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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

51.stretnutie Spoločenstva Sv.Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční v sobotu 22.októbra 2016 v Trenčianskej Teplej v Hasičskom 
dome (SNP 1) s týmto programom: 

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

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

podárky, organizačné otázky, diskusia 
  11.30 – výmena filatelistického materiálu 

13.00 – možnosť návštevy pútnického miesta Skalka nad Váhom (spojené s úctou 
sv.Andreja-Svorada a Beňadika). V tomto mimoriadnom Svätom roku 
milosrdenstva je tu „svätá brána“ a možnosť získania odpustkov Svätého 
roku milosrdenstva. 

 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Trenčianskej Teplej sa stretáme opäť po dvoch rokoch. Verím, že práve pre 
dobrú polohu obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa znovu 
v hojnom počte a stretnutie bude vydarené. 
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.  
 Mapku Trenčianskej Teplej s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale 
bulletinu. 

 
 
Milí priatelia! 

 
 S poprázdninovým číslom nášho bulletinu obyčajne prichádza pozvánka na 
jesenné stretnutie SSG. Tentokrát sa stretneme u mňa v Trenčianskej Teplej v sobotu 
22.októbra 2016. Bližší program máte vyššie, no chcel by som vás poprosiť – ak je vám 
to možné – rezervovať si čas i na odpoludňajšiu púť na Skalku. Bola by to naša spoločná 
púť v tomto Mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva.   
 Ďalej v čísle nájdete úvahu nad ďalšími dvoma skutkami milosrdenstva, aktuálne 
z príležitosti OH a POH v Rio de Janeiro článok „Viera a šport: súperi či spoluhráči“, 
evanjeliovú meditáciu nad novovydanou sériou Vatikánu celinových kariet „Jubileum 
milosrdenstva 2016“, rozsiahly článok i s farebnou dvojstránkou známok o Matke Tereze, 
ktorej svätorečenie bolo v nedeľu 4. septembra v Ríme. Ďalej je tu článok od K. Vydrovej 
o pútnickej palici sv. Alžbety Uhorskej, článok J. Mičku z inaugurácie známky Mateja 
Hrebendu a dva články od M. Ignaťáka o sv. François de Montmorency-Laval a o bobrovi. 
Pokračujú tradičné novinky slovenskej a českej pošty, nevošla sa už „Kronika Sv. Gabrie-
la“, no sú tu dva nekrológy – József Béni a Ľudovít Marko – a úplne na záver je tradičná 
informácia o členských príspevkoch a základni (tu by som chcel poprosiť tých, ktorí ešte 
nemajú zaplatené členské, keby tak čím skôr urobili – na jesennom stretnutí si už budete 
môcť zaplatiť členské i na rok 2017). 
 Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nás podporili 2%-mi dane 
z príjmu fyzických a právnických osôb. Toho roku nám nabehlo na účet z tejto akcie 
1.108.-€. Všetkým Pán Boh zaplať a verím, že i v budúcich rokoch nájdeme štedrých 
darcov (či už cez túto akciu, či cez iné sponzorské dary). 
 Na stretnutí v Trenčianskej Teplej bude treba už konkretizovať program na 
jubilejné stretnutie, kde budeme sláviť našu „dvadsať päťku“. Zatiaľ čo už máme: Na 
stretnutí v Bytči sme určili termín – 28.-30.apríl 2017. Vo Svite sa na tento termín 
nepodarilo zohnať ubytovanie a tak som zohnal v Dolnom Smokovci v Charite (čo bola 
druhá možnosť). Rezervované máme celú kapacitu z 28. na 29.4. (55 miest) a 25 miest 
z 29. na 30.4. Tiež je možnosť zostať v Tatrách až do 1.5. (pondelok -štátny sviatok), no 
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tam som zatiaľ nič nerezervoval. Bližšie informácie o ubytovaní a stravovaní už aj 
s objednávkou pre jednotlivých členov SSG a ich rodinných príslušníkov dám na stretnutí 
a tiež v nasledujúcom čísle bulletinu. Cena za deň/noc s plnou penziou je 22.-€ (môže byť 
ešte upravená). Izby sú dvoj-troj posteľové so spoločnými WC a sprchami. Komu by to 
nestačilo a chcel by niečo lepšie, tak v Tatrách je viacero hotelov (iste i iné ceny). Tiež 
v Bytči sa dohodlo, že „Pamätnicu“ budeme robiť vždy pri 10-ročných jubileách a teraz by 
sa vydala filatelistická história SSG „25“, ktorú mám spracovať ja (dúfam, že to stihnem!), 
Slovenskú poštu požiadame na vydanie poštového lístku s prítlačou a príležitostnej 
poštovej pečiatky (návrhy na prebale). Pravdepodobne budú pamätné poháre s logom 
pre každého účastníka stretnutia. Otvorená je otázka filatelistickej výstavy (súťažná-
nesúťažná?). Tiež boli návrhy na zhotovenie odznaku SSG, jubilejnej mince, medaily, 
vreckového kalendárika,... Na stretnutí ešte prejednáme, čo je reálne (porozmýšľajte 
i nad ďalšími možnosťami). Samozrejme mienime na stretnutie pozvať i protektora SSG 
J.E. Mons. Viliama Judáka, čestných členov SSG i hostí zo zahraničia i z domova.   
 Prajem vám všetkým príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a verím, že každý si niečo 
z jeho ponuky vyberie. Teším sa na stretnutie s vami v Trenčianskej Teplej  

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 

Väzňom poskytovať pomoc, chorých navštevovať. 
 
 Bol som vo väzení a prišli ste ku mne.... 

Ježiš Kristus zaraďuje „navštíviť uväzneného“ 
medzi skutky milosrdenstva z ktorých sa človek pri 
poslednom súde bude zodpovedať či ich uskutočňoval 
alebo neuskutočňoval. On sám o sebe vyhlásil, že 
prišiel „ohlasovať evanjelium chudobným“. Niet pochýb, 
že medzi uväzneným a chudobným je znamienko 
„rovná sa“. 

My asi len veľmi zriedkavo sa dostaneme do 
väzníc – možno keď je vo väzení niekto z našich 
príbuzných či priateľov – no Cirkev aj dnes nasledujúc Ježiša Krista ohlasujúceho 
evanjelium chudobným uskutočňuje aj tento skutok milosrdenstva. Duchovná služba vo 
väzniciach, „za mrežami a ostnatými plotmi“ je naplnením Ježišovho skutku milosrdenstva 
„bol som vo väzení a prišli ste ku mne“.  

Keď sa vysloví slovo „väzeň“ či slovo „väzenie“ väčšinou sa človekovi vybaví aj 
slovo „zlý“ a „zlo“. Vo väzeniach sú tí, ktorí urobili viditeľné zlo“ za ktoré ich spoločnosť 
musela izolovať od ostatných ľudí. Ale nie sú to ľudia „zlí“. Sú to tí, ku ktorým treba 
prichádzať ako k „chudobným“ aby sa im ohlasovalo evanjelium. Sú to ľudia vychovaní 
bez rodičov, ľudia ktorí nezažili v živote skutočnú lásku, ľudia ktorým nikdy nebola 
preukázaná úcta a preto nemajú úctu k sebe ani k iným, jedným slovom ľudia „chudobní“. 

Poslaním duchovnej služby medzi týmito chudobnými je 
sprostredkovať Božiu lásku, objaviť úctu k sebe samému 
a k iným ľuďom, zobrať na seba zodpovednosť za „urobené zlo“ 
a tak vstúpiť do pravdy, ktorá oslobodzuje. Veď Ježiš hovorí: 
„Pravda vás vyslobodí“. Prezentovať duchovnú službu vo 
väzeniach je ťažké. Neuskutočňuje sa pred „tvárou ľudu“. Je to 
služba skrytá a možno nenápadná. 
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Žalm 146 hovorí: „Pán vyslobodzuje väzňov....“ Tieto slová žalmu sa uskutočňujú 
možno nie doslovne ale práve cez tých, ktorí vstupujú do väzníc a pomáhajú tým, ktorí 
pochybili objaviť svoju dôstojnosť, Božiu lásku a tak sa stávať vnútorne slobodným. 
 
 Bol som chorý a navštívili ste ma.... 
 „Svet nemocných je svetom bolesti. Chorí trpia, 
odzrkadľujú trpiaceho Krista: netreba mať strach 
priblížiť sa ku Kristovi, ktorý trpí,“ povedal pápež 
František. 

Vážna choroba vždy so sebou prináša existen-
čnú krízu chorého a jeho najbližších. V nej človek 
zakusuje svoju vlastnú bezmocnosť, obmedzenia 
a svoju konečnosť, lebo mu dáva tušiť smrť. Choroba 
môže viesť k úzkosti, k uzatvoreniu sa do seba, niekedy 
dokonca k zúfalstvu a k vzbure voči Bohu. V chorobe sa vždy ako dotieravý hmyz vracia 
otázka: „Prečo? Ak Boh stvoril všetko dobré a je dobrý?“ No choroba môže urobiť človeka 
zrelším, môže mu pomôcť rozlíšiť, čo v jeho živote nie je podstatné, aby sa zameral na to, 
čo je podstatné. Choroba môže človeka podnietiť na hľadanie Boha a návrat k nemu. 

Aký je naozaj Boží pohľad na chorobu? Je choroba pre Boha formou pomsty (ako 
to chápali Židia, keď priviedli k Ježišovi slepého a pýtali sa: „Zhrešil on, alebo jeho 
rodičia?“ ), či skúšky, alebo dokonca je to svedectvo, že Boh je bezmocný voči zlu? 
Odpoveďou je to, čo vidíme v konaní Ježiša. Tam je skrytá odpoveď. Pre Ježiša je 
choroba človeka dielom nepriateľa. A on, Boží Syn, „uzdravoval každý neduh a každú 
chorobu medzi ľudom“ . Prišiel však nielen preto, aby navracal telesné zdravie, ale aby 
uzdravil celého človeka: telo i dušu. Pri uzdravovaní telesnej choroby Ježiš vždy dáva 
dôraz aj na duchovný rozmer človeka. Druhým rozmerom, ktorý stretáme v Ježišovom 
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živote je stotožnenie sa s chorobami a utrpením druhých („On vzal na seba naše slabosti 
a niesol naše choroby.“ ), ba dokonca s nimi samými („Bol som chorý a navštívili ste 
ma.“ ). Tretí rozmer choroby je asi ten najťažší: Utrpenie nás môže urobiť podobnými 
jemu a spojiť nás s jeho vykupiteľským utrpením. Svätý Pavol o tom hovorí 
slovami: „Dopĺňať na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Je to rozmer obety 
znovu podľa slov svätého Pavla: „Nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom 
tele zjavil aj Ježišov život.“ 

V nemocných si Ježiš všímal predovšetkým ich človečenstvo, ktoré potrebovalo 
spásu. Stáva sa, že keď si užívame zdravie, môže prísť pokušenie, že na Boha 
zabudneme, ale keď sa bolesť alebo utrpenie objavia v našom živote, môže nám prísť na 
myseľ výkrik slepca, keď vychádzal z Jericha: „Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 
Obzvlášť v slabosti zakúšame svoju bezmocnosť. 

Zastavme sa pri ťažkostiach chorých, tak postupoval aj Kristus. Duch Svätý, 
nekonečná Láska, dá útechu druhým ľuďom prostredníctvom nášho sprevádzania, 
rozhovoru s nimi a našej ohľaduplnej a konštruktívnej diskrétnosti vždy, keď to chorý 
potrebuje. Áno, takto budeme ich môcť odpútať od ich zármutku a osamelosti, trpezlivo 
vypočuť, čo ich trápi, odovzdať im lásku a posilu, aby dôstojne znášali svoju situáciu. 
A pripomenúť im, že choroba je  príležitosťou, ako sa spojiť s krížom Ježiša Krista. 

JV 
 
 

Viera a šport: súperi či spoluhráči? 
 
 Pod týmto názvom som pred niekoľkými rokmi čítal článok na internete. V tomto 
roku hier letnej olympiády a paralympiády v Rio de Janeiro, keď Slovenská pošta vydala 
práve k paralympiáde známku stolného tenistu, nad ktorým je krásna socha Krista 
Vykupiteľa z Ria chcem trochu i na stránkach nášho bulletinu pouvažovať nad touto 
témou (podklad mi bude robiť práve spomínaný článok na internete).  
 Veľa sa hovorí o tom, že náboženská terminológia sa presúva do športovej témy 
a šport sa stáva moderným náboženstvom: „modlitby domácich fanúšikov v hokejovom 
stánku boli vyslyšané“, „brankár opäť ustrážil svoju svätyňu“, „naším krédom je vyhrať, 
nielen sa zúčastniť“,... Používanie religiózneho jazyka v športe nie je iba vonkajším 
javom. Súvisí s vnútorným odklonom dnešného západného človeka od vyznávania 
určitého náboženstva v tradičnej forme. Fenomén, ktorý sa za náboženstvo nepovažuje 
(astrológia, joga, psychoterapia, alternatívna medicína, ekologické hnutia, politický 
extrémizmus,...) spĺňa náboženskú funkciu človeka. Športu v jeho aktívnom praktizovaní 
ale aj v pasívnom sledovaní tu patrí popredná priečka. 

Hráči netrpezlivo vybehujú na zelený trávnik. Kamera si nájde obávaného 
útočníka. Kanonier so zatvorenými očami pobozká prívesok a trikrát sa prežehná. 
Kresťania pri televíznych obrazovkách ho obdivujú pre nebojácnosť vyznať svoju vieru 
pred celým svetom. Problém vzniká, ak sa náš favorit začne na ihrisku správať nielen 
nešportovo, ale až „nekresťansky“. Keď neskôr v novinách čítame o jeho alkoholickom 
vyčíňaní v nočných kluboch a pravidelnom striedaní mileniek, radšej na jeho 
predzápasové prekríženie sa zabudneme. Ak prvé riziko predstavuje nahradenie 
náboženstva športom, druhá diskutabilná interakcia týchto javov spočíva vo využívaní 
prvého k dosiahnutiu úspechu v druhom. Viera v Boha nemá zásadný vplyv na osobné 
presvedčenie jednotlivca, ani na jeho konanie. Životnou prioritou je dosiahnuť kariérne 
maximum, ktorému sú podriadené ostané činnosti a záujmy. Športovec tak musí 
prispôsobiť svoje stravovacie návyky a disciplinovane trénovať. Lenže ani najheroickejšia 
príprava ešte automaticky neznamená následný triumf. Tu musia pomôcť „vyššie sily“. 
Preto sa nosia amulety na krku a prstene na rukách, hoci do športového zápolenia priamo 
nepatria, skôr ho obmedzujú. A preto pozorujeme rôznorodé rituály prechádzajúce do 
poverčivosti až mágie. Africký šaman tancom a podivnými zvukmi požehnáva olympijský 
štadión, brankár začína každý duel rovnakým poklopaním tyčí, na zástavách v hľadisku 
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nájdeme nápis „Aj Boh je belasý“ alebo „Thank you God for Satan“, z reproduktorov sa 
ozývajú prosebné hymny typu „Nech bože dá, nech bože dá, ten víťazný gól...“ a 
zanietený tipér s tiketom v ruke doma na gauči spína ruky a zvoláva všetky nebeské 
mocnosti. „Futbalisti Žiliny sa môžu za úspech modliť v kaplnke na štadióne,“ týmto 
titulkom uviedol jeden z denníkov článok o prvom modlitebnom priestore svojho druhu na 
Slovensku. Hrozí, že Boh bude stlačený do zázračnej dopingovej dávky, ktorú nebude 
trestať žiadna športová asociácia. 

 V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa skupina dobrovoľníkov vo Veľkej 
Británii rozhodla založiť kresťanské spoločenstvo, ktoré sa bude orientovať na pastoráciu 
v športovom svete. Prijali názov Christians in Sport (Kresťania v športe) a v roku 1980 
boli zaregistrovaní ako charitná organizácia. Jej prvý platený riaditeľ reverend Andrew 
Wingfield Digby bol v roku 1988 menovaný za kaplána pre Letné olympijské hry v Soule. 
Hnutie funguje dodnes s heslom: „Našim poslaním je získať svet športu pre Krista.“ 
Stanovujú si svoje štyri priority: 1. evanjelizácia športovcov, ktorí nie sú kresťania; 2. 
podpora a poskytnutie duchovného programu kresťanským športovcom; 3. kontakt s 
partnermi a sponzormi hnutia; a 4. rozširovanie aktivít na medzinárodnej športovej úrovni. 
Katolíckou obdobou tohto anglického protestantského úsilia – omnoho mladšou a 
neskúsenejšou – je Catholic Sports International (Medzinárodné katolícke športové 
hnutie). Vzniklo inšpirované príhovormi a osobným svedectvom pápeža Jána Pavla II. 
Ten počas Veľkého Jubilea v Ríme športovým predstaviteľom i aktérom zdôraznil, že je 
potrebné „vzdávať vďaky Bohu za dar športu, v ktorom ľudská osoba cvičí svoje telo, 
intelekt a vôľu, rozpoznávajúc tieto schopnosti ako rozmanité dary svojho Stvoriteľa. 
Športovanie sa dnes stalo veľmi dôležitým, keďže môže povzbudiť mladého človeka k 
rozvoju dôležitých hodnôt ako vernosť, vytrvalosť, priateľstvo, zdieľanie a solidarita.“ 
Známy lyžiar na Petrovom stolci pol roka pred svojou smrťou dal zriadiť Oddelenie pre 
Cirkev a šport pri Pápežskej rade pre laikov. Spomeňme ešte „ekumenickú iniciatívu 
More than Gold (Viac než zlato) zameranú na poskytnutie duchovnej a materiálnej 
pomoci návštevníkom, účastníkom i dobrovoľníkom“ na XXI. Zimných olympijských hrách, 
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ktorej činnosť vyzdvihol Benedikt XVI. v liste arcibiskupovi Vancoveru J. Michaelovi 
Millerovi. „Sme uchvátení, keď kresťania vidia šport ako Boží dar, ktorým môžu budovať 
spoločenstvo so svojimi tímovými spoluhráčmi aj s tými, proti ktorým hrajú. Nadchýna 
nás, keď športovci najprv nasledujú Ježiša a usilujú sa o dospievanie vo viere tým, že sa 
angažujú vo veľkých cirkvách, kde môžu napredovať v raste ako nasledovníci Ježiša. 
Skutočná radosť je, keď ich vlastné cirkvi povzbudzujú ostať vo svojich športových 
kluboch a začať celý proces ešte raz tým, že sa budú modliť za priateľov, súťažiť 
spôsobom, ktorý chváli Boha na ihrisku i mimo neho, a rozprávať o radostnej zvesti 
Ježiša Krista svojim spoluhráčom.“   

Zisťujeme, že nahradenie náboženstva športom človeka ochudobňuje a účelové 
využívanie viery na dosahovanie úspechov je karikatúrou ľudských duchovných 
dispozícií. Uvedené kresťanské skupiny i pápež Ján Pavol II. obzvlášť odhaľujú správny 
prístup, ktorý má veriaci človek zaujať k športovaniu. Je potrebné vnímať ho ako Boží 
dar, ktorým nielenže rozvíjame svoje telesné a pohybové talenty, ale zároveň ním 
môžeme žiť svoju vieru. Psychologickým úžitkom je odreagovanie agresivity a 
negatívneho napätia vhodným spôsobom, ktoré by sa vyplavilo na povrch v zhubnejších 
formách. Na druhej strane, ozývajú sa aj hlasy varujúce pred nadmerným nárastom 
násilia v športových zápoleniach. Práve kresťan by mal vniesť do nervóznych zápasov 
pokojného ducha, vzájomný rešpekt medzi rivalmi a zmysel pre fair play. Nejeden kaplán 
aktívne hrajúci nižšie futbalové súťaže potvrdí zníženú frekvenciu vulgarizmov u svojich 
spoluhráčov. Kto verí, nehrá len pre víťazstvo, hoci túto túžbu mu nemožno uprieť. Jeho 
úloha je preto dôležitá aj v umení „stráviť prehru“. Svätý Pavol nám upriamuje pozornosť 
na „neporušený veniec“ – prvú cenu, ktorú môže získať nielen najpomalší maratónec, ale 
aj ten, kto do cieľa ani nedobehne. „Každý kresťan je povolaný stať sa silným atlétom 
Krista, to znamená, verným a odvážnym svedkom jeho evanjelia. Aby to dosiahol, musí 
vytrvať v modlitbe, cvičiť sa v cnosti a vo všetkom nasledovať svojho božského Majstra.“ 
(Ján Pavol II.) 

spracoval JV 
 
 
 Jubileum milosrdenstva 2016 
 
 Pod týmto názvom vydala 10.mája 2016 Vatikánska pošta štyri celinové 
pohľadnice. Na pohľadniciach sú štyri mozaiky Marka Rupnika SJ, ktoré predstavujú 
evanjeliové udalosti, v ktorých Ježiš prejavuje milosrdenstvo voči ľuďom: uzdravenie 
ochrnutého (Národná svätyňa sv. Jána Pavla II. vo Washingtone), uzdravenie 
malomocného (krypta kostola sv. Pia z Pietrelčiny v San Giovanni Rotondo), Ježiš a 
cudzoložnica (kostol Všetkých svätých v Ľubľane-Žale) a uzdravenie slepého od 
narodenia (Národná svätyňa sv. Jána Pavla II. vo Washingtone). Motívom natlačenej 
známky je logo mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, 
ktorého autorom je tiež Mark Rupnik SJ a známky majú 
postupne nominálnu hodnotu: 0,95; 1,00; 2,30 a 3,00€. Na 
obale je Rupnikova mozaika Bolestnej Matky (Panna Mária 
pod krížom drží mŕtve telo Ježiša v náručí) z Katedrály Santa 
María la Real de La Almudena v Madride. 
 Pár slov o autorovi: 

Marko Ivan Rupnik sa narodil 28.11.1954 v Zadlogu 
(Slovinsko). Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil roku 1973. Najprv študoval filozofiu 
v Ľubľane a potom na Akadémii výtvarných umení v Ríme. Od roku 1981študoval 
teológiu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Roku 1985 bol vysvätený za 
kňaza. Na Gregoriánskej univerzite v roku 1991 získal doktorát z oboru misiológie. Od 
septembra 1991 žije a pracuje v Ríme v Centro Aletti, ktorého je riaditeľom. Ako 
vysokoškolský pedagóg vyučuje na Pápežskom orientálnom ústave, na Pápežskej 
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Gregoriánskej univerzite, Pápežskom liturgickom inštitúte a dáva semináre a prednášky v 
mnohých iných európskych akademických inštitúciách. Od roku 1999 sa stal 
konzultantom Pápežskej rady pre kultúru. Je autorom mnohých mozaík (Redemptoris 
Mater vo Vatikáne, Lurdy, Fatima, San Giavanni Rotondo, Krakov, Madrid, 
Washington,...). Aj na Slovensku máme od neho mozaiky v kňazskom seminári v Badíne, 
v Katedrále sv.Šebastiána v Bratislave, v kostole sv.Gorazda v Nitre-Klokočinej a chystá 
sa i do chrámu Panny Márie Matky Cirkvi na Živčákovej.   

O jednotlivých celinových pohľadniciach nám najlepšie povie samotné Božie slovo: 
Uzdravenie ochrnutého: O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa 

dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on 
im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre 
zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, 
na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Synu, 
odpúšťajú sa ti hriechy." Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: "Čo to tento 
hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?" Ježiš hneď svojím duchom 
spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je 
ľahšie - povedať ochrnutému: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň, vezmi si 
lôžko a choď!"? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - 
povedal ochrnutému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov." A on vstal, hneď 
si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: "Také 
niečo sme ešte nikdy nevideli." (Mk 2,1-12) 

 

Uzdravenie malomocného: Tu prišiel k nemu malomocný a prosil ho na 
kolenách: Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa 
ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. 
Prísne ho napomenul a hneď ho poslal preč. Povedal mu: Hľaď, aby si nikomu nič 
nepovedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako prikázal 
Mojžiš — im na svedectvo. (Mk 1, 40-44) 

 Ježiš a cudzoložnica:  Včasráno 
znova vošiel do chrámu a všetok ľud 
prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval 
ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu 
pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju 
do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto 
ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 
Mojžiš nám v zákone prikázal takéto 
ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito 
slovami ho pokúšali, aby ho mohli 
obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal 
prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali 
vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej 
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kameň! A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom — počnúc najstaršími 
— odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a 
opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej 
povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš! (Jn 8, 2-11) 

 Uzdravenie slepého od narodenia:  Ako šiel, zbadal človeka slepého od 
narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho 
rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho 
rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, 
aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My 
musíme konať skutky toho, ktorý ma 
poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď 
nik nemôže pracovať. Kým som na svete, 
som svetlo sveta. Keď to povedal, napľul 
na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu 
ním oči a povedal mu: Choď, umy sa 
v rybníku Siloe, čo v preklade znamená 
Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa 
vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali 
žobrať, povedali: Nie je to ten, čo tu 
sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on! Iní hovorili: Nie je, len sa na neho podobá. On 
sám povedal: Ja som to! Opýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal: 
Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloe a umy sa! Šiel 
som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť. Opýtali sa ho: Kde je ten človek? 
Odpovedal: Neviem. Toho predtým slepého zaviedli k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš 
urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. 
Povedal im: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Tu niektorí z farizejov povedali: 
Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili: Ako môže hriešny 
človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. Opýtali sa teda znova toho 
slepého: Čo hovoríš o ňom ty — veď tebe otvoril oči! ? A on odpovedal: Je prorok! Židia 
však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: 
Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Jeho 
rodičia odpovedali: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. Ale nevieme, ako to, 
že teraz vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám 
bude hovoriť o sebe. Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už 
uzniesli, že každého, kto by ho vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy. Preto rodičia 
uzdraveného povedali: Má svoje roky, jeho sa opýtajte! Zavolali teda toho človeka, ktorý 

bol slepý, druhý raz a vyzvali ho: Vzdaj Bohu slávu! My 
vieme, že ten človek je hriešny. On však odpovedal: Či je 
hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a 
teraz vidím. Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril 
oči? Odpovedal im: Už som vám to povedal, a 
nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa 
azda aj vy stať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali: 
Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, 
že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme, ani 
odkiaľ je. Ten človek povedal: Práve to je čudné, že vy 
neviete odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že Boh 
hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je 
bohabojný a plní jeho vôľu. Nikdy nebolo počuť, že by 
slepému od narodenia niekto otvoril oči. Keby on nebol 
od Boha, nemohol by nič urobiť. Odpovedali mu: Ty si sa 
celý v hriechoch narodil a ideš nás poúčať? A vyhnali ho 
von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a 
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povedal mu: Ty veríš v Syna človeka? Ten mu odpovedal: a kto je to, Pane, aby som 
v neho veril? Ježiš mu povedal: Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on 
povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. Tu Ježiš povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, 
aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli. Počuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a 
povedali mu: Vari sme aj my slepí? Ježiš im odpovedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste 
hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech zostáva. (Jn 9, 1-41) 

 spracoval JV 
 
 

Svätá Matka Tereza z Kalkaty  
 
Táto žena albánskeho pôvodu, nazývaná tiež „chudobná 

medzi chudobnými“ bola nenápadného vzrastu, ale veľká 
duchom a skutkami. Vo svojom srdci nosila Kristovo svetlo a 
hlásala myšlienku: „Boh miluje svet a vybral si teba aj mňa, aby 
sme šírili jeho lásku a súcit s chudobnými“. Taká bola Matka 
Tereza, žena lásky pokory a chudoby... 

Matka Tereza, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu 
sa narodila 26. augusta 1910 v macedónskom meste Skopje. Jej 
matka Drane pochádzala z mesta Gjakovë (v dnešnom Kosove), 
otec Nikollë bol majiteľom drogérie a zomrel, keď mala Agnes 8 
rokov. Mala dvoch súrodencov - brata Lazëra a sestru Age. Od 
malička bola nejako iná: miesto chlapcov myslela na chudobných a nešťastných. V 
náboženskej výchove zohrali významnú úlohu nielen rodičia, štátne gymnázium, či 
Mariánska kongregácia, ale aj juhoslovanskí jezuiti, hlavne Franjo Jambreković, ktorý jej 
čítal listy misionárov z Indie už ako dvanásťročnej. Ako osemnásťročná premýšľala o 
svojej budúcnosti. Túžila po misiách, ale nechcela byť rehoľníčkou. Keď premýšľala ako 
by sa dostala do Indie, jediné východisko bolo vstúpiť do rehole. Jezuiti jej sprostredkovali 
kontakt s loretskými sestrami (IBVM - Institut Beata Virgine Maria) v Írsku, ktoré mali v 
Bengálsku misijné stanice. 

Keď mala 18 rokov, odišla od svojej rodiny. 29. novembra 1928 odišla do kláštora 
Loreto v Rathfarnham, Dublin; odtiaľ do Indie (1. decembra 1928), kde začala svoj 
noviciát v Dárdžilingu spolu s juhoslovanskou spolusestrou Máriou Magdalénou. Kláštor 
Dáržiling sa nachádza v podhorí Himaláj. Tam Agnesa dostala rehoľný habit, a dala si 
meno Tereza z úcty ku sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša. Dňa 6. januára 1929 dorazila do 
Kalkaty. Mala vtedy 19 rokov. 

Po zložení sľubov sa stala učiteľkou zemepisu a dejepisu na St. Mary´s High 
School v Kalkate. Zároveň študovala, aby dosiahla magisterský titul a stala sa riaditeľkou 
školy. 24. mája 1931 zložila prvé sľuby a 24. mája 1937 zložila večné sľuby v Dárdžilingu 
za prítomnosti arcibiskupa Ferdinanda Periera SJ. 

Keď Matka Tereza oslavovala 36 rokov, v Kalkate sa politická situácia zostrila a po 
menších vzburách medzi hinduistami a moslimami vypukla 16. augusta 1946 posledná, 
najkrvavejšia z nich. Po krviprelievaní a mučení najchudobnejších Matka Tereza začala 
uvažovať o svojom živote a jej pravej cesty. 10. septembra odišla do Darjeelingu na 
duchovné cvičenia, aby si ujasnila svoje povolanie. 

Kalkata - miliónová metropola západnej časti Bengálska bola v tej dobe peklom na 
zemi. Obrovské mesto skladajúce sa väčšinou z hlinených chatrč, bahna a slamy sa 
preslávilo špinou a predovšetkým nesmiernou chudobou. Matka Tereza bola konfrontova-
ná svetom bohatých, ktorých deti vychováva, a svetom chudobných, ktorí zomierajú na 
ulici. S chudobnými sa stretla pri odchode na stanici v Kalkate, kde jeden z nich kričal, že 
je smädný a hladný. Jeho slová jej počas duchovných cvičení rezonovali v ušiach.  

Matka Tereza spomína jedno dojímavé stretnutie s istou zomierajúcou ženou: 
"Pred tridsiatimi rokmi, keď som prechádzala po uliciach Kalkaty sama s Ježišom, 

našla som jednu ženu, ktorá - napoly rozožratá potkanmi a mravcami, pokrytá špinou a  
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plná červíkov - ležala pred nemocnicou Campbell. Nedokázala som sa na ňu ani pozerať, 
ani podísť bližšie a už vôbec nie sa jej dotknúť, ale rozbehla som sa preč. Keď som 
utekala od nej preč, modlila som sa k Panne Márii: ,Mária, Matka moja, daj mi srdce také 
čisté a také pekné, také čisté a také nepoškvrnené, tak plné lásky a pokory, aby som bola 
schopná Ježiša prijať, Ježiša sa dotýkať, Ježiša milovať v tomto zničenom tele!´ A tak 
som sa vrátila spať, zodvihla som ju zo zeme a vedela som, že to bol On, Pán, ktorého 
som tu zdvihla. To bolo pre mňa znamenie, že Kristova láska je väčšia než moja slabosť. 
Niesla som ju do nemocnice, kde ju nechceli prijať, a keď ju nakoniec prijali a položili na 
matrac na zemi, tak len preto, lebo som bola taká tvrdošijná. O niekoľko hodín tá žena 
zomrela. Vtedy som sa rozhodla, že pohľadám nejaké miesto pre zomierajúcich a sama 
sa tam budem o nich starať. Keby som vtedy nebola zodvihla túto zomierajúcu, bola by 
,zomrela´ naša kongregácia."  

Vidieť to a stretávať sa s chudobnými a nemocnými, a nemôcť im pomôcť bolo 
nad sily citlivého dievčaťa. Rozhodla sa, že zmení osudy ľudí, ktorí neznesiteľne trpia. 

Vrhla sa do práce po svojom. V januári 1948 požiadala svoju predstavenú o 
dovolenie žiť mimo kláštora a pracovať v kalkatských chudobných štvrtiach; o mesiac 
neskôr si vyžiadala povolenie z Ríma. 18. augusta 1948 odišla z rehole Loretániek a 
obliekla si biele sárí s belasým okrajom a krížom na ramene. Odišla na tri mesiace do 
Patny k lekárskym misionárkam na ošetrovateľský kurz. V decembri sa vrátila do Kalkaty 
a bývala u malých chudobných sestier.  

Zakladala útulky pre siroty, nemocnice a školy. 21. decembra 1948 otvorila prvú 
školu v chudobnej štvrti Moti Jheel. 7. októbra 1950 bola schválená nová Kongregácia 
misionárok lásky (rehoľná skratka MC; ľudovo: sestry Matky Terezy) so sídlom v Kalkate. 
Pridala si k rehoľným sľubom (chudoba, čistota, poslušnosť) ešte štvrtý sľub: poskytovať 
horlivú a dobrovoľnú službu tým najúbohejším. 

V roku 1952 mestské úrady schválili Matke Tereze dom pre umierajúcich. Táto 
budova v Kalkate, uprostred štvrte, kde sa nachádza hinduistický chrám Kalighat, sa stala 
známa neskôr po celom svete. Často vo svojich verejných prejavoch rozprávala:  

"Raz som vytiahla jedného muža z otvoreného odpadového kanála. Jeho telo bolo 
posiate ranami, z ktorých vychádzali červíky. V Nirmal Hriday som ho začala umývať a 
ošetrovať mu otvorené rany. On sledoval s polootvorenými očami každý môj pohyb bez 
jediného slovka sťažnosti. ,Veľmi trpíš?´ spýtala som sa ho. ,Áno´ - odpovedal potichu a 
dodal: ,Ale som šťastný, pretože nikdy som nebýval v dome. Žil som ako zviera, ale teraz, 
obklopený takým množstvom lásky, zomriem ako anjel." 

Dom pre umierajúcich by sme mohli nazvať aj miestom čistého srdca, pretože je 
tam ticho a čisto. Sestry sa tu prejavujú jedine skutkami lásky. Jednu sestru raz nenápad-
ne pozoroval istý ateista ako si vzala na starosť umierajúceho muža z ulice. Bol tak 
hlboko dojatý, že poznamenal Matke Tereze: "Prišiel som sem ako bezbožný človek. No 
na vlastné oči som mohol zažiť Božiu lásku, ktorá sa prejavila skrze ruky tejto sestry, 
skrze jej nežnosť a lásku k úbohému, chorému človeku. Áno, Matka, teraz verím!" 

V roku 1957 sa začala Matka Tereza so svojimi sestrami starať o malomocných. 
Neďaleko Kalkaty otvorila na spustnutom, dlho neobrábanom pozemku pod jedným 
stromom na nákladnom aute svoju "prvú ordináciu", ktorá sa čoskoro stala jej "mobilnou 
poliklinikou". To bol začiatok dnes už vyše stovky moderných indických centier, v ktorých 
ročne ošetria skoro 200 000 pacientov. 

Matka Tereza chcela pomôcť malomocným odvrhnutým spoločnosťou a tak aby im 
dala pocítiť, že sú užitoční čoskoro tkali na krosnách biele sárí s modrým okrajom, z 
ktorých sa k misionárkam lásky za jeden rok dostalo 4000 kusov. 

1. februára 1965 sa kongregácia sestier stala rehoľnou spoločnosťou s pápežský-
mi právami. 

Jej povolanie slúžiť zomierajúcim sa rodilo cez ťažké duchovné utrpenie. No hlas 
Boha bol nakoniec silnejší ako čokoľvek iné. Matka Tereza sa stala hlasom tých 
najposlednejších. Matka Tereza od počiatku svojho apoštolátu trpela duchovnou tmou, 
avšak celou svojou silou sa silno držala Ježiša a hovorila: "Svätá omša je duchovnou 
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potravou, ktorá ma drží pri živote. Nedokázala by som byť bez nej ani jeden jediný deň 
alebo jednu hodinu môjho života. V hostii vidím Krista v podobe chleba, v slumoch ho 
vidím v úbohej a žalostnej podobe chudobných a v znetvorených a zničených telách, v 
deťoch a v zomierajúcich." 

A preto keď bola pozvaná do moslimského štátu Jemen, aby tam otvorila misijnú 
stanicu, dala si iba jednu jedinú podmienku: „Prídeme, keď bude môcť byť pri nás kňaz, 
aby nám slávil každý deň svätú omšu. Lebo inak nebudeme mať silu vydržať.“ Dostala 
povolenie a jej sestry začali pracovať medzi malomocnými. Moslimský mufti o tom 
povedal: „Po všetky tie roky som si myslel, že Ježiš bol len prorokom ako Mohamed. No 
teraz som sa presvedčil o tom, že Ježiš musí byť Boh, keď robí sestry schopnými takou 
veľkou láskou milovať tých najchudobnejších.“ 

Aj svoje mladé sestry často povzbudzovala: „Keď chcete naozaj rásť v láske, tak 
choďte k Eucharistii, klaňajte sa. V minulosti sme mali v našej kongregácii týždenne jednu 
hodinu poklony. V roku 1973 sme sa rozhodli, že budeme mať jednu hodinu poklony 
každý deň. No odkedy máme poklonu každý deň, naša láska k Ježišovi je vrúcnejšia, 
naša vzájomná láska pochopenia plnšia, naša láska k biednym súcitnejšia a počet 
povolaní sa zdvojnásobil.“ 

V roku 1976 založila Matka Tereza na žiadosť amerických biskupov 
kontemplatívnu vetvu rehole Sestry Slova. 

V roku 1979 dostala Nobelovu cenu mieru za svoju celoživotnú humanitárnu 
prácu. Vo svojom príhovore spomenula „malomocenstvo Západu“, s ktorým sa stretla vo 
všetkých krajinách blahobytu: „Chudobu Západu je oveľa ťažšie odstrániť. Človek ktorý je 
vylúčený, ktorý sa cíti byť neželaný a nemilovaný, človek, ktorý bol odvrhnutý 
spoločnosťou, to je chudoba veľmi bolestivá, veľmi zlá! Tento hlad po láske musíte vy i ja 
cítiť, možno dokonca i vo vlastnom dome!“ 

Matke Tereze ponúkali pomoc ako i nekresťania, tak i chudobní. Rada spomína na 
udalosť, keď za ňou prišiel jeden žobrák. „Tento chudák neprosil o jedlo či almužnu. Nie 
chcel mi darovať svoj celodenný príjem, pár mincí v plechovej miske, sotva dve rupie. 
Chvíľu som váhala a pomyslela som si: Keď to prijmem, tak on bude musieť dnes večer 
hladovať. Keď odmietnem, zraním jeho city. Tak som jeho dar prijala a žobrák mi od 
radosti pobozkal ruku. Vedela som: Dal mi všetko, čo mal. Pre mňa mal tento dar väčšiu 
hodnotu ako Nobelova cena a všetky ostatné vyznamenania, ktoré som kedy dostala.“ 

Matke Tereze sa podarilo získať dosť peňazí na výstavbu pomerne solídnych 
nemocníc, na indické pomery dokonca luxusných. 

V priebehu 70-tych rokov si ju a jej úspechy začal všímať celý svet. Náhle začala 
byť veľmi populárna a pre politikov sa stala (hlavne pred voľbami) pravým požehnaním, 
keď sa táto drobná, len 151 cm vysoká žena, objavila po ich boku. Matka Tereza s 
návštevami slávnych a mocných nešetrila - pochopila, že len tak môže získať peniaze pre 
svojich chorých.  

Na Matku Terezu sa však, hlavne v závere jej života, zniesla i obrovská vlna 
kritiky, a to zo všetkých strán. Niektorí katolíci jej vyčítali, že chudobným pomáha len po 
materiálnej stránke, ale ich dušiam sa nevenuje. Je pravda, že sama Tereza niekoľkokrát 
povedala, že chce pomáhať ľuďom, aby sa stali lepšími katolíkmi, budhistami, moslimami, 
hinduistami... proste lepšími v tom, čo sami veria.  

Na niektorých kritikov negatívne pôsobila aj jej snaha získavať pacientov pre 
kresťanstvo. V Indii sa dokonca rozšírila povera, že sa v Tereziných ústavoch nútia chorí 
ku konverzii, aby boli vôbec ošetrení. Ukázalo sa síce, že to vôbec nie je pravda, ale 
pachuť rečí už zostala.  

Keď mala 75 rokov, bola ocenená Medailou Slobody prezidenta USA . V tej dobe 
sa už jej nemocnice rozšírili do všetkých chudobných krajín sveta. Celý život sa stavala 
proti antikoncepcii a potratom. 

Matka Tereza si dobre uvedomovala, že priviesť vlastné srdce do loďky Božej vôle 
stojí toľko, koľko ono chce. Je to výsostné rozhodnutie, ktoré musí človek urobiť. Na jej 
rozmýšľanie a vzťah k Bohu vplýval sv. František Saleský, ktorý napísal: „Treba milovať 
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miesto, na ktoré nás Pán postavil! Nechci byť tým, čím nie si: namiesto toho želaj si to, 
čím už si, zdokonaliť! A nežiadaj si patriť ihneď k velikášom: Buďte spokojní, keď 
napredujete malými krokmi, pokiaľ máte nohy na behanie alebo krídla na lietanie.“ 

Matka Tereza z Kalkaty po 25 rokoch sa dostala vpred krokmi obra. Disponovala s 
2000 sestrami pre jej veľkolepé skutky lásky k blížnemu.  

Pri návšteve Európy jedna mladá žena jej povedala: „Matka, aj ja chcem prísť k 
chudobným do Indie!“ Odpovedala jej rovnako ako František Saleský: „Nie, zostaň tu a 
venuj sa malým, dobrým skutkom každodenného života.“ V tomto sa zhoduje aj s pápe-
žom Piom XI., ktorý hovoril o tom, že človek sa musí posväcovať ťarchou všedného dňa.  

V dobe najväčšieho úspechu dokázala Matka Tereza niečo, čo zvládne len málo 
ľudí, ktorí si zvyknú na moc: v roku 1996 odstúpila z vedenia rádu. V roku 1997 sa zo 
zdravotných dôvodov vzdala misie a na jej miesto nastúpila sr. Nirmala MC. Keď 
zomierala, celé mesto plakalo. Zomrela 5. septembra 1997 vo veku 87 rokov. Ihneď bol 
vyhlásený štátny smútok, vlajky v celej zemi boli spustené na pol žrde. Jej telo ležalo v 
kalkatskom chráme sv. Tomáša celý týždeň pod sklom, zahalené štátnou indickou 
vlajkou. Indická vláda Matku Terezu poctila štátnym pohrebom rovnako ako Mahatma 
Gándhího. Pápež Ján Pavol II. ju v priebehu Svetového misijného dňa 19. októbra 2003 
vyhlásil za blahoslavenú a pápež František ju 4.septembra 2016 vyhlásil za svätú. 

Táto drobná žena si získala obdiv a uznanie na celom svete. Dokázala prehovoriť 
do duše politikov i mocných obchodníkov. Keď raz jeden z novinárov pred ňou 
poznamenal, že by jej prácu nerobil ani za milión dolárov, s úsmevom mu odvetila, že ani 
ona. „Robím to z lásky k Bohu. Tento chudák, ktorí trpí, 
je pre mňa Kristovým telom.“  

Matku Terezu nájdeme na mnohých známkach 
doslova celého sveta. A so známkami je spojený potom 
i ďalší filatelistický materiál – príležitostné pečiatky, 
FDC, celiny i rôzne celistvosti.  

internetový zdroj 
 
 

Pútnická palica sv. Alžbety Uhorskej 
 

Keď sme sa vybrali do maďarského Szombathelyu na Medzinárodnú výstavu 
Hunfila a Alpen - Adria, okrem výstavy sme si urobili prehliadku mesta s cieľom navštíviť 
františkánsky kláštor a kostol. Dozvedeli sme sa, že v kláštornom kostole nedávno odkryli 
časť fresky zo 14.storočia. Na freske je postava sv. Alžbety s pútnickou palicou v ruke. 
Palica na freske má ten istý vzhľad ako známa relikvia. Žiaľ, bratia františkáni neboli 
prítomní, lebo boli na audiencii u Otca biskupa.  
      Pútnická palica sv. Alžbety, táto vzácna 
relikvia nesmiernej hodnoty, putovala po 
Maďarsku v Jubilejnom roku sv. Alžbety, ktorý 
bol vyhlásený v roku 2007 pri príležitosti 
800.výročia narodenia tejto svätice. Na palici 
na striebornom podklade je nápis: „Palica sv. 
Alžbety, ktorú pochovali v roku 1267 v Kostole 
rádu nemeckých rytierov v Marburgu.“ Palica 
v živote svätej Alžbety predstavovala nie zbraň, ale oporu, pomocníčku počas jej ciest, 
keď trpela prenasledovaním, alebo keď navštevovala chudobných a tak vyjadrovala 
svojim milosrdenstvom Božiu lásku. 
      Ako sa pútnická palica dostala do Maďarska? Do roku 1782 opatrovali palicu 
klarisky vo Viedni. Keď cisár Jozef II. postupne zrušil desiatky kláštorov, rozpustil aj 
klarisky. Všetky cennosti sa dostali na dražbu. Na dražbe kúpil túto palicu gróf Ondrej 
Hadík v roku 1783. Palicu zdedil jeho syn Ján, ktorý sa usadil v Bude. V roku 1805 
daroval palicu alžbetínkam, kde ju uchovávajú v kostole sv. Františka v Bude. 
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       Kto bol Andrej Hadík (1710 – 1790)? Bol to uhorský gróf 
a rakúsky poľný maršal slovenského pôvodu. Pochádzal z turčian-
skeho slovenského zemianskeho rodu. Mladý Andrej navštevoval 
jezuitské školy v Trnave, Bratislave a Viedni. Chcel sa stať kňazom, 
avšak otec nástojil, aby sa stal husárom. Vojenskú kariéru začal ako 
22-ročný. Svojou odvahou vzbudzoval pozornosť, a tak povýšenia išli 
rýchlo za sebou. V rakúskej armáde dosiahol v roku 1774 najvyššiu 
hodnosť, bol menovaný za poľného maršala. V rokoch 1774–1790 
bol prezidentom Dvorskej rady vo Viedni, čo bola hodnosť zodpove-
dajúca ministrovi obrany. Zomrel vo Viedni, pochovaný je vo Futogu (Vojvodine), ktorý 
získal ako dedičné právo. Jeho zásluhou sa Slováci prisťahovali do neďalekého Petrovca 
(patril futockému panstvu). Gróf, poľný maršal Andrej Hadík je vyobrazený na známke 
Maďarska Mi712, rok 1943. 

                                                                                               Katarína Vydrová 
 
 

Uvedenie známky Matej Hrebenda 
 

Keď sme sa v našom KF Tirnavia dozvedeli, že bude vydaná poštová známka 
Mateja Hrebendu, začali sme uvažovať o inaugurácii známky, Navštívil som riaditeľku 
Západoslovenského múzea, ktorého súčasťou je múzeum knižnej kultúry, že by sme 
mohli uskutočniť inauguráciu tejto známky. V čase jej vydania sa však podujatie nemohlo 
uskutočniť, lebo múzeum bolo v rekonštrukcii a tak vhodný termín po dohode s POFISom 
bol 16.jún 2016. A to bola aj príčina, prečo Slovenská pošta pozmenila podujatie na  
uvedenie tejto známky. Vzhľadom k tomu, že Matej Hrebenda bol v detstve so slabým 
zrakom a bol pomocníkom farára, mendíkom na evanjelickej fare v Hnúšti, požiadali sme 
o pomoc trnavského p. farára ECAV Mgr. R.Hargaša o spoluprácu, zabezpečenie úvod-
ného programu uvedenia – 
spev evanjelického farára 
z Vrbového, p. Jägera, 
s kto-rým sme už 
spolupracovali pri 
inaugurácii známky Karol 
Kuzmány. Zaspieval 
staroslo-viensky otčenáš 
a p. farár ECAV Hargaš  
bol spolu so zástupkyňami 
mesta Hnúšte pri posypaní 
známky prsťou zeme 
z hrobu Mateja Hreben-du. 
Ako filatelistický doklad 
o podujatí sme pripravili 
poš-tový lístok 
a pohľadnicu Ma-teja 
Hrebendu na analogickú pohľadnicu, pretože to pokla-dáme za riadne tirnavikum, keďže 
Hrebenda pri svojich potulkách po Slovensku, keď kupoval a predával staré knihy, 
rozširoval literatúrou vzdelanosť Slovákov, navštívil aj Trnavu pri svojej ceste do Viedne. 
POFIS sme požiadali, aby v príležitostnej poštovej pečiatke bol zobrazený klariský Kostol 
Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je dnes už nefunkčný, ale je súčasťou budov 
Západoslovenského múzea.  

Tento kostol dosiaľ nebol na žiadnej z trnavských poštových pečiatok. Kostol siaha 
do obdobia počiatkov mesta, na začiatok 13.storočia, v kláštore boli klarisky ako ženská 
vetva františkánov od r.1239, ešte počas života sv. Kláry, zakladateľky rehole. Uvádzajú 
sa ako klarisky, ktoré sa usádzali tam, kde už pôsobili bratia františkáni. Tí im boli 
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nápomocní pri zakladaní kláštorov a v prípade potreby ich zastupovali na verejnosti. 
Klarisky totiž patrili k reholiam s veľmi prísnou klauzúrou. Kláštor s kostolom začali stavať 
krátko po príchode do mesta. Pôvodný jednoloďový kostol so štvorcovou svätyňou bol 
v 14.storočí čiastočne upravený, neskôr, v 17.storočí, bol zväčšený o časť s refektárom 
na prízemí a s oratóriom na poschodí, na ktorej mohli byť sestry účastné na 
bohoslužbách oddelene od veriacich v kostole. Tak ako pri iných stavbách v Trnave, aj 
stavebné aktivity klarisiek finančne podporil kardinál Peter Pázmaň. Zrušenie rehole 
Jozefom II.  znamenalo, že  tu bola zriadená ubytovňa chorých vojenských vyslúžilcov. 
V polovici XX. storočia tu bolo zriadené Západoslovenské múzeum, s ktorým úzko 
spolupracujeme pri našich podujatiach (výstavy  známok, inaugurácie, dni filatelie a pod.) 

         J. Mička. 
 
 

Sv. François de Montmorency-Laval   
 
 V našich končinách menej známy, no v Kanade uznávaný katolícky kňaz a biskup 
Québecu. Bol veľkým šíriteľom úcty k Svätej rodine.  

 
 Narodil sa 30. apríla 1623 vo francúzskom mestečku Montigny-sur-Avre. Bol 
potomkom významného francúzskeho šľachtického rodu Montmorency, patril však k jeho 
vedľajšej vetve Montigny-Laval. Takmer nikdy preto nepoužíval svoje šľachtické meno, 
ale všetky dokumenty podpisoval jednoducho ako François de Laval. Vyštudoval v 
jezuitskom kolégiu a v 24 rokoch prijal v roku 1647 kňazskú vysviacku. Do Kanady odišiel 
ako misionár, avšak už čoskoro, roku 1658, bol vymenovaný za apoštolského vikára 
francúzskych kolónií (Nové Francúzsko, dnešná východná Kanada). O desať rokov 
neskôr sa stal biskupom Quebecu. Jeho diecéza siahala od Severnej Ameriky až k 
Mexickému zálivu. V celej krajine založil veľké množstvo farností a v roku 1663 otvoril 
prvý kňazský seminár. Napriek administratívnym povinnostiam biskup François de Laval 
nezanedbával pastoračnú činnosť. Mnohé pramene dosvedčujú jeho vyčerpávajúce cesty 
po rozsiahlej diecéze a starostlivosť o domorodé obyvateľstvo i kolonizátorov. Veľký 
rozruch vzbudilo jeho rozhodnutie exkomunikovať bielych kresťanov, ktorí Indiánom 
predávali alkohol. Francúzsky biskup dokonca vymohol u kráľa Ľudovíta XIV. dekrét, 
ktorý zakazoval predaj alkoholu domorodcom. Mons. Laval zastával v dvoch volebných 
obdobiach aj úrad guvernéra Nového Francúzska.  
 Keď vyčerpanie a únava oslabovali jeho aktivitu, v roku 1684 sa vzdal úradu a 
neskôr zomrel v ústraní 6. mája 1708 v Québecu. Jeho telesné pozostatky boli uložené a 
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sprístupnené pre verejné uctievanie v katedrále Notre-Dame de Quebec, ktorú dal on 
sám postaviť. Lavalova univerzita v Québecu, založená 1852, ako aj mesto Laval na 
severnom predmestí Montrealu, boli pomenované na jeho počesť. 

Blahorečený bol 22. júna 1980 pápežom Jánom Pavlom II, svätorečený pápežom 
Františkom 3. apríla 2014. Jeho sviatok slávime 6. mája. 

                                                           Podľa TK KBS a Wikipédie upravil Michal Ignaťák 
 
 

Je bobor ryba? 
  

So svätým Françoisom de Montmorency-Lavalom sa nám spája ešte jedna 
zaujímavá príhoda. Vedeli by ste uhádnuť, aké je národné zviera Kanady? Ak by ste 
hádali ľadového medveďa, grizlyho, losa alebo soba, mýlili by ste sa. Je ním totiž bobor. 
 Bobor zohrával v histórii Kanady 
dôležitú úlohu, najmä v súvislosti s 
obchodom s kožušinami. Oficiálne bol 
označený za národne zviera v roku 1975. 
Nájdeme ho v erbe prvej obchodnej 
korporácie na americkom kontinente, 
Spoločnosti Hudsonovho zálivu (založenej v roku 1678), bol maskotom letných 
olympijských hier v roku 1976 v Montreale, je zobrazený na kanadskej päťcentovej minci, 
a pre nás filatelistov asi najdôležitejší fakt – bobor bol vyobrazený aj na prvej poštovej 
známke, vydanej v kanadských kolóniách v roku 1849. Prečo to však spomínam?  
 Bobrie mäso bolo v začiatkoch 
osídľovania Kanady dôležitou potravou 
miestnych obyvateľov a nových osadní-
kov, a to vďaka pomerne jednoduchému 
lovu zvieraťa. Po rozšírení kresťanstva sa 
zrazu naskytla otázka, či sa môže bobrie 
mäso jesť aj v piatok, deň pôstu. François de Laval, 
v tom čase už biskup Quebecu, sa obrátil s prosbou 
o rozhodnutie na teológov parížskej Sorbonny. Po dlhej 
dišpute sa nakoniec rozhodlo, že všeobecný zákaz 
konzumácie mäsa v piatok sa nevzťahuje na bobrie 
mäso! Ľudia tak na základe tohto rozhodnutia dospeli 
k jednoduchému, no mylnému záveru, že bobor je 
vlastne ryba, keďže sa môže jedávať aj v piatky.   
 Právnym základom pre toto rozhodnutie bolo 
pravdepodobne dielo Summa Theologica Tomáša Akvinského, ktoré pri 
klasifikácii zvierat dáva prednosť hľadisku miesta ich výskytu pred 
hľadiskom ich anatómie. Podobne boli klasifikované ďalšie príbuzné 
vodné hlodavce. V niektorých krajinách Latinskej  Ameriky, (napr. vo 
Venezuele), sa tak môže jesť kapybara, veriaci z okolia Detroitu (USA) 
môžu jesť mäso z ondatry a arcibiskup z New Orleans (USA) povolil 
v roku 2010 jest v piatky aj mäso z aligátora. Tieto lokálne rozhodnutia 
spočívali v tom, že sa môžu jesť tzv. „vodné tvory“. Neznamená to 
však, že bobor, ondatra, aligátor alebo kapybara je ryba. 
 Nejde teda o nejaké všeobecné výnosy katolíckej cirkvi, ale skôr o lokálne 
rozhodnutia. Biskupi majú vo svojich diecézach v rámci kánonického práva možnosť 
vymedziť, čo sa môže jesť v dňoch pôstu. Podľa kódexu kánonického práva (na 
stránkach KBS Slovenska) je uvedené: Kán. 1253 - Konferencia biskupov môže bližšie 
vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavania sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne 
zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej 
lásky a cvičenia nábožnosti.  

                            Michal Ignaťák 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
8.7.2016: XV. letné paralympijské hry v Riu de Janeiro 
- nominálna hodnota: 1,00€ 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Igor Piačka 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 200.000 kusov  

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

Dejiskom XV. paralympijských hier bude v dňoch 7.–18. 
septembra brazílske Rio de Janeiro. Ide o historickú premiéru 
organizácie OH a PH na juhoamerickom kontinente. Slovenskí para-
lympionici budú v histórii samostatnej SR štartovať už na šiestej letnej paralympiáde. 

 Na letnej paralympiáde debutovali v slovenských 
farbách v Atlante roku 1996 so ziskom 11 medailí, o štyri 
roky neskôr v Sydney to bolo rekordných 13. Zatiaľ najväčší 
úspech nám priniesli PH 2004 v Aténach, kde sa slovenská 
hymna na počesť víťazov hrala päťkrát. 

 Najúspešnejším paralympionikom v letných špor-
toch je so ziskom štyroch zlatých a jednej striebornej 
medaily Ján Riapoš, ďalšími sú Rastislav Revúcky, Ladislav 
Gáspár, Alena Kánová (všetci stolný tenis), Veronika 
Vadovičová (streľba), Rastislav Tureček (cyklistika), Anton 
Sluka (atletika), Imrich Lyócsa (lukostreľba). 

Naši reprezentanti budú v Riu obhajovať šesť cen-
ných kovov, ktoré získali na doteraz posledných PH 2012 v 
Londýne. Štyri vybojovali stolní tenisti, po jednej pridali 

cyklistika a streľba. Stolný tenis je dlhodobo naším najúspešnejším 
paralympijským športom na letných hrách. Ján Riapoš v súťaži 
jednotlivcov a družstvo TT2 
(Ján Riapoš – Rastislav 
Revúcky – Martin Ludrov-
ský) počas hier v metropole 

na Temži získali jediné slovenské zlaté kovy, 
vrátane tých olympijských. Počas PH nás 
reprezentovalo 34 športovcov v 9 športoch: 
atletika, boccia, cyklistika, lukostreľba, 
plávanie, streľba, stolný tenis, tenis na vozíku 
a tlak na lavičke. Aj v Riu nás bude 
reprezentovať približne tridsiatka športovcov 
v 10 športoch, keďže k tým z Londýna 
pribudne jazdectvo (paradrezúra). Okrem 
stolných tenistov a strelkyne Veroniky 
Vadovičovej budú horúcimi adeptmi na zisk 
medaily aj majstri sveta v cyklistike Jozef 
Metelka a Patrik Kuril, ale veľké šance na 
pódiové umiestnenie budú mať aj boccisti, 
lukostrelci a atléti. 
  Okrem FDC k emisii bol vydaný 
i nálepný list. 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
7.9.2016: Gerrit Duo – mladá dáma na balkóne (spoločné vydanie: Česko-Lichtensteinsko) 
- nominálna hodnota: 27.-Kč  
- autor rytiny známky: Václav Fajt 
- technika tlače: päťfarebná oceľotlač z plochých platní  

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

Námětem známky je dílo autora Gerrit Dou – Mladá dáma 
na balkóně; jedno z uměleckých děl, které kníže Jan II. z Lich-
tenštejna věnoval tehdejší soukromé Společnosti vlasteneckých 
přátel umění, přímé předchůdkyni dnešní Národní galerie. 

Gerrit Dou, uváděn též jako Gerrard, Gerard, Douw či 
Dow (7. 4. 1613, Leiden 
- 9. 2. 1675, Leiden) byl nizozemský malíř. Učil 
se u rytce Bartholomewa Dolenda, malíře skla 
Petera Kouwhoorna a nakonec v Rembrandtově 
malířské dílně, kde strávil tři roky. Začínal jako 
portrétista, ale později přešel k zátiším. Proslul 

svou pečlivostí a zájmem o detail, maloval i s lupou, vypouklým 
zrcadlem a speciálními miniaturními štětci. 
 Na známke nie je priamo náboženský motív (možno 
vežička – kostola?), no na FDC je fragment z obrazu Karla 
Škréty – Svätá rodina so sv. Katarínou a sv. Barborou. Toto 
dielo bolo darované dnešnej Národnej galérii v Prahe Jánom II. 
z Lichtenštejna. 
 

7.9.2016: Svetové dedičstvo: Lednicko-valtický areál 
- nominálna hodnota: 16.-Kč  
- výtvarný návrh – autor fotografie: L.Sváček 
- technika tlače: plnofarebný ofset  

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

Námětem známky je dominantní část 
Lednicko-valtického areálu, který se rozkládá v 
místech, kde stával ve 12. století mohutný 
pomezní hrad. Dnes je tu romantický zámek, 
malebné městečko a především krajinářský 
skvost nebývalých rozměrů. Pomyslným mezníkem začátku dlouhé cesty vývoje celé 
oblasti je konec 14. století, kdy získávají podíl na zdejším panství Lichtenšteinové. 

Současný areál o rozloze takřka 300 km2, je 
výsledkem úprav uplatňovaných u anglických parků. 
Díky tomu se zde potkává barokní architektura s 
novogoticky upravenou budovou zámku a drobnými 
stavbami v romantickém stylu. Lednicko-valtický 
areál, jako jeden z pokladů světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO, byl zapsaný na jeho Seznam 
UNESCO v roce 1996. 
       V ľavej časti známky je novogotická zámocká kaplnka 
Lednického zámku. Farský kostol sv. Jakuba Staršieho je doložený 
počiatkom 15. storočia, bol husitami zničený a v roku 1495 v 
neskorej gotike obnovený a obklopený cintorínom. Kostol však 
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postupne nevyhovoval, a preto bol postavený roku 1579 vedľa zámku nový. V roku 1731 
bol zbúraný a nahradený zámockou kaplnkou, ktorá slúžila ako farský kostol. V súvislosti 
s celkovou prestavbou zámku v 50. rokoch 19. storočia v duchu novogotickom bola 
upravená i tato zámocká kaplnka. Hlavní oltár je novogotická archa s obrazom Svätej 
rodiny od Franze Ittenbacha z r. 1856. 
 
7.9.2016: Svetové dedičstvo: Praha 
- nominálna hodnota: 27.-Kč  
- výtvarný návrh – autor fotografie: L.Sváček 
- technika tlače: plnofarebný ofset  

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

Námětem známky je Pražský hrad a 
Karlův most. 

Kontinuální osídlení Prahy se datuje od 
raného paleolitu do období laténského. S příchodem Keltů tu začínají koncem 2. století 
před Kristem vznikat oppida a ve druhé polovině 6. stol. přicházejí první slovanské kme-

ny. V 9. století sem vládnoucí rod Přemyslovců 
nechal přenést své rodové sídlo a tím byl položen 
základní kámen místu s rolí sídla panovníka 
knížecích a posléze královských Čech. Praha je 
významnou městskou památkovou zónou, jejíž 

historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní 
urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany a 
Karlova mostu, Starého Města s Josefovem a dochovanou částí 
bývalého Židovského Města, Nového Města, Vyšehradu a dalších 
památek. Na Seznam UNESCO byla Praha zapsána v roce 1992. 
 Na známke okrem katedrály sv.Víta, Václava a Vojtecha 
nájdeme i veže ďalších kostolov okolia pražského hradu.  
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 Zomrel József Béni 
 

19.júna 2016 v Hódmezövásárhelyi vo veku 80 rokov zomrel 
po dlhotrvajúcej chorobe zakladajúci člen maďarského spoločenstva 
Szent Gábor a jeho dlhoročný predseda (v posledných rokoch 
emeritný predseda) pán József Béni. Pán Béni bol i dlhoročným 
redaktorom maďarského bulletinu Szent Gábor a patril k aktívnym 
organizátorom X. svetového kongresu Weltbund St.Gabriel v Kecs-
keméte (1996). Mohli sme sa s nim stretnúť i na viacerých akciách 
organizovaných Weltbund St.Gabriel (i na kongrese u nás v Nitre - 2008). V mene SSG 
pani Vydrová (tajomníčka) poslala v maďarčine nasledujúci telegram (preklad):  

„Ctená rodina Béni, s hlbokou bolesťou sme prijali správu o úmrtí nášho brata 
Jozefa. V mene filatelistov Spoločenstva Sv.Gabriel na Slovensku prijmite našu úprimnú 
sústrasť. Večné Svetlo nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! 

V mene filatelistov Spoločenstva Sv.Gabriel - Mons. Ján Vallo, predseda 
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Ľudovít Marko zomrel 
  

Začiatkom júna, významný slovenský filatelista, člen KF 
v Trnave a od roku 1993 i člen nášho SSG oslávil životné jubileum 
-  85 rokov. Jeho zdravie mu už predtým poslalo niekoľko signálov, 
že niečo nemusí byť v poriadku. Niekoľkokrát si poležal 
v nemocnici a pri mojom poslednom stretnutí v klube  jeho syn mi 
povedal: „V utorok ho prepustia z nemocnice.“ Chystal som sa 
k nemu na návštevu, keďže bývame neďaleko seba. Avšak 
prekazil mi to telefonát Miroslava Balušku v prvom augustovom týždni s oznámením 
smutnej správy, že 3.8.2016 Ľ. Marko zomrel. Odišiel úspešný filatelista – námetár, 
funkcionár klubu, dlhoročný tajomník, člen odbornej skupiny výtvarného umenia, 
vystavovateľ exponátu Peter Paul Rubens, aj ako autor rovnomennej publikácie.  
      Bol úspešným organizátorom klubových podujatí, ochotný vždy pomôcť. V 
organizačnom výbore Krajskej výstavy poštových známok Trnava 88 pracoval ako 
tajomník OV,  účinne pomáhal pri propagačnej filatelistickej výstave Tirnavia 2000 a hoci 
nebol členom KF Tirnavie, veľmi nám pomohol pri  realizácii Regionálnej výstavy 
poštových známok s medzinárodnou účasťou TIRNAVIA 2008 ako člen výstavnej 
komisie. Bol aktívnym členom Spoločenstva Sv. Gabriel, úspešne priložil ruky 
k zasadaniam SSG v Trnave, naposledy toho, ktoré sa konalo v Spolku sv. Vojtecha. Po 
smrti revízora SSG p. Dubčeka na krátku dobu zastával túto funkciu. Aktívne sa 
zúčastňoval skoro na všetkých stretnutiach SSG – na tom poslednom v Bytči už mu to 
zdravotný stav nedovolil. Celý život pracoval v ekonomickej funkcii bývalého ČSAD 
v Trnave, jeho práca v materiálno-technickom zásobovaní veľkého závodu sa mu vhodne 
zišla v práci už ako filatelistického dôchodcu pri vylepovaní desiatok tisícov známok do 
stoviek výberových zošitkov. Bol držiteľom Čestného zlatého odznaku ZSF. 
      Jeho zbierky Slovenska a umenia neosirejú – už pred časom našli pokračovateľa 
vo vlastnom rodinnom zázemí. 
      Bude chýbať rodine, bude chýbať filatelistom a priateľom. Nech odpočíva v pokoji! 
Spomeňme si na neho v modlitbe. 

                   Mgr. Ján Mička 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2015 si doplatil členský príspevok ďalší člen s evidenčným číslom: 82 
Za rok 2015 ostalo nezaplatených ešte 14 príspevkov (ev. čísla: 48, 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: 1, 3, 10, 

13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 45, 49, 53, 54, 62, 65, 66, 70, 71, 
72, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 99, 102, 105, 106, 108, 113, 123, 124, 125, 126, 
127, 129, 130, 131, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 179. 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený.  
 
Členská základňa SSG – stav k 8.9.2016 

Vo veku 85 rokov – 3.8.2016 – zomrel Ľudovít MARKO (ev.č. 54) z Trnavy. 
Členom SSG od roku 1993. Pamätajme na neho v našich modlitbách. Nech odpočíva 
v pokoji. 

Ku dňu 8.9.2016 je celkový počet členov v SSG 102 (SR – 92, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1) 
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