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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

52.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční 28.-30.apríla 2017 v Dolnom Smokovci č. 19 v Charitnom dome 
(zastávka tatranskej elektrickej železnice – Pod lesom) s týmto programom: 
Piatok 28.4.2017:   16.00  - otvorenie výstavy v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade 
                                18.30  - slávnostná večera v Charitnom domove 
                                         - možnosť filatelistickej výmeny v Charitnom domove 
                                         - nocľah v Charitnom domove 
Sobota 29.4.2017:    8.00 - raňajky 

  9.00  - pracovné zasadanie SSG v Charitnom domove 
           11.00  - sv. omša v kaplnke Charitného domova 
           12.00  - slávnostný obed v Charitnom domove 
                      - možnosť prezrieť si výstavu, mesto Poprad 
       18.00  - večera  
                 - možnosť filatelistickej výmeny v Charitnom domove 
                 - nocľah v Charitnom domove 

Nedeľa 30.4.2017:    8.00  - raňajky 
- voľný program 

   12.00  - obed 
 Je to stretnutie, kde si chceme pripomenúť 25 rokov vzniku SSG. Teda i program je 
trochu náročnejší. Pár slov k niektorým bodom programu: 
- výstava v kostole sv. Cyrila a Metoda (Poprad – Sídlisko Juh, nám. sv. Cyrila 

a Metoda); exponáty budú na cca 80 výstavných plochách; výstava bude otvorená od 
28.4. do 7.5. pred a po sv. omšiach a tiež na požiadanie. Počas stretnutia okrem piatku 
keď je o 16.00 otvorenie tak i v sobotu a v nedeľu odpoludnia od 14.00 do 17.00. Na 
otvorenie výstavy budú pozvaní i viacerí hostia. Pošta Poprad bude používať 
príležitostnú poštovú pečiatku k výstave.   

- slávnostná večera; spojená s príhovormi hostí, odmenením aktívnych členov SSG; po 
večeri bude až do nočných hodín k dispozícii malý bufet. Možnosť ubytovania od 8.00.  

- pracovné zasadanie SSG; pravidelné jarné stretnutie s klasickým programom; 
občerstvenie bude len nealko nápoje a káva (tí čo budú spať z piatka na sobotu budú 
mať raňajky; slávnostný obed bude pre všetkých prihlásených).  

- sv. omša: hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. 
- kto ostane spať na nedeľu, tak bude mať zabezpečenú večeru, raňajky a obed.  

Zdá sa podľa prihlásených, že stretneme sa v peknom počte. Ak nie ste prihlásení 
a rozhodnete sa na poslednú chvíľu, tak ak dáte vedieť do stredy 26.apríla, tak ešte 
stravu môžeme objednať (večeru v piatok a obed v sobotu – je to zdarma, no objednávať 
sa bude podľa počtu prihlásených!!!) a máme ešte nejaké miesto voľné i na ubytovanie.  

Tí, ktorí prídu osobným autom majú možnosť parkovať pri Charitnom dome. 
Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu. 

  
  

Milí priatelia! 
 
Pred jubilejným stretnutím dostávate ešte ďalšie číslo nášho bulletinu, aby ste boli 

aktuálne informovaní. V pozvánke máte už presný program i nejaké spresnenia. Samo-
zrejme, že aby sa stretnutie mohlo ozaj dobre zorganizovať je potrebné z vašej strany sa 
i ozvať či prídete a tiež o aké služby máte záujem. Je to totižto niečo iné, ako keď máme 
pravidelné stretnutia a organizuje ich niektorý náš člen v mieste, kde býva a cca vie asi 
koľko ľudí sa zúčastňuje týchto stretnutí. Teraz ak by ste prišli na stretnutie neohlásení, 
tak by sa mohlo stať, že nedostanete obed alebo večeru. Preto prihláste sa do daného 
termínu (streda 26.apríla)!!!  
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 Tiež čo sa týka výstavky, tak s vystavovateľmi, ktorí sa prihlásili sme už telefonicky 
dohovorení, no ak by chcel ešte niekto vystaviť exponát, tak prosím obratom sa kontaktu-
jte so mnou (kontaktné údaje v tiráži – predseda SSG).  
 Na stretnutie sa pripravuje brožúra „SSG – filatelistická kronika, 1992-2016“ a v nej 
bude vložená príležitostná tlač „Madona z Ľubice“ s prítlačou. Tiež budú tradičné poháre 
s logom jubilea, samozrejme príležitostná poštová pečiatka (i v Poprade k výstave), 
poštové lístky s prítlačou (žiaľ POFIS nám ich nezasponzoruje, ale každý jeden dostane 
opečiatkovaný lístok s najbližším číslom bulletinu – tí ktorí dostávajú elektronicky, tak 
potom dostanú až na konci roka – ale dúfam, že bude možnosť si ich zakúpiť na výstavke 
i na stretnutí) a prichystané sú i viaceré pekné darčeky pre aktívnych členov SSG.   
 Okrem pozvania na stretnutie v tomto čísle bulletinu nájdete i hospodársku správu 
za minulý rok a dva články od K. Vydrovej, jeden od Dr. O. Gáťu a zbytok som doplnil ja. 
Aby to bolo pestrejšie, tak píšte!!! (v júni by malo vyjsť ďalšie číslo.   

Prajem vám príjemne chvíle pri čítaní bulletinu a teším sa na stretnutie s vami 
v Tatrách.  

Ján Vallo, predseda SSG  
 
 

Správa o hospodárení SSG za rok 2016 
 

Táto správa bilancuje hospodárenie nášho Spoločenstva za obdobie od 
01.01.2016– 31.12.2016. 
a) Príjmy SSG v období 01.01.2016 - 31.12.2016 boli vo výške 2 266,85 € z toho:  

• 522,00 € za uhradené členské príspevky (v uplynulom roku sme zaznamenali 
historicky najvyšší výber členských príspevkov, keď sme medziročne vybrali na čl. 
príspevkoch viac o 75,60 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí ste prispeli na 
našu činnosť, 

• 630,00 € príspevok ZSF v rámci projektu MDVRR SR „Národný program aktívneho 
starnutia“, 

• 1 108,12 € zaslané 2% dane za rok 2015 (oproti r.2015 sme zaznamenali v tejto 
položke  nárast o 349,76 €), 

• 6, 73 € kreditné úroky pripísané na BÚ a Benefit Konto vo výške 6,73 €. 
 

b) Výdavky SSG v období 01.01.2016 - 31.12.2016 boli vo výške 1 076,54 € z toho:  
• 666,00 € výdavky súvisiace s propagáciou a fungovaním nášho Spoločenstva  vo 

výške  (z toho za 5 bulletinov vrátane príloh; blahoželaní jubilantom), 
• 50,00 € členský príspevok pre WB, 
• 113,00 € výdavky na pečiatku a korešpondenčné lístky, týkajúce sa 50. stretnutia 

SSG, 
• 32,50 € kancelárske potreby 
• 100,00 € výdavky na občerstvenie (jarné stretnutie v Bytči, jesenné stretnutie 

v Trenčianskej Teplej), 
• 62,04 poplatky za vedenie bežného účtu v ČSOB za rok 2016, 
• 53,00 € výdavky za registráciu SSG ako poberateľa 2% daní na nasledujúci rok. 
  

Ku dňu 31.12.2016 bol zostatok finančných prostriedkov 8 744,85 € (medziročný 
nárast o 1 269,98 €), pričom naše finančné prostriedky boli uložené nasledovne:  
• 808,25 € zostatok na bežnom účte (aktuálna úroková sadzba je 0,01 % p.a.)  
• 6 940,72 € zostatok na BENEFIT Konte (ide o účet so 7-dňovou výpovednou lehotou a 

aktuálnou úrokovou mierou 0,1 % - medziročný pokles ÚS o -0,1%)  
• 995,88 € zostatok v pokladni.  

Medziročný nárast finančných prostriedkov sa  oproti r.2015 zvýšil o 1 269,98 €. 
Ľuba Tarabová, hospodárka SSG 
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 Fatima a jej posolstvo – 100.výročie zjavení Panny Márie 
 

Hoci o fatimských zjaveniach sme už písali v našom bulletine (Sv. Gabriel 2/2012 – 
67) predsa pri takomto výročí nie je možné obísť udalosť, ktorá dáva pečať poslednému 
storočiu. Okrem histórie by som chcel poukázať i na teologický komentár J. Em. Kardiná-
la Jozefa Ratzingera k zverejneniu tretieho fatimského posolstva (citácie sú z dokumentu 
Kongregácie pre náuku viery „Fatimské posolstvo“, SSV Trnava 2006). Dúfam, že vás pri 
čítaní neodradí rozsiahlosť článku, ktorý je spracovaný podľa internetových zdrojov.  

 Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom 
malým nevzdelaným deťom, pastierikom, ktoré 
nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 
10 rokov, František 9 a Hyacinta 7. Prvú 
mimoriadnu udalosť zažila Lucia so svojimi 
kamarátkami v roku 1915. Vtedy videli anjela. 
Lucia o tom mlčala, no jej kamarátky to 
rozniesli po dedine. Lucia sa vtedy radšej 
vzdala ich spoločnosti a začala pásť ovečky s 
bratrancom Františkom a sesternicou Hyacin-
tou. V roku 1916 sa im znova zjavil anjel ako 
pekný mladík a prihovoril sa im, aby sa modlili, 
lebo Boh má s nimi veľké plány. Naučil ich modlitbu: „Ó môj Bože, verím v teba, klaniam 
sa ti a milujem ťa. Odpusť tým, ktorí neveria v teba, nemilujú ťa, neklaňajú sa ti a 
nedúfajú v teba.“ Deti sa mali túto modlitbu modlievať ako zadosťučinenie za tých, ktorí 
urážajú Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti. Anjel sa im zjavil potom ešte raz, kde 
ich znova povzbudzoval k modlitbám a obetám a pripomenul im, že Boh má s nimi veľký 
plán. Deti nevedeli, o čo ide, ale robili, čo im anjel prikázal. 

V nedeľu 13.mája 1917 išli ako obyčajne 
pásť ovečky do Cova da Iria. Vtedy sa im nad 
mladým dubom okolo jednej popoludní zjavila 
tajomná pani. Bola oblečená v bielom a skvela sa 
ako slnko. Deti stáli v nemom úžase. Lucia sa 
osmelila ako prvá a spýtala sa: „Kto ste, pani, a 
odkiaľ prichádzate?“ Tajomná pani jej hovorí: 
„Prichádzam z neba.“ Lucia sa je opýtala: „A 
prídem aj ja do neba?“ Pani jej odpovedala: „Áno, 
prídeš aj ty do neba.“ „A Hyacinta?“ „Áno, aj ona.“ 

„A František?“ „Príde aj on, ale musí sa veľa modliť.“ Lucia sa jej ďalej spýtala: „A čo od 
nás chcete?“ Pani jej odpovedala: „Chcem, aby ste vždy 13. v mesiaci prichádzali na toto 
miesto, šesť mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa 
modlili.“ A ďalej im povedala, aby sa modlili ruženec, ktorý má byť zbraňou v boji proti 
satanovi. Keď sa zjavenie skončilo, deti prišli domov. Luciina mama nechcela prijať, že jej 
dcéra má nejaké videnia. Lucia si preto musela aj doma vytrpieť výčitky a rôzne zákazy. 

V ďalších zjaveniach sa im Panna Mária predstavila ako Matka a ako Ružencová 
Panna Mária. Chcela, aby sa naučili čítať a písať. Sľúbila im, že pri zjavení 13.októbra 
spraví zázrak, aby potvrdila dedinčanom, že deti si nevymýšľajú. Najmä Lucia trpela pre 
tieto zjavenia. Zažívala útoky zo strany mamy, kňaza, dedinčanov, mala aj vnútorné 
pochybnosti, že to môže byť dielo diabla. Panna Mária jej však povedala, aby to 
obetovala za obrátenie hriešnikov. Všetky tri deti sa začali postiť, zriekali sa jedla, okolo 
pása nosili povraz. Všetko obetujú za obrátenie hriešnikov. Lucia a Hyacinta Pannu Máriu 
videli i počuli, František ju iba videl. Panna Mária povedala Lucii, že ju bude počuť aj on, 
keď sa bude modliť.  

Matka Božia zverila trom pastierikom tri posolstvá, v ktorých im ukázala, čo čaká 
svet v budúcnosti. V prvej časti im ukázala peklo. Lucia to popisuje takto: „Panna Mária 
roztiahla ruky a z jej prstov vytryskla žiara, ktorá akoby prerazila hlbiny zeme. Zdalo sa, 
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že odraz žiary prenikol do zeme a videli sme sťa 
more ohňa, diablov a duše, akoby boli priesvitným 
uhlím čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským 
výzorom. Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané 
do výšky s plameňmi, ktoré ale potom znovu padali 
na všetky strany, podobné iskrám vo veľkých 
požiaroch. Boli bez váhy a rovnováhy. Krik, stonanie 
od bolesti, zúfalstvo spôsobovali hrôzu a trasenie. 
Pod vplyvom tohto videnia som zúfalo vykríkla. Počuli 
to všetci okolostojaci. Diabli sa rozlišovali tým, že 
mali hrozné a škaredé črty strašných a neznámych 
zvierat. No boli priesvitní, tak ako aj rozžeravené 
uhlie. Boli sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k 
Panne Márii a prosili o pomoc. Vtedy nám Panna 
Mária povedala: ‚Videli ste peklo, kam idú duše 
úbohých hriešnikov. Na ich záchranu chce Boh 
ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, mnohé 
duše sa zachránia a nastane pokoj. Ale ak ľudia 
neprestanú Boha urážať, ešte za pontifikátu pápeža 
Pia XI. príde hrozná vojna, bude prenasledovanie 
Cirkvi, Svätého Otca, mnohí spravodliví budú trpieť. 
Potom prídem a požiadam o zasvätenie Ruska a o 
zadosťučinenie a zmierne pobožnosti v prvé soboty v 
mesiaci.‘“  

Druhé posolstvo hovorí o 
Rusku. „Rusko rozšíri strašné bludy 
do celého sveta, mnohí spravodliví 
budú prenasledovaní. Mnohí dobrí 
ľudia budú mučení, mnohí kňazi a 
biskupi budú väznení. Budú to veľmi 

ťažké časy.“ No zároveň dala Panna Mária 13.júla 1917 aj prísľub: 
„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Svätý Otec mi zasvätí 
Rusko, ono sa obráti a vo svete nastanú dni pokoja. V Portugalsku 
sa zachová čistá viera.“ 

Tretia časť posolstva bola na žiadosť Panny Márie zachova-
ná v tajnosti. Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa 
modlí po každom desiatku sv. ruženca: Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás 
od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje 
milosrdenstvo. Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za 
hriešnikov. 

Medzitým už na miesto zjavenia začali prichádzať aj ľudia. To bolo tŕňom v oku 
slobodomurárov a predstaviteľov svetskej moci. Starosta krajského mesta dal dokonca 
deti uväzniť, poslal k nim psychiatra. Ten však zistil, že sú úplne v poriadku. Na žiadosť 
ľudu ich potom musel prepustiť. V auguste sa zjavenie odohralo až 19., keďže v 13. deň 
boli deti ešte vo väzbe. Pri zjavení ich Panna Mária povzbudzovala, aby vytrvali a stále sa 
modlili. Ľudia im odovzdávali svoje úmysly a prosby za uzdravenia. Panna Mária 
povedala deťom, že niektorí budú uzdravení, pre iných je zasa lepšie, aby uzdravení 
neboli. 

13.októbra prišlo do Cova da Iria asi 70 000 ľudí. Pršalo a bol silný vietor. Ľudia sa 
borili v blate a boli celí premočení. No neodradilo ich to. Modlili sa a čakali. Prišli aj 
slobodomurári, ktorí to všetko chceli zosmiešniť. Luciina mama bola plná strachu, že celá 
rodina utrpí na dobrom mene, ak jej dcéra je klamárkou. Okolo obeda prišli na miesto aj 
deti. Mali veľký problém dostať sa cez davy ľudí. Pomáhali im v tom chlapi. Panna Mária 
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sa zjavila deťom ako vždy nad nízkym dubom, ktorý už bol celý zničený, keďže ho ľudia 
otrhali. Lucia sa jej opäť pýta, čo si žiada. Panna Mária jej hovorí, aby na tom mieste 
postavili kaplnku na jej počesť a aby sa každý deň modlili ruženec. Lucia sa jej pýtala aj 
na to, kedy skončí vojna. Panna Mária hovorila, že čoskoro. Lucia sa s ňou zhovárala aj o 
bežných veciach. Potom sa stal zázrak tzv. tanec slnka. Mraky sa roztrhali a ukázalo sa 
slnko. Bolo úplne jasné a vtom sa začalo točiť a meniť farby. Farebné lúče padali na ľudí, 
takže aj ľudia sa navzájom videli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a v tej rotácii, akoby 
padalo na zem. Bolo to úžasné a hrozné zároveň. Všetci si mysleli, že sa blíži koniec 
sveta. Od hrôzy a strachu kričali. Padali do blata, modlili sa a prosili o odpustenie 
hriechov. Zázrak slnka trval asi 10 minút. Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti 
pozreli do slnka, v popredí uvideli sv. Rodinu – Pannu Máriu, malého Ježiška a 
sv. Jozefa. Potom toto zjavenie zmizlo a Panna Mária sa im ukázala ako Karmelská 
Panna Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Následne sa im zjavila ešte ako 
Sedembolestná Panna Mária. Panna Mária jej nehovorila, kedy sa jej v akej podobe 
zjavuje, Lucia ju sama spoznávala v duchu. Spoznala aj posolstvo, že aj keď Panna 
Mária prichádza v rôznych podobách, vždy si želá jedno a to isté – aby nám pomohla 
kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala cestu. Prítomnosť Svätej Rodiny v zjavení Lucia 
chápala ako naliehavú výzvu k svätosti rodín, aby ľudia upriamili svoj pohľad na 
nazaretskú Rodinu a nasledovali ju pri tomto putovaní do neba. V zjavení Karmelskej 
Panny Márie v rehoľnom rúchu videla výzvu k dokonalosti v zasvätenom živote, a 
zjavenie Sedembolestnej Márie pochopila ako vyjadrenie hodnoty utrpenia a obety z 
lásky v kresťanskom živote. 

Po týchto pravidelných zjaveniach sa Panna Mária deťom zjavila ešte niekoľkokrát. 
Jedno zjavenie mala Hyacinta tesne pred svojou smrťou. Panna Mária Lucii povedala, že 
Hyacintu a Františka si zoberie veľmi skoro, ale ona ešte ostane na tomto svete. Pán 
Ježiš si ňou chce poslúžiť, aby dala spoznať a milovať Pannu Máriu. „Pán Ježiš chce 
ustanoviť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju prijme, tomu sľubujem 
spásu a tieto duše budú drahé Bohu, budú ako kvety, ktorými ja sama okrášlim Jeho 
trón.“ „A to zostanem sama?“ Panna Mária jej hovorí: „Nie, nebudeš sama, moje 
Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočišťom a istou ochranou, ktorá ťa privedie k Bohu.“ 

V roku 1918 František ochorel. V Portugalsku vtedy zúrila chrípková epidémia a on 
na chrípku zomiera. Takisto aj Hyacinta ochorela. V roku 1919 mala ešte zjavenie. Panna 
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Mária jej povedala presný dátum, kedy zomrie. Okrem toho jej povedala ešte tieto slová: 
„Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Prídu 
módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi 
módy. V Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú 
do pekla toľké duše, sú hriechy nečistoty. Lekári nemajú svetla, aby uzdravili chorých, 
lebo nemajú Božiu lásku. Kňazi musia byť čistí. Veľmi čistí. Neposlušnosť kňazov a 
rehoľníkov voči vlastným predstaveným a voči Svätému Otcovi sa veľmi nepáči Pánu 
Ježišovi.“ Hyacinta zomrela v roku 1920.  

13.októbra sa zjavenia vo Fatime končia a 25.októbra vypukla veľká októbrová 
socialistická revolúcia v Rusku. Rusko začalo šíriť svoje ideológie do celého sveta. Lenin, 
Stalin a ďalší si uzurpovali moc a vládli totalitným režimom. Likvidovali cirkev, kňazov, 
kostoly. Roky po októbrovej revolúcii boli rokmi mučeníctva v Rusku. Preto Panna Mária 
povedala, že príde a požiada Svätého Otca o zasvätenie Ruska. Povedala: „Ak sa ľudia 
neobrátia a neprestanú urážať Boha, príde iná vojna, horšia ako táto prvá.“ Prvá svetová 
vojna skončila a za ňou prišla ešte horšia, druhá svetová vojna.  

Lucii sa Panna Mária potom zjavila viackrát 
v kláštore, do ktorého vstúpila. V roku 1925 sa jej 
zjavila s malým Ježišom, ktorý prichádzal po jej 
boku. Ukázala jej svoje srdce, ktoré bolo ovinuté 
tŕním. Dieťa Ježiš povedal Lucii: „Maj zľutovanie 
nad srdcom svojej Najsvätejšej Matky, ktoré je 
pokryté tŕňmi, ktoré jej nevďační ľudia v každom 
okamihu doň vtláčajú. A niet nikoho, kto by robil 
zadosťučinenie, aby vytiahol to tŕnie.“ Panna Mária 
jej potom prikázala, aby povedala ľudstvu, že v 
hodine smrti bude so všetkými potrebnými milosťami pri tých, ktorí počas piatich 
mesiacov v prvé soboty pristúpia k sv. spovedi, prijmú sv. prijímanie, pomodlia sa 
ruženec a aspoň pätnásť minút budú uvažovať nad ružencovými tajomstvami. Pritom 
budú mať úmysel, aby ju potešili a oslávili. Pri ďalšom zjavení vo februári 1926 sám Ježiš, 
ktorý sa jej zjavil ako dieťa, na jej žiadosť dovolil, že sviatosť zmierenia nemusí byť 
priamo v sobotu, ale aj krátko predtým. 

V roku 1929 Lucii opäť zjavila Panna Mária. Povedala jej, že Pán Ježiš si želá, aby 
Svätý Otec s biskupmi zasvätil Rusko jej srdcu. Lucia to posolstvo odovzdala cez svojho 
spovedníka a biskupa, neskôr aj sama napísala Svätému Otcovi list s 
týmto odkazom. Žiaľ, vtedajší pápež Pius XI. nevyhovel tomuto 
odkazu. Neurobil zasvätenie. Panna Mária Lucii vnútorným 
posolstvom povedala: „Nechceli vyhovieť mojej žiadosti! Ako kráľ 
Francúzska (spomienka na nesplnenie požiadavky Božského Srdca 
Ježišovho) sa dajú na pokánie a pristúpia k zasväteniu, ale už bude 
neskoro! Rusko už medzitým rozšíri svoje bludy po svete, vyvolá 
vojny a prenasledovanie Cirkvi. Svätý Otec bude musieť veľmi trpieť.“ 

Portugalskí biskupi však vnímali, aké davy ľudí prichádzajú do 
Fatimy, ako sa modlia. V prvých rokoch po zjaveniach neboli 
doporučené miestnym biskupom púte do Fatimy. Cirkevné vrchnosti si počínali s veľkou 
opatrnosťou. Fatimských kňazov zase prenasledovali slobodomurári. Zbožný ľud však 
napriek zákazu prichádzal až v šesťdesiattisícovom počte. S odstupom času, v roku 
1922, miestny biskup konštatoval, že nie je možné nechať toľké davy bez pastorácie a 
dovolil slúžiť v Cova da Iria sv. omše. V roku 1926 navštívil Fatimu už aj pápežsky 
nuncius. Prvú oficiálnu púť urobil miestny biskup z Leire v roku 1927. V roku 1931 sa 
konala veľká púť na miesto zjavenia. Všetci portugalskí biskupi prišli, aby 13.mája za 
obrovskej účasti pútnikov zasvätili Portugalsko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Portugalska sa nedotkol ani komunizmus ani občianska vojna ako v susednom 
Španielsku. V roku 1938 urobili vo Fatime ďalšie zasvätenie Panne Márii. Portugalsko 
bolo uchránené aj od hrôz druhej svetovej vojny. 
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Zasvätenie celého sveta Nepo-
škvrnenému Srdcu Panny Márie sa udialo 
až za pontifikátu pápeža Pia XII. Zhodou 
okolností bol vysvätený za biskupa presne 
13.mája 1917, v deň prvého zjavenia. Dňa 
13.5.1942 – na 25. výročie svojej biskup-
skej vysviacky – zasvätil svet Panne Márii. 
Cez vatikánsky rozhlas vyzval všetkých 
biskupov, aby sa pridali k tomuto zasväte-
niu. No žiaľ, pridalo sa iba Portugalsko. V tom roku Hitler začal ustupovať a vo vojne 
nastal zvrat. 5. júla 1952 ten istý pápež zasvätil Panne Márii osobitne ľudí v Rusku a 
všetkých, ktorí boli pod komunistickou vládou. Urobil to encyklikou Sacro vergente anno.  

Pápež Pavol VI. tiež obnovil zasväte-
nie sveta Panne Márii a vyhlásil ju za Matku 
Cirkvi. Stalo sa to počas Druhého Vatikán-
skeho koncilu 21. novembra 1964. Ako prvý 
pápež v roku 1967 navštívil Fatimu pri 
príležitosti 50. výročia zjavení.  

Pápež Ján Pavol II. tiež pokračoval v 
šírení úcty k Panne Márii. Svoje pápežské 
heslo mal „Totus tuus“ – Celý tvoj. On sám 
svoj život tiež zasvätil Panne Márii. V roku 
1982 si urobil púť do Fatimy ako poďakovanie za záchranu svojho života pri atentáte, 
ktorý sa udial rok predtým. V roku 1984 opäť zasväcuje svet Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie. To isté robí aj v jubilejnom roku 2000. Do Ríma prináša z Fatimy sochu 
Panny Márie, povoláva všetkých biskupov, aby sa konečne naplnila požiadavka Panny 
Márie: pápež zjednotený so všetkými biskupmi.  

 
 
 
 
 
 

 
Tretiu časť fatimského tajomstva napísala 

Lucia v roku 1944. List bol zapečatený a odovzda-
ný pápežovi. Posolstvo bolo zverejnené až 26.júna 
2000 spolu s komentárom, ktorý vydala Kongregá-

cia pre náuku viery a podpísal ho kardinál Ratzinger. Lucia sama nechcela napísať 
komentár. Podľa jej slov to prislúcha Cirkvi, nie jej. Text 3. časti fatimského tajomstva 
pastierikom z 13.júla 1917: „Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej 
strane Našej Pani tak trochu vyššie anjela, ktorý mal v ľavej ruke ohnivý meč. Šľahali z 
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neho ohne a zdalo sa, že tieto plamene by mali podpáliť svet. Ohne však hasli, keď prišli 
do styku s jasom, ktorý vychádzal z pravej ruky Našej Pani, ktorú mala obrátenú smerom 
k anjelovi. Anjel s pravou rukou ukazoval na zem a silným hlasom povedal: ‚Pokánie, 
pokánie, pokánie!‘ Potom sme videli v obrovskom svetle, žiariacom z Boha – bolo to 
niečo podobné, ako keď vidíme osoby v zrkadle, ktoré pred ním prechádzajú – biskupa, 
oblečeného v bielom. Mysleli sme si, že by to mohol byť Svätý Otec. Rozliční ďalší 
biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na vrchole ktorej bol 
veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby z korkového duba. Svätý Otec predtým, než tam 
prišiel, prešiel mestom, ktoré bolo spolovice zničené, a veľmi trasľavým krokom, zničený 
bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvol, ktoré ležali na ceste. Keď prišiel na vrchol 
hory, kľakol si pod tým veľkým krížom. Vtom ho zabila skupina vojakov, ktorí naňho 
strieľali z pušiek i šípmi. Takisto zahynuli jedni po druhých aj ďalší kňazi, rehoľníci a 
rehoľné sestry, rôzni laici, muži a ženy rozličných skupín a postavenia. Pod obidvomi 
ramenami kríža stáli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú nádobu, do ktorej 
zberali krv mučeníkov a kropili ňou duše, ktoré sa približovali k Bohu.“ 

Výňatok z teologického komentára J. Em. kardinála Jozefa Ratzingera: 
„Interpretácia… bola najprv predložená sestre 

Lucii. Sestra Lucia k tomu predovšetkým pripome-
nula, že jej bolo dané videnie, nie jeho výklad. 
Povedala, že interpretácia neprináleží „vidiacemu“, 
ale Cirkvi. Po prečítaní textu však konštatovala, že 
výklad zodpovedá tomu, čo zakúsila, a že zo svojej 
strany uznáva takúto interpretáciu ako správnu.  

Tak ako je kľúčový výraz prvej a druhej časti 
„tajomstva“ termín „spasiť duše“, tak kľúčovým 
slovom tejto časti „tajomstva“ je trojnásobné zvolanie „Pokánie, pokánie, pokánie!“ 
Pripomína nám to výzvu z evanjelia: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Chápať 
znamenia časov znamená chápať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. … Dovolím si 
k tomu uviesť osobnú spomienku: v jednom rozhovore mi sestra Lucia povedala, že ako 
cieľ všetkých zjavení sa jej čoraz jasnejšie ukazovalo napomáhanie rastu vo viere, v 
nádeji a v láske – a všetko ostatné malo viesť k tomuto cieľu. 

Preskúmajme teraz trochu zbližša jednotlivé obrazy. Anjel s horiacim mečom po 
ľavej strane Božej Matky pripomína analogické obrazy z Knihy zjavenia. Predstavuje 
hrozbu súdu, ktorý dolieha na svet. Perspektíva, že svet by mohol byť spálený v mori 
ohňa, sa dnes už vôbec nejaví ako číra fantázia. Sám človek vyhotovil svojimi objavmi 
ohnivý meč. Videnie potom ukazuje moc, ktorá odporuje ničiacej sile – jas Božej Matky a 
istým spôsobom z toho pochádzajúca výzva na pokánie. Takto je zdôraznená dôležitosť 
slobody človeka: budúcnosť nie je nezmeniteľne stanovená a výjav, ktorý videli deti, 
vonkoncom nie je filmom anticipujúcim budúcnosť, na ktorom by sa už nič nedalo zmeniť. 
Celé toto videnie sa v skutočnosti deje len preto, aby priviedlo na scénu slobodu a 
zameralo ju pozitívnym smerom. Zmyslom videnia nie je teda ukázať film o nezmeniteľne 
stanovenej budúcnosti. Jeho význam je presne opačný: dať do pohybu sily zmeny na 
dobro. Preto sú úplne scestné tie fatalistické vysvetľovania tretej časti fatimského 
„tajomstva“, ktoré napríklad hovoria, že atentátnik 13.mája 1981bol iste nástrojom v 
Božom pláne, riadenom Božou prozreteľnosťou, a preto nemohol konať slobodne, alebo 
iné podobné názory, ktoré kolujú medzi ľuďmi. Videnie hovorí skôr o nebezpečenstvách a 
o ceste, ako sa pred nimi zachrániť. … 

Miesto konania je opísané tromi symbolmi: strmý vrch, veľké, napoly zbúrané 
mesto a nakoniec veľký kríž z neotesaných kmeňov. Vrch a mesto symbolizujú miesto 
dejín ľudstva: dejiny ako namáhavý výstup k výšinám, dejiny ako miesto ľudskej tvorivosti 
a spolužitia, ale súčasne ako miesto skáz, ktorými človek ničí dielo svojej vlastnej práce. 
Mesto môže byť miestom spolužitia a pokroku, ale aj miestom nebezpečenstva a krajnej 
hrozby. Na vrchu stojí kríž – cieľ a orientačný bod dejín. V kríži bola skaza premenená na 
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spásu. Vyníma sa ako znak biedy dejín a ako prísľub pre dejiny. … Pápež ide na ich čele 
s chvením a bolesťou zo všetkých tých hrôz, ktoré ho obklopujú. Nielen domy mesta ležia 
v ruinách, – jeho cesta vedie pomedzi mŕtvoly. Takto je cesta Cirkvi opísaná ako via 
crucis, ako cesta v dobe násilia, ničení a prenasledovaní. V tomto obraze možno nájsť 
vykreslené dejiny celého jedného storočia. …vo videní môžeme rozpoznať naše storočie 
ako storočie mučeníkov, utrpenia a prenasledovaní Cirkvi, storočie dvoch svetových a 
mnohých lokálnych vojen, ktoré vyplnili celú 
jeho polovicu a dali zakúšať nové formy 
krutosti. V zrkadle týchto výjavov vidíme 
kráčať svedkov viery desaťročí. V tomto 
súvise sa zdá vhodné spomenúť jednu vetu 
z listu sestry Lucie Svätému Otcovi z 
12.mája 1982: „Tretia časť ‚tajomstva’ sa 
vzťahuje na slová Našej Panej: ‚Ak nie, 
(Rusko) rozseje svoje bludy po svete, šíriac 
vojny a prenasledovania Cirkvi, dobrí budú 
mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, 
niektoré národy budú zničené’.“ 

Na via crucis celého storočia má 
osobitnú úlohu osobnosť pápeža. V jeho 
ťažkom výstupe na vrch môžeme 
nepochybne vidieť viacerých pápežov, ktorí 
– počnúc sv. Piom X. až po sv. Jána Pavla 
II. – mali podiel na utrpeniach tohto storočia 
a usilovali sa uprostred nich napredovať po 
ceste, ktorá vedie ku krížu. Vo videní je 
pápež zabitý na ceste mučeníkov. Nemal 
Svätý Otec, keď si po atentáte z 13.mája 
1981 dal priniesť tretiu časť „tajomstva“, 
rozpoznať v nej svoj vlastný osud? Veď bol 
veľmi blízko brány smrti a sám vysvetľuje 
svoju záchranu slovami: „…bola to materinská ruka, čo viedla dráhu guľky, a so smrťou 
zápasiaci pápež sa zastavil na prahu smrti“ (13.mája 1994). To, že „materinská ruka“ 
zmenila dráhu smrtiacej guľky, opäť ukazuje, že nejestvuje nezmeniteľný osud, že viera a 
modlitba sú silami, ktoré môžu vplývať na dejiny, a že napokon modlitba je silnejšia ako 
náboje a viera silnejšia ako rozbroje. … 

Takto sme sa dostali k poslednej otázke: Čo znamená v celku svojich troch častí 
fatimské „tajomstvo“? Čo nám hovorí? Predovšetkým musíme konštatovať s kardinálom 
Sodanom: „udalosti, na ktoré sa vzťahuje tretia časť ‚fatimského tajomstva’, zdá sa, už 
patria do minulosti.“ …Fatima neposkytuje uspokojenie našej zvedavosti ako napokon 
kresťanská viera vo všeobecnosti nechce byť pastvou pre našu zvedavosť. Čo nám zos-
táva, sme videli už na začiatku našich úvah nad textom „tajomstva“: je to povzbudenie na 
modlitbu ako na cestu k spáse duší a v tom istom zmysle výzva na pokánie a obrátenie. 

Na záver sa chcem ešte vyjadriť k inému kľúčovému výroku „tajomstva“: „Moje 
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu, očistené 
uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. Máriino fiat, slovo jej srdca, 
zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa, lebo zásluhou tohto áno sa 
Boh mohol stať človekom v našom priestore a taký zostáva navždy. Zlý má moc v tomto 
svete, vidíme to a ustavične zakúšame. Má moc, lebo naša sloboda sa neustále necháva 
odvádzať od Boha. Ale odkedy má sám Boh ľudské srdce a tak obrátil slobodu človeka 
smerom k dobru, smerom k Bohu teda sloboda rozhodnúť sa pre zlo nemá už posledné 
slovo. Odvtedy platia slová Písma: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol 
svet!“ (Jn 16, 33). Fatimské posolstvo nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu. 

JV 
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Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi (1567 – 1622)  
   

Svätý František Saleský patrí medzi veľkých 
svätých kresťanského novoveku. Pochádzal zo 
Savojska. Narodil sa na zámku Sales 21. augusta 
1567. Jeho otec bol kastelánom v Nouvelles. Už 
v prvých detských rokoch sa ukázalo, že František 
je bystrý chlapec a aj v škole sa veľmi dobre učil. 
Preto chcel mať otec z neho právnika. Ako 15-
ročný František odišiel do Paríža, kde študoval 
filozofiu a právo. No pritom sa zaujímal aj 
o teológiu. Býval v jezuitskom kolégiu Clermont, 
kde okrem vedomostí získal aj solídnu duchovnú 
formáciu. Ako 19-ročný prekonal ťažkú krízu viery (náuka o predurčení). Šesť týždňov 
duševného boja a suchoty nakoniec u neho skončilo vnútornou vyrovnanosťou a hrejivým 
optimizmom.  
  Po skončení parížskych štúdií (1588) šiel František podľa otcovho želania na 
významnú právnickú fakultu do Padovy, kde dosiahol roku 1591 doktorát práv. Po návrate 
zo štúdií sa stal členom senátu v savojskom hlavnom meste Chambéry. No advokátska 
ani politická kariéra ho nelákala. Rozhodol sa stať kňazom. Keďže mal hlboké teologické 
vedomosti a i duchovne bol dobre pripravený, mohol už 18. decembra 1593 prijať 
kňazské svätenie.  
  Hneď po vysviacke začal horlivo účinkovať. Biskup si čoskoro všimol jeho 
rozumovú a charakterovú vyspelosť a rozhodol sa poslať ho na pôsobisko, kde iní nemali 
nijaké vyhliadky na úspech – do kalvínskeho kraja Chablais, kde boli voči katolíkom veľmi 
nepriateľskí. Začal s kázňami. No okrem asi pätnástich katolíkov, ktorí ostali v tomto kraji 
po protestantskej reformácii, sa nikto o jeho kázne nezaujímal. Od kalvínov si vyslúžil len 
vyzývavé mlčanie a vyhrážky. Keď neprijali hovorené slovo, začal písať. Na listoch 
papiera vysvetľoval hlavné body kresťanskej náuky a vyvracal bludy. Tieto letáky potom 
pripevňoval v noci na múry alebo vkladal do domov. Písal zaujímavým žurnalistickým 
štýlom, a pritom zmierlivo. Niektorí kalvíni sa rozhodli neúnavného misionára zabiť, no 
odzbrojila ich jeho láskavosť. Po siedmych mesiacoch zaťatého nepriateľstva sa začala 
situácia meniť. František si postupne získal mysle i srdcia odporcov katolíckej viery (v 
roku 1603 sa tam vrátilo do Cirkvi 25 tisíc ľudí).  
  Pápež Klement VII. vymenoval 
Františka najprv za pomocného biskupa. 
V roku 1602 nakoniec prevzal František 
vedenie ženevského biskupstva. Sídlil 
však v Annecy, lebo kalvíni by nestrpeli 
katolíckeho biskupa v meste. Ako biskup 
venoval veľkú pozornosť duchovenstvu. 
Nielen obežníkmi a smernicami, ale aj 
bezprostredným osobným stykom. V roku 1605 začal veľkú pastoračnú vizitáciu všetkých 
450 farností svojho biskupstva. Stretával sa s veriacimi, kázal, spovedal a udeľoval iné 
sviatosti, počúval duchovných i veriacich, pomáhal riešiť problémy. V jeho pastoračnej 
starostlivosti zaujímala osobitné miesto katechéza. Vydal smernice o vyučovaní 
náboženstva a založil laické bratstvo kresťanskej náuky. Sám veľa času venoval 
vyučovaniu katechizmu. Vedel vysvetľovať jednoducho, jasne a na mnohých príkladoch. 
Preto bol obľúbený u detí, ktoré sa k nemu živo hlásili aj na ulici. František veľa kázal 
a mal rozsiahlu korešpondenciu (napísal okolo 6000 listov). V roku 1610 založil spolu so 
sv. Janou Františkou de Chantal ženskú rehoľnú spoločnosť Navštívenia Panny Márie, 
ktorá v sebe spájala rozjímavý i činný život. Nadmerná činnosť napokon Františka 
vyčerpala. V decembri 1622 ho postihla v Lyone mozgová mŕtvica a na druhý deň, 28. 
decembra, zomiera.  
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   Necelých 40 rokov po smrti bol František Saleský vyhlásený za blahoslaveného 
a o štyri roky neskôr (1665) za svätého. Jeho životný príklad a jeho zásady inšpirovali 
mnohých jednotlivcov i celé hnutia. Vznikli viaceré rehoľné spoločnosti, ktoré sa hlásia 
k jeho duchovnému odkazu. Medzi najznámejšie patria saleziáni don Bosca. Cenným 
dedičstvom sv. Františka Saleského sú jeho spisy. Medzi najznámejšie patrí Filotea 
(Návod k nábožnému životu) a Teotimus (Traktát o Božej láske). Celkovo obsahujú jeho 
zachované spisy 26 zväzkov. Svätého Františka Saleského nazývajú zdvorilým, láskavým 
a optimistickým svätcom. Niektorí odsudzovali veľkú ohľaduplnosť, ktorú prejavoval voči 
bludárom a hriešnikom. On však nestrpel bludy a hriechy, ale bol veľmi láskavý voči 
bludárom a hriešnikom. A ukázalo sa, že je to nielen najsprávnejšia, ale aj najúspešnejšia 
metóda v službe Bohu a dušiam.  

  spracoval JV 
 
 

Sv. Kateri Tekakwitha, panna (1656 - 1680) 
 
V Kanade a Spojených štátoch amerických na 14.júla 

pripadá liturgická spomienka sv. Kateri (Kataríny) Tekakwithy, 
prvej Indiánky, ktorá dosiahla v Cirkvi úctu oltára. 

Narodila sa v roku 1656 v indiánskej osade Ossernenon, 
dnes Auriesville, blízo terajšieho mesta Albany v štáte New York 
(USA). Jej pôvodné meno bolo Iorágode - Ranná zornička, lebo 
sa narodila na svitaní. Jej matka pochádzala z kmeňa 
Algonkinov, ktorí žili na sever od Ontarijského jazera a Rieky 
sv. Vavrinca. Bola pokrstená, lebo ju vychovali francúzski 
kolonisti v meste Trois-Riviéres. Vydala sa za náčelníka 
bojovného kmeňa Mohawkov, ktorí patrili do kmeňového zväzu 
Irokézov. Žili na juh od Rieky sv. Vavrinca. Irokézi robili vojnové 
výpady na sever, ale v čase vydaja Tekakwithinej matky uzavreli mier s Algonkinmi. Žena 
šla s mužom do jeho osady Ossernenon, ktorá bola pohanská. Preto keď sa v roku 1656 
narodila Tekakwitha a neskôr jej brat, matka sa ich neodvážila pokrstiť. 

V r. 1660, keď Kateri mala 4 roky, vypukla medzi Mohawkami epidémia kiahní. 
Indiáni nemali obranné látky, preto chorobe rýchlo podliehali. Jej obeťou sa stali aj 
Tekakwithini rodičia a brat. Ona prežila chorobu, ale tvár jej ostala zjazvená od kiahní a 
mala veľmi slabý zrak. Pri chodení vystierala pred sebou ruky, aby do niečoho nenarazila, 
a preto ju odvtedy volali Tekakwitha - Tá, ktorá vystiera ruky. Malej siroty sa ujal strýko, 
ktorý bol predákom osady. On však nemal rád kresťanov. V jeho rodine vyrastalo dievča 
a stalo sa pomocníčkou jeho ženy vo všetkých prácach. 

V roku 1666 však Irokézi podpísali s Francúzmi mier a hneď o rok prišli do 
všetkých indiánskych dedín francúzski jezuiti. 

Keď dospievala, strýko ju chcel vydať. Ale Tekakwitha sa rozhodne bránila vydaju, 
čo bolo v indiánskom prostredí nepochopiteľné. Jej postoj sa nedá vysvetliť ideálom 
kresťanskej panenskosti, lebo s ničím takým neprišla do styku. A, prirodzene, príbuzní to 
chápali ako nevďak. Potajomky jej preto vybrali ženícha a pripravili zásnuby. Pri večeri 
ponúkli Kateri významné miesto pri ohni, zahŕňali ju pozornosťami i darmi. Keď vošiel 
vyobliekaný mladík, pochopila úmysel a rýchlo sa vzdialila. Cítila, že sa nechce vydať. 
Ten pocit bol taký silný, že odolala všetkým nátlakom. Jej jedinou túžbou bolo stať sa 
kresťankou. Rešpektovala však vôľu svojho strýca a vyhýbala sa misionárom.  

Na jar r. 1675 prechádzal územím Mohawkov jezuitský misionár páter Jacques de 
Lamberville. Prišiel navštíviť starých a chorých. Akási choroba nôh ho prinútila zastaviť sa 
na dlhší čas v Tekakwithinej osade a prijať pohostinstvo v jej rodine. Tekakwitha mu 
porozprávala o svojom smutnom živote i o tom, že sa nechce vydať a veľmi túži po krste. 
Čoskoro misionár vybadal nevšednú ušľachtilosť tejto devy, i to, že sa jej duše tajomne 
dotkla Božia milosť, povzbudil ju a pripravil ju na krst. Strýc nakoniec súhlasil s krstom, 



 14 

ale pod podmienkou, že neodíde z dediny. Na Veľkú noc 18.apríla 1676 Ľaliu Mohawkov 
pokrstil a dal jej kresťanské meno Kateri - Katarína. Dievča sa odvtedy usilovalo žiť 
dôsledným kresťanským životom. Svoje dni napĺňala modlitbou a prácou. Každú nedeľu 
šla do kostola a odmietala pracovať na poli. Jej príbuzní jej vyčítali, že je lenivá a často ju 
nechali bez jedla. Ani takýto postoj ju však neodradil od viery. Neľúbilo sa to strýkovi a 
niektorým iným predákom Mohawkov. Dokonca sa jej vyhrážali smrťou, ak neupustí od 
kresťanských spôsobov. Strýko nahovoril istého bojovníka, aby sa jej vyhrážal, že ju 
zabije, ak neopustí vieru. Ona však odpovedala pokojne: "Som pripravená. Môžeš mi 
vziať život, ale nie vieru!" Rozhodla sa ujsť. S pomocou súcitného švagra sa jej na jeseň 
1677 podarilo nájsť útočište v misii sv. Františka Xavérskeho na južnom brehu Rieky 
sv. Vavrinca oproti Montrealu. 

Útoky na Kateri rástli a ona sa rozhodla, že odíde do Misie sv. Františka 
Xaverského v Kanade, ktorú volali "Dedina modlitby". Žili tam kresťania z viacerých 
indiánskych kmeňov a niekoľko Francúzov. Na jeseň roku 1677 sa Kateri vydala na cestu 
dlhú viac ako 300 km. Po dvoch mesiacoch putovania prišla do misie a odvtedy mohla 
slobodne žiť ako kresťanka.  

V misii sa Kateri vyznačovala mimoriadnou horlivosťou. Zvlášť si cenila sv. omšu. 
Prichádzala do kaplnky už pred prvou sv. omšou, ktorá sa začínala o štvrtej hodine (ráno) 
a odchádzala až po poslednej sv. omši. V styku s inými sa správala skromne, s 
nenútenou láskavosťou. Pomáhala v domácnosti, pracovala s inými na poliach, zbierala 
drevo na kúrenie, vyšívala, starala sa o chorých, no najradšej mala deti. Obyvatelia 
Dediny modlitby boli pre ňu vzorom a hneď ich začala napodobňovať. Už o niekoľko 
týždňov nad nimi vynikala. Keď počula o zlobe hriechu a o večnom treste, robila ťažké 
pokánie za svojich divých pohanských súkmeňovcov. Rada sa modlievala sama v 
prírode. Do kôry stromu si vyrezala kríž, pred ním si kľakla a celkom sa pohrúžila do 
modlitby. V stredu a v piatok sa prísne postievala a dlho sa modlievala v lese. 

Z misie Kateri mohla navštíviť mesto Montreal, ktoré sa vtedy ešte len začínalo 
rozvíjať. Tam sa stretla s rehoľnými sestrami. Ich dobročinná práca a celoživotný záväzok 
panenskosti sa jej veľmi páčil. Chcela žiť ako ony. S istou mladou vdovou mienila založiť 
rehoľné združenie pre indiánske ženy a dievčatá. Ale misionári ich od toho odhovorili, a to 
najmä preto, lebo nemali dostatočne jasné predstavy o rehoľnom živote. 

Na Vianoce 1677 jej dovolili pristúpiť k prvému sv. prijímaniu. Bol to pre ňu veľký 
sviatok. Odvtedy bolo badať, že celkom patrí Bohu, či v modlitbe, či v práci. Otec Pierre 
Cholenec vyhlásil, že "od toho dňa sa zdala byť skôr nebeskou bytosťou než pozemskou, 
taká bola plná Boha a jeho lásky." Žila jednoduchým životom, bez videní či mystických 
zážitkov, ale v úplnom spojení s Bohom. Na Veľkú noc 1678 mohla pristúpiť k 
sv. prijímaniu po druhý raz. V tom istom čase ju prijali do bratstva Svätej rodiny, do 
ktorého obyčajne prijímali starších ľudí, ktorí sa vyznačovali nábožnosťou. 

Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca 1679 s dovolením svojho duchovného 
vodcu pátra Choleneca Kateri urobila sľub večného panenstva a súčasne sa zasvätila 
Panne Márii, ktorú vrúcne milovala. 

Sv. Pavol hovorí, že kde sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa rozmnožila Božia 
milosť. Tieto slová platia i o Indiánoch. Mnohí začali piť, často sa vadievali, robili 
výtržnosti, kým veriaci prinášali náhradu za svoje hriechy i za hriechy svojich neveriacich 
súkmeňovcov. Kateri sa často modlila ruženec s nohami po kolená zaborenými v snehu či 
v ľadovej vode, spávala na lôžku z tŕnia, postila sa každú stredu, sobotu, často si do jedla 
pridávala popol. Robila to všetko ako pokánie. Svoju dušu obetovala Ježišovi v Eucharistii 
a telo Ježišovi na kríži.  

Jej oslabené zdravie však nevydržalo takúto záťaž. Už začiatkom roka 1679 boli 
vidieť prvé známky choroby, no napriek tomu pokračovala vo svojom náročnom živote. 
Koncom roku 1679 ťažko ochorela. Vysoká horúčka sa spájala s bolesťami v hlave a v 
celom tele. Napriek tomu v zimnom počasí sprevádzala na ceste do inej osady priateľku, 
ktorá nemala inú sprievodkyňu. Tým sa Katerin zdravotný stav zreteľne zhoršil. Od tejto 
zimy potom ostala pripútaná na lôžku. No i v chorobe sa často usmievala, dokonca aj v 
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okamihu smrti. V utorok Veľkého týždňa r. 1680 jej páter Chauchetiére udelil sviatosti 
zomierajúcich. Kateri zomrela na druhý deň v stredu 17.apríla 1680 pokojne, po 
niekoľkonásobnom opakovaní mien Ježiš, Mária. Jej poslednými slovami boli: "V nebi vás 
budem milovať, budem sa za vás modliť a pomôžem vám. Ježišu, milujem Ťa!" Mala 24 
rokov. Pochovali ju na Zelený štvrtok 18. apríla. 

Životopisci zdôrazňujú zvláštnosť: Premenu jej tváre hneď po smrti. Niekoľko 
minút po smrti jej zázračne zmizli jazvy z tváre. Tá tvár, ktorá bola zjazvená kiahňami a 
silno poznačená poslednou chorobou, odrazu opeknela pred očami prítomných. Tento 
úkaz silno zapôsobil na všetkých obyvateľov misie i na tých, ktorí ta v tom čase prišli na 
slávenie veľkonočných sviatkov. 

Na jej príhovor sa začalo diať veľa zázrakov. Túto prvú Indiánku v cirkevných 
kalendároch vyhlásil pápež Ján Pavol II. 22. júna 1980 v rímskom chráme sv. Petra za 
blahoslavenú spolu s prvým kanadským biskupom Františkom Montmorency-Lavalom a s 
priekopníčkou ženskej rehoľnej misie v Kanade M. Máriou Guyartovou. Na slávnosti sa 
okrem oficiálnych zástupcov kanadskej Cirkvi a vlády zúčastnila aj početná indiánska 
delegácia v slávnostnom tradičnom úbore. Za svätú ju vyhlásil pápež Benedikt XVI. dňa 
21.októbra 2012.  

Hoci v Kanade a USA sa sviatok "Ľalie Mohawkov", ako volajú sv. Kateri, svätí 
14.júla, vo všeobecnom cirkevnom kalendári je zaradený na výročitý deň jej smrti 
17.apríla. 

spracoval JV 
 
 

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu  
 
    Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu (1673 – 1716) sa narodil vo francúzskej 
obci Montfort-sur-Meu v Bretónsku do mnohopočetnej veriacej rodiny. Jeho otec bol 
advokátom. Keď mal 12 rokov, vstúpil do jezuitského kolégia v Rennes. Modliac sa 
v karmelitánskej kaplnke pred obrazom Panny Márie spoznal rozhodnutie stať sa 
kňazom. Podporovaný príbuznou slečnou Montigny odišiel do Paríža, kde vstúpil do 
seminára Saint-Sulpice. V roku 1700 bol vysvätený za kňaza. Už v Paríži bol známy ako 
vyznávač anjelov.  
    V roku 1703 ako nemocničný kaplán sa 
stal spoluzakladateľom Kongregácie Dcér 
Múdrosti. Do rúk sestier zveril ošetrovanie 
a vzdelávanie chudobných. Päť mesiacov po 
vysvätení sa stal dominikánskym terciánom, 
pretože túžil kázať medzi ľudom. Rozhodol sa 
odísť peši do Ríma po radu k pápežovi 
Klementovi XI. Pápež ho vyslal späť ako 
apoštolského misionára Francúzska. 
      Ľud ho inak nenazval ako „dobrý otec 
z Montfortu“. Zakladal ľudové školy s cieľom 
vzdelávať chudobné deti. V roku 1713 založil 
druhú kongregáciu Misionári Máriinej spoloč-
nosti a v roku 1715 založil Učiteľský rád 
Bratstva sv. Gabriela. Na jeho ohnivé kázne 
prichádzali veľké zástupy ľudí. Sv. Grignion 
z Montfortu je jedným z tých svätcov, ktorý s 
osobitným zanietením pracoval, aby si ľudia 
Pannu Máriu viac ctili a väčšmi ju milovali. 
Pravá zbožnosť k Panne Márii mu dávala silu 
v jeho misijnej práci. Chodil zásadne pešo 
s ružencom v jednej ruke a v druhej s krížom 
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zdvihnutým nad hlavou (Francúzsko, Mi – 1864).  
       Sv. Ľudovít bol veľký zástanca a obhajca mariológie a vplyvný autor traktátov 
a hymien. Od neho pochádza známy výrok: „Cez Máriu k Ježišovi“.  Jeho rukopisy  „O 
pravej úcte k Panne Márii“, „Tajomstvo Márie“, „Tajomstvá ruženca“ sa našli až v roku 
1846 a významne ovplyvnili pápežov v nasledovných storočiach: Leva XIII. (1878–1903), 
sv. Pia X. (1903–1914), Pia XII. (1939–1958). Svätý Otec Ján Pavol II. vyznal hlboký 
vplyv sv. Ľudovíta vo svojom živote a osvojil si motto odovzdania sa Panne Márii: TOTUS 
TUUS. Kniha „O pravej úcte k Panne Márii“ sa dočkala odvtedy vyše 300 vydaní a bola 
preložená do 20 jazykov. 
     Sv. Ľudovíta v roku 1888 Lev XIII. vyhlásil za blahoslaveného a v roku 1947 ho 
kanonizoval Pius XII. 

                                                                                    Katarína Vydrová 
 
 

Sviatok Ružencovej Panny Márie 
 

V našom Bulletine sme sa už venovali vzniku dvoch kresťanských sviatkov, ktoré 
boli ustanovené na počesť víťazstva nad Turkami: 
- v Bulletine č.5/2012, na počesť víťazstva nad Turkami pri Viedni 

v roku 1683, pápež Inocent XI. zaviedol sviatok Mena Panny Márie: 
- v Bulletine č.1/2015, na počesť víťazstva nad Turkami pri Belehrade 

v roku 1456, pápež Kalixt III. ustanovil sviatok Premenenia Pána.  
       Sviatok Ružencovej Panny Márie, ktorý dodnes slávi katolícka 
Cirkev, bol ustanovený ako pamiatka na víťazstvo Svätej ligy 
v námornej bitke proti Turkom pri Lepante v roku 1571 pod ochranou 
Panny Márie. Pápež sv. Pius V. nariadil, aby sa sviatok slávil každú 
prvú októbrovú sobotu. (Vatikán, Mi 1482 – 83) 

Bitka pri Lepante v Jónskom mori 7.októbra 1571 ukončila 
obavy z možného tureckého útoku na Apeninský polostrov 
a európsku časť Stredomoria. Kresťanská flotila pod velením Dona 

Juana d´Austria (nevlastného syna cisára Karola V.) odvrátila útok odhodlaných 
mohamedánskych Turkov. Vtedajší pápež Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby 
ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom zhromaždili v Bazilike Santa Maria 
Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili ruženec za víťazstvo. Neskôr  počas dňa pápež 
zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla 
samozrejme až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme.  
       Dovtedy neporaziteľná turecká flotila utrpela zdrvujúcu porážku. Všetci boli 
presvedčení, že Boh zasiahol na príhovor Panny Márie. Po bitke boli vyslobodení 
kresťanskí otroci, ktorí veslovali turecké galéry. Bitka pri Lepante mala aj psychologický 
dopad, lebo bol rozbitý mýtus o neporaziteľnosti tureckého loďstva. Mnohí umelci zvečnili 
na obrazoch víťaznú bitku, napríklad obraz renesančného maliara Paola Veroneseho je 
uložený v Galérii Accademia v Benátkach. K najznámejším účastníkom bitky patril slávny 
spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra, ktorý bojoval na palube španielskej galéry 
a bol zranený.  

                                                                                     Katarína Vydrová      
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Zo života ThDr. Jozefa Tisu  
Časť 1. - Štúdia a činnosť kaplána a kňaza (Filatelistické spracovanie)  

 
Mestečko Bytča (prv Veľká Bytča) na strednom 

Považí. Oddávna je známe zámkom (ČSSR, Pof. č. 
2937), z ktorého niekoľko rokov na začiatku 17.storo-
čia Uhorsko spravoval palatín Juraj Turzo (portrét na 
FDC k známke SR č. 472 a na príležitostnej pečiatke 
k XIX. Dňom filatelie Slovenska v roku 2002). Ten Ju-
raj Turzo, ktorý pre svojich sedem dcér nechal v Bytči 
postaviť renesančný Sobášny palác (známka SR č. 569 
a FDC), súc inšpirovaný návštevou Benátok.  

V Bytči sa 13.10.1887 
narodil rodičom Gašparovi Ti-
sovi a Terézie rodenej Budíš-
kovej chlapec Jozef. Bol dru-
hým dieťaťom zo siedmych 
detí. Matka deťom vštepovala 
predovšetkým lásku k Bohu a národu. S podporou nitrianskeho 
biskupa bola v Bytči v roku 1881 postavená nová škola, čím 
nadobudla cirkevný charakter. Vyučovalo sa v jazyku Maďar-
skom a nemeckom a od roku 1887 v jazyku slovenskom. Jozef 
Tiso začal Rímskokatolícku ľudovú školu navštevovať v roku 

1891. Po vychodení štyroch tried rodičia ho dali na Nižšie katolícke gymnázium v Žiline. 
(známka Žiliny SR č. 116 + CDV 4/21 z roku 1939). Gymnázium založili jezuiti v roku 
1691 a po ich odchode v roku 1776 gymnázium viedli františkáni. V roku 1900 v rámci 
maďarizačného tlaku sa gymnázium začalo pretvárať na maďarskú kráľovskú štátnu 
hlavnú reálnu školu. Jozef Tiso začal gymnázium navštevovať v školskom roku 1898 / 99. 
V triede bolo 35 žiakov, z toho 18 židovského vierovyznania. Všetci ovládali slovenský 
jazyk, ale 15 detí ovládalo všetky tri jazyky, medzi nimi aj Jozef Tiso. Po skončení 
gymnázia s výbornými výsledkami a štipendiom, 
rodičia dali syna Jozefa na vyššie gymnaziálne 
štúdia do Biskupského seminára v Nitre (známky 
ČSR Pof. č. 273, 274 z roku 1933 a ČSSR Pof. č. 
2547, SR č. 60, 148).  

V Nitre sa začala Tisova cesta k duchovnej 
činnosti. Spoznával históriu Nitry (známka ČSSR 
č. 2548) od jej historických prvopočiatkov z čias 
Pribinu a Svätopluka (známky z emisie kniežat z 
roku 1944 Slovensko č. 98, 101, 104 a SR č. 37 z 
roku 1994), oboznámil sa s históriou kapitulárnej 
baziliky, kde sa udržiaval kult slovenských svätých 
Svorada, Beňadika a Bystríka. V Nitre vznikol prvý 
pobočný stánok Slovenského učeného tovarišstva 
založeného Antonom Bernolákom (séria známok 
Slovensko č. 75-80 z roku 1942). Jozef Tiso v 
seminári zmaturoval na jednotky a to mu otvorilo dvere do Viedne (známky Rakúska č. 
511 z roku 1929 - Dóm sv. Štefana a novšie známky), do Pázmánea - seminára pre 
študentov teológie, ktorý založil Peter Pázmány (známky Maďarska č. 522-527 z roku 
1935), ktorý tiež v roku 1635 založil v Trnave univerzitu (ČSSR, Pof. č. 2684 z roku 
1985). Absolventmi Pázmanea pred ním boli vynikajúci Slováci ako Ján Baltazar Magin 
(známka SR č. 308), Jozef Ignác Bajza (príležitostná pečiatka z roku 1996), Anton 
Bernolák (známka SR č. 523), Jurfaj Palkovič, Andrej Radlinský, Martin Hattala, Martin 
Čulen a ďalší. Jozef Tiso sa rozhodol pre kňazské povolanie.  
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Po absolvovaní Pázmanea prišiel Jozef Tiso do rodnej Bytče, kde mal 17.7.1910 
primície. Tam po slávnostnej liturgii na pamiatku od novokňaza rozdával primičné obrázky 
tlačené v slovenskom jazyku. Po kňazskej vysviacke ešte v roku 1910 bol menovaný za 
poľného kurátora v zálohe pri 71. pešom pluku v Trenčíne (útvarová pečiatka poľnej pošty 
71. pešieho regimentu).  

Nitriansky biskup gróf Batthyányi vyslal Jozefa Tisu za kaplána do Oščadnice na 
Kysuciach, kde správcom fary bol Štefan Krautmann. Tam sa mal pripravovať na 
rigorózne skúšky, ktoré mal skladať na Pázmaeu. Tie zložil 14.7.1911 a bol promovaný 
na doktora teológie. V Oščadnici sa stretol s biedou tamojšieho ľudu. V krátkom čase 
založil svojpomocný gazdovský spolok na šitie krpcov, ktoré sa predávali o dva groše 
lacnejšie ako ich predával židovský obchodník. V Oščadnici Jozef Tiso 
pobudol do augusta 1911, keď biskup ho poslal za kaplána na faru do 
Rajca (príležitostná pečiatka Rajca, mestský znak). V Rajci pôsobil do 
roku 1912 a odtiaľ ho nitriansky biskup poslal na faru do Bánoviec nad 
Bebravou. Tam okrem pastoračných povinnosti vyučoval na 
meštianskej škole náboženstvo v slovenskej reči (známka Slovensko 
č. 105 z roku 1943 z emisie Kultúrne „Slovenčina je život náš“) čo 
vzhľadom na zvýšenú maďarizáciu bolo značne odvážne. Založil a 
organizoval podujatia Katolíckeho kruhu, obnovil bánovskú tradíciu 
ochotníckych divadiel a so súborom nacvičoval slovenské divadelné hry. Organizoval 
kurzy slovenčiny pre mladých remeselníkov.  

Po vyhlásení mobilizácie v roku 1914 Jozef Tiso 
nastúpil pri 71. pešom pluku v Trenčíne vojenskú službu 
(známka SR k 1. svetovej vojne č. 565). Bol odvelený na 
ruský front do Haliče na jeseň 1914 a odtiaľ bol vyslaný do 
slovinského Mariboru, kde vykonával duchovnú službu v 
siedmych (!) poľných nemocniciach. Tam onemocnej na 
obličky. Od 15.10.1914 bol na liečení v Trenčianskych 
Tepliciach (CDV 4/35 z roku 1944). Dňa 15.1.1915 bol poslaný za duchovného do 
posádkovej nemocnice v Komárne. Nitriansky biskup ho vo februári 1915 menoval za 
duchovného riaditeľa Veľkého seminára v Nitre. Vo februári 1918 sa stal bibliotekárom 
Diecéznej knižnice v Nitre a v tom roku, ako 31 ročného ho biskup menoval za profesora 
nitrianskej Vysokej školy bohosloveckej a zveril mu katedru teologickej morálky a 
pastorálky. Bol to prudký hierarchický postup, ale vyplýval z mimoriadnych vedomostí a 
schopností ThDr. Jozefa Tisu. Po októbri 1915 (ČSSR Pof. č. 1665 z roku 1968), keď sa 
Rakúsko-Uhorsko rozpadlo, ThDr. Jozef Tiso využil historickú príležitosť za vyhlásenie 
samourčovacieho práva slovenského národa. Na schôdzi prvý raz zaznela hymna Hej 
Slováci! (ThDr. Jozef Tiso je na známkach Slovensko č. 43, 44 z roku 1939, č. 45, séria č. 
120-125 z roku 1945).  

Európa sa rúcala a bolo treba v 
nej zabezpečiť miesto pre Slovákov. 
Keď 13.12.1918 Andrej Hlinka 
(známky emisii Slovensko č. 23, 24, 
25, 32, 33, 38 z rokov 1939-1943 
a ČSFR Pof. č. 2987 z roku 1991, SR 
č. 570) zvolal zakladajúce zhromaž-
denie Slovenskej ľudovej strany na 
19.12.1918 do Žiliny, ThDr. Jozef 
Tiso, hoci z obkľúčenej Nitry Maďar-
ským vojskom sa zhromaždenia 
zúčastnil. Po návrate založil Miestny 

odbor Slovenskej ľudovej strany v Nitre a jej mládežnícku organizáciu Orol.  
z literatúry a filatelistických katalógov spracoval Otto Gáťa 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
13.3.2017: 100.výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: spoločné vydanie s Portu-
galskom, Poľskom a Luxemburskom 
- nominálna hodnota: 1,60€ (v hárčekovej úprave) 
- autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Atelier Design & Etc. 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset  
- náklad: 80.000 kusov  

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

13. mája 1917 sa trom pastierikom – desaťročnej Lucii, 
deväťročnému Františkovi a sedemročnej Hyacinte – v údolí Cova da 
Iria neďaleko portugalského mestečka Fatima prvýkrát zjavila Panna 
Mária nad malým dubom. Prišla oblečená v bielom, skvejúcom sa 
šate. Povedala deťom, že prichádza z neba, a chce, aby vždy 
trinásteho dňa v mesiaci prichádzali sem, a to počas šiestich mesiacov 
po sebe. 

 Panna Mária im postupne zverila tri posolstvá. V  prvom im 
ukázala peklo a naliehavo 
žiadala, aby sa všetci ľudia 
polepšili, lebo ak neprestanú hriechmi urážať 
Boha a robiť si navzájom zle, príde iná vojna, 
horšia ako tá prebiehajúca. V druhom hovorí o 
Rusku, ktoré rozšíri strašné bludy do celého 
sveta a mnohí spravodliví budú prenasledovaní. 
Budú to veľmi ťažké časy. Svätý Otec zasvätí 

Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, krajina sa 
napokon obráti a vo svete nastanú dni pokoja. Tretie posolstvo 
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ostalo dlho tajomstvom a bolo zverejnené 
až v roku 2000. Kľúčovým slovom tohto 
posolstva je trojitá výzva k pokániu. 
Posolstvá Matky Božej Fatimskej sú plné 
materinskej lásky. Ukazujú ľudstvu cestu, 
ako kráčať k svätosti. Pokánie je jedinou 
cestou k morálnej náprave. Fatimské 
posolstvá nás vyzývajú, aby sme 
dôverovali Ježišovmu prísľubu: „Vo svete 
máte súženie, ale dôverujte, ja som 
premohol svet!“ (Jn 16,33)  

Na hárčeku je zobrazená procesia 
so sochou Panny Márie Fatimskej a na 
okraji logo „storočnice“, pod nim symboly 
Fatimy: korunka sochy Panny Márie, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, sv. ruženec a 
dub zjavenia. Prítlač na FDC: pastierikovia – vizionári, ovečky, dub v momente zjavenia a 
v pozadí Bazilika vo Fatime. Na pečiatke FDC: časť sochy Panny Márie Fatimskej s 
korunkou. 
 K emisii okrem FDC vyšiel i pamätný list.  
 
17.3.2017: Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) 
- nominálna hodnota: 0,50€  
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik 
- rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou  
- náklad: 1,000.000 kusov  

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

Jozef Miloslav Hurban (19.3.1817, Beckov – 21.2.1888, 
Hlboké) bol slovenský národovec, evanjelický kňaz, politik, novinár, 
literárny kritik a spisovateľ. Pochádzal z rodiny evanjelického kňaza. Základnú školu 
navštevoval u svojich rodičov a v Trenčíne. Študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave 

(1830 – 1840), kde sa pod vplyvom zakladateľa 
modernej slovenskej národnej ideológie Ľ. Štúra 
zapojil do slovenského národného života. Za 
kňaza bol vysvätený roku 1840 a od roku 1843 
bol kňazom v Hlbokom. Vynikal najmä ako 
organizátor, spisovateľ, novinár a britký kritik 

spoločenského života. Bol rozhodným odporcom feudálneho 
spoločenského poriadku a nekompromisne odmietal maďarizačnú 
politiku vládnucich vrstiev Uhorského kráľovstva.  

 Do verejného a literárneho života sa zapojil roku 1835. Bol 
účastníkom pamätnej vychádzky bratislavských študentov 
Evanjelického lýcea na Devín roku 1836, kde si sľúbili bojovať za 

práva slovenského národa a obnoviť jeho slávu z dávnej minulosti (z Veľkej Moravy). Na 
zhromaždení prijal meno Miloslav. V zápasoch o národnú orientáciu Slovákov bol 
stúpencom slovenskej národnej osobitosti. Na jeho fare roku 1843 bola prijatá nová forma 
spisovnej slovenčiny (Štúrova slovenčina), na ktorej sa zjednotili všetky ideové prúdy 
Slovákov. Vydal aj prvú knihu v tomto jazyku (Almanach Nitra). Spoluzakladal prvý 
celonárodný kultúrny a vedecký spolok Tatrín (1844). V rokoch 1848 – 1849 sa zapojil do 
revolučného pohybu a bol jedným z hlavných osnovateľov Žiadostí slovenského národa z 
10.5.1848, ktoré sa stali základným programovým dokumentom slovenského revolučného 
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hnutia. V septembri 1848 spoluorganizoval založenie Slovenskej národnej rady, 
najvyššieho revolučného orgánu Slovákov, ktorého cieľom bolo vydobyť rovnoprávnosť 
Slovákov v Habsburskej ríši. Bol jej prvým predsedajúcim a vodcom slovenského 
povstania proti uhorskej vláde. Po porážke revolúcie bol postavený pod policajný dohľad 
a na čas umlčaný. Opätovne sa aktivizoval po roku 1860, avšak vtedy už vedúcu úlohu v 
národe prevzala nová generácia. 

 Roku 1846 založil Slovenské pohľady. Časopis vychádza dodnes a je najstarším 
kontinuálne vychádzajúcim literárnym časopisom v Európe. Jeho najvýznamnejšia 
literárna práca je životopisný portrét Ľudovít Štúr (1859). 

Známku vytvoril Rudolf Cigánik štylizáciou litografie z roku 1849 od E. Kaisera. Na 
FDC sú v skratke zobrazené najdôležitejšie okamihy zo života J. M. Hurbana, prekryté 
pečaťou prvej Slovenskej národnej rady. 
 
23.3.2017: Veľká Noc 2017: Vajnorská ľudová maľba 
- nominálna hodnota: 0,50€  
- autor výtvarného návrhu známky: Mgr. art. Marianna Žálec 
Varcholová 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,700.000 kusov  

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

Veľkonočná emisia možno prekvapí netypickými motívmi a tematickým zameraním 
na ľudovú ornamentálnu maľbu. Zobrazené ornamentálne motívy vychádzajú z pôvodnej 
maľby ohnísk, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie prejavy ľudovej maľby minulých storočí. 
Tvorba je obdivuhodná i tým, že pochádza výhradne od žien, gazdiniek, t.j. ide o 
nástennú maľbu neškolených ľudových umelkýň.  

  V malokarpatskej oblasti sa táto 
pôvodne ochranná nástenná maľba interiéru 
kuchyne zachovala aj po zániku otvorenej 
kuchyne a samotného ohniska. V priebehu 
19. storočia sa rozvinula do podoby bohatej 
ornamentálnej reprezentatívnej výzdoby 

interiéru domu. Vo Vajnoroch (dnes mestská časť Bratislavy) 
boli steny vstupnej siene zvyčajne vyzdobené 
charakteristickými poloblúkovitými kompozíciami pestrej 
farebnosti s motívmi kvetov, rastlín a vtáčikov. Zo samotných 

nástenných malieb sa v originálnej podobe na stene do súčasnosti zachovalo pomerne 
málo pamiatok, v pôvodných interiéroch sa prakticky nevyskytujú. 

Najucelenejšiu podobu charakteristickej vajnorskej ornamentiky nachádzame, tak 
trochu prekvapujúco a pre ľudovú maľbu netypicky, vo vajnorskom Kostole 
Sedembolestnej Panny Márie. V emisii sú reprodukované maľby z presbytéria.  

Na známke dominuje motív pelikána, ktorý predstavuje veľmi dôležitý vtáčí symbol. 
V kresťanskej stredovekej i renesančnej symbolike ide o symbol sebaobetovania Ježiša 
Krista, obetavej rodičovskej lásky, lásky k blížnym, ako aj symbol miernosti v stravovaní. 
Motív pelikána sa ako symbol obety v kresťanstve rozšíril prostredníctvom renesančných 
vzorníkov, literatúry a cirkevných piesní. Podobne sú v duchu kresťanskej symboliky 
prezentované i motívy hrozna, obilné klásky či holúbky ako symboly obety, lásky a cností. 
Maľby vytvorila v roku 1968 skupina vajnorských žien, ornamenty v duchu tradičnej maľby 
predkreslila ľudová umelkyňa Hedviga Krištofičová (1909 – 1999) a vymaľovala ich 
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spoločne s Máriou Feketovou, Teréziou Zemanovou, Máriou Škvorcovou, Hedvigou 
Vrbovou a ďalšími rovesníčkami, neškolenými výtvarníčkami, ozajstnými ľudovými 
umelkyňami, nositeľkami ľudovej tradície maľby.  

So známkou okrem FDC vychádza aj známkový zošitok a celinová pohľadnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inaugurácia známok: 
 
- 100.výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime 
Malá dedinka v Nemšovskej farnosti – Trenčianska Závada – bola v pondelok 13. marca 
svedkom inaugurácie poštovej známky. Prečo práve táto dedinka? Podľa dostupných 
informácií práve tu je najstaršia kaplnka zasvätená Panne Márii Fatimskej na Slovensku 
(začala sa stavať na 30.výročie zjavení). Ešte trochu chladné, no krásne - slnečné 
počasie. Už skoro po poludní sa začínajú schádzať prví filatelisti. Nákup známok, obálok, 
príležitostná poštová pečiatka,... Plná kaplnka – hostia, filatelisti, domáci, krojovaná 
skupina, deti – ľudia i vonku. O 14.00 hod. začína sv. omša, ktorú celebruje dekan 
farnosti vdp. A. Košík spolu s ďalšími štyrmi kňazmi. V homílii predstaví odkaz Fatimy. Na 
záver predstavenie známky vedúcim POFISu Dr. M. Vančom a požehnanie známky 
predsedom SSG. Po sv. omši sme sa stretli v neďalekom gazdovstve „Uhliská“, kde pri 
šálke kávy či pohári vína alebo vody bolo i niečo pod zub a hlavne príjemné i užitočné 
rozhovory. No a miestne poštárky mali tu čo robiť, aby zvládli dlhé rady čakajúcich na 
filatelistické suveníry (domáci si to kupovali doslova ako suvenír). 
Ozaj vydarené duchovno-filatelistické odpoludnie. I malá dedinka, ktorá má asi 300 
obyvateľov, môže pripraviť dôstojnú inauguráciu a pošta spropagovať poštovú známku.     
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- Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban  
V rámci osláv dvestoročnice od naro-
denia Jozefa Miloslava Hurbana sa 
v jeho rodnej obci v Beckove konalo 
v nedeľu 19. marca uvedenie známky. 
Reportáž do nášho bulletinu nenapí-
sal nikto, no od J. Kútneho z Močenku 
nám prišla pekná filatelistická celis-
tvosť. 
 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2016 ostalo nezaplatených ešte 16 príspevkov (ev. čísla: 48; 51; 52; 92; 97; 
103; 104; 111; 128; 150; 161; 165; 167; 170; 174; 177). 

Za rok 2017 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1; 3; 
10; 13; 14; 17; 21; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 37; 40; 45; 49; 59; 62; 65; 70; 71; 72; 77; 78; 
83; 84; 85; 87; 88; 95; 99; 105; 124; 126; 129; 130; 131; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 
149; 151; 152; 153; 155; 156; 157; 159; 160; 162; 163; 166; 171; 172; 178 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 

POZOR: dňa 14.3.2017 bola pripísaná na náš BÚ suma vo výške 20 EUR (VS:2017; 
KS:0308). Jej odosielateľom bola Mariana Masarová. Keďže nie je možné identifikovať, za 
ktorého člena bol tento príspevok uhradený, prosím,  aby sa ozval. 

 
Členská základňa SSG – stav k 28.3.2017 

26.decembra 2016 vo veku 78 rokov zomrel Ivan ZÁBREDSKÝ (ev.č. 140) z Nitry. 
Členom SSG od roku 2004. Pamätajme na neho v našich modlitbách. Nech odpočíva 
v pokoji! 
  Ku dňu 28.3.2017 je celkový počet členov v SSG 103 (SR – 93, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1) 
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