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Milí priatelia! 
 
 Opäť prežívame obdobie Adventu a pripravujeme sa na tie najkrajšie sviatky roka 
– Vianoce – Narodenie Božieho Syna na tento svet. Do tohto obdobia už tradične vám 
prichádza i posledné ročníkové číslo nášho bulletinu Sv.Gabriel. V tomto XXII. ročníku ste 
dostali štyri čísla – každé po 24 strán + 2 strany na prebale. Je to teda vyše 100 strán. 
V tomto roku som to mal v distribúcii trochu jednoduchšie. Už 25 členov odoberá bulletin 
v elektronickej forme a toto „vianočné“ číslo som tiež zaslal i do zahraničia už nie 
v klasickej tlačovej forme, ale elektronicky. Je to nielen menej práce pre mňa, ale i úspora 
financií pre SSG. Verím, že postupne i nám zo zahraničia budú prichádzať bulletiny 
v elektronickej forme a tak ich budem môcť ponúknuť všetkým, ktorí o ne budete mať 
záujem. S týmto číslom bulletinu dostanete ako prílohu i lístok s ppp J.Palkovič, ktorú 
nám venoval náš člen S.Štefánik. Tí, ktorí dostávate bulletin elektronicky, tak čakajte 
obálku, kde okrem lístku bude ešte nejaká vianočná príloha.  
 Aj pre budúci rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom 
okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete od januára aj na našej webovej 
stránke): Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv.Gabriel 

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

 Možno na záver sa ešte chcem poďakovať všetkým, ktorí i v tomto roku prispeli 
k tomu, že naše Spoločenstvo i bulletin stále žijú. Bez vás by to nešlo. Všetko ostatné si 
prečítajte už na nasledujúcich stránkach. 

Ján Vallo, predseda SSG 
 

45.stretnutie SSG v Trnave 
 
 Sobota 12.október 2013 – gabrielisti zo Slovenska sa stretajú v Trnave, tentokrát 
v historickej zasadačke Spolku sv.Vojtecha. Stretáme sa ozaj v peknom počte 36 členov 
a 7 hostí. Už dve hodiny pred oficiálnym otvorením stretnutia prichádzajú prví gabrielisti: 
pozdrav, podanie rúk, nejaké to slovo a začína výmena filatelistického materiálu. Ponuka 
bohatá, tak možno niečo sa i „uloví“. Tí šikovnejší si ešte pred oficiálnou časťou zašli i na 
poštu a opečiatkovali materiál peknou príležitostnou pečiatkou zobrazujúcou našich 
vierozvestov sv.Cyrila a Metoda. 
 Oficiálna časť začala o desiatej hodine. Najprv za organizátorov všetkých privítal 
J.Mička. Predseda SSG ospravedlnil tých, ktorí nemohli prísť a oboznámil s činnosťou 
SSG od posledného stretnutia v Košiciach (13.apríla 2013) – vyšli dve čísla bulletinu 
Sv.Gabriel, inaugurácia známky a celoslovenské oslavy 1.150.výročia príchodu sv.Cyrila 
a Metoda v Nitre, stretnutie SFA v Banskej Bystrici, Dni filatelie Slovenska v Bytči, účasť 
na inaugurácii známky sv.Mikuláša vo Viedni, zmeny vo vedení gabrielistov v Rakúsku 
a v Nemecku,... Potom hospodárka SSG oboznámila s aktuálnym stavom hospodárenia. 
Nasledovala bohatá diskusia. Predseda ZSF informoval o činnosti, výstavách v roku 
2014, emisnej politike SP. SSG sa bude podieľať na iniciovaní PPP k 90-ročnici J.Em. 
Jána Ch. kardinála Korca a svätorečení pápeža Jána Pavla II. K týmto príležitostiam na 
SP iniciuje i vydanie prítlače na poštový lístok alebo obálku. Ľ.Floch požiadal 
o spoluprácu pri získavaní materiálov o osobe S.Zrubca. Hovorilo sa i o možnosti malej 
výstavky s exponátom Dr. Zrubca v Trnave pri príležitosti vydania známky. J.Mička 
apeloval na členov SSG, aby sa venovali mládeži. Dohodol sa i termín jarného stretnutia, 
ktoré bude 29.marca 2014 (miesto sa ešte neurčilo – záujemcovia sa môžu ohlásiť!) 
 Po skončení oficiálnej časti stretnutie pokračovalo ešte výmenou filatelistického 
materiálu. Bolo postarané o bohaté občerstvenie za čo patrí zvlášť vďaka trnavským 
organizátorom. Odpoludnia sme sa pomaly rozchádzali a cestovali domov. 
 Opäť konštatovanie, že stretnutie bolo vydarené a iste tí čo prišli, nebanovali.  

JV 



 4 

Ján Chryzostom kardinál Korec (1924-2014) 
 

Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22.januára 1924 v 
Bošanoch, v obci ležiacej pod Tríbečskými vrchmi, severovýchodne 
od mesta Topoľčany. V továrni na spracovanie koží pracovali 
kardinálovi rodičia.  

Základnú školu vychodil v rodnej obci, meštianku v 
neďalekých Chynoranoch. Dňa 15.septembra 1939 vstúpil v 
Ružomberku do rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na 
Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kam chodil ako externý študent. 
Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte Spoločnosti 
Ježišovej v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde pomáhal v redakcii Posla a študoval 
štvorročnú teológiu. 

Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu s rehoľnými spolubratmi 
internovaný od 14.apríla 1950 v Jasove, potom v Podolínci a od 20.septembra 1950 v 
Pezinku. Odtiaľto bol donútený odísť do civilného života. V tom istom roku (1.októbra 
1950) bol tajne vysvätený v Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer 
všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24.augusta 1951 tajne vysvätený za 
biskupa otcom biskupom Pavlom Hnilicom. Konsekrácia sa uskutočnila na základe 
rozsiahlych fakúlt Svätého Otca Pia XII. pre naše krajiny. 

Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako 
robotník. V tomto období oprávnene desať rokov každý deň očakával, že príde pre neho 
Štátna bezpečnosť, ako sa to stalo v mnohých prípadoch jeho spolubratom v reholi, či 
diecéznym kňazom, či veriacim laikom. O to viac, že vedeli o ňom, že je biskup a vyvíja 
aktívnu apoštolskú činnosť, ba i ordinuje tajne kňazov. Bolo to však, ako sám spomína, 
obdobie preniknuté nádejou a dôverou v Boha. 

Dňa 11.marca 1960 bol zaistený a 21.mája odsúdený ako vlastizradca – pre 
náboženskú činnosť medzi študentmi na 12 rokov väzenia, ktoré prežil v neľudských 
podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. Z väzenia sa 
vrátil  24.februára 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do nadšenej 
obnovy náboženského života. Dňa 8.júla 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež 
Pavol VI., ktorý na údiv mnohých odovzdal „tajnému“ biskupovi Korcovi svoje biskupské 
insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a preto 
pokračoval v práci ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. 

I v tejto situácii nezostal nečinný. Kontakt s mladými ľuďmi, apoštolát v rôznej 
forme, ale i bohatá literárna činnosť mu vyplnili každú voľnú chvíľu. Vo svojich dielach sa 
javí ako teológ, filozof, historik, etik a sociológ. 

V širokej palete jeho diel sa objavujú práce ako aktuálne diskusie s prírodnými 
vedami, ktoré často prekračujú svoju vedeckú kompetenciu a prispievajú k dezinformácii 
v základných životných otázkach. Ako veľký znalec ľudskej duše sa zamýšľa nad 
pôvodom človeka a jeho životnou cestou. Súčasne tvorí aktuálne práce, týkajúce sa 
problémov náboženského života a Katolíckej cirkvi na Slovensku. V množstve asi 
šesťdesiatich diel pomerne veľkého rozsahu má popredné miesto duchovná literatúra. 

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje trojzväzkové dielo zaoberajúce sa ťažkým 
obdobím Cirkvi na Slovensku „Od barbarskej noci“, ktoré bolo preložené do poľštiny, 
nemčiny, taliančiny, angličtiny a francúzštiny. Veľká časť diela kardinála J. Ch. Korca 
počas bývalého režimu vyšla v samizdatoch a niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a 
vyšli knižne v Kanade u slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave sv.Cyrila a Metoda v 
Ríme, v Rakúsku a v Poľsku. 

Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života. Dňa 
7.januára 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv.Cyrila a Metoda v Bratislave. 
Významným okamihom  jeho života sa stal 6.február 1990, keď na výslovnú žiadosť 
Svätého Otca Jána Pavla II. bol menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa. Kánonicky 
správu diecézy prevzal 22.februára 1990 a požehnane ju spravoval do 16.júla 2005. 
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Dňa 28.júna 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. 
Menovanie bolo ohlásené na všeobecnej audiencii 29.mája 1991. Ján Chryzostom 
kardinál Korec je prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo 
vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. 

Jeho vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná obrana dôstojnosti človeka, 
slobody a identity slovenského národa, jeho kresťanských základov a tradícií, bola 
ocenená aj troma čestnými doktorátmi univerzít USA. V roku 1993 mu bolo udelené 
vysoké francúzske vyznamenanie Čestnej légie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v 
roku 1998 mu ako prvému udelila čestný doktorát. 

Pastoračná, vedecká a literárna činnosť Jána Chryzostoma kardinála Korca je 
obrazom 50-ročného dramatického diania v Katolíckej cirkvi na Slovensku. Je 
svedectvom nášho času, ktoré zaväzuje a vyzýva. 

prebrané z internetovej stránky Nitrianskeho biskupstva 
 
 Od „nežnej revolúcie“ sa môžeme 
stretnúť s Jánom Ch. kardinálom Korcom 
i na poštových dokumentoch: 
- k menovaniu za kardinála v roku 1991 
používala Pošta Nitra 1 príležitostnú 
poštovú pečiatku s erbom otca kardinála 
s dátumom 5.7.1991 (Slávnosť sv.Cyrila 
a Metoda). Nitriansky klub filatelistov 
vydal k tejto príležitosti kartičku s prítla-
čou erbu otca kardinála. 

 
- ďalšia príležitostná poštová pečiatka sa 
používala na pošte v Bošanoch pri 
príležitosti 70.výročia narodenia s erbom 
otca kardinála a s dátumom 22.1.1994 
(tiež i 30.1.1994). Vydavateľstvo Lúč 
vydalo kartičku s prítlačou stretnutie otca 
kardinála s pápežom Jánom Pavlom II. 

vo Vatikáne.  
 

 
- Slovenská pošta vydala 
12.1.1999 celinovú obálku 
so známkou v nominálnej 
hodnote 8.- Sk s prítlačou 
erbu otca kardinála. 
- Pošta Nitra 1 používala 
príležitostnú poštovú pe-
čiatku k 75.výročiu naro-
denia s portrétom otca 
kardinála a s dátumom 
22.1.1999. 
- k 50.výročiu biskupskej 
vysviacky pošta Nitra 1 
používala príležitostnú 
poštovú pečiatku s erbom 
otca kardinála a s dátu-
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mom 24.8.2001. Vydavateľstvo Lúč 
vydalo dva druhy kartičiek – jednu 
s prítlačou insígnií otca kardinála, 
ktoré dostal od pápeža Pavla VI. Pri 
jeho návšteve vo Vatikáne v roku 
1969 a druhú s portrétom otca 
kardinála. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- k 80.výročiu narodenia priaz-
nivci venovali otcovi kardinálovi 
perzonalizovanú známku v no-
minálnej hodnote 7.-Sk – ruže. 
- k 60.výročiu biskupskej vys-
viacky Pošta Nitra 1 používala 
príležitostnú poštovú pečiatku 
s erbom otca kardinála a s dá-
tumom 24.8.2011. 
 
 
 
 
 

 
 Od založenia nášho Spoločenstva Sv.Gabriel v roku 1992 je 
otec kardinál našim protektorom. Vždy sa zaujímal o našu činnosť, 
prispel svojimi zdravicami do obidvoch „Pamätníc“ i do katalógu XIII. svetového kongresu 
v Nitre (nad ktorým prevzal i záštitu), stretol sa viackrát s našimi členmi i gabrielistami zo 
zahraničia, ale hlavne pamätá na nás vo svojich modlitbách a posiela nám vždy svoje 
požehnanie. Je čestným členom SSG.  
 K blížiacemu sa životnému jubileu otca kardinála – 90 rokov života – aj my 
mu vyprosujeme ešte veľa zdravia, síl, Božie požehnanie, aby z jeho prítomnosti 
a múdrosti mohli čerpať ďalší.  

Spomeňme si na neho v týchto dňoch zvlášť aj v našich modlitbách.   
JV 

 
 

Svätováclavská kráľovská koruna 
 

Jedným z najznámejších symbolov českej štátnosti je Svätováclavská 
korunovačná koruna. Ku dnešnému dňu sa zachovalo veľmi málo stredovekých 
korunovačných klenotov, ktoré  skutočne slúžili svojmu účelu.  

Svätováclavskú korunu nechal zhotoviť Karol IV. pri príležitosti svojej korunovácie 
za českého kráľa. K tomuto aktu došlo 2.septembra 1347 v pražskej Katedrále sv.Víta, 
kedy panovníkovi položil na hlavu korunu arcibiskup Arnošt z Pardubíc. Prvá písomná 
zmienka o korune pochádza z ochranného dokumentu vystaveného pápežom Klimentom 
VI. dňa 6.mája 1346. Podľa pápežskej buly mala byť koruna položená na hlave 
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sv.Václava v pražskom chráme sv.Víta. Odtiaľ sa historicky odvodzuje jej názov „Koruna 
svätého Václava“. Touto korunou boli korunovaní ďalší českí panovníci, ako nástupcovia 
sv.Václava a koruna, prezývaná Svätováclavská, bola vždy k tejto slávnosti 
prepožičiavaná. Tak sa stala Svätováclavská koruna výhradne korunou korunovačnou 
a jedným zo symbolov českej štátnosti. Celkovo bolo korunou korunovaných 22 
panovníkov. Panovník ju až do konca svojho života (1378) nechával upravovať a 
doplňovať najvzácnejšími kameňmi, ktoré sa mu podarilo získať. A tak sa koruna vyvíjala 
do svojej súčasnej podoby. Podľa príkazu Karola IV. mala byť nová kráľovská koruna 
natrvalo uložená v Katedrále sv.Víta. Ale už prvý Karolov nástupca, jeho syn Václav IV. 
zrejme počiatkom 15.storočia dal korunovačné klenoty previezť na hrad Karlštejn, kde 
mali byť v nepokojných rokoch sporov o vládu lepšie chránené. Od tých dôb sa miesto ich 
uloženia mnohokrát zmenilo, obvykle za politických nepokojov, bojov o český trón a 
vojnového nebezpečenstva. Počas vlády Márie Terézie bola Svätováclavská koruna 
dlhodobo vo Viedni, pretože cisárovná sa obávala nevernosti Čiech. Tradícia siedmich 
kľúčov vznikla potom, čo v roku 1791 kráľ Leopold II. vyhovel žiadostiam českých stavov 
o vrátení klenotov z Viedne do Prahy. Boli uložené v Korunnej komore v svätovítskej 
katedrále, tentoraz v korunnom archíve za Svätováclavskou kaplnkou, za železnými 
dverami s piatimi zámkami. Vyhradená im bola zvláštna skriňa, opatrená ďalšími dvoma 
zámkami, ku ktorej dostali kľúče dvaja strážcovia klenotov. Aj keď sa neskoršie  miesto 
ich uloženia menilo, tradícia so siedmimi kľúčmi sa udržala až po súčasnosť. V 20-tom 
storočí opustili korunovačné klenoty Pražský hrad iba jediný raz. V dramatickom období 
tesne pred Mníchovským diktátom boli obavy aj o ich osud. V noci 20.septembra 1938 
vyšla z Prahy do Žiliny dokonale utajená výprava. Sprievod áut vyrazil priamo z 
Pražského hradu. V osobnom aute, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi patril prezidentovi 
Masarykovi, bola uzamknutá dubová debna s pečaťami prezidenta republiky. Tam bol 
ukrytý poklad najcennejší - české korunovačné klenoty. Operácia, ktorá neskoršie dostala 
názov KFC (Klenoty fascinující ceny) mala poklad zachrániť pred nacistami v špeciálnych 
trezorových miestnostiach v banke na Legionárskej ulici v Žiline. V Žiline zažili klenoty 
prijatie mníchovského diktátu, zrady západných mocností, ale aj Benešovu rezignáciu. 
V októbri 1939 boli klenoty prevezené späť do Prahy. Vo februári 1944 ríšsky minister pre 
Protektorát Čechy a Morava K.H.Frank nechal korunu spolu s ďalšími korunovačnými 
klenotmi zamurovať v pivničných priestoroch 
Starého kráľovského paláca na ochranu pred 
Spojencami. V roku 1945 boli klenoty opäť 
vyzdvihnuté a vrátené do Korunnej komory 
a v roku 1962 prehlásené za národnú kultúrnu 
pamiatku.  

Svätováclavská koruna váži presne 2358 
gramov a jej torzo je vyrobené zo zlata 
o rýdzosti 21-22 karátov. Je vysoká 19 cm aj s 
krížikom, v priemere má taktiež 19 cm a každý 
zo štyroch dielov čelenky meria 14,5 cm.  Zlatý 
plech je približne 1 mm hrubý. Existuje teória, že 
sa jedná o prerobenú přemyslovskú čelenku, 
pretože výskumy preukázali, že koruna je zo 
staršieho obdobia. Čelenka sa skladá zo štyroch 
častí, ktoré vytvárajú štylizované ľalie. Za 
účelom stability koruny sú jednotlivé ľalie ešte 
spojené dvomi oblúkmi. Oblúky sú ozdobené 
dvanástimi článkami zlatého, kamením a 
perlami zdobeného pásu, ktorý bol pôvodne samostatným šperkom a hotový bol 
rozložený a po kúskoch pripevnený ku korune. Na vrchole koruny je umiestnený zlatý kríž 
so zafírovou rytinou. V kríži sa údajne nachádzal tŕň z tŕňovej koruny Ježiša Krista. Na 
výzdobu koruny bolo použitých 30 zelených smaragdov, 18 modrých kameňov  (17 
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zafírov, 1 aquamarín), 46 červených kameňov (spinelov a rubínov), 16 menších a 4 
väčšie perly. Jeden kameň je bezfarebný. Sám Karol IV. bol známy ako znalec 
mystických tradícií a výber kameňov, ktorým sú prisudzované špecifické vlastnosti, určite 
nebol náhodný. Je vysoko pravdepodobné, že sa na ňom panovník osobne podieľal. 
Napríklad spinely prinášali kráľovi ochranu, rubín predstavuje mužskú energiu a boj so 
zlom, smaragd je poslom múdrosti.  
  Korunovačné klenoty sa vystavujú len za zvláštnych okolností na základe 
rozhodnutia prezidenta republiky. Tento rok tak sa tak udialo v máji pri príležitosti nástupu 
Miloša Zemana do funkcie českého prezidenta. Súbor klenotov tvorí Svätováclavská 
koruna Karola IV., k nej patriace puzdro a poduška, kráľovské žezlo a jeho puzdro, 
kráľovské jablko a jeho puzdro, korunovačný plášť a ďalšie odevné súčasti: pás, manipul, 
štola a hermelínový golier. V stredoveku patrili k súprave ešte prsteň, zlaté náramky a 
krištáľová nádoba na sv. olej. 

V československej filatelii bola zobrazená samotná Koruna svätováclavská 
v r.1966 na aršíku č.1523, ale poznáme viacero známok panovníka Karola IV. s korunou 
na hlave. 

     Ľuba Tarabová 
 
 

Antonio Allegri – Correggio: Svätá noc 
 

Obraz využíva hru svetla a tmy. Staré proroctvo hlása, že „ľud, čo kráča v tmách, 
uzrie veľké svetlo“ (Iz 9,1). Na Vianoce slávime zrodenie tohto „Svetla, ktoré osvecuje 
každého človeka“ (por. Jn 1,9) a ktoré samo o sebe tvrdí: „Ja som svetlo sveta“ (Jn 8,12). 

 Podľa starovekého rímskeho kalendára bol za deň zimného slnovratu pokladaný 
25.december. Noc z 24. na 25. bola považovaná za najdlhšiu a od 25. sa noci začali 
pomaly skracovať a dni predlžovať. V lete naopak. Po 24.júni sa dni začali pomaly 
skracovať a noci predlžovať. A tak to šlo až do noci 24.decembra. Túto skutočnosť 
využilo kresťanstvo, ktoré oproti Ježišovmu narodeniu postavilo narodenie Jána Krstiteľa, 
čo podoprelo slovami Jána Krstiteľa Ježišovi: „On musí rásť, mňa musí ubúdať“ (Jn 3,30). 
 Ako sa krátia dni po 24.júni, tak má v kresťanovi ubúdať aj starý (sebecký) človek, aby 
uvoľnil v sebe miesto Kristovi. A tak  ako po 25.decembri pribúda svetlo, tak má pribúdať 
Božie svetlo v ľudskej duši. 

Ježiš Kristus je sol invictus (neporaziteľné slnko), ktoré žiadna tma nemôže 
premôcť. Aj keď sa zdá, že tma víťazí, predsa len príde k obrovskému zvratu, ktorý bude 
viesť k tomu aby neporaziteľné svetlo žiarilo v plnej sláve a všetko prežiarilo svojim 
jasom. Vo večnosti bude všetko preniknuté samotným Bohom: videl som nový 
Jeruzalem... Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán 
Boh...(Zjv 22,5) 

Ježiš je svetlo, ktoré osvecuje 
každého človeka. Z Jezuliatka, uloženého 
na slame, sála svetlo, ktoré ožaruje 
všetko navôkol. Odraz tohto svetla žiari 
na tvárach ľudských postáv pri jasličkách. 
Panna Mária je najbližšie a z jej tváre 
vyžaruje pokoj a spanilá radosť. Smelo 
hľadí na toto nadpozemské svetlo; kým 
trojica pastierov naľavo ešte nie je 
pripravená na prijatie tohto Svetla; príliš 
dlho kráčali v tmách. Ich zrak sa zatemnil, 
privykol na tmu. Toto nadprirodzené 
svetlo im svojou intenzitou temer spôsobuje bolesť, ako to vidno na tvári ženy, ktorá sa 
svojou ľavicou snaží uchrániť si zrak pred touto nevídanou žiarou. 
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  Podobne sa správa aj muž ktorý sa pravou rukou zarazene chytá za hlavu, 
nerozumejúc, čo sa deje. Pastierik uprostred odvracia tvár od Jezuliatka. Jeho tvár však 
vyjadruje nadšenie zo zhliadnutia toľkej svetelnej krásy, ktoré korešponduje s nadšením 
anjelov v nebi. Čistá duša pastierika je zo znázornenej  trojice snáď najviac pripravená na 
prijatie Svetla. 

Svätý Jozef privádza k jasličkám oslíka, kým vôl pri jasličkách chýba. Osol a vôl pri 
jasličkách symbolizovali židovstvo a pohanstvo. Vôl ako obetné zviera symbolizoval 
judaizmus, ktorý ostal verný obetiam Starého zákona. Osol symbolizoval pohanský svet. 
Osol, ktorý sa vynára z prítmia a zvedavo pristupuje do svetla Jezuliatka, symbolizuje 
pohanský svet, ktorý bol ochotnejší na prijatie Ježišovej radostnej zvesti než Židia, 
odchovaní na Božom slove. 

Možno sme dnes na tom podobne: ľudia, ktorí o Ježišovom svetle temer nič 
nevedia, sú mnohokrát ochotnejší otvoriť sa mu a prijať ho než my, ktorí  sme sa v prítmí 
nočných zábav zahľadeli do umelých svetiel. 

Vianočnú známku s obrazom Svätá noc z Galérie v Drážďanoch vydala o.i. 
v nominálnej hodnote 100F Republika Rwanda. 

    podľa Ruženca 1/2010, zn. (pat) napísal Miroslav Baluška 
 
 

Lorenzo Lotto: Madona s dieťaťom a svätcami 
 

Lorenzo Lotto (1480- 1556) patrí k popredným predstaviteľom tzv.benátskej školy 
16.storočia. Dlhé roky cestoval, aby mohol pracovať tam, kde ho pozvali. Maľoval hlavne 
oltárne obrazy pre kostoly, ale i  pre význačné rody severnej Itálie. Pre nich maľoval 
okrem náboženských obrazov aj portréty, v čom obzvlášť vynikal. 
       Jeho diela zdobia mnohé svetové obrazárne. Tiež na známke, vďaka Rakúskej 
pošte, môžme obdivovať jeho majstrovstvo a intenzívny kolorit. Ide o obraz z Kunsthistori-
sches  Museum vo Viedni. Známka bola vydaná 26.9.2013.  
      

 Obraz Madona s dieťatkom, svätou Katarínou Alexandrijskou a svätým Tomášom  
Lotto namaľoval v rokoch 1528-1530. Svätú Katarínu možno identifikovať podľa knihy a 
polámaného kolesa s ostrými hrotmi, ktorým bola umučená. Svätý Tomáš Apoštol, 
podrobený mučeniu v Indii neďaleko Madrasu, sa opiera o kopiju predstavujúcu symbol 



 10 

jeho utrpenia. Podľa iných zdrojov je to svätý Jakub Starší, ktorý sa opiera o pútnicku 
palicu. Scéna sa odohráva v otvorenej krajine. Panna Mária s Ježiškom sa opiera 
o strom. Anjel, ktorý kladie Panne Márii na hlavu venček, patrí k najkrajším aké Lotto 
namaľoval. Zlaté kučery, jemné krídla a rúcho znásobuje krásu nebeského anjela  
        Precítená neha Lottovej maľby je odrazom jeho veľkej dobroty a statočnosti s akou 
znášal životné ťažkosti. Jeho dlhý, prácou naplnený život končí v kláštore Santa Casa v 
Lorete, kde vstúpil 4 roky predtým ako laický brat.  
       Basilica della Santa Casa alebo Svätyňa Svätej chyže je už od 13.storočia 
miestom pútí do Loreta. Ľudová tradícia hovorí, že dom, v ktorom Panna Mária žila bol 4 
anjelmi zázračne prenesený najprv do Dalmácie, potom do Loreta tesne pred vyhnaním 
križiakov zo Svätej zeme.  
      V neskorogotickej stavbe, na ktorej sa podieľali 
slávni architekti napr. Bramante, Sangallo, je bohatá 
výzdoba celej generácie umelcov. Vnútri baziliky pod 
renesančnou kopulou je Dom Panny Márie. Tu sídli 
uctievaná socha Čiernej Matky Božej, Čiernej 
Madony. Kupolu vyzdobil freskami renesančný maliar 
Melozzo da Forli (1438 – 1494) a odrážajú umelcovu 
záľubu vo vznášajúcich postavách. Fresky sú jeho 
jediným dielom zachovaným v pôvodnom stave.   
       Pozoruhodné fresky znázorňujúce 4 anjelov 
vyšli aj na známkach. Vatikánska pošta v roku 1995 
vydala 4 známky  a hárček pri príležitosti 700.výročia 
pútnického miesta Loreto. Na známkach vidíme 
štyroch anjelov (Michel 1136-1139): anjel s kalichom, 

anjel s baránkom, 
anjel s lutnou, 
modliaci sa anjel  
      Melozzo da Forli vytvoril celú 
sériu pôvabných anjelov. Jeho 
hrajúci anjeli majú upravené vlasy, 
hrajú so slávnostným a radostným 
výrazom na hudobnom nástroji. 
Anjelov hrajúcich na hudobných 
nástrojoch vydala Vatikánska pošta 
roku 1998, Michel č. 1246 –1251. Ich umelecké 
spracovanie najlepšie vyniká na Carte maximum, 
ktoré boli vydané spolu so známkami. 
       Tiež Pošta Slovinska vydala pri príležitosti 
700.výročia pútnického miesta Loreta známku, a to 
koncom roka 1994, Michel č.101.  
       Záverom si pripomeňme, že Panna Mária 
Loretánska je patrónkou letectva a letcov. 

                         
Katarína Vydrová 

 
 
 

100. výročie vysvätenia „Modrého kostolíka“ 
 
 Na okraji bratislavského Starého Mesta, ukrytý medzi administratívnymi budovami 
a vysokými obytnými domami sa nachádza klenot secesného sakrálneho staviteľstva - 
Kostol svätej Alžbety Uhorskej, desaťročia známy pod prezývkou „Modrý kostolík“. 
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Základný kameň tohto jednoloďového kostola položil 23.8.1909 zástupca 
ostrihomského arcibiskupa dr.Šimon Való. Kostolný kríž bol slávnostne vztýčený 
26.6.1910 a k vysväteniu kostola došlo 11.októbra 1913. 
  Kostol bol umiestnený na území novovznikajú-
cej časti mesta Prešporka neďaleko toku Dunaja. 
Pôvodne však bol budovaný ako kaplnka pre študen-
tov vedľajšieho katolíckeho gymnázia. Obe stavby 
projektoval budapeštiansky architekt Edmund (Ödön) 
Lechner a tento projekt patril medzi jeho posledné 
veľké diela. Kostolík je charakteristický modrou omiet-
kou a modrou glazovanou strešnou krytinou. Pôdorys 
kostola sa pridržiava tradičných slohov. Nová je 
úprava omietky, ktorá vo výraznej miere pripomína 
orientálnu ornamentiku. Secesia hľadala inšpiráciu 
v prírode a návrate k remeselnej výrobe. Preto sú 
v kostolíku tak často opakované prírodné motívy listov 
a kvetov. Predlohou drobnej secesnej ornamentálnej 
výzdoby bola ruža – kvet spojený s legendou 
o sv.Alžbete. Podľa spomínanej  legendy o dobročin-
nosti sv.Alžbety sa jej dary pre chudobných v okamihu 
ohrozenia zmenili na kvety ruží. Zároveň modrá farba 
symbolizovala nadpozemské a biela nádej. 

Dokument pre základný kameň zostavil gymnaziálny profesor Jozef Volker. Na 
preparovanej koži je v strede obraz sv.Alžbety, vpravo je plán nového kostola, vľavo 
obraz gymnaziálnej budovy a v pozadí silueta korunovačného Dómu sv.Martina 
v Bratislave. Nad obrazom je umiestnený ornament so slovami: „Zlož si svoj klobúk, 
smrteľník, lebo miesto na ktorom stojíš je sväté.“ V kostolíku sa nachádzajú ešte erby 
mesta Bratislavy a uhorský erb. Úvodné slová dokumentu znejú: „Som kostol 
pomenovaný po sv.Alžbete z rodu Arpádovcov. Postaviť ma dalo uhorské kráľovské 
Ministerstvo kultu a školstva, vďaka obetavosti obyvateľov slobodného kráľovského 
mesta Bratislavy, v susedstve novopostaveného kráľovského katolíckeho gymnázia.“ 

Relikvie sv.Alžbety boli uložené s ostatkami sv.Klimenta Rímskeho, sv.Vincencie 
a sv.Teodory do hlavného oltáru. Nad hlavným oltárom je zavesený obraz sv.Alžbety 
rozdávajúcej milodary od Júliusa Túryho z roku 1911. Vysoké drevené svietniky po 
stranách oltára, zdobené ružami vyhotovil oveľa neskoršie rezbár Jozef Dorosinyi. 
Architekt Lechner situoval do interiéru šesť nástenných malieb. Na víťazný oblúk Baránka 
Božieho, do lode obrazy svätých Arpádovcov. Obrazy boli zhotovené budapeštianskymi 
maliarmi Bezsédom a Zsillem. Pri ľavom múre kostolnej lode sa nachádza bočný oltár 
zasvätený španielskej vizionárke svätej Terézii. Zdobí ho polychrómovaný reliéf sediacej 
Madony s kľačiacou sv.Teréziou (ide o dielo bratislavského sochára Alojza Rigeleho). 
V čase vzniku oltára mu však dominoval nádherný mramorový reliéf modliacej sa Alžbety 
Bavorskej, manželky cisára Františka Jozefa I. (taktiež dielo Alojza Rigeleho). 

Po prvej svetovej vojne bol prezdobený secesný sloh označovaný za nevkus, 
všetko, čo bolo uhorské či maďarské malo byť z mesta odstránené. Postupne sa však 
z kostola odstránili maďarské nápisy, znaky uhorských panovníkov, zmenšená kópia 
uhorskej kráľovskej koruny, ktorá zdobila lampu večného svetla. Mramorový reliéf 
zobrazujúci modliacu sa cisárovnú a kráľovnú Alžbetu vybrali zo steny. Aby sa predišlo jej 
zničeniu, najskôr bola umiestnená v Grasalkovičovom paláci a neskôr na faru, kde sa 
nachádza doposiaľ. Po druhej svetovej vojne mierne sa mierne poškodený kostol opravil 
a znovu vymaľoval. Vtedy dostali pôvodne sivé fasády charakteristickú modrú farbu. 
Výzdoba interiéru bola pri oprave značne zjednodušená. 

História tohto sakrálneho objektu bola v r.2006 spracovaná v reprezentačnej 
publikácii Modrý kostol, ktorej autorom je  J.E. biskup Jozef Haľko. 

       ĽubaTarabová 
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   Svätá Genovéva – patrónka Paríža 
 

Svätá Genovéva, veľká žena 5.storočia, svojim hlbokým 
kresťanským presvedčením a verejnými aktami viery zapôsobila 
na Parížanov, keď roku 451 vpadli do Gálie Huni pod vedením 
obávaného Attilu. Genovéva svojim pevným rozhodnutím zostať 
v Lutécii (Paríži), presvedčila väčšinu obyvateľov mesta, aby 
neopúšťali svoje domovy a modlili sa, mestu sa nič nestane. Huni 
sa skutočne vyhli Parížu (Lutécii) a obrátili sa  inde. Jej proroctvo 
sa splnilo, a tak si ju Parížania začali vážiť ako omilostenú 
ochrankyňu mesta, ako žijúci symbol neohrozenosti Paríža. 
         Svätá Genovéva (+502) prijala vo svojej mladosti sľub 
čistoty. Keď mala 15 rokov biskup Vilicus ju prijal medzi 
zasvätené panny, ale žila v dome svojich rodičov. Po ich smrti odišla do Paríža, kde žila 
veľmi prísne, v zbožnom rozjímaní a pôste, pri čítaní Písma. Vykonala púť k tourskemu 
hrobu sv.Martina. Vypravila sa na člne proti prúdu rieky Seiny, aby získala obilie pre 
hladujúce mesto. Tento výjav zo života sv.Genovévy vidíme aj na známke, ktorú 
Francúzska pošta vydala na hárčeku v novembri 2012, Michel č. Block 211. 
        Po smrti sa stala obľúbenou sväticou. Na začiatku 6.storočia dal kráľ Chlodovik 
(+511) postaviť nad jej hrobom baziliku Svätých apoštolov, na ľavom brehu rieky Seiny. 
Prial si spočinúť po svojej smrti v blízkosti jej hrobu spolu s manželkou. 
        Franský kráľ Chlodovik prevzal kráľovtvo po otcovej smrti 
roku 481. Oženil sa s katolíckou princeznou Klotildou, pričom sám 
zostal pohanom. Za historicky najvýznamnejší jeho čin sa právom 
považuje prijatie kresťanstva. Na Chlodovikov obrat ku kresťanstvu 
mali vplyv rôzne udalosti, predovšetkým víťazstvo v Kristovom 
mene , keď v krízovom okamihu bitky pri Tolbiacu, keď sa zdalo, že 
všetko je stratené urobil sľub obrátenia na kresťanstvo. Dominantnú 
úlohu jeho obrátenia zohrali dve ženy a jeden muž. Jeho manželka 
Klotilda, keď vzýval Boha kresťanov slovami: „ Ježišu Kriste, 
Klotilde si zjavil, že si Synom živého Boha. Pomoc, hovoria, vraj 
dávaš tým, čo sú v tiesni, víťazstvo tým, čo v teba dúfajú – pokorne 
ťa prosím o pomoc...“  Svätá Genovéva nepochybne tiež pôsobila 
na Chlodovika svojou charizmou.  
       Tesne pred prijatím kresťanstva sa Chlodovik zveril do duchovnej starostlivosti 
sv.Remígiovi, remešskému biskupovi. Na Vianoce roku 496 (alebo 499)  Chlodovika 
pokrstil biskup Remigius v Remeši (Reims). Na známke Mi č.1560. 
        V roku 1996 oslávila francúzska verejnosť 1500.výročie pokrstenia kráľa Frankov 
Clovisa, tak znie jeho meno (v slovenčine Chlodovik). Blahoslavený pápež Ján Pavol II. 
v septembri 1996 zavítal pri svojej návšteve Francúzska aj do starobylého  Remeša, ktorý 
sa považuje za kolísku kresťanstva. Pápež pri tejto príležitosti vyzdvihol epochálny 
význam krstu franského kráľa Chlodovika nielen pre Francúzsko, ale aj pre celú Európu.     
        V rokoch 1757-1790 na mieste baziliky Svätých apoštolov bol postavený nový 
kostol, zasvätený sv.Genonéve. Centrálna stavba nesie kupolu, s freskami zo života 
svätice. Avšak už v roku 1793 revolucionári z neho urobili mauzóleum, známy Panteón,  
pozostatky sv.Genovévy verejne spálili. V kostole St.Étienne-du-Mont, v tzv. Latinskej 
štvrti Paríža sa nachádza sarkofág sv.Genovévy, zhotovený v r.1853.    
        Svätá Genovéva bola v stredoveku znázorňovaná so sviecou, ktorú diabol zháša 
a anjel znovu zažína. Jej sochy nájdeme na Slovensku napríklad na oltárnom obraze 
v spišskej Mlynici. Ďalej v Dóme sv.Martina na Oltári Sedembolestnej Panny Márie, kde 
okrem Panny Márie sa nachádzajú sochy svätíc, Apolónie, Rozálie, Cecílie, Lucie, 
Filomény aj sv.Genovévy. 

                                                                                            Katarína Vydrová 
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Niečo o Vatikáne z poštovej histórie a filatelie  
  

V poštovej histórii Vatikánu sa uvádza, že poštové 
spojenie mal už v 14.storočí. Podobne ako mali mnohé 
kláštory medzi sebou prostredníctvom svojich poslov. Dodnes 
sú medzi zberateľmi a vystavovateľmi poštovej histórie najmä 
predznámkových listov zo západnej Európy zachované listy na 
ktorých je poznámka vyznačená odosielateľom "Relig. Bothen" 
(prepravené cirkevným poslom). Takáto preprava správ bola 
medzi kláštormi aj na Slovensku. V značnom rozsahu zásielky cirkevného charakteru sa 
prepravovali cez poštové stanice na poštové linky hlavne do vzdialenejších oblastí a v 
takom prípade odosielateľ vyznačil prepravenie zásielky poštou alebo tak urobil 
poštmajster. Každý takýto list je nielen ozdobou ale aj hodnotou zbierky.  
  V súčasnosti je hlavná budova pošty vo Vatikáne hneď za hlavným vchodom pri 
Bráne sv.Anny. Vatikánska pošta je v stálej permanencii a patrí medzi spoľahlivé pošty, 
preto jej služby vo zvýšenej miere používajú aj obyvatelia Ríma. Ročne pošta vo Vatikáne 
vybaví viac ako dva milióny listových zásielok, šesť miliónov pohľadníc a vyše 15 tisíc 
balíkov. 
  Prvá telefónna ústredňa bola vo Vatikáne zriadená v roku 1886, teda o niekoľko 
rokov skôr ako v USA. Do zavedenia mobilných telefónov pošta v oddelení telefónnej 
ústredne prijala denne okolo 18 tisíc medzištátnych hovorov a v čase Vianoc až 25 tisíc 
hovorov.  
  Vatikán oznámil vydávanie poštových 
známok 11.2.1929 a 7.6.1929 predstavil prvé 
známky v mene 100 Centisimi = 1 Lira. Prvú 
emisiu známok vydal 1.8.1929, v najvyšších 
hodnotách s portrétom pápeža Piusa XI. 
Práve poštové známky Vatikánu sa hneď od začiatku 
vydávania stali hlavným a najobľúbenejším obchodným tovarom. Až za nimi je výrobné 
odvetvie mozaiky. Väčšina mozaikových výzdob Baziliky sv.Petra vznikla vo vatikánskej 
Škole mozaiky. Niektoré sa stali centrálnymi témami alebo v pozadí námetmi na poštové 
známky alebo na ilustrácie obálok prvého dňa vydania. Novo vydané poštové známky 
Vatikánu sú pochopiteľne vyobrazené v mnohých filatelistických časopisoch sveta, avšak 
len ako jediné v jedinom časopise na svete, ktorý vychádza práve vo Vatikáne dodnes v 
latinskom jazyku (v náklade tisíc kusov).  
  Známky Vatikánu zbierajú radoví filatelisti na všetkých kontinentoch a zbierajú ich 
mnohé osobnosti sveta. Nie však všetkým sú známky distribuované priamo na adresy, 
ale na adresy inštitúcii alebo úradov v ktorých sú činní, prípadne na ich príbuzných alebo 
priateľov, nakoľko ide aj o zberateľov iných vierovyznaní alebo bez vyznania. Vatikán 
občas pri štátnych návštevách alebo iných prezentáciách dáva ako dar kolekciu ročníka 
alebo niekoľkých ročníkov vydaných vatikánskych známok.  
   K staršej známkovej histórii Vatikánu sa žiada 
poznamenať, že k starotalianskym štátom v 19.storočí, 
ktoré vydávali poštové známky patril aj Cirkevný štát 
(Vatikán). Známky začal vydávať 1.1.1852 a vydával 
ich do 15.3.1868, keď vyšla posledná emisia, ktorá bola 
v platnosti do roku 1870. Vzhľadom na cennosť týchto 
známok vyskytuje sa aj značné množstvo falzifikátov. Podľa zahraničných časopisov, v 
podstate neexistuje známka Cirkevného štátu, ktorá by sa nestala predmetom falšovania. 
Medzi najcennejšie patria celistvosti na ktorých sú známky polene či dokonca známky 
vyššej hodnoty dvakrát prestrihnuté, aby tretinka známky postačovala na zaplatenie 
potrebnej nominálnej frankatúry. Všeobecne platí, aby známky Cirkevného štátu vyšších 
hodnôt, ak sú premetom kúpy a predaja, mali certifikát pravosti.  

OG 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
4.11.2013: Vianočná pošta 2013 
- nominálna hodnota: 0,45€ (s kupónom - v tlačovom liste 8 známok + 8 kupónov) 
- autor výtvarného návrhu známky: Erika Korkovánová 
- grafická úprava: Adrian Ferda 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s. 
- technika tlače: ofset 
- náklad známok: 168.000 kusov  

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

Vianočnú poštu organizuje Slovenská pošta od roku 1999. 
Písanie „poštovému“ Ježiškovi si získalo obľubu širokej verejnosti 
a už tradične sa u mnohých z nás spája s predvianočným 
obdobím. Nielen deti, ale aj dospelí môžu posielať svoje vianočné 
priania Ježiškovi na adresu „999 99 Ježiško“. 

Slovenská pošta pomáha doručiť všetky 
zásielky adresované Ježiškovi na poštu do 
Rajeckej Lesnej, ktorá je domovom Vianočnej 
pošty. Nachádza sa tu aj Ježiškova oficiálna 
poštová schránka. Zároveň doručí každému, kto 
na list uvedie svoju spiatočnú adresu, odpoveď 
od Ježiška. Vianočnú poštu v Rajeckej Lesnej je 
možné navštíviť celoročne a zažiť tak atmosféru 

slovenských Vianoc v ktoromkoľvek ročnom období.  
Počas predchádzajúcich 14 

ročníkov prišlo na adresu slovenského 
poštového Ježiška takmer 1,25 
milióna listov. Stovky listov 
prichádzajú aj z iných krajín, najmä z 

Českej republiky, Nemecka, Taiwanu, Rumunska, Anglicka, 
ale aj z Ruska, USA, Číny, Izraela, či Nového Zélandu. 
Ježiško posiela svoju odpoveď aj na listy zo zahraničia a pre 
nevidiace a slabozraké deti odpisuje v Braillovom písme. 

Jubilejný 15.ročník Vianočnej pošty je spojený s 
vydaním emisie poštovej známky „Vianočná pošta“. 
Námetom známky je kresba od Eriky Korkovánovej z 
Kollárova, ktorá zvíťazila v detskej súťaži o najkrajšiu 
vianočnú kresbu Ježiškovi. Do súťaže, ktorá bola vyhlásená v 
predchádzajúcom ročníku Vianočnej pošty, sa zapojilo 
takmer 5 800 výtvarných návrhov. K Vianočnej pošte budú 
vydané aj štyri príležitostné poštové pečiatky.  

Známka vychádza aj v zošitkovej úprave (54.000 
zošitkov), kde samolepiace známky sú obohatené vôňou 
pečeného jablka. 
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13.11.2013: Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu 
- nominálna hodnota: 0,45€ 
- autor výtvarného návrhu známky: Mgr.art. Marianna Žálec Varcholová 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s. 
- technika tlače: ofset 
- náklad známok: 1,700.000 kusov  

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

Podkladom pre tohtoročnú emisiu poštovej známky  Vianoce 
a obálku prvého dňa  sú dve diela Ľudovíta Fullu (1902 – 1980), 
jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov 20.storočia. Bol 
veriacim človekom a významnú úlohu v jeho tvorbe zohrala aj 
kresťanská ikonografia, ktorá sa výraznejšie presadila v jeho tvorbe 
40. rokov 20.storočia. Vtedy vznikla séria  drevorezov na biblické novozákonné námety: 
motív na známke je z drevorezu Narodenie (1940), prítlač na FDC zasa využíva motív z 
rovnomennej olejomaľby z toho istého roku.  Ani vo Fullovom  prípade však neexistovala 
priama úmera, resp. rovnica medzi pojmami viera a tvorba, jeho osobnou vnútornou 

zbožnosťou a umeleckým štýlom. Možno to boli 
práve z rodiny hlboko zakorenené kresťanské 
myšlienky a ideály, ktoré prehĺbili a znásobili jeho 
vzťah k stredoveku, pomohli rozsvietiť jeho 
výtvarnú citlivosť smerom k vnímaniu ikonopisnej 
maľby, patriacej popri ľudovom umení k základným 

inšpiráciám jeho obrazovej koncepcie. Hlavnými témami, ku 
ktorým sa v tvorbe vracal, boli novozákonné motívy a zvlášť 
mariánsky kult. Hlbokú výtvarnú a myšlienkovú silu vložil do 
niekoľkých obrazov namaľovaných na náboženské témy, tiež do 
maliarskych variantov ukrižovaného Krista. V ich sakrálnej 
maliarskej hieratickosti podporenej slávnostným pôsobením zlata 
a farebným akordom s prevládajúcim jasnou rumelkou a matnými 
sienami, nachádzame ďalšie vrcholné varianty fullovskej 

interpretácie západných gotických diel, ale aj východnej ikonopisnej maľby. Frontalitou, 
statickosťou kompozície, programovo historizujúcim konceptom sa tu majster dovolával 

poučenia  a podnetov z umenia 
stredoveku. Častou témou jeho diela bola 
madona: na Slovensku sa Panna Mária 
Sedembolestná oddávna uctievala ako 
patrónka a ochrankyňa krajiny, a preto 
významové presahy od „materskej“ k 
„mariánskej“ rovine námetu boli časté a 
prirodzené. Zobrazenie matky s dieťaťom 
sa často posúvalo z roviny žánrovej do 
roviny symbolickej: matka s dieťaťom sa 

stávala madonou, neraz s prívlastkom „slovenská“, aby 
obrazne bdela nielen nad osudmi jednotlivcov, ale i celého 
národa. 
So známkou vychádza i celinová pohľadnica (náklad 5.000ks). 

 
6.12.2013: Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946-2006) 
- nominálna hodnota: 0,65€ (s kupónom) 
- autor výtvarného návrhu známky: akad.mal. Rudolf Cigánik 
- rytec známky: akad mal. Rudolf Cigánik 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s. 
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- technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou 
- náklad známok: 1,050.000 kusov 

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

Igor Rumanský (10.3.1946 – 10.8.2006) bol 
uznávaným umelcom, maliarom, grafikom, ilustrá-
torom, dlhoročným vysokoškolským pedagógom a 
príslušníkom silnej umeleckej generácie, ktorá v sedemdesiatych rokoch vstúpila do 
nášho výtvarného diania. K formovaniu tejto generácie prispel svojou osobitou a veľmi 
skoro umelecky vyzretou grafickou a ilustračnou tvorbou. Do spektra jeho tvorby sa radí i 
známková grafika, i keď nie v početných, ale zato vo veľmi významných realizáciách. 
Prvé návrhy známok vytvoril už v závere 70.rokov, pričom išlo prevažne o športové 
námety. Mal však ambíciu vytvárať známky i s inými témami, ktoré by mu umožňovali 
prezentovať svoje umenie a výtvarne sa vyjadriť k náročnejším námetom vyžadujúcim 
väčšiu mieru kreativity. Tak v slovenskej známke Mier a sloboda (1995) z emisného radu 
EUROPA, ako aj v emisii Svetový rok Slovákov (1997) spracoval autor navýsosť vážnu 

tému a to za použitia v známkovej grafike pomerne 
zriedkavo uplatňovanej alegórie. V obidvoch 
opisovaných emisiách bola Rumanského predloha 
náročná na súlad názoru výtvarníka a rytca. 
Výsledný efekt oboch emisií vznikol vo vzornej 
spolupráci s rytcom Rudolfom Cigánikom. Spoločná 
tvorba dvojice tvorcov Rumanský – Cigánik 

predstavuje špičkové realizácie našej známkovej tvorby s 
rovnocenným autorským 
podielom výtvarníka a rytca. 
Známka Mier a sloboda 
bola ocenená Cenou 

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií  SR najmä 
pre prínos v použití výrazových prostriedkov v 
známkovej tvorbe ojedinelých. 

Igor Rumanský je najvýraznejším 
predstaviteľom toho prúdu, ktorý aj v známkovej 
grafike stavia na svojich osobných charakteristikách 
vlastných voľnej či ilustračnej tvorbe a tieto aplikuje 
na vysokej invenčnej aj realizačnej úrovni. Cigánik v 
návrhoch emisie približuje práve tie hodnoty a tie 
charakteristiky Rumanského tvorby, ktoré ich spájajú 
tak v tvorbe ako i v priateľstve. Nie sú len 
spomienkou na Rumanského známkovú tvorbu, sú 
poctou celej jeho tvorbe, potvrdením trvalých hodnôt 
jeho diela ako aj umeleckou alegóriou a kreatívnou 
výpoveďou priateľa. 

 V známke za alegorickou postavou sa nachádza ukrižovaný 
Kristus. So známkou bol vydaný i nálepný list (náklad 1.500ks), na 
ktorom je tiež kresba Ukrižovaného. 
 
6.12.2013: Výstava Poštového múzea – Na krídlach anjela 
Celinová obálka s prítlačou 118 COB 106/13  
- náklad: 1800 kusov 

Na prítlači je silueta anjela hrajúceho na trúbke. 
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6.9.2013: 900 rokov obce Gáň 
Celinová obálka – personalizovaná 003 COP 001/13 
- náklad: 2500 kusov 
    Na prítlači je rím-
skokatolícky kostol Svätej 
rodiny (pôvodne sv.On-
dreja) z 12.storočia. Je to 
ranorománska stavba, ku 
ktorej z južnej strany 
neskôr pristavali sakristiu. 
Reformácia a neustále 
boje v priebehu 17.storo-
čia sa odrazili aj na stave 
kostolíka, keď v roku 1694 
sa spomína ako spustnutý 
a opustený. V roku 1745 (uvádza sa aj rok 1735) prešiel barokovou rekonštrukciou, ktorá 
však do značnej miery zachovala jeho pôvodný románsky vzhľad. V kostole vybudovali 
západnú tribúnu a kryptu pre rodinu Pacerovcov. Loď nanovo zaklenuli a pred vchodom 
postavili predsieň - žobračovňu. V roku 1756 bolo taktiež zmenené patrocínium na 
dodnes používané - sv. Rodiny. 
 
K 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu boli ešte vydané: 
12.6.2013: Špeciálna obálka 
- náklad: 1500 kusov 
2.8.2013: Numizmatická obálka 
- autor prítlače: Adrian Ferda 
- náklad: 2000 kusov 
5.11.2013: Pamätný list 042 PaL 
542/13 
- náklad: 1500 kusov 
- formát: A4 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
4.9.2013: Krásy naší vlasti – 700 let města Nový Jičín  
- nominálna hodnota: 20.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Eva Hašková 
- autor rytiny: Jaroslav Tvrdoň 
- technika tlače: oceľotlač z plochých dosiek 

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

Náměstí Nového Jičína. 
Nový Jičín je okresní město v Moravskoslezském kraji, které 

leží na řece Jičínce. V roce 1967 byl Nový Jičín vyhlášen městskou památkovou 
rezervací a v roce 2001 také Historickým městem roku. 

 Nový Jičín (označení „nový“ poprvé doloženo roku 1397) byl pravděpodobně 
založen mezi léty 1267-78 pod hradem Starý Jičín. Čtvercové náměstí a pravidelná síť 
ulic svědčí pro město založené Přemyslem Otakarem II. „na zeleném drnu“. V písemných 
pramenech je místo poprvé uvedeno roku 1313, kdy Jan Lucemburský povolil městu 
privilegium výběru mýta při zdejší obchodní stezce. Velice výhodná je geografická poloha 
na křižovatce velkých obchodních cest. Původní opevnění bylo jen z hliněného valu s 
palisádou, až během 14. století ho nahradily kamenné hradby s dvěma branami, na které 
navazovaly po obou stranách předměstí. 

Na počátku 14.století získali město páni 
z Kravař, kteří původní palisádové opevnění 
nahradili kamennými hradbami a vybudovali i 
opevněný kamenný dům, jehož zbytky 
nalezneme v základech dnešního Žerotínské-
ho zámku. V roce 1434 vlastnictví města 

přešlo na několik rodů, ale nového rozkvětu město dosáhlo 
až v 1.polovině 16.století, kdy městu vládli Žerotínové. Ti na 
místě tvrze postavili renesanční zámek, ale finanční náklady 
přesáhly jejich možnosti a tak panství i město nakonec 
prodali. Kupcem se stalo město samotné, které se tak 

změnilo ve svobodné město komorní. Po vypuknutí třicetileté války zámek obsadilo 
císařské vojsko, které vytlačili až luteráni. Nakonec bylo panství konfiskováno a připadlo 
olomouckým jezuitům, kterým bylo odňato až se zrušením řádu. Nový Jičín se stal 
svobodným městem municipálního typu, což bylo spojeno s jeho průmyslovým 
rozkvětem. Válečné konflikty 20.století město významněji neovlivnily, takže si jeho jádro 
zachovalo historický ráz až do současnosti.  

Na známke je i veža farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. O kostole tiež 
niečo z internetovej stránky: 
 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně byl postaven v barokním 
slohu na místě původního malého kostela. Celý kostel i s hlavním oltářem byl posvěcen 
31.července 1742 olomouckým biskupem Arnoštem z Lichtenštejna – Kastellkornu. 
Kostel má délku 44m, šířku 22m a je vysoký 20m. Nedílnou součástí kostela je věž. 
Nebylo tomu tak vždy. Vystavilo ji město v letech 1587 až 1618 a její současná podoba 
pochází z roku 1629. Dnešní kopule byla vztyčená v roce 1854. Výška po ochoz činí 33m, 
celková výška až po vrchol kříže je 66m. Město prodalo věž farnímu úřadu v roce 1927. 

Hodnotu kostela zvyšuje jeho vnitřní vybavení. Z velké většiny bylo pořízeno z darů 
bohatých novojičínských měšťanů. Obraz Nanebevzetí Panny Marie byl pořízen v roce 
1739 a jeho autorem je nejvýznamnější novojičínský malíř doby baroka Eliáš František 
Herbert. Oltář vytvořili především olomoučtí umělci. Jsou zde sochy apoštolů sv.Petra 
a Pavla a věrozvěstů sv.Cyrila a Metoděje. Kostel má dva boční oltáře zasvěcené 
Nejsvětější Trojici a sv.Františku Xaverskému. Nalevo od kněžiště se nachází kaple 
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sv.Justina. Varhany se poprvé rozezvučely v roce 1794 a jejich autorem je frýdecký 
varhanář František Hořčička. 

Kostel byl v první polovině 90-tých let 20.století  opraven. Při té příležitosti byla 
v roce 1994 otevřená i schránka na kostelní věži, která skrývala pamětní listy z let 1866, 
1922, 1928 a 1936. V roce 2012 bylo opraveno kněžiště, včetně pořízení nové podlahy, 
nového oltáře a ambonu. 
 
16.10.2013: 400 let Bible kralické 
- nominálna hodnota: 17.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Josef Dufek 
- autor líniovej kresby: Jaroslav Tvrdoň 
- technika tlače: ofset s líniovou kresbou 

Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto 
známke nasledovné:    
 Anděl v pozadí s prvním knihařským lisem. 

Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků 
(hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty 
bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly Kralice (Jižní Morava). Je 
to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty (lidové vydání). 
Bratři od počátku své činnosti kladli důraz na literární činnost svých členů a i proto velmi 
brzo ocenili význam knihtisku. Jejich tisky vynikají vysokou typografickou úrovní. Jednota 
bratrská byla zakázaným náboženským uskupením. Z důvodu utajení se ve vydaných 
knihách nepoužívalo označení místa tisku, jen krycí označení „in insula hortensi“ (pro své 
umístění v zahradách). Tajná bratrská tiskárna byla nejprve v Litomyšli (1503), Mladé 
Boleslavi (1518). Ve druhé polovině století v Ivančicích u Brna (1562) a od roku 1578 na 
tvrzi v Kralicích, pod patronátem Jana Žerotína, který sídlil v blízké Náměšti. V Ivančicích 
i Kralicích působil významný tiskař Jednoty bratrské – Zachariáš Šolín. 

 Iniciátorem překladu byl bratrský biskup Jan Blahoslav, který jako první navázal na 
erasmovskou tradici a snahu přeložit Písmo z původních jazyků. Sám přeložil Nový zákon 
podle vydání Theodora Bezy, který byl opatřen i latinským překladem. Blahoslav se řídil 
především Bezovým latinským textem, ale přihlížel i k řeckému originálu. Začal používat 
rozsáhlé komentáře, včetně odkazů na příbuzná biblická místa, překladových variant… 
Blahoslav měl v úmyslu přeložit i Starý zákon, ale než s úkolem začal, zastihla ho smrt. 
Překlad Nového zákona revidoval senior Jan Němčanský, jeho druhé vydání pak 
Zachariáš Ariston. 

 Překlad Starého zákona koordinoval a vedl Blahoslavův odchovanec a biskup 
Ondřej Štefan. Spolu s ním na překladu pracovali (teologové zabývající se filologií): 
Mikuláš Albrecht z Kaménka (hebraista), Lukáš Helic (pokřtěný Žid), Jan Eneáš (senior 
Jednoty bratrské), Izaiáš Cibulka (konsenior a správce kralického sboru), Jiří Strejc 
(konsenior), Jan Efraim, Pavel Jessen a Jan Kapito (Hlaváč). 

 První vydání Kralické bible vyšlo v 
šesti svazcích, proto se často označuje 
jménem „šestidílka“. Rozdělení textu do 
šesti svazků bylo způsobeno tím, že se 
nejednalo jen o biblický text, ale i o rozsáhlé 
komentáře a vsuvky po stranách, díky 
kterým se text značně rozšířil.  

V Kralické bibli se poprvé v českém prostředí objevuje 
dělení kapitol na verše (podle vzoru Roberta Stephana z 
roku 1551). 
 Na FDC je prvá strana Biblie a na pečiatke 

veľkovočný Baránok (symbol zmrtvýchvstalého Krista). 
 



 20 

27.11.2013: Umělecká díla na známkách: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) 
- nominálna hodnota: 25.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: G.P.Piranesi; Martin Srb 
- autor rytiny: Martin Srb 
- technika tlače: oceľotlač z plochých dosiek 

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

Giovanni Battista (též Giambattista) Piranesi: 
Pohled na římské kostely, 1762; Národní galerie v 
Praze. 

G.B.Piranesi (4.10.1720 Mogliano, Benátky – 
9.11.1778 Řím) byl významný italský umělec, kterého 
proslavily jeho rytiny antických zřícenin a fantaskní 
veduty z cyklu Vězení. Zatímco bratr Andrea v něm vzbudil zájem o antické umění, jeho 
strýc Matteo Lucchesi ho seznámil s architekturou. 

Od roku 1740 žil v Římě, kde se seznámil s Giuseppe Vasim, který ho naučil 
metody rytí a leptání. Spolu s ním a s dalšími studenty spolupracoval na tvorbě série 
desek se zobrazením starého Říma. Tento motiv se mu stal vlastním a o pár let později 
vytvořil vlastní obrazy Říma, které ho proslavily. Kromě toho se celosvětově proslavil 
šestnácti obrazy fiktivních vězení, situovaných do podzemních prostor s mnoha schodišti 
a velkými stroji. Tyto až kafkovské vize ovlivnily pozdější malíře romantismu a 
surrealismu. 

 V roce 1763 byl povolán Papežem Clementem XIII. na restaurování místní 
katedrály, ale on to odmítl. Místo toho začal o rok později soukromou dráhu architekta a 
přijal nabídku k opravě kostela Sv. Marie v Římě, kde byl později v místních hrobkách 
pohřben. V roce 1767 byl jmenován rytířem, což mu umožnilo zvát se Cavaliér Piranesi. 
Umírá po dlouhé nemoci v roce 1778. 

Piranesi během svého života vytvořil asi 
dva tisíce grafických listů s vyobrazením pohledů 
na částečně fiktivní ruiny starobylého Říma a 
značný počet grafických reprodukcí kamenných 
váz, náhrobků, krbů a různých zdobných prvků 
architektury. 

Vylúšti niekto, ktoré kostoly sú na známke? Stĺp na pravej 
strane sa veľmi podobá na Auréliov stĺp na Piazza Colonna – 

oproti však nie sú kostoly!?!?!? 
 
 

Kronika SV.GABRIELA 
 
- Inaugurácia známky „Ikona sv.Mikuláša z Myry. 

V piatok 20.septembra 2013 po skoro dvoch rokoch 
mierime (ja a p.Vačko) autom opäť do Rakúska. Vo Viedni 
v ruskej pravoslávnej katedrále sv.Mikuláša sa uskutoční 
inaugurácia známky. Cesta príjemná a krátko popoludní 
sme na mieste. V predsieni a bočných miestnostiach 
katedrály je už množstvo ľudí. Jedni pečiatkujú 
príležitostnou pečiatkou poštový materiál, iní si prezerajú 
malú filatelistickú výstavku, ďalší obdivujú krásu katedrály 
a niektorí jednoducho len debatujú. Aj my sme sa privítali 
so „starými známymi“, povedali niekoľko slov, pozreli 
výstavku, zohnali nejakú pečiatku do zbierky, či prezreli 
katedrálu. Potom v samotnej katedrále sa konala 
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inaugurácia známky „Ikona sv.Mikuláša 
z Myry“ – krátka história katedrály, história 
a opis ikony sv.Mikuláša, predstavenie 
známky zo strany autora, slovo 
predstaviteľa pošty i predsedu rakúskych 
gabrielistov a medzitým krásne spevy 
katedrálneho zboru. Na záver ešte 
fotografia pri zväčšenine známky i originály 
ikony. Potom sme boli pozvaní do 
priestorov pravoslávnej farnosti, kde bolo 
malé pohostenie a kde sme živo debatovali 
rakúskych i našich gabrielistických rados-
tiach. Cestou domov sme sa ešte zastavili v Bratislave, kde sme vyše hodiny 
„filatelizovali“ s M.Bachratým a tak domov sme prišli v neskorých večerných hodinách. Bol 
to opäť jeden z príjemných „gabrielistických“ dní. 
 
 - krásny pozdrav sme dostali z rakúskeho 
Linca, kde bola filatelistická výstava a inaugurácia 
známky kostola sv.Martina 

 
 - z Talianska sme dostali pozdrav z odovzdávania 
ceny sv.Gabriela pre najkrajšiu poštovú známku 
s náboženským motívom. V tomto 31.ročníku po prvýkrát 
sa na 1.mieste umiestnili až tri štáty – Rakúsko, Vatikán 
a San Marino. Rakúska známka zobrazuje kaplnku 
sv.Juraja – návrh je od bývalého inzbruckého biskupa 
Dr.Reinholda Stechera; dve vianočné známky Vatikánu 
(Zvestovanie a Narodenie Krista) sú od Janosa Hajnala; 
známka San Marina je dielom milánskeho umelca Marca 
Venturu a zobrazuje na pozadí sanmarínskej krajiny 
Pannu Máriu s Ježiškom.   
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 - a prichádzajú už aj prvé vianočné pozdravy 
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 - pekný pozdrav sme dostali opäť z Močenku k 900.výročiu prvej písomnej zmienky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2012 si doplatili členské príspevky členovia s evidenčným číslom: 48, 119. 
Ostalo nezaplatených 14 členských príspevkov (ev.čísla: 14, 57, 86, 90, 92, 95, 97, 102, 
104, 110, 111, 113, 146, 148). 

Za rok 2013 si zaplatili členské príspevky títo ďalší členovia s evidenčným číslom: 
48, 77, 82, 106, 119, 138, 139, 140, 153, 170, 174, 175, 176. Ostalo nezaplatených 32 
členských príspevkov (ev.čísla: 3, 14, 19, 22, 37, 52, 57, 59, 68, 74, 80, 83, 86, 87, 90, 
92, 95, 97, 102, 103, 104, 110, 111, 113, 125, 131, 136, 146, 148, 150, 171, 172). 

Za rok 2014 už majú zaplatené príspevky títo členovia s evidenčným číslom: 1, 10, 
13, 28, 29, 31, 34, 40, 45, 48, 49, 51, 54, 65, 66, 71, 75, 78, 82, 84, 88, 99, 105, 106, 
108, 124, 126, 130, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 147, 151, 152, 155, 156, 157, 
160, 165, 167, 169, 170, 174. 
Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG - stav k 10.12.2013 

V našich radoch vítame troch nových členov SSG: 

174. PROPPER  Jozef Ing., 914 01 TRENČIANSKÁ TEPLÁ, Dubovecka 733/28 
 náboženské motívy všeobecne 

175. CHORVATOVIČOVÁ  Veronika, 917 01 TRNAVA, Francisciho 9 
 náboženské motívy všeobecne 

176. BARTÚNEK  Matúš, 917 01 TRNAVA, Jesenského 8 
 náboženské motívy všeobecne 

Novým členom želáme  hodne potešenia i poučenia z kresťanskej filatelie - 
veríme, že sa budú medzi nami dobre cítiť a členstvo v SSG bude pre nich prínosom. 

Ku dňu 10.12.2013 je celkový počet členov v SSG 112 (SR – 101, ČR – 8, Poľsko 
– 2, Rakúsko – 1) 
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