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Milí priatelia!  
 
 Mesiac jún je už v polovici, leto sa už pekne rozbehlo a už tradične v tomto mesiaci 
dostávate do rúk nové číslo nášho bulletinu Sv.Gabriel. Chcem poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli svojimi článkami do tohto čísla: K.Vydrovej, J.Mičkovi, M.Baluškovi, J.Soľavovi a 
Z.Bolegovi (články sú i na obálke!!!). Zbytok ostal na mňa a prevažne som to zameral na 
svätorečenie pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II., ktoré bolo v Ríme 27.apríla 2014 
a ktorého som sa i osobne zúčastnil (úžasné zážitky). 
 Počas prázdnin a dovoleniek obyčajne „oddychuje“ aj filatelia. Áno, nie je asi toľko 
času na koníčky ako v zimných mesiacoch. Chcel by som však upozorniť, že v auguste 
(7.-9.8.) sa v Galante uskutoční filatelistická výstava II. a III. stupňa GALAFILA 2014 a tak 
ak budete dovolenkovať v tejto časti Slovenska (prípadne i podstúpiť kvôli výstave dlhšiu 
cestu), tak nezabudnite sa i takto filatelisticky potešiť.  
 Už teraz si môžete poznačiť do svojho kalendára termín jesenného stretnutia – 
Trenčianska Teplá, 18.október 2014 a chcem to spojiť i s malou výstavkou a možno ešte 
s nejakým prekvapením.  
 Prajem vám príjemné chvíle letného oddychu, aby ste si dobre odpočinuli a 
načerpali nových síl. A snáď na spestrenie týchto dní trochu prispeje i toto číslo nášho 
bulletinu. 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 

 46.stretnutie SSG v Považskej Bystrici 
 
 Krásne jarné počasie – sobota 29.marca 2014. Niektorí sa zúčastňujú druhého 
kola prezidentských volieb, iní prichádzajú na naše stretnutie do Považskej Bystrice 
(niektorí stihli obidvoje). Už pre ôsmou hodinou je pred Katolíckym domom živo. Školník 
trochu „prispal“ a tak až teraz sa otvárajú brány a po privítaní začína debata i hľadanie 
nejakého filatelistického materiálu, ktorý zas je v peknej ponuke.  
 Oficiálna časť začína o desiatej hodine. Na pôde farnosti všetkých privítal vdp. 
Pavol Mazúch – miestny dekan a tiež Vladimír Jurík – riaditeľ cirkevnej školy. Predseda 
SSG oboznámil prítomných s činnosťou SSG za obdobie od posledného stretnutia 
v Trnave (12.10.2013) – vyšli dve čísla bulletinu „Sv.Gabriel“, viacerí členovia sa 
zúčastnili na Dni poštovej známky a filatelie v Bratislave, inaugurácií známok Levice – 
synagóga a Veľká Noc v Mariánke, podieľali sme sa na „90“ otca kardinála J.Ch.Korca, 
prebehlo jednanie medzi predsedom SSG a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty ako 
i s riaditeľkou pošty na ministerstve DpaRR SR. Informoval tiež o aktivitách, ktoré súvisia 
so svätorečením pápeža Jána Pavla II. Hospodárka SSG predniesla správu 
hospodárenia za rok 2013 a revízor revíznu správu. Stretnutie pokračovalo živou 
diskusiou. J.Soľava informoval o výročí kalvárie v Nitrianskom Pravne – ppp. Živá 
diskusia bola ohľadom dotlače na celinu k svätorečeniu Jána Pavla II. – zvlášť dolepenie 
5-centovej známky. S.Helmeš informoval o inaugurácii známky Sobášny palác v Bytči, 
L.Vačko o inaugurácii „motocyklov“ v Pavažskej Bystrici a O.Gáťa o inaugurácii známky 
A.Hlinku v Ružomberku. J.Vallo informoval o výstave „k svätorečeniu“ v Bardejove 
a Welbbund kongrese v Ríme. Schválil sa príspevok usporiadateľom stretnutí SSG vo 
výške 50.-€ (doteraz bolo len 20.-€). Tiež sa schválil i dátum nasledujúceho stretnutia 
(4.október) – no nakoľko v tento dátum nie je možné mať stretnutie v Trenčianskej Teplej, 
tak sa mení na 18.október 2014 a bude v Trenčianskej Teplej (takže si už poznačte do 
kalendára – pripravujem i nejaké prekvapenie, nejaký „bonus“).  
 Po skončení oficiálnej časti stretnutie pokračovalo ešte výmenou filatelistického 
materiálu. Bolo postarané o bohaté občerstvenie za čo patrí zvlášť vďaka 
považskobystrickým organizátorom. Odpoludnia sme sa pomaly rozchádzali a cestovali 
domov. Opäť konštatovanie, že stretnutie bolo vydarené a iste tí čo prišli, nebanovali 
(bolo nás na stretnutí 26 členov SSG a 9 hostí).  

JV 
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Emisia sv.Cyril a Metod 1935  
 

Minulý rok sa niesol v znamení svätých Cyrila a Metoda. V Trnave uskutočnil 
Trnavský samosprávny kraj konferenciu k 1150.výročiu ich príchodu na Veľkú Moravu, na 
ktorej jedným z diskutujúcich bol i riaditeľ POFIS PhDr. Martin Vančo s príspevkom 
o sv.Cyrilovi a Metodovi na známkach a platidlách SR. Trnavská pošta používala aj 
príležitostnú poštovú pečiatku so súsoším oboch svätcov od Wiliama Schiffera, spred 
Univerzity Cyrila a Metoda a ktorej originál je v Ríme pred Slovenským ústavom sv.Cyrila 
a Metoda. V Nitre sa k výročiu uskutočnili celoštátne oslavy. Slovensko, Bulharsko aj 
ďalšie krajiny k výročiu vydali poštové známky, ktoré obohatili zbierky filatelistov. Na 
konferencii v Trnave udelil predseda TTSK ing. Tibor Mikuš plakety sv.Cyrila a Metoda 
viacerým osobnostiam za rozvoj myšlienok a odkazu svätcov a ich prínos k viere, jazyku 
a kultúre Slovákov. Medailu si prevzali napr. generálny riaditeľ SP, a.s. Ing. Tomáš 
Drucker, dr. Martin Vančo a Mgr. Ján Mička.  

 
Keď som si prezrel zbierku celistvostí I.ČSR, našiel som niekoľko obálok 

a výstrižkov so známkami k 1050.výročiu úmrtia sv.Metoda, vydané v trojznámkovej 
emisii 22.6.1935. Z nich 2Kč modrá na celistvosti má vyšší katalóg. To nie je všetko, 
pretože medzi príležitostnými pečiatkami som si našiel výstrižky s týmito známkami. 
Katalóg čsl. Známok, vydaný v spolupráci s firmou Trojan ku známkam uvádza deň 
vydania 15.6.1935 a príležitosť 1.Katolícky kongres, pričom originálny text-kruhopis 
v pečiatke je I.celostátní sjezd katolíků ČSR. Špecializovaný katalóg čsl. Známok 1918-
1939 uvádza, že k vydaniu známok sa neviazalo žiadne príležitostné podujatie, čo 
odporuje pripojenému dokladu. Iba môžem ľutovať, že celistvosti s touto príležitostnou 
pečiatkou z 30.6.1925 v zbierke nemám, boli by hodnotným filatelistickým materiálom. 
(Na doplnenie ešte pripájam PPP Domažlice II. Celostátniho prázd. Kurzu ríš. Svazu 
katol. Učitelstva čsl.) 

 Mgr. J. Mička 
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Rogier van der Weyden: Stretnutie 
 

V evanjeliu nachádzame správu, že sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní najskôr 
zjavil Márii Magdaléne (Mk 16,9; Jn 20, 11–18). Napriek tomu od dávnych čias Cirkvi 
jestvuje tradícia, že zmŕtvychvstalý Ježiš sa ako prvej zjavil svojej matke – Márii. Túto 
skutočnosť vyjadruje dvojnásobné znázornenie Zmŕtvychvstalého: môžeme ho vidieť 
nielen v popredí pri Panne Márii, ale cez otvorené dvere môžeme uzrieť v úzadí výjav, 
ako Ježiš práve vyšiel z hrobu.   

Zároveň sa tým poukazuje, že zmŕtvych-
vstalý Ježiš, hoci bol v našom ľudskom tele, 
predsa len bol nad priestorom a časom. On je 
totiž Pánom priestoru a času, preto ho možno 
vidieť v tom istom čase na dvoch rôznych 
miestach.  

Kľukatá cestička, ktorá sa vinie od 
Ježišovho hrobu k Máriinmu domu, akoby ešte 
zvýrazňovala túto skutočnosť. Ježiš nepotrebuje 
prekonávať kľukatou cestou vzdialenosť, ktorá 
ho delí od jeho matky. Jednoducho On môže 
prísť priamo kamkoľvek.  

Cesta býva symbolom života. Naše cesty 
do cieľa sú zvyčajne riadne serpentíny. 
Medziľudské vzťahy možno taktiež znázorniť ako 
cesty. Navzájom k sebe hľadáme cestu, niekedy 
sa nám to darí viac, inokedy menej. Nie vždy 
vzťah k druhému človeku je priama cesta, ale 
tiež má rôzne zákruty. Rovnako to platí aj 
o našej ceste k Bohu. Naša cesta za ním nie je priama, ale skôr kľukatá. A nikdy by sme 
neprišli k nemu, keby On neprišiel v Ježišovi Kristovi priamo k nám. Ježišovo narodenie, 
verejné pôsobenie, utrpenie, smrť i víťazstvo nad smrťou sú smerovkami, ktoré nás 
navigujú na ceste k Bohu. 

Cez pootvorené dvere vidno nebo i zem, čo naznačuje, že Ježiš patrí ako nebu, 
tak aj zemi. Rovnakú symboliku snáď vyjadrujú aj dvere, pozostávajúce z dvoch častí. 
Toto rozdelenie dverí na dve časti pôsobí v obraze dosť rušivo. Jednoduchšie by bolo 
namaľovať dvere ako jednotný otvorený priestor. Potom by lepšie vyniklo aj Ježišovo 
vystúpenie z hrobu.  

Alebo má toto rozdvojenie dverí nejakú symboliku? Ak áno, tak je to vyjadrenie 
toho, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek, teda že má ľudskú a božskú prirodzenosť, no 
napriek tomu je to jedna jediná nerozdeliteľná osoba. Podobne ako tamtie dvere, hoci 
pozostávajú z dvoch vchodov, predsa sú len jednými jedinými dverami. Ak pôjdeme vo 
svojej úvahe ďalej, môžeme povedať, že iba Ježiš je Bránou, kde sa božstvo stretáva 
s človečenstvom. Iba Ježiš je Vchodom, cez ktorý sa človek môže dostať k Bohu.  

Kto spomedzi ľudí mal prvý vstúpiť do tohto podivného rozhrania, ak nie Ježišova 
matka, vďaka ktorej Boh vstúpil medzi nás? Panna Mária sa tak v určitom zmysle tiež 
stáva bránou, cez ktorá k nám prichádza Boh. A k tomu sme povolaní aj my, aby sme boli 
bránami, cez ktoré do tohto sveta prichádza Boh svojou milosťou a láskou.  

Panna Mária je oblečená v modrom odeve, čo symbolizuje jej neochvejnú vieru. 
Ježiš je zaodetý v červenej farbe utrpenia, čo naznačuje, že vierou v Ježišovo 
vykupiteľské dielo, v moc jeho lásky, ktorá premohla smrť, človek môže dosiahnuť spásu. 
Iba tak môže vstúpiť do večného spoločenstva s Bohom, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi 
Kristovi ako Ten, ktorý je ochotný podstúpiť smrť, aby nás priviedol k sebe, a ktorý sa 
zjavuje ako Emanuel (Boh s nami) i napriek tomu, že nás od neho oddeľuje kľukatá 
skutočnosť časopriestoru.   

Podľa Ruženca 10/2008 napísal M. Baluška 
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       Traja blahoslavení maďarskí mučeníci 
 

Na počesť Pamätného dňa obetí komunizmu (25.februára 2014), si maďarská pošta 
uctila pamiatku obetí vydaním známok troch blahoslavených mučeníkov. Hárček bol 
vydaný v rámci emisie „Maďarskí svätí a blahoslavení“ a sú na ňom zvečnení traja 
blahoslavení.  

      Bl. Zoltán Lajos Meszlényi (1892–1951) bol kňazom ostrihomskej diecézy, roku 
1937 vysvätený za biskupa. Pozoruhodné boli jeho práce v oblasti kanonického práva. 
K jeho zatknutiu došlo po tom, keď po uväznení arcibiskupa Jozefa Mindszentyho bol 
menovaný za jeho dočasného zástupcu namiesto osoby, ktorú určil štát. Bez odsúdenia 
sa dostal do trestaneckého tábora a neskôr do väzenia, kde v dôsledku neľudského 
zaobchádzania zomrel. Za blahoslaveného  bol vyhlásený 31.októbra 2009. 
      Bl. István Sándor SDB (1914–1953) bol salezián, kníhtlačiar. V reholi sa venoval 
chudobným deťom, bol ich učiteľom a vychovávateľom. Po zakázaní rehole, sa 
nebojácne naďalej tajne venoval mládeži, hlavne vyučoval náboženstvo. Bol udaný, 
obetavo znášal fyzické a duševné týranie. V roku 1953 bol v prísne tajnom procese 
odsúdený na smrť obesením, čo aj v tom roku vykonali. Za blahoslaveného bol vyhlásený 
19.októbra 2013. 
      Bl. Szilárd Bogdánffy (1911–1953) tajne vysvätený biskup Veľkovaradínskej 
diecézy (Oradea), kňaz, katechéta. V roku 1948 na prosbu biskupa založil a viedol tajný 
kňazský seminár. Vysvätený za biskupa bol o rok neskôr roku 1949, následne bol 
zatknutý. Po 4 rokoch väznenia bol odsúdený na 12 rokov nútených prác, ale jeho 
organizmus skolaboval v dôsledku  neľudského zaobchádzania vo väzení a v tom roku 
zomrel. Za blahoslaveného bol vyhlásený 30.októbra 2010. 

Preklad z maďarčiny Katarína  Vydrová 
 
 

Svätý Kazimír – patrón Litvy a Poľska, ochranca mládeže 
 

Sv.Kazimír (1458–1483) sa narodil na kráľovskom hrade Wawel v Krakove. Bol 
synom litovského veľkokniežaťa a poľského kráľa Kazimíra IV. Z dynastie Jagellovcov, 
ktorý bol korunovaný v roku 1454 v Krakove. Za jeho vlády došlo v Poľsku k rozkvetu 
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hospodárstva a kultúry. Napríklad kronikár Ján Dlugosz spísal Anales Poloniae, vznikli 
vzácne umelecké diela Veitha Stossa ( Poľsko,  Mi 990).  
      Sv.Kazimír, vychovaný spomínaným kronikárom, kanonikom Jánom Dlugoszom, 
bol korunným princom, mal sa stať kráľom. Bol miestokráľom na Litve. V roku 1471 sa 
uchádzal o uhorskú korunu, avšak jeho vojenská výprava pri Budíne proti Matejovi 
Korvínovi bola neúspešná. 13-ročný Kazimír uvážil, že proti početnejšej prevahe by 
pretieklo v boji veľa krvi, a preto odtiahol smerom k Nitre. Zriekol sa Uhorského 
kráľovstva, politiky, netúžil po svetských úspechoch. 

      Sv.Kazimír žil v úplnej utiahnutosti a tichosti. Veľa rozjímal, spával na holej zemi 
a prísne sa postil. Veľmi si vážil Pána Ježiša v Eucharistii. Bol neobyčajne oddaný Panne 
Márii. Aj na jeho rakve sa nachádzajú slová jeho 
obľúbenej hymny: „Omni die dic Mariae“ (Každý deň 
povedz Márii). Otec naliehal naňho, aby sa oženil, čo 
rázne odmietal. Predpovedal, že čoskoro zomrie. 
Nemal ani 26 rokov, keď zomrel na tuberkulózu. Zomrel 
v Grodne, jeho telo previezli do hlavného mesta Vilnius 
a tam ho pochovali v Katedrále v Kaplnke Matky Božej. 
Kanonizovaný bol v roku 1522. V roku 1949 ho pápež 
Pius XII. Menoval za patróna mládeže. (Litva,  Michel 
474-6, v edícii Národné symboly). 
      Arcibiskupská katedrála sv.Stanislava bola postavená na sklonku 18.storočia na 
mieste, kde stál najstarší kresťanský kostol v Litve. Litovčania prijali kresťanstvo ako 
posledná krajina v Európe, v 14.storočí. Katedrála má vzhľad gréckeho chrámu a je to 
najkrajšia litovská klasicistická stavebná pamiatka.(Litva, rok 2006). Samostatne stojaca 
mohutná zvonica katedrály vznikla z obrannej veže veľkokniežacieho hradu.  
      V jedinej mestskej bráne, ktorá sa 
zachovala je v Kaplnke uložený zázračný 
obraz Matky Božej, Čierna Madona, (Litva, 
rok 2008). Sem, k svojej „Wilnianskej 
madone“, putujú i poľskí  kresťania. Sem 
putoval aj svätý pápež Ján Pavol II., ktorý 
v Kaplnke slúžil svätú omšu pri svojej návšte-
ve Litvy v roku 1993. (Litva, Michel 533).  

                                                                         Katarína Vydrová 
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 Svätorečenie Jána Pavla II. – materiál SR 
 
Slovenská pošta, a.s. k svätorečeniu pápeža Jána Pavla II. vydala prítlač na 

celinovej obálke, ktorého autorom je Adrián Ferda. Obálka vyšla v náklade 2.000 kusov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pondelok 28.4.2014 sa na ôsmych poštách používali príležitostné poštové 

pečiatky.  
Tri boli zhotovené na náklady Slovenskej pošty (Bratislava, Banská Bystrica 

a Košice). Ich autorom je Adrián Ferda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďalších päť bolo zhotovených na náklady biskupstiev (Trnava, Nitra, Rožňava 

a Prešov) a farnosti (Levoča). Ich autorom je Ján Vallo. 
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Mesto Trnava si pripomína svätorečenie pápeža 

Jána Pavla II., ktorý navštívil  Slovenský Rím pri svojej 
poslednej návšteve Slovenska v septembri 2003 na 
všetkých zásielkach, ktoré odchádzajú z Mestského 
úradu. Na základe iniciatívy KF Tirnavia a ochoty 
primátora mesta Ing. Vladimíra Butku a ved. Odboru 
vnútra Mgr. Michala Dzurjanina objednali zhotovenie 
štočku výplatného stroja, ktorý od 24.apríla  pripomína 
svätorečenie Jána Pavla II. pápežom Františkom. 
V obraze štočku je okrem pripomienky svätorečenia aj 
spomienka na historickú návštevu pápeža Jána Pavla II. 
v Trnave v katedrále sv.Jána Krstiteľa, kde deň pred 
návštevou bol prenesený zázračný obraz z baziliky minor sv.Mikuláša, ktorý zázračným 
slzavením zastavil mor v Trnave pred 300 rokmi. Svätý Otec sa pri obraze Panny Márie 
Trnavskej pomodlil. Túto udalosť od roku 2005 pripomína pred katedrálou jeho socha 
v životnej veľkosti z dielne sochára Antona Gábrika. Výtvarný návrh štočku modrej farby 
OVS vopred kreditovaných zásielok vypracoval Mgr. Štefan Zachar, ktorý o.i. vytvoril aj 
návrh príležitostnej pečiatky  s obrazom Dómu sv.Mikuláša a kaplnky Panny Márie 
k X.zasadaniu SSG, ktoré sa uskutočnilo v Trnave v Základnej škole Angely Merici na 
Halenárskej ul. 
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 V Košiciach miestni filatelisti používali obálky s prítlačou „Svätorečenie Jána XXIII. 
a Jána Pavla II. – 27.apríla 2014“ a portrétom obidvoch pápežov. Súkromných prítlačí sa 
však môže vyskytovať omnoho viac – v dnešnej dobe počítačov a farebných tlačiarní si 
môže každý spraviť čo chce.  

 
J.Vallo a Mgr. J.Mička 

 
 

„Bratislavské“ svätorečenie Jána Pavla II. očami filatelistu 
 

Keď som sa v polovici apríla 2014 dozvedel, že ku svätorečeniu Jána Pavla II. 
bude vydaná celinová obálka a tiež príležitostná pečiatka, moja radosť nemala konca – 
kraja. V čase vydania obálky aj pečiatky som sa totiž zdržoval v našom hlavnom meste. 
A navyše, ako sa blížil „deň D“ – vydanie celinovej obálky k tejto príležitosti, obvolal som 
ešte zopár známych, ktorým som chcel urobiť radosť a zanechať im príjemnú spomienku 
na túto udalosť sprostredkovanú aj  cez filateliu.  

Prišiel piatok, 25.apríl 2014 a ja ako správny, „skalný fanúšik“ tematiky Jána Pavla 
II. som sa ako prvý zákazník v ten deň ocitol v predajni Pofis-u na Odborárskom námestí 
v Bratislave. Nedá mi nespomenúť, že tá pani, ktorá tam pracuje, je veľmi milá 
a zhovorčivá – v priebehu pol hodiny mi stihla ukázať prakticky všetky materiály, ktoré 
tam mali (tie, ktoré nemali, mi aspoň spomenula že kedysi mali) a k tomu sme ešte 
prierezovo prebrali aktuálne dianie na Slovensku počnúc nezamestnanosťou až po 
sobotné nákupy v neďalekom Hainburgu. Podstatné však bolo, že som mal moje 
vytúžené celinové obálky ku svätorečeniu a tiež aj 40-centové známky vydané 
k blahorečeniu Jána Pavla II. A dobre som urobil, pretože tie obálky sa už v pondelok 
ráno nedali v Bratislave zohnať.  

V nedeľu večer som si starostlivo prichystal obálky, vypísal adresy, podacie lístky, 
nalepil známky a nevedel sa dočkať pondelkového rána. V tú noc som snáď ani nespal. 
Veď nakoniec, pre filatelistu to bol skutočne veľký sviatok.   
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V pondelok, 28.apríla 2014 som už krátko po ôsmej stepoval na hlavnej pošte 
Bratislava 1 na Námestí SNP. Vytúžená pečiatka sa nachádzala v predajni Pofis-u, kam 
ma veľmi ochotne navigovala jedna pracovníčka pošty. Obálky som teda opečiatkoval 
najlepšie, ako som vedel. Len pre ucelenosť informácie podotýkam, že príležitostnou 
pečiatkou som opečiatkoval známky a vedľa známok (na obálku) som umiestnil aj 
kontrolný odtlačok príležitostnej pečiatky. Samozrejme, razítkovacia farba na známkach 
nie a nie uschnúť, tak som ešte asi pol hodinu fúkal na známky – len aby pečiatka 
a samotná celistvosť bola pekná, nie rozmazaná. To si všimla pani v Pofis-e 
(mimochodom tiež veľmi milá a ústretová) a začala odo mňa vyzvedať, čo sú to na tých 
obálkach za známky (tie k blahorečeniu). Na hlavnej pošte Bratislava 1 vraj oni také 
nemali (!), videla ich prvý raz.  

Pečiatky časom ako-tak uschli a ja som sa pobral do „normálneho“ okienka podať 
zásielky. Šťastím v nešťastí pre mňa bolo, že pri okienku sedela tá milá pani, ktorá ma 
navigovala do predajne Pofis-u. Vysvetlil som jej, kam má nalepiť R-nálepky. Nevedela 
však do počítača dostať údaj, že platbu za službu vykonal zasielajúci vlastnými 
známkami. Zavolala si teda na pomoc vedúcu – a to sa nemalo stať. Keď tá videla moje 
precízne ofrankované obálky a známky opečiatkované príležitostnou poštovou pečiatkou, 

položila mi zákernú otázku – „Prečo ste tie známky opečiatkovali, keď to má robiť pošta 
dennou pečiatkou? To nemáte pečiatkovať vy!“ Pravdu povediac, ten okamih bol horší, 
ako keby ma v pondelok ráno obliali studenou vodou, no zachoval som duchaprítomnosť 
a vedúcej pošty Bratislava 1 som povedal, že všade vo svete to takto opečiatkované 
akceptujú. Odveta od nej však nenechala na seba dlho čakať – dostal som odpoveď: 
„Všade vo svete možno áno, ale TU nie.“ A s vážnou tvárou mi chcela obálky vrátiť. 
Našťastie, na pár sekúnd sa pani vedúca vytratila od priehradky, čo flegmatická pani 
poštárka za priehradkou využila na nalepenie R-nálepiek na zvyšné obálky. Po chvíľke sa 
však vedúca pošty vrátila a pracovníčke pri priehradke „vysvetlila,“ že som mal pravdu, 
a že mi môže takto opečiatkované obálky vziať; našťastie teda zvíťazila pravda a zdravý 
rozum...  

A pár mojich priateľov – filatelistov sa tak teraz môže tešiť z pekných obálok 
pripomínajúcich túto vzácnu chvíľu. 

Zdenko Bolega  
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 Svätorečenie Jána Pavla II. – príležitostné pošt. pečiatky 
 
 Z príležitosti svätorečenia Jána Pavla II. boli používané na poštách viaceré 
príležitostné poštové pečiatky. Aspoň prehľad toho, čo mi je zatiaľ známe. 
POĽSKO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VATIKÁN, TALIANSKO, RAKÚSKO, CHORVÁTSKO, LICHTENSTEINSKO, MALTA 
(30 rôznych miest – rovnaký obraz), NEMECKO, MAĎARSKO, SUVERÉNNY ŠTÁT 
MALTÉZSKYCH RYTIEROV, FILIPÍNY, WALIS A FUTUNA, KANADA. 
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Svätý Ivo z Treguier – patrón právnikov 
 

Každý rok tretiu májovú nedeľu sa z katedrály v meste Treguier vydáva na pochod 
procesia so sochou a telesnými pozostatkami sv.Iva (Yves), ochrancom Bretónska 
a právnikov. Procesia smeruje do neďalekej Minihy, kde sa tento populárny svätec 
narodil.  
       Svätý Ivo (1253–1303) študoval na slávnych teologických školách v Paríži 
a v Orleanse. Vďaka svojim vedomostiam sa stal cirkevným sudcom a obhajcom už 
v mladom veku. Svoje povolanie vykonával svedomito. Preslávil sa ako advokát 
chudobných a úbožiakov. Keď mal 31 rokov prijal kňazské svätenie a vedľa práce 
právnika sa začal venovať pastorácii. Často kázal. Vynikal dokonalou sebakontrolou 
a prísnym asketickým životom. Bol pokorný a oplýval kresťanskou láskou. Vo svojom 
sídle v Kermartine pri Treguier vybudoval sirotinec, nemocnicu, jedáleň a útulok pre 
chudobných, kde často sám pomáhal v službe chorým. Zomiera ako 50-ročný vo svojom 
sídle v Kermartine. Pochovaný bol na miestnom cintoríne Minihy, neskôr boli jeho telesné 
pozostatky prenesené a uložené do katedrály v Tre-
guiere a na cintoríne zostal symbolický hrob (kenotaf).  
       K tomuto symbolickému hrobu po mnohé roky 
smeruje procesia. Procesie vedľa biskupov, kňazov, 
veriacich, sa zúčastňujú právnici v čiernych talároch, 
ktorí sem tradične prichádzajú nielen z celého 
Francúzska, ale aj z Anglicka a Nemecka. Prichádzajú 
ku kenotafu v tvare stola, pod ktorým pútnici podliezajú. 
Na kenotafe je uložené súsošie sv.Iva sediaceho medzi 
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chudákom a boháčom, ktoré je uchovávané v katedrále. 
       Na známke Francúzska, ktorá bola vydaná v roku 1956 ( Mi 1091) je vyobrazené 
toto súsošie. Sochu sv.Iva nájdeme i na pražskom  Karlovom moste. Sv.Ivo s knihou 
v ruke je medzi chudobnými a núdznymi. Objednávateľom súsošia v roku 1711 bola 
pražská právnická fakulta.  
       V Ríme sa nachádza kostol zasvätený sv.Ivovi – Chiesa di S.Ivo della Sapienza, 
perla rímskeho baroka. Bol postavený na nádvorí univerzity (dnes štátny archív) a jeho 
stavbu zveril pápež Urban VIII. F.Borrominimu. Kostolík (1642-1650) má skutočne 
ojedinelý pôdorys, má tvar päťramennej hviezdy. 
       Sv.Ivo bol členom Tretieho rádu sv.Františka. O sláve advokáta chudobných Iva 
z Treguier svedčí jeho kanonizácia, ktorá prebehla pomerne rýchle. Pápež Klement VI. 
Ho roku 1347 svätorečil.        

                                                                                                                   Katarína Vydrová 
 
 
 Michelangelo Buonarotti, 1475 - 1564 
 

Michelangelo patrí k významným predstaviteľom renesancie. Narodil sa 6.3.1475 v 
Caprese v Casentine. Detstvo prežil vo Florencii, kde chodil aj do školy. Ťažko by sme 
našli umelca, ktorý by vedel pracovať tak tvrdo ako tento velikán. Tvrdil o sebe, že je iba 
sochár, vyhlasoval o sebe, že nie je maliar. Podpisoval sa Michelangelo, florentský 
sochár, bol aj básnik a architekt.  

 Dnes už môžeme hodnotiť Michelangelovu povahu i 
jeho génia bez akýchkoľvek ilúzií. Dokonale poznáme jeho 
osobnosť i jeho život, máme jeho listy, listy, ktoré sám písal i 
ktoré dostával a táto korešpondencia najlepšie a najúplnejšie 
osvetľuje jeho povahu. Bol to tvrdý človek, s ktorým sa ťažko 
vychádzalo. Bol samotár, ktorý šiel celkom sám svojou cestou. 
Okrem svojich vlastných trampôt a ťažkostí vo svojom povolaní 
musel vziať na seba aj bremeno chýb iných a tak pykať za viny 
celého storočia. Jeho osobnosť môžeme poznať predovšetkým 
z jeho diela, z jeho malieb a sôch, ktoré sa väčšinou zachovali 
dodnes, ďalej z jeho korešpondencie, čo zhromaždil jeho 
synovec, ktorý urobil zo svojho domu Michelangelov pamätník a napokon z jeho básní, 
lebo Michelangelo sa najmä v posledných rokoch svojho života zaoberal aj poéziou.  

 Bol vynikajúci sochár a do akej miery 
vpisuje svoje predstavy do mramoru, vidieť na 
jeho súsošiach, ktorých postavy akoby už vopred 
boli schúlené v mramorovom bloku a určovali jeho 
tvar, miesto, aby svoj tvar odvodzovali z neho. S 
najväčším problémom tohto druhu sa 
Michelangelo bezpochyby stretol po návrate z 
Ríma, keď ho správa florentskej katedrály 
požiadala, aby čo najlepšie zužitkoval obrovský 
mramorový blok, ktorý kedysi iný sochár nešťastne 
navŕtal, napoly pokazil a potom nechal tak. Z tohto 
kusa mramoru Michelangelo prebudil k životu Dávida, majstrovské dielo svojej mladosti, 
ktoré ho stálo dva roky práce. 14.mája 1504 previezli sochu z Michelangelovej dielne za 
dómom ku vchodu do paláca Signorie. Dnes je na tomto mieste kópia a originál 
premiestnili do florentskej Gallerie dell´Accademia. Toto dielo nesporne patrí k 
najznámejším a najvýznamnejším sochám Michelangela. Na žiadosť francúzskeho 
kardinála Jeana Villiersa de la Grolaye z bloku bieleho carrarského mramoru zhotovil 
slávnu Pietu, ktorá je dnes v kaplnke chrámu sv.Petra v Ríme. Je to obdivuhodne krásne 
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súsošie a Michelangelo s oprávnenou hrdosťou vytesal svoje meno do šerpy, ktorú má 
Panna Mária krížom cez prsia. 

 Medzi jeho ďalšie známe diela patria sochy Mojžiša, Lei a 
Ráchel, ktoré zdobia náhrobok Júliusa II. Július II. si objednal u 
Michelangela svoju bronzovú podobizeň do bolonského chrámu 
San Petronio a Michelangelo na nej pracoval celé dva roky, 
celkom zbytočne, lebo Bolončania sochu zanedlho po dokončení 
zničili. K vrcholným dielam Michelangela nesporne patria 
náhrobky Mediciovcov, realizované v rokoch 1520 – 1534. Po 
nich, pravdaže, prišli ďalšie práce, ktoré mu prinášali aj ďalšie 
útrapy. To platí najmä o freske Posledného súdu v Sixtínskej 
kaplnke a o stavbe chrámu sv.Petra. Sixtínska kaplnka je rozľahlá 
pravouhlá sieň dlhá štyridsať a široká trinásť metrov. Steny boli a 
sú dodnes pokryté freskami až po pätky klenby. Michelangelo dôvtipne rozdelil celú 
obrovskú plochu klenby perspektívne maľovanými oblúkmi a rímsami a tak si vytvoril 
akési architektonické rámcovanie, ktoré oddeľuje jednotlivé výjavy počiatky ľudského 
rodu. Začína sa Stvorením sveta: Boh oddeľuje svetlo od temnôt, tvorí nebeské telesá, 
rozdeľuje vody a nebesá, prostým gestom oživuje ležiaceho Adama a z jeho spiaceho 
tela vyberá Evu. Potom nasleduje Prvý hriech a Vyhnanie z raja, Noemova, prípadne 
Adamova obeť, Potopa a Noemovo opojenie. Tieto výjavy oddeľujú od seba oblúky 
maľovanej architektúry, ktorú oživujú nahí mládenci. Michelangelo strávil celé štyri roky 
zavretý v Sixtínskej kaplnke a po celý ten čas zápasil s veľkou únavou a ťažkosťami, 
nemal totiž dosť skúseností s technikou fresky a daktoré miesta musel niekoľkokrát 
celkom prerobiť. Nepoznal zvláštne vlastnosti rímskeho vápna, ktoré zavinili, že mu celú 
tretinu hotovej práce začala pokrývať pleseň. Dva razy musel Michelangelo prerušiť práce 
a cez jednu takú prestávku sa roztrpčený vrátil do Ríma. Po dvadsiatich piatich rokoch sa 
do Sixtínskej kaplnky vrátil. Mal tam vyzdobiť veľkú oltárnu stenu. Pokladal za vhodné 
namaľovať na oltárnu stenu záverečné dejstvo ľudskej tragédie – Posledný súd. Na 
Poslednom súde pracoval Michelangelo šesť rokov a odhalili ho na Vianoce roku 1541. V 
Poslednom súde vládne jediný tón, jediná forma – forma giganticky zväčšeného tela. 
Posledný súd pokrýva stenu od dlážky až po strop. 

 Plány projektu Baziliky sv.Petra upravoval Michelangelo: 
zjednodušil objemy a navrhol novú kupolu. Veľkým dielom 
Michelangela architekta bola úprava Kapitolského námestia v Ríme s 
jeho veľkým schodišťom.  

 Michelangelo prežil všetkých svojich blízkych, bratov, 
milovanú ženu, priateľov i nepriateľov. Bol beznádejne sám a 
jednako si do poslednej chvíle zachoval všetku svoju odvahu a vôľu. 
Jeho koniec pripomína koniec dní dokonávajúceho titana. Ešte 
12.2.1564 celý deň pracoval, pravdepodobne na Piete Rondanini, 
14.2.1564 šiel ako zvyčajne na prechádzku na koni, vrátil sa domov, 
ale mal horúčku. O tri dni, t.j. 18.2.1564 zomrel, mal takmer osemdesiatdeväť rokov.  
 Z filatelistického hľadiska diela Michelangela sú zobrazené na mnohých známkach celého 
sveta (pri kliknutí v Michel katalógu pod jeho menom bolo 174 položiek a to iste je len časť, lebo 
nie pri všetkých jeho dielach je i uvedené jeho meno). 

podľa internetových podkladov spracoval JV 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
10.3.2014: Veľká Noc 2014: Ukrižovanie – vitráže obdobia romantizmu 
- nominálna hodnota: 0,45€ 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Vladislav Rostoka  
- 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: 

Pavlínsky kláštor v Marianke neďaleko Bratislavy patrí už od 
stredoveku k najznámejším pútnickým miestam na západnom 
Slovensku. Začiatky uctievania zázračnej mariánskej sochy sú spoľahlivo doložené už 
v roku 1377, keď tu postavili gotický kostol. Udalosti sa však v legendách datujú ešte 
hlbšie, a aj dodnes zachovaná skulptúra je oveľa staršia. Najdôležitejšie objekty 
komplexu však postavili až po tureckých vojnách na konci 17.storočia, aj neskôr boli 
pomerne často predmetom rozličných renovácií. V súvislosti so zázrakmi, ktorým lokalita 
vďačí za svoju popularitu, zastáva Kaplnka Svätej studne mimoriadne významné miesto. 
Jej vitráže sú súčasťou fázy obnovy areálu z prelomu 19. a 20.storočia. 

Scéna okna s Ukrižovaním predstavuje Kalváriu 
v redukovanej verzii, s postavami Bolestnej Panny 
Márie a sv.Jána Evanjelistu po stranách 
Ukrižovaného. Na horizonte rozoznať pohľad na 
mesto Jeruzalem, oblaky v pozadí stupňujú 
dramatický tón výjavu. 
Zo štýlového hľadiska 

ide o typickú ukážku eklektického 
historizmu záveru 19.storočia. Kým 
kompozícia a figurálne časti pouka-
zujú na bez-
prostrednú 

inšpiráciu v neorenesančnej maľbe 
(prerafaeliti), bohatý dekor na 
okrajoch, kombinácia mriežky 
a kartuší je dedičstvom rokokovej 
ornamentiky. V hornej nápisovej 
kartuši je latinský citát z Evanjelia 
sv.Jána, v menšej spodnej, dedi-
kačný nápis. Známky sú obohate-
né vôňou jazmínu. 
 S emisiou vychádza i FDC, 
celinová pohľadnica a známkový zošitok. 
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2.6.2014: Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1.svetovej vojne 
- nominálna hodnota: 0,65€ 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Peter Augustovič 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s. 
- technika tlače: ofset 
- náklad známok: 200.000 kusov  

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

Atentát na rakúsko-uhorského následníka trónu 
Františka Ferdinanda d’Este v Sarajeve 28.6.1914 
uvoľnil nahromadené rozpory  medzi jednotlivými 
európskymi mocnosťami zoskupenými do dvoch nepriateľských táborov Trojdohody 
a Trojspolku. Už o mesiac, 28.7.1914 vypovedalo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku, ktoré 
obvinilo zo zosnovania atentátu. Na obranu Srbska vystúpilo Rusko, ktorému vzápätí 
vypovedalo vojnu Nemecko. V prvej dekáde augusta 1914 boli už vo vojne prakticky 
všetky významnejšie európske štáty s výnimkou Talianska, ktoré ako člen Trojspolku 
vstúpilo do vojny na strane Trojdohody až roku 1915. Vojna sa odohrávala na troch 
kontinentoch, v Stredomorí i na oceánoch. Prvá svetová vojna bola prvou veľkou vojnou 

priemyselného veku, čomu nezodpovedala 
taktická vyspelosť vojsk. Veľmi rýchlo sa preto 
zmenila na tiahlu zákopovú vojnu, v ktorej bez 
akéhokoľvek viditeľného zmyslu alebo vojenského 
úspechu hynuli vojaci po tisíckach. Dôsledky vojny 
nepocítili iba vojaci na frontoch, ale silno zasiahla 
aj civilné obyvateľstvo v zázemí. Bojové operácie 

skončili podpísaním prímeria s Nemeckom 11.11.1918. Na 
konci vojny bol úplne rozvrátený politický systém Európy. 
Zanikli štyri cisárstva (Rusko, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko 
a Osmanská ríša), vytvorili sa nové národné štáty 
a imperialistický mier z Versailles vytvoril predpoklady pre novú 
vojnu.  

V prvej svetovej vojne 
zahynulo asi 10 mil. vojakov 
a 7 mil. civilov. Z územia 
Slovenska bolo do vojen-
ských uniforiem odetých asi 
400 000 vojakov, z ktorých 
takmer 70 000 padlo. Už 
počas vojny najala rakúsko-
uhorská administra-tíva viacerých architektov, 
ktorí budovali pamätníky padlým vojakom na 
bojiskách prvej svetovej vojny. Medzi nimi 
i významného secesného slovenského 
architekta Dušana Jurkoviča. Jurkovič postavil 
v západných Karpa-toch, zväčša na území 
dnešného Poľska, viace-ro pamätníkov, ktoré sú 
námetom nielen známky (Regietów), ale aj 
obálky prvého dňa (Przełęcz Małastowska). Na 
príležitostnú pečiat-ku bol zvolený kríž 
z Riegietówa. Slovenská pošta, a.s. si vydaním 
známky pripomína nezmyselné obete vojny ako 
spomienku i varovanie do budúcnosti. 
 So známkou vyšiel i pamätný list a tiež zaujímavá príležitostná pečiatka. 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
11.6.2014: Obetiam 1.svetovej vojny – aršík 
- nominálna hodnota: 58.-Kč (2 x 29.-Kč + 3 kupóny) 
- autor výtvarného návrhu aršíku: Ján Maget 
- technika tlače: ofset  

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

První světová válka (před rokem 1939 
známá jako velká válka, nebo světová válka) 
byl globální válečný konflikt probíhající od 
roku 1914 do roku 1918. První světová válka 
zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve 
světových oceánech. Bezprostřední zámin-
kou k válce se stal úspěšný atentát na 
arcivévodu a následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d‘Este. Rakousko-Uhersko odve-
tou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo 
řetězovou reakci vedoucí ke světové válce. 
Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve 
válečném konfliktu. 

Válka propukla mezi dvěma koalicemi: 
mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi. 
Mocnostmi Dohody při vypuknutí války bylo 
Spojené království (které se do války zapojilo 
v důsledku německého vpádu do Belgie), 
Francie a carské Rusko. K Dohodě se 
připojily další státy, v roce 1915 Itálie a 
v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi 
byly v roce 1914 Německo a Rakousko-
Uhersko. K Ústředním mocnostem se také přidala Osmanská říše a 
v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly neutrálními pouze 
Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie. 

Boje první světové války proběhly na 
několika frontách po Evropě. Na západní 
frontě boje probíhaly v zákopech („záko-
pová válka“). Přes 60 milionů vojáků bylo 
mezi lety 1914 až 1918 mobilizováno. 

Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací 
poražených Ústředních mocností. Jako konec světové války je 
udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin 
zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), pode-
psané téhož dne v 5:05 hodin ráno německou generalitou ve 
štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouz-
ského maršála Foche v Compiègne. Formálním zakončením 
války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919. 
 Aj keď tento aršík nie je priamy náboženský motív, tak 
z náboženského hľadiska je zaujímavé jeho riešenie – známky 
a kupóny sú usporiadané do tvaru kríža. Tiež na jednom 
kupóne je „přísaha a posvěcení praporu České družiny 
v Kijevě“, kde je kňaz. Symbolický kríž z ostnatého drôtu sa 
nachádza i na pečiatkach dvoch FDC.  
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Kronika SV.GABRIELA 
 

- niečo pekné pre oči filatelistu ešte z veľkonočnej pošty (Maďarsko a ČR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - vo štvrtok 5.júna 2014 vo Viedni sa konala inaugurácia hárčeka k svätorečeniu 
pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. pápežom Františkom. Nakoľko je to výsostne môj 
filatelistický záujem, tak keď som dostal pozvánku, všetko som urobil preto, aby som sa 
tejto akcie zúčastnil. Hneď ráno som nabral smer Viedeň, no cestou ešte Trnava 
a odtlačky výplatného stroja na Mestskom úrade, a Bratislava – v Pofise pečiatky 
k svätorečeniu a nejaký materiál pre rakúskych gabrielistov. Potom už Rakúsko a Viedeň 
a keďže to bolo úplne na západe Viedne, tak cesta cez celú Viedeň. Umenie zaparkovať, 
no po 10 minútach sa niečo podarilo. Pred inauguráciou som ešte stačil potriasť ruky 
s rakúskymi priateľmi, prezrieť peknú výstavku vo farských priestoroch a nakúpiť 
filatelistický materiál a potom už saleziánsky kostol, kde sa inaugurácia konala o 14.00 
hod. Všetkých privítal W.Remes, predseda rakúskych gabrielistov. Pozdravné reči 
predniesli J.Ex. Dr. Peter Stephan Zurbrigen, apoštolský nuncius v Rakúsku, Mag. 
Dariusz Schutzki, biskupský vikár, J.Ex. Maximilián Aichern, emeritný biskup a miestny 
farár Karl H. Salesny SDB. Za poštu predstavil hárček Günter Schmied. Všetko toto bolo 
sprevádzané peknými hudobnými vstupmi. Veľmi milá slávnosť, ktorá trvala asi hodinu 
a potom pred kostolom na dvore bolo pre všetkých pripravené občerstvenie, kde sme 
prehodili nejaké to slovo. Potom už len asi trojhodinová cesta domov.  
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 Na bločku sú známky troch pápežov. Prvé dve sú portréty svätorečených Jána 
XXIII. a Jána Pavla II. a na tretej známke je portrét pápeža Františka, ktorý ich svätorečil. 
Všetko je to na pozadí Michelangelovej kupoly Svätopeterskej baziliky v Ríme. 
Príležitostná pečiatka je s textom k svätorečeniu a obrazom kupoly zvonku.  

 - a ešte niečo pekné – filatelistické od našich rakúskych gabrielistov 
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          Bratislavské zberateľské dni 
 
       Rada chodím na burzy, človek tam stretne veľa známych tvárí – samozrejme 
filatelistov, a keď sú rozmanití predajcovia, hlavne zo zahraničia, podarí sa niečo aj nájsť 
v tom veľkom množstve známok, celín, celistvostí a rôznych filatelických materiálov. A tak 
som s radosťou prijala ponuku mojich klubových priateľov, že majú voľné miesto v aute. 
     Piatok 6.júna sme medzi prvými sedeli v aute a čakali, kedy nás už pustia dnu do 
areálu bratislavskej Incheby, kde sa konal 11.ročník Zberateľského veľtrhu – Bratislavské 
zberateľské dni. Brány Incheby sa otvorili pre zberateľov známok, mincí, pohľadníc, 
telefónnych kariet, odznakov, minerálov, malých starožitností.  
    Sprievodný program bol tradičný. V stánku 
Slovenskej pošty boli k dispozícii okrem 
slovenskej známkovej tvorby, rôzny filatelistický 
materiál a pre obidva dni dve pekné príležitostné 
pečiatky. Tu musím pochváliť milé pracovníčky 
Pofisu, s veľkým prehľadom a rýchlo vyhoveli 
záujemcom, ktorí si dopĺňali svoje zbierky podľa 
pripravených chybeniek. Slovenská pošta pripravila pre záujemcov aj ďalšiu službu. Kto 
chcel, mohol dať vyrobiť známku s personalizovaným kupónom podľa vlastného želania.  
    Ďalej zase fungovala Detská pošta, záujem bol stále ako som si všimla 
a podvečer, už viseli na obdiv vystavené kresby našich detí – možno budúcich filatelistov. 
V stánku Zväzu slovenských filatelistov prebiehala poobede poradenská a posudková 
činnosť znalcov a expertov Zväzu. Tento rok prvý krát zavítala k nám nemecká pošta, 
Deutsche Post, zberatelia architektúry na známkach  mohli byť spokojní s najnovšími 
známkami a skutočne krásnymi pečiatkami. Ako ja. V rámci prezentácie svojej 
zberateľskej činnosti si záujemcovia mohli pozrieť kompletný zlatý exponát Ing.Jankoviča, 
odmenený zlatou medailou na viacerých svetových výstavách. Nielen pozrieť, ale aj 
vypočuť prednášku „Môj život ako život bicykla“, čo je vlastne aj názov exponátu. Bola 
prítomná aj televízia RTVS.  
    Na záver ešte moju spokojnosť zvýšili lavičky priamo medzi stolmi, klimatizácia, 
občerstvenie bez dlhých radov. Stretla som veľa Gabrielistov, dobrých ľudí. Domov sme 
išli medzi poslednými. Každý sme mali dobré „úlovky“ a dobrú náladu.    

  Katarína Vydrová 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2014 si zaplatil členské príspevky tento ďalší člen s evidenčným číslom: 
153.   

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG – stav k 16.6.2014 

Jedna marcová zásielka nášho bulletinu sa vrátila s poznámkou „zomrel“ (bližšie 
nič neviem) – vo veku 80 rokov Vladislav NÁDVORNÍK (ev.č. 28) z Pelhřimova (ČR). 
Patril medzi zakladajúcich členov SSG. 

Pamätajme na neho v našich modlitbách. Nech odpočíva v pokoji. 
Ku dňu 16.6.2014 je celkový počet členov v SSG 110 (SR – 100, ČR – 7, Poľsko – 

2, Rakúsko – 1) 
 
8.mája 2014 zomrela v Rakúsku pani Hildegard Fiedler, manželka Dietmara 

Fiedlera, viceprezidenta Weltbund St.Gabriel, ktorá bola viackrát i na Slovensku. 
Poslednýkrát asi v Nitre na Svetovom kongrese v roku 2008.  
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