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Na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva – 27.apríla 2014 
vo Vatikáne na Námestí sv.Petra  

pápež František zapíše medzi svätých dvoch svojich predchodcov:  
pápeža Jána XXIII. (1958-1963), ktorý zvolal II.vatikánsky koncil  
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Z obsahu: 

• pozvanie na stretnutie 
• príhovor predsedu 
• správa o hospodárení - 2013 
• Vatikán 2013 
• zvon – svätý znak na známke 
• čnosti – zobrazenie na známkach 
• predchodcovia 

• Matthias Grünewald: Isenheimský oltár 
• sv.Cyril a Metod na pošt. dokumentoch SR 
• Jozef Murgaš 
• pražský chrám sv.Mikuláša 
• novinky Českej pošty 
• naši jubilanti - 2014 
• členské príspevky a základňa  

 
 Ďalšie číslo bulletinu by sme chceli vydať v júni 2014. Prosím o zasielanie 
príspevkov do 8.júna 2014. 

mailto:janvallo@gmail.com
mailto:hubert@internetkosice.sk
http://www.svgabriel.sk
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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

46.stretnutie Spoločenstva Sv.Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční v sobotu 29.marca 2014 v Považskej Bystrici v Katolíckom dome 
(Základná škola sv.Augustína, Moyzesova 1) s týmto programom: 

  8.00 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického 
materiálu) 

10.00 - privítanie, zhodnotenie činnosti od posledného stretnutia, hospodárska 
správa, revízna správa, organizačné otázky, diskusia 

  11.30 -  výmena filatelistického materiálu 
 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Považskej Bystrici sme sa stretáme v krátkom čase už po druhýkrát. Verím, že 
práve pre dobrú polohu mesta a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia 
stretneme sa opäť v hojnom počte a stretnutie bude vydarené. 
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu. 
 Mapku Považskej Bystrice s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale 
bulletinu. V areáli školy je možnosť parkovania autom.   
 
 

Milí priatelia! 
 
 Začiatok marca a dostávate do rúk prvé tohoročné číslo nášho bulletinu 
Sv.Gabriel. Ako prevažne i toto sa rodilo veľmi ťažko. Nedostatok článkov a potom i moja 
pomerne veľká vyťaženosť a tiež viróza s vysokými horúčkami takže som rád, že dnes 
konečne píšem tento úvodník ako posledný príspevok do čísla.    
 V čísle nájdete okrem pozvania na stretnutie v Považskej Bystrici i tradičné 
príspevky – Vatikán 2013, správa o hospodárení za uplynulý rok, novinky Českej pošty, 
naši jubilanti v roku 2014 a členská základňa a príspevky – i zaujímavé články od 
K.Vydrovej, O.Gáťu, M.Balušku, M.Šajgalíka, Ľ.Tarabovej a zbytok som doplnil ja. Dúfam, 
že si opäť každý aspoň niečo nájde. Iste by to mohlo byť i pestrejšie, keby ste viacerí 
písali – i ja by som to mal jednoduchšie – takže píšte!!!  

22.januára oslávil krásne životné jubileum – 90 rokov – náš 
protektor J.Em. Ján Ch. kardinál Korec. Mal som možnosť aspoň 
čiastočne byť na jeho oslave. Večer v deň jeho narodenín 
v Kňazskom seminári sv.Gorazda bola pripravená veľmi hodnotná 
akadémia a nasledujúci deň dopoludnia som i osobne mohol 
pogratulovať otcovi kardinálovi v jeho byte, kde sme ozaj 
v príjemnom rozhovore spolu strávili asi pol hodinu. Mohol som 
mu odovzdať i lístky, ktoré boli opečiatkované príležitostnou 
poštovou pečiatkou používanou na pošte Nitra 1 k jeho 
„deväťdesiatke“. Fyzické zdravie je podlomené, no je duševne úplne čulý a veľmi sa 
zaujímal aj o dianie v našom SSG. Všetkých gabrielistov nechá pozdravovať a posiela 
vám všetkým i vašim rodinám a blízkym svoje požehnanie.  

POFIS sponzoroval pečiatku k jubileu otca kardinála a tak i môj návrh nebol reali-
zovaný (videli ste ho v minulom čísle, kde som písal o tomto jubileu) a tak teraz uverej-
ňujem originál používanej pečiatky, ktorú v budúcnosti dostane na lístku každý člen SSG.  
 Opäť pripomíname možnosť podporiť nás 2% z dane z príjmu právnických 
a fyzických osôb. Ak je možné, oslovte ľudí vo svojom okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto 
potrebné (tlačivá pre fyzické osoby nájdete 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  
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 V tomto roku vyjde viac známok, ktoré môžeme zaradiť do našej tematiky. 
Predovšetkým to budú Veľká Noc a Vianoce ale tiež Andrej Hlinka a Dr.Severín Zrubec a 
kríže som videl i na návrhu známky k pocte pamiatke 
padlých v 1.svetovej vojne. Ako SSG sme prevzali takú 
záštitu nad inauguráciami známok Veľká Noc a Viano-
ce a iste nejakým spôsobom sa budeme podieľať i na 
inaugurácii známky venovanej Dr.Severínovi Zrubcovi, 
ktorý bol jedným z našich zakladajúcich členov a kde 
na návrhu známky je i naše logo. Pozvánku na prvú 
inauguráciu – Veľká Noc – nájdete na obale tohto čísla bulletinu.   
 V nedeľu 27.apríla vo Vatikáne budú svätorečení pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol II. 
Podľa prísľubu mala by vyjsť prítlač k svätorečeniu Jána Pavla II. na celinovej obálke 
a tiež tri príležitostné pečiatky – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Pokúšame sa ešte, 
aby príležitostné pečiatky Slovenská pošta používala i v takých slovenských centrách 
katolicizmu ako Trnava, Nitra a Prešov. Ako náhle budem vedieť niečo bližšie, tak to dám 
na našu webovú stránku.   
 Ak si pozriete na konci bulletinu „platbu členských príspevkov“, tak ešte za uplynulý 
rok máme nezaplatených 24 príspevkov. Prosil by som „neplatičov“, keby si čím skôr 
splnili i túto povinnosť. 
 Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a teším sa na stretnutie s vami 
v Považskej Bystrici 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 

Správa o hospodárení SSG za  rok  2013 
 
 Táto správa bilancuje hospodárenie nášho Spoločenstva za obdobie od 
01.01.2013 – 31.12.2013.  
a)  Príjmy SSG v období 01.01.2013 - 31.12.2013 boli vo výške 1.199,12 € z toho: 

• uhradené členské príspevky vo výške 324,00 € 
• príjem z predaja 5 ks PT „Metercia“ vo výške 25,00 € 
• kreditné úroky pripísané na vkladnú knižku a Benefit Konto vo výške 16,14 €. 
• 2% dane za rok 2012 vo výške 833,98 €.  

b) Výdavky SSG v období 01.01.2013 - 31.12.2013 boli vo výške 592,52 € z toho: 
• výdavky súvisiace s propagáciou nášho Spoločenstva - predovšetkým za bulletiny  

vrátane príloh a poštovného vo výške 447,00 € 
• výdavky na občerstvenie (jarné stretnutie v Košiciach, jesenné stretnutie v Trnave) 

vo výške 40,00 € 
•  výdavky za vedenie bežného účtu v ČSOB  za rok 2013 vo výške 53,32 € (z toho 

daň z úrokov bola v uplynulom roku  2,99 €) 
• výdavky za registráciu SSG ako poberateľa 2% daní na nasledujúci rok vo výške 

52,20 €. 
Ku dňu 31.12.2013 bol zostatok finančných prostriedkov 5.981,90 €  pričom naše 

finančné prostriedky boli uložené nasledovne: 
• 114,81 €  zostatok na bežnom účte  (aktuálna úroková sadzba je 0,01 % p.a.) 
• 1.051,29 € zostatok v pokladni  
• 4.815,80 € zostatok na BENEFIT Konte  (ide o účet so 7-dňovou výpovednou 

lehotou a aktuálnou úrokovou mierou 0,4 %) 
Revízia finančných prostriedkov bola vykonaná dňa 14.01.2014 revízorom 

Spoločenstva p. Vačkom Ladislavom. 
hospodárka SSG: Ľuba Tarabová 
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VATIKÁN – 2013                 spracoval Ján Vallo 
 
 

28.2.2013:  750.výročie zázraku v Bolzene 
1 známka – blok (4,80€) 
náklad: 90.000 blokov 
Veľká Noc 2013 
1 známka (0,85€) 
náklad: 400.000 kusov 
Rok viery 
3 známky (2x0,60€, 1,00€) – vydané v malom tlačovom liste po 3 sútlače 
náklad: 210.000 sérií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2013: SEDE VACANTE 
  4 známky (0,70; 0,85; 2,00; 2,50€) 
  náklad: neuvedený 

 
 
 

2.5.2013: Začiatok pontifikátu pápeža Františka 
4 známka (0,70; 0,85; 2,00; 2,50€) 
 náklad: 250.000 sérií 
spoločné vydanie s Argentínou a Talianskom 
 150.výročie smrti Giuseppe Gioachino Belli 
1 známka (1,00€) – vydaná v malom TL po 6 známkach 
náklad: 900.000 kusov 
XXVIII. Svetové dni mládeže Rio de Janeiro 2013 
1 známka (1,90€) 
náklad: 300.000 kusov 
EUROPA 2013 – poštové auto 
2 známky (0,70; 0,85€) 
náklad: 150.000 sérií 
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12.6.2013: 50.výročie smrti pápeža Jána XXIII. 
1 známka (0,85€) – vydaná v malom TL po 9 známkach 
náklad: 900.000 kusov 
1.700 rokov Milánskeho ediktu 
3 známky + 1 blok (0,70; 0,85; 2,50€ + blok 1,90€) 
 náklad: 300.000 sérií + 90.000 blokov 
spoločné vydanie s Talianskom 
1.150 rokov evanjelizácie Veľkej Moravy sv.Cyrilom a Metodom 
1 známka – blok (1,90€) 
náklad: 120.000 blokov 
spoločné vydanie s Bulharskom, Českou republikou a Slovenskom 
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30.8.2013: 200 rokov od narodenia Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera 

2 známky (0,70; 0,85€) – každá vydaná v malom TL po 6 známkach 
 náklad: 600.000 sérií 
Pápeži renesancie: Július II. a Lev X 
2 známky (0,70; 2,00€)  
náklad: 250.000 sérií 
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7.11.2013: 60. Svetový deň chorých na lepru 
  1 známka (2,00€) 
  náklad: 200.000 kusov 
  600-ročnica katedrály Santa Maria di Nardó 
  5 známok (0,05; 0,10; 0,15; 0,25; 0,45€) 
  náklad: 150.000 sérií 

Vianoce 2013 
2 známky (0,70; 0,85€) – každá vydaná v malom TL po 8 známkach + kupón  
náklad: 800.000 sérií 
spoločné vydanie s Álandami 
 Svetové pastoračné cesty pápeža Benedikta XVI. v roku 2012 
2 známky (0,70; 0,85€) 
náklad: 250.000 sérií 

  + známkový zošitok (2x 0,70€ + 2x 0,85€) 
  náklad: 60.000 zošitkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Emisný plán vatikánskej pošty na rok 2014: 
- Veľká Noc 
- pápež František – 2.rok pontifikátu MMXIV 
- 25.výročie pádu Berlínskeho múru 
- Europa 2014 – „národné hudobné nástroje“ 
- svätorečenie Jána XXIII. a Jána Pavla II. 
- 100 rokov od smrti sv.Pia X. 
- 500.výročie smrti El Greca 
- 400.výročie smrti Bramanteho 
- 450.výročie smrti Michelangela 
- 1.200 rokov od smrti Karola Veľkého 
- 150.výročie narodenia Richarda Straussa 
- 125.výročie narodenia Charlie Chaplina 
- 400 rokov od smrti sv.Kamila de Lellis 
- 450 rokov od smrti Viliama Shakespeare  
- svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2013 
- Vianoce 
 
 
   Zvon – svätý znak na známke 
 

V dňoch 13.–15.decembra 2013 v Kongresovom centre v Aarau vo Švajčiarsku sa 
pri príležitosti Dňa známky 2013 konala národná výstava poštových známok AARFILA 
2013. Švajčiarska pošta zároveň vydala zaujímavý hárček. Známka v hodnote 85 Rp má 
tvar zvona.  
        Staré porekadlo o zvon-
och hovorí: „Živých zvolávam, 
mŕtvych oplakávam, búrky roz-
háňam.“ Zvony v prvom rade 
pozývajú veriacich k bohoslu-
žbe a k modlitbe. Od siedmeho 
storočia zvonili ráno, večer 
a pozývali na modlitbu a nes-
kôr na poludnie, na Anjel Pána. 
Takto zvony slúžili pre chudob-
ných aj ako hodinky. Aj v Prog-
lase, v najstaršej slovenskej 
a slovanskej básni, ktorá vznik-
la v rokoch 863-865 na našom 
území, Konštantín Filozof, 
sv.Cyril, spomína medený zvon ( v 45-tom verši).  
     V západokresťanských kostoloch v Európe sa zvony začali vo väčšom rozsahu 
používať až po koncile v Aachene, ktorý sa uskutočnil v r.801.Ten totiž nariadil, aby sa 
vyzváňaním kostolných zvonov pozývali veriaci na bohoslužby. Každá farnosť mala mať 
po roku 817 aspoň 2 zvony, v kláštorných kostoloch 3 zvony a v biskupskom dokonca až 
šesť. Zaujímavosťou je, že v roku 789 vydal Karol Veľký zákaz, aby sa zvony používali 
proti mračnám. 
     Okolo roku 1200 začali zvonárske dielne v Európe postupne vyrábať zvony 
s dokonalým zvukom. Vytvoril sa tak nový gotický typ, ktorého väčšinu znakov si kostolné 
zvony zachovali doteraz. 
      Vráťme sa späť k švajčiarskemu mestu Aarau. Toto mesto je označované tiež ako 
mesto zvonov. Nachádza sa tu najstaršia zlievareň zvonov vo Švajčiarsku, dnešná 
RUETSCH AG. Najstarší zvon, ktorý pochádza z tejto zlievarne sa datuje z r.1367 
a dodnes visí vo veži Katedrály vo Freiburgu. 
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      V našej nitrianskej Katedrále sv.Emeráma bol v roku 2011 posvätený štvrtý zvon 
sv.Bystríka, Maura a sv.Emeráma. Je z nitrianskych zvonov najväčší. Najstarší zvon 
v Nitre máme zvon sv.Jána Nepomuckého v kostole na Zobore, vyrobili ho v r.1743.  

       Zvon na odtlačku pečiatky s dátumom 7.5.1997,ktorá sa používala v Košiciach pri 
príležitosti inštalácie zvona Urban vo veži zasvätenej sv.Urbanovi v Košiciach. Je 
zvonicou Dómu sv.Alžbety. Tento 5 tonový zvon odliali majstri Východoslovenských 
železiarní v roku 1996 a darovali mestu Košice. Dňa 
16.9.1996 bol slávnostne posvätený pred Urbanovou 
vežou, kde musel ešte pol roka „dozrievať“, kým bol 
inštalovaný.   
     Na známkach Dominikánskej republiky je zvon 
vo zvonici, ktorý zvoláva ľudí na modlitby a mlčí od 
Večere Pána do Zmŕtvychvstania (Veľká noc 1975) 
a zvonček, ktorý po Štedrej večeri zvoláva v rodinách 
po celom svete k modlitbe pri vianočnému stromčeku 
(Vianoce 1971).  

Katarína Vydrová 
 

Čnosti - zobrazenie na známkach 
 

Teologické čnosti – Viera, Nádej, Láska - sa 
v Novom zákone považovali za základné prednosti 
prvých kresťanov, ako to vyplýva z Prvého listu 
apoštola Pavla Korinťanom (1Kor.13, 1-7). Prví 
kresťania udivovali svet svojou veľkou láskou. 
Postupovali na základe Ježišovho prikázania. 
       Umenie je jedným z prostriedkov, ktoré 
dokáže priblížiť čnosti, ktoré sa nedajú uchopiť. Do 
umenia vstúpili ako personifikované postavy 
mladých žien v dlhom rúchu.  
         V  National Gallery v Londýne sa nachádza 
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obraz ranorenesančného maliara Sandra 
Botticelliho (1444-1510) s názvom Mystické 
narodenie. Obraz, ktorý namaľoval okolo roku 
1500, je výzvou všetkým ľuďom dobrej vôle objať 
sa nad jasličkami, kde leží Ježiško, narodený 
v biede, ospevovaný chórom anjelov. Anjeli 
symbolizujúci Vieru, Nádej a Lásku farbou odevov 
sú na streche a asistujú Svätej rodine.  
        V slávnej Vatikánskej obrazárni sa nachá-
dza dielo vrcholnej renesancie, Raffaela (1478-
1520). Na známkach, ktoré vydala Vatikánska 
pošta roku 1962 pri príležitosti zahájenia 
Vatikánskeho koncilu sú personifikované čnosti: 
Viera drží Oltárnu Sviatosť, Nádej má zopnuté 
ruky v modlitbe a Láska drží v objatí dietky. 
Raffaelove zobrazenie Viery vydala Vatikánska 
pošta znovu v roku 2013 a bolo možné si ju 
zakúpiť na Zberateľovi v Prahe, kde mala 
Vatikánska pošta svoj stánok. 
 

Okrem týchto teologických čností nájdeme na známkach aj tzv. ľudské čnosti, 
pestovaním ktorých sa otvárame pôsobeniu Ducha Svätého. Sem patria vytrvalosť 
(fortitudo), spravodlivosť (iustitia), rozvážnosť (prudentia) a striedmosť (temperantia) 
a ďalšie.  
        V r. 1338-1340 Ambrogio 
Lorenzetti namaľoval na bočné 
steny zasadacej siene Radnice 
v Siene fresku s názvom Alegó-
ria Dobrej vlády. Na známkach, 
ktoré vydala pošta San Marino 
v r.1969 (Michel 921-4), sú 
vyobrazené čnosti z tejto fres-
ky: mier, spravodlivosť, striedmosť. Mier zosobňuje ženská postava v dlhých šatoch, 
zahľadená do diaľky, na ozdobných vankúšoch, olivová ratolesť na hlave a v ruke 
symbolizuje mier. Spravodlivosť drží v ruke paloš a korunu, kým striedmosť drží 
presýpacie hodiny.  

                                                                                                      Katarína Vydrová 
 
 

Predchodcovia 
 
  Začatie realizovania emisnej činnosti poštových známok Vatikánom v roku 1929, 
vlastne obnovenie vydávania známok po roku 1870, v ktorom stratili platnosť pre poštovú 
prevádzku (vydával Cirkevný štát v rokoch 1852 - 1868) znamenalo, že filatelisti 
konfesiou zameraní na Rímskokatolícku cirkev a nielen tí, začali zbierať známky 
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vydávané Vatikánom. Pre umiernenú emisnú činnosť tieto známky získavali na vážnosti a 
od začiatku oslovovali aj značným umeleckým a grafickým stvárnením. Pôsobivými 
témami približovali nielen biblické, ale aj historické témy v kontexte s cirkevnými. 
Sústreďovali pozornosť. Vo zvýšenej miere sa tieto známky stali ako sa dnes povie, 
druhou zberateľskou destináciou po materskom štáte najmä v Nemecku, Taliansku a 
Belgicku.  
  V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20.storočia boli filatelistické pomery v Čechách 
(Slovensko nemalo nijakú ústrednú inštitúciu) čo do organizovanosti pomerne rozhárané, 
pretože existovalo viac filatelistických ústredí, ktoré lákali zberateľov za svojich členov. 
Javilo sa to tak, že pomaly každý chcel byť vo filatelii niečoho "šéfom". Preto sa zakladali 
stále nové ústredia. Popri tradičnom Klube českých filatelistov to bol od roku 1921 Zväz 
československých filatelistických spolkov v Prahe, ďalej Združenie priateľov filatelie v 
Prahe, v roku 1924 sa založil Spolok "neodvislých" filatelistov v Prahe, v roku 1935 
Jednota československých filatelistov, v roku 1937 Ústredie československých 
filatelistických spolkov v Prahe, popri tom boli tiež viaceré moravské a sliezske spolky, 
teda ozaj až neprehľadné.  
  Za danej situácie sa v Prahe 16.11.1937 ustanovil Ústredný klub ľudových 
filatelistov (Ústřední klub lidových filatelistů), ktorý mal za cieľ organizovať katolíckych 
filatelistov v Československu. Prípravný výbor klubu si stanovil za úlohu sústredenie 
klubov a organizácii katolíckych filatelistov so zameraním sa najmä na vidiek. Aj 
organizácii preto, lebo existovali viaceré katolícke spolky pri farnostiach (nielen kluby 
filatelistov), kde sa sústreďovala najmä mládež, ktorá zbierala poštové známky. Značným 
impulzom boli v rôznej tlači propagované príležitostné pečiatky aj k náboženským 
sviatkom, ktoré boli tiež predmetom zberateľstva.                                

Informáciu o ustanovení Ústredného klubu ľudových filatelistov v Prahe priniesol časopis Tribuna 
filatelistů č. 24 z 18.12.1937, z ktorého je uverejnený oznam 

    
  Z dobovej filatelistickej a nielen filatelistickej tlače bolo zrejme, že niektoré 
filatelistické kluby v Čechách sa sústredili na zbieranie známok Vatikánu a postupne tém 
s náboženskou tematikou z čoho sa odvodzovalo ich religiózne zameranie. Tak to aj v 
skutočnosti bolo, o čom svedčia inzeráty v časopisoch, z ktorých bol zrejmý značný 
záujem o kúpu známok Vatikánu a o príležitostné, najmä viacfarebné pečiatky s 
náboženskou témou. 
  Dňa 13.3.1938 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Ústredného klubu ľudových 
filatelistov pre Československú republiku so sídlom v Prahe. Vážnosť Ústrediu dala aj 
prítomnosť zástupcu ministerstva pôšt a telegrafov a ďalších ministerstiev, z ktorých časť 
boli filatelisti a stali sa členmi novozvoleného výboru. Ústredie už malo vybudovanú 
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spoluprácu s novinami Nedelní lidové listy, kde 
pravidelnú rubriku Filatelistická hlídka viedol člen 
výboru, redaktor A. Christen, úradník minister-
stva verejných prác. 
  Z uvedeného vyplýva, že snaha o 
zberateľstvo známok a ďalšieho filatelistického 
materiálu s kresťanskou tematikou a dokonca 
špecializovane na katolícku konfesiu bola už v 
roku 1937. Ustanovením Ústredia sa malo 
centrálne zavŕšiť to, čo bolo známe a rozvetve-
né. Asi dôvodne sa dá povedať, že už tam sa 
rysoval predchodca dnešného špecializovaného 
Spoločenstva Sv.Gabriel zameraného na 
kresťanskú filateliu. (Toľko zo zabudnutej a 
poznatkom oprášenej histórie). 
  Informácia o valnom zhromaždení Ústredia klubu 
ľudových filatelistov v časopise Tribuna filatelistů č. 6 z 
19.3.1938 

                          
              -og- 

 
  

 
 
 
Zaujímavý je i článok „Kresťanstvo a filatelia“, ktorý 

zaslal p.dr.Gáťa  z časopisu Filatelista (časopis čsl. sberateľov 
poštových známok – orgán sväzu Slovenských filatelistických 
spolkov v Bratislave) číslo 4 z roku 1947 – apríl, kde sa píše 
„o novom druhu špeciálnej filatelie, ktorý má tiež svoje 
odôvodnenie“ – článok je o zbieraní známok s cirkevnými 
námetmi. 
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Matthias Grünewald: Isenheimský oltár 
Colmar - Musée d´Unterlinden; olej na dreve: 500x800cm; 1512-15 

 
Pod krížom:  
Stála Matka bolestivá, 
vedľa kríža ľútostivá, 
keď na ňom Syn milý pnel. 
Ach, tej Matke prežalostnej, 
zarmútenej a ľútostnej, 
sedmorý meč v duši tkvel. 
 
Najväčšou bolesťou Panny Márie, zhrnutím a prekonaním všetkých jej predchá-

dzajúcich bolestí, je chvíľa, keď vidí veľký Plod svojho lona visieť na kríži. Pred očami má 
bezmocnú Plnosť života, doráňanú Dokonalosť, zhanobenú Svätosť. Môže byť väčšej 
trýzne pre matku, než zhanobenie jej potomstva?  

Ježiš, ktorý bol stredobodom 
celého jej života, zostáva v centre 
Máriinej pozornosti i v tejto bezútešnej 
chvíli. Právom mu patrí ústredné miesto 
v zobrazení, veď on je stredobodom 
všetkých čias. On je stredom Svätého 
písma. On je predelom medzi Starým 
a Novým zákonom.   

Vpravo stojí Ján Krstiteľ, najväčší 
z prorokov, ktorý jediný z prorokov 
mohol svojim učeníkom ukázať Mesiáša 
a predstaviť slovami: „Hľa, Boží 
baránok, ktorý sníma hriech sveta“. (Jn 
1,29) Túto skutočnosť potvrdzuje malý 
baránok znázornený pri Krstiteľových 
nohách. Baránok má prebodnutý bok, 
z ktorého vyteká krv do kalicha, čo 
znázorňuje tajomstvo Eucharistie.  

Tak ako Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša pred svojimi 
učeníkmi, tak to robí aj na obraze: ukazuje na Ježiša čím 
stelesňuje Starý zákon, ktorý poukazoval na príchod 
Božieho Syna. Do ohybu Krstiteľovej ukazujúcej ruky je 
napísaný iný jeho výrok: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ 
(Jn 3,30). 

Za Krstiteľovým poukazujúcim gestom môžeme 
odhaliť ešte jedno posolstvo, ktoré je nám adresované: „Hľa 
Tvoje dielo!“ Krstiteľ završuje starozákonných prorokov, ktorí 
poukazovali na Krista. Vľavo je zobrazená novozákonná 
scéna, kedy Ježiš svojou obetou na kríži napĺňa všetky 
starozákonné proroctvá. Pri kríži zostali len tí najvernejší.: 
Matka, milovaný učeník a obrátená hriešnica. 

Kľačiaca Mária Magdaléna najlepšie zosobňuje 
naplnenie Krstiteľovho výroku: „On musí rásť“. Mária 
Magdaléna má pri nohách nádobu na vzácne oleje. Podľa jednej tradície nemenovaná 
hriešnica z Evanjelia. (Lk 7,36-38), čo pristúpila k Ježišovým nohám ,,poumývala mu ich 
svojimi slzami, poutierala vlastnými vlasmi a natrela prevzácnym olejom“, bola Mária 
Magdaléna. Voňavá masť, ktorú kedysi používala, aby prilákala mužov, sa stáva olejom 
pokánia. Mária Magdaléna patrila k tým, čo sa po Ježišovej smrti postarali o jeho telo. 
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Natreli ho vzácnymi olejmi a zabalili do plachiet, aby ho mohli pochovať. V prvom prípade 
Magdalénin olej symbolizuje pokánie, v druhom súcit a milosrdenstvo. 
  Nakoniec vzácny olej symbolizuje Božiu moc, pôsobenie Božieho Ducha, ktorý je 
nazývaný sladkým pomazaním. V prípade Márie Magdalény možno cítiť mocné 
pôsobenie Božieho Ducha, či už pri jej obrátení, alebo prejavení posmrtného súcitu 
Ježišovi. Vplyvom pôsobenia Božieho Ducha rástol v nej nový človek, formovaný na 
Kristovu podobu, kým starý človek hriechu prepadol zániku.  

Nie bezvýznamnú úlohu pri kríži zohráva evanjelista Ján, ktorý láskyplne podopiera 
Pannu Máriu, aby ju závrat spôsobený bolesťou nad smrťou Syna, nesklátil necitlivo na 
zem. Ján taktiež prežíva bolesť nad smrťou svojho priateľa. Napriek svojej bolesti 
poskytuje obe svoje ruky žene ktorú mu Ježiš zveril do opatery. Asi ťažko možno nájsť 
výrečnejšie vyjadrenie naplnenia Ježišovho závetu: „Hľa tvoj syn. Hľa tvoja matka“ a od 
tej chvíle si ju učeník privinul k sebe (por. Jn 19, 26-27). 
  Dôležitú úlohu zohrávajú gestá. Krstiteľov ukazovák, žiaľne zalomené ruky oboch 
Márií, súcitné gesto Jána Evanjelistu i Ježišove prázdne dlane, klincami pribité ku krížu. 
Jeho prsty nasmerované k nebu sú nemým výkrikom, ktorý stelesňuje realitu ľudskej 
pozemskej existencie: bezmocnosť, kŕčovitosť, prázdnota ale aj túžba po nebi. 

Hľa, v čom všetko je s nami Boh, ktorý sa stal človekom, solidárny! Prečo? „On 
vlastného syna neušetril, ale  vydal ho za nás všetkých. Akože by nám s ním nedaroval 
všetko!?“ (Rím 8,32)  Božia solidarita s nami je prejavom, jeho sebadarovania sa nám 
v Ježišovi Kristovi. A keď sa nám daroval v našom utrpení, akože by sa nám nedaroval aj 
v svojej sláve! Nájdeme v sebe odvahu, aby sme sa mu i my sami úplne darovali?  

podľa Ruženca 9/2009 napísal M. Baluška 
 
 

Sv. Cyril a sv. Metod na poštových dokumentoch Sloven-
skej republiky – 2013.  
 
 V 73. čísle nášho bulletinu Sv.Gabriel pod týmto názvom vyšiel článok, kde som 
monitoroval poštové dokumenty SR vydané našim vierozvestom za 20 rokov (1993-
2012). Nakoľko minulý rok bol Rokom sv.Cyrila a Metoda a vyšlo pomerne veľa 
poštového materiálu k tejto tematike, tak v tomto príspevku sumarizujem tento materiál. 

Poštové známky a produkty prvého dňa: 
- 12.6.2013: 1150. výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Spoločné 
vydanie s Českou republikou, Vatikánom a Bulharskom 

Známka nominálnej hodnoty 1,60€ vydaná v hárčekovej úprave. Autori: výtvarný 
návrh – prof. akad. mal. Dušan Kállay, rytec – Miloš Ondráček. Náklad: 70.000 hárčekov. 
So známkou vychádza i obálka prvého dňa a príležitostná tlač. 
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Zvláštne ponuky: 
- 12.6.2013: Špeciálna obálka: 1150. výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu  
 Náklad: 1.500 kusov. Predajná cena: 3,50€. 
- 5.7.2013: Knižná publikácia: "1150. výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu" 

Súčasťou publikácie je číslovaný, neperforovaný hárček poštovej známky "1150. 
výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu". Náklad: 2.000 kusov. Predajná 
cena: 23.-€ 
- 2.8.2013: Numizmatická obálka: 1150. výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda na 
Veľkú Moravu 
 Autor prítlače: Adrián Ferda. Náklad: 2.000 kusov. Predajná cena: 7,90€ 
- 5.11.2013: Pamätný list: 1150. výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu 
 Formát: A4. Náklad: 1.500 kusov. Predajná cena: 2,80€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poštové celiny: 
- 1.1.2013: 20 rokov slovenskej známkovej tvorby 
 Celinová obálka s prítlačou. Autor prítlače: Adrián Farda. Náklad: 2.000 kusov. Na 
prítlači časť známky sv.Cyrila a Metoda z roku 1993. 
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- 4.7.2013: 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 
 Celinová pohľadnica. Autor prítlače: Anabela Kepáková. Grafická úprava: Adrián 
Ferda. Prítlač je na celinovej pohľadnici „Vianoce 2012“. 

 
Príležitostné poštové pečiatky: 
 
 Pečiatky k rôznym príležitostiam. Autormi pečiatok sú: Jozef Kútny, Vladimír Hirko, 
prof. akad. mal. Dušan Kállay, Martina Štefáneková, akad. mal. Ivan Schurmann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myslím si, že toto sú všetky priame oficiálne vydania, ktoré vyšli k téme sv.Cyril 
a Metod v minulom roku. Opäť konštatujem, že okrem oficiálnych dokumentov je i viac 
privátnych prítlačí či tlačí, ktoré však pre filatelistu už nie sú moc zaujímavé a ktoré je 
i veľmi ťažko všetky katalogizovať. 

Ján Vallo  
 
 

Jozef Murgaš – slovenský kňaz s neobyčajnými vlohami  
 

17.februára sme si pripomenuli 150.výročie narodenia významného rodáka z 
Jabrikovej (dnes súčasť Tajova), ktorý sa významnou mierou pričinil o pokrok ľudstva, ale 
má aj nemalý podiel na vzniku Česko-Slovenskej republiky. Osobným vplyvom si získal 
dôveru najvyšších a rozhodujúcich miest v USA a ich podporu pre vznik ČSR. Ako hlavný 
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predstaviteľ Slovenskej ligy v Amerike v rámci tejto angažovanosti za rovnoprávnosť 
Slovákov v tvoriacej sa ČSR pripravil s generálom M.R.Štefánikom najprv Clevelendskú 
dohodu a následne aj Pittsburgskú dohodu, ktorú podpísal v r. 1918 spolu s ostatnými 
signatármi a s T.G.Masarykom. Murgaš zorganizoval aj zbierku 1 000 000 USD medzi 
americkými Slovákmi na základný valutový fond ČSR, ktorý odovzdal T.G.Masarykovi. 
(Po vzniku ČSR prezident pozýval Murgaša, aby prišiel učiť. Keď na dohovorenej 
audiencii Murgaša prezident „nemohol“ prijať a ministerstvo školstva na jeho žiadosť 
odpovedalo „Nelze vyhověti“, ani bystrický biskup preňho „nemal miesto“, sa Murgaš vrátil 
do USA. V r.1925 bol nominovaný za predsedu federálnej rádiovej komisie USA. Pre 
zdravotné problémy post neprijal, ale prijal iba členstvo v nej, kde pôsobil až do smrti 
v r.1929.)  

V máji bude 85.výročie úmrtia tohto rímskokatolíckeho kňaza, umelca, politika, 
vlastenca, botanika, zberateľa a predovšetkým významného vedca - vynálezcu svetového 
formátu, priekopníka rádiotelegrafie – Jozefa Murgaša (1864 – 1929). Jemu patrí svetové 
prvenstvo v bezdrôtovom prenose hovoreného slova. 
    Najdynamickejšou zložkou komunikačných technológií v súčasnosti sú internetové 
služby, mobilné telefóny, zmena hlasových na dátové prenosy. A to prešlo iba stodesať 
rokov, čo Jozef Murgaš ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova a 
získal americký patent na prenos správ bezdrôtovou telegrafiou. Jednoducho povedané, 
stal sa otcom rádia (či dnešnej komunikácie do kozmu). Hoci sa vynález rádia pripisuje 
Guglielmo Marconimu, on nebol prvým, kto vyslal hlas do éteru. Marconimu dopomohla 
veľkorysosť Jozefa Murgaša. V  bežných informáciách o J.Murgašovi nenachádzame 
také fakty, ako píše napr. Michael Foley v knihe Why Do Catholics Eat Fish On Friday: 
Marconi ako mladý vedec dostal ohromný darček - sedemnásť patentov a všetky 
výskumnícke poznámky k bezdrôtovej telegrafii. Veľkorysým darcom bol Jozef Murgaš, 
katolícky kňaz, ktorý postavil vedľa kostola a svojej fary prvý vysielač, rádiostanicu vo 
Wilkes Barre, v štáte Pensylvánia, USA. Po smrti dvoch financujúcich spoločníkov, smršti, 
ktorá zničila 60 m vysoký vysielač a vyčerpaní vlastných finančných prostriedkov, Murgaš 
mu odovzdal poznatky „aby malo z toho ľudstvo úžitok“. Bol to Thomas A.Edison ktorý 
upozornil Marconiho na významné výsledky experimentov, ktoré Margaš dosiahol. Na 
Murgašovej fare a v laboratóriu sa vystriedalo mnoho významných návštev, vedcov 
a v r.1905 aj prezident Teodor Roosewelt. (Perlička, súvisiaca s názvom Foleyovej knihy: 
viete, že vynález „Navijak na rybársky prút“, americký patent č. l,034 739 z r. 1912 patrí 
Jozefovi Murgašovi?) 

Aj vďaka Murgašovým výskumom a patentom, mohol G.Marconi postaviť vysielač 
pre Vatikánske rádio, ktoré začalo svoje vysielanie 12.februára 1931 prejavom Svätého 
Otca Pia XI. 

V súvislosti s uplynulým rokom sv.Cyrila a Metoda pripomeňme, že J. Murgaš bol 
spoluzakladateľom komunity sestier Sv.Cyrila a Metoda. K solúnskym bratom nás 
privedie aj stopa cez Murgašove stredoškolské štúdiá v Banskej Bystrici (1876–80), keď 
tento nevšedný talent v kreslení a v prírodných vedách popri štúdiu získaval maliarske 
poznatky v ateliéri u J.B.Klemensa (Klemens namaľoval obraz sv.Cyrila a Metoda, ktorý 
neskorší bystrický biskup Štefan Moyses ako vedúci slovenskej delegácie venoval 
cisárovi Františkovi Jozefovi I. ako vďaku za jeho osobný dar pre Maticu Slovenskú).     

Vráťme sa k Murgašovi. Štúdiá v Bratislave, Ostrihome a Banskej Bystrici ukončil v 
r.1888 primičnou sv.omšou v Banskej Bystrici, v rodnom Tajove a v Riečke. Ako kaplán 
pôsobil v Slovenskej Ľupči, v Lopeji, v Dubovej, kde zostali pamiatky, ním maľované 
oltárne obrazy. Napr. v Lopeji možno i dnes obdivovať veľký oltárny obraz sv.Juraja, či 
oltárny obraz sv.Alžbety v rovnomennom kostole zo 14.storočia v Banskej Bystrici. Jeho 
kaplánčenie v Chrenovej, časti dnešnej Nitry sa mi v slovenských prameňoch (okrem 
jedného, kde sa uvádza “Chrenovec”) nepodarilo nájsť. 

Murgašov maliarsky talent podporili rodičia počas stredoškolských štúdií a 
banskobystrický biskup Bende s tamojšími výtvarníkmi (J.B.Klemens, D.Skutecký) 
podporili mladého kaplána a vyslali na štúdiá výtvarného umenia v Krajinskej maliarskej 
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škole v Budapešti a za vynikajúce výsledky ďalej na Maliarsku akadémiu do Mníchova 
(1890–1893), ktorú mu ale znemožnili dokončiť, pretože sa dostal do sporu s 
maďarónskymi cirkevnými nadriadenými. Jeho výtvarná odbornosť bola vážená a jeho 
názor bol uznávaný. Maďarskú vrchnosť si pohneval aj otvoreným názorom na obrazy 
oslavovaného maďarského maliara M.Munkacsyho Kristus pred Pilátom, a Príchod 
Maďarov do Karpatskej kotliny, o ktoré bol požiadaný biskupským úradom (neskôr s jeho 
názorom súhlasili aj maďarskí umelci). Naviac, obviňovali ho z panslavizmu a preto bol 
šikanovaný.  Keď sa dozvedel o voľnom mieste farára v USA, rozhodol sa emigrovať a v 
roku 1896 odchádza do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre v Pennsylvánii, kde 
žilo 300 slovenských rodín. Tu miesto reverendy mal častejšie oblečené montérky, lebo 
zriadil školu, knižnicu, telocvičňu, vybudoval ihriská, kúpele a začal sa hlbšie zaujímať 
o elektrotechniku, v ktorej dosiahol svetoborné výsledky. Po vstupe USA do prvej 
svetovej vojny (1917) boli zakázané súkromné rádiotelegrafické stanice, preto sa znova  
začal venovať maliarstvu a prírodným vedám. Bol známy ako hubár, zberateľ nerastov a 
rastlín, mal unikátnu zbierku hmyzu, predstavujúcu až 9 000 exemplárov. 

Jozef Murgaš bol vo svojej rodnej vlasti 
pripomenutý aj na poštových známkach.  

Prvý raz počas Slovenského štátu, keď 
5.9.1939 vydali k 10. výročiu jeho úmrtia dve poštové 
známky s nominálnou hodnotou 60 halierov a 1,20 
Ks. Katalógové čísla Pofis č. 38 a 39, (Michel 46 – 47) 
v náklade 5 009 000 a 2 029 000 ks. 
      Druhý raz sme sa so známkou Murgaš stretli 
pred 20 rokmi. Vtedy Ministerstvo dopravy, spojov a 
verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 27.5.1994 
príležitostnú poštovú známku "Jozef Murgaš", z emisného radu 
"Europa". Na známke je jeho portrét (autor návrhu vychádzal zo 
zachovanej autentickej fotografie), v dolnej časti známky je 
citácia z patentu, priznaného v USA, kde uskutočnil podstatnú 
časť svojich výskumov. Zobrazuje základnú časť vynálezu jeho 
vysielacieho zariadenia. Nápisy na známke okrem označenia 
"Europa" uvádzajú: Vynálezca - priekopník rádiotelegrafie Jozef 
Murgaš 1864 - 1929. Autorom výtvarných návrhov emisie je 
akad. maliar Dušan Grečner. Rytcom známky je akad. maliar 
Martin Činovský. Známku v tlačových listoch po 4 ks vytlačila 
Poštová tlačiareň cenín, a. s., Praha technikou 4-farebnej 
oceľotlače z plochých platní v náklade 400 000 ks 

MVDr. Milan Šajgalík 
 
 
     Pražský chrám sv.Mikuláša 
 

Dominantou Malostranského námestia je najznámejší pražský barokový chrám 
sv.Mikuláša, ktorý sa nachádza v tesnom susedstve s bývalým jezuitským profesným 
domom. Na jeho mieste stál až do roku 1743 gotický farský kostol, vysvätený pražským 
biskupom Tobiášom v roku 1283 a románska rotunda sv.Václava, pripomínajúca zázrak, 
ku ktorému došlo pri posmrtnom prevoze jeho ostatkov zo Starej Boleslavy na Pražský 
hrad. Jezuitská budova vytvorila ideálnu optickú podnož pre vznik budúcej chrámovej 
dvojveže. Daňou za toto efektné vyriešenie však bolo zbúranie dvanástich domov, 
pamätnej rotundy, starej školy a zrušenie priľahlých cintorínov. 

Na výstavbe chrámu sv.Mikuláša, ktorej realizácia trvala približne sto rokov, sa   
podieľali tri spríbuznené generácie významných barokových architektov – otec, syn a zať: 
Kryštof Dientzenhofer, Kilián Ignác Dientzenhofer a Anselmo Lurago. V priebehu 
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stavebných prác prešla výstavba chrámu istými vývojovými zmenami, ale v konečnom 
dôsledku sa podarilo postaviť dielo unikátnej umeleckej hodnoty. 

O tom, aká bola pôvodná predstava jezuitov o podobe chrámu, keď 
sa v r.1673 rozhodli pristúpiť k jeho výstavbe, môže vypovedať prvá 
vybudovaná kaplnka, zasvätená sv.Barbore. Je v tvare relatívne uzatvore-
ného priestoru oválneho pôdorysu s doznievajúcimi renesančnými prvkami. Celková 
koncepcia však bola zmenená v r.1702, keď sa podľa plánov začala budovať zložitá 
geometrická sústava vzájomne sa prelínajúcich valcov s centrálnou kupolou. Mohutný 
sálový priestor s bočnými kaplnkami a zložitou zvlnenou klenbou, ktorá 
je založená na systéme prelínajúcich sa elipsoid, vybudoval pravdepo-
dobne Kryštof Dientzenhofer v rokoch 1704-1711. Podľa plánov jeho 
syna Kiliána Ignáca Dientzenhofera sa v r.1737-1752 postavilo presby-
térium s kupolou, nad ktorou sa nachádza charakteristická medená 
strecha. Následne sa chrám vysvätil, ale na jeho výzdobe sa pracovalo 
ďalších dvadsať rokov. Kupola má v priemere 20 m, vnútorná výška do 
vrcholu je 49 m, čo predstavuje najvyšší pražský interiér. Na ploche 
kupole je zobrazený výjav otvoreného nebeského priestoru, v ktorom 
zbor svätcov oslavuje Krista a Boha Otca. Veľkolepá nástropná maľba 
s Apoteózou sv.Mikuláša je dielom viedenského majstra J.L.Krackera 
z roku 1761. Kazateľňa z umelého mramoru je vyzdobená sochami alegórie Viery, 
Nádeje a Lásky a súsoším Sťatie sv.Jána Krstiteľa. Jej elegantná stavba a výzdoba nemá 
v Čechách obdobu. Zvonica a kupola majú identickú výšku 79 m. Stavbu zvonice, ktorá 
na rozdiel od chrámu patrila mestu, dokončil v rokokovom štýle Anselmo Lugaro v r.1751-
1756. Pod celým pôdorysom chrámu bola vybudovaná rozľahlá krypta. Chrámovému 
priečeliu, dokončenému v r.1710 dominuje socha sv.Mikuláša s monogramom IHS a 
krížom v nadživotnej veľkosti, ktorej autorom je Jan Bedřich Kohl. Priečelie chrámu je 
navyše ozdobené znakom najväčšieho mecéna stavby Františka Liebštejnského 
z Kolowrat a kamennými sochami západných cirkevných Otcov. Po Katedrále sv.Víta je 
kostol sv.Mikuláša vrcholnou stavbou pražskej sakrálnej architektúry.  
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Pre tento kostol postavil jezuita Thomas Schwarz v r.1745-1747celkove tri organy. 
Do dnešných čias sa zachovali dva, menší a hlavný organ (na ten však nie je možné 
hrať). Hlavný organ má viac ako 4000 píšťal, ktoré dosahujú veľkosť až šesť metrov. Na 
tomto organe hrával W.A.Mozart za svojho pobytu v Prahe, ako hosť manželov 
Duškových. Menší organ bol naposledy reštaurovaný koncom 20.storočia, je vo veľmi 
dobrom stave a v súčasnosti a používa predovšetkým koncertne. 

Chrám sv.Mikuláša ja vyhlásený na 
národnú kultúrnu pamiatku a vstup pre 
turistov je spoplatnený. Česko-Slovensko 
i Česká pošta vydali viaceré známky 
zobrazujúce Kostol sv.Mikuláša. Dokonca 
i na prvej známke Česko-Slovenska 
„Hradčany“ je zachytený tento kostol. 
Minulý rok Česká pošta vydala i pekný celinový lístok. 

         Ľuba Tarabová 
 
 
Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
20.1.2014: Tradice české známkové tvorby: Ladislav Jirka, rytec (1914-1986) 
- nominálna hodnota: 13.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Libuše Knotková (dcéra Ladislava Jirku) 
- líniová kresba známky: Miloš Ondráček 
- technika tlače: ofset s liniovou kresbou 

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

Portrét Ladislava Jirky a v pozadí za ním jsou 
tři jeho známky, kterých si ze svého díla nejvíce cenil: 
Družička – Umění 1970 (K. Svolinský), Křemenáč 
březový, 1958 (K. Svolinský) a detail Růžencové 
slavnosti – Umění 1971 (A. Dürer). 

Ladislav Jirka (1914-1986) se narodil v Třemošné u Plzně. Ryteckému umění se 
od roku 1928 učil u Františka Malinského v Plzni. V roce 1936 nastoupil do ryteckého 
oddělení Vojenského zeměpisného ústavu. Zkoušku do Státní tiskárny cenin složil v roce 
1939, kde začal pracovat na rytinách bankovek. V roce 1948 se zapojil také do známkové 
tvorby portrétem Ľudovíta Štúra, podle návrhu Karla Svolinského. Toto setkání se 
Svolinským přešlo v dlouholetou spolupráci. Stal se rytcem mnoha jeho známek s 
tematikou folklorní a hlavně přírodovědnou. Dále tvořil podle návrhů jiných významných 
umělců, z nichž nejvíce vzpomínal na spolupráci s Mirko Hanákem, Cyrilem Boudou a 
Josefem Lieslerem. Současně se podílel na přepisech klasických děl do výtvarného 
umění. Za svou známkovou a uměleckou tvorbu byl několikrát oceněn.  

Známka je vydána v úpravě tiskového listu i známkového sešitku s 8 známkami a 
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2+2 kupóny. Kupony: rozkresba známky Plzeň z emise Světová výstava Praga 1962 a 
rozkresba známky 80 let Národního divadla z roku 1963. Na známke Plzne je katedrála 
sv.Bartolomeja a na obale zošitku je sv.Juraj ako bojuje s drakom. Na FDC nie je žiaden 
náboženský motív.  
 
5.3.2014: 150 let českého hasičstva 
- nominálna hodnota: 13.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Adolf Born 
- technika tlače: ofset  

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

Námětem známky je historický hasicí vůz a hasič hasící požár domu (hasič má 
ponad prilbu nápis – sv.Florián) 

Boj člověka proti požárům zahrnuje celé lidské dějiny, přesněji snahu o zvládnutí 
ohně, protože oheň má ve vývoji společnosti velký význam a stal se jedním z civilizačních 
prvků. O začátcích bojů s ohněm se dočítáme v 10. stol. před Kr., kdy stavitel Vitrius žijící 
za Caesara a Augusta popisuje, že již před 200 lety učený Ktesibius z Alexandrie zhotovil 
hasičské čerpadlo. Tyto stříkačky byly používány v Egyptě, Římě a Římany také na 
obsazeném území – v podstatě s různými vylepšeními se používaly až do 18. stol. 
Velké požáry středověkých měst vedly k tomu, že panovníci či představitelé měst vydávali 
směrnice jak požárům zabraňovat a jak je hasit. Zde hrály velkou úlohu cechy – jim byly 
přiděleny úkoly jak a s čím pomáhat při hašení požárů (příkladem je Statut města Prahy s 
názvem „O ohni“, ze 14. století). Obdobně pak tomu bylo v následujících stoletích na 
feudálních panstvích. Požární instrukce byly v podstatě stejné jen podrobnější. Snahy 
Marie Terezie vytvořit pevný, centralizovaně řízený stát našly odezvu i v požární ochraně, 
když v r. 1751 vydala Řád k hašení ohně.  

Důležitou změnu přinesl vynález parního stroje, který velmi ovlivnil rozvoj požární 
techniky – parní stříkačky byly výkonnější a umožňovaly dopravit vodu na větší 
vzdálenosti. Byly ale drahé a vyžadovaly odbornou obsluhu, což vedlo k tomu, že ve 
velkých městech a závodech byly ustavovány skupiny profesionálních pracovníků, které 
měly na starosti hašení požárů. 

 Revoluční rok 1848 a zejména pád Bachova absolutismu přinesly v Rakousku jisté 
uvolnění, mimo jiné i spolčovací a shromažďovací právo. V menších městech, která 
neměla peníze, aby si vydržovala placené hasičské sbory, docházelo postupně ke vzniku 
dobrovolných hasičských sborů.  

První český hasičský sbor v Čechách byl založen v roce 1864 ve Velvarech. Velký 
význam pro další rozvoj dobrovolného hasičstva v českých zemích znamenala pomoc 
členů pražského sboru placených hasičů, kteří měli povoleno provádět výcvik v 
mimopražských hasičských sborech. V uvedené době vznikaly v řadě míst tělovýchovně-
hasičské jednoty, které se později rozdělily na Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. 
 FDC na stránke Českej pošty zatiaľ nebola zverejnená. 
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Naši jubilanti: 
 
V tomto roku oslávili resp. oslávia svoje okrúhle životné jubileá nasledovní členovia 

SSG: 
50 Jaroslav VLČKO, Zvolen; Peter JUŠČÁK, Hermanovce; Jozef LULÁK, Bytča; 
55 Peter BEHIL, Bratislava; 
60 Jozef KORDOŠ, Dunajská Streda; Ladislav IVÁN, Ružomberok; Juraj JEVČÁK, 

Bardejov;  
65 Michal KRÚPA, Bytča; Tibor PISCHINGER, Nové Zámky; Jozef PROPPER, 

Trenčianska Teplá;  
70 Ľubomír ADAMČIAK, Ružomberok; Marián LINDER, Bratislava; Jiří KOUKAL, Žďár 

nad Sázavou (ČR); 
75 Bogdan MICHALAK, Poznaň (PL); Ladislav VAČKO, Považská Bystrica; František 

SRNÁK, Trnava;  
80  Vladislav NÁDVORNÍK, Pelhřimov (ČR); Mária BARUSOVÁ, Nitra;  

 90 rokov oslávil i čestný člen a protektor nášho SSG J.Em. Ján Chryzostom 
kardinál KOREC z Nitry a 95 rokov oslávil i čestný člen nášho SSG a bývalý prezident 
Weltbund St.Gabriel Walter STEPHAN z Nemecka 

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

Za rok 2013 si doplatili členské príspevky členovia s evidenčným číslom: 3, 59, 83, 
92, 95, 113, 171. Ostalo nezaplatených 24 členských príspevkov (ev.čísla: 14, 19, 22, 37, 
52, 57, 68, 74, 80, 86, 87, 90, 97, 102, 103, 104, 111, 125, 131, 136, 146, 148, 150, 172). 

Za rok 2014 si zaplatili členské príspevky títo ďalší členovia s evidenčným číslom: 
3, 17, 21, 30, 53, 59, 62, 72, 83, 85, 92, 95, 159, 162, 163, 168, 171.   
Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG - stav k 3.3.2014 

V našich radoch vítame jedného nového člena SSG: 

177. LOBOTKA  Ivan Ing., 957 01 BÁNOVCE  NAD  BEBRAVOU, Strážovska 1201 
 Vatikán, vianočná a veľkonočná tematika 

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

Ešte pred rokom - 28.februára 2013 zomrel vo veku 84 rokov PhDr. Ján 
STRUHÁR, CSc. (ev.č. 110) z Nitry. Členom SSG bol od roku 1997. 

Pamätajme na neho v našich modlitbách. Nech odpočíva v pokoji. 
Z osobných dôvodov vystúpil z našich radov br. Anatol Michal BILŠÁK OFM 

(ev.č. 119) z Bratislavy. Členom SSG bol od roku 1999. 
Prajeme mu veľa zdravia a snáď ešte i potešenie pri kresťanskej filatelii. 
Ku dňu 3.3.2014 je celkový počet členov v SSG 111 (SR – 100, ČR – 8, Poľsko – 

2, Rakúsko – 1) 
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