
 

Ročník XXV – 2016       číslo 3 (85) 
                 

                 
   

INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČENSTVA ZBERATEĽOV 
FILATELISTICKÝCH MATERIÁLOV S KRESŤANSKOU TEMATIKOU 

NA SLOVENSKU 
 
 
 

KAROL  IV.  (1316-1378) 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

2 

SV.GABRIEL  
 
Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických 
materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku.  

Vydáva SSG pre internú potrebu svojich členov. 
Číslo 85 - zostavil a technicky zrealizoval: Ján Vallo 

- vyšlo dňa: 10. 6. 2016 
- náklad: 90 kusov 
- nepredajné 
- neprešlo jazykovou úpravou 

 
Protektor: J.E. prof. ThDr. Mons. Viliam JUDÁK, PhD. 
Predseda: Ján VALLO, Andreja Hlinku 14/3, 914 01 Trenčianska Teplá 
             tel.: 032-6591371; mobil: 0911-811099; E-mail: janvallo@gmail.com 
Podpredseda: Hubert DOBÁL, Buzulucká 17, 040 22 Košice; E-mail: hubert@internetkosice.sk   
Tajomník :   Katarína VYDROVÁ, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre; tel.: 037-6564409 
Hospodár: Ľuba TARABOVÁ, Hliny 1300/123, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 042-4363792 
Kronikár: Jozefína IGLÁROVÁ, Vinohradská 3/C, 920 01 Hlohovec, tel.: 033-7421376 
Revízor: Ladislav VAČKO, Tatranská 299/23, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 042-4324282 

Bankové konto:  Spoločenstvo Sv. Gabriel, Hradné nám.7, 95050 Nitra 
                      Československá obchodná banka (ČSOB), IBAN: SK31 7500 0000 0040 0813 0086 

Internetová stránka:  www.svgabriel.sk 
 
SSG je od roku 1992 členom UNIO MUNDIALIS SANCTI GABRIELIS ARCHANGELI 
 
Protektor:  J.Em. kardinál Dr.Christoph SCHÖNBORN 
Prezident:  Dr.Mark BOTTU (Gent, Belgicko) 
Viceprezidenti: Dr.Dietmar FIEDLER (Puchenau, Rakúsko) 

Anton SCHIPPER (Rotterdam, Holandsko)  
Generálny sekretár: Annemarie STRASSER (Kreuzlingen, Švajčiarsko) 
Hospodár:  Wolfgang MÜLLER (Balingen, Nemecko) 
 
Alle ausländischen Interessanten für die Mitgliedschaft und das Bulletin können 
sich an die Anschrift des Vorsitzendes (Ján Vallo) wenden. 
All collectors who are interested in the membership and the bulletin may write to 
the address of the president (Ján Vallo). 

Z obsahu: 
• príhovor predsedu 
• 50. stretnutie SSG v Bytči 
• nahých odievať, pocestných sa ujať 
• vznik Kyjevskej Rusi 
• jubilejný rok sv. Martina v Maďarsku 
• 89. Deň známky v Sombathelyi 
• sv. Peter a Pavol, apoštoli  

• sv. Svorad a DEKD 2015 v Nitre 
• pomník sv. Floriána v Močenku 
• prvé vianočné známky 
• zbieranie vianočných známok 
• novinky Českej pošty 
• kronika Sv. Gabriela 
• členské príspevky a základňa

 
 Ďalšie číslo bulletinu by sme chceli vydať v septembri 2016. Prosím o zasielanie 
príspevkov do 10.septembra 2016. 
 
Vydané s finančnou podporou MDVRR SR - Národný program aktívneho starnutia  
 

mailto:janvallo@gmail.com
mailto:hubert@internetkosice.sk
http://www.svgabriel.sk


 3 

Milí priatelia! 
 
Pred nami je leto a nastáva čas dovoleniek a prázdnin. V tomto období oddychu 

zvykneme odkladať i naše koníčky a teda i filatelia ide „bokom“. I ja mám pred sebou už 
o týždeň týždennú farskú púť do Ríma a v prvej polovici júla desaťdňovú návštevu 
spolužiaka – biskupa na Islande. Preto som rád, že už dnes môžem vám poslať „letné“ 
číslo nášho bulletinu Sv.Gabriel, aby som sa mohol pokojne venovať ďalším aktivitám.  

V čísle nájdete články od K.Vydrovej, M.Šajgalíka, I.Kútneho a M.Ignaťáka. Zbytok 
som sa snažil doplniť ja. Verím, že každý si niečo nájde a i náš bulletin mu aspoň 
čiastočne spríjemní letné chvíle (píšte, aby septembrové číslo bolo o niečo pestrejšie).    

Na prebale bulletinu nájdete „cenu SFA 2016“, ktorú som dostal (a tým i celé SSG) 
za 25 rokov bulletinu Sv. Gabriel (mylne napísané „25 rokov Sv. Gabriel“). K tomuto 
diplomu je i pekný pamätný pohár. A tiež na druhej strane aktuálny adresár predstaviteľov 
národných spoločenstiev, ktoré sú združené vo Weltbund St. Gabriel.  
 Hoci máme pred sebou letné obdobie, tak čaká nás začiatkom júla pekná známka 
k paraolympiáde, kde na pozadí stolného tenistu na invalidnom vozíku je socha Krista 
z Ria de Janeiro. Či bude aj inaugurácia známky, zatiaľ neviem, no ak by som niečo 
vedel, tak na webovú stránku dám informáciu. Začiatkom septembra zas v nemeckom 
Münsterschwarzachu bude 1.200.výročie založenia benediktínskeho kláštora. Pri tejto 
príležitosti vyjde poštová známka, uskutoční sa súťažná výstava známok s kresťanskou 
tematikou a zídu sa nemeckí gabrielisti na svojom ročnom stretnutí. Pozvaní sú 
i gabrielisti z ostatných spolkov Weltbundu (či niekto pôjde aj zo SSG neviem, no pre mňa 
je to veľmi zlý termín – prvý piatok).  
 Prajem vám príjemné prežitie letných dní a na jeseň sa stretneme v Trenčianskej 
Teplej 22.októbra (k tomu ešte dostanete pozvánku v septembrovom čísle bulletinu). 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 
50.stretnutie SSG v Bytči 
 
Sobota – 16.apríl 2016 – Bytča nás víta krásnym slnečným počasím. Už pred 

ôsmou sa vo farskom kostole Všetkých svätých stretávame spolu s miestnymi veriacimi, 
aby sme toto „okrúhle“ stretnutie začali sv. omšou. Z kostola sme sa premiestnili do 
Domu kultúry, kde sa každý mohol občerstviť chutnou kávou, chlebíkom či nejakou 
sladkosťou a samozrejme už sa čakalo, kto aký filatelistický materiál priniesol, aby sa 
niečo doplnilo do zbierky. A keďže bola k dispozícii i príležitostná poštová pečiatka 
k 25.ročníku bulletinu Sv.Gabriel, tak sa neúnavne aj pečiatkoval filatelistický materiál.  
 Oficiálny program stretnutia začal o 10.00 hod. Predseda SSG privítal všetkých 
hostí i členov a prečítal i zoznam ospravedlnených. Potom sa prítomným prihovoril 
primátor mesta pán M. Minarčík, ktorý okrem iného poukázal aj na výbornú spoluprácu 
s veľmi aktívnym miestnym klubom filatelistov. Všetkým poprial príjemný pobyt a pozval 
i na ďalšie návštevy tohto malebného mestečka na strednom Považí. Predseda SSG 
oboznámil s činnosťou Spoločenstva od posledného stretnutia v Nitre. Hospodárka 
prečítala správu o hospodárení SSG za rok 2015 a revízor revíznu správu.  
 Keďže na stretnutí bola prítomná i Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru pošty 
MDVRR SR, čestná členka SSG, tak poinformovala o pripravovaných známkach 
s náboženskou tematikou, o možnosti získania financií z ministerstva pre SSG a tiež 
odpovedala i na mnohé otázky prítomných.  
 V diskusii sa hlavne hovorilo o „jubilejnom“ stretnutí na jar budúceho roku (termín 
28.-30.apríl 2017 a miesto pravdepodobne Svit – prípadne Nitra, Smokovce, 
Ružomberok?), kde by sa mala vydať i filatelistická história SSG (25 rokov), ktorú 
spracuje predseda. Tiež k tomuto stretnutiu dáme zhotoviť ppp a pokúsime sa cez 
Slovenskú poštu zabezpečiť i CDV (ďalšie podnety k programu stretnutia sú vítané). 
Členovia SSG boli vyzvaní, aby pouvažovali a dali námety na známky s kresťanskou 
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tematikou do emisných plánov v rokoch 2018-2030 (treba poslať predsedovi). Diskutovalo 
sa aj o príspevkoch do bulletina (posielať elektronicky, obrázky vo formáte jpg, 
nekonfrontačné, pravdivé,...) Dohodlo sa i na termíne jesenného stretnutia, ktoré bude 
v sobotu 22.októbra 2016 pravdepodobne v Trenčianskej Teplej (dajte si už do kalendára) 

Po skončení oficiálnej časti sa ešte živo vymieňal filatelistický materiál 
a pokračovali diskusie v malých skupinkách. Stretnutia sa zúčastnilo 35 členov a 13 hostí.   

Poďakovanie patrí bytčianskym gabrielistom za výbornú organizáciu, krásne veľké 
miestnosti i chutné občerstvenie. 

Asi 20 prítomných sa o 13.00 hod. presunuli do Bytčianskeho zámku, kde vyše 
dvoch hodín sa im venovala riaditeľka archívu – bolo to veľmi zaujímavé.  

Ján Vallo 
 
 

Nahých odievať, pocestných sa ujať. 
 
 Bol som nahý a priodeli ste ma.... 

Všeobecne sa dá povedať, že šaty majú takmer v celej ľudskej spoločnosti dve 
základné funkcie. Chránia telo človeka pred nepriaznivým prostredím a ľudskú dôstojnosť 
v oblasti pohlavnosti. Už ony nám logicky poukazujú na vzácnosť odevu pre starovekého 
biblického človeka. „Hlavné potreby pre život človeka sú: voda, chlieb, dom a (odev), čo 
zakrýva nahotu.“ (Sir 29, 18) Odev bol úzko prepojený, ba až priam symbolizoval 
konkrétneho majiteľa šiat, alebo plášťa.  

Hodnota odevu ako fyzickej ochrany tela, sa pre človeka vyznačovala v osobitnom 
predpise Zákona o braní vecí ako zálohu. V prípade plášťa sa naliehalo, aby bol aj bez 
zaplatenia dlhu ešte pred „západom slnka“ vrátený dlžníkovi s tým odôvodnením, že je to 
„jeho jediná prikrývka na jeho telo. V čom by spal?“  V prípade vdovy sa odev do zálohy 
ani zobrať nemohol. Odev sa spomína medzi vecami, ktoré mali byť čo najskôr vrátené 
v prípade, že ho niekto stratil a druhý by ho našiel. Sám Boh sa takto vo svojom 
milosrdenstve stavia ako prvý ochranca práva chudobného na odev, ktoré dosvedčuje aj 
svojmu vyvolenému národu, ktorému sa pri putovaní na púšti „odev nezodral“ a „obuv 
nerozpadla starobou“.  

Táto Božia starostlivosť sa 
v ostaných starozákonných spisoch 
neskôr odzrkadľovala ako norma pre 
spravodlivého človeka, ktorý sa páči 
Bohu. Potvrdzujú to proroci Ezechiel 
a Izaiáš. „Ak vidíš nahého, zaodeješ 
ho a pred svojím telom sa neskrývaš.“  
To bolo aj príkladom udalosti, keď 
Izraeliti porazili v bitke Júdovcov a zo-
brali si z nich za korisť množstvo zajatcov. Na napomenutie proroka Odeda „povstali 
mužovia označení podľa mien, ujali sa zajatcov a všetkých, ktorí z nich boli nahí, zaodiali 
z koristi. Obliekli ich, obuli ich, nachovali, napojili a pomazali.„  Ako praktický vzor sa 
neskôr objavuje aj Jób, ktorý sa obhajoval: „Ak núdzneho som bez odevu zazrel ver’ a 
bez prikrývky videl bedára, či jeho bedrá nepožehnávali ma, vlnou mojich oviec sa 
nezahrial?“. Rovnako dáva životné rady svojmu synovi Tobi: „O svoj chlieb sa podeľ s 
hladným a o svoj odev s nahým!“. 

Konečne sa k dobrému skutku zaodetia nahého opäť raz vyjadruje aj samotný 
Ježiš: „Bol som nahý a priodeli ste ma.“ Ako som ukázal, 
odkazuje na dobre známu starozákonnú tradíciu.  

Druhým hlavným významom zakrytia nahoty je 
zachovanie dôstojnosti človeka. Tento problém vystupuje 
už pri rozprávaní o prvých ľuďoch, ktorým vzájomná 
nahota prvotne neprekážala. Ako okamžitý dôsledok či 
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„trest“ za prestúpenie Božieho zákazu sa opisuje známe otvorenie očí a spoznanie 
vlastnej skutočnosti nahoty. Adam i jeho žena sa snažili tento stav provizórne vyriešiť 
pomocou figových listov. To však nestačilo. Dokonalejšie to vykonáva Boh, ktorý hneď po 

vynesení rozsudku, ktorým bolo vyhnanie 
z raja, sa sám ako láskavý rodič ujíma 
svojich detí, keď im „urobil … kožený 
odev a obliekol ich.“ Takto Boh ukazuje, 
že chce človekovi vrátiť jeho postavenie. 
Súbežne sa z toho stáva akoby nový Boží 
príkaz o tom, aby si ľudia  pomocou 
obliekania šiat túto pohlavnú integritu 
navzájom neporušovali.  Neskôr sa zásah 
človeka voči intimite iného brata alebo 
sestry viackrát nazýva ako „odkrytie 

nahoty“. Opak, čiže napodobňovanie Stvoriteľa, by sa malo stať normou milosrdného 
správania. Keď cez proroka Ezechiela opisne Boh rozpráva o svojom vzťahu s ľudom, 
predstavuje sa ako bohatý manžel, ktorý na poli našiel Izrael ako nechcené, odhodené 
dieťa. Po čase starostlivosti vidí, že jeho chovankyňa je  „nahá a holá. […] Vtedy som 
rozostrel na teba okraj svojho plášťa a zakryl som tvoju hanbu.“ 

Vzorom v tejto oblasti sú dvaja Noemovi synovia Sem a Jafet. Na rozdiel od svojho 
brata Chama. Ten, keď našiel svojho nahého opitého otca, išiel im o tom posmešne 
rozprávať. Oni ale „vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu 
nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu.“ Noemovu slabosť tak 
nerozmnožovali, ale snažili sa zmierniť jej dôsledky. 

To je aj našou úlohou v dnešnom svete. Mnohí sú nahí, 
kvôli nedostatku fyzickej ochrany, tepla, alebo kvôli chudobe. 
Mnohí sú nahí v tom, že stratili svoju dôstojnosť, keď sa vzdali 
svojej pohlavnej intimity. Sme teda povzbudení, aby sme 
o nahote iba nerozprávali a nerozširovali ju, ale svojím 
konaním ju čo najviac zmierňovali. Tak, že svojich blížnych 
zaodejeme. 
 Bol som pocestný a pritúlili ste ma.... 

Tento skutok milosrdenstva sa pôvodne viazal skutočne na pocestných, ktorých 
dnes asi stretneme len výnimočne. Veď cez našu krajinu nevedie ani utečenecká cesta. 
Ešte snáď počas leta stretneme nejakých tých pútnikov. 

Musí pocestný prichádzať z cudziny? 
Vôbec nie, všetci sme tu na zemi len pútnikmi 
v cudzej krajine. Každý hľadá prístrešie v 
srdci toho druhého. Jedno príslovie hovorí, že 
pod lampou je najväčšia tma. Často sa stáva 
že tí, ktorí majú najväčší úsmev a na oko 
pôsobia šťastne, sú v skutočnosti tí najväčší 

duchovní bezdomovci. Práve im treba otvoriť svoje 
srdce. Prichýliť ich a zahrnúť svojou láskou. Títo ľudia, 
potrebujú mnoho síl a mnoho vypočutí. Treba sa s nimi 
rozprávať a postarať sa o nich pred ďalšou cestou. 
Tento úkon vyžaduje veľa lásky. 

Preto dnes otvárajme svoje brány milosrdenstva 
a prichyľujme tých, ktorí hľadajú prístrešok lásky. 
Snažme sa pozerať očami pocestného. Vcítiť sa doňho 

a prejaviť mu toľko lásky koľko potrebuje. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších, mne ste robili“, hovorí Pán. 

z internetových podkladov spracoval JV 
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Vznik kresťanského štátu v Kyjevskej Rusi - prví národní svätci 
 
      Kyjevská Rus bola najstarším štátom, ktorý sa v 9.-11.storočí konštituoval 
v slovanskom prostredí východnej Európy. Kyjevský štát vznikol za vlády veľkokniežaťa 
Vladimíra I. Vývoj mladého štátu ovplyvňovala hlavne Byzantská ríša. 
      Podľa legendy prvý prišiel na územie 
Ruska hlásať Božie slovo apoštol sv. Ondrej. 
Priplul po Dnepri, vztýčil kríž a prorokoval vznik 
veľkého kresťanského mesta. Dnes nad pravým 
brehom Dnepra na výčnelku Starokyjevskej hory 
pri obľúbenej ulici Uzviz sa týči Andrejevskij 
kostol (Ukrajina Mi 795). Patrí štátu a je tu 
múzeum. V interiéry vyniká trojradový pozlátený 
ikonostas. Oproti ikonostasu sú obrazy Prijatie kresťanskej viery sv. Vladimírom a káza-
nie sv. Ondreja. Sťahovanie národov zabrzdilo šírenie kresťanstva na niekoľko storočí. 

      V roku 882 novgorodské knieža Oleg dobyl Kyjev a dal ho 
vystavať na sídelné mesto. Stal sa prvým historicky doloženým 
kniežaťom Kyjevskej Rusi. Už koncom 9.storočia začali prichádzať do 
Kyjeva misionári z Konštantínopolu. Vtedy Igorova manželka kňažná 
Oľga spoznala kresťanskú vieru a pred-
pokladá sa, že pri návšteve Konštantí-
nopolu r. 946 bola pokrstená. Vyvinula 
veľké úsilie, aby získala pre kresťanskú 
vieru svojho syna Svjatoslava. V roku 

959 sa o pomoc obrátila na cisára Ota I., aby poslal 
misionárov. Západná misia biskupa 
sv. Vojtecha z Magdeburgu nebola 
úspešná, narazila na odpor Svjatoslava. 
Oľga bola pravoslávnou cirkvou vyhlá-
sená za svätú.  
       Kresťanstvo zapustilo korene 
v Kyjevskej Rusi až vďaka jej vnukovi, 
sv.Vladimírovi. Veľkokniežaťom Kyjev-
skej Rusi sa stal v roku 980. sv. Vladimír 
(956-1015), zvaný Veľký, bol najpopulárnejšie knieža ruského stredoveku. Bol veľmi 
schopný a úspešný vladár (Ukrajina Mi blok 27, Vatikán Mi 946).  
       Najvýznamnejšou udalosťou za vlády Vladimíra bolo prijatie kresťanstva. 
Rozpomenul sa na vieru matky svojho otca sv. Oľgy a na želanie svojej nevesty, 
princeznej Anny, sestry Byzantského cisára Basilea, sa v roku 988 dal v Chersone 
pokrstiť podľa byzantského obradu. Tým posilnil svoje postavenie nielen v Byzancii ale aj 
v ostatnej Európe. Keď sa po svadbe s Annou vrátil do Kyjeva, prikázal rozbiť  a rúcať 
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všetky pohanské sochy. Potom všetkým bojarom a prostým poddaným prikázal, aby sa 
dali pokrstiť. V zástupoch sa schádzali na brehoch rieky Dneper, kde im kňazi udeľovali 
sviatosť krstu. Po krste zmenil svoj život aj Vladimír. Z divého bojovníka sa stal bohabojný 
a spravodlivý panovník. Pri príležitosti 1025.výročia prijatia kresťanstva boli v roku 2013 
vydané poštovými správami Ukrajiny (Mi blok 109), Ruska (Mi blok 186) a Bieloruska (Mi 
blok 106) pekné hárčeky.  
      Prijatie kresťanstva v Kyjev-
skej Rusi malo veľký význam na 
rozvoj písomníctva a knižnej kultúry. 
Podiel na tom mali misionári. 
Metodovi žiaci po smrti sv. Metóda 
sa rozpŕchli z Veľkej Moravy pred 
vpádom Maďarov. Niektorí z nich 
našli útočište v Kyjevskej Rusi. Prišli 
sem dávno predtým ako sa kresťan-
stvo stalo oficiálnym náboženstvom 
a priniesli so sebou staroslovienske 
cirkevné texty a možno aj Metodov preklad Biblie. Vladimír dal príkaz budovať chrámy na 
miestach bývalých pohanských svätýň. Zakladali sa biskupstvá, ktoré neskôr boli 
obsadené domácimi duchovnými. V ruskej cirkvi čoskoro tak prevládol slovanský cirkevný 
jazyk nad gréčtinou. Keď v roku 1015 sv. Vladimír zomrel, oplakával ho všetok ľud. 
       Pred smrťou Vladimír rozdelil krajinu medzi svojich štyroch 
synov. Najstarší syn Svjatoslav však túžil vládnuť sám. Rozhodol 
sa, že bratov jedného po druhom zbaví života. Nábožný Boris bol 
na svätej omši nemilosrdne dobodaný kopijami vrahov, ktorých 
vyslal Svjatoslav. Len čo sa zbavil Borisa, Svjatoslav pozval do 
Kyjeva najmladšieho Gleba. Ten dôverčivo prišiel na návštevu. 
Keď sa plavil po rieke Smiadyň, prepadli jeho čln. Márne prosil 
o milosť, ponechali mu iba krátky čas na modlitbu. Bratovrah dlho 
nevládol. Porazil ho štvrtý z bratov, Jaroslav. Umučeného Borisa 
a Gleba ľudia čoskoro začali uctievať ako svätcov a na ich počesť 
vybudovali chrámy. Mučeníci Boris a Gleb sa stali národnými 
svätcami a sú uctievaní ako ochrancovia ruskej krajiny (Rusko, Mi 624)  

       Jaroslav zvaný Múdry (978–1054) nastúpil na veľkokniežací 
stolec roku 1019. Jeho obdobie vlády možno označiť za vrcholné 
obdobie kultúrneho života Kyjevskej Rusi. Prekladalo sa veľa kníh 
z gréčtiny do ruštiny a to nielen náboženského ale aj svetského 
charakteru. Vznikol prvý zákonník Ruská pravda. Rozvoj 
zaznamenala aj architektúra a výtvarné umenie. Bol v príbu-
zenskom vzťahu s nórskym, francúzskym a maďarským dvorom. 
       Jaroslav Múdry sa chcel rovnať Byzancii. V roku 1037 dal 
postaviť Chrám sv. Sofie, ktorý dal postaviť na počesť víťazstva 
nad Pečenehmi. Konali sa v ňom korunovačné obrady a iné 
slávnostné ceremónie. Stavba katedrály slúžila ako vzor pre ďalšie 

chrámové stavby v Rusi. V interiéry sa nachádzajú vzácne fresky a mozaiky 
z 11.storočia. Známym je vyobrazenie Jaroslava Múdreho a jeho rodiny. Chrám sv. Sofie 
sa nachádza v areály Kláštora sv. Sofie. Je 
súčasťou svetového dedičstva UNESCO 
a jedným zo 7 divov Ukrajiny (Vatikán Mi 947).  
       Ďalej Jaroslav Múdry položil v roku 1051 
základy Pečerského kláštora (Kyjevsko-
pečerská lavra). Je to komplex pravoslávnych 
kláštorov, jaskýň a chrámov z polovice 
11.storočia. Centrálnou stavbou je Uspenská 
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katedrála (Ukrajina Mi 591). Ide o najstarší kláštor, v ktorom vznikla 
Nestorova kronika (ZSSR Mi 1872). Komplex Kyjevsko-pečerská 
lavra je sídlom metropolitu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a je 
zapísaný do zoznamu Unesco.  
       Vláda kniežaťa Jaroslava Múdreho (1019–1054) bola 
vrcholom krátkej histórie Kyjevskej Rusi. Vnútorné boje a zápasy 
o moc potomkov rodu spôsobili, že po smrti Vladimíra Monomacha, 
vnuka Jaroslava Múdreho, v roku 1125 sa Kyjevská Rus ako štátny 
útvar definitívne rozpadla. 

                                                                                                Katarína Vydrová         
        
    

Jubilejný rok svätého Martina v Maďarsku 
 

Pri príležitosti 1700.výročia narodenia sv. Martina Konferencia biskupov v Maďar-
sku vyhlásila v novembri 2015 Jubilejný rok sv. Martina, počas ktorého sa budú konať po 
celom Maďarsku rôzne akcie.  
      Na túto počesť Poštová správa Maďarska vydala dňa 13.marca 2016 príležitostnú 
poštovú známku. Na známke je vyobrazený sv. Martin z Evanjeliára z Kláštora 
v Pannonhalme. Zároveň je na známke vidieť text zo stredovekého kódexu. Známku 
ozvláštňuje pokrytie zlatou fóliou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Sv. Martin sa narodil v roku 316 v Panónii v meste Sabaria, dnes Szombathely v 
západnom Maďarsku, na území rímskej provincie. Ako 15-ročný na želanie otca vstúpil 
do rímskeho vojska. V písomných záznamoch o jeho živote sa spomína, že bol vždy 
ochotný pomáhať, bol dobrej vôle, čím sa odlišoval od ostatných vojakov. Raz, v jeden 
studený zimný večer, pri bráne mesta Ambianum, dnes Amiens vo Francúzsku, stretol 
žobráka. Martin svoj plášť rozdelil mečom na polovicu adal ju na plecia žobráka. Onedlho 
po tomto čine sa mu vo sne zjavil Kristus oblečený v polovici plášťa, ktorý dal žobrákovi. 
Pod vplyvom tohto sna sa roku 339 dal pokrstiť a stal sa mníchom. V roku 361 založil 
v Ligugé vo Francúzsku svoj prvý kláštor. V roku 371 sa stal biskupom v Tours. Chodil po 
celej západnej Gálii, kde kázal a snažil sa o konverziu ku kresťanstvu. Sv. Martin žil 
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v rehoľnej jednoduchosti a pokore. Jeho život až do smrti v roku 397 bol sprevádzaný 
zázrakmi a uzdravovaním. 
      Postava sv. Martina spája rehoľníctvo s pastoračnou službou, Panóniu s Gáliou, 
starovek a stredovek so súčasnosťou, ale predovšetkým spája ľudí, ktorí sa pri slávení 
jeho pamiatky stretnú. Sv. Martin, tento významný svätec kresťanského staroveku 
a stredoveku, sa stal patrónom prvého benediktínskeho opátstva v Pannonhalme v roku 
996, za vlády veľkokniežaťa Gejzu. 

z maďarčiny preložila Katarína Vydrová 
 
 

89. Deň známky v maďarskom Szombathely 
 

Maďarská pošta aj v tomto roku pozdravila najväčšiu udalosť filatelistov 
v Maďarsku. V meste Szombathely sa v dňoch 6.–8.mája 2016 uskutočnil Deň známky, 
Medzinárodná výstava Alpen–Adria a Hunfila 2016. Pri tejto príležitosti boli vydané 
a uvedené do predaja jeden hárček a dve známky, ktoré dokumentujú prítomnosť 
Rimanov a 1700.výročie narodenia sv. Martina v tomto meste. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szombathely, slovensky Kamenec, s počtom obyvateľov okolo 80 tisíc, je 
správnym strediskom Vašskej župy, ktoré vzniklo na mieste rímskeho mesta Savaria/ 
Sabaria. Územie bolo obývané už pred Rimanmi, od mladšej doby kamennej. V dobe 
železnej tu bolo keltské sídlisko, ktoré ležalo na tzv. Jantárovej ceste spojujúce dnešné 
Taliansko s Pobaltím.  
       Za vlády rímskeho cisára Claudia I. v roku 43 po Kr. mesto dostalo názov Colonia 
Claudia Savaria. Veľký rozkvet a budova-nie mesta nastalo za vlády cisára Domitiana. Za 
vlády cisára Trajána bola Panónia rozdelená na hornú a dolnú Panóniu. Ďalší rozvoj 
mesta nastal, keď v roku 193 tu bol vyhlásený za cisára Septimus Severus. Mesto 
navštívili cisári Konštantín Veľký a Valentianus. Konštantín sa usiloval zastaviť úpadok, 
ale nepodarilo sa mu to. Konečný úpadok a rozpad zavŕšilo v roku 455 veľké 
zemetrasenie. Koncom 8. storočia Savaria patrila do Franskej ríše. 
      Na známke nominálnej hodnoty 115 Ft vľavo je náhrobný kameň rímskej rodiny 
Sempronia a vpravo je freska z Biskupského paláca, Konstantin Chlorus vyhlasuje zákon 
v Savarii po jednom víťazstve. 
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      Na známke nominálnej hodnoty 145 Ft vidíme sochu Svätej Trojice a časť svätyne 
v Katedrále.  

Na hárčeku je hlavným motívom herma sv. Martina a hlavica rímskeho stĺpa. 
Hárček má nominálnu hodnotu 600 Ft s príplatkom 300 Ft na podporu organizovanej 
filatélie v Maďarsku. 

                                                                                                    Katarína Vydrová  
 
 
 Sv.Peter a Pavol, apoštoli 
 

Svätí Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Naši 
predkovia ich nazývali apoštolskými kniežatami. Vyjadrovali tým ich 
výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a v prvotnej Cirkvi.  

Niektorí kresťanskí myslitelia, napr. Francúz Jean Guitton, 
sa pozastavovali nad skutočnosťou, že spomenutí apoštoli 
predstavujú dve veľmi rozdielne, ba v mnohom protichodné 
osobnosti, a predsa ich Cirkev pravidelne spája a spoločne ich 
uctieva. Je to hádam iba preto, že obidvaja nakoniec pôsobili v 
Ríme a tam i zomreli mučeníckou smrťou? 

Historicky tu môže byť základ ich spoločnej úcty. Ale ich 
význam a spoločné miesto v Cirkvi sa neopiera len o historicko-miestnu zhodu ich 
pôsobenia. Práve ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a 
zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo 
základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť katolíckej Cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, 
jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú 
priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus. 

Boží Duch sa prejavuje v celých dejinách Cirkvi touto dvojitou cestou Petra a 
Pavla. V Cirkvi sa spája Petrova vernosť pôvodnému s Pavlovou priebojnosťou nového, 
Petrova autorita s Pavlovou slobodou, Petrova pravda a jednota s Pavlovou 
univerzálnosťou a prorockým dynamizmom. 

Pozrime si však bližšie, kto boli títo dvaja veľkí apoštoli. 
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Apoštol sv. Peter 
Sv. Šimon Peter sa narodil v Betsaide pri Tiberiadskom 

jazere. Jeho otec sa volal Ján (Jonáš). Spolu s ním a s bratom 
Ondrejom, tiež apoštolom, boli pôvodne rybármi. Bol to Ondrej, 
ktorý doviedol svojho brata Šimona k Ježišovi. Vtedy mu Ježiš dal 
meno Kéfas, po grécky Petros, čo znamená skala. Sv. Peter sa 
spomedzi apoštolov najviac spomína v evanjeliách. Podľa týchto 
opisov si môžeme dosť presne poskladať jeho život, ale aj povahu. 
Zdá sa, že mal sangvinický temperament. 

Sv. Lukáš opisuje situáciu, keď Šimon na Ježišovo slovo 
spustil sieť do mora a chytil 
obrovské množstvo rýb. Peter 
vtedy padol Ježišovi k nohám a 
povedal mu: „Pane, odíď odo 
mňa, lebo som človek hriešny.“ Ježiš mu povedal: 
„Neboj sa, od teraz už budeš loviť ľudí.“ Odvtedy Peter 
chodil s Ježišom, počúval ho a nasledoval. Keď sa raz 
pýtal Ježiš, za koho ho pokladajú, odpovedal práve on: 
„Ty si Mesiáš, Syn pravého Boha.“ Kristus mu povedal: 
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a 

brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo rozviažeš na 
zemi, bude rozviazané v nebi, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi.“ Peter sa vždy 

spomína ako prvý v zozname apoštolov. Patril k 
dôverníkom Ježiša, spolu s Jánom a Jakubom. 
Týchto troch zobral Ježiš so sebou na horu Premenenia, pri vzkriesení Jairovej dcéry a 
takisto aj v Getsemanskej záhrade ich pozval k spoločnej modlitbe. Keď ich Majstra zatkli, 
hneď sa postavil s mečom na odpor. Zanedlho však Ježiša trikrát zaprel, hoci predtým 
tvrdil, že s ním pôjde všade a neopustí ho. Po vzkriesení to bol on, ktorý spolu s 
apoštolom Jánom pribehli k hrobu, aby sa presvedčili, či je pravda to, čo im vyrozprávali 
ženy. Sv. Ján apoštol spomína ešte jednu osobitnú príhodu, ktorá sa stala po vzkriesení a 
je dôležitá vzhľadom na osobu Petra. Kristus sa ho trikrát spýtal, či ho má rád. Peter 
zakaždým odpovedá „áno“. Ježiš mu vtedy odpovedá tiež trikrát: „Pas moje ovce.“ Po 
nanebovstúpení má Peter neodškriepiteľné prvenstvo medzi apoštolmi. Na jeho slovo 
ustanovili ďalšieho apoštola namiesto zradcu Judáša, on začína prvý hovoriť pri zoslaní 
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Ducha Svätého. On sa spomína ako prvý, ktorý urobil zázrak, on vyniesol rozsudok nad 
klamstvom Ananiáša a Zafiry. 
Peter potom ďalej pôsobil v Jeruzaleme. Pokrstil 
pohana Kornélia, čím sa otvorili brány Cirkvi aj pre 
pohanov, nielen pre Židov. Herodes Agrippa ho 
uväznil, ale v noci k nemu prišiel anjel a zázračne ho 
vyslobodil z väzenia. Potom horlivo účinkoval v 
Jeruzaleme, v Antiochii, v Korinte a v Ríme. Pravde-
podobne v Ríme napísal svoj prvý list, kde hovorí o 
Ríme ako o Babylone. Zomrel mučeníckou smrťou 
asi roku 64 v Ríme, podľa tradície ho ukrižovali dolu hlavou 
na Vatikánskom pahorku. Na tom mieste teraz stojí Bazilika 
sv. Petra, jej svätyňa je presne nad miestom, kde sa podľa 
tradície nachádza Petrov hrob. Jeho relikvie sú uložené v 
hlavnom oltári baziliky. Zobrazuje sa ako starší muž s kľúčmi 
a knihou. Jeho symbolmi sú tiež obrátený kríž, loďka a 
kohút.  

Apoštol sv. Pavol 
Sv. Pavol sa narodil niekedy v rokoch 5-10 po Kristovi v 

Tarze v Cilícii (južné Turecko) v židovskej rodine, ktorá požívala 
práva rímskeho občianstva. Dostal vynikajúce vzdelanie, najprv v 
samotnom Tarze v helenistickej škole a neskôr v Jeruzaleme pri 
nohách slávneho učiteľa Gamaliela. Popritom – ako správny Žid – 
sa vyučil stanárskemu remeslu. Vyrábal stany alebo lodné plachty, 
čo bol vtedy veľmi hľadaný tovar. 

V prvom rade však ostal dôsledným, až fanatickým 
farizejom. Zahorel nenávisťou proti novému učeniu, ktoré hlásal 
Ježiš Kristus a jeho apoštoli. Bol pri kameňovaní sv. Štefana. 
Nekameňoval ho síce priamo, ale strážil šaty katom. Potom si 
vymohol dovolenie na prenasledovanie kresťanov aj v Damasku. 
No na ceste do tohto mesta sa mu zjavil sám Ježiš Kristus. Na tri dni z toho oslepol, ale 
potom sa dal pokrstiť a niekoľko dní nato už ohlasoval v synagógach Ježiša Krista a 
rozprával o tom, čo sa mu prihodilo. Židom sa to nepáčilo a chceli ho zabiť. On im však 
ušiel (jeho učeníci ho spustili v koši cez hradby) a odišiel na juh do púšte, ktorá siaha až 
do Arábie, aby sa pripravil na apoštolský úrad. Asi po troch rokoch sa vrátil späť do 

Damasku a odtiaľ do Jeruzalema, aby vyhľadal apoštolov. 
Avšak každý sa ho bál – kvôli jeho povesti prenasledovateľa 
kresťanov. Vtedy sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k 
apoštolom Petrovi a Jakubovi a porozprával im, ako si Pavol 
počínal v Ježišovom mene. Z Jeruzalema odišiel Pavol asi 
na štyri roky do Tarzu. Potom spolu s Barnabášom zamierili 
do Antiochie, kde hlásali evanjelium medzi pohanmi. 

V Antiochii dostal milosť, že bol „uchvátený až do tretieho neba“. Aby však 
nespyšnel, bol mu daný do tela osteň, satanov posol, aby sa nevyvyšoval. Z Antiochie sa 
potom vrátil do Jeruzalema, kde bol spolu s Barnabášom „oddelený“, to znamená, že ich 
oficiálne poverili hlásať evanjelium. „Oddeliť“ znamená v našom zmysle vysvätiť. V roku 
47-48 spolu s Jánom Markom (Marek evanjelista) a Barnabášom vykonal prvú misijnú 
cestu na Cyprus a do južných provincií Malej Ázie (Antiochia v Pizídii, Ikónium, Lystra, 
Derbe). Založili nové cirkevné spoločenstvá, ale zakúsili aj veľa prenasledovania. Druhá 
misijná cesta sa udiala v rokoch 49-52 v spoločnosti Sílasa do Malej Ázie a na 
európskom kontinente (Filipy, Solún, Atény a Korint). Počas tretej misijnej cesty (53-58) 
sa tri roky zdržal v Efeze. Prostredníctvom spolupracovníkov založil kresťanské 
spoločenstvá v Kolosách, v Laodicei a v Hierapole. Kvôli prenasledovaniu musel z Efezu 
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odísť cez Macedónsko do Korintu. Späť do Jeruzalema sa vrátil cez Macedónsko, 
Troadu, Milét, Týrus a Cézareu. Zažil mnoho utrpenia, sklamania, ale aj radosti z 
apoštolátu a služby Bohu. V Jeruzaleme ho uväznili a vďaka tomu sa dostal do Ríma. 

V Ríme bol vo väzení, jeho jediným 
verným spoločníkom bol Lukáš (evanjelista). 
Posledné roky jeho života sú však pre nás 
zahalené tajomstvom. Pravdepodobne ho v 
Ríme z väzenia prepustili, počas Nerónovho prenasledovania kresťanov asi nebol v 
Ríme, snáď bol vtedy v Španielsku alebo na Východe. Bol v Macedónsku, Efeze, v 
Miléte, v Troade, na Kréte a zrejme aj v Nikapole, kde ho asi znovu uväznili a odviedli do 
Ríma (asi r. 67). Je s ním iba Lukáš. Po odsúdení ho sťali mečom pravdepodobne na 
mieste v blízkosti Ostijskej cesty. Toto miesto sa volá Tre Fontane a dnes tam stojí kostol 
a kláštor trapistov. Podľa tradície ho pochovali na cintoríne pri Ostijskej ceste na ľavom 
brehu rieky Tiber. Cisár Konštantín Veľký dal nad jeho hrobom vystavať menšiu baziliku. 
Namiesto nej tam teraz stojí nádherná bazilika sv. Pavla, ktorá bola dokončená r. 1854. 

Sv. Pavol sa zvykne nazývať „apoštolom národov“, pretože je najväčším 
misionárom všetkých čias a jeho listy sa čítajú ako Božie slovo na celom svete. 

 spracoval JV 
 
 

Sv. Svorad a DEKD 2015 v Nitre 
 

DEKD – čiže Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015 v 
Nitre boli príležitosťou, keď Mesto Nitra a Zoborský skrášľovací 
spolok predstavili nitranom i návštevníkom mesta krásu, aj vzác-
nosť vybraných pamiatok mesta pod Zoborom, nazývaného aj mat-
ka slovenských miest. Propagačno-informačný panel, ako aj jeden 
z výstavných panelov a príležitostná poštová pečiatka dosvedčovali, že sa na podujatí 
podieľali aj filatelisti - gabrielisti. Výstavu v galérii obchodého domu v centre mesta otvoril 
dňa 11.9.2015 zástupca primátora PhDr. Ján Vančo, PhD. Prítomným, ako aj televíznym 
divákom priblížil niektoré nové sprístupnené pamiatky, predovšetkým Zoborský kláštor, 
ale aj Martinský vrch so základmi predrománskeho kostola. MVDr. Milan Šajgalík, 
predseda KF 52-51 pri DMS v Nitre predstavil príležitostnú poštovú pečiatku, ktorá sa po 
celý nasledujúci týždeň používala na Pošte Nitra 3, vzdialenej iba niekoľko krokov od 
expozície. Z textu a dátumu na PPP je zrejmé, že bola vytvorená a používaná na 
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pripomenutie dní európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre v roku 2015. Čo môžeme 
vyčítať z jej obrazovej časti? Panoramatická silueta Zoborských vrchov prikrýva a 
zjednocuje osobnosti, udalosti aj artefakty, ktoré sa viažu s úbočiami obrátenými k mestu. 
Postava prerastajúca cez oválny rámec naznačuje, že svojim významom prekračuje 
miestny význam. Veď známy zoborský pustovník Andrej - Svorad, spolu s jeho mladším 
spolubratom Beňadikom sa stali (v r. 1083) prvými svätcami stredovekého Uhorska a 
teda aj Slovenska. Po smrti boli pochovaní v biskupskom chráme – katedrále sv. Emerá-
ma v Nitre a od tých čias sa uvádza patronícium ako “Bazilika sv. Emeráma, Svorada a 
Beňadika”. Takto je to uvedené už v známej Zoborskej listine z roku 1111. Ľavú časť PPP 
zapĺňa strieborný franský poldenár – minca Karola III., nájdená na zoborskom úbočí - pri 
základoch kostola sv. Martina v areáli bývalých kasární. 

Kresťanská história najstaršieho mesta na Slovensku sa dala vyčítať aj z filatelis-
tického panelu, na ktorom dominovalo 10 grafických dokumentov v podobe reprodukcií 
známok, hárčekov a príležitostných pečiatok so stručným sprievodným slovom.  

Vráťme sa ešte k nášmu svätcovi, patrónovi mesta Nitra a diecézy, ktorého sochu 
v životnej veľkosti môžeme vidieť v areáli Zoborského kláštora. Tam ju 17. júla 2015 
posvätil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Aj pri tejto príležitosti boli 
nitrianski filatelisti, gabrielisti, kde vystavili exponát „Zoborský kláštor a katedrála v Nitre“, 
ktorý iba pár dní pred tým, získal pozlátenú medailu na medzinárodnej výstave v poľskom 
Glogowe. 

Milan Šajgalík 
 
 

200.výročie pomníka sv. Floriána v Močenku. 
             

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva si pripomíname 200.výročie osadenia 
pomníka sv. Floriána v Močenku. Sv. Florián je nám známy ako patrón hasičov.  
        Socha sv. Floriána stojí pri vchode do biskupského kaštieľa. V areáli biskupského 
kaštieľa v  tom čase  ešte stál drevený  kaštieľ (letohrádok), v ktorom pôsobil veľký syn 
slovenského národa biskup Jozef Kluch. Ponúka sa nám otázka, nemohol byť autorom 
myšlienky i sponzorom sochy sv. Floriána práve biskup Jozef Kluch, o ktorom je známe, 
že bol veľkým mecénom? V prospech vyslovenej hypotézy hovorí aj ďalší fakt a to, že 
celý biskupský kaštieľ bol postavený z dreva, náchylného na požiar. V minulosti, roku 
1760 zhorelo celé mestečko Močenok a vrátane biskupskej kúrie (kaštieľa), keďže všetky 
domy boli postavené z dreva. Kto by nechcel mať mocného patróna blízko pri sebe? 
Sv. Florián je tu zobrazený v jemu typickej podobe, ako rímsky dôstojník, alebo vojak s 
prilbou na hlave a so zástavou v ľavej  ruke. Pravou rukou vedrom vody hasí horiaci dom. 
        V minulosti bol sv. Florián znázorňovaný i ako vojak s krížom na prsiach 
a s vojenskou zástavou, avšak najstarším symbolom sv. Floriána bola mučenícka palma 
a meč. Hovorí sa, že prvé nádoby v jeho ruke mali vraj obsahovať vodu života, ktorá má 
hasiť vyprahlosť a zlo. 

Úcta k sv. Floriánovi je rozšírená v Čechách, na Slovensku, v Poľsku, ale  najviac 
si ho uctievajú v Rakúsku a Bavorsku. Na Slovensku má patrocínium sv. Floriána 16 
kostolov a jeho sviatok slávime 4.mája ako Deň hasičov a záchranárov.   
 Vzácna socha sv. Floriána bola poškodená vandalmi a preto ju v roku 1988 
zrenovoval majster Jurkáčik. Druhýkrát bola socha zrenovovaná v roku 2001. V súčas-
nosti je socha vážne poškodená a vyžaduje si celkovú renováciu. 

Klub filatelistov 52-46 Močenok si uctil sv. Floriána vydaním príležitostného lístka 
s vyobrazením jeho sochy v Močenku s rovnomennou príležitostnou poštovou pečiatkou, 
ktoré si 7.5.2016 na pamiatku domov odniesli všetci účastníci okresnej súťaže zručnosti 
siedmych hasičských družstiev . 

Filatelistický materiál pozri na strane 23. 
 Jozef  Kútny (krátené) 
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Zaujímavosti o prvých vianočných poštových známkach 
 
 Pri posielaní vianočných pohľadníc a pozdravov som si položil otázku, kto vlastne 
vydal prvú vianočnú poštovú známku a kedy sa tak stalo. Zvedavosť bola silná. Po pár 
hodinách strávených na internete som však zistil, že neexistuje jednoznačná odpoveď. 
Záleží na tom, aké kritérium si zvolíme.  Ak za prvé vianočné známky považujeme tie s 
prvým nápisom „Vianoce,“ tak by to bola Kanada. Pokiaľ by išlo o prvý vianočný motív, je 
to Brazília. Prvá známka so zobrazením narodenia Ježiša Krista je z Maďarska a prvá 
vydaná z príležitosti Vianoc pochádza pravdepodobne z Rakúska. Pozrime sa postupne 
na niektoré zaujímavosti o týchto známkach a príbehy, ktoré stoja za ich vznikom. 
 Na konferencii Svetovej poštovej únie vo Washingtone, v roku 1897 agitoval 
správca Kanadskej pošty, sir William Mulock, aby sa mohlo používať poštovné vo výške 
jednej penny (Penny postage) aj medzi všetkými národmi Britského Impéria. Vtedy 
neuspel, no pri jeho návšteve Veľkej Británie v roku 1898 bol jeho návrh opätovne 
prerokovaný. Uznesenie z júla 1898 napokon umožnilo krajinám ríše zvoliť si používanie 
„Penny postage,“ pokiaľ sa tak rozhodnú a bude to pre nich cenovo výnosné. Kanada tak 
učinila s platnosťou od Vianoc toho istého roku. Pripravovaná známka s hodnotou 2 
penny zobrazovala mapu sveta s krajinami Britského Impéria. Čo z nej však spravilo prvú 
vianočnú známku?  
 V tej dobe museli byť všetky návrhy známok pre 
britské kolónie schválené samotnou kráľovnou Viktóriou. 
Traduje sa, že poštový úradník pri prerokúvaní novej 
kanadskej známky s Jej Veličenstvom povedal, že nová 
známka by mohla slúžiť ako pocta princovi. Mal na mysli 
Princa z Walesu, ktorého narodeniny boli 9. novembra, 
teda v deň pôvodného dátumu vydania známky. Kráľovná 
Viktória sa na to však nevrlo opýtala: „Ktorému princovi?" 
Predstava, že by sa poštová známka mala spájať s inou kráľovskou postavou než s ňou, 
sa jej totiž vôbec nepáčila. Úradník sa vynašiel a rýchlo zareagoval: „Prečo, Vaše 
Veličenstvo? Predsa princ mieru, knieža pokoja," s odkazom na Vianoce a Ježiška. V 
dôsledku toho vydaná známka (oficiálne uzrela svetlo sveta až 7. decembra 1898) 
obsahovala okrem mapy ríše aj slová "XMAS 1898" (Vianoce 1898). Preto je mnohými 
považovaná za prvú vianočnú známku na svete.  

V roku 1935 boli britským armádnym jednotkám v 
Egypte pridelené známky s pretlačou "Xmas 1935“ (Vianoce 
1935), ktorú mohli použiť na vianočnú korešpondenciu svojim 
rodinám. 

Rakúske známky „vianočných pozdravov“ (z ang. "Christmas Greeting" stamps) z 
roku 1937 zobrazujúce ruže a znamenie zverokruhu boli pravdepodobne prvé vydané pri 

príležitosti Vianoc (podľa katalógu Stanley Gibbons).  

 
Brazília vydala v roku 1939 štyri príležitostné príplatkové poštové známky, ktoré 

zobrazujú symboly Vianoc: troch kráľov a hviezdu, dieťa a anjela, dieťa a súhvezdie 
Južný Kríž a matku s deťmi.  

V roku 1941 vydalo Maďarsko poštové známky s príplatkom k sláveniu Vianoc pre 
oddiely bojujúce v druhej svetovej vojne (nápis Honvédeink Karácsonya). A bola to opäť 
maďarská pošta, ktorá o dva roky neskôr, v roku 1943, vydala prvé známky na svete 



 16 

zobrazujúce scény z narodenia Ježiša Krista. Táto trojica známok predstavuje 
zvestovanie dobrej noviny pastierom, narodenie malého Ježiška a klaňanie troch kráľov.  

 
Pri všetkých spomenutých známkach sa však jednalo iba o príležitostné vydania.  

 Na ďalšie vianočné známky sa čakalo do roku 
1951, keď Kuba vydala dve známky so zvončekmi a 
kvetom prýštec najkrajší, ľudovo nazývaným vianočná 
ruža, resp. vianočná hviezda. V 50-tych rokoch násled-
ne vydali vianočné známky Haiti (1954), Luxembursko a 
Španielsko (1955), Austrália, Južná Kórea, Lichtenštajn-
sko (1957) a Vatikán (1959). V prípade Austrálie, sa 
jednalo o prvú krajinu, kde sa vydávanie vianočnej 
emisie stalo každoročnou tradíciou. Viaceré 
krajiny ich nasledovali v 60-tych rokoch, vrá-
tane Spojených štátov (1962), Kanady (1964) 
a Veľkej Británie (1966). Vydanie prvej 
vianočnej poštovej známky Spojených štátov 
amerických v roku 1962 vyvolalo verejnú 
diskusiu, najmä zo strany zástancov odluky 
Cirkvi od štátu, ktorí nesúhlasili s jej vydaním. Vydanie známky napokon nebolo zrušené, 
práve naopak, bol po nej obrovský dopyt, náklad 350 miliónov kusov sa vypredal veľmi 
rýchlo. Do konca roku 1962 Americká pošta dotlačila ďalšie kusy a celkovo distribuovala 
až 1 miliardu týchto známok. Úspech tejto emisie medzi zberateľmi podmienil každoročné 
vydávanie vianočnej známky. 

M.Ignaťák 
  
 

V krátkosti o zbieraní vianočných poštových známok 
 
 V súčasnej dobe už existujú tisíce vianočných známok z celého sveta. Ich 
zbieranie je populárnym námetom tematických zberateľov. Často sú tlačené vo vysokom 
náklade, čím sú pomerne rozšírené a vďaka nižším nominálnym hodnotám aj cenovo 
dostupné pre začínajúcich filatelistov. Ďalšou výzvou pre zberateľov môže byť získanie 
obálok s pečiatkou zo Štedrého dňa, prípadne z dňa Božieho narodenia 25. decembra, 
keď je vo viacerých krajinách otvorených len minimálne množstvo poštových úradov.  
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Ďalšia cenná celistvosť je obálka 
odoslaná z určitých špecifických 
miest. Na svete nájdeme viacero 
lokalít s pojmom „Christmas“, 
resp. „Noel“ (Vianoce) v názve, 
napr. Vianočný ostrov, mestečko 
Christmas na Floride, mestečká 
s názvom Santa Claus, prípadne 

North Pole (Severný pól) na Aljaške - sídlo Santa Clausa. V roku 1969 bol dokonca vytvo-
rený Klub zberateľov vianočných poštových známok. (http://www.christmasphilatelicclub. 
org/) 
 V súčasnosti už vydáva vianočné známky viac než 160 poštových správ, väčšina z 
nich pravidelne, každý rok. Jedná sa skôr o krajiny s prevahou kresťanského vierovyzna-
nia. Výnimkou je napríklad Palestínska samospráva, ktorá vydáva vianočné známky od 
roku 1995.  
 Okrem vianočných poštových známok sa môžeme stretnúť aj s nepoštovnými 
vianočnými známkami. Tie však nie sú vydávané oficiálnymi poštovými správami. 
Filatelisti ich poznajú pod pojmom „popolušky“ (z ang. cinderellas). Sú však neodmysliteľ-
nou súčasťou vianočnej pošty mnohých krajín už viac než sto rokov. 
 Tieto známky, prípadne nálepky, sa umiestňujú na obálky a balíky počas 
vianočného obdobia za účelom získavať prostriedky pre charitatívne organizácie a 
zvyšovať v ľuďoch povedomie dobročinnosti. V súčasnosti sa obzvlášť spájajú s 
podporou výskumu, prevencie a liečenia pľúcnych chorôb, ako je tuberkulóza, ďalej s 
červeným krížom a so sociálnou starostlivosťou o dieťa.  

Začalo to koncom roku 1903, keď dánsky poštár  Einar Holboell 
dostal zaujímavý nápad. Nalepiť na list alebo balík vedľa poštovej znám-
ky ešte jednu známku navyše. Peniaze za ne by mohli pomôcť choroba-
mi postihnutým deťom, ktorých sa zimnými kodanskými ulicami potulova-
lo mnoho. Po porade s kolegami sa rozhodli predložiť túto ideu dánske-
mu kráľovi Kristiánovi IX. Kráľ poštárov prijal a ich návrh schválil.  

 
Nasledujúci rok sa v predvianočnom období predali 4 milióny týchto špeciálnych 

známok. Výnos išiel na pomoc deťom postihnutým tuberkulózou. O rok neskôr sa táto 
myšlienka rozšírila do ďalších škandinávskych krajín (Švédsko, Island...), v roku 1907 ich 
nasledovali Spojené štáty a o rok neskôr aj Kanada. Na väčšine týchto známok je 
vyobrazený medzinárodný symbol boja proti TBC - dvojramenný lotrinský kríž.  

M.Ignaťák 
 

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

http://www.christmasphilatelicclub


 18 

Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
4.5.2016: Karel IV. 
- nominálna hodnota: 54.-Kč (Aršík) 
- autor výtvarného návrhu aršíku: Jan Kavan 
- autor rytiny: Miloš Ondráček 
- technika tlače: plnofarebný ofset s čiernou rytinou  

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

Podobizna císaře římské říše a českého krále 
Karla IV. podle tradice, která se opírá o jeho dobová 
vyobrazení, u nichž se realizmus teprve probouzel ze 
středověkého schematizmu. 

Velký státník, obratný diplomat, vzdělaný, 
kultivovaný, moudrý a cílevědomý budovatel zde 
vznešeným gestem přenechává výsledky svého 
usilování následným generacím. Na toto mimořádné 
duchovní, kulturní i hmotné dědictví jsou v celé 
kompozici různé odkazy. Na samotné známce je to 
stylizace iniciály Karlova jména ze zakládací listiny 
pražské univerzity. K této podstatné události směřuje 
i výjev zobrazený na hlavním kupónu. Král zde symbolicky předává zakládací dekret do 

rukou sv. Václava. Nejde ovšem o přímou 
citaci z univerzitního pečetidla. Zachováno je 
jen kompoziční schéma. Výtvarník zároveň 
poukázal i na to, že právě Karel založil 
nadčasovou národní patronaci tohoto světce. 
Byla použita jeho známá podoba od Jindřicha 
Parléře (byť se jedná o dílo z pozdější doby) 

ze Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta. Na gigantický 
projekt tohoto chrámu poukazuje zase půdorys v pozadí. 
Katedrálu, ale i obecně rozsáhlou stavební činnost, kterou 
Karel inicioval, evokují architektonické prvky opěrného 

systému vrcholné gotiky, tvořící rámec aršíku. Do této oblasti patří i konkrétní stavby z 
oblasti Karlova mostu. Velkorysé, urbanisticky prozíravé založení Nového města 
pražského tvoří uliční strukturu prolínající se celým aršíkem. Vytříbenost všech druhů 
umění mají symbolizovat múzy hrající na hudební nástroje. A konečně i podpora 
zemědělství a veškerého hospodářství (podpora zakládání rybníků a vinic, zavádění 
nových druhů ryb – parmy) je charakterizována v malém kupónu.  

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně razítka prvního dne vydání. V 
obrazové části obálky je volně parafrázované vyobrazení, kde král zakládá město. Obálka 
je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě hnědočerné. Razítko vychází z kružby 
gotického okna, do které je zarámována iniciála K. a text: PRAHA, 4. 5. 2016. 

 
18.5.2016: Pražský hrad: Lucas Cranach 
- nominálna hodnota: 38.-Kč  
- autor výtvarného návrhu: Lucas Cranach 
- autor rytiny: Miloš Ondráček 
- technika tlače: päťfarebná oceľotlač z plochých dosiek 

Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto 
známke nasledovné:    
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Detail z fragmentu Pražského oltáře – pravá část zobrazující sv. Barboru 
Lucas Cranach starší (4. října 1472 Kronach u Bamberka–16. října 1553 Výmar) 

byl velký německý renesanční malíř, tiskař, obchodník a přítel M.Luthera. Lucas Cranach 
starší prožil plodný, naplněný život. Žil v období nepokojů a rebelií, reformačního a 
protireformačního úsilí. Umění této doby prodělávalo neméně bouřlivé změny, za 

Cranachova života došlo k jistému odklonu od ideálů 
německé renesance a nové výtvarné vnímání světa se 
projevilo v podobě manýrismu. Mladý Cranach se 
vyučil v rytecké dílně svého otce Hanse Malera (jeho 
příjmení znamená malíř a označuje profesi, ne jeho 
původ), která tehdy realizovala významné zakázky pro 

okolní vesnice a města. Jistě někdy kolem roku 1495 podnikl cestu 
do Norimberka, kde byl celoživotně ovlivněn díly velkého německého 
umělce a rytce Albrechta Dürera. Mladý Cranach pak působil mezi 
lety 1501–1505 ve Vídni, kde se setkal s okruhem humanistických 
učenců z vídeňské univerzity v čele s Conradem Celtisem. Díla 

vzniklá během vídeňského pobytu řadí Cranacha mezi zakladatelské osobnosti takzvané 
Dunajské školy. Z těchto děl můžeme jmenovat například „Svatební diptych“ 
(Dr.Johannes Cuspinian a Anna Cuspinianová, 1502), „Sv. Jeroným jako poustevník“ 
(1502, Kunsthistorisches Museum, Vídeň) a „Ukřižování Krista“ z roku 1503, dnes v Alte 
Pinakothek, Mnichov. V roce 1505 se stává dvorním malířem a později i diplomatem 
saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého ve Wittenbergu, který dobře rozpoznal umělcovo 
nadání a rozhodl se jej podporovat. Zde, ve staroslavném Wittenbergu, také Cranach 
zakládá prosperující dílnu se stále vzrůstajícím počtem učedníků a pomocníků. Poslední 
léta svého života strávil Cranach ve Výmaru, kde také 16. října 1553 zemřel. 
 
 

Kronika SV. GABRIELA 
 
- z Poľska sú pekné maľované vajíčka z veľkonočnej pošty  
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- z Českej republiky je i „vajíčková“ veľkonočná pečiatka z Kraslic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- z Rakúska prišli pozdravy z Melku (krásny historický kríž) a z Viedne (Panna Mária 
Ustavičnej pomoci) 
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- pekná frankatúra bola na maďarskej korešpondencii i na obálke z Milána 
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- z Poľska sú tu i príležitostné pečiatky: z Gnezdna sv. Vojtech, z Poznane 1.050.výročie 
„Krstu Poľska“ i FDC k Mimoriadnemu Svätému roku Milosrdenstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- z Nemecka známka i pečiatka z Altöttingu 
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- a opäť je tu niečo i z „močenskej dielne“: Mimoriadny Svätý rok Milosrdenstva 
a sv. Florián 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2015 ostalo nezaplatených ešte 15 príspevkov (ev. čísla: 48, 82, 87, 92, 95, 
97, 103, 104, 111, 128, 135, 161, 165, 167, 170). 

Za rok 2016 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 
13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 45, 49, 53, 54, 62, 65, 66, 70, 71, 
72, 74, 75, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 99, 102, 105, 106, 108, 113, 123, 124, 125, 126, 127, 
129, 130, 131, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 179. 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený.  
 
Členská základňa SSG – stav k 10.6.2016 

Marcové číslo nášho bulletinu mi prišlo späť s poznámkou „zomrel“. Vo veku 73 
rokov Rudolf OLÁH (ev.č. 108) z Medzibrodu. Členom SSG od roku 1997. Pamätajme 
na neho v našich modlitbách. Nech odpočíva v pokoji. 

Pred stretnutím v Bytči vystúpila zo SSG Silvia FECSKOVÁ (ev.č. 169) z Bardejo-
va. Členka od roku 2012. Ďakujeme jej za členstvo a prácu v SSG a prajeme jej veľa 
spokojnosti v osobnom živote.   

Ku dňu 10.6.2016 je celkový počet členov v SSG 103 (SR – 93, ČR – 7, Poľsko – 
2, Rakúsko – 1) 
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