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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

50. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,
ktoré sa uskutoční v sobotu 16. apríla 2016 v Bytči – Dom kultúry, (Treskoňova ul. –
severozápadná časť Námestia Slovenskej republiky) s týmto programom:
8.00 - sv.omša vo farskom kostole Všetkých svätých
8.30 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického
materiálu)
10.00 - privítanie, zhodnotenie činnosti od posledného stretnutia, hospodárska
správa, revízna správa, organizačné otázky, diskusia
11.30 - výmena filatelistického materiálu
13.00 - pre záujemcov bude sprístupnený Štátny archív i s odborným sprievodom
pani riaditeľky J.Kurucárovej (cca 1 hod.)
O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.
V Bytči sa stretáme už po tretíkrát. Verím, že práve pre dobrú polohu mesta
a pomerne dobrú dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa opäť
v hojnom počte a stretnutie bude vydarené.
V piatok 15. 4. 2016 na Pošte Bytča 1 sa bude používať
príležitostná poštová pečiatka k 25. ročníku nášho bulletinu
Sv. Gabriel. V sobotu bude k dispozícii i na mieste stretnutia.
Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický
materiál na výmenu.
Mapku Bytče s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale bulletinu.

Milí priatelia!
Po necelých dvoch mesiacoch je tu už druhé tohoročné číslo nášho bulletinu
Sv. Gabriel. Je tu predovšetkým pozvanie na naše stretnutie v Bytči v sobotu 16. apríla.
V Bytči to bude už 50. stretnutie a okrem tohto okrúhleho jubilea by sme tam chceli
„osláviť“ i 25. ročník nášho bulletinu (bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka).
Celú oslavu začneme duchovným stretnutím – sv.omšou vo farskom kostole, na ktorú by
som chcel vás všetkých pozvať. Potom už budeme pokračovať tradične v Dome kultúry
a odpoludnia, kto bude mať záujem bude pre nás sprístupnený Štátny archív (určite to
bude veľmi zaujímavé a treba si na to vyhradiť čas).
V čísle ďalej nájdete správu o hospodárení za minulý rok, príspevky od Ľ.Tarabovej, K.Vydrovej, J.Iglárovej a O.Gáťu; tradičné rubriky o novinkách Slovenskej a Českej
pošty, kroniku Sv. Gabriela a platbe členských príspevkov (za uplynulý rok máme
nezaplatených ešte 15 príspevkov - prosil by som „neplatičov“, keby si čím skôr splnili
i túto povinnosť) a zbytok som doplnil ja.
Do pozornosti dávam v závere bulletinu list z MDVRR SR od Ing. J.Brichtovej
k spolupráci SSG pri príprave námetov na poštové známky s kresťanskou tematikou.
Chceme vytvoriť databázu námetov (podľa možnosti i s obrázkami) a výročí (cca tak
obdobie 2019-2030), ktoré by bolo vhodné stvárniť na poštových známkach či celinách.
Chcem sa s týmto obrátiť i na KBS (prípadne jednotlivé biskupstvá) i na predstaviteľov
ECAV. Samozrejme, že uvítam návrhy od každého jedného z vás. Na prebale nájdete
i dve odpovede na listy od generálneho riaditeľa SP Ing. T.Druckera.
Chcem tiež poďakovať všetkým, ktorí pošlú svoje príspevky do bulletinu. Chcel by
som však aj upozorniť, že ten dátum - dokedy treba príspevky poslať - je len orientačný.
Ja sa snažím zapracovávať príspevky priebežne a tiež aj podľa intenzity mojich
pastoračných povinností (keď viem, že ma čaká niečo ťažšie, tak v hrubých črtách mám
bulletin dokončený už i týždeň-dva skôr). Aj teraz sa stalo, že 3 príspevky mi došli síce
ešte tesne pred dátumom „uzávierky“, no už číslo som mal v podstate pripravené.
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Nehnevajte sa teda, že nie sú uverejnené v tomto čísle. Možno rada do budúcnosti – ak
máte príspevok, treba ho poslať čím skôr (aj mne sa potom lepšie spracováva číslo).
Opäť pripomínam možnosť podporiť nás 2% z dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Ak je možné, oslovte ľudí vo svojom okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné:
Obchodné meno alebo názov:
Sídlo:
Právna forma:
Identifikačné číslo prijímateľa:

Spoločenstvo Sv.Gabriel
Hradné nám. 7, 950 50 Nitra
Občianske združenie
37964330

Chcem sa tiež ospravedlniť za už dlhšie trvajúcu nefunkčnosť našej webovej
stránky. Mám prísľub, že už čoskoro to bude opravené, no nie je to v mojich silách (sú
tam nejaké vírusy a ten, čo nám robí stránku na tom popri svojej práci pomaly pracuje).
Na záver ešte k budúcoročnej „25“ SSG. Už pred rokom (Sv.Gabriel 1/2015 – 79)
som dal otázku „Kde a ako to osláviť?“. V Bytči už musíme dať tomu nejaké kontúry.
Porozmýšľajte!!! (prípadne napíšte).
Prajem vám požehnanú Veľkú noc, príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a teším sa
na stretnutie s vami v Bytči.
Ján Vallo, predseda SSG

Správa o hospodárení SSG za rok 2015
Táto správa bilancuje hospodárenie nášho Spoločenstva za obdobie od
01.01.2015 – 31.12.2015.
a) Príjmy SSG v období 01.01.2015 - 31.12.2015 boli vo výške 1.821,16 € z toho:

• uhradené členské príspevky vo výške 446,40 € (išlo o jeden z najvyšších výberov
členských príspevkov, vďaka niekoľkým štedrým darcom – Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
ste prispeli na našu činnosť)
• príspevok ZSF v rámci projektu MDVRR SR vo výške 500,00 €
• jednorazové príjmy vo výške 103,94 € (dar od OZ vo výške 100 €+ honorár vdp.Vallu za
článok publikovaný v KN)
• kreditné úroky pripísané na BÚ a Benefit Konto vo výške 12,46 €
• 2% dane za rok 2014 vo výške 758,36 €.

b) Výdavky SSG v období 01.01.2015 - 31.12.2015 boli vo výške 1.175,28 € z toho:

• výdavky súvisiace s propagáciou a fungovaním nášho Spoločenstva vo výške 870,30 € (z
toho za 4 bulletiny vrátane príloh, aktuálneho Adresára členov, listov k Čestnému členstvu,
poštovného vo výške 543,40 €; blahoželania jubilantom/28 €; cestovné náklady na XV.
Kongrese WB/180 €; on-line Michel katalóg/118,90 €)
• výdavky na pečiatku a korešpondenčné lístky, týkajúce sa úmrtia nášho protektora J.Em.
Jána Ch. kardinála Korca vo výške 100,00 €
• výdavky na občerstvenie (jarné stretnutie v Hlohovci, jesenné stretnutie v Nitre) vo výške
100,00 €
• výdavky za vedenie bežného účtu v ČSOB za rok 2015 vo výške 52,78 € (z toho daň z
úrokov bola v uplynulom roku 2,29 €)
• výdavky za registráciu SSG ako poberateľa 2% daní na nasledujúci rok vo výške 52,20 €.

Ku dňu 31.12.2015 bol zostatok finančných prostriedkov 7.574,87 € pričom naše
finančné prostriedky boli uložené nasledovne:
•
•
•

zostatok na bežnom účte bol 848,73 € (aktuálna úroková sadzba je 0,01 % p.a.)
zostatok na BENEFIT Konte bol 5.434,76 € (ide o účet so 7-dňovou výpovednou lehotou a
aktuálnou úrokovou mierou 0,2 % - medziročný pokles ÚS o -0,1%)
zostatok v pokladni bol 1.291,38 €.

Medziročný nárast finančných prostriedkov oproti r.2014 sa zvýšil o 645,88 €.
Revízia finančných prostriedkov bola vykonaná dňa 30.01.2016 revízorom
Spoločenstva p. Vačkom Ladislavom.
Ľuba Tarabová, hospodárka SSG
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Hladných kŕmiť, smädných napájať.
V Matúšovom podaní nám Ježiš predkladá skutky milosrdenstva ako hlavné
kritérium, podľa ktorého sa bude rozhodovať pri poslednom súde: „Až príde Syn človeka
vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním
zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od
capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho
pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené
od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi
piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a
navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia:
‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti
piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa?
Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru,
hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.‘“. (Mt 25, 31-40)
Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť….
Ježiš vedel, čo znamená hlad. Štyridsať dní bol na púšti. „V
tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol.“ (Lk 4, 2)
Dobrovoľne chcel spolu s ľuďmi a za ľudí trpieť hladom. Toto
zriekanie nebolo len prejavom solidarity s tými, čo nemajú čo jesť, ale
bolo mocou, ktorá prebúdza hlad po Bohu.
Nemecká organizácia Pomoc proti hladu vo svete (Welthungerhilfe) zverejnila v roku 2014 údaje, podľa ktorých viac ako 800
miliónov ľudí naďalej trpí hladom. Predovšetkým v Južnej a Východnej Ázii, Latinskej Amerike a najviac sa situácia zhoršila v Afrike. Od hladu alebo na
následky podvýživy zomrie ročne 3,1 miliónov detí, čo je 8500 detí denne alebo jedno
dieťa každých desať sekúnd. To sú fakty. V podstate škandál, že v dnešnej dobe je to
ešte vôbec možné, kedy toľkí ľudia žijú v nadbytku. Hlad nie je problém preľudnenia, ani
neochoty podeliť sa. Je oveľa hlbším problémom, je duchovným problémom.
Zástupy, ktoré nasledovali Pána a počúvali ho
celé hodiny, chceli učeníci
poslať preč, aby sa postarali
sami o seba: „‚Rozpusť ich,
nech sa rozídu do okolitých
osád a dedín kúpiť si niečo
na jedenie.‘ On im odpovedal: ‚Vy im dajte jesť!‘“ A
zázrak rozmnoženia chlebov
sa udeje vďaka poslušnosti Ježišovi a preto, lebo sa našli
ľudia ochotní sa podeliť. Deliť sa s druhými o to, čo sme
dostali: duchovne, materiálne, náš čas, sily, lásku… A
predsa si dovolím tvrdiť, že problém hladu sa nevyrieši len tým, že sa začneme deliť. V
prvom rade musíme ľuďom priniesť Ježiša. Pravdu o Bohu a o živote. A aby to prijali,
musíme svedčiť skutkami a postiť sa za ich obrátenie. Až potom im bude daná skutočná
pomoc. Nespravodlivosť medzi národmi, ktorá vládne už celé stáročia až po dnešnú
dobu, nedokáže prelomiť nikto, jedine Boh! Preto je potrebné ľudí viesť k obráteniu, k
sviatostiam. Potom sa Boh o nich postará tak, ako to v Evanjeliu prisľúbil.
Istý anglický novinár raz podnikol takýto test: Kúpil veľký peceň chleba a postavil
sa s ním na rušné nárožia ulíc v rôznych mestách, pričom okoloidúcich vyzýval, za tento
chlieb hodinu pracovať. Výsledky jeho testu boli nasledovné: V Hamburgu ho vysmiali. V
New Yorku ho zatkla polícia. V africkej Nigérii boli niekoľké osoby ochotné za tento chlieb
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tri hodiny pracovať. V indickom New Delhi sa okamžite zbehlo niekoľko sto ľudí, ktorí
všetci chceli aj celý deň pracovať za tento chlieb.

Od raného kresťanstva Cirkev poskytovala chlieb hladným. Ku každému kláštoru
patrila vrátnica pre chudobných. A nespočetný zástup svätých vydáva svedectvo o tom,
ako Boh svojou mimoriadnou pomocou potvrdil, že sa mu páči milosrdná láska. Matka
Tereza raz povedala: „Boh sa nás nebude pýtať, koľko dobrých vecí sme v živote urobili,
ale s akou láskou sme ich robili.“ Hladných kŕmiť nie je pre nás alternatívnou aktivitou,
ktorú môžeme, ale nemusíme podniknúť. Nie je ani výlučne rezervované charitným
dielam, či reholiam. Je vyjadrením a skúškou našej viery.
Bol som smädný a dali ste mi piť....
Tento skutok telesného milosrdenstva sa teda dotýka
poskytnutia/poskytovania nápoja človeku, pre ktorého je dôležitý tým,
že obsahuje pitnú vodu. Bez jedla človek vydrží niekoľko týždňov, no
bez vody niekoľko dní. Je samozrejmé, že smädných napájať
vzhľadom na veľmi súrnu a neodkladnú biologickú potrebu človeka
patrí k primárnym pomociam, bez ktorých by človek nutne v
prirodzenom poriadku zomrel.
Podľa niektorých svetových štatistík v spriemyselnených či
vyspelejších krajinách priemerne jedna osoba spotrebuje 200 l vody
na osobu na deň, kým v subsaharských afrických oblastiach je to okolo 10 l (ak sú
priaznivé podmienky), ba v niektorých oblastiach Etiópie možno počítať len s 5 litrami
vody na osobu; iné štatistiky udávajú neraz oveľa väčšie predchádzajúce konštanty
spotreby vody v Severnej Amerike a Japonsku, a to až okolo 350 l. K najsuchším
oblastiam sveta patrí Kuvajt (10 kubických metrov vody na jedného obyvateľa za rok)
spolu s pásmom Gazy (52 kubických metrov) a Spojenými arabskými emirátmi (58
kubických metrov). Naopak, najviac vody má – samozrejme okrem Grónska a Aljašky –
Francúzska Guyana a Island. Najlepšie perspektívy, pokiaľ ide o stav a množstvo
podzemných vôd, majú Fínsko, Kanada, Nový Zéland, Veľká Británia a Japonsko.
Ďalšími veľmi znepokojujúcimi skutočnosťami každoročne OSN alarmuje, napr.:
takmer 4.000.000 ľudí každoročne zomrie na choroby súvisiace s príjmom znečistenej
vody; viac ako polovica škôl na svete nemá prístup k pitnej vode; takmer 2.000.000 detí
zomrie každoročne na následky hnačiek spôsobených pitím chybnej vody; polovica
nemocničných lôžok v celosvetovom meradle je obsadená pacientmi trpiacimi ťažkosťami
6

súvisiacimi s požitím nekvalitnej vody; na päťminútovú sprchu sa spotrebuje viac vody
ako ľudia z rozvojovej krajiny žijúci v slume za celý deň; jeden dolár zabezpečí dieťaťu z
rozvojovej krajiny prísun vody na celý rok; v dôsledku chýbajúcej či zdravotne
nevyhovujúcej vody zomrie na svete jedno dieťa každých 15 sekúnd.
Nielen OSN, ako i ďalšie laické spoločnosti
vynakladajú veľa, niekedy veľmi veľa úsilia, aby
zabezpečili vodu tým, ktorí ju nemajú, ale i charita
Cirkvi, misionári a ich laickí spolupracovníci sa
podieľajú priamo na tomto skutku telesného
milosrdenstva, napriek tomu, že existuje mnoho
návrhov komplexne prepracovaných, nehovoriac o
tých návrhoch, ktoré boli neúspešné z politických či
teroristických dôvodov, že ešte v 21.storočí je to
globálny svetový problém.
Aj prognózy sú pomerne znepokojivé: do roku
2025 dve tretiny svetovej populácie budú žiť v krajinách s
vážnym nedostatkom vody, najmä na severe Afriky, Strednom
východe a západnej Ázii. Odhaduje sa, že nedostatkom pitnej
vody trpí až miliarda ľudí a až 2,5 miliardy nemá dostatočnú
hygienu, väčšina žije v rozvojových krajinách. Spolu s efektom
globálneho otepľovania a znečisťovania riek bude toto číslo
zrejme stúpať. Viac–menej, nedostatok pitnej vody nie je len problémom rozvojových
krajín, ale ohrozuje viac, ako 100.000.000 Európanov. Vo východnej Európe stále nemajú
všetci prístup k zdravotne pitnej vode spĺňajúcej všetky hygienické kritériá. Výsledkom je,
že denne zomrie vo východnej Európe až 40 detí na choroby zapríčinené zlou kvalitou
vody, ako je napríklad hnačka.
V niektorých prípadoch dochádza dokonca k nepokojom, vojnám a konfliktom
z dôvodu nedostatku vody a treba samozrejme počítať aj s terorizmom či dokonca
migráciou.
V našej vlasti – na Slovensku – máme pomerne dostatok kvalitnej pitnej vody, aj
keď v ostatnom čase aj u nás sa v niektorých oblastiach stáva to, že zdroje pitnej vody sú
menšie, či neraz aj vyschnuté, no zásoby pitnej vody predsa len sú priaznivé, a možno aj
pre to sme si zvykli sa hockedy napiť, keď máme smäd, neuvedomujúc si, ako v
krajinách, kde je s pitnou vodou problém, alebo jednoducho s vodou ako takou, že to je
veľmi vzácna tekutina a životne dôležitá tekutina pre náš prirodzený život.
Po jednoduchom zamyslení sa nad stavom
vody vo svete a u
nás, keď k nemu
pridáme uvažovanie vo viere nad
zmyslom skutku
telesného milosrdnestva, si ihneď
uvedomíme
na
jednej strane hojnosť Božieho daru vody v našich
podmienkach a
na strane druhej náš vzťah k tomuto daru, a tak v tejto integrite z obidvoch strán nám
vychádza prirodzene po prvé, aby sme šetrili, neplytvali, a to teraz a po druhé, aby sme s
prebudeným svedomím vnímali potreby nielen svoje, ale i iných, blížnych.
JV
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Pražský orloj na československých/českých známkach
V roku 1338 udelil Ján Luxemburský povolenie staromestským mešťanom, aby si
zriadili radnicu v patricijskom dome Wolflina od Kamene. Z východnej strany domu bola
potom na starších základoch začatá stavba veže na ktorú boli v roku 1402 umiestnené
hodiny a neskôr, v roku 1409 aj zvon. Vo veži je tiež kaplnka, vysvätená v roku 1381.
Najstaršou časťou orloja je mechanický hodinový stroj a astronomický číselník,
ktoré vytvoril v roku 1410 hodinár Mikuláš z Kadane pravdepodobne podľa návrhu
Majstra Jana Šindela profesora filozofie, matematiky, astronómie a rektora pražskej
univerzity. Na astronomickom ciferníku, odvodenom od astrolábu, možno prečítať rôzne
časy, astronomický cyklus, polohu Slnka a ktorým súhvezdím zvieratníka práve prechádza, polohu Mesiaca nad alebo pod horizontom, jeho fázami a postavenia vzhľadom na
Slnko. Z kalendárnej tabule možno odpočítať aktuálny mesiac, deň a nepohyblivé sviatky
kresťanského kalendára.
V r.1987, pri príležitosti 125.výročia jednoty
československých matematikov a fyzikov bola v sérii
portrétov vydaná známka v hodnote 0,50 Kčs (č.2801)
s motívom astrolábu.
Inšpiráciou pre pražský orloj mohol byť starší
orloj, postavený v Padove v roku 1344, prípadne aj ďalšie európske orloje. Sochárska
výzdoba bezprostredne okolo ciferníka orloja pochádza z dielní stavebnej huty Petra
Parléřa ktorá v Čechách pôsobila až do husitských vojen. Okolitá bohatá sochárska
výzdoba pochádza až z doby Vladislava II. koncom 15.storočia.
V priebehu storočí sa orloj mnohokrát zastavil a bol niekoľkokrát opravovaný. Pravdepodobne v roku 1629 alebo 1659 bol k orloju prenesený aj stredoveký bicí stroj
z veže a pridané drevené sošky. Postupom doby záujem o orloj upadal, prestal ľudí
zaujímať. V 18.storočí bol v kritickom stave a pražský magistrát uvažoval o predaji orloja
do starého železa. O jeho záchranu sa zaslúžil český vlastenec a meteorológ,
profesor Karlovej univerzity Antonín Strnad, ktorý chápal jeho historickú hodnotu a
usiloval sa o jeho opravu. Po dlhšom úsilí sa mu podarilo presvedčiť radu magistrátu a
neskôr aj celý magistrát k uvoľneniu finančnej sumy potrebnej pre rekonštrukciu. Za
Strnadovho odborného dohľadu bola prevedená oprava za 793 zlatých v
rokoch 1787 až 1791 hodinárom Šimonom Landspergerom. V priebehu ďalšej veľkej
opravy v rokoch 1865 až 1866 boli uvedené do chodu aj astronomické funkcie a pridaná
ozvučená soška kohúta. V r.1866 bola osadená kalendárna doska od Josefa Mánesa so
symbolmi zverokruhu, mesiaca a so znakom Starého Mesta pražského. Staromestského
orloja sa týkajú aj legendy, napr. keď sa stroj zastaví, príde vojna, alebo legenda o tom,
že ten, kto zasiahne do orloja, zomrie alebo zošalie. Niekoľko rokov po vytvorení novej
kalendárnej tabule zošalel aj Josef Mánes. Figúrky apoštolov pribudli na orloj
pravdepodobne po veľkej rekonštrukcii v r.1866. Zobrazovanie apoštolov nemá s
odmeriavaním času žiadnu spojitosť, ich význam je skôr náboženský a pre zaujatie
okoloidúcich.
Ľavé okienko: sv.Jakub mladší s valchou; sv.Ondrej s krížom v tvare X; sv.Tadeáš
s kyjakom; sv.Tomáš s kopijou; sv.Ján Evanielista s kalichom; sv.Barnabáš so zvitkom.
Pravé okienko: sv.Peter s kľúčom v ruke; sv.Matej so sekerou; sv.Filip s krížom;
sv.Pavol s mečom a knihou; sv.Šimon s pílou; sv.Bartolomej s kožou.
Oproti evanjeliovým počtom dvanástich teda na orloji chýba evanjelista Matúš, jeden z
Jakubov (zdroje sa nezhodujú, ktorý) a Judáš Iškariotský, miesto nich sú na ňom svätý
Matej, pribraný podľa Skutkov apoštolských miesto Judáša, a svätí Pavol a Barnabáš,
ktorí sa apoštolmi stali až v dobe raného kresťanstva.
Súčasné sošky dvanástich apoštolov vytvoril po roku 1945 sochár a bábkar
Vojtěch Sucharda. Pôvodné sochy apoštolov zhoreli pri požiari radnice v máji 1945.
Najstaršou plastikou na fasáde orloja je kamenný anjel (nachádza sa medzi oknami
8

apoštolov), cez ktorého sa vinie vlajúci pruh látky s už nečitateľným posolstvom. Plastika
bola vytvorená v huti Petra Parléřa.
Mimo apoštolov je na orloji ďalších 9 drevených sôch, niektoré konajú drobné
pohyby súbežne s pohybom apoštolov.
•
Kohút: zakikiríkaním ukončuje predstavenie apoštolov. Soška je pozlátená a je
umiestnená v komôrke nad oknami apoštolov. Socha kohúta je posledná, ktorá bola
na orloj osadená v 19. storočí.
•
Márnivec: je pohyblivá socha hornej rady vľavo a pri pohybe si prehliada vlastnú
tvár v zrkadle, pôvodne zobrazovala smrteľný hriech pýchy
•
Lakomec: je pohyblivá postava vedľa márnivca, potriasa mešcom a kýva palicou.
Od počiatku zobrazuje hriech lakomstva.
•
Smrtka (kostlivec): je pohyblivá soška na pravej strane, otáča presýpacie hodiny
vyjadrujúce odmeriavanie času života a ťahá za povraz umieračik, ktorý je umiestnený
hore vo vežičke nad orlojom.
•
Turek: soška je považovaná za symbol rozkoše ako neresť. Pôvodne zobrazoval
závisť ako smrteľný hriech.
•
Filozof: skúmajúci svet. Predstaviteľ kladných ľudských vlastností a cností. V ľavej
ruke drží zvitok, zobrazuje poznanie a túžbu po vzdelaní.
•
Archanjel Michal: drží v ruke meč, štít a kópiu, ktorej hrot v súčasnosti ukazuje
na ukazovateľ v hornej časti ciferníka.
•
Astronóm/Hvezdár: vandalmi najviac poškodzovaná socha. V ľavej ruke drží
ďalekohľad, ktorým sleduje oblohu.
•
Kronikár: v ľavej ruke drží knihu, do ktorej zaznamenáva udalosti a ľudské dejiny.
Počas Pražského povstania v posledných dňoch druhej svetovej vojny bol orloj
8.mája 1945 ťažko poškodený pri požiari staromestskej radnice, a bol zasiahnutý
delostreleckým granátom. Našťastie tehlová obmurovka ochránila stroj pred väčším
poškodením, zhorela však drevená konštrukcia, na nej stál, aj mechanizmus s apoštolmi.
Škoda sa tak zdala nenapraviteľná a uvažovalo sa o náhrade orloja moderným strojom.
Po veľkom úsilí hlavne bratov Veseckých bol opravený orloj uvedený do chodu v roku
1948. Naposledy bol orloj rekonštruovaný na jeseň v roku 2005, keď došlo k
reštaurovaniu sôch a spodného kruhu od Josefa Mánesa. Drevené sochy boli zakryté
sieťou proti holubom.
Motív pražského orloja bol vôbec po prvýkrát
zobrazený v emisii Deťom v r.1936, keď boli vydané
tri československé známky s motívom „Leden“
z cyklu „Dvanáct mesíců“ z Mánesovej kalendárnej
dosky. Známky (č.295-297) boli vydané ako
dobročinné príplatkové, časť výnosu z ich predaja
slúžila sociálnym podporným inštitúciám. Známok v
hodnote 50 hal.+50 hal.; 1 Kčs+50 hal.; 2Kčs+50
hal. bolo vydaných 2,7mil. kusov (v hodnote 2,9mil. Kčs), v prospech fondu išlo cca 45%
výťažku. Pozoruhodná bola aj rýchlosť realizácie tlače. Ich vydanie bolo schválené
24.3.1936 a vydané boli k 1.4.1936, čiže za týždeň...
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V r.1978 sa v Československu konala svetová výstava poštových známok. Pri tej príležitosti boli
vydané známky a aršík s motívom Pražského orloja
(č.2322-2326; A 2327). Spomínaný aršík bol v tom
roku vyhlásený za najkrajšiu poštovnú ceninu.
„Orlojom“ presnejšie povedané astrolábom je
však možné u našich západných susedov aj bežne
platiť. Je zobrazený na dvoch obehových minciach
z roku 2000. Minca v hodnote 20 Kč má na prednej
strane astroláb, minca s nominálnou hodnotou 10
Kč má detail hodinového kroku. Obe mince sú
doposiaľ v obehu.
Pri príležitosti 600.výročia Staromestského
orloja v roku 2010 vydala Česká pošta známku
s nominálom 21,- Kč v náklade 500tis. kusov. Len
pre úplnosť informácií
uvádzam, že pri tej
istej príležitosti vydala
Česká národná banka
pamätnú striebornú 200 Kč mincu.
Staromestský orloj je zrejme najlepšie zachovaný
stredoveký orloj vôbec. Je jedným z najznámejších turistických objektov Prahy a je súčasťou historického centra, ktoré je zapísané na
zozname kultúrnych pamiatok UNESCO v ČR. Model Staromestskej radnice s orlojom je
umiestnený ako jediná česká zaujímavosť v parku miniatúr členských štátov EU MiniEurope v Bruseli.
z internetových stránok spracovala Ľuba Tarabová

Českí a moravskí patróni na poštových známkach:
Svätý Václav
Pri mojich „potulkách“ internetom som našla český článok, venujúci sa zobrazeniu
českých, moravských a sliezskych svätcov a patrónov na československých a následne
českých, resp. zahraničných známkach. Bolo to veľmi zaujímavé čítanie a
preto by som sa chcela podeliť s Vami o niekoľko postrehov.
Po vzniku samostatnej Československej republiky vyšla prvá
známka s náboženskou tematikou v r.1920. I keď väčšina obyvateľstva sa
oficiálne hlásila ku katolíckemu náboženstvu, boli vydané dve známky
(č.162-163) zobrazujúce husitského kňaza s kalichom podľa návrhu
Alfonsa Muchu.
Najviac zobrazovaným českým patrónom v známkovej tvorbe je
sv.Václav (okolo 903-929, príp.935),
české knieža z rodu Přemyslovcov.
Po prvýkrát bol samostatne zobrazený na známke v r.1929, kedy sa
slávilo milénium jeho mučeníckej
smrti. V tom roku bola vydaná séria
troch svätováclavských známok
(č.243-247) v piatich nomináloch grafika a rytca Karla Seizingera s námetmi „Svätý
Václav na koni“ podľa originálu Mikoláša Aleša, „Knieža Václav zakladá rotundu sv.Víta“
podľa predlohy Felixe Jeneweina a „Zavraždenie sv. Václava“ podľa Josefa Mánesa.
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Pre úplnosť dodávam, že ešte skôr, v r.1926
bola v sérii „Hrady, krajiny a mestá“ vydaná známka
„Národné múzeum a socha sv.Václava“ (č.223) a
známka „Strahov“ s premonstránskym kláštorom a
sochou sv.Václava (č.213).
Sv.Václav sa v období vládnutia komunistickej strany objavoval v známkovej tvorbe už len
nepriamo. V r.1966 bol vydaný v sérii „Pražský hrad“
aršík s vyobrazením „Svätováclavskej koruny
s korunovačným žezlom a ríšskym jablkom“ (A
1523), zhotovený popredným českým rytcom Jiřím
Švengsbírem. O dva roky neskôr bola vydaná
ďalšia známka, súvisiaca so sv.Václavom sekundárne tým, že zobrazuje klopadlo v tvare hlavy leva
z katedrály sv.Víta (č.1680). Klopadlo bolo podľa
legendy prenesené zo Starej Boleslavi, kde sa ho
držal sv.Václav vo chvíli, kedy ho dobehli vrahovia, najatí jeho
bratom Boleslavom.
Počas politického uvoľnenia v roku 1969
vychádzajú dva svätováclavské motívy v sérii
„Pražský hrad“. Prvá bola známka „Svätý
Václav lisuje vinné hrozná“ (č.1766). Ako motív
bol použitý detail výzdoby kaplnky Sv.Václava
v katedrále sv.Víta od Majstra Litoměřického
oltára z roku 1511 (grafická úprava a rytec
Jindra Schmidt). Druhá známka bola
s motívom „Stavovská korunovačná koruhva“
(č.1767) z roku 1723 s obrazom sv.Václava.
K roku 1973 sa vzťahovalo 1000. výročie trvania pražskej
diecézy (od roku 1344 arcidiecézy), ale v dobe tuhej normalizácie
Československá pošta ignorovala túto udalosť. Zato Vatikánska pošta
vydala sériu štyroch známok „973 Dioecesis pragensis 1973“, na
ktorých je okrem pražskej katedrály a znaku biskupstva
zobrazený sv.Václav s koruhvou a štítom a sv.Vojtech na biskupskom
stolci.
V Českej republike v r.2002 vychádza v sérii „Umelecké diela
na známkach“ známka s nominálnou hodnotou 20 Kč „Sv. Václav na
koni“ (č.344).
Podľa návrhu Jana Kavana, ktorý sa
inšpiroval Myslbekovým jazdeckým pomníkom na
Václavskom námestí, bola vydaná v r.2012 známka
„Svatý Václav“ (č.724) a v r.2013 tá istá známka
s nominálnou hodnotou 13.-Kč (č.772).
Čo sa týka zahraničných emisií, za zmienku stojí
séria piatich vianočných známok Veľkej Británie z r.1973
s námetom „Good King Wenceslas“, na ktorom sú
zobrazené výjavy na motívy básne Václava Aloisa Svobody z roku 1847. Báseň sa
dostala v 19.st. do Anglicka, kde anglikánsky reverend John Mason Neal (1818-1866)
podľa nej napísal text vianočnej piesne pre deti, ktorá je doposiaľ v Anglicku veľmi
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obľúbená. Dobrým „kráľom“ je české knieža sv.Václav. V roku
1982 bola vydaná vianočná známka s týmto motívom opäť.
Základným zdrojom informácií k tomuto článku bol internet a
článok „Čeští a moravští patroni na poštovních známkach“,
publikovaný v českom časopise Te Deum 2012, č.1. Článok
v závere upozorňoval čitateľov na internetovú stránku nášho
bulletinu a vysvetľoval jeho názov.
A ešte pár známok na doplnenie.

Ľuba Tarabová

Plačúca Panna Mária z La Salette
La Salette, dedinka vo Francúzskych Alpách, v diecéze Grenoble, ďaleko od ciest a dopravného spojenia, bola
neznáma až do polovice XIX. storočia, presne do 19. septembra 1846. Vtedy na horskom pastvisku dvaja pastieri
stretli Krásnu Pani. Od toho dňa zástupy ľudí putujú na horu
a meno dedinky La Salette sa stalo známym na celom
svete.
Dvaja pastieri jedenásťročný Maxím a štrnásťročná
Melánia pásli kravy na vysoko položených pastvinách hory
Planeau vo Francúzskych Alpách. Okolo poludnia zišli dole
k prameňu. Tam sa najedli a oddýchli si. Melánia išla pozrieť kravy, ale tie sa pokojne
pásli. Keď sa vracala ku prameňu, uvidela žiaru v tvare gule, ktorá sa zväčšovala
a pomaly z nej vychádzala postava - Krásna Pani. Sedela, lakte mala opreté o kolená,
tvár si zakrývala dlaňami a plakala. Mala jednoduché šaty, aké nosia ženy v dedine. Na
krku mala ťažkú reťaz s krížom. Jas jej tváre bol taký silný, že Melániu oslňoval a Maxím
sa jej nemohol pozrieť do tváre. Žiara vychádzala z kríža, ktorý mala Krásna Pani na
hrudi. Na priečnych ramenách kríža boli pripevnené nástroje umučenia: kladivo a kliešte.
Na hlave mala veniec z ruží. Ruže mala na okraji šatky, a na nohách. Zavolala na detí,
aby sa nebáli a prišli bližšie. Dlho sa s nimi rozprávala. Počas celého rozhovoru plakala.
Podľa slov deti Krásna Pani prišla povedať ľuďom, že dlho prosí svojho Syna, aby
ich netrestal za to, že znesväcujú nedeľu tým, že nechodia na svätú omšu a vykonávanú
ťažké práce. Ďalej hovorila, že nedodržiavajú veľký pôst, preklínajú a neúctivo vyslovujú
meno jej Syna.
Krásna Pani povedala deťom o zničení úrody obilia, hrozna, zemiakov, o veľkom
hlade, ak ľudia neprestanú urážať Boha.
Nakoniec sa Krásna Pani rozprávala len s Melániou a odovzdala jej tajomstvo,
potom len s Maximom aj jemu odovzdala tajomstvo. Krásna Pani vyzvala deti, aby sa
modlili, dobre modlili, ráno i večer. Posolstvo sa skončilo tým, že ho majú ohlásiť
všetkému ľudu. Deti nechápali, s kým sa stretli. Už na druhý deň sa veľká zvesť rozšírila
na všetky strany a ľudia začali vystupovať na horu.
19. septembra 1851 sídelný biskup diecézy Grenoble Philibert de Bruillard uznal
zjavenia za nepochybne pravdivé. O necelý rok inicioval zahájenie stavby kostola na
mieste zjavenia. Kostol bol posvätený v roku 1879 a dostal titul baziliky, teda privilegovaného miesta zhromaždenia sa ľudu Božieho.
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Biskup založil aj komunitu kňazov a bratov, ktorí sa budú v lete starať o pútnikov
na mieste zjavenia a v zime ako misionári majú hlásať vo farnostiach Posolstvo Krásnej
Pani.

Skupina kňazov a bratov utvorila rehoľu Misionárov Matky Božej Lasaletskej saletínov. Na Slovensku pôsobia Saletíni vo farnosti Považská Bystrica – sídlisko
Rozkvet, Chrenovec – Brusno, Maňa a Čerín.
Slzy Panny Márie v Lasallete sú znamením jej veľkej starosti o nás. Pripomínajú
nám závažnosť našich hriechov, našej ľahostajnosti a potrebu obrátenia.
Pripájam niekoľko osobných spomienok na púť k plačúcej Panne Márii. Do
Lasalette sme prišli neskoro v noci. Hotel bol otvorený, na recepcii boli kľúče od izieb
a odkaz, kde máme večeru. Ráno bolo krásne, slnečné, ale trochu studené aj napriek
tomu, že už bolo leto. Všade kde sa dalo dovidieť kvitli modré a biele krókusy. Bolo to
neuveriteľne krásne. Pri prameni, kde deti obedovali, sedí plačúca Panna Mária a pri nej
Melánia a Maxím. Okolo je jednoduchá krížová cesta. Aj vyššie pri bazilike je plačúca
Panna Mária s deťmi. Tu sa pútnici modlia ruženec. Všade je ticho a pokoj, akoby práve
teraz tu bola plačúca Krásna Pani. Jeden veľký komplex - bazilika s hotelom, predajňa
suvenírov, to je všetko, čo je na tomto pútnickom mieste postavené.
Aj dnes hovorí Mária ku všetkým, ale aj osobne ku každému z nás. Hovorí nám, že
Boh „bohatý na milosrdenstvo“ je prítomný na ceste života každého z nás.
Iglárová

Svätý Paschal Baylon – patrón Eucharistických kongresov
Svätý Paschal Baylon (1540–1592) bol františkán, zvlášť oddaný Najsvätejšej
Sviatosti Oltárnej. Narodil sa v chudobnej rodine v španielskej Aragónii na Turíčnu
nedeľu. Odtiaľ možno odvodiť jeho meno Pascual – Paschalis. Od malička musel
pomáhať rodine. Neúnavnou usilovnosťou sa sám naučil čítať, keď pásol ovce bohatého
statkára. Od detstva sa vyznačoval výnimočnou spiritualitou.
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V roku 1564 vstúpil ako laický brat do kláštora Našej Milej
Panej z Loreta pri Alicante a svoj život zasvätil modlitbám a chudobe.
Odvtedy, nasledujúcich takmer 30 rokov rehoľného života, sa sotva
zmenil jeho život za bránou kláštora v kuchyni a v záhrade,
posväcovaný umŕtvovaním a predovšetkým v modlitbách. Preslávil
sa ako mystik s mimoriadnou láskou k Eucharistii, zázračnej
premene hostie a vína na Telo a Krv Pána.
Na žiadosť predstaveného kláštora podnikol cestu do Paríža
za generálom františkánskeho rádu. Cestou prechádzal územiami,
ktoré ovládali hugenoti. V Orleanse ho takmer ukameňovali a len
zázrakom zostal nažive. Keď sa vrátil späť, jeho havranie čierne vlasy boli biele. Pán Boh
odmenil svojho verného služobníka. Zomrel, ako sa narodil, na Turíčnu nedeľu.
Sv. Paschal Baylon, františkán, ktorý bol mimoriadne oddaný Najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej, bol v roku 1690 vyhlásený za svätého. Pápež Lev XIII. ho určil v roku 1897 za
patróna všetkých eucharistických kongresov.
Portrét sv. Paschala Baylona nájdeme na známke, ktorý vydala Brazília v roku
1955 pri príležitosti 36. celosvetového Eucharistického kongresu, ktorý sa konal v Rio de
Janeiro. Na známke vpravo vidíme obrovskú 2,5 metra vysokú monštranciu, ktorá bola
vyhotovená pri príležitosti konania Eucharistického kongresu. Obraz sv. Paschala vľavo
na známke namaľoval brat Damascen Hahnel OFM. Zaujímavosťou je, že známka bola
vyhlásená za najkrajšiu známku Brazílie za rok 1955.

V dňoch 24. – 31. januára
2016 sa v Cebu na Filipínach
konal 51. medzinárodný Eucharistický kongres. Pri tej príležitosti
Vatikánska pošta vydala v roku
2016 dve známky. Poštová správa Filipín vydala koncom roka 2015
hárček a jednu známku.
Katarína Vydrová

Dvadsaťpäť rokov - storočia štvrť - Pán Boh zaplať !
Dvadsiaty piaty ročník bulletinu Sv. Gabriel, dvadsaťpäť rokov pri vydávaní,
rozmnožovaní, expedovaní je ten istý, ktorý má záujem každým rokom niečo vylepšiť,
zdokonaliť - Mons. Ján Vallo. Poďakovanie: Pán Boh zaplať ! - patrí predovšetkým jemu,
Mons. Jánovi Vallovi.
Poďakovať slovom, dvomi, to je adekvátne členovi, no ako bývalý dlhoročný
obdobne vyťažený redaktor, hoci nie špecifického bulletinu, akým je Sv. Gabriel, ale akým
bol po dobu 27 rokov bulletin Martinia, chcel by som povedať aj niečo viac či obzrieť sa,
ako to bolo pred rokmi, keď Martinia si pripomínala 20 rokov vydávania. Som názoru, že s
bulletinom Sv. Gabriel sú si vo vydávaní podobné. Prepáčte prosím, že trochu zdržím a
pozriem sa na čísla 1- 3/1995 bulletinu Martinie, keď vďační odberatelia bulletinu posielali
poďakovania k vtedajšiemu jubileu. Asi to nie je od veci, pretože Martinia vychádzala v
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obdobnom náklade ako bulletin Sv. Gabriel a mala aj toľko odberateľov (i keď viac
prispievateľov o čo sa Mons. Ján Vallo snaží pre bulletin Sv. Gabriel).
Bulletin Martinia a v čase vydávania aj
Nitrafila urobili kus prospešnej práce pre
členov ZSF. Od roku 1992 pribudol nový
bulletin na Slovensku – Sv. Gabriel. Žiadala
si to otvárajúca sa doba, ale to by bolo málo,
ak by sa nenašiel človek, ktorý by myšlienku
realizoval. S iniciatívou vyšiel Mons. Ján Vallo, ktorý ma požiadal, aby
som sa ujal redakcie, keďže som mal prax s vydávaním bulletinov. Áno,
stalo sa, ale gro práce spočívalo na ňom. Písanie, rozmnožovanie,
expedícia. To všetko vrátane zostavovania zakrátko robil a dodnes robí
sám. Milí gabrielisti, Mons. Ján Vallo nie je len redaktor, ale je v jednej
osobe všetkým čo s vydávaním bulletinu súvisí. On je celá "fabrika".
Dostávame bulletin, čítame ho a možno iba konštatujeme: "No, dôstojný
pán alebo Janko si dal záležať a ako vždy, v termíne". Čo by povedal
každý z nás? Ďakujem !
Otto Gáťa
Nepasujem sa do úlohy posudzovateľa, som radový
člen, ale mám aké, také skúsenosti a myslím, že práve cez
ne dokážem oceniť úsilie, ktoré treba vynaložiť na to, aby
Bulletin Sv. Gabriel
Spoločenstvo žilo, aby popri stretávaní sa dostala do rúk
tlač. Dnes takmer každý orgán, inštitúcia, združenie,
Oslovení menom spolok, spoločenstvo snažia sa vydávať aj tlačené či
Svätým Gabrielom,
rozmnožované slovo. Je síce internet, ale človeka viac
vzhliadli sme sa v sebe.
zaujme čo má priamo v ruke. Nazvem to neskromne Nie jak tváre nemé,
zhmotnené členstvo, ak vôbec sa to dá tak nazvať.
lež, dedičným vnemom.
Spoločenstvo Sv. Gabriel má od založenia svoj tlačový
orgán, ktorým je bulletin Sv. Gabriel. Skutočnosť, že ho
Privítal nás Pútnik,
máme, že vychádza už 25 rokov a že je pri ňom od
rozčeril čas smutný,
začiatku Mons. Ján Vallo, chcem povedať aj niekoľko slov
riekol: Nebojte sa !
poďakovania na viac, pretože sa domnievam, že viem
Bulletin zaplesal.
oceniť prácu pre iných, zostavovanie čísla (kde čo dať, kde
Skončil sa čas trudný.
text, ilustráciu a akú ilustráciu, predtým ju vyhľadať,
usporiadať strany... toho je ďaleko viac a to si vyžaduje
Štvrťstoročie píše
hodne času do ktorého sa neráta došlá pošta, čo z nej
zberateľom bližšie
vybrať, horšie, ak nie je vôbec čo. Viem, že zostavovateľovi
tlač Svätý Gabriel.
periodika dobre padne, keď príde niekoľko slov spokojnosti
Ozval sa spoza hmiel,
od čitateľov, od členov i nečlenov Spoločenstva, aspoň pri
prehovoril z tíše.
jubileu.
Ospravedlňujem sa, že porovnávam, ale verím,
Už dvadsaťpäť rokov
pokiaľ ide o tlač, že porovnávam porovnateľné, čo nebýva
bez stonov, nárokov,
na škodu. Porovnával som prácu s tvorbou bulletinu, ktorú
raz štvrťročne príde
človek musí robiť bez ohľadu na vlastné voľno, bez ohľadu
tlačou členský prídel
na čas. Ďakujem Mons. Jánovi Vallovi za neúnavnosť,
obetovanie
sa pre nás a prajem mu výdrž, aby v zdraví
s paletou širokou.
pokračoval a ak Boh dá, budem prvým, ktorý mu
pogratuluje k 28. ročníku, ktorým prekoná doterajšie
Nie je to tlač hluchá,
prvenstvo v dĺžke vydávania slovenskej filatelistickej tlače.
má podstatu ducha
To doteraz má bulletin Martinia v jej 27. ročníkoch. Že o to
a to nie je málo.
vôbec nejde ? Máte pravdu, nie je to podstatné, ale sme
Však, Monsignor Vallo ?
len ľudia a v tomto svete marazmu za niečo dobré,
Vďaka sa Vám núka.
prospešné a trvajúce, ktoré sa prácou dosahuje
a dosiahne, netreba sa hanbiť. Takže, ďakujem !
14.3.2016
OG
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Blahoslavený Carlo Gnocchi – „otec invalidov“.
Don Carlo Gnocchi – kňaz, spisovateľ a pedagóg sa
narodil 25.októbra 1902 v talianskom San Colombane, ako
posledné z troch detí. Keď mal päť rokov, zomrel mu otec a tak
sa so svojou matkou a dvoma bratmi, presťahovali do Milána.
Obaja bratia však čoskoro zomreli na tuberkulózu. Gnocchi bol
za kňaza vysvätený v roku 1925. Svoj život zasvätil predovšetkým práci s mládežou a invalidmi. Zo začiatku pôsobil vo farskej pastorácii, neskôr ako duchovný správca jednej z najprestížnejších škôl v Miláne - Inštitútu školských bratov.
Počas druhej svetovej vojny sú mnohí mladí študenti
povolaní na front. Don Carlo odchádza ako vojenský kaplán na
ruský front, neskôr sa pridáva k dobrovoľníckej skupine Alpského práporu. V roku 1943 dochádza k dramatickému ústupu
talianskeho oddielu a vyčerpaný don Carlo takmer prichádza o život. Akoby zázrakom
však prežije a práve táto udalosť, keď pomáha aj mnohým raneným a umierajúcim,
ovplyvní jeho neskoršie rozhodnutie založiť nadáciu na pomoc telesne postihnutým. Po
návrate do Talianska pomáha viacerým vojakom utiecť do Švajčiarska, riskujúc vlastný
život. On sám je neskôr zatknutý jednotkou SS a obvinený zo špionáže a z aktivít proti
režimu. Po skončení vojny pracuje ako riaditeľ invalidovne v Arosiu. Zakladá organizácie
pre detských invalidov a je menovaný za predsedu Rady pre vojnových invalidov. V roku
1951 zakladá nadáciu Pro Juventute, schválenú dekrétom prezidenta republiky dňa
11.februára 1952. Štyri roky na to Don Carlo Gnocchi prehráva dlhý boj s rakovinou a
zomiera v Miláne. Pohrebným obradom predsedal arcibiskup Montini, neskorší pápež
Pavol VI.
Proces blahorečenia Dona Carla Gnocchiho začal pri stom výročí jeho narodenia
v roku 2002 a vyvrcholil blahorečením v Miláne 25.októbra 2009. Eucharistickej slávnosti
s obradom blahorečenia predsedal kardinál Dionigi Tettamanzi, arcibiskup Milána, za
prítomnosti pápežského vyslanca arcibiskupa Angela Amata, prefekta Kongregácie pre
kauzy svätých.
V deň jeho blahorečenia Svätý Otec
Benedikt XVI. si vo svojom príhovore po
nedeľnej modlitbe Anjel Pána na Námestí
sv.Petra vo Vatikáne takto spomenul na
nového blahoslaveného: „Don Gnocchi
pracoval na „obnove ľudskej osoby“ takým
spôsobom, že zbieral siroty a deti so
zdravotným postihnutím a poskytoval im pomoc a vzdelávanie.
Rozdával sa úplne až do konca, keď ako umierajúci daroval
svoje očné rohovky dvom slepým chlapcom. Rozvoj jeho diela
ďalej pokračoval a dnes má Nadácia dona Gnocchiho
priekopnícke postavenie v starostlivosti o ľudí všetkých
vekových kategórií, ktorí potrebujú rehabilitačnú terapiu.“
Talianska pošta vydala známku k storočnici jeho narodenia (2002) a tiež toho roku
(27.februára) k 60.výročiu jeho smrti.
spracoval JV

Mons. ThDr. Štefana Náhalka – 100. výročie narodenia
Dejiny Cirkvi na Slovensku sú poznačené osobnosťami, ktoré v dávnej i nedávnej
minulosti významne a nezmazateľne poznačili kresťanskú identitu nášho národného
spoločenstva. Medzi ne určite patrí aj Mons. Štefan Náhalka, kňaz Spišskej diecézy.
16

Štefan Náhalka sa narodil 16. marca 1916 v Liptovskej
Tepličke. Po ľudovej škole v rodisku, gymnázium skončil 9. júna
1937 v Levoči. Po dvoch rokoch v spišskom seminári ho biskup Ján
Vojtaššák poslal na štúdiá do Ríma, kde bol aj vysvätený za kňaza,
19. decembra 1942. V roku 1943 sa vrátil na Slovensko, kde
pracoval v duchovnej správe v Spišskej diecéze v Ružomberku ako
kaplán a neskôr ako administrátor farnosti.
V decembri 1945 - január 1946 bol skoro dva mesiace
vyšetrovaný a väznený v Bratislave kvôli podozreniu zo šírenia protikomunistických tlačív.
Pre nedostatok dôkazov však nebol odsúdený. V rokoch 1946 až 1948 bol tajomníkom
spišského biskupa Jána Vojtaššáka.
V roku 1947 na Katolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity Istropolitany
v Bratislave obhájil dizertáciu Láska v duchovnom živote podľa učenia sv. Tomáša
Akvinského a dosiahol doktorát teológie. Bol aj literárne činný a prispieval do časopisov
Verbum a Smer . Vydavateľstvo Verbum v Košiciach vydalo knižne jeho dve práce: Láska
v duchovnom živote (1947) a Sviatosť znovuzrodenia (1948, o krste). Publikácia o
francúzskom filozofovi Gabrielovi Marcelovi a o kresťanskom existencializme ostala žiaľ
iba v rukopise. Ďalších päť publikácií vydal v zahraničí. Bol autorom mnohých článkov v
rozličných periodikách.
V rokoch 1948 až 1950 vyučoval v spišskom seminári filozofiu. Biskup Ján
Vojtaššák ho menoval tajným generálnym vikárom ad cautelam, nakoľko neuznával
stranou dosadeného Andreja Schefera. V tom čase sa Štefan Náhalka už musel ukrývať,
lebo mu hrozilo zatknutie. Trvalo to takmer tri roky, až kým sa mu nepodarilo 14. mája
1953 utiecť do slobodnej cudziny.
Jeho druhým domovom sa stal Rím, kde sa hneď stal spolupracovníkom
Slovenského katolíckeho ústredia. V roku 1956 sa aktívne podieľal na založení
Slovenského vydavateľstva sv. Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo zo skromnej základiny
známeho americko-slovenského kňaza Jána Lacha, farára vo Whitingu v štáte Indiana v
USA, a stal sa prvým redaktorom jeho vydaní. Štefan Náhalka precestoval skoro všetky
európske krajiny a osobne ponavštevoval miesta, kde žili Slováci, lebo mu veľmi záležalo
na tom, aby zistil, aká je ich situácia, a podľa možnosti usiloval sa pre nich založiť a
udržať slovenské katolícke misie. Bolo treba trpezlivo rokovať s biskupskými
konferenciami jednotlivých krajín, aby slovenskí misionári mohli vykonávať dušpastiersku
činnosť medzi Slovákmi. V roku 1957 sa stal vedúcim Slovenského katolíckeho ústredia v
Ríme. V tom istom roku bol vymenovaný za člena Najvyššej rady pre emigráciu pri
Konzistoriálnej kongregácii Svätej stolice s poslaním starať sa o duchovnú službu
slovenských emigrantov, čím na seba prevzal povinnosť zorganizovať duchovnú správu
medzi Slovákmi v zahraničí. V tejto funkcii sa pričinil o založenie slovenských katolíckych
misií v Anglicku (Londýn) a v Brazílii, (Rio de Janeiro a Sao Paulo) neskôr aj v
austrálskom Sydney, vo Švajčiarsku v Morges, v Bazileji a Zürichu, v Stockholme
(Švédsko) a v nemeckom Mannheime. Pravidelne sa zúčastňoval na medzinárodných
pastoračných kongresoch o emigrantoch a referoval na nich o slovenskej emigrácii.
(r. 1961, 1973). Popritom aj publikoval. V roku 1957 napísal po taliansky knihu La
Slovachia d’oggi: un richiamo alla libertà - Slovensko dneška: volanie po slobode, v ktorej
slobodný svet informoval o Slovensku. V roku 1958 pod pseudonymom Michal Bystrík mu
vyšlo kniha Naša cesta . Bol to stručný katechizmus v podobe otázok a odpovedí. Mimoriadnu dokumentárnu hodnotu má jeho zborník Exsul familia Slovacorum z roku 1962,
kde zhromaždil množstvo informácií o živote Slovákov v rôznych častiach sveta. V roku
1958 navrhol založiť a pomohol uskutočniť knižnú edíciu Series Cyrillomethodiana na
vydávanie slovakistických prác vo svetových jazykoch a vedeckú ročenku Slovak Studies.
V roku 1959 bol jedným zo signatárov iniciatívy na vybudovanie Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a stal sa predsedom prípravného výboru pre jeho
zriadenie a vybudovanie. Jeho vznik sa viaže k 1100. výročiu príchodu sv. Cyrila a
Metoda k našim staroslovenským predkom. Bez osobného pričinenia Štefana Náhalku by
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sa toto dielo veľmi ťažko uskutočnilo. Išlo hlavne o tlačový apoštolát a o výchovu mladých
kňazov. Spoločnými silami, ale najmä za pomoci amerických Slovákov, sa podarilo
uskutočniť dielo, ktoré aj za normálnych pomerov by nebolo bývalo jednoduché v cudzine
zriadiť a vybudovať. Štefan Náhalka bol jeho prvým rektorom, ktorým zostal až do
28. februára 1973. Bol aj redaktorom časopisu Hlasy z Ríma a patril k pravidelným
spolupracovníkom slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.

Za príkladný kňazský život i za prácu pre Cirkev mu pápež Pavol VI. udelil
(14. augusta 1963) titul monsignora a (30. decembra 1967) pápežského preláta.
Spomenuté dve úspešné a trvalé skutočnosti, organizácia duchovnej správy
Slovákov v zahraničí a založenie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
ostávajú trvalými pamätníkmi na túto veľkú osobnosť slovenského národného a
kresťanského života.
Mons. Náhalka zomrel náhle a nečakane v Ríme, 6. marca vo Svätom roku 1975.
Pochovali ho na rímskom cintoríne Campo Verano odkiaľ jeho telesné pozostatky neskôr
preniesli do hrobky Slovenského ústavu (sv. Cyrila a Metoda) na cintorín Flaminio v
rímskej štvrti Prima Porta. V roku 2014 boli telesné ostatky Mons. Štefana Náhalku
exhumované z rímskeho cintorína Prima Porta a po prevezení na Slovensko uložené
v rodnej obci Liptovskej Tepličke.
Slovenská verejnosť si iba postupne uvedomuje, aké veľké dielo Štefan Náhalka
vykonal, lebo práve vďaka nemu sa aj Slováci môžu pridružiť k iným národom, ktoré majú
v stredisku kresťanstva svoju vlastnú reprezentatívnu ustanovizeň. A preto treba
Štefanovi Náhalkovi vyjadriť uznanie a vďačnosť celého národa.
Pošta v Liptovskej Tepličke v deň jeho stých narodenín (16.3.2016) bude používať
príležitostnú poštovú pečiatku. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme (dnes
Pápežské slovenské kolégium sv.Cyrila a Metoda) dokumentuje celinová obálka z roku
1998 (interiér kaplnky – hlavná mozaika za oltárom) a prítlač na FDC „Gorazd Zvonický“
z roku 2013 (vonkajší pohľad na budovy).
podľa Vatikánskeho rozhlasu spracoval JV

18

Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
25.1.2016: 25.výročie vzniku Policajného zboru SR
- nominálna hodnota: T1 50g (0,65€)
- autor výtvarného návrhu známky: Adrian Ferda
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.
- technika tlače: ofset
- náklad: 300.000 kusov
Na známke je Slovenský znak – dvojkríž,
podobne aj prítlač na FDC (inač známka nepatrí
medzi náboženské motívy).
26.2.2016: Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka
- nominálna hodnota: 0,45€
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.
- technika tlače: ofset
- náklad: 1,700.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto
známke nasledovné:
S kresťanským sviatkom Veľkej noci, ktorý je pripomenutím ukrižovania a
zmŕtvychvstania Ježiša Krista, sa dodnes spája mnoho zvykov súvisiacich s príchodom
jari. Majú pôvod v dobe, keď ešte slovanskí predkovia Slovákov neboli kresťanmi a
uctievali prírodu. Z viery v schopnosť vody očistiť
človeka, dať mu zdravie a chrániť ho pred chorobou
vychádzali zvyky umývať sa alebo polievať iných
čerstvou vodou. Silu prebúdzajúcej sa prírody malo na
človeka
preniesť
šibanie
zelenými
prútmi.
Univerzálnym symbolom obnovenia života bolo vajce.
Vo veľkonočných sviatkoch je stále prítomné vo forme vaječných
jedál i maľovaných vajíčok – kraslíc. Symbolmi prebúdzajúcej sa
prírody sú aj mláďatá – zajace, húsatá, kuriatka. Nájdeme ich na
pohľadniciach, v reklame i v podobe ozdôb, ktoré sa vešajú na
pučiace alebo kvitnúce konáriky vo váze.
Pletenie veľkonočných ozdôb paličkami sa na
Slovensku objavilo približne začiatkom 90.rokov
20.storočia. Okrem motívov zvierat patria k Veľkej noci
napríklad paličkované kraslice. Sú buď len z čipky
alebo táto tvorí výzdobu vaječného výduvku. Pri
pletení veľkonočných ozdôb i
obrázkov s motívmi tohto
sviatku sa čipkárky inšpirujú
najmä slovenskými ľudovými
čipkami, ktoré sú unikátne
svojou
pestrofarebnosťou.
Rôznofarebné nite sa začali
vo väčšine z osemnástich
miestnych
či
oblastných
druhov paličkovanej čipky na
Slovensku
používať
od
prelomu 19. a 20.storočia.
Odvtedy sa čipky zároveň
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plietli tak, aby na jednom kuse textílie farebne harmonizovali s výšivkou. Motív
veľkonočného kuriatka na známke je aj ukážkou nového využitia tradičného spôsobu
paličkovania, ktorým v Solivare pri Prešove plietli čipky na výzdobu čepcov. Veľkonočné
paličkované motívy súčasných čipkárok predstavujú jednu z nových podôb rozvíjania
tradícií slovenskej ľudovej paličkovanej čipky. Táto emisia poštovej zámky bola
realizovaná na základe súťaže medzi klubmi paličkovanej čipky.
S emisiou okrem FDC vychádza i celinová pohľadnica a známkový zošitok.

Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
20.1.2016: Osobnosti: Jeroným Pražský
- nominálna hodnota: 17.-Kč
- autor výtvarného návrhu známky: Renáta Fučíková
- technika tlače: ofset
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Námět tvoří podobizna Jeronýma Pražského
(1378-80, Praha – 30.5.1416, Kostnice), českého filozofa a náboženského myslitele, věže
a brány jako stylizované ztvárnění evropské středověké vyspělosti a rozmanitosti, obraz velkého
duchovního bohatství, jehož součástí Jeroným
Pražský nepochybně byl.
Pocházel z Nového Města pražského. Na
studiích v Praze na vysokém učení se seznámil
s Janem Husem. V roce 1398 ukončil studium s titulem
bakalář a odjel studovat do Oxfordu. Zde se seznámil s
učením anglického reformátora Jana Viklefa a po ukončení
studia přivezl z Anglie Viklefovy spisy. Byl mistrem čtyř
univerzit (Paříž, Heidelberg, Kolín nad Rýnem, Praha). V
roce 1403 se vypravil do Palestiny a Jeruzaléma. Od roku
1407 působil Jeroným na pražské univerzitě. V roce 1410
byl už opět ve Vídni, kde jej uvěznili a obvinili z kacířství, ale
soudu se vyhnul útěkem. O dva roky později se účastnil odpustkových bouří v Praze.
Přání poznat zvláštnosti pravoslavné bohoslužby ho roku 1413 přivedlo na Rus a Litvu,
navštívil také polské země. Jako zastánce Viklefa a Jana Husa byl pronásledován, vydal
se na Kostnický koncil, ale v květnu 1415 jej uvrhli do žaláře a byl souzen. Byl upálen na
stejném místě jako Hus necelý rok po Husově popravě.
Přitlač na FDC představuje atmosféru univerzity, zobrazuje Jeronýma, jak přednáší
studentům a předkládá podnětné otázky. Je osvícen světlem shůry, světlem hledání
pravdy. Světlo však prochází gotickou kružbou, naráží na středověká dogmata, tříští se.
Podobně narazily Jeronýmovy názory na hradbu předsudků a to ho stálo život.
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Kronika SV. GABRIELA
- ešte v minulom roku prišli pekné celistvosti z Rakúska (Don Bosko), Nemecka a zo
Slovinska (50 rokov farnosti Svätý Kríž – Ľubľana)
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- z „Močenskej“ dielne sú tu celistvosti z 13.11.2015 k 1.200.výročiu narodenia sv.Metoda
a k 750.výročiu mesta Vráble

Platba členských príspevkov:
Za rok 2015 si doplatil členský príspevok ďalší člen s evidenčným číslom: 141
Za rok 2015 ostalo nezaplatených ešte 15 príspevkov (ev. čísla: 48, 82, 87, 92, 95,
97, 103, 104, 111, 128, 135, 161, 165, 167, 170).
Za rok 2016 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 3, 10,
13, 14, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 34, 37, 40, 45, 49, 53, 54, 62, 65, 66, 70, 71, 72, 75, 78, 83,
84, 85, 88, 99, 102, 105, 106, 108, 113, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 137,
140, 141, 147, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 168,
169, 171, 173.
Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku
zaplatený.

********************************
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