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 Milí priatelia! 
  
 Leto je už v plnom prúde, beží už čas dovoleniek a pomaly začínajú školákom aj 
prázdniny. Toto obdobie je obdobím oddychu a tak často odložíme i naše koníčky.  
 Už pravidelne v júni dostávate i nové číslo nášho bulletinu. Mám to teraz také dosť 
hektické a tak som rád, že dnes už môžem písať tieto riadky a konštatovať, že číslo je 
dokončené. Pomohli k tomu i príspevky Ľ.Tarabovej, K.Vydrovej, M.Balušku a J.Mičku – ďakujem 
im a verím, že nabudúce sa pridáte i ďalší. Mám teraz problémy s farebnou tlačiarňou a tak ak sa 
do večera mi ju nepodarí spojazdniť (čiernobielo už tlačím, aby som to do zajtra stihol, lebo už 
potom by sa mohlo stať, že by ste to dostali až v druhej polovici júla), tak dostanete vrchnú 
stránku v čiernobielom prevedení (kto má doma farbu, tak si môže z internetovej stránky ju 
dodatočne vytlačiť) – ospravedlňujem sa, ale neviem to dnes inač vyriešiť.  
 Otvorená je stále otázka miesta nášho najbližšieho stretnutia (dátum: 10.10.). Ak by mal 
niekto záujem organizovať, tak ozvite sa najneskôr do polovice augusta. Bude to stretnutie 
„volebné“ a tak do polovice augusta by som očakával i vaše návrhy na vedenie SSG (pouvažovať, 
či nie ste ochotní i takto sa zapojiť do činnosti SSG – predseda, podpredseda, tajomník, hospodár 
a revízor). 
 Počas prázdnin v Rankweil (Rakúsko) bude i svetový kongres Weltbund St.Gabriel. Chys-
táme sa zúčastniť kongresu a tak v najbližšom čísle budeme vás potom o priebehu informovať. 
 Na prebale nájdete moju prednášku, ktorú som mal na kňazskej rekolekcii a myslím si, že 
niekomu môže pomôcť pri propagácii SSG. 
 Prajem vám všetkým príjemné letné dni, odpočiňte si, a možno pri vašich cestách objavíte 
niečo pekného i z kresťanskej filatelie a v najbližších číslach sa s nami podelíte 

 Ján Vallo, predseda SSG  
 
 

 48.stretnutie SSG v Hlohovci 
 
 Sobota – 19.apríl 2015 – a Hlohovec nás víta krásnym slnečným počasím. Už o ôsmej 
hodine je trieda ZŠ sv.Jozefa naplnená na polovicu a napokon pomaly ani nestačí (41 členov + 5 
hostí). Pozdravy, privítanie a začína hľadanie nejakého filatelistického materiálu, ktorý je v pomer-
ne peknej ponuke. Medzitým nejaký rozhovor, niekto kávičku či pohár vody a tiež niečo pod zub.  
 Pracovná časť už tradične začína o desiatej hodine. Predseda SSG všetkých oficiálne 
privíta, prečíta mená ospravedlnených a oboznámi s činnosťou SSG od posledného stretnutia 
v Trenčianskej Teplej (18.10.2014) – vyšli dve čísla bulletinu Sv.Gabriel, SSG sa podieľalo na 
inauguráciách známok v Chynoranoch (Vianoce) a v Trnave (Dr.S.Zrubec), prebehlo stretnutie 
predsedu s otcom kardinálom Korcom a tiež i na MDVaRR SR s pani J.Brichtovou, viacerí 
členovia sa zúčastnili na dni poštovej známky a filatelie v Bratislave a tiež i na oslavách 
50.výročia KF Ladislava Novotného, aktualizuje sa internetová stránka, ktorá má celkom peknú 
návštevnosť, pokračujú jednania s BÚ v Nitre ohľadom stálej expozície filatelistických exponátov 
v diecéznom múzeu a tiež miestnosti pre archív SSG, gabrielisti z Bardejova pokračovali 
v putovnej výstavke a propagácii kresťanskej filatelie. Hospodárka SSG predniesla správu 
hospodárenia za rok 2014 a revízor revíznu správu. Stretnutie pokračovalo živou diskusiou, ktorú 
začal predseda SSG a informoval o blížiacom sa 15.svetovom kongrese v rakúskom Rankweil 
(21.8.2015) – okrem predsedu (ktorý má hlas ako viceprezident Weltbund St.Gabriel) bol ako 
delegát za SSG zvolený MVDr. M.Šajgalík (náhradník L.Vačko). Predseda ďalej informoval 
o pripravovanej inaugurácii známky „Don Bosko“ – spolupracuje so saleziánmi. Nakoľko na 
ďalšom stretnutí budú voľby do predsedníctva SSG, tak bolo schválené, že bude možnosť poslať 
hlas i na hlasovacom lístku, ktorý bude v budúcom čísle bulletinu (nie e-mailom!). J.Kútny 
poukázal na to, že SSG by malo byť i ťahúňom vo Weltbunde!? Informoval tiež o neakceptovaní 
PPP k výročiu Šurianskeho memoranda. Diskutovalo sa tiež o oslavách 25.výročia vzniku SSG 
(2017), možnosti on-line katalógu Michel, o blížiacom sa zjazde ZSF, možnosti usporiadať o štyri 
roky svetový kongres na Slovensku,... Napokon sa dohodlo, že najbližšie sa stretneme 10.októbra 
2015 (ale KDE? – to je zatiaľ otvorené – dátum si však už môžete poznačiť do kalendára).  
 Po skončení oficiálnej časti stretnutie pokračovalo ešte výmenou filatelistického materiálu 
a vzájomnými rozhovormi. Bolo postarané o bohaté občerstvenie za čo patrí zvlášť vďaka 
organizátorom z Hlohovca. Odpoludnia sme sa pomaly rozchádzali a cestovali domov. Opäť 
konštatovanie, že stretnutie bolo vydarené a iste tí čo prišli, nebanovali. 

JV 
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Modliace sa ruky – svätý znak na známkach 
 

Ľudské ruky sú dôležitým orgánom nášho tela. Možno nimi vykonať veľa dobrého, 
ale žiaľ aj zlého. Téma o rukách pre exponát by bola rozsiahla a iste bohatá na 
filatelistický materiál. V tomto článku sa zameriame na modliace sa ruky vyobrazené na 
známkach sveta. 
        Prvé formy kresťanského umenia sa vyvinuli v rímskych 
katakombách, podzemných cintorínoch s množstvom chodieb, 
ktoré prví kresťania vyzdobili maľbami. Najviac nástenných 
malieb sa zachovalo z 3.storočia. V Prisciliných katakombách je 
vyobrazená postava modliacej sa ženy, slávnej „Orantky so 
závojom“ (Vatikán Mi 1259), o ktorej Tertulián napísal, že sa 
„modlí pokorne a umiernene a ramená nedvíha príliš vysoko“. 
Starokresťanský postoj pri modlitbe - ako sa modlievali prví 
kresťania v stoji s pažami pri tele, lakťami ohnutými, s rukami vo 
výške ramien a dlaňami obrátenými dopredu - bol ich výrazom vrúcneho vzťahu medzi 
Bohom a človekom.  
        Pri modlitbe je možné stáť, kľačať, sedieť, chodiť, spínať 
či rozpínať ruky. Postoj si veriaci volí sám, keď sa obracia na 
Boha, oslovuje ho, rozpráva sa s ním, prosí, vzdáva vďaky, 
pričom načúva a poslúcha ho. V stredoveku maliari maľovali 
obrazy hlavne s náboženskou tematikou. Boli to obrazy zo 
života Ježiša Krista, Panny Márie a svätcov, ktoré maľovali 
podľa vlastných predstáv, alebo podľa želania objednávateľa obrazu. Mnohé tieto obrazy 
môžeme dnes obdivovať i na známkach.  
       Spomeňme aspoň niektoré, ktoré sa týkajú našej témy:  
          Z tvorby nemeckého renesančného maliara 
Albrechta Dürera (1471-1528) vyberáme „Modliace sa 
ruky“ (Saar, rok 1955, Kanada) a obraz Panna Mária 
Samotretia (Juhoslávia Mi 2017). Sv.Anna 
má ruku na ramene mladučkej dcéry na 
znamenie lásky a ochrany, zatiaľ čo 
Panna Mária so zopnutými rukami sa 
modlí nad spiacim Ježiškom. 
          Zobrazenie modliacej sa Panny 
Márie nájdeme najčastejšia na obrazoch Narodenie Pána – adorujúca Panna Mária kľačí 
pred dieťatkom na zemi, z ktorého vychádza žiara.         
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Flámsky maliar Joachim 
Patinir (1475-1524) namaľoval obraz 
„Krst Krista“, na ktorom Pán Ježiš 
Kristus stojí v rieke Jordán a so 
zopnutými rukami prijíma Ducha 
Svätého. Pri ňom kľačí Ján Krstiteľ 
v roztrhanom odeve, ktorý krstil 
vodou, ako mu to prikázal Boh. Krst 
Krista namaľoval aj slávny renesan-
čný maliar Perugino r.1482 v Sixtínskej kaplnke – Vatikánska 
pošta v r.2001 vydala známku (Mi 2306). Podľa svojich predstáv 
namaľoval renesančný maliar Bellini obraz Agónia v Getsemantskej záhrade (Montserrat, 
1972), obraz sa nachádza v National Gallery v Londýne. 
          Zo svätcov uvedieme 
sv.Dominika (Vatikán Mi 589), 
sv.Katarínu Siensku (Vatikán Mi 
402), sv.Františka z Assisi 
(Portugalsko r.2009, Mi B44) 
a apoštola sv.Jána Evanjelistu  
(Belgicko Mi 1818). 
         Na oltárnych obrazoch, ktoré 
si objednávali významné rodiny pre 
svoje kaplnky, sa nechali na vedľajších krídlach 
vyobraziť členovia rodiny, alebo samotný člen. Na 
belgickej známke (Mi 505) je detail z  pravého krídla 
diptychu portrét muža, ktorý sa sústredene modlí, pred 
sebou má otvorenú Bibliu. Druhé krídlo predstavuje 
Madonu s dieťatkom (rok 1487). Autorom diptychu je 

flámsky maliar Hans Memling, 
u ktorého si v Bruggách objednávali 
významné rodiny kompletné oltáre. 
        Na záver predstavujeme 
Sochu Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro (Vatikán, rok 2013). Kristus 
s roztiahnutými rukami akoby objímal a žehnal nielen mesto ale i celý 
svet, aby všetci pochopili, že jeho ramená budú navždy takto otvorené 
vítať všetkých, ktorí sa k nemu priblížia. 

                                                                                                     Katarína Vydrová 
 

 
Matka ustavičnej pomoci 

 
Pôvod a dejiny obrazu: Je veľa posvätných obrazov našej 

nebeskej Matky, ale istotne nijaký z nich nie je vo svete taký známy 
a obľúbený ako obraz Matky ustavičnej pomoci. Je to vlastne ikona 
– tak nazýva východná Cirkev svoje modlitbové obrazy. Tento 
obraz bol namaľovaný pravdepodobne v 12.storočí na ostrove 
Kréta, kde bol nábožne uctievaný až do konca 15.storočia. Potom 
sa za neznámych okolností dostal do Ríma do rehole 
augustiniánov. Tu sa uctieval od roku 1499 až do konca 18.storočia 
v dnes už nejestvujúcom Kostole sv.Matúša. Obraz sa viac ráz 
premiestňoval, rehoľa augustiniánov vymierala, a tak obraz upadol 
do zabudnutia.   

Matka ustavičnej pomoci však nedopustila, aby jej pamiatka načisto zanikla. Vďaka 
prozreteľne zhode okolností obraz roku 1866 pápež Pius IX. odovzdal do opatery 
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redemptoristom, ktorí sa niekoľko rokov predtým usadili v Ríme. V Kostole sv.Alfonza, 
ktorý stojí pravdepodobne na mieste pôvodného Kostola sv.Matúša, je originál obrazu 
umiestnený dodnes. Dostali ho do opatery misionári, synovia sv.Alfonza, ktorý si sám 
veľmi uctieval Matku Božiu a svojich kňazov zaviazal, aby úctu k Panne Márii šírili po 
celom svete. Obraz Matky ustavičnej pomoci a s ním i úcta k Matke Božej sa skutočne 
rýchlo rozšírili. Z obrazu vzniklo okolo desaťtisíc autentických kópií a milióny malých 
tlačených obrázkov.  

Okolo obrazu Matky ustavičnej pomoci sa rozvinuli rozličné formy mariánskych 
pobožností. Zvlášť treba spomenúť ustavičnú novénu, ktorá sa zo Saint Louis v USA 
rozšírila do mnohých krajín sveta. V Manile (Filipíny) sa na nej zúčastňuje každú stredu 
do 120 tisíc veriacich, v Singapure každú sobotu okolo 20 tisíc ľudí. Mnoho ľudí, najmä 
mladých, cez tieto „deviatniky“ nachádzajú vieru. V súvislosti s rozvojom úcty k Matke 
ustavičnej pomoci povstalo mnoho náboženských združení, 28 rehoľných spoločenstiev 
a rozličných apoštolských inštitúcií. 

Na Slovensku zavádzali úctu k Matke ustavičnej pomoci otcovia redemptoristi 
zvlášť prostredníctvom ľudových misií. Aj keď bola činnosť rehole na 40 rokov násilne 
prerušená, úcta k Matke ustavičnej pomoci v slovenskom národe nezanikla. Jej obraz je 
v mnohých domoch a v mnohých kostoloch vidieť, ako sa ľudia pred týmto obrazom 
modlia. Mimoriadnej úcte sa obraz teší u veriacich východného obradu, kde tiež 
požehnane pôsobili a znovu pôsobia otcovia redemptoristi.  

O čom nám obraz hovorí? Originál je namaľovaný na doske pravdepodobne 
z cédrového dreva rozmerov 52 x 41 centimetrov. Je na ňom zobrazená Matka Božia, 
ktorá pravou rukou ukazuje na Dieťa Ježiša: On je Vykupiteľ človeka. Tajomné grécke 
písmená pri hlavách svätých osôb nám naznačujú, že je tu znázornené druhé 
zvestovanie. Archanjeli Michal a Gabriel ukazujú Božskému dieťaťu (tvár prezrádza už 
zrelého chlapca), čo ho čaká, až vyrastie, a oznamujú svätej Panne: „Budeš matkou 
bolestnou.“ Dieťa, akoby pred chvíľou odvrátiac tvár od kopije a špongie, vidí prichádzať 
archanjela Gabriela s krížom. Z ľudského strachu pred víziou budúceho utrpenia Ježiš 
hľadá pomoc u svojej Matky. Privinie sa k nej, až sa mu uvoľní sandálik a chytá sa jej 
pravej ruky. Matka, cítiac so Synom, pozerá pred seba, pozerá na všetkých ľudí, ktorí idú 
za Ježišom a nesú svoj kríž. Z preduchovnenej a dôstojnej tváre Madony možno vyčítať 
hlboký smútok, utrpenie, ale i obetavú lásku. Je to tvár Matky Vykupiteľa, ktorá má 
v opatere svoje Dieťa i každého človeka.  

Na ikonách rozprávajú i farby a rozličné symboly. Obraz má žlté pozadie, čo 
znamená stálosť, nemennosť neba, prípadne Ducha Svätého. Červená farba šiat Ženy je 
symbol lásky a plášť modrej farby je znamením viery. Žena je celá zahalená vierou, je 
tou, ktorá ku všetkým Božím plánom vyslovuje svoj súhlas viery. Dieťa má zelené šaty, čo 
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v reči farieb znamená božstvo. Hnedý plášť odkazuje na spojitosť so zemou – Ježiš je 
Bohočlovek. On, Boh prijal prirodzenosť človeka. Uvoľnený sandálik môže znázorňovať 
dôstojnosť Márie, ktorá bola „hodná zaväzovať mu remienky na obuvi.“ Písmená nad 
postavami sú iniciálky mien: hore Matky Božej a dole Ježiša Krista. Korunky na ich 
hlavách sú neskorším dodatkom.  

Celú výrečnosť obrazu by sme mohli zhrnúť takto: Matka pre neho a Matka pre 
nás. On, človek s obavou tak ako my. Programom jeho života bolo splniť Otcovu vôľu, 
a to napriek všetkým úskaliam ľudského života. Ona je Matkou – útočišťom s pohľadom 
k nám a pre nás. Matka ustavičnej pomoci, Matka s pevnou rukou, ktorej sa vždy 
môžeme chytiť.  

Známku Mi.1457 a známku v hárčeku Bl.105A s vyobrazením Matky ustavičnej 
pomoci vydalo o.i. v roku 1977 Burundi.  

Miroslav Baluška 
 
 

Bazilika a katedrála St.Denis v Paríži 
 

Magnetom pre stovky návštevníkov 
Paríža je miesto posledného odpočinku 
francúzskych kráľov, kráľovien, členov 
kráľovských rodov, významných rytierov na 
najväčšom európskom a svetovom pohre-
bisku v Bazilike sv.Denisa (Saint Denis) na 
parížskom predmestí. 

Chrám sv.Denisa sa stal prvou 
gotickou bazilikou v Európe aj na svete po 
prestavbe pôvodného kostola, ktorá sa 
začala v 12.storočí a dokončila v trinástom. 
Bola to prvá stavba s lomeným oblúkom. 

Podľa legendy Chrám sv.Denisa 
v Paríži založila v 5.storočí sv.Genovéva na mieste, kde v 3.storočí zomrel prvý parížsky 
biskup sv.Denis, ktorý sa potom stal patrónom Francúzska. Po mučení Rimanmi údajne 
putoval šesť kilometrov (od Montmartru) so sťatou hlavou pod pazuchou a tu skonal. 

Na tomto mieste vznikol aj benediktínsky kláštor a francúzsky kráľ Dagobert (vládol 
v r.628-637) tam založil kráľovské opátstvo sv.Denisa. Označujú ho za najstaršie vo 
Francúzsku. V ňom dal Dagobert vybudovať aj hrobku. Odvtedy, od 7. až do 18.storočia 
tam pochovávali francúzskych kráľov, kráľovné a členov kráľovských rodov. Je miestom 
posledného odpočinku 43 francúzskych kráľov, 32 kráľovien, 63 princov a princezien a 
radu členov kráľovských rodov, významných rytierov a osobností. 

V roku 1793 sa revolucionári v boji proti všetkému kráľovskému nezastavili ani 
pred týmto pohrebiskom a väčšinu hrobiek zničili a vybrakovali a pozostatky nahádzali do 
spoločnej jamy. Ty najcennejšie hrobky sa však podarilo zachrániť, odviesť do Paríža 
a schovať v kláštore Malých augustiniánov odkiaľ ich späť do Saint Denis nechal previesť 
až Ľudovít XVIII. v roku 1816. Pri rekonštrukcii baziliky po riadení revolucionárov bola 
stavba opravovaná tak rýchlo a nevhodne, že došlo k zrúteniu ľavej veže pochádzajúcej 
z 13.storočia. To narušilo statiku a spôsobilo ďalšie škody. Rekonštrukcia bola dokončená 
okolo roku 1879. 

Od roku 1966 je bazilika sídlom biskupa a dostala štatút katedrály. Je to 
majestátna stavba, architektonicky a umelecky na takej vysokej úrovni ako svetoznámy 
a obdivovaný Notre Dame v Paríži. 

V katedrále sú, možno povedať, ilustrácie k dejinám Francúzska. Sú to jednotlivé 
hrobky - pamätníky so sochami panovníkov a ich manželiek, z ktorých mnohé tvoria celé 
súsošia, ako napr. hrobka Ľudovíta XII. a Anny Bretónskej, pamätník Ľudovíta XVI. a jeho 
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manželky, kráľovnej Márie Antoinetty, tiež sochárske portréty i posmrtné masky 
zosnulých na sarkofágoch. 

 

 Bazilika Saint Denis bola zobrazená na viacerých známkach (nielen Francúzska). 
Francúzska pošta 14.3.2015 vydala dve známky (0,76 a 1,25€) v dvoch hárčekových 
úpravách. Tiež pečiatka prvého dňa je veľmi vkusne riešená. 

spracoval: JV 
 
 

II. vatikánsky koncil 
 

Druhý vatikánsky koncil bol XXI. všeobecným ekumenickým koncilom Katolíckej 
cirkvi. Konal sa v rokoch 1962–65 a považuje sa za jeden z najvýznamnejších od 
konštantínovského obdobia. V roku 2015 si pripomíname 50 rokov od jeho ukončenia. 
Koncil, ktorý zvolal pápež Ján XXIII. začal program tzv. aggiornamenta, reformoval 
rímskokatolícku liturgiu (umožnil pri bohoslužbách používať národný jazyk) a formuloval 
vzťah Katolíckej cirkvi k iným kresťanských cirkvám a nekresťanským náboženstvám. 
Koncil mal celkom štyri zasadania, počas jeho zasadania v júni 1963 pápež Ján XXIII. 
náhle zomrel a nový pápež Pavol VI. sa rozhodol v rokovaniach pokračovať. V priebehu 
posledného, štvrtého zasadania Pavol VI. oznámil začatie kanonizácie Jána XXIII. a Pia 
XII. Jedným z najaktívnejších účastníkov koncilu bol Karol Wojtyla (budúci pápež Ján 
Pavol II.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prácach na koncile sa zúčastnili aj biskupi z komunistických krajín. Viacerí boli 

vo väzení, československá vláda však povolila vycestovať biskupom Františkovi  
Tomáškovi, Eduardovi Nécseyovi a trnavskému biskupovi Ambrózovi Lazíkovi. Vo svojej 
zbierke poštových dokumentov mám dva, ktoré sa viažu na A. Lazíka. Prvým je 
pohľadnica, ktorú pán biskup Lazík poslal do Trnavy z koncilu s príležitostnou pečiatkou 
II. Vatikánskej synody a druhým je pozvánka, ktorú na jeho adresu, ako na  mestského 
farára poslali funkcionári Trnavského športového spolku na Valné zhromaždenie. To 
dokazuje jeho obľúbenosť a vážnosť, ktorú pán biskup Lazík mal vo verejnosti, vrátane u 
trnavských športovcov.                                       

J. Mička 
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Sv. Filip Neri – 500.výročie narodenia 
 
Cirkev potrebovala v každom období 

vnútornú obnovu a niet pochýb o tom, že ju 
potrebovala zvlášť v 16. storočí. Zrejme 
preto v tom čase vystúpilo veľa reformáto-
rov. Lenže niektorí z nich sa postavili svoj-
imi reformami proti Cirkvi, a tak zapríčinili 
tragické rozdelenie západného kresťanstva. 
No našlo sa dosť aj takých mužov a žien, čo 
svojím životom a pôsobením prispeli ku 
skutočnej obnove Cirkvi a stali sa tak jej reformátormi v najlepšom zmysle slova. Medzi 
nimi zaujíma popredné miesto sv. Filip Neri. 

Tento svätý pochádzal z Florencie, kde sa narodil 21. júla 1515. Matka mu skoro 
zomrela, ale túto stratu zmiernila druhá otcova žena, ktorá sa s materinskou láskou 
starala o deti z prvého manželstva. Dobré rodinné prostredie umožnilo Filipovi rozvinúť 
jeho cenné charakterové vlastnosti. Bol to živý a výmyselný chlapec ako iní jeho 
rovesníci, no pritom bol dobráčisko, čím sa líšil od väčšiny z nich. Základné vzdelanie 
získal u florentských dominikánov, na ktorých si zachoval dobrú spomienku po celý život. 

Keď mal 17 rokov, odišiel ku strýkovi do San Germano pri slávnom benediktínskom 
opátstve Montecassino. Strýko bol obchodníkom. Filip mu mal pomáhať a mal sa stať 
jeho dedičom. No Filipa nezaujímal obchod; čoskoro sa rozlúčil so strýkom a odišiel do 
Ríma. 

V Ríme sa Filip ubytoval u istého Florenťana, ktorému za byt a skromnú stravu 
vychovával deti. Pritom istý čas študoval filozofiu a teológiu na rímskej univerzite 
"Sapienza". No nechcel byť kňazom, ale iba dobrým kresťanom, ktorý aj iných privádza k 
Bohu. Žil veľmi jednoducho, bez veľkých starostí o jedlo a o zajtrajšok. Možno už z tých 
čias pochádza jeho zvláštna modlitba: "Pane, daj mi prekonať dnešný deň; zajtrajška sa 
nebojím." Rád navštevoval rímske svätyne a katakomby, kde sa vedel zvlášť vrúcne 
modliť. Pritom bol veľmi otvorený voči iným. Tešilo ho porozprávať sa s ľuďmi, zažartovať 
si a ochotne pomôcť, kde bolo treba. 

Najčastejšie ošetroval chorých, ktorým poskytoval okrem 
telesnej pomoci aj duchovnú. Keďže vedel, že veľa zla pochádza 
z náboženskej nevedomosti, poučoval deti i dospelých o pravdách 
viery a o mravných zásadách dôležitých pre dobrý kresťanský 
život. Jeho slová spojené s príkladom vlastného života privádzali 
mnohých ľudí na dobrú cestu. 

Pravda, našli sa i zlomyseľníci, ktorým sa to nepáčilo a 
ktorí chceli mladého apoštola znemožniť. Zosmiešňovali ho, 
nastavovali mu pasce, prepadali ho. No Filip obdivuhodne 
spokojne znášal všetky príkoria. Boh odmeňoval statočného 
mladíka zvláštnymi milosťami, medzi ktorými nechýbali ani 
mimoriadne mystické zážitky. 

Postupom času sa z obdivovateľov Filipovho života stali jeho nasledovníci a 
pomocníci. Filip roku 1548 založil "Bratstvo Najsvätejšej Trojice" na pomoc chudobným a 
chorým pútnikom. Bratstvo sa vyznamenalo zvlášť vo Svätom roku 1550, keď pomohlo 
tisícom pútnikov a bolo vzorom pre iné pomocné organizácie. 

Roku 1551 sa Filip na naliehanie svojho spovedníka dal vysvätiť za kňaza a pripojil 
sa ku kňazskej komunite pri kostole San Girolamo della Caritá. Tým sa však jeho vzťah k 
dovtedajším priateľom neprerušil, ale ešte väčšmi prehĺbil a dostal pevnejšiu vonkajšiu 
podobu. Vzniklo tak jeho hlavné životné dielo - oratórium. Podľa názvu by to malo byť 
miesto alebo spoločenstvo, kde sa konajú modlitby. Bolo však čosi viac. 

Oratórium bola veľmi originálna ustanovizeň. Spájala v sebe veľkú slobodu so 
systematickým náboženským a kultúrnym programom. Do oratória mali prístup tak 
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šľachtici, ako aj jednoduchí ľudia, kňazi, rehoľníci, remeselníci, umelci, nábožní ľudia i 
zvedavci. Ako slobodne prišli, tak slobodne mohli aj kedykoľvek odísť. Program 
oratóriových stretnutí slúžil náboženskému prehĺbeniu, poučeniu a osvieženiu. 

Veľmi užitočné bolo čítanie vybraných kníh, či už to boli životopisy svätých, 
cirkevné dejiny alebo poučenia o duchovnom živote. Čítalo sa po menších častiach, za 
ktorými nasledovali voľné pripomienky prítomných. Takto mali všetci z kníh väčší úžitok a 
pre mnohých sa stalo oratórium cennou školou myslenia a rečníctva. Už za života Filipa 
Neriho vyšli z tohto spoločenstva viaceré veľké osobnosti kresťanskej kultúry, ako napr. 
Baronius, Bosio, Tarugi, Gallonio, Visconti a iní. 

Okrem čítania sa v oratóriu pestoval i spev náboženských hymnov v ľudovej reči. K 
spevu časom pribudla hudba. Oratórium vychovalo viacerých skladateľov cirkevnej 
hudby; okrem iných bol jeho členom majster polyfónnej hudby Palestrina. Oratóriu vďačí 
za meno aj jeden druh veľkej hudobnej skladby, ktorý sa stal súčasťou svetovej hudobnej 
kultúry. 

Pri spoločných programoch Filip Neri pamätal aj na telesné osvieženie. Často 
brával svojich oratoriánov na väčšie prechádzky, spojené s návštevou kostola a s 
občerstvením i hrou v prírode. 

Verný svojim dobrým zásadám mla-
dosti Filip nezabúdal ani na chorých. Členo-
via oratória sa pravidelne striedali v službe 
nemocným. Niektorí venovali skutkom teles-
ného milosrdenstva všetok svoj voľný čas. 

Postupom času sa oratórium rozdelilo 
na kňazské a sekulárne. Kňazské pozostá-
valo čisto z kňazov, malo charakter takmer 
rehoľnej komunity a venovalo sa Špeciálnym úlohám v službe Cirkvi. Komunity 
kňazského oratória vznikli v mnohých krajinách západného kresťanstva. 

Záujem a pôsobenie Filipa Neriho sa však neviazali iba na oratórium. Horlivý 
Florenťan nadväzoval hlboké a plodné priateľstvá so svätcami svojich čias (Kamil de 
Lellis, Ján Leonardi, Ignác z Loyoly, Karol Boromejský...), s pápežmi a inými cirkevnými 
predstaviteľmi, ale pritom sa živo zaujímal aj o drobných ľudí rímskych ulíc, dokonca i o 
chlapcov, ktorých vedel zabaviť i poučiť. S neskrotnými šarvancami mal bezhraničnú 
trpezlivosť. Stalo sa známym jeho napomenutie: "Buďte dobrí, ak môžete!" Vyjadrovalo 
nielen jeho miernosť a porozumenie s chlapcami, ale aj povzbudenie k sebavýchove. 
Často hovorieval chlapcom aj toto: "Buďte veselí, ale nehrešte!" 

Zvlášť významným prostried-
kom jeho apoštolátu bola spoveď. Pri 
jeho spovednici sa tisli jednoduchí 
ľudia i učení, ženy z domácnosti aj 
cirkevní hodnostári. "Apoštol Ríma", 
ako nazývali Filipa, im pomáhal 
dosiahnuť zmierenie s Bohom i s 
ľuďmi. Jeho miernosť sa prejavovala i 
v spovednici. Avšak nenapraviteľným 
hriešnikom, najmä takým, čo škodili 
druhým, vedel dať tvrdé pokánie, 
ktoré nimi otriaslo a prinieslo 

potrebnú nápravu. Jeho zvláštnosti pri spovedaní spočiatku vyvolávali prekvapenie a na 
istý čas mu zapríčinili aj zákaz spovedať. Ale tak kajúcnici, ako aj cirkevné úrady čoskoro 
pochopili veľké hodnoty tohto vysluhovateľa sviatosti zmierenia a Filip Neri sa stal 
obľúbeným spovedníkom jednoduchých ľudí i kardinálov. 

Filipovi niekoľko ráz ponúkli kardinálsku hodnosť, ale on, ju neprijal. Súhlasil však 
so spravovaním kostola florentských pútnikov - San Giovanni dei Fiorentini, kde sa roku 
1564 utvorila prvá skupina oratoriánskych kňazov. Roku 1575 pápež Gregor XIII. pridelil 
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oratoriánom kostol Santa Maria in Valicella, ktorý si prebudovali na väčší. Tam prežil Filip 
Neri posledné roky života. Pred smrťou urobil ešte veľkú službu Cirkvi a Francúzsku tým, 
že sprostredkoval francúzskemu panovníkovi Henrichovi IV. Navarrskému prijatie do 
Cirkvi. 

Filip Neri zomrel 26. mája 1595 vo veku 80 rokov. Pri prehliadke jeho mŕtveho tela 
zistili lekári nepochopiteľnú zvláštnosť na kňazovom hrudníku. Dve rebrá na ľavej strane 
boli vypuklé a pod nimi bolo nezvyčajne veľké srdce. Táto zvláštnosť sa dáva do súvisu s 
istým mystickým zážitkom v jeho mladosti, keď sa mu na Turíce 1544 pri modlitbe v 
katakombách sv. Šebastiána zjavil Pán Ježiš v podobe žiarivej gule, ktorá mu prenikla do 
hrude. 

Filipa Neriho pochovali v kostole Santa Maria in Valicella. Povesť svätosti ho 
sprevádzala už za života a po smrti rýchlo dosiahla úradné cirkevné uznanie. Roku 1610 
ho pápež Pavol V. vyhlásil za blahoslaveného a roku 1622 pápež Gregor XV. za svätého. 

Úcta sympatického svätca sa rozšírila v celej Cirkvi. No osobitne si ho uctievajú 
Rimania, pre ktorých je apoštolom a jedným z hlavných ochrancov mesta. 
 Z filatelistického hľadiska som toho veľa nenašiel k tomuto svätcovi. FDC zo Sri 
Lanky (kostol sv.Filipa Neriho), známku Vatikánu a príležitostnú pečiatku Poľska 
k 400.výročiu jeho smrti a k tohoročnému jubileu už vydala známku SMOM (i pečiatku 
FDC) a talianske mesto Carbognano používalo príležitostnú poštovú pečiatku. 
V tohoročnom emisnom pláne je ešte známka Talianska a Vatikánu. 

spracoval JV 
 
 

Oltár Majstra Pavla  
 

Začiatkom mesiaca máj boli po 32 mesiacoch náročných reštaurátorských prác 
ukončené opravy na najvyššom gotickom oltári na svete. Päťstoročný oltár Majstra Pavla 
z Levoče bol posledné tri roky zakrytý plátnami, na obnove tejto národnej kultúrnej 
pamiatky pracovali špičkoví slovenskí reštaurátori pod vedením akademického maliara 
Juraja Matáka, ktorý vyhodnotil túto činnosť ako „čerešničku za kariérou".  

Keďže levočský oltár patrí k najvýznamnejším sakrálnym klenotom našej krajiny, 
rozhodla som sa priblížiť jeho históriu. 

Predchodcom dnešného oltára bol oltár, ktorého vznik sa viaže na počiatok stavby 
farského kostola v prvej polovici 14.storočia, dokončeného v roku 1370. Celý kostol je 
postavený v duchu symbolizmu. Je rozdelený na 3 časti, čo symbolizuje svätú trojicu. Má 
12 kamenných stĺpov, ktoré vyjadrujú Ježišových 12 apoštolov. Mal 5 vchodov, ktoré 
symbolizujú 5 rán Kristových. Jeho vzhľad nepoznáme, zachované sochy dvanástich 
apoštolov a oltárna menza  boli zakomponované do nového oltára, čím chcel Majster 
Pavol poctiť starších rezbárov. Oltár podľa dobových záznamov vznikal vo viacerých 
etapách medzi rokmi 1508-1517. Základná rezbárska časť pochádza z rokov 1508-1510. 
Záverečné zlatenie a polychrómovanie sa realizovalo až o niekoľko rokov neskôr. 
Rezbárske práce oltára sú dielom Majstra Pavla z Levoče a jeho dielne, maľby na 
krídlach sa pripisujú majstrovi Hansovi Molerovi.  

Obdobie okolo prelomu 15. a 16.storočia znamenalo v dejinách Levoče  dobu 
mimoriadneho rozmachu čoho odzrkadlením bol vzrast životnej úrovne jeho obyvateľov. 
Tí sa okrem zveľaďovania mesta a svojich obydlí sústreďovali aj na novú, honosnejšiu 
výzdobu farského chrámu. Jednotlivci, remeselné cechy, náboženské bratstvá a spolky 
ako aj samotné mesto sa zúčastňovali na fundáciách oltárov v chráme, ktorými sa už od 
šesťdesiatych rokov 15.storočia zapĺňal chrámový interiér. V kontraste s nádherou a 
veľkoleposťou nových vedľajších oltárov vyznievalo presbytérium s pôvodným hlavným 
oltárom zastarano. Preto mestská rada s farou rozhodli začiatkom 16.storočia o postavení 
nového hlavného oltára. Hlavný oltár Chrámu svätého Jakuba v Levoči (zasvätený Panne 
Márii a svätému Jakubovi Apoštolovi) je najcennejším chrámovým artefaktom. So svojou 
výškou  18,62 metra (najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete) a šírkou 6,27 metra  
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majestátne vypĺňa priestor záveru chrámového presbytéria. Nový hlavný oltár  mal 
vyjadrovať hrdé sebavedomie obyvateľov Levoče a poukazovať na význam najdôležitej-
šieho mesta Spiša. Objednávateľ, ktorým bol vtedajší levočský farár Ján (Johannes) 
Henckel, mal už pri zadávaní objednávky jasnú predstavu o jeho vzhľade. Predlohou mal 
byť už vtedy slávny mariánsky hlavný oltár krakovskej 
Baziliky Nanebovzatia Panny Márie (známej ako Kościół 
Mariacki), vrcholné dielo vynikajúceho norimberského 
sochára Veita Stossa. Podiel na vzniku oltára mal aj 
levočský richtár Melchior Messingschläger, ktorý v rokoch 
1512-1522 pôsobil ako správca levočskej farnosti.  

Celý oltár je vyrobený z lipového dreva, bez 
jediného železného klinca. Retabulum je tvorené skriňou 
(oltárnou archou) a dvomi zatvárateľnými pohyblivými 
krídlami. Ústrednou časťou je archa, uprostred ktorej pod 
baldachýnom tvoreným spleťou gotických fiál stojí Panna 
Mária na polmesiaci s Ježiškom v náručí, po jej stranách 
apoštoli - svätý Jakub ako patrón kostola (po Máriinej 
pravej strane) a svätý Ján Evanjelista. Realistické 
stvárnenie postáv v nadživotnej veľkosti - socha Panny 
Márie je vysoká 2,47 metra, svätého Jakuba 2,32 metra a svätého Jána 2,30 m  dokazuje 
majstrovo nadanie a zručnosť vteliť náboženské myšlienky do postáv odpozorovaných zo 
skutočného života. Pannu Máriu Majster Pavol zachytil ako krásnu štíhlu ženu v zrelom 
veku. V pravej ruke drží žezlo, ktoré ju spolu s korunou nad jej hlavou v rukách anjelov 
charakterizuje ako Kráľovnú nebies (Regina Coeli). Na ľavej ruke jej sedí Ježiško, ktorý v 
ľavej ruke drží jablko, pravou rúčkou žehná. Postava svätého Jakuba s neodmysliteľnou 
mušľou na jeho čiapke a pútnickou palicou v ruke predstavuje zrelého muža. Svätý Ján s 
typicky dievčensky jemnou tvárou a kučeravými dlhými vlasmi drží v ľavej ruke kalich s 
vyliezajúcim hadom. 

Reliéfy na oltárnych krídlach spolu s obrazmi 
na pôstnej strane krídel tvoria súvislý myšlienkový 
celok. Jeho úvodnou časťou je predela so známou 
scénou Poslednej večere, ktorou podľa liturgického 
kalendára začínajú pašie. Je to obdĺžniková skriňa, 
ktorej voľná strana otvára pohľad do večeradla, na  
jeden zo základných výjavov Nového zákona 
Poslednú večeru. Pod bohatým baldachýnom s 
motívom viniča so sediacim vtákmi Majster Pavol 
umiestnil skupinu dvanástich apoštolov s Ježišom. Z 
Kristovej tváre sa dajú vyčítať tragické slová: „Jeden 
z vás ma zradí.“ (Mk 14,18). Zdá sa, že Ježišove 
slová si uvedomujú iba dvaja apoštoli – Peter, 
sediaci po Kristovej ľavej ruke a Judáš, sediaci 
oproti, ktorého poznáme podľa mešca na jeho 
chrbte. Ostatní apoštoli sa navzájom bavia, jedia a 
pijú, akoby sa nič nedialo, Ján dokonca spí. 
Zvláštnosťou skupiny apoštolov Pavlovej Poslednej 
večere je fakt, že okrem Jakuba, Petra, Jána a 
Judáša žiadneho ďalšieho Majster Pavol nijako 
neoznačil. Jedného z bezmenných apoštolov 
niektorí odborníci pokladajú za Pavlov autoportrét. 
Ide o apoštola po Jakubovej pravej ruke. K tomuto 
presvedčeniu ich vedie skutočnosť, že apoštol má 
na hlave čiapku, akú v stredoveku nosili rezbárski 
majstri. Najspodnejšou časťou oltára je menza, na 
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ktorú Majster Pavol použil menzu z pôvodného hlavného oltára. O jej pôvodnosti svedčí 
kamenárska značka stavebnej huty zo 14.storočia v podobe štylizovanej krhly na 
pieskovcovej krycej doske menzy. 

Krídla sú rozdele-
né na dve menšie tabu-
le. Na pravom krídle sú 
reliéfy výjavy zo života 
svätca Jána. Jánove 
osudy tu začínajú výja-
vom Martýrium svätého 
Jána na spodnom relié-
fe. Ján údajne nechcel 
v Ríme obetovať pohan-
ským bohom a preto bol 
okolo roku 100 pred 

bránou nazývanou 
Porta Latina muče-
ný v kotle s vriacim 
olejom. Toto muče-
nie mu však neublí-
žilo a ostal nezra-
nený. Za trest bol 
Ján vypovedaný na 
ostrov Patmos. 
Tam ho zobrazuje 
posledný, vrchný 
reliéf pravého oltár-
neho krídla, na ktorom píše svoju slávnu Apokalypsu. Na druhom krídle je život svätca 
Jakuba. Na hornej tabuli je rozchod apoštolov do sveta a na spodnej tabuli je sťatie sv. 
Jakuba, ktoré približuje scénu, kedy bol svätý Jakub popravený. Podľa tradície sa tak 
stalo za vlády kráľa Herodesa Agrippu I. v Jeruzaleme v roku 44. 

Je takmer neuveriteľné, že také obrovské dielo, vyhotovené z horľavého a 
škodcami ľahko napadnuteľného materiálu, prežilo na svojom mieste viac ako päťsto 
rokov. V období od jeho vzniku až do súčasnosti veľké požiare päťkrát takmer zničili celé 
mesto, alebo jeho veľké časti; viackrát oheň ohrozoval aj kostol. Všetky tieto udalosti oltár 
prečkal neporušený. Iba pri poslednom veľkom požiari v roku 1923 horiaci krov prerazil 
chrámovú klenbu, ale oltár vďaka obetavosti obyvateľov mesta bol uchránený. Oltár 
zdarne prečkal aj obdobie víťazstva protestantskej reformácie v polovici 16.storočia. 
Levočskí protestanti dielo katolíckej cirkvi nielenže nezničili ale ho prevzali bezo zmeny a 
v jeho pôvodnej funkcii. Na ľavom zadnom pilieri sa nachádza evanjelická kazateľnica 
zhotovená v renesančnom štýle v roku 1624 olomouckým rezbárom Krištofom Kónnym. O 
storočie neskôr chrám opäť odolal, tentoraz nástupu barokového slohu, pred ktorým 
museli stovky pamiatok gotického umenia ustúpiť výtvarným dielam, vyhovujúcim 
požiadavkám novej kultúrnej epochy. 

Oltár Majstra Pavla patrí k najcennejším pokladom Slovenska, zaslúži si našu 
pozornosť a úprimný obdiv. Návšteva Chrámu svätého Jakuba zanechá bohatý umelecký 
i duchovný rozmer v každom návštevníkovi.  

         Ľuba Tarabová 
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Majster Pavol z Levoče (* asi 1465/1470-1480 - † 1537-1542)  
 
bol neskorogotický rezbár, sochár, tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete, 

ktorý sa nachádza v levočskom Chráme sv.Jakuba. 
Zachované archívne materiály nám zatiaľ nedovoľujú bližšie charakterizovať 

Pavlovu osobnosť. Jeho diela nie sú písomne dokumentované. Zaujímavé je, že Majster 
Pavol bol súčasníkom Michelangela. O jeho životných osudoch sme len veľmi málo 
informovaní, pretože v roku 1550 zachvátil Levoču veľký požiar, ktorému padla za obeť 
nielen veľká časť mesta ale aj mestský archív. Nevieme, kde sa narodil a nevieme ani 
odkiaľ prišiel. Vieme len že po roku 1500 sa usadil pravdepodobne na pozvanie Jána 
Turzu v Levoči, kde mal rezbársku a zrejme aj maliarsku dielňu. Remeslu sa mohol začať 
učiť ako 10-15 ročný, čo pri zložitosti umeleckého remesla–rezbárstva,  iste trvalo 
najmenej 5-7 rokov, potom musel absolvovať vandrovku a napokon iste pracoval ako 
tovariš v niektorej významnej rezbárskej dielni. Isté je, že pracoval v niektorej z 
juhonemeckých rezbárskych dielní v okruhu Norimbergu alebo Pasova. Dosvedčujú to 
vplyvy tamojších umelcov (Vít Stoss, Tilman Riemenschneider, Gregor Erhart a i.). V 
Levoči prežil minimálne tridsať rokov svojho života. Jeho pôsobnosť v tomto meste je 
doložená v rokoch 1506-1537. O tom, že v Levoči žil rezbár menom Pavol existuje 
niekoľko záznamov vzťahujúcich sa na osobu Paula Schnitzera, t.j. Pavla rezbára (v 
nemčine Schnitzer znamená rezbár), ktorého možno s Majstrom Pavlom stotožniť. 
Dôležitým zdrojom poznatkov sú záznamy spoločenstva zvaného Bratstvo Kristovho tela 
(Fraternitas Corpori Cristi), ktoré bolo v Levoči založené v roku 1402 ako jeden zo 
siedmich nábožensko-spoločenských spolkov v meste. S činnosťou Bratstva súvisí aj 
najstarší písomný doklad o Majstrovi Pavlovi. Pochádza z roku 1506 a hovorí sa v ňom o 
prijatí nových členov do spolku, z ktorých každý musel zaplatiť poplatok jeden zlatý. 
Jedným z novoprijatých členov uvedených v zozname bol Pavol. V inom dokumente, 
zápisnici Bratstva z roku 1515 sa uvádza, že v uvedenom roku zvolili Pavla do jeho 
predsedníctva. To, že sa usadil práve v Levoči, nie je náhoda. Našiel tu hospodársky 
silné a vysoko kultúrne prostredie, ktoré mu svojimi objednávkami umožnilo pracovať, 
prostredie, ktoré malo vysoké požiadavky aj na umeleckú úroveň jeho diel. V Levoči bola 
v tom čase významná rezbárska dielňa na čele ktorej stál majster Vavrinec. V tejto dielni 
začal pracovať najprv ako tovariš, neskôr sa postavil na jej čelo. Okolo roku 1510 sa 
oženil s dcérou majstra Vavrinca, ktorý bol v tom čase vplyvným mešťanom. S 
manželkou, meno ktorej nepoznáme, mal tri deti: Lukáša, Dorotu a Margitu. Manželka 
majstra Pavla sa narodila okolo roku 1490 a bola od neho podstatne mladšia. Zomrela 
tesne pred rokom 1560. Z detí Majstra Pavla mal najpohnutejší život syn Lukáš. Kronikár 
Sperfógel spomína, že dňa 18.júna 1537 v noci syn Pavla rezbára Lukáš spolu so synom 
Jakuba Lutzmana Mikulášom na levočskom námestí z púhej rozpustilosti napadli nič 
netušiaceho sluhu, syna Mikuláša Steyra z Krakova. Zavraždili ho a z mesta utiekli. 
Rodičia sa potom dohodli s otcom zavraždeného a ako náhradu mu vyplatili 15 zlatých. 
Kde sa Lukáš po svojom úteku z Levoče usadil, sa nepodarilo zistiť. Medzi dedičmi sa 
však už samozrejme nenachádzal. Staršia dcéra Majstra Pavla Dorota sa vydala za 
Tomáša Heulera. Mohla sa narodiť okolo roku 1520. Najznámejšia je dcéra Margita. Mala 
pohnutý život, tri razy bola vydatá. I jej dcéra Margita bola trikrát vydatá. Po roku 1600 sa 
vydala za kamenárskeho majstra Martina Urbanowitza. A práve on je autorom epitafu, 
ktorý bol pôvodne umiestnený na vonkajšej stene južnej predsiene chrámu sv.Jakuba v 
Levoči, podľa ktorého je tvorcom hlavného oltára Majster Pavol. Dielňa Majstra Pavla 
pracovala v Levoči v rokoch 1503-1525. V tom čase vznikli sochy a oltáre v Levoči, 
Spišskej Sobote, Banskej Bystrici, Sásovej, Sabinove, Prešove. V jeho dielni pracovali 
maliari Bernhard, Valentín, Ján Kraus a Teofil Stenczel. Postupne si získal Pavol v Levoči 
dobré postavenie. Stýkal sa hlavne s váženými levočskými rodinami. Dokladom toho bol 
aj jeho vstup do Bratstva Kristovho tela, ktoré bolo významným spolkom, v ktorom sa stal 
členom výboru. Členmi výboru boli v tom čase najvýznamnejší ľudia z Levoče. Členom 
levočskej mestskej rady bol v roku 1527. Majetok mal stredný. V Levoči vlastnil dom, role 
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a lúky pri kostole sv.Mikuláša, pozemky pri valcovom mlyne, Na ruskinovskej ceste a na 
Mestskej hore a záhradu pri Vyšnej bráne. V daňovom súpise obyvateľov Levoče z roku 
1542 sa už spomína vdova po Paulovi Schnitzerovi. Z týchto záznamom teda vyplýva, že 
rezbár Pavol bol v meste verejne činný v rozpätí rokov 1506–1542, v uvedenom roku už 
nežil. Predpokladá sa, že v čase prác na oltári musel byť zrelým umelcom a váženým 
levočským občanom. 

Dielo Majstra Pavla zdobí interiéry aj v iných kostoloch na Spiši. V prvom rade 
treba spomenúť hlavný oltár sv.Juraja vo farskom kostole v Spišskej Sobote. V predele 
oltára, podobne ako v Levoči, je výjav Poslednej večere. Na oltári je datovanie 1516. V 
oltárnej skrini je reliéf sv.Juraja na koni, ako zabíja draka. Na dielo alebo aspoň na dielňu 
majstra Pavla ukazuje aj hlavný oltár v Hrabušiciach. Oltárnu skriňu zdobia tri plastiky 
Madony, sv.Vavrinca, patróna kostola a sv.Štefana. Zo školy Majstra Pavla je aj bočný 
oltár sv.Anny v Hrabušiciach. K prácam Majstra Pavla patrí oltár sv.Margity v Mlynici. 
Centrálnou plastikou oltára je postava sv.Margity. K madonám Majstra Pavla sa zaraďujú 
aj Madony v Ľubici a v Slovenskej Vsi. Medzi vynikajúce práce Majstra Pavla patrí skupi- 

 
na Kalvárie v Spišskej Novej Vsi. Niektoré diela majstra Pavla, ktoré sa pôvodne 
nachádzali v kostoloch v spišských mestečkách, sa dostali do múzeí a galérii (Budapešť, 
Praha, Bratislava). Všetky zachované sú z rokov 1500–1520, resp. 1525. Zachovala sa 
nám iba časť diela Majstra Pavla. 

Jeho pôsobenie umelecky stvárnil v roku 1956 Ľudo Zúbek v historicko-životopis-
nej próze Skrytý prameň, ktorá sa v roku 1973 stala predlohou rovnomenného filmového 
spracovania. Dielu Majstra Pavla je venovaná expozícia v Múzeu Majstra Pavla v Levoči.  

    Ľuba Tarabová 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
26.6.2015: 550.výročie založenia Academie Istropolitany 
- nominálna hodnota: 1,40€ - hárček 
- autor výtvarného návrhu: prof. akad. mal. Dušan Kallay 
- rytec: František Horniak 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii 
s ofsetom 
- náklad: 70.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť 
k tejto známke nasledovné: 
 Zásluhu na existencii Univerzity Istropolitany v 
Bratislave mal najmä uhorský panovník Matej Korvín, ktorý 
spolu s ostrihomským arcibiskupom Jánom Vité-zom a 
pätikostolským biskupom Jánom z Panónie v roku 1465 
požiadali pápeža o súhlas s jej založením. Vitéz sa stal jej 
kancelárom, no v skutočnosti chod školy určoval jej vicekancelár – Juraj Peltell zo 
Schönbergu, prepošt bratislavského Dómu sv. Martina. Scholastický profil jej výuky do 
veľkej miery ovplyvňovali viedenskí dominikáni, univerzita vo Viedni bola taktiež bezpros-
tredným vzorom a adresou niekoľkých významných profesorov aktívnych aj v Bratislave. 
Tu sa vyučovalo postupne na štyroch fakultách – artistickej, právnickej, teologickej a 
lekárskej. Medzinárodného ohlasu sa škole dostalo najmä zásluhou matematikov a 
astronómov Jána Regiomontana (Johannes Müller Regiomontanus von Königsberg) a 
Martina Bylicu z Olkusza. Napriek ambicióznym plánom Istropolitana pretrvala len krátko. 
Po smrti prepošta Peltella zo Schönbergu nenašla podobne angažovaného vicekancelára 
a sám panovník Korvín na prelome 80. a 90.rokov 15.storočia čoraz viac podporoval 
Viedenskú univerzitu. Istropolitana postupne zanikla. Dodnes s určitosťou nepoznáme ani 
fond jej knižnice, hoci jej jadro azda tvorila zbierka kódexov a kníh, ktorá sa v 16.storočí 
cez františkánsky kláštor dostala do majetku Bratstva Božieho Tela. 

 Motívy na známke a hárčeku pochádzajú z 
iluminovanej výzdoby dvoch súvekých kódexov z 
prostredia Bratislavskej kapituly. Známka uplatňuje iniciálu 
z neznámeho františkánskeho rukopisu z roku 1494 
(antifonára?) s výjavom skriptorskej dielne: Sv.Františka 

sprevádza pisár (notátor) a neznáma donátorka (vyrezaná iniciála je 
dnes v majetku Mestského múzea v Bratislave). Na pozadí hárčeka 
bola potom využitá výzdoba jedného fólia Bratislavského misála č. 
VII, ktorý pre kapitulu v roku 1489 napísal Lukáš Apáti (z Opatoviec), 
kanonik vezsprémskej a jágerskej 

kapituly. Kódex sa dodnes zachoval iba vo forme niekoľkých 
fólií v zbierkach Archívu mesta Bratislavy a Mestského 
múzea v Bratislave. Je významný najmä kombinovaním 
gotických a renesančných ornamentov v rámci jedného 
rukopisu. Tie gotické sa vyznačujú využitím pestrých kvetov 
s rastlinnými úponkami na hornom a spodnom okraji, ako aj 
medzi stĺpcami, motívy all’antica,  typické pre dvor Mateja 
Korvína a ostrihomské arcibiskupstvo sa dostávali do scén v 
iniciálach. V našom prípade ide o časť omšových textov 
Proprium de tempore, konkrétne ofícia k sv.Trojici (De 
sancta trinitate) a rubrikou ad romanos. 
 So známkou bol vydaný aj pamätný list. 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
15.4.2015: Chomutov – VI.českonemecká filatelistická výstava 
- nominálna hodnota: 25.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Marie Svobodová 
- rytec známky: Ľubomír Žálec 
- technika tlače: čierna rotačná oceľotlač kombinovaná 
s trojfarebnou hĺbkotlačou 

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

Námet: Dva kostely – velký jezuitský kostel sv.Ignáce od 
Carla Luraga a menší, původní starší kostel, nynější budova 
městské galerie „Špejchar“. 

Chomutov je městem se slavnou téměř osmisetletou 
minulostí a bohatým společenským, kulturním i sportovním životem. Patří mezi významná 
místa severozápadních Čech, je sídlem řady činorodých firem s mezinárodní účastí. 
Historické centrum Chomutova bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 
Jádro města si zachovalo středověký půdorys, typický pro historické tržní sídlo. Hlavní 
dominantou historického centra je bývalý jezuitský seminář, který dal vybudovat koncem 
16.století katolický šlechtic Jiří Popel z Lobkovic na jižní straně náměstí. Dnes prostá 
budova špejcharu byla prvním kostelem semináře a nyní slouží jako městská galerie s 
velkorysým výstavním prostorem. Vyšší kostel sv.Ignáce je obdobou stejnojmenného 
kostela na Karlově náměstí v Praze.  

Známka je vy-
dána v úpravě tisko-
vého listu i známko-
vého sešitku s 8 
známkami a 2 x 2 
různými kupóny. Na 

prvním kuponu je secesní budova 
Městského divadla. Na druhém 
kuponu je vyobrazena drobná 
světská stavbička – někdy zvaná 
Špalíček – připnutá na gotický mo-
nument kaple sv.Kateřiny z 13.sto-

letí. Na sešitku je vyobrazen 
kostel sv.Ignáce a městská 
galerie „Špejchar“. Se znám-
kou se vydává obálka prvního 
dne včetně příležitostného 
poštovního razítka. V obrazo-
vé části obálky je zobrazen 
dům čp. 4 na náměstí 1.máje 
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v Chomutově. Byl zván stará radnice či solnice, někdy stará fara. Zde jednala městská 
rada, než se po roce 1605 přestěhovala do budovy zámku – dnešní staré radnice. Dům 
vznikl již na přelomu 13. a 14.století. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě 
tmavohnědé. V razítku je gotické písmeno C a text: Chomutov, 15.4.2015.  

16.4.2015 na pošte Chomutov bola používaná i príležitostná poštová pečiatka 
s vyobrazením kostolov. 

6.5.2015 Česká pošta vydala poštový lístok (dopisnicu s prítlačkom PostFila).Na 
lístku je: autorská kresba Marie Svobodové s kompozicí průčelí kostela sv.Ignáce, galerie 
„Špejchar“, městské vlajky Chomutova, loga Českého a Německého svazu filatelistů 
a textem: „Čeští a němečtí filatelisté se sejdou v Chomutově 6.–10.5.2015 na VI. 
mezinárodní filatelistické výstavě Euregio Egrensis“ Euregio Egrensis je latinský název 
pro území po obou březích řeky Ohře; mimo územního vymezení název představuje též 
dobrovolné sdružení obcí a měst pro přeshraniční spolupráci mezi Německem a Českou 
republikou v příhraničním regionu trojmezí Čech, Bavorska a Saska. Výstava je pořádána 
na počest 175.výročí vydání první známky světa v Anglii a také k uctění památky pana 
Františka Lněničky, člena Klubu filatelistů v Karlových Varech a zakladatele této řady 
přeshraničních výstav. 

 
27.5.2015: Krásy našej vlasti: Najväčšia hradná zrúcanina v ČR - Rabí 
- nominálna hodnota: 17.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Adolf Absolon 
- rytec známky: Martin Srb 
- technika tlače: oceľotlač z plochých dosiek  

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

Na známku byl zvolen pohled na hrad Rabí od 
východu. Ukazuje rozsáhlost hradní zříceniny v celé délce 
170 m. Nejstarší je hlavní obytná věž a také kostel Nejsvětější Trojice v podhradí. Nej-
mladší z konce 14.století je vnější opevnění, ve kterém je zabudována tzv. Třetí brána. 

Hrad Rabí je nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež se může pyšnit jedním 
z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě. Patří mezi objekty s bohatou 
architektonickou minulostí, neboť prodělal řadu přestaveb a rozšiřování. Nejstarší částí 
hradu z doby po roce 1300 je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním 
ohrazením. Na přelomu 14. a 15.století byly vybudovány další obytné a hospodářské 
budovy, hrad byl opevněn druhým předhradím. V poslední stavební fázi bylo vybudováno 
rozsáhlé dělostřelecké opevnění s baštami. Přestože tento hradební okruh zůstal 
nedokončen, patří na svoji dobu k nejvyspělejším obranným systémům ve střední Evropě. 
V roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou. O prvních majitelích hradu neexistují žádné 
písemné zmínky. Nejnovějším předpokladem historiků je situování románského základu 

hradu jako nejsevernější část državy hrabat z 
Bogenu a později Wittelsbachů. Až koncem 
13.století se toto území pravděpodobně stalo opět 
součástí českého státu. Usuzuje se, že v té době 
hrad, stále ještě v podobě pouze obytně-obranné 
věže, získali páni z Velhartic. Prvními písemně 
doloženými majiteli (soudním spisem až z roku 
1380) byli Švihovští z Rýzmberka. Za Rýzmberků 

zde došlo k několika významným událostem. Jednou z nich 
bylo bezpochyby dvojí dobývání hradu Rabí husity na počátku 
15.století, pod vedením Jana Žižky z Trocnova, který zde přišel 
o své druhé oko. Na konci 15.století, za Půty II. Švihovského, 
bylo podhradí povýšeno na město s patřičnými městskými 
právy. Zároveň proběhly rozsáhlé stavební úpravy na hradě, 
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při kterých se předpokládá účast stavitele Benedikta Rieda. V polovině 16.století byli 
Rýzmberkové nuceni kvůli tíživé finanční situaci rozprodat rodový majetek, a tak došlo 
také na Rabí. Následně se na hradě vystřídalo dalších 5 majitelů (Kurcbach z Trachen-
berka, Malovec z Libějovic, Vilém z Rožmberka, Chanovští z Dlouhé Vsi, Lamberkové). 
V roce 1954 přešel hrad do rukou státu a roku 1978 byl vyhlášen Národní kulturní 
památkou. V letech 1979 – 85 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hradních prostor. 

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního 
razítka. V obrazové části obálky je vyobrazena tzv. Třetí brána z konce 14.století, 
zabudovaná do vnějšího opevnění. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě 
černozelené. Do razítka je použit erb pánů z Rýzmberka, kteří se nejvýznamněji zapsali 
do historie hradu a text: Rabí, 27. 5. 2015. 
 
17.6.2015: Majster Ján Hus 
- nominálna hodnota: 13.-Kč  
- autor výtvarného návrhu známky: Vladimír Suchánek 
- autor líniovej kresby: Miloš Ondráček 
- technika tlače: ofset s líniovou kresbou  

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

Na známce je vyobrazen portrét Mistra Jana Husa. 
Mistr Jan Hus (kolem r.1370 Husinec – 6.července 1415 

Kostnice), byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor, jehož učení 
dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve. 

Byl jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své 
následníky – reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho. Studoval na pražské univerzitě, od 
roku 1398 zde vyučoval a v roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty. V letech 
1409–1410 byl jejím rektorem, kde prosazoval větší podíl Čechů na vedení univerzity. Od 
roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní 
úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Hus se například ve svém nejvýznamnějším 
spisu O církvi snaží ukázat, že hlavou církve je Ježíš Kristus a křesťané nemusejí 
poslouchat papeže, pokud jsou jeho nařízení v rozporu s Biblí. Hus tak napadá právo 
papeže být hlavou církve. Přebíral některé z myšlenek anglického teologa Johna Wickliffa 
(v češtině je znám jako Jan Viklef), který je spolu s Husem považován za jednoho z 
prvních reformátorů církve. Oba kritizovali například křížové výpravy a vyzývali k 
následování Bible. 

Jan Hus je označován za jednoho z 
nejvýznamnějších Čechů. Datum jeho 
upálení se stalo českým státním svátkem. 
K jeho odkazu se hlásili husité a později i 
další církve a společnosti vzešlé z české i 
protestantské reformace. 

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně 
příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obál-
ky je fragment ze středověkého dřevořezu upálení Mistra 
Jana Husa. Obálka je vytištěna ofsetem v barvě černé. Na 
razítku je gotické písmeno H a text: Husinec, 17. 6. 2015. 
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Kronika SV.GABRIELA 
 
- ešte niečo pekné z veľkonočnej pošty 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- filatelisticky zaujímavý bol i pozdrav z Talianska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- viaceré pozdravy došli z Rakúska 
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- a nechýbali ani „výtvory“ filatelistov z Močenku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- na druhej celistvosti je vedľajšia pečiatka k 25.výročiu Šurianskeho memoranda 
Slovákov, ktorá nebola akceptovaná Slovenskou poštou a.s. 
 V Šuranoch sa 3. marca 1990 uskutočnilo stretnutie zástupcov Matice slovenskej 
z miest a obcí južného Slovenska s národnostne zmiešaným obyvateľstvom. 
V Memorande Slovákov južného Slovenska varovali slovenské národné orgány pred 
obmedzovaním suverenity slovenských národných orgánov na slovenskom juhu 
politickými aktivitami maďarskej menšiny, ktorá presadzuje autonómiu pre maďarskú 
menšinu na Slovensku. Šurianske memorandum žiadalo ústavné zakotvenie Slovenskej 
republiky ako národného štátu, ktorý by bol súčasťou demokratickej federácie Slovákov 
a Čechov. 
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Anketa: „Die Schönste 2014“ 
 
 Nemeckí gabrielisti obnovili anketu o najkrajšiu poštovú známku s kresťanskou 
tematikou „Die Schönste 2014“. Čím skôr treba poslať lístok na adresu: Samuel Fleisch-
hacker, Kronprinz-Rupprecht-Str. 20, D-82256 Fürstenfeldbruck; alebo elektronicky: 
fleischhackersamuel@t-online.de . Stačí udať: „Die Schönste 2014“ a krajinu. Známky sú 
uvedené v poradí: Ukrajina, Lichtensteinsko, Poľsko, Maďarsko, Grécko, ČR, Španielsko, 
Rakúsko, Slovensko, Taliansko a Nemecko. 

 
 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2014 si doplatili členské príspevky títo ďalší členovia s evidenčným číslom: 
16, 18, 22, 123, 175, 176. 

Za rok 2014 ostalo nezaplatených ešte 14 príspevkov (ev.čísla: 14, 37, 86, 87, 97, 
102, 104, 111, 113, 128, 144, 146, 148, 161. 

Za rok 2015 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 
13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 59, 62, 65, 66, 
70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 99, 105, 106, 108, 123, 124, 125, 126, 127, 
130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178. 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG – stav k 24.6.2015 

V našich radoch vítame jednu novú mladú členku SSG: 

178. LYSIČANOVÁ  Ivana., 014 01 BYTČA, Lúčna 1009/19 
 krížová cesta 

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

Ku dňu 24.6.2015 je celkový počet členov v SSG 108 (SR – 98, ČR – 7, Poľsko – 
2, Rakúsko – 1) 

mailto:fleischhackersamuel@t-online.de
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