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 Milí priatelia! 
 
 Pomaly končí ďalší občiansky rok a už tradične je tu i posledné číslo ďalšieho 
ročníka nášho bulletinu Sv.Gabriel. Čím vám môže spríjemniť predvianočnú náladu 
nasledujúce číslo? Sú to príspevky od M.Balušku (Zvestovanie), K.Vydrovej (Organ 
a Krumlovská Madona), J.Iglárovej (sv.Martin de Porres), O.Gáťu (Cyrilo-metodská misia 
vo filatelii a zaujímavosti o Vatikáne a z histórie pápežov) a J.Mičku (pečiatka Post paid). 
Ďalej sú to pravidelné rubriky o novinkách s kresťanskou tematikou Slovenskej i Českej 
pošty, kronika Sv.Gabriela, o platbe členských príspevkov a tiež informácie o priebehu 
stretnutia v Trenčianskej Teplej a inauguráciách známok v Chynoranoch a v Trnave. 
 Vyriešila sa aj otázka budúcoročného Svetového kongresu Weltbund St.Gabriel. 
Definitívne bude v rámci Bodenseetreffen v rakúskom Rankweil. Kongres sa uskutoční 
v piatok 21.augusta 2015 a celé stretnutie bude v dňoch 20.-23.augusta 2015 (štvrtok-
nedeľa). Žiaľ je to doslova núdzové riešenie a vlastne po štyroch rokoch sme opäť na tom 
istom mieste. V minulosti tieto kongresy mali vždy aj rozmer spoznávať niečo nové 
(kultúru, prírodu, históriu,...) a to bezpochybne by Rím - na rozdiel od Rankweilu (kde 
sme spoznávali krásy mesta a okolia pred štyrmi rokmi) - spĺňal.  
 S týmto číslom bulletinu dostanete aj lístok s ppp k 90.výročiu narodenia nášho 
protektora J.Em. Jána Ch. kardinála Korca a tí, čo dostávajú bulletin elektronicky, tak 
v obálke príde okrem tejto ppp ešte i niečo naviac. 
 Aj pre budúci rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom 
okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete od januára aj na našej webovej 
stránke): Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv.Gabriel 

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

 Všetkým prajem milostiplné sviatky Božieho narodenia a v Novom roku 2015 veľa 
zdravia, Božie požehnanie i potešenie pri vašich filatelistických zbierkach 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 
 47.stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej 
 
 Sobota 18.októbra 2014 a cesty slovenských gabrielistov 
smerujú do Trenčianskej Teplej. Je to po prvýkrát, čo sa stretáme 
v tejto štyritisícovej obci neďaleko Trenčína. Začíname sv.omšou vo 
farskom kostole sv.Matúša. Tu máme možnosť si uctiť i relikviu krvi 
svätého pápeža Jána Pavla II. Po sv.omši sa nachvíľu zastavujeme 
na obecnom úrade, kde je možnosť si prezrieť výstavku „Svätý Ján 
Pavol II.“ Okrem filatelistických exponátov (20 panelov) sú tu i 
telefónne karty, mince, obrazy, pohľadnice, knihy,... Toto všetko nám pripomína pápeža, 
ktorý dnes už je vyhlásený za svätého a ktorého mnohí osobne poznali a stretli sa sním, 
či možno i podali ruky a prehodili nejaké slovo.  
 Potom už do miestnej „hasičárne“, kde je naše stretnutie. Ešte privítanie sa s tými, 
čo prišli neskôr, nejaká kávička, či iné občerstvenie, a už sa živo diskutuje a vymieňa 
filatelistický materiál. Samotná pracovná časť sa začala o desiatej hodine. Po úvodnom 
slove predsedu SSG starosta obce (Milan Berec) všetkých privítal a oboznámil s históriou 
i súčasným životom v obci. Potom predseda SSG informoval o činnosti SSG od 
posledného stretnutia v Považskej Bystrici (bulletin Sv.Gabriel, inaugurácie známok, 
stretnutie v Rakúsku, pečiatky k svätorečeniu Jána Pavla II.,...). Hospodárka SSG 
informovala o stave financií ako i o príjmu z 2% dane. Poďakovala všetkým, ktorí 
i finančne podporujú SSG. A potom sa rozprúdila diskusia: predseda ZSF M.Ňaršík 
informoval o projekte MDVRR SR, z ktorého i naše SSG môže čerpať určité financie; 
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J.Mička informoval o pripravovanej inaugurácii známky Dr. S.Zrubca v Trnave a tiež 
vyzval k práci s mladými v SSG; k diskusii s prácou s mladými sa pridal i J.Maniaček 
a J.Vallo; Ľ.Floch povzbudil členov SSG, aby o svojej činnosti písali i do Spravodajcu 
ZSF; J.Vallo informoval o tom, že Svetový kongres Weltbundu St.Gabriel sa neuskutoční 
v Ríme, ale najpravdepodobnejšie v rakúskom Rankweil; S.Fecsková informovala 
o akciách gabrielistov z Bardejova; hovorilo sa aj o nezáujme Slovenskej pošty 
konzultovať motívy s náboženskou tematikou so SSG; pozvanie bolo aj na inauguráciu 
známky Vianoce do Chynorian; S.Helmeš zhodnotil inauguráciu známky Svadobný palác 
v Bytči a Ľ.Adamčiak známky A.Hlinku v Ružomberku; ...  
 Myslím, že všetci, ktorí prišli na stretnutie (a bolo nás hodne – 41 členov a 5 hostí) 
sa mohli obohatiť duchovne i spoločensky. Len veľmi ťažko sa mnohí lúčili, no vlaky či iné 
spoje boli neúprosné. Už všetci sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré bude v Hlohovci 18. 
apríla 2015 (poznačte si už do kalendára!).  
 Poďakovanie patrí všetkým, ktorí toto stretnutie pripravili. 

JV 
 
 

Zvestovanie 
 

Nový zákon pozná viacero zvestovaní. Tri mesiace pred návštevou Gabriela 
u Panny Márie sa na pravej strane kadidlového oltára zjavil Zachariášovi anjel a zvestoval 
mu, že jeho dosiaľ neplodná manželka Alžbeta porodí syna. Zachariáš bol touto zvesťou 
tak zaskočený, že onemel (Lk 1, 5-20). Ešte jedno zvestovanie sa nachádza v Novom 
zákone – zvestovanie pastierom o narodení Spasiteľa (Lk 2, 8-15).  

Zvestovanie Panne Márii 
patrilo pravdepodobne už od 
počiatku medzi najobľúbenejšie 
námety výtvarného umenia. 
Jeho najstaršie zobrazenia sa 
však nie celkom zhodujú s tým, 
na čo sme zvyknutí: archanjela 
Gabriela zobrazujú bez krídel. 
Spočiatku sa totiž striktne dbalo 
na to, aby anjeli nepripomínali 
pohanské božstvá, ktoré sa zobrazovali tiež ako 
okrídlené bytosti (lietajúci Amor, ktorý strieľa ší-
py do svojich obetí, alebo boh – posol Hermes).   

Až keď grécko-rímske umenie a božstvá 
zapadli prachom, odvážili sa umelci kresliť 
anjelov s krídlami, čo malo predstavovať ich 
nebeskú príslušnosť a ich úlohu poslov z neba. 
Ďalším charakteristickým znakom bolo miesto, 
kde sa zvestovanie odohralo – pri studni. Táto 
tradícia čerpala z apokryfného Jakubovho proto-
evanjelia (11,1), kde sa spomína, že anjel sa prihovoril Márii pri studni, keď čerpala vodu. 
Od tých čias sa však mnoho vecí zmenilo. Ak porovnáme ikonu (z Kláštora sv.Kataríny na 
hore Sinaj, 11.storočie) z Cavalliniho mozaikou (rímsky chrám Trastevere, 13.storočie), 
tak na oboch sa vpravo nachádza Panna Mária sediaca na tróne. Anjel k nej prichádza 
zľava. V jednej ruke drží pútnickú palicu alebo žezlo (nie ešte ľaliu, ako sme zvyknutí) 
a pravou rukou žehná Panne Márii. Na oboch zobrazeniach samozrejme nechýba Duch 
Svätý, zostupujúci v podobe holubice na Pannu Máriu. Čo obe zobrazenia zvestovania 
odlišuje, sú Máriine gestá a predmety, ktoré drží v rukách. Na ikone drží vreteno 
a naťahuje z neho červenú niť. Opäť východiskom pre toto znázornenie je apokryfná 
tradícia, že Panna Mária prežila svoje detstvo v Jeruzalemskom chráme, pre ktorý tkala 
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a vyšívala liturgické predmety. Na Máriinu tkáčsku službu v chráme nadväzuje neskôr aj 
západné umenie, keď do scény zvestovania umiestňuje košík s prádlom. No vreteno a niť 
majú okrem apokryfnej tradície aj svoju oporu v Písme. Žalmista hovorí o Bohu: „Veď ty si 
stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky“ (Žalm 139,13). Vreteno a niť chcú 
teda v súlade s písmom vyjadriť, že Boží Syn si za pomoci Panny Márie v jej lone utkal 
telo. Ako vidíme, za touto skutočnosťou stojí Písmo a je to krásna metafora pre to, čo sa 
v Máriinom lone dialo počas nasledujúcich deviatich mesiacov.  

V západnom umení sa začali odvíjať dva motívy zvestovania. Jedno v Taliansku 
a druhé za Alpami, ktoré najviac reprezentovala flámska maľba. Pre taliansku maľbu je 
typické zobrazovať Pannu Máriu ako skromnú ženu v jednoduchom obydlí, v čom je 
talianska maľba bližšie k biblickým prameňom. Naopak za Alpami sa Mária zvyčajne 
znázorňuje ako vznešená dáma v pomerne honosne zariadenej miestnosti, pričom 
jednotlivé predmety nadobúdajú symbolický význam. Zastavme sa pri zvláštnostiach 
oboch zobrazení. Na oboch vyobrazeniach Panna Mária usilovne študuje Sväté písmo. 
Anjel k nej prichádza zľava. Na oboch zobrazeniach má ruky voľné bez predmetov. Na 
scéne je zobrazené vyjadrenie rozhovoru, ktorý prebieha medzi Máriou a Gabrielom. 
Dobre si všimnime gestá Gabrielových rúk. Jednoduchým spôsobom vyjadrujú všetko, čo 
čítame pri opise zvestovania v Lukášovom evanjeliu. Maliar tu znázorňuje rozhovor medzi 
Máriou a Gabrielom aj slovami, ktoré vpisuje do obrazu medzi tváre anjela a Márie. Medzi 
Gabrielove slová je vsadená Máriina odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Gabrielove slová tak akoby vytvárali priestor, v ktorom 
ľudská odpoveď nachádza uplatnenie a nadobúda nové rozmery. Za pozornosť stojí si 
ešte všimnúť, že sa už v tomto období v anjelových rukách objavuje ľalia. Vráťme sa opäť 
k severskej protiváhe talianskej maľby – k Flámom. V tomto období sa vyskytujú na 
obrazoch rôzne vysvetľujúce symboly. Najviac nám do očí udrie posteľ. Tento symbol sa 
nachádza aj na talianskych maľbách tých čias. Nie je to len doplnok miestnosti, ale má aj 
svoj význam – symbolizuje Máriino materstvo, ktoré sa započalo pri zvestovaní. Ďalšie 
predmety majú tiež svoj význam. Horiaca svieca je dosť výrečným symbolom nového 
života, ktorému Mária svojím fiat dala súhlas pri zvestovaní.  

V článku sú použité poštové známky s námetom Zvestovanie od rôznych maliarov, 
a to: Benin Mi.80, Dahomey Mi.365, Dahomey Mi.399, Dahomey Mi.544, Togo Mi.956. 
Námet Zvestovania vydalo na poštových známkach ešte veľa poštových správ.  

Podľa Ruženca 3/2012 napísal M. Baluška 
 
 

Organ – svätý znak na známkach 
 

Tohtoročné vydanie známok „Európa 2014“ bolo venované hudobným nástrojom. 
Vatikánska pošta prispela filatelistom do ich zbierky dvomi známkami a predstavila nám 
veľkolepé nástroje – organy – v Bazilike sv.Jána v Lateráne a v Chráme sv.Petra v Ríme.  

Potešili sa nielen filatelisti, ktorí zbierajú 
námet „Hudba“, ale aj tí, ktorí zbierajú sväté znaky 
na známkach. Význam témy vyplýva aj z doku-
mentov Druhého vatikánskeho koncilu, kde sa 
v jeho záveroch určuje, že píšťalový organ je 
najvhodnejší hudobný nástroj pri bohoslužbe. 
Lebo jeho hlas dáva lesk cirkevným obradom, 
pozdvihuje srdcia mocnejšie k Bohu a do nebies. 
Zároveň ustanovuje mať v úcte tieto veľkolepé 
nástroje. 

Organ pozostáva zo škálovito ladených píšťal, napájaných stlačeným vzduchom 
z mechov a zapínaných pomocou klávesov. Dlhá história organu siaha do 
predkresťanských čias. V Žalme 150, posledný zo Žaltára, ktorý zhudobnil Pitoni, Laudate 
Dominum, a ktorú mnohé spevokoly spievajú na záver slávnostnej svätej omše, sa 
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vyzývajú všetky živé bytosti chváliť Pána: Laudate Dominum in sanctis eius – Chváľte 
Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho za jeho činy 
mohutné, chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. Chváľte ho zvukom 
poľnice, chváľte ho harfou a citarou . Chváľte ho bubnom a tancom, 
chváľte ho lýrou a flautou... Všetko čo dýcha, nech chváli Pána. 
ALELUJA!  

Prvé inštrumenty tohto druhu boli jednoduché, pozostávali 
z niekoľkých píšťal a nosili sa na pleci. V 14.storočí sa stali obľúbené 
prenosné tzv. portatívy. Na obrazoch z tohto obdobia sa zachovala ich 
podoba. V Gente v Kostole sv.Bava je slávny gotický oltárny obraz 
„Klaňanie Baránkovi Božiemu“ od bratov van Eyckovcov,  na pravom 
krídle sú vyobrazení muzicírujúci anjeli 
(Rwanda, rok 1969). Maďarská  pošta v roku 
1973 v emisii „Starí majstri“ vydala známku Mi 
2911 a C.M. Tabuľový obraz sa nachádza 
v Kresťanskom múzeu v Ostrihome. 

Od 15.storočia sú známe veľké nádherné 
organy s viacerými klávesnicami pre ruky – 
nazývané manuály a s pedálom, ktorého 
klaviatúru ovládajú nohy. Vonkajšia schránka 
organu bola zas príležitosť pre rezbárov 
a umelcov. Na známkach spomínaných v úvode 
je možné vidieť takúto dekoráciu. Na známke 
nominálnej hodnoty 0,85 € je Biagi organ v 
Bazilike svätého Jána v Lateráne. Jeho staviteľ 
Luca Biagi (1548–1608) vytvoril skutočne 
majstrovské  dielo umenia a techniky. Dekoráciu 
vytvoril Giovani Battista Montano podľa návrhov 
G. della Porta. Ako vidieť aj na známke, 
pozostáva z troch častí oddelených stĺpmi, nad 
strednou najväčšou časťou je žehnajúci Boh 
Otec, na ľavej strane je socha sv.Gabriela a na 
pravej je Panna Mária. Na druhej známke 
s nominálnou hodnotou 0,70 € je organ z Chrámu sv.Petra. Nachádza sa na ľavej strane 
lode, na mieste starého organa. Bol postavený firmou Tamburini v roku 1974 a jeho tóny 
sa ozývajú počas všetkých slávnostných svätých omší, hlavne ktoré slávi pápež.  

Záverom je potrebné v krátkosti spomenúť Johanna Sebastiana Bacha (1685-
1750), slávneho barokového hudobného skladateľa a virtuózneho organistu. Napísal pre 
organ veľké množstvo skladieb, ale aj duchovnú hudbu, omše, oratóriá, organové 
koncerty. Jeho organová skladba Toccata a fúga d-mol je najznámejšia 
a najpopulárnejšia skladba všetkých čias.   

 Katarína Vydrová 
 
 

Sv.Martin de Porres a moja púť do Mexika 
  
    Na začiatku tohto tisícročia som bola na púti v Mexiku. Na 
prvom mieste to bola púť k Panne Márii Guadalupskej, pyramídy 
a iné zaujímavé stavby  pôvodných obyvateľov. V mestách, kde sme 
pozerali pamiatky, zastavili sme sa aj v niekoľkých kostoloch a tých  
je v Mexiku naozaj veľa. Zo 109 mil. obyvateľov Mexika je približne 
99 % katolíkov. 
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     Hneď v prvom kostole 
v hlavnom meste Mexiko bola na 
čestnom mieste sv.Ružena Limská.  
Kdesi vzadu neskoršie zbadala 
sv.Martina de Porres. Som  bratstve 
laikov sv.Dominika a sv.Ružena aj 
sv.Martin boli dominikáni, ktorí sú u 
nás veľmi obľúbení. Potom som si  
každom kostole zvlášť všímala sv.Ru-
ženu a sv.Martina. Obaja pochádzajú 
zo juhoamerického Peru, preto sú Mexičanom blízky.  
      Spomeniem mesto Puebla. Je to pekné moderné mesto a je známe automobilo-
vým priemyslom. Mesto má 1,7 mil. obyvateľov a 70 kostolov a kláštorov. Na moje 
potešenie sme boli v Dominikánskom kostole, kde na veľkom hlavnom oltári boli v radoch 
obrazy dominikánskych svätcov a v strede Panna Mária Ružencová. Skúšala som ich 
poznávať. Zhora sv.Dominik, Tomáš Akvinský, Albert Veľký, Pápež Pius V., Katarína 
Sienská, Ružena Limská,... Obrazy  smerom dolu boli stále menšie a menšie. Na samom 
konci, úplne dole na ľavej strane, bol aj sv.Martin s metlou v ruke. Uvedomila som si, že 
ak chcem v ďalšom kostole vidieť sv.Martina, musím ho hľadať vzadu alebo niekde na 
konci. 
     Zaujímavé bolo mesto Cholula /Čolula/, ktoré je najstaršie mesto strednej Ameriky, 
v ktorom je podľa sprievodcu 365 kostolov, tak ako dní v roku. Tie, ktoré sme si pozreli 
boli naozaj veľmi pekné. 
     V Mexiku je sv.Martin de Porres takmer v každom kostole, tak ako u nás sv.Anton 
Paduánský. 

V dominikánskej rodine je sv.Martina de Porres  3.novemba a slávi sa ako sviatok. 
Na Slovensku je dominikánsky konvent sv.Martina de Porres v Žiline a niekoľko 

Bratstiev laikov sv.Dominika. 
    Takže druhá časť mojej púte bola už púťou k sv. Martinovi de Porres. 

Svätý Martin de Porres je medzi svätými zástupcom 
ľudí čiernej pletí. 

Narodil sa v peruánskej Lime v roku 1579. Otec bol 
španielsky vojak a matka prepustená africká otrokyňa. Od 
matky, po ktorej mal čiernu poleť, dostal kresťanskú 
výchovu. 
     Keď otec opustil Martina i jeho matku, mladý Martin 
nezatrpkol. Žiaľ a prázdnotu prekonal tak, že sa celým 
srdcom obrátil k Bohu, o ktorom vedel, že nikoho neodmietne. Keď kľačal pod krížom, cítil 
túžbu pomáhať takým, ako je on sám, núdznym, opusteným a najmenším jeho svete. 
    Vyučil sa za holiča, čo vtedy znamenalo byť zároveň chirurgom, lekárom, zubárom 
a lekárnikom. Stal sa uznávaným odborníkom najmä v prírodnom liečiteľstve. 
     Martin sa úplne stotožnil s domorodými indiánmi, ktorí žili ako porazený národ. 
Španieli si ich úplne podmanili, keď v roku 1533 dobyli Peru. Zblížil sa aj s africkými 
otrokmi a so všetkými miešancami vo svojom meste, ktorí  ťažko pracovali  v baniach na 
zlato a striebro.  

Jeho srdce túžilo pomáhať všetkým. Hovoril: „Nemôžem 
odmietnuť chudobných.“ Ako liečiteľ nebral za svoju prácu odmenu 
od nikoho – ani od bohatých,  Martin de Porres pomáhal núdznym 
tak, že ho nazvali predchodcom moderného sociálneho pracovníka. 
    Jeho túžbou bolo stať sa dominikánom. Ako 15-ročný 
požiadal o prijatie medzi laikov sv.Dominika v konvente Panny 
Márie Ružencovej v Lime. Regula nedovoľovala človeku čiernej 
pleti zložiť sľuby. Po odmietnutí sa Martin stal členom ružencového 
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bratstva a prijali ho do kláštora ako vrátnika. Dominikánov tak oslovil príkladný Martinov 
život, že nielen že ho prijali medzi laikov sv.Dominika, ale trvali na tom, aby zložil sľuby 
ako rehoľný brat. 

Po sľuboch sa v  kláštore  staral o chudobných a chorých. Martin to robil s pokorou 
a obetavou láskou. Každý deň rozdával stovkám ľudí zbytky z kláštornej kuchyne. Keď sa 
mu jedlo míňalo modlil sa: „Nech ho Boh rozmnoží skrze svoje nekonečné 
milosrdenstvo!“ Vždy mal jedlo pre každého. Navštevoval väznice,  domy, chatrče 
Indiánov a otrokov, aj rodiny, ktoré sa ocitli v núdzi. Martinova štedrosť patrila všetkým. 
Nielenže rozdával almužny ale keď bolo treba aj o ne prosil. Na starosti mal aj 
hospodárstvo a upratovanie 
kláštora. 
      Rozšírila sa o ňom 
legenda, že je neuveriteľným 
ochrancom zvierat. Keď sa 
v kláštore veľmi rozmnožili hlo-
davce, zobral jednu myšku do 
ruky a vysvetlil jej, že nemôžu 
žiť tam, kde má kláštor jedlo 
pre chudobných, ani v oblečení 
pátrov a už vôbec nie v sakristii. Zobral veľký kôš, do ktorého na jeho láskavé 
napomínanie vošli všetky hlodavce. Vyniesol ich za hranice kláštora. Tam im občas niečo 
zaniesol, aby nemali hlad. 
    Martin dokázal objasňovať zložité teologické otázky, hoci nikdy neštudoval 
teológiu. Keď bolo treba, objavoval sa v tom istom čase na dvoch rôznych miestach. Bol 
obdarovaný charizmami zázrakov a levitácie.  
       Zomrel 59 ročný na maláriu 3.novembra 1639. Ku hrobu ho vraj niesli preláti 
a šľachtici. Pri jeho hrobe sa stávalo veľa zázračných uzdravení. Prípravný proces 
kanonizácie začal už v roku 1660. Niektorým sa nepáčilo, aby mulat mal byť povýšený na 
oltár.  
      Martin de Porres bol blahorečený 29.októbra1837  a svätorečený  pápežom Jánom 
XXII. 6.mája1962. Pri kanonizačnej bohoslužbe pápež o ňom povedal: „Zvláštnou láskou 
si zamiloval najsvätejšiu sviatosť: skryl sa v sakristii kostola, klaňal  mnoho hodín a túžil 
sa sýtiť ňou čím častejšie... Tento svätec svojím slovom, príkladom a cnostným životom, 
vedel získavať druhých pre Krista a dokáže  i teraz zázračne povzniesť našu myseľ 
k nebu.“  

                                                                                                Iglárová 
 
 

Krumlovská Madona 
 
       V polovici novembra 2014 Rakúska pošta vydala 
prvú vianočnú známku s kresťanským motívom. Na 
známke nominálnej hodnoty O,70 € je gotická socha 
Panny Márie s Ježiškom, nazývaná Krumlovská 
Madona. V súčasnosti je uložená v Kunsthistorisches 
Museum vo Viedni. 
       Krumlovská Madona je polychrómovaná vápen-
cová socha 112 cm vysoká. Pochádza z roku okolo 
1393 od neznámeho českého Majstra z Krumlova. V 
 roku 1910 bola socha nájdená v súkromnom dome 
v Českom Krumlove, odkiaľ sa dostala do viedenského 
múzea. 
       Socha je názorným príkladom tvorby z gotické-
ho obdobia tzv. krásnych Madon, inšpirovaných vzormi 
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francúzskej gotiky. Tvár Madony a Dieťaťa majú elegantnú fyziognómiu, svetlú hladkú 
pleť.  
      Majster Krumlovskej Madony činný okolo r.1390 až 1400 je predstaviteľom tzv. 
krásneho slohu v českom kamenosochárstve, tvorca nežných postáv v elegantnom 
esovitom postoji. Krásny sloh v Čechách vznikol v období vlády Karolovho syna, Václava 
IV. Replika Krumlovskej Madony z viedenského múzea sa nachádza v Národnej galérii 
v Prahe. Ďalšie Madony sa nachádzjú v Plzni, Jihlave a inde.  

                                                                                                                Katarína Vydrová 
  
 

Cyrilo-metodská misia vo filatelii  
 
V minulom roku celým Slovenskom rezonovali podujatia bezprostredne súvisiace s 

1150.výročím príchodu vierozvestcov sv.Cyrila a sv.Metoda na územie našich predkov. 
Epicentrami duchovných i reálnych dianí súvisiacich so spolupatrónmi Európy boli Nitra, 
Šaštín, v Terchovej Cyrilo-metodské dni a mnohé ďalšie. Táto tradícia bola naplnená 
sv.omšami, liturgiou, procesiami, duchovnými koncertmi, výstavami i vydaním niekoľkých 
kníh. Boli to hrádze proti postupujúcej devalvácii myšlienok a skutkov proti Cirkvi. Boli to 
aj darčeky pre všetkých. Každá vydaná kniha sa stane dokumentom, ku ktorej sa budú 
vracať generácie.  

Do širokospektrálnych podujatí či do kroniky 
zdokumentovania Cyrilo-metodskej misie prospela aj 
filatelia. Prispeli dvaja autori publikácie Cyrilo-metodská 
misia vo filatelii MVDr. Milan Šajgalík a PhDr. ThDr. Ivan 
Kiko, PhD.  

Ak mám podať recenziu vyššie uvedenej 
publikácie, vynasnažím sa objektívne vyjadriť k jej 
obsahu, forme a zámeru.  

Obsah publikácie vyjadruje motto na jednej z 
prvých stránok knihy: Čo všetko nám môžu povedať 
poštové známky alebo Krajina pod Tatrami, jej história 
od prvých dotykov s kresťanstvom po Dedičstvo otcov - 
zobrazené na domácich poštových známkach a 
pečiatkach. Publikácia na 152 stranách s vkusnou 
obálkou vytlačil LÚČ, Bratislava. Obsah okrem 
príhovorov a úvodného slova má 44 častí. Postup, aký 
autori čo do obsahu zvolili je chronológia textu. V 
podstate tento postup dodržali. V snahe čo najviac o danej časti povedať a ilustráciami 
doložiť, pridávali aj ďalší materiál, ktorý, som názoru, vyžadoval by si samostatnú časť 
(napr. už v úvodnom slove na str. 14, 15 príležitostné pečiatky k Bratislavským 
zberateľským dňom, Finále olympiády mladých filatelistov a i.) Napriek uvedenému táto 
formalita, ktorú si môže povšimnúť prísnejší čitateľ nemá vplyv na bohatosť použitého 
textového a ilustračnému materiálu, pretože autori sústredili všetok filatelistický materiál, 
čím potvrdili svoju zberateľskú úroveň a odbornosť. Spomenuté rozčlenenie by možno 
"prevzdušnilo" publikáciu pri jednotlivých ilustráciách a zrejme i viac sprehľadnilo. Dá sa 
plne pochopiť autorov, že mali snahu šetriť plochu listov, aby sa čo najviac zmestilo a 
reprodukovalo, preto ukrátili grafiku na FDC reprodukovaním ich malých rozmerov (str. 
41, 71, 89 a i.) prípadne tam vtesnali text (str. 51, 90, 132 a i.) Je pravdou, autori na to 
upozornili, avšak ilustrácie v tejto téme nielen dotvárajú, ale aj zvýrazňujú obsah.  

Po obsahovej stránke autori jednoznačne preukázali, že popri tom duchovnom 
majú radi Slovensko, jeho krajinu a ľud čo vyslovili cez poštové známky a ďalší 
filatelistický materiál v širších súvislostiach. Je kladom, že použili materiál z obdobia 
1.ČSR, Slovenského štátu i Prvej slovenskej republiky a dali návod aj budúcim tvorcom 
čo patrí do budovania zbierky alebo tvorby exponátu. Predmetná téma nemá filatelistické 
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rarity, ale má v existencii filatelistického materiálu výpovednú hodnotu kresťanskej témy. 
Autori preukázali, že sú kvalifikovaní s hlbokými poznatkami a informačným zázemím. 
Všetko uvedené je historicky podložené. Publikácia nedáva dôvod k špekulácií, ktorou je 
súčasná doba presýtená a z istých mediálnych kruhov proti kresťansky svorkami bulvárov 
zameraná.  

Publikácia je pre čitateľov filatelistickou monografiou danej témy, je pre 
začiatočníkov i pokročilých a preto sa patrí autorom poďakovať. Na jej základe sa bude 
ďalšou známkovou tvorbou rozvíjať poznanie, ktoré nikdy nebude ukončené, pretože len 
postupne si uvedomujeme, čo poslanie Cyrilo-metodskej misie pre náš národ znamenalo 
a to je naďalej neobmedzené časom. O to je táto téma pôsobivejšia a príťažlivejšia. Dáva 
možnosť zamýšľať sa nad jej hĺbkou čitateľovi či prípadnému tvorcovi exponát, aby v 
zmysle vlastného ponímania zvýrazňoval momenty misijnej činnosti čo je jedným zo 
zámerov témy. Neviem či u autorov ide o publikačný debut, rozhodne však preukázali 
vysoký odborný štandard so zdatnosťou podať slovom a ilustráciami spätosť s témou. 
Autori v závere uviedli zdroje a pramene a poďakovali MDVRR SR za finančnú podporu v 
rámci Národného programu aktívneho starnutia (na roky 2014-2020), ako aj ďalším 
orgánom a inštitúciám, ktoré na vydanie publikácie prispeli. 

Otto Gáťa 
 
 

Niekoľko zaujímavostí z histórie pápežov 
 
• Aké mali niektorí povolanie pred voľbou za pápeža ? 
  - Pápež Eusébius (rok pontifikátu 310)  bol pôvodným povolaním lekár. 
  - Pápež Bonifác VII. (1294 - 1303) bol advokátom. 
  - Pápež Pius II. (1458 - 1464) bol literátom a básnikom 
  - Pápež Inocent X. (1644- 1655) bol sudcom.  
  - Roľnícky pôvod mal pápež Ján XXIII. 
• Najkratší čas bol pápežom Štefan II. Zvolený bol 23.3.752 a 25.3.752 

zomrel. Jeho nasledovník si zvolil meno tiež Štefan II. 
• Najviac pápežov v období sto rokov bolo zvolených medzi rokmi 867 - 

965, až 28 pápežov. 
•  Svoje zvolenie za pápeža vyhlásil doteraz jediný pápež 

v celej histórii pápežov - pápež Pius IX.  Na konkláve v 
júni 1846 bol kardinál Giovanni Ferretti poverený čítaním 
mien na volebných lístkoch a sčítaním hlasov. Pri 
oboznamovaní mien na prvých 18 hlasovacích lístkoch 
bolo jeho meno. Postupne zostal z toho ustrašený a hlas 
mu chvel. Potom prišli aj iné mená. Vydýchol si. Avšak, keď na ďalších lístkoch sa 
opakovalo jeho meno a bolo to už po 36. raz, čo boli dve tretiny všetkých hlasov, 
povedal: Tak som sa stal pápežom!  

• Pápež Ján Pavol II. bol prvým pápežom, ktorý nosil 
náramkové hodinky  a prvým, ktorý nemal okuliare, ale 
namiesto nich kontaktné šošovky. 

• Zvolením kardinála za pápeža je jeho povýšenie. Jeho 
ponížením je, že od toho času nemá nijaký plat, nemá 
ani cent. Nemá nijaké konto v banke. (Aký rozdiel od 
politikov!) 

• Od roku 1870 je Sixínska kaplnka 
pravidelným miestom konania konkláve 
(voľby) nového pápeža. 

                                   - og - 
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  Niekoľko zaujímavostí o Vatikáne 
  
• Vatikán je najnavštevovanejšou krajinou na svete (v prepočte na jedného obyvateľa). 
• Vo Vatikáne žije asi 1100 obyvateľov a polovica z nich má vatikánske občianstvo. 

Kardináli sú vatikánskymi občanmi, aj keď žijú inde vo svete. 
• Vo Vatikáne pracuje viac ako tri tisíc osôb. Neexistuje tam nijaké súkromné podnikanie. 
• Rádio Vatikán vysiela v 33. jazykoch. 
• Vatikánsku hymnu skomponoval francúzsky hudobný skladateľ Charles Gounod. Raz 

týždenne ju počuť z Rádia Vatikán. 
• Vatikán má svoje identifikačné značky všeobecne i na dopravných prostriedkoch 

označením S.C.V. (Stato Citta Vaticano). Číslovanie majú od 1 do 142. 
• Od roku 1929 ako novodobý cirkevný štát Vatikán vydáva poštové známky s textom 

Poste Vaticane. 
• Prelety všetkých lietadiel nad Vatikánom sú zakázané. 
• Vatikánska knižnica nepatrí svojou rozlohou medzi najväčšie na svete, ale bohatstvom 

kvality kníh a rukopisov áno. Má asi milión kníh, sto tisíc rytín, a sto tisíc rukopisov. 
Medzi nimi rukopisy Galilea, Koperníka, Erazma, Napoleóna, Michealangela a mnohých 
kráľov a panovníkov. 

• Vatikánska železničná sieť je najkratšia na svete. Má len 800 metrov. Nemá stály 
cestovný poriadok. Po nej sa prepravuje tovar do Vatikánu. Železničná stanica je z 
ružového, zeleného a žltého mramoru, preto je všeobecne nazývaná - cukríková. 

• Prechádzka okolo múrov Vatikánu trvá 60 minút. 
• Apoštolský palác má 1400 miestností, 12 523 okien a 22 nádvorí. 
• Na záver, ľudovo povedané nevšedosť: Jeden z prezidentov USA  je vyobrazený ako 

anjel pri sv.Terezke z Lisieux. Keď mal John F.Kennedy 22 rokov a bol na prázdninách 
v Anglicku, bol modelom sochárovi, ktorý na zákazku Vatikánu zhotovil sochu 
okrídleného anjela pre uvedený oltár.  

• A to je všetko. Môže byť pochopiteľne podstatne viac.  
                                   - og - 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
6.11.2014: Dejiny colníctva 
- nominálna hodnota: 1,00€ (tlač v hárčekoch s troma známkami) 
- autor výtvarného návrhu známky: prof. akad. mal. Róbert Jančovič 
- rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s 
ofsetom 
- náklad známok: 90.000 kusov  

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

Oblasť cla je v súčasnosti na našom území upravená na európskej úrovni jednotne 
Colným kódexom, pretože územie SR je súčasťou colného územia Európskej únie. 
Orgánmi štátnej správy v oblasti colníctva sú Ministerstvo financií SR, Finančné 
riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy a colné úrady.  

 Naše územie bolo od pradávna križovatkou 
významných obchodných ciest. Prvý štátny útvar na 
našom území, Veľká Morava, mal rozsiahle 
obchodné styky. Z tohto obdobia sa zachoval jeden 
z najstarších colných poriadkov a to 
Raffelstettenský colný poriadok (vlastným názvom v 
latinčine Inquisitio de theloneis Raffelstettensis ) z 
rokov 903 − 904, ktorý sa uplatňoval aj na našom 
území, a poukazuje na colnú prax veľkomoravských 
obchodníkov pri dovoze a vývoze tovaru. Preto aj 
symbolicky, pri príležitosti 1110.výročia jeho 
uplatňovania, si pripomíname počiatky a samotné 
dejiny colníctva na našom území, ktoré sa stali 
námetom poštovej známky a hárčeka. 
Motívom poštovej známky je averz a reverz 
strieborného poldenára franského kráľa Karola 
Prostého z rokov 898 − 929, vyrazený mincovňou 
Bledonis lokalizovanou vo francúzskom meste 
Lons-le-Saunier, ktorý bol nájdený v roku 1965 
rámci výskumu základov Kostola sv.Martina v Nitre 
na Martinskom vrchu. Ide o vzácny prípad, kedy je 
na našom území zdokumentovaný výskyt 
cudzokrajnej mince ako platidla. Nepochybne ide o najstarší dôkaz výskytu platidla na 

našom území za účelom napomáhania 
medzinárodným obchodným vzťahom a 
postupného  nahrádzania výmenného 
obchodu platidlami. Na kupónoch známky je 
zobrazený patrón colníkov, sv.Matúš, v 
podobe anjela prevzatého z karolínskej 
slonovinovej rezby a kaligrafická značka 
franského kráľa Ľudovíta Dieťaťa z 

Rafelstettenského colného poriadku s názvom originálneho 
rukopisu Inquisitio de Theloneis. Ten sa zachoval len vo forme 
opisu z rokov 1254 – 1265 nazvanom Codex traditionum 
ecclesiae Pataviensis ab Ottone de Lonsdorf, pričom je 
deponovaný v Bavorskom hlavnom štátnom archíve v Mníchove. 
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Hárček poštovej známky nakoniec dopĺňa obrazové 
stvárnenie evanjelistu Matúša, patróna colníkov, 
vytvoreného podľa predlôh dobových karolínskych 
rukopisov Remešskej školy. 

Motívom FDC sa stalo tiež spracovanie predlohy 
karolínskej knižnej maľby z 10.storočia s motívom 
najvýznamnejšieho franského kráľa Karola Veľkého a 
jeho syna Pipina, ktorý reprezentuje spôsob kreovania 
právnych ediktov v období raného stredoveku. 
 K emisii vyšiel i pamätný list vydaný pri príležitosti 
výstavy 68° SALON PHILATÉLIQUE 
D´AUTOMNE PARIS 2014 v náklade 
1.900 kusov a tiež príležitostná pošto-
vá pečiatka, ktorej autorom je Adrian 
Ferda. 
 
 
13.11.2014: Vianočná pošta 2014 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,45€) 
- autor výtvarného návrhu známky: Anastázia Lakatošová (8 rokov) 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset 
- náklad známok: 1,000.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto 
známke nasledovné: 
 Písanie Ježiškovi patrí u nás neodmysliteľne k Vianociam. A 
práve Vianočná pošta umožňuje túto emočne silnú tradíciu naplniť. 
Deti majú možnosť poslať svoje vianočné priania na adresu „999 
99 Ježiško“, pričom dostanú od Ježiška odpoveď. Ježiško si preberá svoje listy z poštovej 

schránky v Rajeckej Lesnej počas celého 
roka. Odpovedá na ne vždy pred 
Vianocami. Svoju odpoveď posiela 
každému, kto na list napíše spiatočnú 
adresu. Celkovo za 15 rokov Vianočnej 
pošty prišlo Ježiškovi 1 332 098 listov. V 

jubilejnom 15.ročníku napísalo Ježiškovi 83 436 detí, ale 
aj ich rodičov a starých rodičov. Stovky listov prišli zo 
zahraničia, najmä z Taiwanu, Hong Kongu, Českej 
republiky, Nemecka, Rakúska či Bieloruska. Ježiško 

dostal listy aj z Malajzie, Macaa, Číny, Austrálie, Kanady a takmer celej Európy. Na 
všetky listy odpísal v angličtine. Aj tento rok pokračuje Slovenská pošta vo vydaní emisie 
poštovej známky „Vianočná pošta“. Námetom detskej známky je tento raz kresba od 

Anastázie Lakatošovej z Komárna, ktorá poslala 
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svoju kresbu Ježiškovi. Do súťaže, ktorá bola vyhlásená v predchádzajúcom ročníku 
Vianočnej pošty, bolo poslaných 1 700 výtvarných návrhov. K Vianočnej pošte budú 
nakoniec pripravené aj štyri príležitostné poštové pečiatky, ktoré sa budú postupne 
požívať počas štyroch adventných týždňov.   
 K emisii vychádza FDC i známkový zošitok. Námetom prítlače na FDC (tiež vrch 
známkového zošitka) je taktiež detská kresba v podobe dvoch snehuliakov od Viktórie 
Kraslanovej. Motívom FDC pečiatky je anjel, ktorého nakreslila Leila Alexandra Paálová. 
Oba motívy boli vybrané z kresieb, ktoré prišli Ježiškovi.  
 
14.11.2014: Vianoce 2014: Narodenie – 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: 2,000.000 kusov  

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

Fenomén historizujúcich sklomalieb prelomu 19. a 20.sto-
ročia sa svojho docenenia na Slovensku dočkal iba nedávno (Ilona 
Cónová a kol. Vitráže na Slovensku. Bratislava 2006). Ich 
neorenesančný a neoklasicistický štýl pretrvával v podstate od polovice 19.storočia až do 
medzivojnového obdobia. Sú nielen ukážkou profesionálneho remeselného spracovania; 

napokon – v tomto období fungovalo v okolitých 
krajinách, najmä v Rakúsku a v Čechách, už mnoho 
špecializovaných firiem. Neraz ale ich ručne maľované 
detaily či modelácia postáv a ich inkarnátov (tvárí, rúk a 
pod.) presahujú dobový štandard a radia ich do dejín 
maliarstva aj v nadregionálnom kontexte. Navyše, 

nerigorózne kombinácie rozličných štýlov korigujú tiež vžité 
predstavy o striedaní slohov a neustáleho umeleckého pokroku. 

Súbor ôsmich vitráží Rímskokatolíckeho farského kostola 
Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch (okres Partizánske) je 
ucelenou kolekciou sklomalieb, ktorých vyhotovenie v roku 1933 pre 

chrám inicioval jeho vtedajší kňaz a kanonik Ignác Wohland (1902–1955). Niet preto divu, 
že jedným z námetov sa stala postava jeho 
patróna, sv.Ignáca z Loyoly – zakladateľa rádu 
Spoločnosti Ježišovej (Jezuiti). Na okne je 
znázornený v momente mariánskej vízie, motívu, 
ktorým sa jeho hagiografická legenda hlási k 
odkazu sv.Bernarda z Clairvaux: Kľačiac v 
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čiernom rádovom rúchu s modrým plášťom, tvár v profile, 
hľadí na tróniacu Bohorodičku s Ježišom – dieťaťom na 
kolenách, ktorá sa zjavila v presvetlenom oblaku pred 
ním. Skalné prostredie scény je doplnené niekoľkými 
atribútmi: krucifixom i otvorenou knihou s typickým 
monogramom IHS, nechýba ani dedikačný nápis 
zvečňujúci farára Wohlanda. A kým figurálne výjavy 
čerpajú z tradície renesančnej ornamentiky i dekoru, 
ďalšie výplne okien sú pomerne asketické. Striedajú 
diagonálnu mriežku bielych tabúľ skla s lemovaním 
geometrickými či vegetabilnými páskami s motívom kríža 
či listov a kvetov. Hoci aj len periférne, do výzdoby sa tak 
dostávajú aj novšie formálne impulzy známe zo secesie 
a štýlu zvaného art deco. 

Známka okrem tlačových listoch po 50 kusov 
vychádza i v tlačových listoch po 8 kusov známok s per-
zonalizovaným kupónom, ktorý pripomína 25.výročie 
prinesenia betlehemského svetla na Slovensko 
slovenskými skautmi (náklad: 168.000 známok). Tiež 
vychádza FDC i celinová pohľadnica (bez prítlače) 
v náklade 5.000 kusov a prítlač na celinovej pohľadnici „200.výročie obnovenia 
spoločnosti Ježišovej“ v náklade 1.500 kusov.  
 
5.12.2014: Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921-2011). 
- nominálna hodnota: 0,60€ 
- autor výtvarného návrhu známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová 
- rytec známky: Mgr. art. Ľubomír Žálec ArtD. 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou 
- náklad známok: 300.000 kusov  

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

JUDr. Severín Zrubec (* Lúčnica nad 
Žitavou, 5.11.1921 – † Bratislava 11.3.2011) žil a 
pracoval v Bratislave. Tam aj získal doktorát práv 
na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity (1948). 
Pracoval ako právnik v rôznych organizáciách, naposledy na Ministerstve 
poľnohospodárstva ČSSR (1968–1981), odkiaľ odišiel v roku 1982 do dôchodku. 
Pochovaný je v jeho rodnej obci. 

Filatelistická verejnosť ho pozná ako 
úspešného vystavovateľa, publicistu, 
zväzového funkcionára, člena domácich i 
zahraničných porôt pre hodnotenie 
exponátov. V organizovanej filatelii pôsobil 
viac ako 50 rokov. Angažoval sa za 

moderné chápanie filatelie ako záujmovej činnosti s 
výrazným kultúrnym a spoločenským poslaním. Od roku 
1952 bol členom Zväzu slovenských filatelistických 

spolkov. S jeho menom je úzko spojené úsilie o obnovu Zväzu slovenských filatelistov 
(1969). Dve funkčné obdobia viedol zväz ako predseda (1969 − 1979) a ďalšie dve 
funkčné obdobia pôsobil ako podpredseda. Za svoju činnosť bol ocenený mnohými 
vyznamenaniami, spomeniem len Zlatý čestný odznak ZSF a Laureát Ceny ZSF 2000. 
Pracoval ako člen Komisie námetovej filatelie FIP (1974−1984) i ako člen Medzinárodnej 
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poroty FIP (1973−2011). Jeho meno sa zapísalo zlatými písmenami do histórie 
slovenskej i európskej filatelie. 

Exponát „Dnes sa točia rotačky“ bol 
vystavovaný počas 28 rokov na niekoľkých 
desiatkach výstav doma i zahraničí. Na 
piatich svetových výstavách pod patronátom 
FIP a 22 medzinárodných výstavách získal 4 
zlaté, 17 pozlátených a 7 strieborných 
medailí. V roku 1998, kedy ukončil 
vystavovateľskú činnosť, daroval svoju 
rozsiahlu tematickú zbierku „Tlač a kniha“ do 
Múzea knižnej kultúry v Trnave. V dobrom 
človekovi a vynikajúcom filatelistovi žil aj 
človek básnik, ktorý dlhé roky písal poéziu. 
Počas rokoch 2003–2005 vydal štrnásť 
útlych zbierok subjektívnej lyriky, 
adresovaných hlavne priateľom a známym: 

Tradičná známka s kupónom 
vydávaná každoročne k Dňu slovenskej 
poštovej známky a filatelie je pôsobivo 
koncipovaná ako lichobežník s dvoma 
trojuholníkovými kupónmi, na ktorej 
dominuje jeho portrét s autogramom. Do 
pravého kupónu zasahuje vyobrazenie jeho 
prvej zlatej medaily získanej na Svetovej 
výstave PRAGA 1962, do ľavého kupónu zasahuje logo Spoločenstva Sv.Gabriela, 
ktorého bol spoluzakladateľom (1992). Na FDC je celina s prítlačou (J. Fándly, 1991) 
vydaná ZSF a zaslaná na jeho adresu, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Múzea 
knižnej kultúry v Trnave. 
 K emisii vychádza i pamätný list v náklade 1.500 kusov. 
 
20.9.2014: Anketa o najkrajšiu známku 2013 
Poštový lístok s prítlačou: CDV 192/14 
Grafická úprava: Adrian Ferda 

Na prítlači je víťazná známka k 1.150.výročiu 
príchodu sv.Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 

 
 
 
 
 
 
5.10.2014: 90.výročie konania MMM v Košiciach 
Autor výtvarného návrhu: akad. mal. Peter Uchnár 

Na FDC je prítlač so siluetou dómu sv.Alžbety 
v Košiciach. 
 
14.11.2014: Cena sv.Gabriela 
Pamätný list: 049 Pal542/14 
Formát: A4 
 S víťazným hárčekom „1.150. 
výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda 
na veľkú Moravu“. 
PPP – návrh: Adrian Ferda 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
15.10.2014: Chrám sv.Víta 
- nominálna hodnota: 58.-Kč – hárček  
- autor výtvarného návrhu známky: Ján Kavan 
- rytec známky: Miloš Ondráček 
- technika tlače: čierna oceľotlač z plochej dos-
ky kombinovaná s plnofarebným ofsetom 

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

Transpozice klečícího Arnošta z jeho gra-
duálu a první zobrazení katedrály ze Schedelo-
vy norimberské kroniky 1494. Na aršíku je styli-
zovaná katedrála dnešních dní vzývaná anděly 
převzatými z obrazu tzv. Kladské madony. 
Arnošt jej věnoval klášteru Augustiniánů, který 
ve svém rodišti založil. 

Chrám sv.Víta, Václava a Vojtěcha je 
dominantní stavbou Pražského hradu. Jedná se 
o trojlodní gotickou katedrálu se třemi věžemi a 
sídelní kostel arcibiskupa pražského. Současná 
stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344–1419, 1490–1510, 1556–
1593 a 1873–1929 (západní část). V letech 1060–1920 byla zasvěcena třem významným 
českým světcům – sv.Vítovi, sv.Václavovi a sv.Vojtěchovi. Do roku 1997 byl používán 
název chrám svatého Víta, proto je zkrácené označení svatovítská katedrála, nebo 
katedrála svatého Víta dosud zažitý název. V roce 1997 obnovil tehdejší pražský 
arcibiskup Miloslav kardinál Vlk dřívější název katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha. 

 Dne 21.listopadu 1344 Karel IV., tehdy ještě kralevic a markrabě moravský, položil 
s dlouholetým přítelem, Arnoštem z Pardubic, s otcem Janem Lucemburským a s bratrem 
Janem Jindřichem, základní kámen katedrály sv.Víta v souvislosti s povýšením pražské-
ho biskupství na arcibiskupství. Hlavním architektem byl Matyáš z Arrasu. Stavbu zahájil 
východním kněžištěm, aby se co nejdřív mohly sloužit mše. V chóru ve tvaru podkovy 
zbudoval osm kaplí se shodným půdorysem, jimž odpovídají lichoběžná pole ochozu. 
Buduje závěr chóru s arkádami až po triforium. Staví východní část dlouhého chóru s 
jednou kaplí na severní a dvěma na jižní straně. Na jihu zahajuje stavbu včetně 
obvodového zdiva kaple svatého Kříže, která byla zprvu umístěna samostatně mimo 
rozestavěnou část katedrály, na severu začíná sakristii. Po smrti Matyáše z Arrasu 
převzal roku 1356 vedení stavby Petr Parléř, který pocházel z významného stavitelského 
rodu. V katedrále sv.Víta použil tehdy neobvyklou síťovou žebrovou klenbu tzv. 
Parléřovského typu, jež je vlastně klenbou valenou s výřezy na okna s krásným 
zdobením, tehdy ještě nosných žeber.  

Sv.Vít je trojlodní katedrála s příčnou lodí, triforiem a věncem kaplí. 
Nejvýznamnější z nich je kaple sv.Václava, postavená nad jeho hrobem. Tuto téměř 
kubickou místnost Parléř zaklenul do té doby neznámou klenbou hvězdicového vzoru, 
jejíž podpory se oproti tradičním klenbám přesunuly z rohů místnosti do třetin stěn. 
Svatováclavská kaple byla vysvěcena 1367 a do roku 1373 vyzdobena. Vedle kaple 
svatého Václava vznikla do roku 1368 jižní předsíň a v jejím patře korunní komora, kde 
jsou uloženy české královské korunovační klenoty. Parléř poté založil velkou neboli 
zvonovou věž, kterou jeho nástupci dovedli až do výše 55 metrů. Chór byl zaklenut a 
dokončen roku 1385. Po smrti Karla IV. Parléř ještě pokračoval v díle, ale dvacet let po 
císaři zemřel i on. Zájem následovníků pak opadl. Parléřovi synové zatloukli staveniště 
stěnou z prken a fragment chrámu uzavřeli zdí. Katedrála tak zůstala pro dalších pět set 
let torzem. Za éry Vladislava II. Jagellonského byla postavena pozdně gotická královská 
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oratoř, jejíž autorství se připisuje architektovi Benediktovi Riedovi a provedení Hansi 
Spiesovi. Propojuje katedrálu se Starým královským palácem. Po velkém požáru Hradu a 
Malé Strany v roce 1541, který zničil mnoho staveb, byla během následujících oprav 
v letech 1556–1561 postavena západní Wohlmutova kruchta, uzavírající nedostavěnou 
katedrálu. Z roku 1770 pochází měděná barokní helmice věže, kde jsou také zavěšeny 
zvony.  

Západní část lodi a průčelí se dvěma osmdesátimetrovými věžemi, byla přistavěna 
v letech 1873–1929 podle projektu Josefa Krannera a Josefa Mockera. Po jeho smrti 
(1899) převzal vedení Kamil Hilbert. V září 1929, za účasti prezidenta Tomáše G. Masa-
ryka a arcibiskupa Františka Kordače byla dokončena dostavba katedrály u příležitosti 
tisíciletí zavraždění svatého Václava. Mimo bohoslužby slouží chrám jako pokladnice 
českých korunovačních klenotů, mauzoleum českých králů a galerie sochařských a 
malířských portrétů. Na výzdobě západní části katedrály se podílela řada význačných 
umělců – František Kysela, Max Švabinský, Alfons Mucha, Karel Svolinský, Otakar 
Španiel, Vojta Sucharda a další. V letech 1934 až 1935 upravil hrobku českých králů 
architekt Kamil Roškot, na erbech spolupracoval sochař Ladislav Kofránek. V 50.letech 
byla opravena jižní předsíň s novými vraty a zádveřím podle návrhu architekta Jana 
Sokola.  

Dekretem kardinála Vlka ze dne 23.dubna 
1997, k tisíciletému výročí smrti sv.Vojtěcha, 
byla katedrála zasvěcena svatému Vítovi, 
Václavovi a Vojtěchovi, neboť toto zasvěcení 
dostala už předchozí románská bazilika 
Spytihněva II. od biskupa Gebharta v roce 1074. 
V prosinci 2011 se v ní konal státní pohřeb 

Václava Havla, první od roku 1875. 
Přitlač na FDC: kompozice s použitím podobizen těch, 

co se o katedrálu zasloužili jako první. Hlavy se v dolním 
triforiu zachovaly značně poškozené, přesto působí svými 
oduševnělými výrazy a typovou rozmanitostí. Od spodu je to 
Karel IV, Jan Lucemburský, Arnošt z Pardubic, pak první a 
druhý stavitel a architekt Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. V 

kompozici se jimi prolínají takzvaná volná žebra Parléřovy klenby z jižní předsíně. 
 
5.11.2014: Vianoce - Lada 
- nominálna hodnota: A (13.-Kč) 
- autor výtvarného návrhu známky: Josef Lada, Ivana 
Havránková 
- technika tlače: plnofarebný ofset 

Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto 
známke nasledovné:    
 Obrázek Josefa Lady „Betlém v zimě“ z roku 1942 zapůjčený 
z Národní galerie Praha. Tento motiv byl použit na služební obálce k PF 2013. 

Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představu-
jí oslavu narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letni-
cemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. 

 V Česku je za vrchol Vánoc považován, především 
nevěřícími, omylem Štědrý den, 24.prosinec, coby předvečer 

samotné slavnosti. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která 
Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí 
vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či 
vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob 
a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné 
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době se však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za 
jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. 

Prítlač na FDC: detail z obrázku – Jezuliatko; pečiatka na FDC: kométa. 
 
 

Vianoce sa začali v Chynoranoch 
 

Tohoročné vianočné obdobie – aspoň pre filatelistov, teda aj 
gabrielistov, začalo už 14.novembra. V ten deň sa z  novej poštovej 
známky "Narodenie - vitráže obdobia romantizmu" najviac tešili 
obyvatelia Chynorian. Obec s 3tisíc obyvateľmi, ležiaca pri hlavnej 
ceste Topoľčany – Partizánske, bola v ten deň dejiskom 
slávnostného uvedenia tejto známky. O „veľkej akcii“ svedčili 
mnohé autá rôznych ŠPZ, ktoré smerovali k dominante obce – rímskokatolíckemu 
farskému kostolu Nanebovzatia Panny Márie. Tam bolo totiž dejisko veľkolepého 
uvedenia novej vianočnej poštovej známky. Prečo práve v Chynoranoch? Dôvodom bol 
námet uvádzanej známky, pochádzajúci z tohto kostola. Vitráž, jedno z 8 maľovaných 
okien kostola sa dostalo na známku.  

Farský kostol nie je malou stavbou, ale záľahou 
účastníkov - domácich veriacich, ale aj hostí, takmer 
pukal vo švíkoch. Hostí si miestni uctili aj tým, že im 
prenechali voľné miesta v prvých laviciach. Domáci sa 
trošku „potisli“, a čo mladší, postáli. Slávnostnú 
bohoslužbu slúžil nitriansky sídelný biskup J.E. Mons. 
Viliam Judák za asistencie nášho predsedu SSG 
Mons. Jána Vallu, domáceho správcu fary Mgr. Jána 
Šimka a ďalších kňazov dekanátu. Oficiálni hostia z 
Ministerstva dopravy, Slovenskej pošty, POFISu ako aj 
filatelisti z viacerých okresov sa mohli ešte pred 
bohoslužbou na vlastné oči pokochať krásou vitráží 
tamojšieho chrámu a na jeho pravej strane, v strede 
rozpoznať originál - okno, z ktorého detail (horná časť 
vitráže) je zobrazený na známke.  

Na záver sv.omše sa pán biskup opäť prihovoril 
a požehnal známku. Ešte predtým však Mgr. Martin Vančo, vedúci POFISu oboznámil 
prítomných s novým poštovým produktom. Pozdvihol hrdosť domácich na ich kostol a 
vitráže, keď spomenul, že starších i novších umeleckých diel s témou narodenia je na 
Slovensku široká paleta, ale tieto ich historizujúce sklomalby z prelomu 19. a 20.storočia 
zaujali odborníkov. Práve Narodenie sa dostalo na tohoročnú slovenskú poštovú známku 
a bude šíriť krásu umenia, posolstvo Vianoc i propagáciu Chynorian všade, kam príde 
poštová zásielka s nalepenou takouto známkou. 

Po skončení bohoslužby sa riava záujemcov o známku a ostatné poštové produkty 
šinula do farskej budovy, kde bola k dispozícii aj príležitostná poštová pečiatka. Stalo sa, 
čo organizátori nečakali. Nebývalý záujem o peknú, aktuálnu – a navyše „vlastnú, 
domácu“ Chynoriansku známku, prevýšil očakávania. POFIS nebol pripravený na toľko 
návštevníkov a taký záujem. Uspokojený bol len malý okruh kupujúcich, najmä tí, ktorí si 
zakúpili materiály ešte pred slávnosťou. Pre desiatky záujemcov po sv.omši zostalo k 
dispozícii len zopár FDC a známok, aj to len vďaka Mons. Vallovi, ktorý poskytol celú 
svoju objednávku, ktorá mu bola krátko pred tým doručená. Mgr. Vančo uspokojil 
nešťastných domácich prísľubom, že známky, FDC a ďalšie materiály zašlú v 
nasledujúcom týždni na poštu v Chynoranoch. Ostatní filatelisti sa radili, kto, kedy a ako 
pocestuje do Bratislavy, aby si v predajni POFISu dodatočne zabezpečili potrebné 
chýbajúce filatelistické materiály, aby si navzájom pomohli.  

Milan Šajgalík 



 20 

Inaugurácia známky Severín Zrubec 
 

Vydanie poštovej známky s portrétom významného sloven-
ského filatelistu, prvého predsedu ZSF, vystavovateľa a medziná-
rodného porotcu a funkcionára FIP bolo príležitosťou k tomu, aby 
sa v Západoslovenskom múzeu Trnava, ktoré vlastní veľkú časť 
jeho rozsiahlej zbierky s témou kníh, novín, tlače, papiera atď. 
uskutočnila inaugurácia tejto známky. Treba zvýrazniť, že nová 
známka s dominantným zobrazením portrétu S.Zrubca zobrazuje aj znak našej 
spoločnosti SSG, ktorej bol p.Zrubec zakladajúcim členom a tiež jeho zlatú medailu 
z výstavy PRAGA 1962.  

Na slávnosti bolo prítomných veľa zberateľov 
z Trnavy aj okolia, ako aj kompletná rada ZSF s pred-
sedom M. Ňaršíkom. Slávnosť otvorila riaditeľka Zsl. 
múzea Trnava Dr.Čambálová, ktorá privítala prítom-
ných a zdôvodnila, prečo sa inaugurácia známky 
uskutočňuje práve v Trnave. O vydaní unikátnej 
slovenskej známky prvý raz s trojuholníkovými 
kupónmi prehovoril vedúci odboru POFIS SP, a.s.,  
Mgr. Martin Vančo, PhD. Pre zdravotnú indispozíciu 
nemohol vystúpiť doc. L.Floch s predstavením tejto 
významnej filatelistickej osobnosti, ale účastníci si 
mohli tieto informácie prečítať v práve vydanej 
publikácii k inaugurácii. Prítomní si mohli prezrieť 
i diplomy a ocenenia Severína  Zrubca umiestnené 
v sále, kde prebiehala inaugurácia. Mgr. Ján Mička 
v krátkom príhovore povedal o vzťahu Severína 
Zrubca k mládeži a o problémoch s organizovaním  
mládežníckej  filatelie.  Na záver tejto časti odovzdal 
Mgr. Vančo obraz známky s FDC  riaditeľke múzea. 
A potom nasledoval pre filatelistov tradičný nákup 
známok, FDC a ich pečiatkovanie ako i zhotovenie analogických pohľadníc a iných 
filatelistických suvenírov. 

K úplnosti ešte treba dodať, že pred samotnou inauguráciou sa účastníci stretli 
v múzeu knižnej kultúry na Mikulášskom námestí, kde v bývalom Olahovom seminári mali 
možnosť prezrieť si výstavu – výber z rozsiahlej Zrubcovej zbierky 2 tisíc albumových 
listov. Táto výstava bude otvorená do mája 2015.         

(JM) 
 
 

Zaujímavá  pečiatka Post paid 
 

Celistvosti prepravené poštou bez známok 
ale s výplatným uhradeným v hotovosti mávajú 
označenie gumovou pečiatkou PP (Port payé 
alebo Post paid), čo obyčajne  filatelistom nepri-
padá zaujímavé. Sú však aj výnimky, ako napr. 
predkladaná celistvosť z USA nemocnice sv.Jura-
ja s obrázkom svätca – drakobijcu na koni, čo 
predurčuje možnosť jej viacnásobného použitia vo 
filatelistických zbierkach alebo exponátoch s tematikou zdravotníctva, náboženstva alebo 
jazdy na koni a či použitia stredovekej zbrane – kopije v rukách sv.Juraja. Takáto 
celistvosť nesporne obohatí exponát využitím nevšedného filatelistického materiálu. 

                                                                                 (JM) 
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Kronika SV.GABRIELA 
 
- známka k 1.150.výročiu príchodu sv.Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu získala prvé 
miesto v ankete „Il Premio Internazionale 
d’arte filatelica San Gabriele” (Najkrajšia 
známka s náboženskou tematikou za rok 
2013), ktorú od roku 1969 vyhlasujú v Talian-
sku (toho roku to bol 32.ročník). Je to po 
prvýkrát, čo Slovensko vyhralo túto anketu. Na 
odovzdávaní ceny sa v Legnage v nedeľu 
28.9.2014 zúčastnil aj vedúci Pofisu pán 
Martin Vančo. Na druhom mieste sa umiestnila 
známka Rakúska – hárček Madonna z Lug-
gau, ktorá dostala tiež cenu za fantastický 
dizajn.     

Na fotografii zľava: Gianni Fontana, 
prezident ceny St.Gabriel; Clara Scapin, 
primátorka Legnaga; Silvia Baraldi, 
kultúrna radkyňa; grófka Isabella von 
Schönfeldt, Rakúska konzulka; Martin 

Vančo, vedúci Pofisu; Marco Ambrosini, viceprezident provincie Verona. 

- rakúski gabrielisti poslali pozdrav z týždenného zájazdu v Dolomitoch 
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- ďalšie pozdravy od rakúskych gabrielistov (už i vianočné) 
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- a pekné celistvosti poslali i naši členovia SSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2014 si zaplatil členské príspevky títo ďalší členovia s evidenčným číslom: 
19, 36, 52, 70, 77, 131, 149, 166. 

Za rok 2014 ostalo nezaplatených 23 príspevkov (ev.čísla: 14, 16, 18, 22, 37, 86, 
87, 90, 97, 102, 104, 111, 113, 123, 127, 128, 144, 146, 148, 150, 161, 175, 176. 

Za rok 2015 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 
13, 17, 19, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 45, 49, 51, 53, 54, 62, 65, 66, 70, 71, 77, 88, 99, 105, 
108, 124, 126, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 166, 169, 172, 174. 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 Ak by boli nejaké nezrovnalosti, tak sa ozvite pani hospodárke alebo predsedovi 
SSG. Sme len ľudia a môžeme sa pomýliť! 
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