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Milí priatelia! 
 
 Asi vás prekvapilo, že niečo po vyše mesiaci dostávate už prvé tohoročné číslo 
nášho bulletinu. Nazbierali sa nejaké články, ktoré mnohé ešte korešpondujú 
s predchádzajúcim rokom a podarilo sa mi ich spracovať ešte začiatkom decembra, takže 
tento „jubilejný“ – už 25.ročník bulletinu začíname skôr a verím, že bude minimálne 5 
čísiel (ak budete písať, tak môže byť i viac!). 
 V čísle nájdete tradičný prehľad minuloročných známok Vatikánu, aktuálne 
k Svätému roku milosrdenstva, k minuloročným okrúhlym jubileám – 2.vatikánsky koncil, 
oslobodenie Osvienčimu, sv.Gregor z Nareka a bl.Ignác Maloyan, sv.Kolumbán Mladší (a 
keď som už písal o Mladšom, tak som pridal i Staršieho), svätorečenie Ľudovíta Martina 
a Azélie Guerin; ďalej prispeli článkami J.Iglárová a K.Vydrová, v tradičnej kronike 
Sv.Gabriela si môžete pozrieť vianočnú poštu a nechýba prehľad tohoročných jubilantov 
a krátke správy o členoch SSG. Na prebale nájdete list, ktorý som poslal generálnemu 
riaditeľovi Slovenskej pošty, a.s. ohľadom „Vianočnej pošty“. 
 Chcel by som opäť pripomenúť, že do máte možnosť (prípadne niekoho osloviť) 
podporiť SSG 2%-mi z dane. Potrebné údaje (žiaľ na našej internetovej stránke ešte nie 
je tlačivo, lebo ho nemá ešte stránka „rozhodni.sk“ a tak nemám čo uverejniť – vie niekto 
pomôcť?): Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv.Gabriel 

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

 Už vieme aj, kde bude naše najbližšie stretnutie – Bytča, 16.apríla.2016. Môžete si 
dať do kalendára (pozvánka pôjde v nasledujúcom čísle). V Bytči by sme mohli si 
pripomenúť 25 rokov bulletinu i príležitostnou poštovou pečiatkou. Tiež v Bytči by sme už 
mali sa dohodnúť o stretnutí z príležitosti 25.výročia vzniku SSG (jar 2017). Pouvažujte, 
prípadne návrhy pošlite už vopred na moju adresu. 
 Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní bulletinu (na záver aktuálna celistvosť 
z Močenka – putovanie relikvií sv.Terezky z Lisieux po Slovensku) 

Ján Vallo, predseda SSG 
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VATIKÁN – 2015                 spracoval Ján Vallo 
 
 

19.2.2015:  Pontifikát pápeža Františka – 2015 
4 známky (0,80; 0,95; 2,30; 3,00€) 
náklad: 300.000 sérií 
Medzinárodný rok svetla 
1 známka (2,15€) 
náklad: 150.000 kusov 
Výstava Turínskeho plátna 
1 známka (0,95€) 
náklad: 250.000 kusov 
Veľká Noc 2015 
1 známka (0,80€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
náklad: 240.000 kusov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.5.2015: 200.výročie narodenia sv.Jána Bosca 

1 známka (0,80€) – vydaná v malom TL 
po 6 kusov 
náklad: 250.000 kusov 
- spoločné vydanie s Talianskom 
Európa 2015 – historické hračky 
2 známky (0,80; 0,95€) 
náklad: 250.000 sérií 
70 rokov od skončenia 2.svetovej vojny a založenia 
OSN 
2 známky = 1 blok (2 x 2,00€) 
náklad: 70.000 blokov 
150 rokov Medzinárodnej telekomunikačnej únie 
1 známka (2,15€) 
náklad: 70.000 kusov 

 
 
 
 
 



 5 

 
2.9.2015: Svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2014 

4 známky + 1 blok (3 x 0,95€; 2,30€ + blok 3,00€)  
náklad: 150.000 sérií + 100.000 blokov 
8.svetové stretnutie rodín 
1 známka (2,30€) 
náklad: 100.000 kusov 
100.výročie smrti bl.Ignáca Maloyana, mučeníka a udelenie titulu 
„Učiteľ Cirkvi“ sv.Gregorovi z Nareku 
2 známky (2 x 1,00€) – vydané v malom TL po 2 x 2 známky 
náklad: 100.000 sérií 
50 rokov synody biskupov a XIV. valné zasadanie biskupskej synody 
2 známky (0,80; 0,95€) 
náklad: 100.000 sérií 
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19.11.2015: 80 rokov Vatikánskej hvezdárne v Castel Gandolfo 
  2 známky (0,80; 0,95€) 
  náklad: 150.000 sérií 

500.výročie smrti sv.Terézie od Ježiša a sv.Filipa 
Neriho 

  1 známka (2,30€) 
  náklad: 150.000 kusov 
  400.výročie narodenia pápeža Inocenta XII. 
  1 známka (0,95€) 
  náklad: 150.000 kusov 
  1.400.výročie smrti sv. Kolumbána z Bobbio 
  1 známka (0,95€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
  náklad: 300.000 kusov 

 Vianoce 2015 
2 známky (0,80; 0,95€)  
náklad: 250.000 sérií 
+ známkový zošitok (4 x 0,95€) 
náklad: 80.000 zošitkov 
Začiatok Svätého roka milosrdenstva 
2 známky (0,80; 0,95€)  
náklad: 250.000 sérií 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emisný plán vatikánskej pošty na rok 2016: 
- 4.rok pontifikátu pápeža Františka - MMXVI 
- Veľká Noc 
- svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2015 
- Európa 2016: „Myslieť zeleno“  
- 51. svetový Eucharistický kongres 
- Svätý rok milosrdenstva 
- 80. narodeniny pápeža Františka 
- 200 rokov vatikánskeho žandárskeho zboru 
- Svetové dni mládeže – Krakov 2016 
- 350.výročie „Panny Márie Utešiteľky nešťastných“, patrónky  
  Luxemburska (spoločné vydanie s Luxemburskom) 
- 800 rokov dominikánskeho rádu 
- 800.výročie smrti pápeža Inocenta III. 
- 75.výročie smrti sv.Maximiliána Kolbeho 
- Vianoce  
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 Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 
 

Čas milosti, obrátenia, odpustenia hriechov a bratského 
spoločenstva - v tomto duchovnom horizonte otvoril na Slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.decembra 2015) pápež 
František Svätú bránu a začal slávenie mimoriadneho Svätého roku 
milosrdenstva. V dejinách sa slávia Sväté roky dvojako, buď riadne, 
zodpovedajúce okrúhlym výročiam Kristovho narodenia, ktorých 
bolo doteraz 26, alebo mimoriadne, pri iných príležitostiach, ktorých 
bolo doteraz viac než 90.  

 Inšpirácia odkazuje jubileum na židovskú tradíciu, podľa 
ktorej sa každých 50 rokov vyhlasoval Svätý rok. Počas neho sa 
neobrábali polia, vracala sa zabavená pôda, prepúšťali sa otroci. 
Samotný výraz "jubileum" sa odvodzuje od výrazu "yobel" - od trúby 
z baranieho rohu, ktorá začiatok Svätého roku ohlasovala.  

Kresťanský svätý rok nesie hlboko duchovné významy. Má 
upevňovať vieru, viesť k bratskej solidarite a spoločenstvu vo vnútri 
cirkvi i v spoločnosti. Volá a vyzýva veriacich k úprimnejšiemu a 
dôslednejšiemu vyznávaniu viery v Krista. 

 Prvý Svätý rok v cirkevných dejinách vyhlásil v roku 1300 pápež Bonifác VIII. 
bulou Antiquorum habet digna fide relatio datovanou 22.februára na sviatok Stolca 
sv.Petra. v roku 1350 potom Klement VI. vyhlásil ďalšie jubileum a rozhodol, že milostivé 
roky sa budú nabudúce sláviť každých 50 rokov. Neskôr pápež Pavol II. v roku 1470 
ustanovil, že sa jubileá majú sláviť každých 25 rokov. 

 Pokiaľ sa teda jubileum viaže na stanovené periódy, označuje sa za riadne, pokiaľ 
je spojené s inou udalosťou, hovorí sa o ňom ako o mimoriadnom. Posledné mimoriadne 
Sväté roky vyhlásil Pius XI. v roku 1933 a Ján Pavol II. v roku 1983 ako výročie 
Vykúpenia. 

 V nedávnych dejinách potom 
pápež Lev XIII. vyhlásil jubileum, 
ktorým sa začalo 20.storočie a v 
roku 1950 pápež Pius XII. otváral 
jubileum s odkazom na nedávno 
skončenú svetovú vojnu v duchu 
veľkej modlitby za mier: "Mier v 
dušiach, mier v rodinách, mier vo 
vlasti, mier medzi národmi..." 

Pri jubileu v r.1975, vyhlásenom ako Svätý rok obnovy a zmierenia, pripomínal 
pápež Pavol VI., že pre kresťana predstavuje novú životnú etapu. Jubilejný rok 2000 
začal nové tisícročie. Svätú bránu Baziliky sv.Petra otváral Ján Pavol II. "Našou bránou je 
Kristus," zdôrazňoval: "Buď pre nás Bránou, ktorá nás privádza k tajomstvu Otca. Urob, 
aby nikto nezostával vylúčený z Jeho objatia plného milosrdenstva a pokoja."  

A práve milosrdenstvom sa má vyznačovať tento mimoriadny Svätý rok vyhlásený 
pápežom Františkom. "Bude to Svätý rok milosrdenstva. Buďte milosrdný ako Otec." – 
zdôraznil pápež František pri jeho otvorení. Svätý rok, v ktorom Pán opäť ukazuje ľuďom 

cestu zmierenia. 
 Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva sa ukončí na 
Slávnosť Krista Kráľa – 20.novembra 2016.  
 Už v minulom roku vydali známky k tomuto Svätému 
roku milosrdenstva Vatikán, Taliansko (pozri titulnú stranu) 
a Suverénny štát maltézskych rytierov. Iste budú pokračo-
vať i ďalšie štáty a bude i viac príležitostných pečiatok či 
iného filatelistického materiálu.  

z internetových podkladov spracoval JV 
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50 rokov od ukončenia 2.vatikánskeho koncilu 
 
 Pri príležitosti 50.výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý sa konal 
v rozmedzí rokov 1962 až 1965 za pontifikátov sv.Jána XXIII. a bl.Pavla VI., pripravil 
vatikánsky Filatelistický a numizmatický úrad vydanie série štyroch celinových pohľadníc. 
Vyšli k 2.septembru 2015 a symbolicky znázorňujú štyri najvýznamnejšie koncilové 
dokumenty, konštitúcie Sacrosanctum concilium, Lumen gentium, Dei Verbum a Gaudium 
et Spes.  
 Na obale týchto pohľadníc sú konciloví pápeži 
sv.Ján XXIII. a bl.Pavol VI. a za nimi Bazilika sv.Petra 
s koncilovými otcami. 
 Na známke je Duch Svätý 
v podobe holubice a jednotlivé po-
hľadnice majú nominál: 0,80€ - Gau-
dium et Spes, 0,95€ - Sacrosanctum 
concilium, 2,30€ - Dei Verbum 
a 3,00€ - Lumen Gentium.  
 Sacrosanctum Concilium, alebo Konštitúcia o 
posvätnej liturgii, je dokument, ktorý okrem teológie liturgie 
priniesol základ pokoncilnej liturgickej reformy - liturgia v 
národných jazykoch, s aktívnejšou účasťou veriacich. 
Prijatý bol v pomere 2 147 proti 4 hlasom biskupov. 
Vyhlásený bol pápežom Pavlom VI. 4.decembra 1963. 

Lumen Gentium, alebo Dogmatická konštitúcia 
o Cirkvi, je dokument, ktorého zásadný prínos spočíva 
v ponímaní Cirkvi ako Božieho ľudu. Zaoberá sa tiež hierarchickým usporiadaním Cirkvi a 
poslaním laikov. Posledné kapitoly sú venované eschatológii a Panne Márii. Prijatý bol v 
pomere 2 151 proti 5 hlasom biskupov. Vyhlásený bol pápežom Pavlom VI. 21.novembra 
1964. 
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Dei Verbum, alebo Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení, 
je jedným z hlavných dokumentov z Druhého vatikánskeho koncilu. 
Pojednáva o základných otázkach zjavenia, tradície a inšpirácie 
Svätého Písma. Prijatý bol v pomere 2 344 proti 6 hlasom biskupov. 
Vyhlásený bol pápežom Pavlom VI. 18.novembra 1965.  
 Gaudium et Spes, konštitúcia „o Cirkvi v súčasnom svete“, je 
dokument, ktorý sa zaoberá témami ako povolanie a poslanie 
človeka, dôstojnosť ľudskej osoby, ako aj otázkami politického života 
a mieru medzi národmi. Prijatý bol v pomere 2 307 proti 75 hlasom biskupov. Vyhlásený 
bol pápežom Pavlom VI. 7.decembra 1965. 

JV 
 

 
70 rokov od oslobodenia Osvienčimu a 10.Medzinárodný 

deň pamiatky obetí holokaustu.  
 

2.septembra 2015 vatikánska pošta vydala aerogram k 70.výročiu oslobodenia 
Osvienčima a 10.Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Nominálna hodnota 
aerogramu je 2,30€ a bol vydaný v náklade 16.000 kusov. 

 
Dňa 27.januára 1945 oslobodili vojská 1.ukrajinského fron-

tu pri Krakove posledných 7600 väzňov nacistického koncentrač-
ného a likvidačného tábora Osvienčim. Okrem nich tam našli aj 
684 nepochovaných mŕtvych tiel. Odhaduje sa, že v tábore po dobu jeho činnosti zahynuli 
asi štyri milióny ľudí. Keď sa v rámci zimnej ofenzívy Červenej armády blížili k Osvienči-
mu sovietske vojská, strážne jednotky SS presunuli asi 98 tisíc väzňov do táborov na 
západe. Pri vyčerpávajúcich pochodoch v zime na veľké vzdialenosti zomierali stovky 
väzňov. Esesáci strieľali bez zábran vyčerpaných a podvyživených väzňov, ktorí už 
nevládali pochodovať. 

Vyhladzovací tábor v Osvienčime Nemci zriadili v júni 1940 pôvodne ako tábor pre 
poľských vojnových zajatcov. Keď v júli 1941 nacistické vedenie Nemecka sa rozhodlo 
realizovať tzv. konečné riešenie židovskej otázky, nariadil H.Himmler, ríšsky vodca SS, 
prebudovať tábor na zariadenie schopné likvidovať desaťtisíce väzňov. Ďalšie „továrne 
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smrti“ postupne vznikli v Treblinke, Sobibore, Belžeci a Chelmne. Deportácie Židov do 
Osvienčimu sa začali už na jeseň 1941, hromadná likvidácia židovského obyvateľstva na 
jar 1942. 

V Nemeckom okupovaných krajinách vyhľadávali špeciálne komandá Židov a 
sústreďovali ich v zberných táboroch. Najprv im zabavili peniaze, klenoty a všetko čo 
malo cenu, potom ich natlačili do dobytčích vagónov. Počas niekoľkodňovej cesty bez 
vetrania, vody, potravín a ohľadu na počasie zahynulo mnoho deportovaných už vo 
vagónoch. Do vyhladzovacieho tábora Osvienčim prichádzali okrem transportov poľských 
a nemeckých Židov od leta 1942 aj transporty s deportovanými z Francúzska, Holandska, 
Belgicka, Grécka, Talianska, Nórska, Chorvátska, Maďarska i Slovenska. 

O osude ľudí z transportov sa rozhodovali príslušníci SS hneď po ich príjazde do 
tábora. Tzv. selekcia sa vykonávala na železničnej rampe po vystúpení ľudí z vagónov. 
Rozdeľovali ich na schopných pracovať a na ostatných. Asi 80 % z deportovaných oddelili 
po ich príjazde do tábora a okamžite ich posielali do neďalekých plynových komôr. Boli to 
predovšetkým všetky deti do 14 rokov, muži nad 60 a ženy nad 45 rokov, ako aj starí, 
slabí a chorí ľudia. Do konca roka 1944 povraždili v tábore plynom dva a pol milióna 
Židov. Telá mŕtvych potom spaľovali v peciach táborového krematória 

Práceschopní väzni museli žiť v neľudských podmienkach a pracovať ako otroci v 
okolitých pracovných táboroch až do úplného vysilenia. Mnohí z nich neprežili kruté 
podmienky v tábore dlhšie ako 70 dní. Väčšinou ich nasadili na nútené práce v 
neďalekých chemických továrňach patriacich koncernu I.G.Farben. Asi pol milióna väzňov 
tam podľahlo epidémiám, chorobám z hladu, vyčerpania a podchladenia. Mnoho ich bolo 
povraždených aj surovými príslušníkmi SS. Posledné obete si vybrali vražedné "pochody 
smrti" používané k odsunu väzňov pri evakuácii tábore pred príchodom oslobodzovacej 
sovietskej armády. 

Medzi osvienčimskými obeťami boli 
i viacerí kresťania, hlavne kňazi a rehoľníci. 
Snáď najznámejší z nich boli sv.Maximilián 
Mária Kolbe († 14.8.1941) a sv.Terézia Bene-
dikta z Kríža - Edita Steinová († 9.8.1942).    

Medzinárodný deň pamiatky obetí 
holokaustu pripadá na 27.január. Vyhlásilo 
ho Valné zhromaždenie OSN 1.novembra 2005 na 42.plenárnom 
zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie šesť miliónov 
židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dátum určilo VZ OSN zámerne, 
keďže 27.januára 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a 
vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka). Návrh na vyhlásenie 
tohto dňa podali Izrael, Spojené štáty, Austrália, Kanada a Rusko. Podporilo ich 
91 členských krajín, vrátane niekoľkých moslimských krajín.  

JV 
 
 
 Sv.Gregor z Nareka a bl.Ignác Maloyan.  
 

Svätý Otec František v sobotu 21.februára 
2015, keď prijal na súkromnej audiencii kardinála 
Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre 
kauzy svätých rozhodol, že sv.Gregorovi z Nareku, 
arménskemu kňazovi a opátovi bude pridelený titul 
„učiteľ Cirkvi“. Pápež František pri tejto príležitosti 
potvrdil kladné veto plenárneho zasadnutia 
kardinálov a biskupov, členov Kongregácie pre 
kauzy svätých, o pridelení titulu „učiteľ univerzálnej 
Cirkvi“ sv.Gregorovi, ktorý bol význačným teológom, básnikom a náboženským 
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spisovateľom, Arménmi uznávaným ako učiteľ národa, a ktorého ako svätca pripomína 
Rímske martyrológium 27.februára. 

Svätý Otec pri slávnostnom akte vyhlásenia arménskeho svätca Gregora z Nareku 
za učiteľa Cirkvi vydal apoštolský list s dátumom 12.apríla 2015, ktorým dáva toto 
rozhodnutie na známosť celej univerzálnej Cirkvi s uvedením dôvodov, ktoré k nemu 
viedli, pričom podrobne charakterizuje zásluhy arménskeho svätca, význačného svojím 
učením, spismi a mystickým poznaním. Sv.Gregor, ktorý sám seba označoval za 
najmenšieho medzi básnikmi a posledného medzi učencami, bez akejkoľvek pochybnosti 
nie je ani najmenším ani posledným, uvádza sa v liste. Proces úradného preskúmania je-
ho spisov začal niekdajší prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Joseph Ratzinger, 
uvádza sa v apoštolskom liste. Neskôr už ako pápež Benedikt XVI. zveril ďalšie práce v 
postulatúre kauzy arménskemu patriarchovi Nersesovi Bedrosovi XIX. Tarmounimu.   

Sv.Gregor sa narodil pravdepodobne v roku 950 v malej 
dedinke Narek v Arménsku, v rodine spisovateľov. Matka mu 
zomrela, keď bol ešte v útlom veku, jeho otec Khosrov, ktorý sa 
neskôr stal arcibiskupom, ho zveril spolu s bratom Jánom svojej 
sesternici Ananii z Nareku. Po kňazskej vysviacke sa stal opátom 
kláštora, kde viedol život práce a modlitby, vyznačujúci sa skutkami 
dobročinnej lásky. Bol teológom a jedným z najvýznamnejších 
básnikov arménskej literatúry. Medzi jeho najslávnejšie diela patrí 
komentár k Piesni piesní, viaceré „panegyriky“, teda chváloreči, a 
zbierka deväťdesiatpäť modlitieb v poetickej forme s názvom 
„Narek“, pomenovaná podľa kláštora neďaleko jazera Van v 
dnešnom východnom Turecku, v ktorom žil a v ktorom aj zomrel okolo roku 1005. Na 
tomto mieste bol aj pochovaný, jeho hrob bol cieľom pútí až do doby masakrov, 
vykonaných Turkami, počas ktorých bol zničený. 

Sv.Gregor, verný svojej Cirkvi, bol veľkým ctiteľom Panny Márie, ktorá sa mu podľa 
tradície aj zjavila. Medzi jeho dielami a skladbami, ktoré skomponoval a spieval na jej 
počesť, je pozoruhodný „Chválospev o Panne Márii“ a zbierka modlitieb s názvom „Z 
hĺbky srdca. Rozhovor s Božou Matkou“. V „Chválospev o Panne Márii“, ktorý sa zdá byť 
inšpirovaný hymnom Akatist, sv. Gregor prehĺbil učenie o vtelení, ospieval v ňom s 
nežnou zbožnosťou a ušľachtilým štýlom veľkolepú krásu Panenskej Matky. „Rozhovor s 
Božou Matkou“ je dielo zrelšieho prejavu. Sv.Gregor v ňom, premožený mnohými 
dôvodmi k zúfalstvu, s vrúcnou láskou vyjadril istotu, že Matka Sudcu mu pomôže. 

Arménska cirkev si ho uctieva ako svojho učiteľa. Latinská cirkev uznáva jeho 
svätosť, nazývajúc ho „význačným pre učenie, spisy a mystické poznanie“, ako uvádza 
Rímske martyrológium. 
 Bl.Ignác Maloyan (Shoukrallah Maloyan) bol synom Melkona a Faridy, narodil sa 
v roku 1869 v Mardin, Turecko. Jeho duchovný si v ňom všimol znamenie kňazského 
povolania a tak ho poslal do kláštora Bzommar v Libanone, kde Arménska katolícka 
cirkev mala v tom čase svoje centrum. Vtedy mal štrnásť rokov. 

Po ukončení štúdií v roku 1896 bol v deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
vysvätený za kňaza v kostole Bzommar a stal sa členom Bzommarského inštitútu a prijal 
meno Ignác na pamiatku slávneho mučeníka z Antiochie. V rokoch 1897-1910 pôsobil 
otec Ignác  ako farár v Alexandrii a v Káhire, kde sa rozšírila jeho dobrá povesť. V roku 
1904 jeho blaženosť patriarcha Boghos Bedros XII. vymenoval Ignáca za jeho asistenta. 
Vzhľadom k tomu, že mu choroba zasiahla oči a mal dýchacie ťažkosti a dusilo ho, vrátil 
sa do Egypta a zostal tam až do roku 1910. V tom čase bola diecéza Mardin v stave 
anarchie a tak patriarcha Sabbaghian poslal otca Ignáca Maloyana obnoviť poriadok 
v tejto oblasti. Dňa 22.októbra 1911 bol otec Ignác vymenovaný v Ríme za arcibiskupa 
pre diecézu Mardin. Prevzal svoju novú úlohu a plánoval obnovu diecézy, chcel hlavne 
rozšíriť úctu a oddanosť Božskému srdcu. 

Bohužiaľ, po vypuknutí prvej svetovej vojny, Arménsky obyvatelia, ktorí bývali v 
Turecku (ktoré bolo spojencom Nemecka) museli znášať nevýslovné utrpenie. Dátum 
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24.apríl 1915 znamenal začiatok kampane pre vyhladenie tejto oblasti, známej ako 
Arménska genocída. Dňa 30.apríla 1915 tureckí vojaci obkľúčili arménske katolícke 
biskupstvo a kostol v Mardin so zámienkou, že hľadajú zbrane. Na začiatku mája otec 
biskup zhromaždil svojich kňazov a informoval ich o nebezpečnej situácii. 3.júna 1915 
tureckí vojaci odvliekli otca biskupa Maloyana v reťaziach na súd s dvadsiatimi siedmimi 
ďalšími arménskymi katolíckymi osobnosťami. Ďalší deň, dvadsaťpäť kňazov a osemsto 
šesťdesiat dva veriacich bolo držaných v reťaziach. Počas súdu, šéf polície Mamdooh 
Bek požiadal biskupa konvertovať na islam. Biskup odpovedal, že on by nikdy nezradil 
Krista a Jeho cirkev. Otec biskup povedal, že je pripravený vystáť všetky druhy zlého 
zaobchádzania a dokonca aj smrť podstúpiť pre túto vec bude jeho šťastie. Mamdooh 
Bek ho uderil pištoľou do zadnej časti hlavy a nariadil, aby ho dali do väzenia. Vojaci mu 
pripútali nohy a ruky, hodil ho na zem a nemilosrdne ho bili. S každým úderom, bolo 
počuť biskupa hovoriť "Ó, Pane, zmiluj sa nado mnou, ó Pane, daj mi silu" a požiadal 
prítomných kňazov o rozhrešenie. Ako to vojaci počuli, opäť ho začali biť ho a ztrhli mu 
nechty na nohách. 9.júna ho prišla navštíviť jeho matka a veľmi zaplakala nad jeho 
stavom. Ale statočný biskup ju utešoval. Na druhý deň, vojaci zhromaždili 447 Arménov 
a kňazov z arcidiecézy a donútili ich pochodovať do Kurdskej dediny Aderchek v púšti. 
Biskup povzbudzoval svojich farníkov aby zostali v pevnej viere. Potom si všetci pokľakli s 
ním. Modlil sa k Bohu, aby prijali mučeníctvo s trpezlivosťou a odvahou. Kňazi udelil 
veriacim rozhrešenie. Biskup vytiahol kus chleba, požehnal ho, recitoval slová Eucharistie 
a dával svojim kňazom aby ho rozdelili medzi ľudí. Jeden z vojakov, očitý svedok, popísal 
túto scénu nasledovne: „To bola tá hodina, videl som mrak pokrývajúci väzňov a zo 
všetkých strán bolo cítiť vôňu.  Na ich tvárach bol výraz radosti a pokoja." Keď už všetci 
vedeli, že zomrú z lásky k Ježišovi, hladní, nahí a pripútaní, vojaci napadli ostatných 
väzňov a zabili ich pred biskupovými očami. Po masakre dvoch konvojov ľudí prišiel rad 
na biskupa Maloyana. Mamdooh Bek potom požiadal biskupa Maloyana znova 
konvertovať na islam. Ten však odpovedal: "Povedal som vám, že budem žiť a umierať 
kvôli svojej viere a náboženstvu. Som hrdý na môjho Boha a Pána na kríži." Mamdooh 
bol veľmi nahnevaný, vytiahol pištoľ a strelil do biskupa Maloyana. Predtým než vydýchol, 
zvolal nahlas: "Bože môj, zmiluj sa nado mnou, do tvojich rúk porúčam svojho ducha". 

Arcibiskup Ignatius Maloyan, ktorý zomrel ako mučeník, vo veku 46 rokov, 
pripomína každému kresťanovi duchovný boj, ktorého viera je vystavená útokom zla. Po 
celú dobu svojej existencie žil naplno slová svätého Pavla: "Boh nám nedal ducha 
strachu, ale ducha odvahy, lásky a sebaovládania" (II Tim 1,14. 7). 

preklad K.Jakubíková, spracoval JV 
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 Sv.Kolumbán Mladší – 1.400 rokov od smrti 
 

Kolumbán sa narodil okolo roku 543 v provincii Leinster na 
juhovýchode Írska. Doma ho vychovávali vynikajúci učitelia, ktorí 
ho poslali študovať tzv. slobodné umenia. Neskôr sa zveril vedeniu 
opáta Sinella z komunity v Cluain-Inis v severnom Írsku, kde si 
mohol prehĺbiť znalosti Svätého písma. Keď mal približne dvadsať 
rokov, vstúpil do kláštora v Bangore na severovýchode ostrova, kde 
bol opátom Comgall, mních známy svojimi cnosťami a asketickou 
prísnosťou. V plnom súlade so svojím opátom Kolumbán horlivo 
praktizoval prísnu kláštornú disciplínu a viedol život modlitby, askézy a štúdia. Tam bol 
tiež vysvätený za kňaza. Život v Bangore a príklad opáta ovplyvnili Kolumbánovo 
chápanie mníšstva, ktoré časom dozrelo a v priebehu života ho ďalej šíril.  

Vo veku približne päťdesiat rokov, nasledujúc typicky írsky asketický ideál 
peregrinatio pro Christo (stať sa pre Krista pútnikom), Kolumbán opustil ostrov, aby sa s 
dvanástimi druhmi vybral na európsky kontinent na misie. Musíme si pritom uvedomiť, že 
migrácia národov zo severu a z východu spôsobila, že celé už pokresťančené regióny 
znovu upadli do pohanstva. Okolo roku 590 pristála táto malá skupinka misionárov na 
pobreží Bretónska. Kráľ z franskej Austrázie (terajšieho Francúzska) ich prijal láskavo, 
žiadali si iba kúsok neobrobenej zeme. Dostali celkom zborenú a opustenú antickú 
rímsku pevnosť Annegray, zarastenú lesom. Mnísi, zvyknutí na veľmi asketický život, si o 
pár mesiacov dokázali na ruinách postaviť prvú pustovňu. Tak sa ich dielo novej 
evanjelizácie začalo uskutočňovať predovšetkým prostredníctvom života. 

 S novou kultiváciou pôdy sa začala aj nová kultivácia duší. Povesť týchto cudzích 
mníchov, ktorí sa venovali modlitbe, žili veľmi stroho, budovali domy a obrábali pôdu, sa 
veľmi rýchlo rozšírila a pritiahla pútnikov a kajúcnikov. Predovšetkým mnoho mladých 
žiadalo o prijatie do mníšskej komunity, aby mohli ako oni žiť týmto príkladným životom, 
ktorý obnovoval zem i duše. Čoskoro bolo nutné založiť druhý kláštor. Vybudovali ho len 
o niekoľko kilometrov ďalej, na ruinách antického kúpeľného mesta Luxeuil. Kláštor sa 
potom stal centrom šírenia mníšskej a misijnej írskej tradície na európskom kontinente. 
Tretí kláštor bol postavený vo Fontaine, hodinu cesty na sever. 

V Luxeuil žil Kolumbán temer dvadsať rokov. Tam svätec napísal pre svojich 
nasledovníkov Regulu monachorum, ktorá bola istý čas v Európe rozšírenejšia ako regula 
sv.Benedikta. Načrtol v nej ideálny obraz mnícha. Ide o jedinú starobylú írsku mníšsku 
regulu, ktorá sa zachovala. Na doplnenie potom vypracoval Regulu coenobialis, istý druh 
trestného kódexu na priestupky mníchov. Obsahuje pre moderné vnímanie veľmi 
zarážajúce tresty, vysvetliteľné iba dobovou a krajovou mentalitou.  

Ďalším veľmi známym dielom, nazvaným De poenitentiarum misura taxanda, 
napísaným tiež v Luxeuil, Kolumbán zaviedol na kontinente osobnú spoveď a osobné a 
opakované pokánie. Toto pokánie bolo nazvané „tarifné”, pretože bol stanovený pomer 
medzi závažnosťou hriechu a druhom pokánia uloženým spovedníkom. Tieto novinky 
vzbudili u miestnych biskupov podozrenie, ktoré sa zmenilo na nepriateľstvo, keď sa 
Kolumbán odvážil otvorene ich karhať za niektoré zlozvyky. 

 Príležitosťou ako vyjadriť odpor, bola diskusia vo veci termínu Veľkej noci. Írsko sa 
držalo východnej tradície, ktorá bola iná ako tradícia rímska. Írsky mních bol v roku 603 
povolaný do Châlon–sur–Saôn, aby pred synodou zdôvodnil svoje stanovisko týkajúce sa 
pokánia a Veľkej noci. Namiesto toho, aby sa dostavil pred synodu, poslal list, v ktorom 
tento problém zľahčoval a vyzýval synodálnych otcov, aby diskutovali nielen o probléme 
termínu Veľkej noci, podľa neho podružnom, „ale aj o všetkých nutných kánonických 
normách, ktoré – a to je vážnejšie – mnohí nerešpektujú”. Súčasne napísal pápežovi 
Bonifácovi IV. – tak ako sa pred niekoľkými rokmi obrátil na pápeža Gregora Veľkého –, 
aby bránil írsku tradíciu. 

Keďže Kolumbán bol vo všetkých morálnych otázkach neoblomný, dostal sa do 
konfliktu aj s kráľovským dvorom, lebo kráľovi Teodorikovi ostro vytýkal jeho 
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mimomanželské vzťahy. Zrodil sa z toho celý rad intríg a manévrov na osobnej, rehoľnej i 
politickej úrovni. V roku 610 vyústili do dekrétu, ktorým boli Kolumbán a všetci mnísi 
írskeho pôvodu vyhostení z Luxeuil a odsúdení do definitívneho vyhnanstva. Eskortovali 
ich až k moru a na náklady dvora nalodili a poslali do Írska. Neďaleko brehu však loď 
narazila na plytčinu a kapitán, ktorý v tom videl znamenie z neba, odmietol pokračovať zo 
strachu, že bude Bohom prekliaty. Mníchov vysadil na pevnú zem. Mnísi sa však 
namiesto návratu do Luxeuil rozhodli začať nové evanjelizačné dielo. Nalodili sa a plávali 
proti prúdu po rieke Rýn. Po prvej etape v Tuggene pri Zürišskom jazere sa vydali do 
bregenzského regiónu pri Bodamskom jazere, aby evanjelizovali Alemanov. 

Onedlho sa však Kolumbán v dôsledku politických udalostí, ktoré jeho dielu veľmi 
nepriali, rozhodol s väčšinou svojich učeníkov prekročiť Alpy. Ostal len jeden mních 
menom Gallus - Havel. Z jeho pustovne sa neskôr stalo známe opátstvo vo švajčiarskom 
San Gallene. Kolumbán prišiel do Itálie, kde bol milo prijatý na longobardskom 
kráľovskom dvore. Ihneď však musel čeliť mnohým ťažkostiam: život Cirkvi sužovala 
ariánska heréza, ktorá medzi Longobardmi ešte prevládala, a ďalšia schizma spôsobila 
odtrhnutie väčšiny miestnych cirkví severnej Itálie od spoločenstva s rímskym biskupom. 
Kolumbán zaujal v tejto situácii rozhodný postoj – napísal spis proti arianizmu a list 
Bonifácovi IV., aby ho presvedčil urobiť niektoré rozhodné kroky s cieľom nastoliť jednotu. 

 Keď mu longobardský kráľ v roku 612 alebo 613 pridelil pôdu v Bobbio v údolí 
Trebbia, Kolumbán založil nový kláštor, ktorý sa potom stal kultúrnym centrom 
porovnateľným so známym Montecassinom. Tu dožil do konca svojho života. Zomrel 
23.novembra 615 a tento dátum je doteraz v rímskom ríte jeho pamätným dňom. 

Posolstvo sv.Kolumbána vytrvalo zdôrazňuje obrátenie a odpútanie sa od 
pozemských dobier, pričom má na zreteli večné dedičstvo. Svojím asketickým životom a 
nekompromisným postojom zoči-voči skazenosti mocných pripomína prísnu postavu Jána 
Krstiteľa. Jeho prísnosť však nikdy nebola sama osebe cieľom. Bola iba prostriedkom na 
slobodné otvorenie sa Božej láske, odpoveďou celého jeho bytia na dary prijaté od Boha 
a znovuvytvorením Božieho obrazu v sebe. Zároveň pritom obrábal pôdu a obnovoval 
ľudskú spoločnosť.  

Bol to veľmi vzdelaný muž, 
ktorý napísal aj latinské básne a 
príručku gramatiky - prejavilo sa v 
tom bohatstvo darov milosti, ktoré 
dostal. Bol neúnavným budovate-
ľom kláštorov, ako aj zásadovým 
hlásateľom pokánia. Všetky svoje 
sily pritom venoval posilneniu 
kresťanských koreňov rodiacej sa Európy. Svojou duchovnou 
energiou, vierou, láskou k Bohu a blížnemu sa Kolumbán 
skutočne stal jedným z otcov Európy: aj nám dnes ukazuje, kde 
sú korene, z ktorých sa táto naša Európa môže znovuzrodiť. 

spracoval JV 
 
 

Sv.Kolumbán Starší, opát 
 

Pri zisťovaní údajov predchádzajúce-
ho príspevku o sv.Kolubbánovi Mladšom som 
objavil známky aj s jeho starším menovcom. 
Kto to teda bol sv.Kolumbán Starší, ktorého 
sviatok slávime 9.júna? 

Sv.Kolumbán Starší (rodným menom  
Crimthann Cenél Conaill) sa narodil pravde-
podobne 7.decembra 521 vo váženej šľachtickej rodine Cenél Conaill. Dostal veľmi dobré 
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vzdelanie. Študoval u sv.Finiana z Clonardu. Stal sa kňazom a mníchom. Založil viacero 
kláštorov v Írsku. Okrem toho mal umelecké a básnické nadanie. Roku 563 sa spolu 
s dvanástimi spoločníkmi vybral “do neznáma” šíriť vieru. Ocitol sa v Škótsku. Na ostrove 
Iona založil centrum vzdelávania, čo malo významný vplyv na neskoršie pokresťančenie 
národa Piktov, ktorý vtedy obýval časť škótskeho územia, a Anglosasov v Northumbrii. 
Významne mu v tom pomohol kráľ Conall mac Comgall, panovník Dál Riaty, ktorý mu dal 
ostrov Iona do daru.  

Kolumbán sa usiloval žiť ako 
“pútnik pre Krista”, preto aj odišiel do 
zahraničia na misie. Dostal sa preto 
pravdepodobne do sporu so svojou 
rodinou. Napriek tomu si udržiaval 
stále kontakt aj s nimi a so svojou 
vlasťou. Kláštory, ktoré založil, mali 
rozhodujúci vplyv na ďalšie zaklada-
nie kláštorov na území Anglicka a Severného Írska. Snažil sa, aby 
mnísi viedli asketický život a zároveň sa vzdelávali. Popritom bol 
stále opátom v materskom kláštore na Ione. 

Jeho význam bol zjavný aj v politickom živote. Nástupcu 
Conalla mac Comgalla pomazal za kráľa. Mal veľmi dobré 
organizačné schopnosti. Jeho život je opradený mnohými 
legendami. Hovorí sa o zázrakoch uzdravenia, ktoré vykonal, 
o jeho láske k prírode, o vtipe a dôvtipe, ktorým oplýval. Nesporne 
mal veľký vplyv na pokresťančenie dnešných území Škótska, 
Severného Írska, ale aj Anglicka. Podľa tradície zomrel v kostole 
na Ione 9.júna 597, krátko pred začiatkom rannej sv.omše. 
Pochovali ho v kláštore na Ione. Úcta k nemu sa rýchlo šírila v Írsku, Škótsku, 
Francúzsku, Španielsku, Nemecku a po celej Európe.  

spracoval JV 
 
 

Svätý Jozef v tajomstvách radostného ruženca 
 
     S ružencom prichádzame k Márií, ako bráne neba. V jeho opakovaných Zdravas si    
premeditujeme celú kresťanskú filozofiu a celý Kristov život. Podoba ružencovej modlitby 
sa už v prvých storočiach po narodení Krista používala hlavne v kláštoroch. Bola to 
pomôcka pre mníchov, ktorí nevedeli čítať. Recitovanie žalmov sa nahradilo stopäťdesia-
timi Zdravas. Modlitby boli rozdelené do troch skupín po päťdesiat a pripájali sa k liturgii 
hodín. Tento laický breviár, ako sa ruženec obvykle nazýva, vznikol ako potreba doby 
z túžby ľudí po modlitbe. Hoci ruženec prešiel zmenami, aj dnes je jednou z metód, ktorá 
môže človeka priblížiť k Bohu. 
    Narodeniny ruženca, poskladaného z tajomstiev, tradícia pripisuje sv.Dominikovi   
zakladateľovi rehole Kazateľov. Legenda hovorí o jednom videní sv.Dominika, v ktorom 
sa mu zjavila Panna Mária a odovzdala mu ruženec. Téma legendy, ktorá sa traduje 
od XV.storočia sa stala námetom na obrazy a sochy Panny Márie Ružencovej.  
    Pápež Pius V., nazývaný aj prvý pápež ruženca, uzákonil 17.septembra 1569 
bulou Consuevereunt romani pontifices, zaužívanú formu ruženca. Bula ustanovila aj 
sviatok Ružencovej Panny Márie. Neskôr po bitke pri Lepante, ktorej víťazstvo nad 
Turkami  pripisoval modlitbe ruženca, bulou  Salvatoris domini, z roku 1571, doplnil pápež 
Pius V. učenie o ruženci. Potvrdil jednotnú formu ruženca pre celú Cirkev, jeho tri časti 
a pätnásť tajomstiev.  
    Pápež Lev XIII. v roku 1883 ustanovil október za mesiac spoločnej modlitby ru-
ženca. Do loretánskych litánií vložil výzvu: Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás. 
Už 30.augusta 1884 vydal pápež encykliku pod názvom Superiore anno, ktorú celú 
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venoval modlitbe ruženca. V tejto encyklike prosí kresťanov, aby sa počas mesiaca 
októbra vytrvalo modlili ruženec. „Cítime povinnosť pripomínať vám znova, píše Lev XIII., 
aby ste vytrvali v modlitbe ruženca a utiekali sa pod mocný príhovor Božej Matky.“ 
    Ruženec obsahuje iba niektoré z mnohých tajomstiev Kristovho života. Pápež Ján 
Pavol II. v roku 2002 doplnil ruženec o tajomstvá z verejného účinkovania Ježiša Krista. 
Ani týmto nie je uzavretý okruh meditácií z Ježišovho života, o ktorých môžeme rozjímať 
pri modlitbe ruženca. 

 
18.marca 2015 Konferencia biskupov Slovenka (KBS) rozhodla, že štvrtému 

a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o svätom Jozefovi, ženíchovi 
Panny Márie. Návrh doplniť tajomstvá o túto zmienku podala Teologická komisia KBS. 
Biskupi Slovenska ho schválili na svojom 80.plenárnom zasadnutí, práve pred sviatkom 
svätého Jozefa.  

Svätý Jozef, ženích Panny Márie, bol podľa Svätého písma 
prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša v chráme, a tiež pri nájdení 
12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie 
vystihuje obsah biblických udalostí, je takéto: 
    „ Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala“,     
    „Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.“     

Doplnenie názvu ružencových tajomstiev nasleduje po tom, ako sa meno svätého 
Jozefa v roku 2013 dostalo do všetkých eucharistických modlitieb. Táto zmena bola vtedy 
odpoveďou na mnohé výzvy z celého sveta, ktorým chcel vyhovieť už Benedikt XVI.  
Schválil ich jeho nástupca – pápež František. 

                                                                                                                 Iglárová  
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Sv.Ján Kapistrán - 630.výročie narodenia a 560.výročie úmrtia 
 
      Sv.Ján Kapistrán (1386–1456) talian-
sky františkán, vynikajúci kazateľ, uctievaný 
ako apoštol Európy, sa narodil v mestečku 
Capestrano v strednom Taliansku (Vatikán Mi 
261-2, Španielsko Mi 1804).  
      Vyštudoval právo v Perugii, získal si 
povesť spravodlivého sudcu, stal sa guverné-
rom Perugie. V roku 1416 počas nepokojov 
bol zradený a uvrhnutý do väzenia. Počas 
svojho väzenia študoval teológiu pod vedením 
sv.Bernardina Sienskeho a po prepustení, ako 
30-ročný vstúpil do rádu františkánov a čoskoro 
bol vysvätený za kňaza.  
       Viedol prísny asketický život. Stal sa 
vynikajúcim kazateľom a predovšetkým šíril so 
svojim učiteľom sv.Bernardinom Sienskym úctu k Najsvätejšiemu menu Ježiš. Sv.Bernar-
din zhotovil plaketu – znak IHS – IESUS HOMINUM SALVATOR – Ježiš Spasiteľ ľudí, 
s ktorou chodil medzi ľudí z mesta do mesta a hlásal Božie slovo. Podobne sv.Ján 
Kapistrán popularizoval znak IHS na zástave. Chodil a kázal nielen po celom Taliansku, 
ale i po Uhorsku, Bavorsku, Sliezsku a Čechách. Bol nepriateľom herézy. Jeho misia bola 
zameraná na širšie masy, ktoré boli pod vplyvom 
husitských myšlienok. Kázal v Bratislave a Brne 
s veľkým úspechom pred katedrálou sv.Petra. Je 
patrónom mesta Brno, tu založil prvý kláštor 
františkánov – observantov v českých zemiach. 
V roku 1451 sa zdržiaval vo Viedni s veľkým 
úspechom tak dlho, že mu na vonkajšej severnej 
strane Dómu sv.Štefana vybudovali jeho osobnú 
kazateľnicu (Rakúsko, Mi 799), odkiaľ zvestoval 
Božie slovo tisíckam poslucháčov.  
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      V roku 1453 Turci dobyli Konštantínopol 
(Carihrad), čo znamenalo zánik Byzantskej ríše. 
Proti útočiacim Turkom, ktorí tiahli ďalej do 
Európy, pápež Kalixt III. poslal sv.Jána Kapis-
trána, aby ako kazateľ získaval dobrovoľníkov 
a udržiaval dobrého 
ducha vo vojsku. 
V le-te 1456, ako 70-
ročný bol na špici 

križiac-keho vojska, na čele ktorého stál vojvodca Ján 
Huňady. V bitke pri Belehrade zvíťazili a podarilo sa im 
zastaviť Turkov na niekoľko desaťročí (Maďarsko Mi 3589, 4619-
20, 5103). Po bitke vypukol mor, keďže neodstránili mŕtvoly. 
Obaja Jánovia ochoreli. Ján Kapistrán sa utiahol do kláštora 
v Iloku pri Dunaji, v dnešnom Chorvátsku, blízko srbských hraníc, 
kde 23.októbra zomrel (Chorvátsko Mi 190). Vojvodca Ján 
Huňady, otec kráľa Mateja Korvína, zomrel neďaleko Belehradu.  
      Pápež Kalixt III. na počesť víťazstva nad Turkami ustanovil 
v rímskom kalendári sviatok Premenenia Pána, ktorý slávime 
6.augusta. 
      Ján Kapistrán mal mnoho ctiteľov za života i po smrti. 
Prispeli k tomu početné zázraky, ktoré konal. Pápež Alexander 
VIII. vyhlásil v roku 1690 tohto veľkého františkána za svätého. 
Okrem rodného kraja si svätého Kapistrána uctievali hlavne v Uhorsku, kde bola podľa 
neho pomenovaná jedna františkánska provincia. 

                                                           Katarína Vydrová 
 
 
 Sv.Ľudovít Martin a sv.Mária Azélia Guérin 

 
V nedeľu 18.októbra 2015 bola do programu Synody o 

rodine zaradená kanonizácia rehoľnej sestry Márie od Nepoškvr-
neného Počatia, kňaza Vincenta Grossiho a francúzskych man-
želov Ľudovíta a Azélie Martinovcov, rodičov obľúbenej svätej 
Terezky z Lisieux. V dejinách Cirkvi ide o prvý manželský pár, 
ktorý bol spoločne vyhlásený za svätých.  

Ľudovít Martin sa narodil v Bordeaux v roku 1823. Keďže 
pochádzal z rodiny vojaka, zvykli sa často sťahovať, až sa napo-
kon usadili v Alençone, kde Louis absolvoval základnú školskú 
dochádzku. Počas štúdia hodinárstva v Rennes, Štrasburgu 
a Paríži v ňom dozrievalo rozhodnutie zasvätiť sa Bohu v kláštore 
svätého Bernarda. Pre ťažkosti s latinčinou ho v kláštore odmietli, následne (v roku 1850) 
si otvoril obchod so šperkami a hodinami v Alençone. 

Až do roku 1858, kedy uzavrel manželstvo s Azéliou Guerin, trávil čas prácou, 
koníčkami (predovšetkým rybačkou), meditáciami a stretnutiami. Bol členom Vital Romet, 
spoločenstva dvanástich mladých kresťanov a kňaza o. Hurela a tiež slúžil núdznym v  
spoločenstve sv.Vincenta de Paul. 

Jeho matka, ktorá ho nerada videla slobodného, by ho rada videla ženatého so 
Azéliou Guerin, s ktorou sa učila vyrábať známu alenconskú čipku. Prvé stretnutie Louisa 
a Azélie na moste v štvrti sv.Leonarda bolo rozhodujúce. Manželstvo uzavreli 13.júla 
1858 v kostole Notre Dame. Spoločný život trval 19 rokov. Spočiatku žili v čistote aj v 
manželstve, neskôr sa im narodilo deväť detí, päť z nich prežilo. Korešpondencia pani 
Martinovej odhaľuje hlbokú lásku, ktorá spájala pár. Tiež opisuje každodenný život, 
starostlivosť jej manžela o vzdelávanie detí, jej hlbokú vieru, vplyv spoločenského života 
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na život rodiny (v tom čase končilo 
Druhé cisárstvo a rodila sa Tretia 
republika). Rovnako sa v korešpon-
dencii dá nájsť svedectvo dôvery 
počas utrpenia pani Martinovej, ktoré 
jej priniesla rakovina. Pani Martinová 
sa narodila pre nebo 28. augusta 
1877 vo veku 46 rokov. Ovdovelý 
Louis sa rozhodol presťahovať sa 
s dcérami do Lisieux, kde žila rodina jeho manželky. Po vstupe jeho 
dcéry Terézie od Ďieťaťa Ježiša a Svätej Tváre do Karmelu (1888) 
u neho prepukla choroba, kvôli ktorej bol hospitalizovaný v nemocnici 
Bon Sauveur v Caen. V obdobiach, keď sa mu prilepšilo, sa obetavo 
staral o ostatných pacientov. Dožil ochrnutý, v kruhu svojej rodiny. Pre nebo sa narodil 
29. júla 1894 , vo veku 71 rokov.  

Mária Azélia Guerin sa narodila 23.decembra 1831. Pre tvrdú a prísnu výchovu 
zo strany matky nemala podľa vlastných slov šťastné detstvo. To poznačilo jej charakter 
a pravdepodobne tu možno hľadať príčinu jej škrupulóznosti, ktorou sa vyznačoval jej 
život a spiritualita. 

Po skončení štúdií chcela vstúpiť 
k sestrám vincentkám, ale predstavená jej 
žiadosť o vstup odmietla, pravdepodobne 
pre jej zdravotné problémy (trpela boles-
ťami hlavy a mala ťažkosti s dýchacími 
cestami). Azélia začala vyrábať presláve-
nú alenconsku čipku a od roku 1853 
pôsobila ako renomovaný výrobca veľmi 
kvalitnej čipky. V obchode sa jej darilo. Do 
dielne si najímala čipkárov, ku ktorým sa 
správala s veľkou láskavosťou, ako k čle-
nom rodiny. Pomáhala všetkým blížnym, 
ktorí to potrebovali.  

V apríli 1858 sa na moste svätého Leonarda 
stretla s mladým mužom, Louisom Martinom, ktorý na 
ňu veľmi zapôsobil. Pri pohľade na neho počula 
vnútorný hlas „tohoto som ti pripravil“. Zosobášili sa 
13.júla 1858 v kostole Notre Dame. 

Pani Martinová manžela oddane milovala, „viac 
než svoj život“, ako mu napísala. Od roku 1860 až do 
roku 1873 sa im narodilo deväť detí, štyri z nich zomreli v mladom veku. Pani Martinová 
v jednom z listov napísala: „Zbožňujem deti! Narodila som sa, aby som mala deti.“ 
Vzdelávaniu dcér venovala všetku svoju energiu. Základom vzdelávania bola dôvera voči 
Bohu. Chcela pre svoje deti to najlepšie – chcela, aby sa stali svätými. To však vôbec 
neznamenalo nudný a upätý život – organizovala im aj oslavy, hry… 

V roku 1865 sa začal jej bolestný boj s rakovinou. Azélia prežívala chorobu 
s veľkou odovzdanosťou v Božiu prozreteľnosť. „Ak ma dobrý Boh chce uzdraviť, budem 
veľmi šťastná, pretože hlboko v duši túžim žiť, bolí ma opustiť manžela a deti. Ale na 
druhej strane, vravím si: «ak nevyzdraviem, budem pre nich nápomocnejšia vo večnosti“ 
Azélia sa narodila pre nebo 28.augusta 1877. Jej najmladšia dcéra, sv.Terézia od Dieťaťa 
Ježiša a Svätej Tváre, o matke povedala: „Milovala som mamin úsmev, jej hlboký pohľad, 
ktorým akoby hovorila «...idem do neba, hľadieť na Boha!«.“ 

Benedikt XVI. 19.októbra 2008 vyhlásil manželov Martinových za blahoslavených. 
7.januára 2013 sa otvoril diecézny proces svätorečenia. 

spracoval JV 
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Kronika SV.GABRIELA 
 
- vo vianočnej pošte sa našlo veľa pekných celistvostí 
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NAŠI JUBILANTI: 
 V tomto roku oslávia resp. oslávili svoje okrúhle životné jubileá nasledovní členovia 

SSG: 
50 Igor SOKOLÍK, Martin (5.3.); Ľuba TARABOVÁ, Považská Bystrica (6.5.); 
55 Hana HAVELKOVÁ, Větřní, ČR (24.6.); 
60 Miroslav BALUŠKA, Trnava (22.12); Ivo FOJTÍK, Kvetoslavov (7.9.); Stanislav 

ZÁHORŇACKÝ, Malé Lednice (11.11); 
65 Gabriel ŠUTKA, Bratislava (24.1);  
70 Pavol MOŠAŤ, Topoľčany (25.10.); Viliam GAÁL, Košice (7.9.);  
75 Jaroslav MIHOLA, Mutěnice ,ČR (23.11); Anna BEDNÁROVÁ, Žilina (14.9.); 
81 Otto GÁŤA, Žilina (21.8.); Ivan STREŠKO, Nitra (13.1.); 
82 Mária BARUSOVÁ, Nitra (15.8.);  
83 Jozef PAGAN, Banská Bystrica (2.11.); Vladimír ŠAVLÍK, Spišská Nová Ves 

(19.2.); Ján MANIAČEK, Nitra (1.4.); 
85 Ján NYÉKI, Kežmarok (2.3.); Ľudovít MARKO, Trnava (3.6.); 
86 Florián KRAJNÍK, Trebišov (27.4.);  

 Naším jubilantom srdečne želáme všetko dobré, pevné zdravie, hojnosť Božieho 
požehnania a veľa radosti z nášho spoločného koníčka. Pamätáme na nich i v našich 
modlitbách i pri sv.omši. 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2015 si doplatili členský príspevok ďalší členovia s evidenčným číslom: 37, 
129. 

Za rok 2015 ostalo nezaplatených ešte 16 príspevkov (ev. čísla: 48, 82, 87, 92, 95, 
97, 103, 104, 111, 128, 135, 141, 161, 165, 167, 170. 

Za rok 2016 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 3, 10, 
13, 14, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 34, 37, 40, 45, 49, 53, 54, 62, 65, 66, 70, 71, 75, 84, 85, 88, 
99, 102, 105, 106, 108, 113, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 137, 140, 147, 149, 
151, 152, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 169, 171. 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený.  
 
Členská základňa SSG – stav k 16.1.2016 

V našich radoch vítame jedného nového člena SSG: 

179. IGNAŤÁK  Michal., 029 57 ORAVSKÁ LESNÁ, č.p. 907 
 pápežské cesty, pápeži, svätí 

Novému členovi želáme  hodne potešenia i poučenia z kresťanskej filatelie - 
veríme, že sa bude medzi nami dobre cítiť a členstvo v SSG bude pre neho prínosom. 

Ku dňu 16.1.2016 je celkový počet členov v SSG 105 (SR – 95, ČR – 7, Poľsko – 
2, Rakúsko – 1) 
 

*********************************** 
 

Pracovitosť sa ešte len bude vyplácať, ale lenivosť sa vypláca teraz. 
Bez práce nie sú koláče a s prácou sú starosti. 
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