letom "SNIP" a skutočne 22.decembra 1934 na Vianoce Prvý 
Vianočný Transatlantický let na svete dopravil bezpečne zásielky z Európy do Západnej 
Indie, najprv do Surinamu a potom do Willemstatu na Curacau. Navyše 3.januára "SNIP" 
KLM vykonal spiatočný let zo Západnej Indie do Holandska po rovnakej už leteckej linke.  

Hubert Dobál 
 
 
Zaujímavý (?) doklad 

 
Oplatí sa niekedy prejsť doma svoje neznáme filatelistické položky a materiály čo 

sa náhodou podarilo mne pri hľadaní filatelistického materiálu pre môjho Belgického 
priateľa, zberateľa a vystavovateľa povojnovej Európy, keď som natrafil na pamätnú 
celistvosť z celonárodnej púti. Po bližšom preskúmaní som zistil, že sa jedná 
pravdepodobne o poslednú príležitostnú poštovú pečiatku s kresťanskou tematikou z 
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reálneho času v Československu z 
Michaloviec zo dňa 9.VII.1950, pos-
lednú na veľmi dlhú dobu. Okrem 
toho, že bola používaná pri príleži-
tosti Veľkej celonárodnej Cyrilome-
todejskej púti v pečiatke je pravo-
slávny kríž, ktorý som zatiaľ nevidel 
v príležitostných pečiatkach čo je 
skutočne aspoň pre mňa veľmi 
zaujímavé a môžem povedať, že 
vypĺňa dobu o ktorej sa veľa hovorí, 
ale je aj hodne náročná na zhod-
notenie situácie v tom čase. Každo-
pádne pre mňa ako filatelistu, zbera-
teľa kresťanskej poštovo-historickej 
a historickej témy je táto pamätná celistvosť (a doklad) mimoriadne zaujímavá, a rád sa 
môžem podeliť aj s ďalšími, pre ktorých je rok 1950 posledným ešte trochu otvoreným 
rokom pre našu kresťanskú filateliu. Na internete som sa snažil zistiť viac, čo sa mi aj 
podarilo, skutočne táto Veľká celonárodná Cyrilometodejská púť v Michalovciach 9.júla 
1950 sa spomína v rôznych súvislostiach a veľmi často je priraďovaná v cirkevných 
literatúrach hodnotiacich tento rok, ale nikde som sa nestretol s touto príležitostnou 
poštovou pečiatkou „Michalovce 9.VII 1950 Cyrilometodejská púť“.  

Hubert Dobál 
 
 

Gabrielisti na Farskom dni 2015 v Bardejove 
 

1.september je v liturgickom kalendári spo-
mienka sv.Egídia, rehoľníka a opáta. Pre mesto 
Bardejov a farnosť v centrálnej časti mesta aj 
slávnostná udalosť – sviatok patróna, ktorému je 
zasvätená aj Bazilika minor sv.Egídia. Pontifikálnu 
sv.omšu slúžil košický arcibiskup – metropolita 
J.Ex. Mons. Bernard Bober, ktorý zároveň v inte-
riéri baziliky inštaloval relikvie sv.Egídia, sv.Jána 
Pavla II., sv.Andreja Svorada a Benedikta a bl.Mi-
riam Demjanovičovej.  

Druhú časť sviatku tvoril Farský deň 2015 
v priestoroch záhrady kláštora františkánov. 
Okrem vystúpení súborov a telies farnosti a cirkev-
ných škôl sa predstavili aj ďalšie laické aktivity vo forme prezentácie pod stánkami. Traja 
členovia Spoločenstva Sv.Gabriel na Slovensku, ktorí sa venujú zbieraniu i šíreniu 
kresťanskej filatelie, predstavili toto svetové spoločenstvo a svoje aktivity. Pri stánku sa 
zastavili mnohí farníci. Mnohí konštatovali, že je to pre nich nová informácia. Iní zase 
pripomenuli filatelistickú výstavu v roku 2014. Bardejovskí gabrielisti zároveň spropagova-
li aj význam zbierania poštových známok pre misie.   

Silvia Fecsková, Bardejov 
 

 
V srdci Košickej arcidiecézy 

 
Keď 24.3.2014 – v predvečer sviatku Zjavenia Pána – vo výstavnom priestore 

Hudobného oddelenia Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove – dozneli slová 
a hudobné diela vernisáže výstavy „Kresťanská tematika na známkach“, nikto z organi-
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zátorov netušil, že projekt dostane putovnú podobu. V máji sa výstava zastavila v Knižnici 
Pavla Országha Hviezdoslava v susedstve prešovskej Konkatedrály sv.Mikuláša. Od 
polovice augusta bola inštalovaná v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni, kde celý 
projekt zavŕšila výstava a odovzdanie cien žiakom staroľubovnianskych škôl za výtvarné 
práce – návrhy na poštové známky. 

V utorok 3.11.2015 inštalovali bardejovskí členovia SSG filatelistickú výstavu 
Kresťanská tematika na známkach v átriu Teologickej fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach. 
Už v stredu 4.11.2015 na sviatok sv.Karola Boromejského, patróna seminára, výstava 
pútala pozornosť účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie k významným výročiam 
Košického arcibiskupstva. Oficiálna vernisáž sa uskutočnila v piatok 6.11.2015 
v popoludňajších hodinách za nevšednej účasti médií – televízie a rozhlasu. Slávnostné 
otvorenie výstavy vykonal dekan TF KU v Košiciach vdp. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
S potešením vyzdvihol skutočnosť, že výstava sa realizuje v období, keď si TF KU 
pripomína významné výročia Košickej arcidiecézy a II.vatikánskeho koncilu (Nostra 
aetate a ukončenie samotného koncilu), ako aj 20.výročie návštevy pápeža sv.Jána Pavla 
II., čo táto filatelistická výstava výrazne akcentuje. Kurátorka výstavy Silvia Fecsková 
prítomných oboznámila s koncepciou výstavy a poukázala na niektoré zaujímavosti medzi 
exponátmi. Vdp. Mons. ThDr. Kamil Jankech prítomných oboznámil s listom J, Em. 
kardinála Stanisława Dziwisza, ktorý ako dlhoročný osobný sekretár sv.Jána Pavla II. 
výstavu požehnal v marci 2014. Sólista opery ŠD František Balún predniesol báseň Posol 
svätý Gabriel od Otta Gáťu. Hudobnú zložku vernisáže tvorili dve časti z Haydnovho 
oratória Sedem slov Vykupiteľa v interpretácii LenArt Quarteta z Košíc.  

Exponáty výstavy tvoria 
zbierky troch bardejovských 
Gabrielistov – vdp. Mons. ThDr. 
Kamila Jankecha, JUDr. Juraja 
Jevčáka a Silvie Fecskovej, ktorá 
sa ujala koncepčnej a technickej 
stránky celého projektu vo filate-
listicky netradičnej podobe. Výs-
tava má za cieľ predstaviť dôle-
žité miesto kresťanských náme-
tov v mini priestore poštovej 
známky a ďalších filatelistických 
produktov. Práve táto úloha výs-
tavného projektu podmienila aj 
výslednú podobu výstavy a inštalačné materiálne podmienky. Viac ako 50 tém sa dostalo 
v podobe najmä poštových známok z rôznych krajín na 18 panelov. Návštevník mal 
možnosť vidieť námety inšpirované Svätým Písmom, liturgickým rokom, mariánsky okruh, 
svätcov, liturgické predmety, sakrálne stavby – katedrály, kostoly, kaplnky, dejiny Cirkvi 
a pápežstva i koncily. Osobitnú pozornosť venovala výstava návštevám sv.Jána Pavla II. 
v našej krajine a jeho beatifikácii. Samotná výstava dostala podtitul venovania svätore-
čeniu pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Okrem filatelistických produktov českoslo-
venskej, českej a slovenskej filatelistickej tvorby, významné miesto dostala filatelistická 
tvorba Vatikánu, ktorá je medzi zberateľmi veľmi cenená. Autori výstavy sa snažia 
poukázať aj na didaktický rozmer kresťanskej filatelie pri výučbe náboženstva a samotnú 
tvorbu námetov na známky. Každú inštaláciu sprevádza aj zbieranie poštových známok 
na misie. V troch vitrínach sa návštevníci podobne ako v Bardejove mohli oboznámiť 
s trojrozmernými exponátmi i dokumentáciou doterajšej inštalácie výstavy.  

Výstavný projekt bardejovských Gabrielistov sa uzavrel 1.12.2015, po ktorom sa  
exponáty vrátia do ich súkromných zbierok. Slová J. Em. kardinála Stanisława Dziwisza 
z požehnania výstavy listom z 8.3.2014 – „Človek je veľký nie tým, čo robí, ale tým, kým 
je; nie tým, čo má, lež tým, čím sa delí s inými (sv.Ján Pavol II.).“ – sa naplnili vrchovate. 

S.Fecsková, kurátorka výstavy 
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450.narodeniny Jezuliatka na ostrove Cebu 
    

Z královohradeckého biskupstva dostávam „Dopisy nemocným“. Sú to správy 
z diecézy nielen pre chorých. V čísle z mája 2015 je článok: Biskup navštívil „dvojča“ 
Pražského Jezuliatka na Filipínach. Biskup Ján Vokál bol na Filipínach, ako český delegát 
pre prípravu Medzinárodného Eucharistického kongresu, ktorý bude v januári 2016 na 
ostrove Cebu. Tento rok, sú na Cebu veľkolepé oslavy 450.narodenín ich Jezuliatka. Na 
konci apríla bol na časti týchto osláv aj královohradecký biskup Vokál: „Filipínska soška 
veľmi pripomína tú pražskú. Medzi miestnymi sa však teší väčšej úcte. Kto chce pred 
Jezuliatkom v sanktuáriu pokľaknúť i  vo všedný deň si musí bežne vystáť hodinu a pol 
v rade,“ hovorí po návrate z cesty biskup Ján. 

 

      Podľa dostupných prameňov je Jezuliatko z Cebu 
kópiou sošky neznámeho mnícha zo Španielskeho  klášto-
ra. Jezuliatko doniesol na Filipíny portugalský moreplavec 
Ferdinand Magellan, ktorý sa v službách španielskeho kráľa Karola V. plavil okolo sveta, 
aby objavoval nové územia. 16.marca 1521 prišiel ako prvý Európan ku brehom Filipín. 
So súhlasom vladára rádži Humabana vystúpila jeho posádka na ostrov Cebu. Magellan 
začal šíriť medzi domorodcami kresťanstvo. Medzi prvými pokrstenými bol aj radža 
Humaban s manželkou. Práve jej, ako prvej kresťanke ostrova, daroval Magellan drevenú 
sošku Dieťaťa Ježiša. Na mieste kde bola pokrstená, postavil Magellan kríž, ktorý je 
dodnes jednou z najdôležitejších pamiatok Filipín. 
     Nasledovali ďalšie španielske výpravy a napokon kráľ Filip II. Múdry, podľa ktorého 
majú Filipíny názov, poslal na Cebu výpravu, ktorej velil Miguel López de Legazpi. Táto 
výprava priplávala na Cebu  27. apríla 1565. Hoci prišli s bielou zástavou, prišlo k bitke, 
po ktorej sa miestni obyvatelia stiahli do hôr a mesto zapálili. Nasledujúci deň sa našla v 
chatrči, ktorá jediná nezhorela, skrinka v ktorej bola starostlivo zabalená soška Jezuliatka. 
Tento objav bol považovaný za zázrak. Jezuliatko uložili na oltár, ktorý narýchlo urobili 
v chatrči kde ho našli.  
    Prvý kostol, ktorý postavili v roku 1571 z bambusu a palmových listov zhorel, ako 
aj niekoľko ďalších. Slávnostné prenesenie Jezuliatka v roku 1730 do nového kamenného 
kostola sa stalo prvou katolíckou  procesiou na Filipínach. Údaje o Jezuliatku z Cebu 
pochádzajú od Magellanového kronikára, ktorý podrobne opísal celú výpravu. Nevie sa, 
kde bolo Jezuliatko 44 rokov, medzi Magellanovou smrťou (1521) a príchodom Legazpiho 
(1565). Na Cebu im hovoria nezapočítané roky. 
    Jezuliatko si uctievajú v mnohých krajinách sveta. Vieme o Jezuliatku z talianskeho 
mesta Arenzano, z Mexika v meste Plateros, ktorému hovoria Malý Pútnik o Jezuliatku 
s krížom v Madride, aj o najznámejšom španielskom Jezuliatku, ktorému hovoria Sväté 
Dieťa z Atochy aj o mnohých ďalších.  
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     U nás poznáme Pražské Jezuliatko. Jeho soš-
ka je od roku 1628 vystavená v kostole Panny Márie 
Vítězné v Prahe. Je to drevená, 47 cm vysoká soška, 
potiahnutá farebným voskom. Predstavuje malé 
dieťa, oblečené do dlhej bielej košieľky, z pod ktorej 
mu vidieť bosé nožičky. Pravú ruku má zdvihnutú, 
aby mohlo žehnať a v ľavej drží pozlátenú zemeguľu 
s krížom. Jezuliatko obliekajú do šiat, ktoré mu často 
vymieňajú. 
     Aj Pražské Jezuliatko pochádza zo Španiel-
ska, niekedy z polovice 16.storočia. Podľa legendy sa 
Ježiško ukázal istému mníchovi a ten ho podľa jeho 
podoby vymodeloval. Teda aj Pražské Jezuliatko, ako 
mnoho ďalších sa narodilo na Pyrenejskom polostro-
ve, ktorý dal Cirkvi veľkých horkokrvných svätcov 
a mystikov.  

Je  skutočne veľa známych Jezuliatok, ale naj-
viac tých o ktorých vedia len ti, ktorí Božie Dieťa s dô-
verou prosia o pomoc. „Veď Boh tak miloval svet, že 
poslal svojho jednorodeného Syna,...“ Jn 3,16 – 21  

                                                                                                                     Iglárová                                                                                                                                                                                                                        
   
 

Adriaen Isenbrandt: Klaňanie troch kráľov (Vianočná emisia Kanady) 
 

S motívom „klaňania sa troch kráľov“ narodenému Ježiškovi sa stretávame u 
viacerých renomovaných majstrov štetca, akými boli napr. Botticelli, da Vinci, Velasquez, 
Rubens či Dürer. Ide taktiež o veľmi obľúbený námet vianočných poštových známok. Len 
v roku 2015 ju vydávajú napríklad poštové správy Malty, Slovinska, Austrálie alebo 
Srbska. 

Chcel by som Vám priblížiť tohoročnú emisiu z Kanady, 
ktorá ma zaujala svojím príbehom.  

Na známke je vyobrazený detail olejomaľby Klaňanie 
troch kráľov (anglicky Adoration of the Magi) od menej známeho 
flámskeho umelca Adriaena Isenbrandta. O jeho živote sa veľa 
nevie. Narodil sa okolo roku 1490 v Bruggách, s tvorbou začal 
ako dvadsaťročný. Jeho maliarskym majstrom bol 
pravdepodobne Gérard David, keďže v jeho dielach badať určitú 
podobnosť. Hoci neexistujú žiadne jeho podpísané diela, 
prisudzujú mu autorstvo mnohých obrazov s náboženskou 
tematikou. Isenbrandt zomrel v roku 1551 a je pochovaný v 
rodných Bruggách.   

Obraz vznikol okolo roku 1520. Maľba reprezentuje 
ranoholandský štýl a zachytáva Svätú rodinu: Máriu, Jozefa 
a Ježiška v momente privítania troch mudrcov. Dielo je považo-
vané za pozoruhodné najmä vďaka detailnému vykresleniu 
charakteru ľudských postáv a teplým, precízne použitým 
farbám. Obraz sa v súčasnosti nachádza v Múzeu výtvarného 
umenia v Montreale, ktoré ho dostalo ako súčasť štedrého daru 
od zberateľov Michala a Renaty Hornsteinových.  

Michal Hornstein, kanadský podnikateľ, zberateľ umenia a filantrop, sa narodil         
17. septembra 1920. Vyrastal v židovskej rodine v Krakove. Pre svoj pôvod bol počas 
druhej svetovej vojny zajatý nemeckou armádou a deportovaný do Osvienčimu. Akoby 
zázrakom sa mu podarilo vyskočiť z vlaku, no zvyšok vojny sa musel ukrývať na 
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viacerých miestach na území Slovenska a v Budapešti. Odtiaľ ušiel do Bratislavy, kde 
v jednom z tajných bytov stretol i svoju budúcu manželku Renatu Witelsonovú. Renata 
bola taktiež poľská Židovka, ktorá prežila Varšavské geto a ukrývala sa v kláštore i 
v niekoľkých poľských rodinách. Tesne po skončení vojny ušli spoločne z Bratislavy do 
Ríma, odkiaľ v roku 1951 s pomocou kanadského veľvyslanca emigrovali do Kanady. 
Michal tu založil spoločnosť Federal Construction Ltd., ktorá mu priniesla úspe-
chy výstavbou a predajom rezidenčných a komerčných nehnuteľností. 

Ich vášeň pre výtvarné umenie vzplanula už vo „večnom meste“, v Ríme. 
S pribúdajúcimi rokmi sa ich zbierka rozrástla o diela prvotriednych holandských, 
flámskych a talianskych majstrov, vrátane Rubensa, van Goyena, di Paoloa a ďalších. 
Manželia sa rozhodli podeliť o plody ich úspechu s národom, ktorý ich po vojne privítal s 
otvorenou náručou. Pravidelne prispievajú veľkorysými darmi inštitúciám ako Cedars 
Cancer Institute, Montreal General Hospital, alebo Concordia University. V roku 2012 
darovali Montrealskému múzeu výtvarného umenia približne 70 obrazov starých majstrov 
v hodnote asi 75 miliónov kanadských dolárov.  

Michal je členom správnej rady Národnej galérie Kanady a nositeľom najvyšších 
štátnych vyznamenaní. Tento rok oslávil 95. narodeniny. Osobná skúsenosť holokaustu 
ich posilnila, ale taktiež v nich podnietila túžbu konať dobro a byť vďačnými za úspechy, 
ktoré dosiahli v novom domove, v Kanade.  

Známku (rozmery 26,25 mm x 32,25 mm) 
graficky vypracoval výtvarník a rytec Louis 
Méthe. Emisia vyšla 2. novembra 2015 
v náklade 700 000 ks známkových zošitkov (po 
12 známok v každom), FDC vyšla v náklade 9 
000 ks. Kanadská pošta oznámila, že ďalší 
obraz s náboženským motívom z pôvodnej 
zbierky Michala a Renaty Hornsteinových sa 
objaví na vianočnej známke aj v roku 2016. 

     Michal Ignaťák 
 
 

******* 
Opäť niečo z dielne KF v Močenku. Tentokrát „si zašli“ až do Maďarska – do mesta 

Kesztölc, kde je kostol sv.Klimenta a realizovali tu výstavku „Živé cyrilo-metodské 
dedičstvo“.  

Druhá celistvosť je priamo 
z Močenku, kde realizovali na obec-
nom úrade výstavku „Odkaz a sen 
Ľudovíta Štúra“. Príležitostná pošto-

vá pečiatka je z odhalenia pamätnej 
tabule Ľ.Štúrovi. 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
13.11.2015: Vianočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898-1961) 
- nominálna hodnota: 0,45€ 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,700.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto 
známke nasledovné: 

Karol Ondreička sa vo svojej tvorbe veľmi často venoval 
téme Madony s dieťaťom. Azda žiadny iný slovenský umelec v prvej 
polovici 20.storočia ju nestvárnil s toľkou variačnou vynaliezavosťou 
ako on. Už prvá z radu, Madona slovenských hôr (1928) spôsobila v slovenskej kultúrnej 
verejnosti rozruch. Ondreičkovi sa totiž podarilo spojiť tradičnú tému kresťanskej 

ikonografie s typicky slovenskou horskou 
krajinou, kde sa pod dohľadom pastierom pasú 
stáda oviec a v pozadí sem-tam vidno božie 
muky alebo kríže Kalvárie. 

Na tento, dnes už stratený obraz 
nadviazali v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 
20. storočia ďalšie početné varianty − autor v 

nich umiestnil Pannu Máriu s Ježiškom, namaľovaných v štýle 
gotického krásneho slohu alebo raného quattrocenta do 
prostredia hôr, niekedy priamo doprostred lesa, medzi 
pastierov, drevorubačov, dokonca aj horolezcov. Inokedy 
Madonu obliekol do ľudových krojov z konkrétnych slovenských 
lokalít.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horská Madona z roku 1939 svojím poňatím zjavne nadväzuje na svoju slávnu 
predchodkyňu, akoby bola prenesená z oltárnych obrazov 14. − 15. storočia na pastvinu 
v podhorskej krajine. Prijíma hold mladého manželského páru, ktorý prináša 
symbolického „obetného baránka“, ale iná ovečka z ich stáda olizuje Ježiškovi holé 
kolená. V popredí sa vyníma košík čerstvo natrhaných lesných jahôd. Karol Ondreička 
volil ikonografické prostriedky tak, aby zvýraznil intimitu, prostú domáckosť „svätého 
obrázku“.  
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 Téma Madony s dieťaťom sa prirodzene iba voľne spája so sviatkom Božieho 

narodenia. Jednoznačne vianočný motív ale prináša grafický exlibris, Božie dieťa roztvára 
náruč, aby prijalo svoju matku alebo celý svet. Vznáša sa nad snehom pokrytou 
slovenskou krajinu na obláčiku, z ktorého možno ešte opäť zasneží. 
 K emisii okrem FDC bol vydaný i známkový zošitok a celinová pohľadnica. 
 
13.11.2015: Vianočná pošta 2015 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,45€) 
- úprava výtvarného návrhu: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,000.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto 
známke nasledovné: 

Vianočná pošta je unikátna aktivita Slovenskej pošty, a.s., ktorá má dlhodobo silné 
pozitívne vnímanie širokej verejnosti. Deti majú možnosť napísať Ježiškovi na adresu 999 
99 Ježiško, pričom na svoje listové želania dostanú odpoveď aj s darčekom. Za 16 
ročníkov prišlo Ježiškovi už viac ako 1,4 milióna listov. 

V roku 2014 sa do Vianočnej pošty zapojilo viac ako 100 tisíc detí, detských kolek-
tívov a rodičov. Slovenského poštového Ježiška poznajú deti aj v zahraničí − 2210 listov 
mu bolo doručených až z 50 rôznych krajín sveta, z ktorých opäť prevláda Česká repub-
lika a prekvapivo Taiwan a Hong Kong. 

 
Do súťaže o najkrajšiu detskú kresbu 

Ježiškovi, ktorá bola vyhlásená v predchádzajú-
com ročníku Vianočnej pošty, sa zapojilo 1000 
detí a školských kolektívov. Námetom detskej 
známky v emisii „Vianočná pošta“ sa prvýkrát 
stala kresba detského kolektívu − a to kresba 
detí z výtvarného krúžku ZŠ Rozmarínová 1 v 
Komárne. K detskej vianočnej známke s 
motívom rybičky budú v období adventu vydané 
opäť štyri príležitostné poštové pečiatky.  

K emisii okrem FDC bola vydaná aj CM. 
Na pošte v Rajeckej Lesnej sa používali štyri 
rôzne príležitostné pečiatky.  
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25.11.2015: Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici 
- nominálna hodnota: 1,50€ - hárček  
- autor výtvarného návrhu: akad. mal. 
Rudolf Cigánik 
- rytec: akad. mal. Rudolf Cigánik 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ocelotlač z plochej 
platne v kombinácii s ofsetom 
- náklad: 50.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty 
môžeme sa dozvedieť k tejto známke 
nasledovné: 
 Budovu Domu kultúry (pôvodne 
Katolíckeho spolkového domu, Kru-
hu), ktorá bola pôvodne stavaná ako 
polyfunkčná stavba pre Katolícky 
kruh, Spolok Sv. Vincenta a Gazdov-
ský potravný spolok z podnetu MUDr. 
Pavla Blahu a ThDr. Ľudovíta Okáni-
ka, projektoval architekt Dušan Jurko-
vič v roku 1904. Obsahovala spolkové 
a obchodné  miestnosti, divadelnú 
dvoranu, múzeum, čitáreň, byt MUDr. 
Pavla Blahu, skladištia a príslušne-
stvo. Na priečelí budovy možno rozlí-
šiť príslušnosť jednotlivých časti po-
mocou nápisových tabúľ a členenia 
fasády. Mozaiková výtvarná výzdoba 
sa sústreďuje do pásu medzi príze-
mím a prvým poschodím, na plochu 
štítu a priestor pod nim. Figurálne motívy v štíte boli realizované podľa návrhov 
významného českého maliara Mikoláša Aleša. Dominantou celej stavby je veľká sála, 

povodne divadelná dvorana, ktorá sa vyznačuje 
riešením typickým pre diela Dušana Jurkoviča. 
Prostredníctvom drevenej stĺpovej konštrukcie 
rozčleňuje priestor, pričom stĺpy zároveň tvoria rošt, 
podporujúci konštrukciu krovu s voľným priehľa-
dom. V spodnej časti vymedzujú jednotlivé lavice 

na sedenie, v hornej časti spoluvytvárajú riešenie okien. Vďaka 
bohatej rezbárskej výzdobe sú významným dekoratívnym 
prvkom. Výplň širších polí medzi podperami v hornej časti tvoria 
okenné arkiere, rozptyľujúce prichádzajúce svetlo. Vyznenie 
priestoru určuje kontrast tmavej drevenej konštrukcie a svetlých 
stien na pozdĺžnej strane sály a nad vstupom s galériou. Plochy 
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sú vyplnené figurálnymi zobrazeniami s folklórnymi motívmi a podľa obrazov známeho 
moravského maliara Joža Uprku ich realizoval jeho žiak Antoš Frolka, ktorý maľoval aj 
oponu s námetom vítania jari na javisku. Osobitný dôraz položil Jurkovič i na priestory na 
poschodí určené pre múzeum, ktoré stvárnil ako ilúziu dvojpriestorového ľudového domu 
so sieňou a izbou s centrálnym stĺpom. Bohato zdobený stĺp nadväzuje na vyrezávané 
trámy stropu a drží  policu pre umiestnenie výraznejších exponátov. Vitríny a police na 
exponovanie džbankárskej kolekcie svojou výzdobou tvoria dojem ľudového  nábytku. 
Ako ojedinelá Jurkovičova múzejná realizácia má v pôvodnom stave uchovaná expozícia 
(tzv. Blahovská izba)  vysokú muzeologickú hodnotu. Budova Spolkového domu v Skalici 
predstavuje kombináciu prvkov dobového secesného štýlu s inšpiráciami z ľudového 
staviteľstva a je jednou z charakteristických stavieb architekta Dušana Jurkoviča so 
snahou o národný – „slovenský štýl“ na báze secesie. 
 Z náboženského hľadiska je na známke nad pravým vchodom nápis „Spolok 
sv.Vincenta“ a tiež v kruhu obraz sv.Vincenta de Paul a v štíte (vidno to dobre na 
hárčeku) je asi jeden zo svätých uhorských kráľov (sv.Štefan?). 
 S emisiou vyšla okrem FDC i príležitostná tlač v čiernej farbe. 
 
30.8.2015: Kaplnka sv.Lazara z Betánie v Novej Bystrici 
Poštový lístok s prítlačou: 246 CDV 243/15 
Grafická úprava: Adrian Ferda 

Na prítlači sú sochy Panny Márie a sv.La-
zara a silueta kaplnky s erbom Rádu sv.Lazara 
Jeruzalemského. Zaujímavá je i príležitostná 
poštová pečiatka so sv.Lazarom z Betánie.  

Obec Nová Bystrica sa v spolupráci 
s Rádom sv.Lazára Jeruzalemského podujala na záchranu prvej 
murovanej stavby v obci – kaplnky u Andrisa. Biskup Jozef Vurum 
v lete roku 1828 podnietil vedenie obce k výstavbe novej kaplnky, 
ktorá bola dokončená medzi rokmi 1829-1831. Kaplnka bola dlhú 
dobu nevyužívaná, staticky narušená a hrozil jej úplný zánik, preto sa Obec Nová 
Bystrica v spolupráci s Rádom sv.Lazara Jeruzalemského rozhodla pre obnovu tejto 
historickej stavby. Z majetkovo-právnych a prevádzkových dôvodov, ale v konečnom 
dôsledku aj z dôvodu statiky bol objekt premiestnený na nové miesto. Kaplnka je 
situovaná na budúcom námestí obce, ktoré sa práve buduje. Ide o jediné sakrálne miesto 
na Slovensku, ktoré je zasvätená sv.Lazarovi z Betánie. Kaplnku požehnal J.Em. kardinál 
Dominik Duka OP, pražský arcibiskup a generálny kaplán rádu sv.Lazara 30.8.2015. 
  
29.10.2015: Sindelfingen 2015 
Poštový lístok s prítlačou: 249 CDV 243/15 
Grafická úprava: Adrian Ferda 

Na prítlači je románsky kostol sv.Martina z 11.storočia. Dnes 
hlavný kostol evanjelickej cirkvi 
v Sindelfingene.  
 
7.11.2015: 1.snem ZSF 
Poštový lístok s prítlačou: 250 CDV 
243/15 
Grafická úprava: Karol Milan 

Na prítlači sú okrem iného kostol Najsvätejšej 
Trojice v Trnave, katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, 
katedrála – Bazilika sv.Emeráma v Nitre, konkatedrála 
sv.Mikuláša v Prešove, Dóm sv.Alžbety v Košiciach a far-
ský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.  
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
14.10.2015: Osobnosti: Jakub Jan Ryba 
- nominálna hodnota: 13.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Eva Hašková 
- rytec známky: Ľubomír Žálec 
- technika tlače: čierno modrá rotačná oceľotlač kombinovaná 
s trojfarebnou hĺbkotlačou 

Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke 
nasledovné:    

Na poštovní známce jsou vyobrazeny autentické varhany z 
roku 1750, na něž Ryba sám hrával a kde pravděpodobně poprvé 
zazněla i jeho slavná Česká mše vánoční. Dále pak fiktivní portrét 
J.J.Ryby, protože jeho skutečná podoba není nikde doložena. 

Jakub Jan Ryba byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. 
Narodil se 26. října 1765 v Přešticích, zemřel 8. dubna 1815 ve Voltuši u Rožmitálu pod 
Třemšínem. Sbíral lidové písně, sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, 
dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční 
z roku 1796. 

Již jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír 
a učil se na housle a varhany. Od roku 1780 studoval v 
Praze Piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 
1785 studoval filozofii. Získal značný rozhled a 
vzdělání (kromě češtiny a němčiny četl francouzsky, 

italsky, latinsky i řecky). Byl přívržencem osvícenské ideologie. V 
roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až 
do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem. 

Ryba byl autorem celkem zhruba 1300 kompozic různého 
rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž převažovala duchovní 
hudba. Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů raného 

klasicismu s převahou homofonie. V průběhu času však zaměření Rybovy hudby dále 
vyzrává a ve skladbách napsaných po roce 1800 se místy přibližuje až raně 
romantickému hudebnímu jazyku. Rybovi patří primát v kompozici umělé světské písně s 
klavírním doprovodem na české texty. 
FDC: farní kostel Povýšení sv.Kříže ve Starém Rožmitále 
 
14.10.2015: Dalimilova kronika 
- nominálna hodnota: 21.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Zdeněk Ziegler 
- technika tlače: ofset 

Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť 
k tejto známke nasledovné:    

Na poštovní známce je znázorněna malba z kroniky – Oldřich na lovu potkává 
Boženu, kněz je oddává. 

Dalimilova kronika je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních 
děl českého písemnictví. Pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1314. 
Podle svého nejdůležitějšího zdroje bývá označována též jako Kronika boleslavská. 
Kronika je anonymní a označení přívlastkem „Dalimilova“ se objevuje až v 17. století. 
Rozborem informací, které autor v díle podal, lze dovozovat, že byl na svoji dobu vysoce 
vzdělaný, zřejmě šlechtic, případně duchovní s nižším svěcením. 

Kronika obsahuje celkem 106 kapitol. Na začátku líčí stavbu babylonské věže, 
následující boží trest, zmatení jazyků a rozchod lidí do různých částí světa. Pokračuje 
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chronologicky řazenými příběhy z historie Čech počínaje osídlením našeho území 
praotcem Čechem, pověstmi o Libušině proroctví, o Přemyslu Oráčovi a o Dívčí válce. 
Končí v období vlády Jana Lucemburského v roce svého dopsání (1314), existuje ale i 
několik pozdějších dodatků, které však patrně nenapsal původní autor. 

Z textu je zřejmý kronikářův odpor 
proti cizincům, zejména Němcům. Kronika je 
blízká době husitské. Čerpá ze starší 
kronikářské tradice, oslavuje historii českého 
státu a vyzdvihuje úlohu české šlechty v 
království po vymření Přemyslovců a v obdo-

bí nástupu Lucemburků na trůn. Již ve 14. a 15. století 
bylo vytvořeno mnoho jejích opisů. Pro své silně vlaste-
necké ladění byla předmětem zvýšeného zájmu vždy v 
dobách národního útisku.  
FDC: Oldřich při návratu z lovu přivádí Boženu do svého 

hradu 
 
14.10.2015: Česká štátnosť 
- nominálna hodnota: 54.-Kč – aršík (sútlač 
dvoch rôznych známok – 2x 27.-Kč a troch 
kupónov) 
- autor výtvarného návrhu hárčeka: Jan Maget 
- technika tlače: ofset 

Na portáli Českej pošty môžeme sa 
dozvedieť k tejto známke nasledovné:   

Na známkách jsou vyobrazeny válečné 
motivy. 

Na první známce je odhalení pomníku 
Mistra Jana Husa k pětistému výročí upálení. 
Dlouho připravované oslavy byly zakázány, 
ale odhalení pomníku Mistra Jana Husa v den 
500. výročí upálení bylo přesto jasnou demon-
strací zcela konkrétních národních tužeb. K 
postavě Mistra Jana Husa a Božích bojovníků 
byla přidána i skupina pobělohorských exulan-
tů, která připomíná zoufalství nad ztrátou 
vlasti. 

Země Koruny české byly skutečně 
zardoušeny ve svém vlastním vývoji, který byl 
tehdy na kulturním vrcholu Evropy. Tolerance 
a snášenlivost mezi katolíky i reformovanými 
byla jinde neznámá. Čeština byla úředním jazykem a zásluhou překladatelů Jednoty 
bratrské (Bible kralická) povýšena na jazyk, který je schopen vyjádřit každý citový i právní 
aspekt lidské existence. Na pavéze s kalichem, která je i na našem kuponu, je nápis, 
který měl velký význam a byl i pro Šalounův scénář pomníku závazný: „Pravda nás 
osvobodí“. Touha po životě v Pravdě se nakonec dostala i na prezidentskou vlajku. 

V levém kupónu aršíku je praporem roty „Nazdar“ připomenuto formování Legií ve 
Francii a jejich bojové nasazení v prostoru kolem Arrasu. Pod praporem je kopie kříže 
Jana Lucemburského z Kresčaku. V prostoru v severozápadní Francii se už od 
středověku vojensky angažovali Češi a jejich představitelé, a tím připomínali naši 
státnost. U vesnice La Targette poblíž Arrasu je hřbitov československých příslušníků roty 
„Nazdar“, která zde byla v bitvě u Arrasu dne 9. května 1915 zdecimována. V roce 1924 z 
iniciativy spolku Sdružení československých dobrovolníků ve Francii zde bylo zakoupeno 
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místo pro stavbu památníku pro padlé československé vojáky ve Francii a postupně tu 
byly shromažďovány jejich ostatky ze všech bojišť západní fronty z let 1915–1918. Po 
roce 1945 sem byly přeneseny i ostatky padlých československých vojáků z roku 1940 i z 
konce 2. světové války u Dunkerque, včetně 29 našich letců. Uprostřed hřbitova stojí 
kamenný kříž, který je kopií „Českého kříže“ (Croix de Bohême), jehož originál stojí v 
polích nedalekého od Kresčaku – Crecy-en-Ponthieu a připomíná smrt slepého českého 
krále Jana Lucemburského v boji dne 26. srpna 1346. 

Náhrobky mají jednotné provedení 
(kříž pro křesťany, oblý kámen pro jiná 
vyznání) a je na nich uvedeno jméno 
padlého, hodnost, jednotka a datum úmrtí, 
pokud je známo, s jednotným dovětkem 
MORT POUR LA PATRIE (Zemřel pro vlast).  

V levém kupónu je v letecké kukle 
M.R.Štefánik. Začátek války Štefánika nepřekvapil, ve 
válce viděl hlavně možnost osamostatnění Slováků, které 
hned od začátku spojoval s Čechy. Začátkem roku 1915 
získal diplom pilota a hodnost desátníka. I jako letec měl 

neustále na zřeteli osamostatnění Čechů a Slováků a pokoušel se o vytvoření česko-
slovenské dobrovolnické jednotky. Začátkem září 1915 ho poslali na srbskou frontu, kde 
toto své snažení ještě víc rozvíjel. Po porážce Srbska se Štefánik vrátil do Paříže, kde se 
seznámil s nejvýznamnějšími politiky: ministerským předsedou Aristide Briandem a 
nejvlivnějším mužem na francouzském ministerstvu zahraničí Philippem Berthelotem. 
Štefánik tu nadále prosazoval plán vytvoření Česko-Slovenského státu. Dne 13. prosince 
1915 se setkal s E.Benešem a oba se shodli na Štefánikově a Masarykově koncepci 
samostatného státu. Štefánikovou novou úlohou, kterou si sám stanovil, bylo vytvoření 
jednoho řídícího centra pro společný odboj Čechů a Slováků a též vytvoření samostatné-
ho česko-slovenského vojska a jeho prosazení mezi politiky. 

O těchto plánech informoval také ministerského předsedu Aristida Brianda a 
dohodl jeho setkání s Masarykem. Setkání Masaryka s Briandem bylo úspěšné a 
Masaryk Brianda získal pro svou koncepci řešení středoevropské otázky. 

V levé spodní části aršíku je změť ještě živých a již mrtvých, zuřivě útočících a 
bezmocně padajících Čechů v uniformách protivných armád na pozadí křížů, symbolů 
utrpení i naděje. Jsou tu umístěny i fiktivní policejní portréty k trestu smrti odsouzených 
českých politiků K.Kramáře a A.Rašína, budoucího předsedy vlády a ministra financí. 
Válečná hysterie vedla monarchii k zostřování sankcí proti národním projevům. T.G.Ma-
saryk a E.Beneš emigrovali, aby se vyhnuli perzekuci. Byly rozpuštěny české spolky, byl 
vydán zákaz používání češtiny v úředním styku. Byly zakazovány knihy o české minulosti, 
české časopisy, cenzura „čistila“ učebnice i repertoár divadel, došlo k uzavření školních 
knihoven. Ve spodní části aršíku je zobrazena válečná „Pieta“. V levé části nahoře je 
připomenutí jedné z nejzákeřnějších zbraní – použití bojového plynu u Yprés. S 
myšlenkou použití bojových plynů přišli poprvé Němci. Plyn se do frontových linií dostával 
v kovových lahvích. V daný den, byl-li správný vítr, se u láhve otevřely kohoutky a plyn se 
nechal unikat. Smrtící mrak byl větrem zahnán přes zemi nikoho až k nepřátelským liniím. 
Dne 22. dubna 1915 si po dvoudenní nepřátelské dělostřelecké palbě, která zničila 
středověké město Ypry, britští vojáci všimli žlutozeleného mraku stoupajícího nad 
německými zákopy. Oblak zasáhl levé křídlo britských linií. Smrtící oblak chlóru udeřil na 
francouzské jednotky, původem většinou z Alžíru. Ty byly proti plynu bezmocné, a tak z 
bojiště utekly. Kanadské jednotky, ke kterým se okraj oblaku také dostal, se držely 
statečně. Proti plynu se bránily primitivními prostředky, které měly k dispozici. Vojáci 
např. dýchali přes močí nasáklé ponožky. O měsíc nepřetržitých bojů později, dne 
24.května 1915, dali Němci ještě jednou povel k plynovému útoku na Ypry. Tentokrát plyn 
zasáhl kanadské jednotky. Ty se udržely, ale za cenu hrozných ztrát. Vpravo nahoře je 
pohled na námořní konflikt. Z našeho českého úhlu pohledu sice nejsou námořní 
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angažmá u Dardanel proti Turecku tak sledovaná, ale jedním z hlavních tvůrců koncepce 
vylodění v Gallipoli na Dardanelách je osobnost W. Churchilla, a ta je z hlediska dalších 
osudů světa nepřehlédnutelná. Vylodění se nezdařilo a svým způsobem bylo příčinou 
porážky a exodu srbské armády. O osudu Srbska se rozhodlo v Dardanelách. Dokud 
probíhala britská invaze, bitva o Gallipoli, Bulharsko se neodvažovalo zaútočit na Srbsko, 
spíše se očekávala pomoc Řecka a Rumunska. Když bylo zřejmé, že britský útok na 
Gallipoli ztrácí dech, situace na balkánském bojišti se náhle změnila. Útok na Srbsko 
začal dne 6. října 1915. Bulharský útok byl veden údolím Moravy a rakousko-uherské 
vojsko zaútočilo na Bělehrad. Bitva o Bělehrad byla neskutečně surová, nicméně však ani 
s pomocí britského a francouzského dělostřelectva Srbové neměli proti tak obrovské 
přesile žádnou šanci. Zbytky armády ustupovaly za otřesných podmínek Albánií a Černou 
Horou k jadranskému pobřeží. Srbská historiografie toto období často 
nazývá Srbskou Golgotu. 

Vpravo dole jsou někteří aktéři 
světového konfliktu: ruský car Mikuláš 
II., generál Hindenburg, pozdější ně-
mecký president, anglický král Jiří V., 

císař Vilém II. Pruský, maršál Ferdi-nand Foch, 
japonský císař Taišó (Jošihito), císař František Josef I. 
a již zmíněný W. Churchill, v té době první lord 
admirality – ministr námořnictví. 

V pravé části horního kupónu je portrét Tomáše 
Garrigue Masaryka. Za první světové války Masaryk 

opustil svůj původní názor, že by Rakousko-Uhersko bylo možné reformovat do 
moderního svazku autonomních zemí. Masaryk v lednu 1915 odjel do Švýcarska. 
Předložil britskému ministru zahraničí memorandum Independent Bohemia, v němž 
navrhl „znovuzřízení Čech jako samostatného státu“. Navrhl také personální unii mezi 
Srbskem a československým státem. Dne 6. července 1915 pronesl v Reformačním sále 
Univerzity v Ženevě svůj slavný projev k pětistému výročí Husova upálení, ve kterém 
vyhlásil boj habsburské nadvládě: „Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. 
Avšak proti násilí budeme se hájiti třeba železem.“. V blízkém Chamonnix pod Mont 
Blankem ve Francii se Masaryk setkává se Štefánikem. Masaryk obdivoval organizova-
nost a dobré utajení sicilské Mafie, proto byla česká odbojová organizace, jako tajný 
spolek, nazvána Česká maffie. Právě tito „Maffiáni“ se za první světové války stali hnací 
silou našeho odboje a profesor Masaryk je ovlivňoval z exilu. V ose aršíku úplně dole je 
rudý květ máku. „Na flanderských polích máky kvetou mezi kříži, řadu za řadou,“ tato 
slova z básně kanadského poručíka Johna McCraea, kterou v roce 1915 napsal na 
počest padlého přítele, se velmi rychle rozšířila a přispěla k tomu, že vlčí mák začal být 
spojován s pietou za zahynuvší oběti válečných konfliktů. Už po staletí vyráží mák na 
všech bitevních polích. Zřejmě za to může vápno, které do půdy proniká ze sutin. 

Nad všemi událostmi vlají vlajky zúčastněných států. V tomto aršíku se už 
nenápadně vynořuje i červenobílá bikolóra. 

V levém okraji aršíku je aplikována stříbrná folie v podobě dvou husitských 
praporů. Tímto doplňkem budeme pokračovat i v dalších sériích. 

2 FDC: - pomník Mistra Jana Husa od L.Šalouna na Staroměstském náměstí 
v Praze a - náhrobní kříže 
 
 

Viete že:  
- Na 1. sneme ZSF, ktorý sa konal 7.11.2015 v Trenčíne bol za pred-
sedu ZSF opäť zvolený Miroslav Ňaršík. Do Rady ZSF boli zvolení: 
Ing. Ladislav Fekete, Miloš Teťula, Ing. Jozef Rančák, Ing. Miroslav 
Bachratý, Ing. Jozef Vangel, CSc., Ing. Zdeněk Baliga. Revíznu 
komisiu tvoria: Ladislav Hölc, Rastislav Ovšonka a Dezider Birčák. 
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- cenu nemeckého Gabriela „Die Schönste 2014“ získal poľský blok „650.výročie 
konsekrácie Wawelskej katedrály“ (ďalšie poradie nebolo uvedené). 
- 33.ročník medzinárodnej ceny za najkrajšiu známku s náboženskou tematikou 
vyhlasovanú v Taliansku získal poľský blok k svätorečeniu pápeža Jána Pavla II. Pri 
vyhlasovaní ceny v Legnago sa používala vkusná príležitostná pečiatka s archanjelom 
Gabrielom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2015 si doplatili členský príspevok ďalší členovia s evidenčným číslom: 102, 
113, 140, 143. 

Za rok 2015 ostalo nezaplatených ešte 18 príspevkov (ev. čísla: 37, 48, 82, 87, 92, 
95, 97, 103, 104, 111, 128, 129, 135, 141, 161, 165, 167, 170. 

Za rok 2016 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 10, 13, 
14, 18, 19, 22, 29, 34, 40, 45, 49, 53, 54, 62, 65, 66, 70, 71, 75, 84, 88, 99, 102, 105, 
106, 108, 113, 123, 124, 126, 127, 130, 131, 134, 137, 140, 147, 149, 151, 152, 155, 
156, 157, 159, 160, 162, 166, 168, 169. 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. Ak by boli nejaké nezrovnalosti, tak sa ozvite pani hospodárke alebo 
predsedovi SSG. Sme len ľudia a môžeme sa pomýliť! 
 
Členská základňa SSG – stav k 8.12.2015 

Podľa uznesene zo stretnutia v Nitre bolo zrušené členstvo týmto členom SSG: 
Ing. Jaroslavovi VLČKOVI (ev.č.86) zo Zvolena, MVDr. Tiborovi PISCHINGEROVI 
(ev.č.146) z Nových Zámkov a Vladimírovi KOZOŇOVI (ev.č.148) z Považskej Bystrice. 

Ku dňu 8.12.2015 je celkový počet členov v SSG 104 (SR – 94, ČR – 7, Poľsko – 
2, Rakúsko – 1) 
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