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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 

 
47.stretnutie Spoločenstva Sv.Gabriel, 

 
ktoré sa uskutoční v sobotu 18.októbra 2014 v Trenčianskej Teplej v Hasičskom 
dome (SNP 1) s týmto programom: 

  8.00 – sv.omša vo farskom kostole sv.Matúša 
  8.30 – prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického 

materiálu) 
10.00 - privítanie, zhodnotenie činnosti od posledného stretnutia, informácie 

hospodárky, organizačné otázky, diskusia 
  11.30 -  výmena filatelistického materiálu 

 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Trenčianskej Teplej sa stretáme po prvýkrát. Verím, že práve pre dobrú polohu 
obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa v hojnom počte 
a stretnutie bude vydarené. 
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický 
materiál na výmenu. 
 Sprievodnou akciou bude výstavka „Svätý Ján Pavol II.“ v 
zasadačke Obecného úradu – M.R.Štefánika 376/30 (filatelistické 
exponáty, fotografie, knihy, spomienkové predmety). Bude možnosť 
i opečiatkovať si zásielky príležitostnou poštovou pečiatkou, ktorá sa 
bude používať pri otvorení výstavy 16.10.2014. Pri sv.omši bude 
možnosť i uctiť si relikviu krvi sv.Jána Pavla II.  
 Mapku Trenčianskej Teplej s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale 
bulletinu. 
 
 

Milí priatelia! 
 
 Letné obdobie sa skončilo a pomaly sa blíži naše jesenné stretnutie – takže je tu 
opäť ďalšie číslo nášho bulletinu. Vyzeralo to, že zas budem mať problémy ho naplniť, no 
napokon príspevkov je toľko, že máte v rukách „rozšírené“ vydanie na 28 stranách. 
Dúfam, že každý si niečo nájde, čo ho zaujme. V čísle sú články od K.Vydrovej, 
Ľ.Tarabovej, M.Balušku, A.Harušinca i od nečlenky SSG K.Jakubíkovej (mojej preklada-
teľky do angličtiny) a zbytok som doplnil ja.  
 V tomto čase už vás môžem informovať i o tom, že z 2% dane z príjmu sme dostali 
na SSG toho roku 781,52€. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa o to pričinili (jednotlivo 
nevieme zistiť, kto nám koľko dal, takže len takto všeobecne môžem poďakovať). Použijú 
sa tieto prostriedky na našu činnosť.  
 Počas prázdnin možno viacerí ste navštívili filatelistickú výstavu v Galante. Myslím 
si, že nestratili sa na nej svojimi exponátmi ani naši členovia a i týmto spôsobom propa-
gujeme nielen filateliu ale i kresťanstvo. Náš bulletin získal veľkú striebornú medailu (65 bodov). 
 Cez prázdniny som mal možnosť stretnúť sa i s niektorými gabrielistami v Nemec-
ku a Rakúsku. Je taká dosť skepsa čo sa týka Svetového kongresu Weltbundu na budúci 
rok (nevie sa stále, kde bude) a vôbec budúcnosti Weltbundu.  
 No ale niečo ešte potešujúce. Predseda Talianskeho Gabrielu pán Danilo Bogoni 
mi oznámil, že 32.cena St.Gabriel bola udelená na Slovensko za hárček k výročiu prícho-
du sv.Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V nedeľu 28.septembra bude slávnostne odo-
vzdaná v Legnage (Verona) a má tam byť prítomná aj Slovenská pošta. Gratulujeme! 
 Prajem príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a teším sa na stretnutie u mňa v Trenč. 
Teplej a možno už i predtým na inauguráciách v Bytči (19.9.) či Ružomberku (26.9.) alebo 
na Dňoch filatelie Slovenska v Poprade (20.9.) 

Ján Vallo, predseda SSG
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 Sv.Pius X., pápež – 100.výročie smrti 
 

Sv. Pius X., vlastným menom Jozef (Giuseppe) Sarto, sa 
narodil 2.júna 1835 dedinke Riese pri Castelfranco Veneto v 
biskupstve Treviso ako druhý z desiatich detí. Jeho otec bol 
poštárom a roľníkom. Jozef rád miništroval, rád sa učil, mal veľké 
nadanie. Napriek tomu, že rodičia boli chudobní, podarilo sa mu 
vyštudovať gymnázium v Castelfranco a v Padove, kde potom 
ďalej študoval filozofiu a teológiu. Miesto v seminári mu zabezpečil 
tiež rodák z Riese, benátsky patriarcha Jakub Monica. Za kňaza 
bol Jozef vysvätený v roku 1858 v Castelfranco. Ako kaplán 
pôsobil v Tombolo, od roku 1867 ako farár v Salzano a v roku 1875 bol povolaný za 
kanonika a generálneho vikára do Trevisa. Popritom učil aj v seminári. V roku 1884 ho 
pápež Lev XIII. vymenoval za biskupa v Mantove a v roku 1893 za patriarchu a kardinála 
do Benátok. Za pápeža bol zvolený v roku 1903. Podľa „Malachiášovho proroctva“ mal 
byť „ignis ardens“, blčiaci oheň. Meno Pius si dal podľa svätých pápežov, ktorí Cirkev 
„mohutne a láskavo ochraňovali“, ako sa vyjadril pri svojom zvolení. Ako heslo si zvolil 
„Všetko obnoviť v Kristovi“. 

Predchodca Pia X. Lev 
XIII. sa zameral na obnovu von-
kajších vzťahov Cirkvi, Pius X. sa 
rozhodol pre vnútornú reformu. 
Už v prvých dňoch po voľbe na-
riadil nové kodifikovanie cirkevné-
ho práva. V roku 1908 sa začali 
vydávať Acta Apostolicae Sedis – 
obežník pre celú Cirkev, v ktorom 
sa zverejňujú vyhlásenia a 
informácie o dianí v Cirkvi. Dodnes je to bežná prax už nielen Svätej Stolice, ale každého 
biskupstva. Pius X. mal veľký organizačný a reformný talent. Úradovanie sa veľmi 
zjednodušilo, odstraňoval neporiadky a zbytočnú byrokraciu. Navrhoval nové metódy a 
prostriedky pre pastoráciu. Veľmi mu záležalo na svätosti a vzdelaní kňazov. Reformoval 
liturgickú hudbu, odstránil dlhé nekonečné prelúdiá počas liturgie a veľmi dbal na 
gregoriánsky chorál. V Ríme vznikla vysoká škola pre cirkevnú hudbu. Na jeho podnet sa 
vydalo nové vydanie Rímskeho misála a Rímskeho breviára. Pápež mal veľký cit pre 
bludy a protikatolícke smery. V otázkach viery a mravov bol neoblomný, no snažil sa 
priviesť bludárov na správnu cestu láskavosťou a dobrotou. Upozorňoval na tzv. 
modernizmus, ktorý sa začal šíriť. Radikálne ho odmietol v roku 1907 svojou encyklikou 
Pascendi. Na druhej strane však mnohí nepochopili pápeža správne a pri odsudzovaní 
modernizmu sa dostali do druhého extrému (integralizmus) – odporovali akémukoľvek 
prispôsobeniu sa Cirkvi modernému životu a chceli vstupovať rozhodujúcim slovom aj do 
svetských záležitostí. Pápež však nerobil politiku. Išlo mu jedine o čistotu viery a obnovu 
náboženského života. Usiloval sa oddeliť Cirkev od štátu. Vydal ustanovenie, že do voľby 
pápeža sa nesmie miešať žiadna svetská moc. Aj pri jeho zvolení sa totiž do voľby 
zamiešal rakúsky cisár František Jozef, ktorý ohlásil „exkluzívnu námietku“ proti zvoleniu 
kardinála Rampollu, ktorý mal najväčšie predpoklady na zvolenie. 

Za svoj vzor mal pápež arského 
farára Jána Máriu Vianneya, ktorého v 
roku 1905 vyhlásil za blahoslaveného. Na 
svojom stole mal jeho obraz. Za 
blahoslavených vyhlásil aj iných horlivých 
kňazov – Jána Eudesa a Klementa Máriu 
Hofbauera. Veľmi si ctil prácu kňazov. 
Sám bol horlivým dušpastierom. Ako biskup chodieval vypomáhať svojim kňazom pri 
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spovedaní a kázaní. Jeho príhovory ako pápeža boli vždy jasné, zrozumiteľné a bolo cítiť 
v nich otcovskú lásku a prísnosť. Veľmi horlil za úctu voči Eucharistii a za obnovu 
duchovného života. Za jeho éry sa začala toľko spomínaná „aktívna účasť laikov na 
liturgii“. Jeho cieľom bolo, „aby sa ľudia nemodlili na omši, ale aby sa modlili omšu“. 
Vyzýval aj na časté sv.prijímanie. Povolil deťom, aby prijali prvé sv.prijímanie čím skôr, už 
keď vnímajú rozdiel medzi obyčajným chlebom a sv.prijímaním. Dovtedy totiž museli 
čakať do svojich štrnástich rokov. Z detstva tohto pápeža sa spomína príhoda, keď on 
sám chcel prijať Telo Kristovo, ale nemohol, lebo ešte nedovŕšil predpísaný vek 14 rokov. 
Keď prosil biskupa, aby mu predsa len dovolil, biskup mu povedal: „Keď raz budeš 
pápežom, môžeš to zmeniť.“ Stalo sa… 

Ku sklonku svojho života cítil, že sa 
schyľuje k vojne. 2.augusta 1914 vydal apoštolský 
list, v ktorom vyjadril veľkú bolesť nad nepokojmi a 
vyzval, aby sa ľudia primkli ku Kristovi, Kniežaťu 
pokoja. Krátko na to dostal zápal pľúc. Choroba 
rýchlo a zákerne pokračovala. Pápež zomrel 
20.augusta 1914. Na svoju žiadosť ho nebalzamo-
vali a pochovali ho vo vatikánskych kryptách. V 
jeho testamente stálo: „Chudobný som sa narodil, 
chudobne som žil, chudobný zomieram.“ Za 
blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pius XII. v roku 
1951 a za svätého o tri roky neskôr. 

Pius X. bol po pápežovi sv Piovi V. (1566-
1572) najväčším reformátorom. Viacerí historici o 
ňom hovoria, že dokončil reformu Tridentského 
koncilu (1545-1563). Reformoval misál, breviár, 
cirkevné právo, cirkevnú hudbu, sviatostný život, 
semináre, biblické a teologické štúdiá a rímsku kúriu. 

Tohto svätca nájdeme nielen na známkach Vatikánu, ale i Talianska, Monaka, 
Belize, Nikaraguy,... a tiež viacerých príležitostných poštových pečiatkach zvlášť Talian-
ska a Vatikánu. 

podľa životopisov svätých spracoval JV 
 
 

Pápež Pavol VI. – blahoslavený (19.10.2014) 
 
 Dňa 19.októbra 2014 bude vo Vatikáne vyhlásený za blahoslaveného Boží 

služobník pápež Pavol VI. Rozhodol o tom Svätý Otec František v piatok 9.mája, keď v 
popoludňajších hodinách prijal kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre 
kauzy svätých a poveril ho promulgovať dekrét týkajúci sa uznania zázraku na príhovor 
ctihodného Božieho služobníka Pavla VI.  

 
Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, narodil 

sa v dedine Concesio pri Brescii, ako druhý syn v rodine váženého advokáta, 
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obchodníka, vydavateľa a šéfredaktora katolíckeho denníka Cittadino di Brescia. 
Pápežova matka bola hlboko veriaca žena, ktorá chodila každý deň na sväté prijímanie. 
Takmer celé detstvo prežil na vidieku.  

Začal študovať na jezuitskom gymnáziu v Brescii, ktoré však musel pre chorobu 
opustiť. Ďalšie vyučovanie absolvoval súkromne. Aj v kňazskom seminári v Brescii začal 
študovať ako externista. Býval v rodičovskom dome. Za kňaza bol vysvätený 29.mája 
1920. Hneď po vysviacke ho diecézny biskup poslal študovať do Ríma na pápežskú 
univerzitu Gregoriana. Súčasne študoval aj na štátnej univerzite. Po čase ho prijali do 
pápežskej akadémie pre diplomatov, ktorá sa vtedy volala Accademia dei Nobili 
ecclesiastici (Akadémia cirkevných šľachticov). Po skončení štúdia ho vyslali ako 
nunciovho tajomníka do Varšavy. Z obavy o jeho zdravie ho po šiestich mesiacoch 
povolali späť do Ríma. Od roku 1922 pôsobil v pápežskom štátnom sekretariáte, 
13.decembra 1937 sa stal asistentom štátneho tajomníka a v novembri 1954 bol 
vymenovaný za štátneho podtajomníka. 1.novembra 1954 ho vymenovali za milánskeho 
arcibiskupa. Do úradu nastúpil 4.januára 1955 a tak účinkoval, že sa, ako sám povedal, 
cítil ako „arcibiskup robotníkov“. O štyri roky neskôr, 8.decembra 1958 ho pápež Ján 
XXIII., po svojom nástupe ako prvého, vymenoval za kardinála. 

Za pápeža bol zvolený 21.júna 1963, po jednom z 
najkratších konkláve v dejinách cirkvi. Už v roku 1964 
vykonal ako pápež prvú pútnickú cestu do Svätej zeme, 
kde sa 5.januára stretol s carihradským ekumenickým patriarchom Athenagorasom I., čo 
bolo historicky veľmi dôležité stretnutie z pohľadu ekumenizmu. V záujme ekumenizmu 
usporiadal tiež stretnutie s arcibiskupom canterburským Michaelom Ramseyom v Ríme 
24.marca 1966, opätovne s ekumenickým patriarchom Athenagorasom I. najprv 25.júla 
1967 v Istanbule a potom 26.októbra 1967 v Ríme. Pavol VI. okrem cesty do Svätej zeme 
absolvoval aj iné pastoračné cesty. Navštívil Filipíny, Austráliu, Indonéziu, Samou, 
Hongkong, Irán a Srí Lanku. Jeho neobyčajné cesty do Indie, do Spojených národov v 
New Yorku vzbudili pozornosť svetovej verejnosti. Medzi novinármi ho nazývali Flying 
Paul (Lietajúci Pavol). Pavol VI. zrušil index zakázaných kníh a názov Svätého ofícia 
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zmenil na Kongregáciu o náuke viery. V zahraničnej politike bol pokračovateľom mierovej 
koexistencie Jána XXIII. Rozhodol sa pokračovať v Druhom vatikánskom koncile, ktorý 

prerušila smrť Jána XXIII. Aj keď s 
veľkou opatrnosťou, ale chcel 
pokračovať v zbližovaní sa s 
východným blokom v intenciách 
svojho predchodcu. 

Zomrel vo Vatikáne 6.augusta 
1978.  

Nakoľko jeho 
pontifikát trval vyše 15 
rokov a bol veľmi bo-
hatý, tak i v známkovej 
tvorbe máme hodne 
filatelistického materiá-
lu. Vatikánska pošta už 
k jeho blahorečeniu vydala vkusný 
tlačový list.  

podľa Wikipédie spracoval JV 
 
 
Giovanni Bellini: Dieťa a tri ženy 

 
Z prítmia vystupujú tri ženské postavy, sťa sudičky, a jedno dieťa. Nie však tieto 

ženy spriadajú osud dieťaťa, ale ono dieťa sa stane ich Osudom.  
Obe ženy po stranách majú na sebe časť červeného odevu. U jednej symbolizuje 

hlbokú lásku, u druhej mučenícku smrť. Jednou z nich je svätá Katarína Alexandrijská, 
ktorá obetovala svoj život pre Ježiša. Podľa tradície zomrela veľmi mladá. Alexandrijský 
miestodržiteľ Maxencius ju chcel odlákať od viery najskôr výhodným sobášom, potom ju 
chcel presvedčiť rozumovými dôkazmi, a tak povolal veľa mudrcov, aby Katarínu 
presvedčili. Výsledok bol opačný. Nik z mudrcov nedokázal odporovať rozumnosti mladej 
ženy. Tak sa Maxencius rozhodol dievčinu zastrašiť týraním, ale keď nepomohlo ani 
zastrašovanie, ani mučenie, nechal Katarínu popraviť. A keďže krv mučeníkov je 
semenom kresťanov, inak tomu nebolo ani v Kataríninom prípade. Jej krv nebola 
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nadarmo preliata, priniesla svoje plody: Maxenciovu manželku, niekoľko filozofov 
a vojakov, čo kapitulovali pred touto Božou „bojovníčkou“. Pre svoj ostrovtipný zápas 
s alexandrijskou inteligenciou tých čias (Alexandria bola so svojou svetoznámou 
knižnicou intelektuálnym strediskom Rímskej ríše), sa Katarína stala patrónkou všetkých 
tých, čo hľadajú a milujú múdrosť.   

Príbeh druhej ženy je nám omnoho bližší, nakoľko bola Ježišovou súčasníčkou 
a poznáme ju ako Máriu Magdalénu. Kým Katarína milovala a hľadala múdrosť a našla ju 
vo vtelenom Božom Slove, Magdaléna hľadala lásku holdovaním telesnosti, kým 
nespoznala čistú a očisťujúcu Lásku v Ježišovi.  

Posledná z trojice 
žien je nám najbližšia – 
Panna Mária. V nej sa 
Slovo stalo telom. Kým 
by bola Mária bez tohto 
dieťaťa? Máriina veľkosť 
spočíva práve v jej dieťa-
ti – Ježišovi. Nik nemal 
taký intímny vzťah k Je-
žišovi ako jeho Matka. 
Ježiš svojím počatím 
v Máriinom lone navždy 
posvätil materstvo. Intím-
nosť medzi Jezuliatkom 
a jeho matkou je zachy-
tená aj na obraze. Mária sa pravou rukou dotýka Ježiša, akoby ho chcela chrániť. Ľavou 
rukou sa dotýka Ježišovej rúčky, presnejšie Ježiš sa dotýka jej ruky. Tak je vyjadrené 
obojstranné puto dieťaťa a matky. Pohľad Jezuliatka smeruje do výšin k nebeskému 
Otcovi, zároveň však z jeho pohľadu môžeme vyčítať náznak budúceho Ježišovho 
smrteľného zápasu. Aj Mária akoby v diaľke zhliadla trpkosť budúceho Ježišovho údelu.  

Ono Dieťa sa stalo Osudom troch žien. Všetky tri ženy sú tým, čím sú vďaka 
Nemu. Skutočnosť, že Ježiš je ich osudom, nie je výsledkom slepej osudovosti. Je to 
dôsledok slobodnej voľby. Mária prijala Božiu ponuku úplne dobrovoľne. Jej „Nech sa mi 
stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38) nachádza odozvu v slobodnom rozhodnutí sa pre 
Ježiša v prípade Márie Magdalény i Kataríny.  

Magdaléna hľadala lásku a našla Múdrosť, keď sa slobodne rozhodla pre zmenu 
života, Katarína svojím hľadaním múdrosti našla Lásku,  pre ktorú dobrovoľne podstúpila 
smrť. Ježiš sa stal ich Údelom nielen tu na zemi, ale aj vo večnosti.  

Nech už hľadáme lásku, múdrosť alebo čokoľvek iné, hľadáme Toho, ktorý sa nám 
daroval v Ježišovi a ktorý sa môže stať aj naším Osudom teraz i po všetky veky.  

Podľa Ruženca 5/2009 napísal M. Baluška 
  
 
 Sv.Kamil de Lellis – 400.výročie smrti. 
 
 Sv.Kamil sa narodil 25.mája 1550 v Bucchianico v 
neapolskom kráľovstve (na území dnešného Talianska).Narodil 
sa v maštali ako Ježiš Kristus zo zbožnosti jeho matky. Otec bol 
vojakom, dôstojníkom, matka pochádzala zo šľachtického rodu. 
Prvý syn im zomrel, a tak sa matka vytrvalo modlila za ďalšie 
dieťa. Druhý syn, Kamil, sa narodil, keď mala takmer šesťdesiat 
rokov. Vzorne sa o neho starala, od malička mu vštepovala 
kresťanské zásady. Keď mal trinásť rokov, zomrela. Kamil všetko 
zanechal a dal sa na ľahtikársky život. Začal čítať rytierske 
romány, hrať kocky a karty. Keď mal devätnásť rokov, rozhodol 
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sa dať na vojenskú dráhu. Spolu so svojím otcom sa išli prihlásiť do služieb. Na ceste do 
Benátok však obaja ochoreli a otec zomrel. Kamil chcel pokračovať v ceste, no začal 
krívať. Rozmýšľal, čo ďalej. Vo Ferme stretol dvoch františkánov, ktorých pozoroval, ako 
pokojne a sústredene sa správajú. Veľmi ho to oslovilo. Rozhodol sa, že vstúpi k 
františkánom. Zašiel do kláštora sv.Bernardína v Akvile, kde bol gvardiánom jeho strýko. 
Ten ho však nechcel prijať pre jeho chorú nohu a tiež si myslel, že jeho rozhodnutie je 
neuvážené. Kamil teda v marci 1571 vstúpil ako ošetrovateľ do nemocnice sv.Jakuba v 
Ríme, kde si zároveň chcel liečiť nohu. Hoci nie celkom doliečený, koncom roka sa dal 
zase k vojsku a tri roky zostal v službách Benátskej republiky. Potom ťažko ochorel a 
nemohol sa zúčastniť viacerých bitiek. Koncom roka 1574 bol z vojska prepustený. Jediný 
majetok, ktorý mu zostal, boli šaty, čo mal na sebe, a tak musel žobrať. V novembri mu 
ponúkol prácu staviteľ kláštora kapucínov v Manfredonii. Nebolo to ľahké, ale prijal to. 
Zaumienil si však, že hneď, ako bude môcť, opustí túto podradnú prácu a pôjde znova k 
vojsku. No nestalo sa tak. Nasledujúci rok sa ho dotkla Božia milosť. Gvardián kláštora v 
Castel-Giovanni, kde bol raz pre víno, mu rozprával o krátkosti života na zemi, o večnom 
živote a dal mu dobré rady, ako víťaziť nad pokušeniami. Na spiatočnej ceste do 
Manfredonie sa rozhodol zmeniť život. Požiadal o vstup ku kapucínom. Mal vtedy 
dvadsaťpäť rokov. Ako rehoľník bol veľmi horlivý. No krátko predtým, ako mal zložiť 
sľuby, otvorila sa mu stará rana na nohe. Bol nútený odísť do Ríma 
do nemocnice sv.Jakuba, aby sa znovu liečil. Keď sa cítil zdravý, 
vrátil sa do rehole. No rana sa znova otvorila. Tak šiel zase naspäť 
do Ríma. V nemocnici ho poverili vedením hos-
podárstva. Svoju prácu vykonával tak zodpo-
vedne a svedomito, že sa mu podarilo obnoviť 
poriadok a zabezpečil dobrú opateru chorým. 
Veľa sa rozprával s chorými i ošetrovateľmi. 
Pomáhal každému, kto to potreboval. Ešte dva-
krát sa pokúsil o vstup do rehole sv.Františka, no 
pre chorobu ho odmietli. 
  V auguste 1582 sa rozhodol zhromaždiť okolo seba ľudí, ktorí by sa starali o 
chorých nie za plat, ale z lásky k Ježišovi. Po dlhej modlitbe a pôste si vybral päť 
nábožných ošetrovateľov a povedal im svoj plán. V jednej izbe, ktorú premenili na 
kaplnku, sa spoločne modlievali a radili sa, ako zlepšiť prostredie a starostlivosť o 
chorých. Toto sa stalo jadrom a základom rehole „Služobníkov chorých“. Ako poznávací 
znak si zvolili červený kríž. Boh však dopustil na neho skúšku. Kamilovi neprajníci ho 
začali osočovať pred predstavenými nemocnice. Tí rozkázali ich izbu zničiť. Zarmútený 
Kamil sa však nevzdal. Kríž si zobral do svojej izby a dlho sa modlil. Dostal videnie, ako si 
Kristus oslobodil ruky z kríža, sklonil sa k nemu, aby ho objal a povedal mu, aby sa 
ničoho nebál, aby vytrval, že on bude s ním. To isté sa opakovalo aj cez deň. Kamil 
povedal o tomto videní svojim spolupracovníkom a spolu sa začali zhromažďovať v 
nemocničnej kaplnke a pokračovali vo svojej činnosti. 
  Na povzbudenie viacerých začal Kamil pomý-
šľať nad kňazskou vysviackou. Ako tridsaťdvaročný 
začal navštevovať gymnázium. Napriek posmeškom 
spolužiakov vytrval. Usilovne študoval a 26.mája 1584 
bol v Lateráne vysvätený za kňaza. Svoju prvú 
sv.omšu odslúžil v nemocničnej kaplnke. O niekoľko 
mesiacov neskoršie dostal do správy kostol 
Madonnina dei Miracoli na breho Tiberu. Tam založil svoju 
kongregáciu. Pravidlá boli veľmi prísne. Mali ošetrovať chorých, no byť 
aj pri zomierajúcich v nemocniciach, ale aj v súkromných bytoch. Napriek prísnosti bolo 
stále viac uchádzačov o vstup do novej rehole. Rád potvrdil pápež Sixtus V. v roku 1586 
pod názvom „Služobníci chorých“ – Ministri infirmorum. Koncom roka sa presťahovali do 
budov vedľa kostola sv.Magdalény. Kamil zakladal nové domy v ďalších mestách. Pápež 
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Gregor XIV. premenil rád na riadnu rehoľu. Kamil so svojimi spolubratmi zložili riadne 
slávnostné sľuby. K trom obvyklým sľubom (chudoba, čistota, poslušnosť) pridali štvrtý – 
ošetrovať chorých i morom nakazených. To aj splnili. V tých časoch sa rozšíril mor a hlad 
v Ríme. Kamil s bratmi neúnavne pomáhali, pričom viacerí z nich sa nakazili a zomreli 
tiež. V roku 1607 cítil, že už nevládze. Na jeho žiadosť si zvolili nového generála. On sám 
sa nasledujúce roky venoval službe chorým v Neapole, Janove, Miláne, ale najmä v 
Ríme. Upratoval postele, obväzoval rany, vysluhoval sviatosti. K tomu pripájal pokánie, 
pôst, modlitby na kolenách. V roku 1612-1613 navštívil domy v Abruzzách a Lombardsku. 
Po návrate do Ríma cítil veľkú únavu a blízkosť smrti. Dňa 14.júla 1614 – ako vopred 
oznámil – s krížom v ruke posledný krát vydýchol. Jeho pohreb bol triumfálny. Každý, kto 
mohol, prišiel sa rozlúčiť s otcom chudobných. Pochovali ho v chráme sv.Magdalény, pri 
ktorom sa nachádza materský dom rehole. Doteraz sa uchováva medzi relikviami jeho 
srdce a noha, na ktorej mal ranu. V kaplnke sv.Magdalény je vo veľkej úcte Ukrižovaný, 
ktorý ku nemu zázračne prehovoril. Na jeho príhovor sa udialo veľa zázrakov počas jeho 
života i po smrti. Za svätého bol vyhlásený v roku 1746 pápežom Benediktom XIV. V roku 
1886 bol pápežom Levom XIII. spolu so sv.Jánom z Boha vyhlásený za patróna chorých 
a nemocníc. 
 V minulosti (v roku 1986) vydala pošta Vatikánu sériu troch známok k 100.výročiu 
vyhlásenia sv.Jána z Boha a sv.Kamila de Lellis za patrónov chorých a nemocníc, kde na 
jednej zo známok (Michel 894) je zobrazený sv.Kamil ako nesie chorého a toho roku 
k 400.výročiu jeho smrti vydali známky Vatikán a Taliansko a tiež i vkusné pečiatky 
prvého dňa.  

podľa životopisov svätých spracoval JV 
 
 
   Donato Bramante – 500. výročie úmrtia 
                                                          

Donato Bramante (1444–1514), taliansky  renesančný architekt a  maliar sa narodil 
v Urbine. Pôvodne bol maliar, až neskôr sa zaradil medzi najvýznamnejších architektov 
vrcholnej renesancie.                
        Okolo roku 1476 prišiel do Mi-
lána v Lombardii, aby sa tu venoval 
maliarstvu. V Miláne pracoval asi 20 
rokov na dvore tamojšieho vladára 
Lodovica Sforzu. Jeho najvýznam-
nejšie diela z oblasti maľby sa preto 
nachádzajú v milánskej Pinacoteca 
di Brera (San Marino, rok 1969). 
V roku 1490 Lodovico il Moro poveril Bramanteho, aby dokončil dominikánsky kláštorný 
kostol Santa Maria delle Grazie. K trojloďovému kostolu chýbalo už len priečelie a chór. 
Bramante navrhol kupolu na vysokom tambure - 
valcovitá spodná časť kupoly (Taliansko, Mi 660). 
Krátko po dobudovaní kostola v refektári domini-
kánskeho kláštora v r. 1495- 1497 Leonardo da 
Vinci namaľoval slávnu Poslednú večeru. (Talian-
sko, Mi 2556). 
        Najvýznamnejšou etapou Bramanteho umeleckej kariéry bol 
jeho pobyt v Ríme, kde prišiel  v roku 1499, po vpáde Francúzov do 
Milána. V Ríme sa Bramante uviedol výstavbou krížovej chodby 
v Santa Maria della Pace. Ďalej stavbou Tempieta (malá svätyňa) na 
nádvorí kostola San Pietro in Montorio z roku 1503. Tempieto sa 
považuje za vrchol architektonickej dokonalosti v renesancii 
(Taliansko, Mi 1332). Kostol je postavený priamo na mieste, kde bol 
podľa tradície ukrižovaný svätý Peter za vlády rímskeho cisára Nera.  
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       Zrejme i táto stavba podnietila pápeža Júliusa 
II. vymenovať Bramanteho za hlavného architekta. 
Poveril Bramanteho vypracovať návrh nového 
Chrámu sv.Petra. Starú Baziliku sv.Petra, ktorá stála 
na mieste hrobu sv.Petra, dal v roku 324 postaviť 
Konštantín Veľký. Starokresťanská schátralá bazilika 
bola zbúraná a mala uvoľniť miesto chrámu nevídanej 
krásy. Základný kameň nového Chrámu sv.Petra bol 
položený v roku 1506. Pôvodný Bramanteho návrh 
(Vatikán, Mi 196) bol projektovaný v tvare gréckeho kríža s vysokou 
vežičkou na každom vonkajšom rohu. Mal byť preklenutý kopulou 
obrovských rozmerov, porovnateľných s rímskym Panteónom. 
       Po Bramanteho smrti roku 1514 až do dokončenia stavby 
Chrámu v roku 1590, sa na nej podieľalo 10 architektov. 
Michelangelo bol v roku 1546, po štyridsiatich rokoch výstavby, už 
siedmym hlavným architektom. Keďže pápež Pavol III. mu udelil plné právo rozhodovať 

o stavbe, zbúral časti 
postavené jeho pred-
chodcom. Michelangelo 
navrhol zadnú časť chrá-
mu a kupolu. Keď Mi-
chelangelo zomrel vo 
veku 89 rokov, kupola 
bola postavená len po 

tambur. Jej klenbu do-
končili v rokoch 1588 až 
1590, počas pontifikátu 

pápeža Sixta V. 
       Vatikánska poštová správa si uctila pamiatku tohto významného 
renesančného architekta vydaním hárčeka k 500. výročiu jeho úmrtia 
a Talianska pošta známkou Krista pri stĺpe.       

 Katarína Vydrová 
 
 
 
  El Greco – Grék s dušou Španiela – 400. výročie smrti 
 
      El Greco (1541–1614), pôvodným menom Doménikos 
Theotokópulos, sa narodil v Kandii (dnešný Herakleión) na Kréte. 
Maľoval náboženské obrazy a portréty. Pomerne zavčasu si vytvoril 
svojský štýl. Prvky byzantskej tradície po príchode do Benátok 
kombinoval s farebnosťou, ktorú si osvojil u Tiziana. Jeho postavy sú 
pretiahnuté do výšky. El Grecovo dielo uzatvára obdobie renesancie.   
      Maľovať sa naučil na Kréte, v štýle byzantských ikon. Kréta bola 
Benátskou kolóniou. Iste si chcel v Benátkach doplniť svoje maliarske 
vzdelanie, pretože ako 25-ročný odcestoval do Talianska. V Benátkach v 16.storočí žilo 
neďaleko Dóžovho paláca asi 5000 Grékov. V múzeu kostola San Marco sa dnes 
nachádza najväčšia zbierka byzantských ikon.  V Dóžovom paláci pracovali veľkí umelci 
Veronese, Tizian, Tintoretto. El Greco bol Tizianovým pomocníkom a osvojil si farebnosť 
benátskej maľby. V roku 1570 odišiel skúšať šťastie do Ríma. V Ríme študoval diela 
Michelangela, zároveň maľoval  pre rodinu Farnese, avšak nedosiahol veľké úspechy.  
      Okolo roku 1575 odišiel do Španielska, kde začal kráľ Filip II. v Escorialy budovať 
obrovský palác – kláštor, čo bola veľká pracovná príležitosť pre rozličných umelcov. El 
Greco sa usadil v Tolede. Na základe doporučenia z Ríma, mu bolo zverené vypracovať 
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tri oltáre pre kláštorný kostol Santo Domingo el 
Antiguo. Dostal objednávky aj na obrazy do sakristie 
toledskej Katedrály. V roku 1579 pracuje na obraze 
„Vyzliekanie Krista“ a je to prvý bezpečný doklad 
o El Grecovom pôsobení v Špa-nielsku. Obraz sa 
dodnes nachádza v Katedrále v Tolede. Toto dielo 
a obrazy pre kláštorný kostol Santo Domingo mu priniesli veľkú slávu. 
Tak po rokoch putovania krétsky emigrant konečne našiel svoje miesto 
a už navždy zostane v Tolede. Španieli ho začali volať „Grék“, pričom 
použí-vajú taliansku formu „Greco“. Maliar však aj naďalej podpisuje svoje obrazy svojim 
skutočným menom a priezviskom, pričom používa grécku abecedu.  

      Sláva, ktorá sprevádzala El Grecove diela sa čoskoro dostala do 
uší kráľa Filipa II., veľkého milovníka a mecenáša umenia. Pozve 
umelca do Madridu a zverí mu niekoľko zákaziek. Kráľovi sa nepáčili 
jeho obrazy, a preto maliar dotknutý kráľovou reakciou odchádza späť 
do Toleda. Obraz Umučenie sv.Mórica, ktorý sa kráľovi nepáčil a ďalšie 
obrazy zdobia steny Escorialu. Na známke je detail z tohto obrazu, 
udalosť, keď sa Móric a jeho legionári rozhodujú vzdorovať cisárovi 
a podstúpiť smrť.      
      Našťastie objednávky prichádzajú a jeho ateliér naplno pracuje. 
Najpopulárnejším obrazom je „Pohreb grófa Orgaza“ z roku 1586, ktorý 
je dodnes v Kostole Santo Tomé v Tolede. Dielo sa preslávilo svojou 
bohatosťou a dômyselnou koncepciou. Inšpiroval ho zázračný pohreb 
grófa z Orgazu, ktorý získal také zásluhy za početné dobré skutky, že 
sa na jeho pohrebe zjavil sv.Augustín a sv.Štefan. Na známke je detail 
z tohto obrazu, svAugustín a gróf. 
      Ďalší slávny obraz  „Svätá Trojica“ je uložený 

v Madriskom Prade.. Kristovo telo láskavo podopiera Boh Otec, 
obklopený anjelmi s bolestnými tvárami. Nad nimi sa vznáša Duch 
Svätý v podobe bielej holubice. 
      El Greco mal mimoriadne rád sv.Františka z Assisi a maľoval ho 
častejšie než hociktorého svätca. Pripisuje sa mu vyše 120 obrazov 
sv.Františka. Usudzuje sa, že ako chlapec zrejme chodil do kláštornej 
školy františkánov, keďže jeho rodičia boli katolíci. K El Grecovým obľúbencom patril aj 
sv.Pavol. Jeho záľuba v pretiahnutých postavách dodáva svätcom monumentálnu 
majestátnosť. El Greco portrétoval viacerých svojich priateľov a obdivovateľov zo 

vznešenej spoločnosti. Všetky jeho portréty vyžarujú eleganciu. 

       
O El Grecovej dielni sa nevie veľa. Spomína sa, že „žiakov 

mal málo, lebo nechceli prijímať jeho názory, ktoré boli také 
výstredné, že vyhovovali len jemu“. Pomáhal mu jeho syn Jorge 
Manuel, ktorý bol tiež maliar a architekt ako jeho otec. El Greco 
krátko pred smrťou poveril svojho syna, dediča majetku, aby 
zariadil potrebné formality jeho poslednej vôle a pohrebu. Zomrel 
ako dobrý kresťan. Pochovali ho dôstojne v kostole Santo Domingo 
el Antiguo v Tolede. 
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K 400.výročiu smrti El Greca vydala Vatikánska pošta 0známku s obrazom Krista 
a Španielska pošta hárček s pohľadom na mesto Toledo. 

                                                                                               Katarína Vydrová 

         
.                                                                                               
  
 

 
 

Blahoslavený Ján Duns Scotus (1265 – 1308) 
 
          Pri príležitosti storočnice Františkánskej teologickej fakulty v Sarajeve poštová 
správa Bosny a Hercegoviny vydala 
v roku 2009 známku s kupónom, na 
ktorej je vyobrazený františkánsky 
mních, teológ a filozof škótskeho 
pôvodu blahoslavený Ján Duns Scotus. 
         Narodil sa v Dunse v Škótsku. 
Študoval na popredných univerzitách 
v Oxforde a Cambridgi, Paríži a Kolíne 
nad Rýnom, kde aj prednášal. Bol 
predstaviteľom stredovekej scholastiky. Je známy svojimi komplexnými argumentáciami 
dokazujúcimi existenciu Boha. Bol veľkým obhajcom nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Býva tiež nazývaný Doctor Marianus. Jeho učenie sa stalo oficiálnou doktrínou 
Františkánskeho rádu.  
        Zomrel v Kolíne nad Rýnom, pravdepodobne bol pochovaný zaživa, zatiaľ čo bol 
v kóme. Pochovaný je vo františkánskom kláštornom kostole v Kolíne nad Rýnom. Na 
katafalku s telesnými pozostatkami Jána Dunsa Scotusa je nápis: „Škótsko ma zrodilo, 
Anglicko ma prijalo, Francúzsko ma vyučilo a teraz ma 
má Kolín nad Rýnom“. 
      Dňa 20.3.1993 ho pápež svätý Ján Pavol II. 
vyhlásil za  blahoslaveného. 
 Ján Duns Scotus sa nachádza i na známkach 
Vatikánu (Michel 910 a 1649), kde je v pozadí medzi 
sv.Bernardínom Sienským a sv.Ambrózom (je to detail 
Raffaelovej fresky „Dišputa o Najsvätejšej Sviatosti“ – 
celá freska Michel Block 33) 

Katarína Vydrová 
 
 

Blahoslavený Junípero Serra – 300.výročie narodenia  
 

Španielsky misionár Miguel Jose Serra sa narodil sa v roku 1713 chudobnej rodine 
na ostrove Malorka pri pobreží Španielska. Vo veku šestnástich rokov nastúpil do 
františkánskeho rádu  a prijal meno Junípero Serra. Za svoje vedomosti v štúdiách bol  
menovaný doktorom filozofie a predtým ako odišiel do Mexika v roku 1749 učil viac ako 
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10 rokov filozofiu, pričom k jeho študen-
tom patrili budúci misionári Francisco 
Palou a Juan Crespi. 

Pracoval ako misionár v Sierra 
Gorda a Mexico City. V Sierra Gorda, 
indiánskej misii strávil asi 9 rokov. Počas 
tejto doby sa naučil jazyk domorodých Indiánov a preložil katechizmus do ich jazyka. 
V Mexico City bol známy ako horlivý kazateľ.  

V roku 1768 bol Junípero Serra poslaný na misiu medzi Indiánov do Kalifornie. 
Vydal sa na cestu pešo, pričom si veľmi poranil nohy. Mal strašné rany na nohách, 
ktorými trpel celý život, ale i napriek tomu sa na svoje cesty vydával vždy pešo. V 
Kalifornii v roku 1769 založil svoju prvú misiu, San Diego de Alcala. Najbližších trinásť 
rokov vybudoval 8 ďalších misií: San Antonio de Padua; San Gabriel, Arcangelo; San 
Luis, Obispo de Tolosa; San Juan Capistrano; San Francisco de Asis, a San 
Buenaventura. Misie boli navrhnuté tak, aby domorodý obyvatelia prešli na vieru v Boha 
a taktiež ďalším cieľom bolo naučiť ich hospodáriť s pôdou.  

Naše znalosti o tomto 
blahoslavenom sa dozvedáme najmä 
z biografie, ktorú napísal jeho žiak, 
mních, spolupracovník a najbližší 
priateľ Francisco Palou, s ktorým 
strávil na misiách štyridsať rokov. 
Junipero Serra bol muž, ktorý 
prežíval prítomnosť Boha každý deň 
a absolútne Bohu dôveroval. Každá 
jeho činnosť bola sprevádzaná 
všade prítomnou myšlienkou, že 
život je len krátka skúška medzi večnou záhubou na jednej strane a spasením na strane 
druhej. Bol na seba veľmi prísny, jedol veľmi málo, vyhýbal sa mäsu a vínu, nikdy sa 
nesťažoval na kvalitu jedla, často sa priväzoval lanami, bil sa kameňom do hrude, nosil 
ťažkú košeľu s ostnatým drôtom a lial si horúci vosk na hruď ako pokánie za svoje 
hriechy. Vďaka jeho obetiam a misionárskej práci konvertovalo počas jeho pôsobenia 
viac ako 5 000 indiánov na katolícku vieru. 

Palou píše, že keď skupina misionárov s Juniperom Serrom išli do provincie 
Huasteca v Mexiku, aby hlásali Božie slovo, v prvej dedine kde sa zastavili nešlo veľa 
dedinčanov počúvať slovo Božie. Avšak ako misionári odišli, dedinu navštívila epidémia, 
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pričom zomrelo 60 dedinčanov, ktorí ako tamojší dedinský vikár napísal boli tí, ktorí nešli 
počúvať Božie slovo, ktoré hlásali misionári. Povesť o epidémii sa rozniesla aj do iných 
dedín a tak domorodí Indiáni začali viac navštevovať misionárov a počúvať  ich kázne 
i napriek tomu, že najskôr boli nespokojní s ich prítomnosťou .  

Serra zomrel v  roku 1784 vo veku 71 rokov na misii v San Carlos Borromeo de 
Carmelo v dnešnej dobe je to oblasť Carmel, Kalifornia. Táto oblasť je teraz domovom 
národnej svätyne blahoslaveného Junipera Serru. Mnoho návštevníkov tam každý rok 
putuje na počesť slávneho misionára a veľa základných a stredných škôl nesie jeho 
meno. V roku bol 1987 blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. a je oslavovaný ako muž, 
ktorý položil základy pre modernú Kaliforniu. 

Tohto misionára môžeme nájsť na známke USA (Michel 1764), Vatikánu (Michel 
1055) a Španielska (Michel 1418, 1822, 2658). K 300.výročiu jeho narodenia (i keď 
trochu oneskorene – v januári toho roku) vydala známku Španielska pošta (Michel 4849) 
– dokumentovaná je vkusnou FDC.   

z internetových podkladov spracovala a preložila Katarína Jakubíková 
 
 

Pútnicky kostol sv.Jána Nepomuckého na Zelenej Hore 
  
 Pútnicky kostol sv.Jána Nepomuckého na Zelenej hore (Žďár nad Sázavou, Česká 
republika) je unikátnym umeleckým dielom, postaveným v slohu barokovej gotiky 
v rokoch 1719-1722. Jednalo sa o stavebný sloh, ktorý vznikol pravdepodobne 
v Taliansku premenou gotických prvkov do barokovej podoby a cez Rakúsko sa 
počiatkom 18.storočia dostal do Čiech. V roku 1994 bol kostol zaradený do Zoznamu 
svetových kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO. V tomto roku si v dňoch 5.-
7.9.2014 pripomínalo mesto Žďár nad Sázavou 20.-te výročie tejto významnej udalosti 
a mne sa pošťastilo osobne v sobotu navštíviť tento klenot.  

Založenie kostola súviselo s pripravovaným blahorečením a svätorečením Jána 
Nepomuckého po tom, ako bol v jeho hrobe v pražskej katedrále sv.Víta nájdený jeho 
zázračne neporušený jazyk. Ján Nepomucký, pôvodne Ján z Pomuku, žil v dobe českého 
a rímskeho kráľa Václava IV., syna Karla IV. Svojou pracovitosťou a usilovnosťou 
dosiahol post generálneho vikára. Keď však arcibiskup Ján z Jenštejna prekazil Václavov 
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plán na vytvorenie nového biskupstva v západných Čechách, nahnevaný kráľ sa rozhodol 
neposlušných previnilcov potrestať. Arcibiskupovi sa podarilo ujsť, no Ján z Pomuku 
a niektorí ďalší cirkevní predstavitelia skončili na mučidlách. Ján mučenie neprežil – keď 
ho katovi pomocníci zhodili z Karlovho mostu do Vltavy, bol už mŕtvy. Legenda o jeho 
mučeníctve vychádza z toho, že rok po jeho smrti nastalo mimoriadne sucho. Ľud to 
považoval za Boží trest. Niektoré cirkevné kruhy sa snažili neobľúbeného kráľa ešte viac 
znevážiť a začali sa šíriť zvesti o Jánovej statočnosti. Údajne ako spovedník kráľovnej 
nevyzradil jej spovedné tajomstvo a preto musel zomrieť. A práve nález svätcovho jazyka 
bol zavŕšením viery v jeho nadprirodzené schopnosti. V roku 1973 však vedci dokázali, že 
sa nejednalo o jazyk ale o časť mozgu so zrazenou krvou.  

Stavba kostola sa realizovala vďaka dlhoročnej, úzkej a veľmi plodnej spolupráce 
dvoch výnimočných ľudí. Podnet vyšiel od opáta žďárskeho kláštora cisterciánov Václava 
Vejmluvy, ktorý bol preukázateľne ctiteľom Jána Nepomuckého ešte pred jeho 
blahoslavením a následne kanonizáciou. Príprava projektu je datovaná od apríla do 
začiatku augusta roku 1719 a je považovaná za bezprostrednú reakciu opáta na nález 
v hrobe Jána Nepomuckého v Svätovítskej katedrále dňa 15.apríla 1719 (spomínaný 
jazyk). Projektom stavby bol poverený geniálny český architekt s talianskymi predkami 
Ján Blažej Santini-Aichel. Predstava opáta o chráme, kde mal mať hlavnú úlohu obrazec 
päťcípej hviezdy, pretavil architekt do mimoriadnej pôsobivej podoby (päťcípy pôdorys, 
päť vchodov, päť oltárnych výklenkov, dvakrát päť kaplniek okolo centrálneho priestoru, 
päť hviezd a päť anjelov na hlavnom oltári). Zvyk zobrazovať tohto svätca s piatimi 
hviezdami súvisí s legendou, podľa ktorej vltavskí rybári našli svätého Jána pomocou 
piatich hviezd, ktoré žiarili okolo jeho hlavy a označovali miesto, kde je mučeníkovo telo. 
Číslo päť symbolizuje päť Kristových rán, päť Jánových cností – zbožnosť, pokoru, 
mlčanlivosť, usilovnosť a dobročinnosť, ale tiež päť písmen latinského slova „tacui”, čo 
znamená „mlčal som”, ktoré spolu s prstom na ústach pripomínajú spovedné tajomstvo. 
Ján Nepomucký je okrem Panny Márie (ktorá však má výnimočné postavenie) jediný 
svätec zobrazovaný s hviezdami okolo hlavy. Dominantou kupole kostola je veľký 
červený jazyk, atribút sv.Jána Nepomuckého. Niektoré okná majú tvar jazyka, iné tvar 
biskupskej mitry (odkaz na stavebníka, opáta Václaca Vejmluvu). Posledný tvar, ktorý bol 
pri oknách použitý je sférický rovnostranný trojuholník, symbolizujúci Najsvätejšiu Trojicu.  

Kostol vyrástol na území, kde sa nachádzal hustý les. Tento priestor bol 
v súvislosti so stavbou vyrúbaný a kopec sa nazval „Zelená hora“, čo bol vlastne odkaz 
na materský kláštor žďárskeho rehoľného domu a miesto, kde sa Ján Nepomucký 
narodil. Už v roku 1722 sa konalo slávnostné vysvätenie chrámu, pričom ďalšie stavebné 
práce pokračovali. Podobu oltára navrhoval architekt Santini-Aichel. Pozadie oltára tvorí 
bohato zdobený baldachýn. Ústrednou sochou je Ján 
Nepomucký stojaci na zemeguli a opticky stúpa 
nahor. Päť osemcípych cisterciánskych hviezd na 
zemeguli predstavuje 5 kontinentov, na ktorých sa 
šírilo kresťanstvo. Zemeguľa je obklopená troma 
anjeli, ktorí kompozične tvoria písmeno V. Ďalší dvaja 
anjeli odhŕňajú baldachýn, ktorý tvorí pozadie celého 
výjavu. Nad svätcovou hlavou je ešte umiestnená trojica malých 
anjelikov. Jeden drží v ruke kľúč a druhý pečať, čo sa interpretuje 
ako odkaz na svätcovo mlčanie. Bočné oltáre sú zasvätené štyrom 
evanjelistom. Strieborná pútnická socha Jana Nepomuckého bola 
vyrobená pražským zlatníkom Jánom Norbertom Diesbachom. Ambit okolo chrámu má 
pôdorys desaťcípej hviezdy a je prelomený piatimi bránami. Strechy brán boli zdobené 
piatimi sochami Jánových cností. Dodnes sa zachovali 3 z nich. Tento priestor slúžil 
pútnikom, ktorí prichádzali na Zelenú horu, tu sa mohli ukryť pred dažďom, odpočívať, 
nocovať. Kostol na Zelenej hore sa stal jedným z najnavštevovanejších pútnických miest. 
Táto situácia sa však zmenila v roku 1784, keď rozsiahli požiar pripravil kostol i ambit 
o strechu. Vtedajší opát Otto Steinbach požiadal panovníka o zrušenie kláštora. Jozef II. 
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tejto žiadosti vyhovel v tom istom roku, napriek tomu, že pôvodne uvažoval ponechať toto 
miesto ako útulok pre previnilých a cirkevnými úradmi odsúdených kňazov. Zo zbierky, 
ktorá sa ihneď vyzbierala, sa podarilo provizórne zakryť strechu kostola a ambitu. Zvyšok 
prostriedkov sa musel vrátiť darcom. Vyhotovil sa súpis kostolného inventáru 
a drahocennosti sa ihneď odviezli. V roku 1785 sa povolilo slúžiť omše na sviatok svätého 
Jána Nepomuckého. V roku 1791 sa opäť objavili snahy obyvateľov o opravenie 
a znovuotvorenie kostola. V nasledujúcom roku došlo k jeho obnove za podmienky, že ku 
kostolu bude preložený žďársky cintorín a kostol bude slúžiť na pohreby, nie ako pútnické 
miesto. Ak by obyvatelia nesúhlasili s týmto riešením, kostol by bol býval zrušený. 
V 20.storočí sa vlastníkom pútnického areálu stal štát, ktorý 
súčasne prevzal i povinnosť zaistiť jeho údržbu. Obnova areálu 
prebiehala v 70.-80.tych rokoch 20.sto-ročia. Na cintoríne pri 
kostole sa v súčasnosti už nepochováva, v posledných rokoch sa 
hroby začali premiestňovať tak, aby vnútorný priestor ambitu 
získal pôvodnú barokovú podobu.   

Pre mňa osobne jediným rušivým momentom počas 
sobotňajšieho inak slávnostného dňa bola absencia možnosti 
poslať poštové celistvosti opečiatkované špeciálnymi príleži-
tostnými pečiatkami. Nikde totiž nebolo možné zakúpiť si 
príslušné známky a podať poštové zásielky. Všetky zásielky 
z tejto udalosti som potom zasielala z Prahy. 

Známku Zelená hora vydala Česká pošta v roku 1996. 
Ľuba Tarabová 

 
 

Najvýznamnejší obraz krásneho slohu – Madona Svatovítska 
 

Madona Svatovítska, obraz Panny Márie 
s Ježiškom, je súčasťou Svätovítskeho pokladu a patrí 
k najvýznamnejším dielam krásneho slohu a českého 
maliarstva predhusitského obdobia vôbec. Dielo sa datuje 
k roku 1400, k dobe, kedy mariánsky kult prežíval akýsi 
svoj druhý vrchol. Za ten prvý môžeme označiť dobu 
Karola IV.  

V tej dobe sa v Čechách rozvíjali hlavne dva 
mariánske typy, nazvané podľa svojich popredných pred-
staviteliek – jedným z nich je práve Madona Svätovítska. 
Obraz Panny Márie s Ježiškom je umiestnený v rezanom 
ráme zdobenom dvanástimi medailónmi, ktoré zobrazujú 
štyroch patrónov, štyroch evanjelistov a postavy anjelov 
nesúcich stuhy s nápismi veľkonočných mariánskych 
spevov. Na hornej lište sú v medailónoch sv.Ján Krstiteľ a sv.Ján Evanjelista, po stranách 
vľavo pozemskí patróni sv.Václav a sv.Vít, vpravo sv.Žigmund a sv.Vojtech. Na dolnej 
lište je zobrazený sv. Prokop a vedľa neho kľačiaci sám sponzor obrazu, arcibiskup Ján 
z Jenštejna, ktorý mal sv.Prokopa obzvlášť v láske a úcte. Dielo má výtvarne poňatú aj 
zadnú stranu, ktorá je obalená striebornou fóliou, čo naznačuje, že pravdepodobne stálo 
voľne v priestore.  

Obraz je dielom neznámeho autora a bol objednaný pre chrám sv.Víta už 
spomínaným arcibiskupom Jánom z Jenštejna (1350–1400) medzi rokmi 1392-1396. 
Autor sa kompozične pridŕžal starších predlôh, napríklad obrazu Madony mosteckej 
a obnovil tak schému, ktorú už pred desaťročím prekonal Majster Třeboňského oltára. 
Madona pôsobí na obraze nežne, hravo a ľúbezne a reprezentuje presne to, čím je 
krásny sloh pôvabný. Madona sa stala súčasťou Svätovítskeho podkladu 
zhromažďovaného pri chráme sv.Víta od 10.storočia. Slúžila tiež ako predloha pre celú 
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radu gotických obrazov krásnych madon, označovaných ako typ svätovítsky. Pre tieto 
obrazy je charakteristická poloha nahého Ježiška v náručí matky, pričom Panna Mária je 
zahalená do širokého tmavomodrého plášťa – maforia. Predpokladá sa, že obraz bol 
zasadený do rámu, neskôr však bol z rámu z neznámych dôvodov oddelený. Okolo roku 
1844 daroval madone kanonik Václav Michal Pešina z Čechorodu polodrahokamy – 
ametysty, ktoré boli vložené do svätožiary Panny Márie a Ježiška.  

Rám obrazu bol dlhý čas nezvestný a nakoniec objavený v pozostalosti maliara 
Josefa Vojtecha Hellicha (1807–1880). Obraz bol v roku 1937 reštaurovaný profesorom 
B.Slánským, ktorý ametysty odstránil a obraz nechal do nájdeného rámu znovu vložiť. Za 
autorov rámu sú považovaní tzv. „Panicové pražstí“, skupina umelcov vrcholného 
krásneho slohu. Špekuluje sa, že to mohli byť príbuzní Petra Parléřa. Dielo sa 
v súčasnosti nachádza v Národnej galérii v Prahe. V roku 1994 pri príležitosti 650 rokov 
od gotickej prestavby katedrály Sv.Víta vydala Česká pošta známku tejto Madony 
s nominálnou hodnotou 14 Kč. 

     Ľuba Tarabová 
 
 

Filatelistova cesta po Taliansku (a iných štátoch) 
 

Večné mesto Rím, hlavné mesto Talianskej republiky, skrýva kúsok od západného 
brehu rieky Tiber najmenší štát sveta – Vatikánsky mestský štát, sídlo Katolíckej cirkvi 
a jej hlavy, rímskeho biskupa a nástupcu svätého Petra. Mimo iného je to miestom číslo 1 
pre väčšinu kresťanských filatelistov. Na druhej strane Tiberu nájdeme krajinu, alebo 
lepšie povedané kresťanskú organizáciu, ktorá je unikátna tým, že nemá vlastné územie 
ale je subjektom medzinárodného práva s vlastnou vládou, symbolmi, veľvyslancami 
a známkami. Nehovorím o ničom inom ako o Zvrchovanom vojenskom hospitálnom ráde 
sv.Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, všeobecne známom ako Maltézsky rád. 
A samozrejme treťou poštou je už nie taká zaujímavá Poste Italiane. A tým je Rím takým 
zaujímavým mestom – skrýva tri poštové správy. V máji tohto roku som navštívil Mesto 
Rím už po tretíkrát a chcel by som sa o moje filatelistické skúsenosti podeliť. Začnem od 
konca.  

Poste Italiane je z pochopiteľných dôvodov tiež vydavateľom 
známok s kresťanskou tematikou. Svoj filatelistický obchod majú na 
námestí svätého Silvestra (s rovnomenným kostolom), 5 minút pešo od 
Maltézskych rytierov. Pani komunikovala dobre po anglicky a všetko 
išlo ako po masle. Ja som si kúpil dva foldre (jednoduché zložky 
obsahujúce poväčšine obálky), jeden zo zvolenia Pápeža Františka, 
a druhý z aprílových svätorečení. Foldre obsahovali známku, FDC, 
papierovú kartu s nalepenou známkou a jej pečiatkou, a kartu so 
zalaminovanou známkou. Známky, aj keď zaujímavé, sú jedny z mnohých – Taliansko je 
veľká krajina, a vydáva preto veľa známok (mimo iného napríklad sté výročie Nutelly, 
ktorej folder sa na internete rýchlejšie vypredal ako „pápežské“). Netreba ďalší komentár. 
V prípade záujmu, web stránka Poste Italiane je www.poste.it. Ak by ste náhodou natrafili 
do Ríma, obchod je otvorený len doobeda, poobede je k dispozícií hlavná pošta hneď 
vedľa, kde hrozí situácia, že si pár hodín na pošte posedíte a možno nedostanete 
žiadaný produkt.  

Druhou poštou je Poste Magistrali, teda Magistrálna pošta, ktorú spravuje 
Maltézsky rád. Zaujímavosťou je lokalita. Via dei Condotti je ulica vedúca zo 
Španielskeho námestia, (so slávnymi schodami a budovou Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov, kde bol prefektom svojho času Jozef kardinál Tomko) na Via del Corso(vedúca 
z jedného slávneho námestia k druhému), a táto ulica je plná značiek s oblečením, kde sa 
ku každému chovajú ako ku kráľovi, ale cena ide od 1000 € vyššie (to je len za šál). 
A uprostred týchto luxusných obchodov je charitatívna organizácia. Na poštu sa ide 
z bočnej uličky, ale  samotná pošta je označená len malou smaltovanou tabuľkou. Nad 

http://www.poste.it
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hlavným vstupom je ale vlajka, takže to nie je šanca 
minúť. Po vstupe nemožno čakať poštu hneď vedľa, 
človek sa musí výťahom vyviesť na štvrté poschodie. 
A vojsť do dverí, ktoré sa zvonku otvoriť nedajú, a zvnútra 
sú na dverách čudné mechanizmy, a dvere sa otvárajú 
malým nenápadným červeným tlačidlom. Ani potom to 
nevyzerá ako na pošte, skôr ako na nejakom úrade. Celé 
to vzbudzovalo dojem krytu. Nič menej ja som sa do jednej 
z týchto kancelárií dostal a mal som čo som chcel. Pán 
nevedel po anglicky až tak dobre, ale bol veľmi milý. 
Známky Maltézskeho rádu sú veľmi umelecké, každý 
hárok je číslovaný, ale sú aj drahé. Aj 6 € za jeden hárček 
s dvoma známkami. Navštíviť poštu je možné od 8:30 do 
13:30. Internetový obchod neexistuje ale e-mailová 
komunikácia je efektívna. Webová stránka je http://www. 
orderofmalta.int/catalogue/stamps/?lang=en. 

 A do tretice je Vatikán, ktorý je síce asi najdôležitejší, ale slová chvály tu 
nečakajte. Internetový obchod neexistuje, akákoľvek komunikácia sa ráta v mesiacoch 
a vstup do obchodu je prísne regulovaný. Aspoň teda pre ten vo Vatikánskych záhradách, 
čo je dôležitý pre numizmatikov, keďže na námestí sa mince získať nedajú. 
A v záhradách je to tiež o šťastí. Známky sa dajú chvála 
Bohu získať aj na námestí. Za toto je všetko zodpovedný 
Filatelistický a numizmatický úrad (Ufficio Filatelico a 
Numismatico) spadajúci priamo po Guvernorát (správu) 
štátu Vatikán. Ak si chce človek objednať prostredníctvom 
mailu/telefónu/faxu známky, musí sa stať zákazníkom. To 
môže trvať 3 mesiace (v mojom prípade) ale aj 4 roky (ako 
som počul na stretnutí SSG) Potom dostane klientske číslo 
a PIN, určený pre komunikáciu cez telefón, ktorý mi zatiaľ 
nikto nezdvihol. Následne môže zákazník dávať objednáv-
ky, a potom dúfať, že objednávka sa vybaví. Stratených 
peňazí sa obávať ale netreba. Komunikácia ale vyžaduje 
trpezlivosť. Nie len s časom. Pre príklad, chcel som si 
objednať mince, no pani mi odpísala, že účet nie je 
aktivovaný pre numizmatické účely. Tak mi ho prosím 
aktivujte. Táto procedúra samozrejme predlžuje o pár týždňov vybavenie žiadosti (Pre 
dosiahnutie účelu treba napísať ten istý mail niekoľko krát). Pri návšteve Vatikánu má 
Filatelistický úrad tri pobočky. V turistickej kancelárií na Námestí svätého Petra, vo 
Vatikánskych múzeách a tretiu na Námestí svätej Marty vo Vatikánskych záhradách. 
Známky sa dajú kúpiť v turistickej kancelárií a filatelista je hneď spokojný. Horšie je to 
s mincami. Tie sa dajú kúpiť iba vedľa pápežovho bytu (ktorý je tiež na námestí svätej 
Marty) a preto je procedúra zložitá. Vatikánske úrady nemajú radi, keď im po Vatikáne 
behajú cudzí ľudia. A keď sa tam už niekto dostane, tak sa nedostane na miesto, kde by 
ho nevidel príslušník Corpo della Gendarmeria (vatikánska polícia). Na začiatku 
procedúry je talianska Polizia di Stato, ktorá strážila priestor pred kovovou bránou na 
Námestí posvätného ofícia, keďže bolo po generálnej audiencii (skvelý zážitok.) Tí videli 
papier s vatikánskym znakom, tak ďalej ich to netrápilo. Druhým krokom bola Švajčiarska 
garda, ktorej som povedal len kam idem, a pustili ma dnu. Vstup povolili aj mojim 
rodičom. Tretím krokom bola už spomínaná Corpo della Gendarmeria, ktorej príslušník 
ma poslal na Ufficio permessi (úrad pre povolenia). Rozhodnutím lenivého úradníka som 
bol pustený len ja (po predložení OP a vydaním kartičky návštevníka) a rodičia sa 
nedostali ani len ku suvenírom vatikánskej polície, ktoré na úrade pre povolenia 
predávali, a vonku sa k ním nedostať. Čo sa dá robiť. Tak som sa dostal do priestorov, 
ktoré nie sú určené pre bežné oči, a tak som videl pápežov byt (zvonku samozrejme), 
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vatikánsku čerpaciu stanicu s cenou okolo 1€/l (Vatikánsky zamestnanci majú veľkú 
výhodu. Vo Vatikáne je lacnejší benzín, potraviny a v čase Vianoc aj spotrebiče. Predaj 
alkoholu a cigariet na mesiac je dokonca obmedzený, aby na ňom zamestnanci-
špekulanti nemohli zarábať predajom mimo Vatikánu za vyššie ceny), železničnú stanicu 
a Palác Guvernorátu. Predajňa úradu je schovaná, takže som ju našiel s pomocou 
policajta. Predaj známok je podobne ako na Námestí svätého Petra jednoduchý, no 
mince.... Na 5 otázok o tom istom termíne som dostal 7 odpovedí a vyšla mi pre mňa tá 
najmenej priaznivá. Majú veľmi čudný systém. Ale v celku som bol aj s tým spokojný. 
Pokiaľ sa vyzbrojíte dávkou trpezlivosti, a chcete sa stať zákazníkmi UFN, kliknite na 
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/ser-vizi/ufficio-filatelico-e-
numismatico.html. UFN nie je jedinou inštitúciou. Druhou je Poste Vaticane, ktorá je 
známa tým, že je hodnotená ako jedna z najlepších na svete. Spadá pod Odbor 
komunikácií Guvernorátu (spolu s napríklad Vatikánskou telefónnou službou), a z toho 
dôvodu je jej hlavnou úlohou distribúcia zásielok. Pre obyvateľov Ríma je požehnaním, 
keďže Poste Italiane je neefektívna ako sa len dá. Na námestí svätého Petra sú pobočky 
tri, jedna v turistickej kancelárií, jedna v upravenom nákladom aute a jedna pod 
Apoštolským palácom. Ďalšie dve sú vo Vatikánskych múzeách a vo vnútri Vatikánu (kde 
som sa ani dostať nepokúšal, keďže ani na to nebol dôvod.) Ja som navštívil tú 
v upravenom aute. Poštár mal siestu, rozvalený na stoličke, fajčiac cigaretu (ktoré sú na 
základe mojich skúsenosti vo Vatikáne populárne) ale samozrejme, venoval sa mi, 
a návšteva pošty účel splnila. Z filatelistického hľadiska vydáva Poste Vaticane poštové 
pečiatky, FDC a foldre (o foldre bol na stretnutí SSG záujem). Foldre sa dajú v pohode 
dostať na pošte. Minulý rok ich vydali 15, tento rok zatiaľ len jednu. O nákupoch FDC 
skúsenosti nemám a pečiatky som neskúšal.  Čo sa týka internetu, Poste Vaticane má 
pre dva najnovšie foldre objednávkový formulár. Ostatné sa rieši cez mail. Tam 
odpovedajú rýchlo. Celá procedúra síce nie je expresná, ale vyrieši sa za dva mesiace, 
čo je v porovnaní s UFN výborné. V prípade záujmu sa pozrite na www.postevaticane.va  

Cesta do Talianska bola nielen z filatelistického hľadiska veľkou skúsenosťou. 
A z filatelistického, no..... som rád, že sa viem k známkam Vatikánu dostať aj inak ako 
cez komunikáciu s UFN. Pokiaľ sa k nim ale dostanem, sú obľúbenou súčasťou mojej 
zbierky. 

Adam Harušinec 
 
 
 Andrej Hlinka – 150.výročie narodenia  
 
   Ružomberský farár, poslanec Národného zhromažde-
nia, predseda ľudovej strany, predseda akciových spoločností 
tlačiarenských podnikov a ružomberskej Ľudovej banky, to 
všetko predstavovala jedna osoba – Andrej Hlinka – ide o 
jednu z najvýznamnejších slovenských osobností 20. storočia 

Do rodiny chudobného roľníka a pltníka Andreja Hlinku 
sa budúci významný politik narodil 27.septembra 1864. V obci 
Černová pri Ružomberku mal jeho otec vďaka svojej 
pracovitosti a čestnosti veľkú úctu. Prvý raz sa oženil ako 21-
ročný, no čoskoro sa stal vdovcom. Svojim štyrom 
nezaopatreným deťom našiel novú matku – Máriu Šulíkovú. 
Do manželstva s druhou ženou pribudlo ďalších päť detí. Tretím z nich bol Andrej. V 
škole dosahoval vynikajúce výsledky, a tak ho rodičia dali súkromne doučiť maďarský 
jazyk a potom ho zapísali do ružomberského gymnázia. Po jeho ukončení začal 
navštevovať ďalšie – v Levoči. Pokiaľ išlo o štúdiá, nemal mladý muž v tých časoch 
bohvieako na výber: musel sa rozhodnúť medzi dráhou učiteľa a kňaza. Zrejme ho 
čiastočne ovplyvnila matka, ktorá sa prikláňala k druhej alternatíve. Jeho vysviacky 
19.júna 1889 sa však nedožila. 

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/ser-vizi/ufficio-filatelico-e
http://www.postevaticane.va
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Andrej Hlinka ako nový kňaz spišskej diecézy pôsobil príležitostne na rôznych 
miestach. V roku 1892 sa stal farárom v Liptovských Sliačoch. Domácnosť mu viedla 
najstaršia sestra Anna, z otcovho prvého manželstva, ku ktorej mal od detstva vrúcny 
vzťah. Mladý kňaz sa rýchlo zorientoval v miestnych pomeroch a neušlo mu, že mnohí 
jeho farníci vysedávajú častejšie v krčme, pri poháriku, ako v kostole. S nadšením sa 
pustil do osvetovej činnosti a mal úspech. Podľa Hlinkového životopisca Karola  
Sidora „sedemsto ľudí vstúpilo do spolku striezlivosti, prisľúbiac, že viac v živote do krčmy 
nevstúpia“. Uspel aj v boji s úžerníkmi, ktorí ovládli mnohé slovenské dediny. Začal 
zakladať ľudové družstvá na predaj rozličného tovaru, úverové spolky, ale aj spolky 
miernosti a čitateľské krúžky. 

Hlinka nezostal dlho bokom ani od politiky. Ako 30-
ročný s ňou začal na pôde Katolíckej ľudovej strany, založenej 
v roku 1894 grófom Ferdinandom Zichym. Bolo v nej mnoho 
slovenských národne uvedomelých katolíckych kňazov i 
evanjelikov a všetkých spájal rovnaký cieľ – boj proti 
maďarizácii. Angažoval sa aj v martinskej slovenskej národnej 
strane, ktorá zastrešovala viaceré slovenské politické prúdy. 
Po kongrese nemaďarských národov Uhorska, ktorý sa zišiel v 
auguste 1895 v Budapešti a na ktorom prijali významný 
dokument – Program spolčenia národných strán rumunskej, slovenskej a srbskej v 
Uhorsku, sa SNS aktivizovala a do jej najvyššieho orgánu zvolili aj Andreja Hlinku. 
Postupne získaval podporu v celom Liptove a Zichyho stranu čoskoro opustil. „Hlinka 
chcel za túto stranu kandidovať, ale oni uprednostnili jeho konkurenta, maďarského 
prívrženca zichyho strany. Preto na protest z tejto strany vystúpil,“ vysvetľuje historička 
Alena Bartlová. 

V decembri 1904 sa Hlinka uchádzal o uvoľnené miesto farára v Ružomberku, 
ktorý patril k najpriemyselnejším oblastiam na Slovensku. O post bol však značný záujem 
a 40-ročný Hlinka ani netušil, do akých nepríjemností sa dostane. Spišský biskup 
Alexander Párvy mal totiž svojho človeka. Nedokázal však zabrániť, aby 22.marca 1905 
nezvolili Hlinku, no neprestal na neho útočiť a hádzať mu polená pod nohy. Proti novému 
kňazovi sa začali stavať aj svetské inštitúcie, až napokon ružomberský župný súd vydal 
príkaz na jeho zatknutie s odôvodnením, že „štval a poburoval proti maďarskej 
národnosti.“ V júni 1906, keď sa vracal od priateľa, ho napokon zadržali na ružomberskej 
stanici. Vo väzbe bol do decembra, potom ho odsúdili na dva roky väzenia, ale rozsudok 
nadobudol platnosť až 30.novembra 1907. 

Uhorský snem prijal v roku 1868 národnostný 
zákon, ktorý sa niesol v duchu predstavy, že celý štát 
obýva jednotný uhorský národ. Myslel sa tým, 
samozrejme, maďarský, čo viedlo k tomu, že proti 
ostatným národom nasmerovali opatrenia. Rozpory 
narastali a Uhorskom sa nieslo heslo Tót nem ember 
– Slovák nie je človek. Do tejto situácie prišla v roku 
1907 vysviacka nového katolíckeho kostola v 
Černovej pri Ružomberku. Zostalo po nej 15 mŕtvych 
a mnoho zranených. Obete mali na svedomí 
maďarskí žandári a vojaci. Čo sa vlastne stalo? 
Rodná obec Andreja Hlinku nemala svoj kostol, a tak 
si ho na jeho podnet a vlastné náklady obyvatelia 
postavili. samozrejme, očakávali, že ho vysvätí práve 
Hlinka, a požiadali biskupa Párvyho, aby určil termín. 
Dúfali, že sa v blízkom čase vyrieši Hlinkov spor, pretože „vďaka“ nepriateľskému 
biskupovi stratil možnosť vykonávať kňazské povinnosti. Biskup Párvy však nemal v 
úmysle ich prosbe vyhovieť. Keď do Černovej prichádzal vysvätiť kostol likavský dekan, 
obyvatelia sa pokúšali koče zastaviť. Situácia vyvrcholila krviprelievaním, keď žandári 
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začali strieľať do bezbranných dedinčanov. Bilancia: 15 mŕtvych a 90 zranených. 
Mnohých obyvateľov Černovej čakalo väzenie. Tragédia prehovorila do duše okolitým 
krajinám. Na obranu Slovákov sa postavil aj nórsky spisovateľ Bjornstjerne Bjornson a 
ozvali sa aj americkí krajania pobúrení osudom svojich rodákov. 

Po vypuknutí 1.svetovej vojny sa Hlinka venoval zväčša práci na svojej farnosti a 
hospodárskej aktivite v ružomberskej Ľudovej banke. 24.mája 1918 sa s ďalšími členmi 
delegácie SNS stretli na zhromaždení v Martine a diskutovali o budúcom vývoji 
slovenského národa. Jasno mali však len v tom, že nechcú zostať v Uhorsku. Hlinka 
vtedy vyhlásil: „Povedzme si to otvorene, že sme za orientáciu česko-slovenskú. 
Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.“ 

28.10.1918 vyhlásil Československý národný výbor Československú republiku. O 
necelý rok poslanci Národného zhromaždenia za Slovenskú ľudovú stranu – Andrej 
Hlinka a František Jehlička spolu s redaktorom Štefanom Mnoheľom – ilegálne 
odcestovali na mierovú konferenciu do Paríža. naspäť sa však vrátil len Hlinka. 
Memorandum Slovákov, ktoré tam predložili, konferencia neakceptovala. Uvádzalo sa v 
ňom, že Slováci očakávali, že v spoločnom štáte s Čechmi, Moravanmi a Rusínmi budú 
mať samosprávu, na čo ich oprávňuje aj Pittsburská dohoda. To sa však podľa 
slovenských agitátorov neuskutočnilo a tvrdili, že Česi Slovákov nábožensky a jazykovo 
utláčajú. Žiadali pre Slovensko samosprávu, národný parlament a vlastnú vládu, 
administratívu, úradníctvo i slobodu svedomia. To však nie je všetko, čo sa za hranicami 
stalo. Hlinkovi spoločníci F.Jehlička a Š.Mnoheľ sa otvorene prihlásili k iredentistickému 
programu udržania Slovenska prostredníctvom autonómie v rámci Maďarska. Po návrate 
do Ružomberka Hlinku zatkli a obžalovali z vlastizrady. Väznili ho na viacerých miestach, 
aj v Mírove, kde napísal memoáre, ktoré zozbieral a vydal v roku 1941 Karol Sidor pod 
názvom Zápisky z Mírova. Názory na Hlinkovu vinu sa líšili. Ľudovci a český katolícky 
klérus nepokladali obvinenie za vierohodné a pripomínali jeho zásluhy o vznik republiky. 
Hlinka pri vyšetrovaní trval na tom, že nebol v styku so žiadnou cudzou vládou a 
autonómiu predpokladal len v rámci Československa. súd sa napokon nekonal. Pretože 
sa dostal na kandidátku SĽS a v prvých parlamentných voľbách v apríli 1920 ho zvolili za 
poslanca Národného zhromaždenia, z väzenia ho pustili. V roku 1925 sa Hlinkova strana 
opäť presadila v parlamentných voľbách. Do volieb šla už s názvom Hlinková slovenská 
ľudová strana – HSĽS. Hlinka odcestoval do Prahy vyzbrojený požiadavkami, ktoré chcel 
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predložiť ministerskému predsedovi ako podmienku vstupu do vlády. Išlo najmä o 
zaradenie Pittsburskej dohody do Ústavy ČSR, prednostné umiestňovanie Slovákov v 
slovenských úradoch a v školských službách, urýchlenú realizáciu pozemkovej reformy a 
ďalšie. Ľudáci však so svojimi požiadavkami nepochodili, čo v Hlinkovi vzbudilo veľké 
rozhorčenie. Vo svojich článkoch, zverejnených v denníku Slovák, napádal najmä 
prezidenta Masaryka. Ten sa však nad tým povzniesol.  

Posledné desaťročie Hlinkovho života nebolo ľahké, ale jeho meno malo na 
Slovensku veľkú váhu. Dožil sa dôstojnej oslavy svojich 70.narodenín, aj keď k riešeniu 
slovenskej otázky stále nedošlo. 

Zdravotný stav Andraja Hlinka sa v lete 
1938 natoľko zhoršil, že sa ocitol v bratislavskom 
Kochovom sanatóriu. Bez nádeje na vyliečenie ho 
po dvoch týždňoch s ťažkosťami previezli do 
Ružomberka, kde 16.augusta zomrel. Hlavným 
rečníkom na pohrebe v Ružomberku bol jeho 
nástupca v strane Dr. Jozef Tiso. S Hlinkom sa 
prišiel rozlúčiť aj premiér československej vlády Milan Hodža, vedúce osobnosti 
slovenských politických strán, slovenskej kultúry i zahraniční hostia a veľa prostých ľudí. 
„Hlinka zomrel – veliaca ruka vodcu, ukazujúca na Československú republiku ako 
prirodzený domov národa svojho, klesla už – ale stojí Československá republika, ktorá, 
dá Boh, bude skutočným vlastným domovom národa slovenského k jeho plnému 
rozvinutiu a suverénnemu uplatneniu,“ zneli slová J. Tisu nad Hlinkovým hrobom. 

        z internetových podkladov 
 
 
Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
26.9.2014: Osobnosti: Andrej Hlinka (1864-1938)  
- nominálna hodnota: 0,80€ 
- autor výtvarného návrhu známky a rytec: Doc. akad. mal.  Martin 
Činovský ArtD. 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s. 
- technika tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom 
- náklad známok: 200.000 kusov  

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

Rímskokatolícky kňaz, pápežský protonotár, rodák z prostej pltnícko-roľníckej 
rodiny z ružomberskej mestskej časti Černovej, sa svojím životom zapísal medzi 
najvýraznejšie osobnosti moderných slovenských dejín konca 19.–1.polovice 20.storočia. 
Prvou životnou zastávkou, kde sa v plnej miere prejavila energia jeho osobnosti, sociálne 
a národné cítenie a organizátorský talent, boli od roku 1892 Liptovské Sliače. 

Prelomovým momentom z osobného hľadiska i ďalšieho politického vývoja na 
Slovensku sa stalo zvolenie Andreja Hlinku za ružomberského farára v roku 1905 a jeho 
aktívna podpora kandidatúry  reprezentanta slovenského tábora Dr. Vavra Šrobára do 
uhorského parlamentu  v máji 1906. Zároveň sa toto hektické obdobie Hlinkovej činnosti 
prelínalo s jeho pôsobením v rodnej Černovej, kde všetku osobnú energiu a zápal vložil 
do stavby nového kostola a organizoval aktivity podporujúce tento zámer. Politická a 
spoločenská angažovanosť Andreja Hlinku na strane slovenských národných záujmov 
vyvolala negatívnu odozvu zo strany uhorských úradov i cirkvi. Nasledovalo 
suspendovanie z úradu ružomberského farára 4.mája 1906  a v ružomberskom 
politickom  procese so slovenskými národovcami v novembri – decembri 1906 Andreja 
Hlinku odsúdili na trest dvojročného väzenia, ktorý si odpykal v Segedíne. Napäté 
obdobie súdnych perzekúcií sa prelínalo s úspešným prednáškovým turné Andreja 
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Hlinku, venovaným slovenskej otázke,  v českých a moravských mestách a s tragickými 
udalosťami v rodnej Černovej v októbri 1907. Po návrate do úradu vo februári 1910 sa 
začala nová etapa jeho kňazského i politického života, počas ktorej sa definitívne dovŕšilo 
formovanie jeho politických a spoločenských postojov. Popri národných otázkach u 
Andreja Hlinku vystúpil do popredia politický, sociálny a náboženský konzervativizmus. 

Ako duchovná a cirkevná autorita, predseda SĽS (ktorá od roku 1925 niesla jeho 
meno) i poslanec parlamentu v praktickej a ideovej rovine  rozvinul koncepciu 
slovenského nacionalizmu a autonomizmu a bol tvorcom a hýbateľom procesu politickej 
emancipácie slovenských katolíkov v opozícii voči koncepcii unitárneho 
československého štátu a alternatívnym českým i slovenským politickým subjektom. 
Pokiaľ ide o ovplyvnenie myslenia celých generácií, vrátane tých, ktoré presahovali 
horizont jeho života, bol Andrej Hlinka v pravom slova zmysle slovenským Charlesom 
Maurrasom so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami, sprevádzajúcimi obraz jeho 
osobnosti až do dnešných dní. 

Prítlač na FDC a pečiatka FDC zatiaľ neboli zverejnené na stránke POFIS. 
 
7.8.2014: Galafila 2014 
Poštový lístok s prítlačou 230 CDV 192/14  
- autor: Adrian Ferda 
- náklad: 1800 kusov 

Na prítlači okrem iného je 
i farský kostol sv.Štefana, kráľa 
a baroková kaplnka, ktorá bola v roku 
1962 zbúraná. 
 
29.8.2014: SNP 
 Na prítlači FDC je mestský hrad 
v popredí s vežou kostola sv.Kríža (nazývaný aj slovenský kostol) 
a v pozadí veža farského kostola Nanebovzatia Panny Márie.  
 

 
Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
3.9.2014: Osobnosti: Karel starší ze Žerotína (1564-1636) 
- nominálna hodnota: 29.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Karel Zeman 
- rytec známky: Jaroslav Tvrdoň 
- technika tlače: rotačná oceľotlač kombinovaná 
s hĺbkotlačou  

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

Karel starší ze Žerotína (15.září 1564 Brandýs 
nad Orlicí – 9.října 1636 Přerov) byl významný moravský šlechtic, politik, spisovatel a 
představitel moravského zemského patriotismu. 

Vystudoval Bratrskou školu v Ivančicích, později studoval na evangelických 
školách ve Štrasburku a Basileji. Byl vychován v českobratrské víře, v dospělosti se stal 
ochráncem a světskou hlavou Jednoty bratrské na Moravě. V letech 1578 – 1587 
studoval (právo, teologii a jazyky) a cestoval po Evropě, v této době získal mnoho 
kontaktů na přední evropské politiky. Ovládal latinu, italštinu, francouzštinu a němčinu. V 
roce 1583 převzal po smrti svého otce Jana staršího ze Žerotína panství Brandýs nad 
Orlicí (díky tomu byl i členem české stavovské obce) a Rosice. Později zdědil po strýci 
Bedřichovi starším ze Žerotína panství Přerov. A roku 1616 po smrti svého bratra Jana 
Diviše panství Náměšť nad Oslavou. Z panství vybudoval rozsáhlé dominium na západní 
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i východní Moravě. Karel se stal i podporovatelem Jana Ámose Komenského, kterého 
pověřil sepsáním žerotínské genealogie a v letech 1611-13 financoval jeho studia v 
německých zemích.  

Roku 1591 bojoval ve Francii na straně 
hugenotů a krále Jindřicha IV. Navarského. 
Tím si znepřátelil císaře Rudolfa II. V roce 
1594 se stal členem moravského zemského 
soudu. Byl i direktorem moravských zemských 
peněz. Zapojil se též do válek proti Turkům, 
kde velel moravské jízdě. Postupem času se 
stal vůdcem stavovské opozice, proto byl roku 1599 zemským 
podkomořím Zikmundem z Dietrichštejna obviněn ze zlehčování 
císařského majestátu a velezrádného spojení s Francií a 
falckým kurfiřtem. Obvinění se nezakládalo na pravdě, což se i v následném procesu 
prokázalo. Tento proces, však velmi Karla st. ovlivnil a poté co byl zbaven úřadu, odešel 
na několik let do ústraní.  

Po bitvě na Bílé hoře (1620), mu bylo jako jednomu z mála nekatolíků nabídnuto, 
že smí zůstat na svém panství. Po vydání Obnoveného zřízení zemského si ponechal ve 
svém držení jen panství Brandýs nad Orlicí a Přerov. V této době se snažil (především 
finančně) pomáhat obětem rekatolizace Moravy a Čech. Snažil se také podporovat 
Jednotu bratrskou, zajistil jí exil v Uhersku a zejména Polsku. Především jeho zásluhou 
se podařilo přesunout tiskárnu Jednoty bratrské z jeho tvrze v Kralicích nad Oslavou do 
polského Lešna a její knihovnu do Vratislavi. Roku 1629 dobrovolně odešel do exilu, na 
Moravu a do Čech však dále jezdil. Od roku 1633 žil v Přerově, kde i zemřel. Pohřben byl 
nejprve v Brandýse nad Orlicí ve zdejším bratrském sboru, později byly ostatky 
přeneseny do krypty Žerotínů umístěné v kostele v Bludově. 

Na známke za portrétom šľachtica vidíme Veľkonočného baránka – symbol 
Zmŕtvychvstalého Krista. Na FDC je erb rodu Žerotínov.  
 
 

Kronika SV.GABRIELA 
 
- pekná celistvosť prišla v polovici júna z Rakúska – známka „Smrť Panny Márie“ 
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- protektor Klubu Swiety Gabriel v Poľsku a jeho čestný člen kardinál Zenon 
Grocholewski sa dožíva 75 rokov. Nakoľko tento kardinál bol viackrát i na Slovensku 
(zvlášť na Spiši, kde každoročne je organizovaný Seminár kanonického práva), priblížme 
si túto osobnosť. 

Kardinál Zenon Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícke vzdelávanie a 
veľký kancelár Pápežskej gregoriánskej univerzity, sa narodil 11.októbra 1939 v meste 
Bródki v Poľsku. Za kňaza bol vysvätený 27.mája 1963 pre arcidiecézu v Poznani. Tri 
roky pracoval vo farnosti Krista Vykupiteľa v Poznani, potom získal doktorát v kanonickom 
práve na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. 
  V rokoch 1972 až 1999 pracoval na Najvyššom tribunále Apoštolskej signatúry ako 
notár, kancelár, sekretár a prefekt. Počas tejto doby bol jedným zo siedmich členov 
komisie, ktorá spolu s pápežom študovala návrh Kódexu kanonického práva z roku 1983. 
V tomto období aj vyučoval kanonické právo na Gregoriánskej a Lateránskej univerzite a 
na Studio Rotale. 
  Dňa 21.decembra 1982 ho ustanovili za titulár-
neho biskupa Agropoli, vysvätený bol 6.januára 1983. 
Arcibiskupom sa stal 16.decembra 1991.  Za prefekta 
Kongregácie pre katolícke vzdelávanie bol vymenovaný 
15.novembra 1999. V súčasnosti je veľkým kancelárom 
Pápežskej gregoriánskej univerzity. 
  Vtedajší pápež Ján Pavol II. ho na konzistóriu 
21.februára 2001 kreoval a vyhlásil za kardinála-diakona pre kostol S.Nicola in Carcere 
(Svätý Mikuláš vo väzení); o desať rokov nato bol povýšený pro hac vice (pre tento 
prípad) na kardinála-kňaza 21.februára 2011. 
  Je členom Kongregácií pre doktrínu viery, pre biskupov, pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí a pre evanjelizáciu národov. Je tiež členom Najvyššieho tribunálu Apoštolskej 
signatúry  a Pápežskej rady pre legislatívne texty. 
 Poľská pošta vydala k jeho jubileu „beznominálnu poštovú kartu“ a tiež bola 
zhotovená i perzonalizovaná známka. My sa tiež pripájame s blahoprianím všetkého 
dobrého, pevného zdravia a hojnosti Božích požehnaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- na nasledujúcej strane sú pekné dve celistvosti od našich slovenských gabrielistov 
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Členská základňa SSG – stav k 18.9.2014 

Opäť jedna zásielka nášho bulletinu sa vrátila s poznámkou „zomrel“ (bližšie nič 
neviem) – vo veku 89 rokov Aladár BÁN BÓDI (ev.č. 57) z Bátky. Členom SSG od roku 
1993. Pamätajme na neho v našich modlitbách. Nech odpočíva v pokoji. 

Svoje členstvo pre vysoký vek (81 rokov) a pre choroby zrušil Martin MALATIN 
(ev.č. 68) z Hranovnice. Členom SSG od roku 1994. Prajeme mu ešte veľa zdravia 
a potešenia možno i z filatelie. 

Ku dňu 22.9.2014 je celkový počet členov v SSG 108 (SR – 98, ČR – 7, Poľsko – 
2, Rakúsko – 1) 
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