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Milí priatelia! 
 
 Pomaly končí ďalší občiansky rok a tradične je tu i posledné číslo už 25. ročníka 
nášho bulletinu Sv. Gabriel. Čím vám môže spríjemniť predvianočnú náladu nasledujúce 
číslo? Sú to príspevky od K. Vydrovej, O. Gáťu, J. Mičku a moje. Ďalej sú to pravidelné 
rubriky o novinkách s kresťanskou tematikou Slovenskej i Českej pošty, kronika 
Sv. Gabriela, o platbe členských príspevkov a tiež informácie o priebehu stretnutia 
v Trenčianskej Teplej. 
 S týmto číslom bulletinu dostanete aj lístok s ppp k 25.ročníku nášho bulletinu 
Sv. Gabriel a tí, čo dostávajú bulletin elektronicky, tak v obálke príde okrem tejto ppp ešte 
i niečo naviac. 
 Tiež na prebale nájdete list, ktorý som písal generálnemu riaditeľovi Slovenskej 
pošty a.s. pánovi R. Gálikovi ohľadom nášho 25-ročného jubilea a jeho odpoveď a tiež 
dôležité informácie, ktoré potrebujeme k zabezpečeniu stretnutia v Dolnom Smokovci. 
Prosím vás vyplňte to a pošlite do konca januára – stretnutia sa môžete zúčastniť aj 
s rodinnými príslušníkmi (aj tí, ktorí sa nemienite zúčastniť, pošlite vyplnené tlačivo).  
 Teraz v predvianočnom období mám viac zhonu a tak nemám čas ohľadom 
organizácie jubilejného stretnutia, no dúfam, že v budúcom čísle vám budem vedieť dať 
niečo viac informácií. Rozbehnuté akcie sú, no treba to postupne dotiahnuť do konca, 
aby všetko dobre vyšlo. Zvlášť je ešte otázna výstavka v Poprade, ale dúfam, že po 
Vianociach by sa to malo doriešiť. 
 Aj pre budúci rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom 
okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete od januára aj na našej webovej 
stránke): Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv.Gabriel 

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

Všetkým prajem milostiplné sviatky Božieho narodenia a v Novom roku 2017 veľa 
zdravia, Božie požehnanie i potešenie pri vašich filatelistických zbierkach 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 
 51.stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej 
 
 Sobota 22.októbra 2016 a cesty slovenských gabrielistov smerujú po dvoch 
rokoch opäť do Trenčianskej Teplej. Začíname sv. omšou vo farskom kostole sv. Matúša. 
Ako pred dvoma rokmi toto stretnutie bolo spojené so sv. Jánom Pavlom II. (bola tu 
výstavka na túto tému), tak i toho roku je naše stretnutie spojené s týmto svätcom, 
ktorého sme mnohí i osobne poznali – v tento deň v liturgii slávime jeho spomienku. 
 Po sv. omši už šikovne do miestnej „hasičárne“, kde je naše stretnutie. Ešte 
privítanie sa s tými, čo prišli neskôr, nejaká kávička, či iné občerstvenie, a už sa živo 
diskutuje a vymieňa filatelistický materiál. Samotná pracovná časť sa začala o desiatej 
hodine. Po oficiálnom privítaní a ospravedlnení sa niektorých členov predseda SSG 
informoval o činnosti SSG od posledného stretnutia v Bytči (bulletin Sv. Gabriel, členská 
základňa, inaugurácia známky Matej Hrebenda, výstava a stretnutie v nemeckom 
Münsterschwarsachu, zosnulí zahraniční gabrielisti, podnet na známku sv. Košickí 
mučeníci – 400 rokov od smrti /2019/, aktivity ohľadom stretnutie pri 25.výročí SSG,...). 
Hospodárka SSG informovala o stave financií ako i o príjmu z 2% dane. Poďakovala 
všetkým, ktorí i finančne podporujú SSG. A potom sa rozprúdila diskusia: predseda ZSF 
M.Ňaršík informoval o námetoch v známkovej tvorbe SR; Ľ.Floch sa na to pozrel 
z pozície člena námetovej komisie – poukázal na to, že treba aby jednotlivé námety mali 
silnú podporu; J.Vallo poukázal na to, že treba v námetoch mať „silnú“ tému a snažiť sa 
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túto tému aj vecne zdôvodniť. Z námetov na známky, ktoré SSG predložilo zatiaľ boli 
realizované asi všetky. Potom diskusia sa točila okolo budúcoročného stretnutia SSG 
v Dolnom Smokovci: zatiaľ je daný dátum – 28.-30.apríl 2017, miesto – Charita Dolný 
Smokovec, filatelistická výstava – kostol sv. Cyrila a Metoda v Poprade; pracuje sa na 
prítlači CDV, príležitostnej poštovej pečiatke, pamätnom pohári pre účastníkov stretnutia, 
kultúrnom programe na sobotňajšie odpoludnie, ocenení aktívnych členov, publikácii 
„Filatelistická história SSG“,... V rámci diskusie sa hovorilo i o budúcoročnom vydaní 
známky „Fatima“ a jej možnej inaugurácii, tiež o ťažko priechodné témy v známkovej 
tvorbe (biskup Vojtaššák a niektoré témy týkajúce sa Slovenského štátu). 
 Myslím, že všetci, ktorí prišli na stretnutie (a bolo nás pekne – 34 členov a 6 hostí) 
sa mohli obohatiť duchovne i spoločensky. Niektorí poobede už museli ísť domov, no asi 
tretina sme ešte navštívili pútnické miesto na Skalke, kde sme mali možnosť prejsť 
i Svätou bránou a získať odpustky mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. 
 Tešíme sa už na ďalšie stretnutie, ktoré bude „jubilejné – 25“ a pozvaní sú naň 
i rodinní príslušníci (bližšie na prebale bulletinu). 
 Poďakovanie patrí všetkým, ktorí toto stretnutie pripravili. 

JV 
 
 
 Mŕtvych pochovávať  
 
 Pochovávať mŕtvych. Posledný zo skutkov 
telesného milosrdenstva akosi často vynechávame. Čo už 
tu možno robiť? Veď to nie je miesto pre nás. A predsa je 
to zastávka, ktorá čaká každého, bez rozdielu. Záleží len 
na nás, či je pre nás koncom, alebo začiatkom niečoho 
nového. 
 2. apríla sme si pripomenuli jedenáste výročie odchodu svätého Jána Pavla II. do 
domu Otca. Celý jeho pontifikát bol naplnený utrpením, ktoré bolo jeho najsilnejšou 
kázňou. Celý svet sprevádzal pápeža milosrdenstva modlitbami, keď o 21.37 odovzdal 
svoju dušu Stvoriteľovi. A následný pohreb, ktorý bol oknom do večnosti. 

 Obráťme svoje oči na Krista, ktorý k nám hovorí 
v evanjeliách. V jeho umučení, krutosť ľudí nepripúšťa ani 
najmenšie gesto milosrdenstva k nášmu Pánovi, ktorý je 
križovaný, smädný, ubolený, nahý a odmietnutý svojim 
ľudom. Ale krátko potom, čo Kristus zomiera na kríži, stávame 
sa svedkami gesta milosrdenstva k jeho telu, milosrdenstva, 
ktoré Boh zasial do ľudských sŕdc. Zbožné ruky odnímajú telo 
nášho Pána z kríža a odovzdávajú ho jeho Matke, zahalia ho 
do čistého plátna a pochovajú ho v novej hrobke. Keď 
rozjímame nad touto scénou, v našich očiach sa roznieti lúč 
nádeje, keď si uvedomíme, že ľudstvo aj keď nedokázalo 
prijať Spasiteľa pri narodení a zle s nim zaobchádzalo na jeho 

pozemskej púti, mu aspoň zabezpečilo dôstojné pochovanie.  
 Kristus sa narodil, aby zomrel a tak nás spasil. Táto scéna by mala roznietiť naše 
srdcia, lebo smrť je súčasťou nášho života a pomáha nám dávať zmysel času, ktorý 
trávime na tejto zemi. V encyklike Spes Salvi čítame, že jedine Kristus „nám ukazuje 
cestu až na smrť: len ten, ktorý je toho schopný, je skutočným učiteľom života... 
Opravdivým pastierom je ten, ktorý pozná aj cestu, ktorá ide za hranice údolia smrti.“ 
Vedieť ako zomrieť, je rovnako dôležité, ako vedieť ako žiť. V obidvoch prípadoch sa 
nám môže dostať pomoci. Kresťania musia čeliť tejto chvíli vo svojom vlastnom prípade, 
alebo v prípade iných – s nádejou a pokojom. V niektorých prípadoch sme vystavení 
pokušeniu nehovoriť o smrti s človekom chorým alebo už veľmi slabým. Nezabúdajme 
však na to, že isté slová pomoci a útechy môžu byť pre dušu skutočným pohladením.  
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 Pochovávanie mŕtvych je skutok naplnený možnosťami pre posilnenie viery 
žijúcich. Tým, ktorí zažívajú smrť svojich blízkych, dobre padne, keď ich budeme sprevá-
dzať našou modlitbou a pokojom, a ak im máme nejako vyjadriť sústrasť, nemali by sme 
zabudnúť dať týmto slovám aj nadprirodzený tón, aby naša viera mohla byť útechou pre 
tých, ktorí ju potrebujú. Dnes očividne mnohým ľuďom chýba priateľ, ktorý im môže 
pripomenúť, že Boh je Otec, ktorý sa stará o tých, ktorí odišli do nového života. 

 Je tiež veľmi kresťanským 
prejavom starať sa o fyzické miesto, 
kde sú mŕtvi pochovaní, čistením 
hrobov a kvetmi. Nie je to len kvôli 
tomu, aby sme si ich pripomínali 
a modlili sa za ich duše, táto sta-
rostlivosť o zosnulých tiež poukazuje 
na úctu, ktorú by sme mali dávať telu. 
Pevne veríme vo vzkriesenie tela 
a miesta, kde sa nachádzajú 

pozostatky našich blízkych nám pripomínajú, že sa vrátia do života.  
JV 

 
 

Island – prví obyvatelia boli katolíci 
 
 Na slávnosť našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda vo večerných hodinách sme 
sa vydali (nitriansky otec biskup a osem kňazov) na Island. Po štvorhodinovom lete 
z viedenského letiska sme pristáli v tejto ostrovnej krajine. Hoci bola už pomaly polnoc 
miestneho času bolo veľmi dobre vidieť – bolo len trochu šero. Na letisku v Keflavíku nás 
už čakal islandský biskup Dávid Tencer (Slovák, pôvodom z Novej Bane, spolužiak z 
bratislavského seminára). Asi 50 kilometrová cesta do Reykjavíku a tam v biskupskej 
rezidencii sme strávili prvú noc (a po nej ešte ďalších 8).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Počas deviatich dní na Islande sme mohli vidieť mnoho z miestnej 
prírody. Typické sopky, lávové polia, gejzíry, vodopády, horúce 
pramene i ľadovce. Nechať sa osloviť miestnou flórou i faunou. 
Zaujímavá bola i architektúra hlavného mesta ale i malé domčeky 
roztrúsené jednotlivo po krajine. Denne dobre padlo okúpať sa 
v miestnych teplých prameňoch či dať si saunu. Okúsili sme i typické 
islandské jedlá (výborná barania polievka, pendrekové cukríky či čokoláda, no tiež slané 
žraločie kocky či sušené ryby). Predovšetkým sme však chceli spoznať život tamojšej 
katolíckej Cirkvi.  

História Cirkvi na Islande je veľmi zaujímavá. Prvými obyvateľmi Islandu boli 
v 8. storočí íro-škótski mnísi, ktorí sa tu dočasne usadili. Až koncom 9. a začiatkom 10.  



 6 

storočia Island osídľujú Vikingovia 
a nórske kmene, ktoré vyznávali 
množstvo bohov. Koncom 10. storočia 
nórsky kráľ rozhodol o pokresťančení 
Nórska a tiež vyslal na Island 
kresťanských misionárov, ktorí boli 
veľmi úspešní a v roku 1000 ľudové 
zhromaždenie - parlament (Alping) 
prijal kresťanstvo za národné 

náboženstvo. Prvý biskup Ísleifur Gissurarson bol vysvätený v roku 1056 v Brémach 
(Nemecko). Od roku 1106 boli v krajine dve sídla biskupov – v Skálholte a Hólare. 
Postupne vzniklo na Islande niekoľko kláštorov a mníšskych rádov, ktoré sa stali 
centrom vzdelanosti a kultúry.  
 Patrónom Islandu je sv. Thorlak, biskup diecézy Skálholt v rokoch 1178-1193. 
Známy bol svojim svätým životom, ale aj prezieravým a múdrym konaním, vďaka 
ktorému prestala byť na Islande spochybňovaná autorita pápeža.  

Svätý Thorlak sa narodil na juhu Islandu v roku 1133. Jeho 
rodičia boli veľmi chudobní. V čase, keď bol ešte malý chlapec, 
prišla jeho rodina o farmu a rozpadla sa. Skôr ako dovŕšil 20 rokov, 
Thorlak sa stal kňazom. Niekoľko rokov pôsobil ako farár a veľmi 
svedomito vykonával svoje povinnosti. Podarilo sa mu ušetriť nejaké 
peniaze, aby mohol študovať v zahraničí. Bol 6 rokov vo Francúzsku 
v Paríži a potom nejaký čas v Lincolne v Anglicku. Keď sa vrátil na 
Island, strávil nejaký čas v oblasti Kirkjubaeri na juhovýchode 
Islandu. Podporoval svoju matku a sestry. V roku 1178 bol Thorlak 
zvolený za biskupa v Skálholte. V Nórsku 2. júla 1178 bol vysvätený 

za biskupa. Bol biskupom Skálholt po dobu 15 rokov, až do svojej smrti v roku 1193. 
Zomrel vo veku 60 rokov. Thorlak pracoval tvrdo s cieľom formovať národ a posilniť 
Cirkev. Aj keď to nie vždy bolo úspešné, pripravil cestu pre budúce zlepšenia. Thorlak žil 
svätý život a po jeho smrti bolo stovky zázrakov pripísaných na jeho príhovor. Už 5 rokov 
po smrti bol na Islande v roku 1198 vyhlásený za svätého a 14. januára 1984 ho Svätý 
Otec, Ján Pavol II, vyhlásil za svätého patróna Islandu. Thorlak má sviatok dva krát v 
roku a to 20. júla a 23. decembra.  

Island bol nezávislý štát, no v 13. storočí sa nezávislosť Islandu 
končí. V snahe predísť bojom o moc medzi jednotlivými náčelníkmi 
obyvateľstvo odsúhlasilo vernosť nórskemu kráľovi. Kráľ garantoval 
nezávislosť Islanďanov a ich právo stanovovať svoje vlastné zákony. 
V roku 1380 sa Nórsko spojilo s Dánskom. V roku 1530 prebehla 
v Dánsku luteránska reformácia, ktorá mala dosah aj na Island, kde sa 
proti nej vzniesla vlna odporu. V roku 1541 sa dánsky kráľ Kristián III. 
postavil na čelo cirkvi. Jón Arason, biskup z Hólar odmietol, aby kráľ 
nahradil pápeža. Stal sa vodcom hnutia, ktoré bojovalo za zachovanie 
miestnych privilégií a za nezávislosť cirkvi. Spolu so svojimi dvoma synmi boli v roku 
1550 zatknutí a popravení. Jón Arason bol tak posledným katolíckym biskupom 
v severských krajinách. Všeobecne bolo zakázané prijať katolícku vieru. Počas 
niekoľkých rokov sa cirkev stala luteránskou, hoci mnoho katolíckych tradícií prežilo dlhú 
dobu až po súčasnosť.   



 7 

Po reformácii prišli prví katolícki misionári na Island v roku 1857. Dvaja francúzsky 
kňazi, otec Baudoin a otec Bernard boli vyslaní, aby slúžili francúzskym námorníkov, 
ktorí lovili po celom ostrove. V roku 1859 kúpil otec Bernard pozemok Landakot v 
Reykjavíku, kde stojí katedrála a biskupská rezidencia krátko nato odišiel no otec 
Baudoin ostal tam ešte po dobu 15 rokov. V roku 1874 dánsky kráľ udelil Islandu 
náboženskú slobodu. Katolícka misia v krajine bola obnovená v roku 1895, keď pápež 
Lev XIII. požiadal dvoch kňazov, aby išli slúžiť na Island. V roku 1896 sa k nim pridali 
Sestry sv. Jozefa, ktoré v Landakote založili prvú nemocnicu a školu, čím získali 
sympatie Islanďanov a Katolícka Cirkev mala pre svoje aktivity v karjine vynikajúcu 
reputáciu. V roku 1909 prišli na Island montfortskí kňazi, neskôr tiež františkánky 
a karmelitánky. V roku 1923 sa Island stal špeciálnou prefektúrou. Kňaz Martin 
Meulenberg, ktorý pracoval na Islande od roku 1903, bol povýšený na čelo prefektúry. V 
rovnakej dobe ako bola vysvätená katedrála Krista Kráľa v Reykjavíku v roku 1929, bola 
prefektúra na Islande povýšená na apoštolský vikariát. 18. októbra 1968 bol Reykjavík 
povýšený na diecézu. Veľkým povzbudením miestnych katolíkov bola návšteva pápeža 
Jána Pavla II. v roku 1989.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reykjavícka diecéza má rozlohu 103 000 km2 (cca dvakrát Slovensko), 

registrovaných je asi 12.500 katolíkov (čo je asi 3,7% obyvateľstva), má 7 farností, 19 
kostolov a kaplniek a 16 kňazov a 26 rehoľných sestier.  

My sme mali možnosť počas pobytu na Islande vidieť prácu na diecéze (okrem 
biskupa je tu generálny vikár – Ír, ekonóm – Francúz a samozrejme i civilní pracovníci. 
Okrem katedrály 
Krista Kráľa sme 
videli i farské kostoly 
Panny Márie, sv. Jo-
zefa a sv. Jána Pav-
la II. Sv. omšu sme 
mávali zväčša v ka-
tedrále no tiež i u sestier Karmelitánok a Mi-
sionárok lásky (sestry Matky Terezy). Mali 
sme možnosť zúčastniť sa celodennej mariánskej diecéznej púte (2 autobusy). Navštívili 
sme miesto prvej diecézy Skálholt (dnes je tam luteránsky kostol), v Reykjavíku 
luteránsku katedrálu a tiež i najväčší luteránsky kostol Hallgrimskirkja s nádherným 
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organom, viacero pekných luteránskych kostolov. 
Tiež sme boli v historickom parku Thingvellir, kde 
v roku 1000 parlament prijal kresťanstvo za národné 
náboženstvo, v roku 1541 prijali reformáciu a dnes 
už svätý Ján Pavol II. sa tu zúčastnil ekumenického 
stretnutia s islandským ľudom. Je tu jeden z prvých 

kostolov na Islande (teraz patrí luteránom). 
Písať by sa ešte dalo veľa. Že sme toho toľko veľa spoznali za tých 

9 dní patrí vďaka nášmu islandskému otcovi biskupovi Dávidovi. A keďže obchod 
s filateliou som nikde nenašiel, tak priniesol som si aspoň pár známok, ktoré mi vystrihli 
na biskupskom úrade (dúfam, že nabudúce to bude viac ).                    

JV 
 
 
          Blahoslavený kráľ Karol IV. a kráľovná Zita 

100. výročie korunovácie 
 

Maďarská pošta pokračuje v emisii „Maďarskí svätí a blahoslavení“ a dňa 
17. augusta 2016 vydala príležitostný hárček na počesť 100. výročia korunovácie 
apoštolského kráľa bl. Karola IV. a kráľovnej Zity. 
      Blahoslavený Karol IV. (1887–1922) bol v rokoch 1916 – 1918 posledný uhorský 
kráľ a súčasne posledný rakúsky cisár ako Karol I. So svojou manželkou, princeznou 
Zitou Bourbonskou, zvanou Parmská, bol korunovaný dňa 30. decembra v Chráme 
sv. Mateja v Budapešti.  

       Karol, ako bolo príznačné pre Habsburgovcov, bol hlboko veriacim kresťanom. Tak 
ako v detstve, tak aj v dospelosti bol zbožný, priateľský a trpezlivý. Vo svojej manželke 
našiel dôstojnú kráľovnú a matku svojich detí, ktoré tiež vychovávali v zbožnosti. Svojou 
protivojnovou politikou si získal význačné zásluhy. Za blahoslaveného bol vyhlásený 3. 
októbra 2004. Deň svadby 21. október je pamätným dňom. 
       Zita Bourbonská, zvaná Parmská (1892–1989) ako manželka Karola, v rokoch 
1916–1918 rakúska cisárovná a uhorská kráľovná. Po rozpade monarchie bola nútená 
s manželom a deťmi odísť do exilu. Počas 2. svetovej vojny sa odsťahovala na americký 
kontinent, odkiaľ sa vrátila až na sklonku svojho života. 

preklad z maďarčiny Katarína Vydrová 
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Vlajka Európskej únie 
 

História vlajky siaha až do roku 1950. V tomto roku 
požiadala Rada Európy umelcov, aby navrhli vlajku Európy pre 
budúcu Európsku federáciu. Medzi mnohými návrhmi umelcov 
bol v konkurze vybraný jeden: 12 bielych hviezd na modrom 
podklade (Francúzsko Mi 3007), ktorú navrhol umelec zo 
Strassburgu Arséne Heitz. Dňa 8. decembra 1955 delegáti Rady Európy oficiálne prijali 
vlajku ako symbol, znak Európy. 
       Arséne Heitz (1908–1989) navrhol dizajn vlajky v spolupráci s Paulom MG Levym, 
riaditeľom Tlačovej a informačnej služby v Rade Európy, ktorý prežil holokaust a neskôr 
konvertoval ku katolícizmu. Heitz, rodák zo Strassburgu, pracoval v poštovej prevádzke 
Rady Európy, bol nábožensky založený, bol mariánskym ctiteľom. So svojou ženou sa 
denne modlili ruženec. Keď sa dozvedel o konkurze, práve vtedy čítal životopis 
sv. Kataríny Labouré, o histórii zjavenia Zázračnej medaily Panny Márie v parížskej Rue 
Du Bac sv. Kataríne v roku 1830. Heitz bol členom Rádu Zázračnej medaily a nosil tento 
medailónik okolo krku.  
       Heitz v čase prijatia vlajky povedal, že 12 
hviezd je symbolom úplnosti. V tom čase totiž Rada 
Európy nemala 12 členov. Až omnoho neskôr v roku 
1989, na sklonku života vo francúzskom časopise 
Lourdes priznal, že jeho inšpiračným zdrojom boli hviezdy z medailónika a tiež žena s 12 
hviezdami na korune z knihy Zjavenia. V poslednej knihe Biblie, v knihe Zjavenia 
v kapitole 12.1. čítame: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, 
pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástych hviezd.“ 

        
  Je fascinujúce, že Európska vlajka bola prijatá 8. decembra, čo je sviatok 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, že zdrojom hviezd sa stala Máriina 12-hviezdna 
koruna. Modrá farba vlajky reprezentuje podľa tradičnej ikonografie mariánsky symbol.  

                                                                                                           Katarína Vydrová 
 
 

333 rokov  
 

V tomto roku, 11. a 12. septembra bolo tomu 
333 rokov, keď v roku 1683 sa stretlo vojsko 
kresťanskej koalície, ktoré viedol poľský kráľ Ján 
Sobieski v bitke pri Viedni nad silnou a početnou 

prevahou mo-
hamedánskeh
o vojska 

a zasta-vilo 
jeho pos-tup 
do Európy. Víťazstvom kresťanského vojska sa 
zachránila Európa, ale bol to tiež začiatok ďalších 
bojov a krvavých stretnutí, ktoré s kratšími a 
dlhšími prestávkami trvali vyše dvesto rokov a boli 
zavŕšené vytlačením Turkov z Európy na začiatku 
20. storočia.  
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Rozhodujúce víťazstvo v roku 1683 pri Viedni sa pripisovalo Božiemu zásahu do 
dejín Európy na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, pod ktorej zástavami 
kresťanské vojsko bojovalo. Prevaha mohamedánov bola tak značná, že už rúcali opev-
nenia Viedne, ale kresťania vydržali. Sám veliteľ Ján Sobieski víťazstvo charakterizoval 
vetou (parafrázou Cézarovej správy rímskemu senátu: Veni, vidi, Deus vicit - Prišiel som, 
uvidel som a Boh zvíťazil.  

Už o rok neskôr pápež Inocent XI. v roku 1684 zaviedol sviatok Najsvätejšieho 
mena Panny Márie, ktorý mal byť trvalým prejavom vďaky kresťanského ľudu za túto 
záchranu. Po koncilovej liturgickej reforme kalendára, táto spomienka sa už neslávi 
v celej Cirkvi, ale len v partikulárnych cirkvách. U nás na Slovensku i v stredoeurópskych 
štátoch sa slávi.  

Žiada sa dodať, že v katedrále sv. Štefana vo 
Viedni 17.9.2016 si osem tisíc veriacich vypočulo 
kázeň kardinála Christopha Schönborna na tému 
prieniku islamu do Európy. Kardinál spomenul 
vyššie uvedené ťaženie z roku 1683, ktoré malo 
zaplaviť Európu, čo bol už druhý pokus a kázeň 
zakončil modlitbou: "Pane, rozpomeň sa, že sme 
Tvoj ľud. Ak sme zablúdili, neopúšťaj nás. 
Neopúšťaj nás, aj keď sme sa stali vlažnými vo viere. Zmiluj sa nad nami a Pozdvihni nás 
opäť k službe na slávu Tvojho mena a na požehnanie celého sveta. Amen."  

og 
 
 
 Matka ustavičnej pomoci  
 
 Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) 
slávila od 27. júna 2015 do 27. júna 2016 Jubilejný rok Matky 
ustavičnej pomoci. Dôvodom pre slávenie tohto Jubilea je 
150. výročie odovzdávania tejto ikony Matky ustavičnej 
pomoci pápežom bl. Piom IX. redemptoristom.  

Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí k najznámejším 
obrazom Panny Márie na svete. Aký je pôvod a symbolika 
tohto obrazu? Je veľa posvätných obrazov Panny Márie, ale 
istotne nijaký z nich nie je vo svete taký známy a obľúbený 
ako ikona Matky ustavičnej pomoci. K nej sa obracajú oči 
mnohých ľudí a vďaka jej príhovoru zažívajú ustavičnú 
pomoc. Túto ikonu nájdeme v kostoloch, kaplnkách, domoch, skrátka, na všetkých 
cestách ľudského života, ktorý je často poznamenaný bolesťou a smútkom. 

Ikona Matky ustavičnej pomoci je namaľovaná na cédrovom dreve rozmerov 53 x 
41,5 cm. Dátum a vznik ikony nie je známy. Niektorí jej vznik určujú do 12. storočia. 
Avšak výskum dosky ikony poukazuje na obdobie medzi rokom 1325 a 1480. Tradícia 
hovorí, že z ostrova Kréta ju v 15. storočí ukradol istý obchodník a priniesol do Ríma. Po 
čase ochorel a pred smrťou zveril obraz priateľovi s prosbou, aby ho uložil v niektorom 
rímskom kostole. Priateľ mu to prisľúbil, ale obraz sa veľmi páčil jeho manželke, a tak sa 
rozhodol, že si ho ponechá. O nejaký čas zomrel aj on bez toho, aby splnil daný sľub. Po 
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istom čase sa ich šesťročnej dcérke zjavila Panna Mária, ktorá ju žiadala, aby bol obraz 
umiestnený v Kostole sv. Matúša, ktorý od roku 1477 spravovali augustiniáni. Po dlhom 
váhaní jej matky sa tak stalo 27. marca 1499. Odvtedy sa začala verejná úcta Panny 
Márie s titulom ustavičnej pomoci. ktorej ikonu v Ríme nazývali aj Madonou sv. Matúša. 
V tomto kostole sa potom obraz uctieval 300 rokov. 

Od roku 1739 sa o Kostol sv. Matúša starali írski augustiniáni a ikona sa tešila 
veľkej úcte rímskych veriacich. Tento pokojný stav narušili udalosti napoleonských vojen. 
V roku 1798 bol kostol a kláštor augustiniánov zničený a zbúraný. Po presťahovaní sa do 
iného kláštora augustiniáni vzali so sebou aj ikonu a umiestnili ju v domácej kaplnke. Keď 
v roku 1819 prevzali Kostol Santa Maria in Posterula, ikona ostala naďalej v ich kaplnke 
a postupne upadla do zabudnutia. Jediným, kto stále myslel na milostivý obraz, bol 
Augustín Orsetti, rehoľný brat augustinián, ktorý miništroval v Kostole sv. Matúša. O 
obraze povedal miništrantovi Michelovi Marchimu. 

Michele Marchi neskôr vstúpil k redemptoristom. Zhodou okolností to boli práve 
redemptoristi, ktorí v roku 1855 zakúpili pozemok, na ktorom kedysi stál pôvodný Kostol 
sv. Matúša a začali tu stavať Kostol sv. Alfonza. V roku 1863 jezuitský páter Francesco 
Blosi pri kázni v tomto kostole položil rečnícku otázku: „Ktovie, kde je teraz obraz Matky 
ustavičnej pomoci, ktorý sa kedysi nachádzal v Kostole sv. Matúša na tejto Via 
Merulana.“ Vtedy si Michele Marchi spomenul na ikonu, ktorú mu nebohý brat Augustín 
viackrát ukázal a často o nej hovoril. 

Generálny predstavený redemptoristov Nicolas Mauron sa potom obrátil na 
pápeža Pia IX. s prosbou, aby ikona Matky ustavičnej pomoci bola umiestnená v 
novopostavenom kostole. Pápež súhlasil a v januári 1866 ikonu preniesli do Kostola 
sv. Alfonza na Via Merulana a po drobných reštaurátorských zásahoch poľského umelca 
Leopolda Nowotného bola 26. apríla 1866 slávnostne vystavená k verejnej úcte s 
odkazom pápeža Pia IX: „Urobte ten obraz známym na celom svete.“ 

  Veľkým ctiteľom Matky ustavičnej pomoci bol pápež Ján Pavol II., ktorý počas 
svojej návštevy 30. júna 1991 v Kostole svätého Alfonza v Ríme povzbudzoval 
redemptoristov a veriacich k prehĺbeniu úcty k obrazu Matky ustavičnej pomoci. 

Pri pohľade na obraz Matky ustavičnej pomoci máme vždy na zreteli, že máme do 
činenia s ikonou. Ikona robí prítomným to, čo predstavuje. Je bodom stretnutia medzi 
tajomstvom Boha a ľudskou skutočnosťou. Ikona sama je oltárom. Ikona je predmetom 
meditácie. Keď stojíme pred ňou v modlitbovom postoji, môžeme sa ponoriť do tajomnej 
skutočnosti, ktorú predstavuje, a lepšie odhaliť hodnotu liturgickej modlitby. Ikony boli 
vytvorené, aby pomohli našej kontemplácii.  

Na ikone vidíme zobrazenú Pannu Máriu s Dieťaťom Ježiš na rukách a 
archanjelov. Na pravej strane je archanjel Gabriel a na ľavej je archanjel Michal, v rukách 
držia nástroje Pánovho umučenia. Máriina tvár je ľahko nachýlená k Dieťaťu. Zrak Márie 
nie je upretý na Ježiša, ale na toho, kto pozerá na obraz. Ako keby sa prihovárala k 
pozerajúcemu, zároveň svojou pravou rukou ukazuje na svojho Syna. Je to tzv. 
Hodegetria – „ukazujúca cestu“, „sprievodkyňa na ceste“. Pomenovaný podľa 
byzantského kostola v Istanbule, ktorý stal na trase karaván. Skôr než sa vodcovia 
karaván vydali na nebezpečnú službu sprievodcov púšte, predstúpili pred tento 
mariánsky obraz a vyprosovali si Božie požehnanie. Mária drží Dieťa na ľavej ruke a 
pravou rukou naňho ukazuje. Udáva smer cesty. Plná nežnosti a lásky voči nám sa 
pozerá na nás s materinskou starostlivosťou a ukazuje nám najistejšiu cestu k šťastiu – 
svojho Syna. On je totiž Cesta, Pravda a Život. Napriek tomu, že Mária je najväčšou 
postavou obrazu, nie je jeho centrom. V geometrickom strede ikony sa stretajú ruky 
Márie a Ježiša (bod, kde sa pretínajú uhlopriečky obrazu). Malé ruky, ktorými sa Ježiš 
drží Máriinej pravej ruky, pripomínajú, že podobne ako vtedy, keď bol na zemi, sa zveril 
úplne do jej rúk, tak aj teraz v nebi vkladá do jej rúk všetky milosti, aby nám ich 
rozdeľovala. A to je hlavné posolstvo ikony. Jej nežná starostlivosť dodáva nielen témy 
na uvažovanie o vykúpení, ale tiež aj o Máriinej úlohe, ktorú v ňom mala. Spôsob, akým 
pristupuje k svojmu Synovi a ako sa na nás pozerá, dáva aj nám nádej, že ak sa budeme 
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na ňu obracať, budeme aj my rovnako materinsky privinutí a vypočutí. Tento obsah 
obrazu spôsobil, že Mária, ktorú zobrazuje, bola nazvaná Matka ustavičnej pomoci. Nad 
stredom čela žiari osemcípa zlatá hviezda, o niečo nižšie, po pravej strane hviezda – 
kríž. Hviezda symbolizuje panenstvo Márie pred a po narodení Ježiša a zdôrazňuje úlohu 
Márie ako Hviezdy, ktorá vedie k Ježišovi ako betlehemská hviezda mudrcov z východu. 
Ikona zdôrazňuje človečenstvo Ježiša a zmysel jeho umučenia. Symbolom jeho 
človečenstva je jeho bosé chodidlo, ktoré odhaľuje uvoľnený sandál. Tvár malého Ježiša 
má charakteristické črty mládenca. Je to ten istý Pantokrator, Stvoriteľ neba a zeme, 
ktorý je často predstavovaný na ikonách ako mládenec s bradou. Ježiš sa pozerá 
smerom k Otcovi, pretože je Boží Syn. Vlastne od Boha dostal poslanie spasiť svet. Toto 
poslanie uskutočnil skrze jeho umučenie a smrť. Preto anjeli držia v rukách nástroje 
umučenia – archanjel Gabriel grécky kríž a štyri klince a archanjel Michal nádobku, kopiju 
a tyč so špongiou. Avšak oni nezvestujú umučenie, tak ako to niekedy vysvetľovali 
(Ježiš, vidiac anjela zvestujúceho umučenie, prestrašený hľadá ochranu na rukách 
Márie, a pritom tratí dokonca sandál). Ikona zobrazuje konečný triumf Krista nad 
utrpením a hriechom. Anjeli, ktorí držia nástroje umučenia, ich ukazujú väčšmi ako trofeje 
víťazstva, vzaté z Kalvárie ráno po zmŕtvychvstaní, než ako nástroje smrti. Preto ich s 
úctou držia cez závoj. Ježiš  sa pritom nepozerá na Máriu, ale na zlaté pozadie obrazu, 
ktoré symbolizuje zmŕtvychvstanie, nebo. Zlaté pozadie obrazu – symbol víťazstva – 

hovorí, že je už  po umučení, že sme v zmŕtvychvstaní. To nie je divadelná scéna zo 
života Ježiša a Márie, ale ukázanie osôb, ktoré už žijú zmŕtvychvstaním v nebi, ktoré sa 
za nás prihovárajú a v ikone k nám vychádzajú a otvárajú na nebo. Taký je zmysel ikony. 
Ježiš je už oslávený, preto nám anjeli pripomínajú, že Ježiš nás vykúpil, a 
zmŕtvychvstanie, ktoré ikona sprítomňuje, bolo vyslúžené skrze jeho umučenie a spásnu 
smrť. Preto je vlastne Ježiš prepásaný červeným pásom, čo je symbol lásky posunutej až 
k mučeníctvu, a to až po preliatie krvi. Ježišove šaty sa k nám tiež prihovárajú: zelená 
farba tuniky znamená božstvo a bronzový plášť človečenstvo – Boh, ktorý sa stal 
človekom. Mária je však oblečená plášťom viery, tmavomodrá farba, a jej srdce je plné 
lásky, preto tunika je červenej farby. Sandál je zase symbolom zmluvy, ktorú Ježiš 
uzavrel zo svetom, Boží Syn, ktorý nastolil pokoj medzi nebom a zemou v Ježišovi 
Kristovi. 

spracoval JV 
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1200 rokov kláštora v Münsterschwarzachu 
 
Opátstvo Münsterschwarzach sa nachádza 

v Bavorsku a leží na sútoku riek Schwarzach a Main 
asi 20 kilometrov južne od Würzburgu. Patrí k najdô-
ležitejším kláštorom v nemecky hovoriacom priestore. 
V tomto roku tento benediktínsky kláštor slávi 1200.vý-
ročie svojho založenia. Do tohto konventu patrí okolo 
125 mníchov. V Münsterschwarzachu a k nemu patria-
cich domoch ich žije 90, ostatní pracujú na misiách.  
     História benediktínov z Münsterschwarzachu sa 
začala v roku 816. V tomto roku, ako hovorí 
základinová listina, gróf Magingaud a jeho žena Irma, 
uposlúchnuc „božské vnuknutie“, založili benediktínsky 
kláštor Magingaudshausen neďaleko Scheinfeldu. 
V druhej polovici 8. storočia, v neďalekom asi 30 
kilometrov vzdialenom Münsterschwarzachu, manžel-
ka Karola Veľkého, založila veľký ženský kláštor. Avšak keď v roku 877 zomrela posledná 
karolínska abatiša, rehoľníčky opustili toto opátstvo a presťahovali sa do Zürichu. 
V dôsledku toho benediktíni opustili Magingaudshausen a prebrali kláštor v Münster-
schwarzachu a svojou činnosťou ho priviedli k veľkému kultúrnemu rozkvetu. Ale v roku 
1803 bol kláštor rozpustený a mnísi boli z neho vyhnaní. Až v roku 1913 ho mohli znovu 
získať misijní benediktíni. V rokoch 1935 – 1938 architekt Albert Bosslet tu postavil 
monumentálny kláštorný chrám, so štyrmi výraznými vežami. 
      Jubilejný rok 2016 oslávil kláštor radou podujatí, ktoré vyvrcholili 4.septembra 
slávnostnou pontifikálnou sv. omšou. Nemecká pošta vydala 4.augusta k jubileu i poštovú 
známku v hodnote 0,70€, ktorá bola inaugurovaná 2.septembra na pôde kláštora. 
V tomto čase tu bola i filatelistická výstava „Benedikt-Phila ´16“, kde vystavoval aj náš 
člen M. Šajgalík z Nitry dva exponáty: „Vďaka vám sv. Cyril a Metod“ (pozlátená medaila) 
a knihu „Cyrilo-metodská misia vo filatelii“ (pozlátená medaila).  
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
23.7.2016: 101. svetový kongres esperanta 
- nominálna hodnota: 1,20€ 
- autor výtvarného návrhu známky: Doc. akad. mal. Igor Benca 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 300.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke nasledovné: 
Emisia vychádza pri príležitosti konania 

101. svetového kongresu esperanta, ktorý sa 
uskutoční od 23. do 30. júla 2016 v Nitre v čase 
predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Toto 
prestížne podujatie, ktoré každoročne priláka 
tisícky ľudí z celého sveta, sa koná na Slovensku 
vôbec po prvý raz v histórii a venuje sa téme 

„Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť“. Počas 
celého kongresu nie je potrebný jediný tlmočník – program 
prebieha priamo v jazyku esperanto. Použitie 
medzinárodného jazyka odstraňuje jazykové bariéry a stavia 
komunikujúcich na rovnakú úroveň bez toho, aby bol určitý 
materinský jazyk zvýhodňovaný pred ostatnými. Esperanto je 
po celom svete známe ako jazyk, ktorého naučenie trvá 

tretinu času v porovnaní s inými, národnými jazykmi. Prečo je to tak, prezrádza pravidlo 
„píš, ako počuješ“, blízke najmä nám Slovákom, voľný slovosled a jednoduchá gramatika 
bez výnimiek. Autorom základov esperanta bol poľský lekár L. L. Zamenhof (1859 – 
1917). 

S emisiou okrem FDC vychádza i CDV a pamätný list. 
 Z náboženského hľadiska je pre nás zaujímavá FDC. Na prítlači je Nitrianska 
katedrála-bazilika sv. Emeráma a silueta katedrálnej veže je aj na príležitostnej pečiatke. 
 
24.10.2016: UMENIE: Ester Šimerová – Martinčeková (1909-2005) 
- nominálna hodnota: 1,40€ 
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- rytec známky: František Horniak 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii ofsetom 
- náklad: 80.000 kusov  

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

Ester Šimerová-Martinčeková, rod. Fridriková (23.1.1909, 
Bratislava – 7.8.2005, Liptovský Mikuláš) bola maliarka a 
významná osobnosť slovenskej výtvarnej moderny. Svoje umelecké štúdium začala v 
súkromnej škole Gustava Mallého v Bratislave, v rokoch 1927–1932 študovala na 
rôznych umeleckých školách v Paríži, najviac na ňu zapôsobila škola a tvorba A. 
Exterovej. Od roku 1939 žila s manželom v Plzni. Jej výstava v Spolku západočeských 
výtvarníkov v Plzni v roku 1941 bola zatvorená a vyhlásená za „entartete Kunst“ (zvrhlé 
umenie). V roku 1943 popravili jej manžela za pomoc páchateľom atentátu na 
zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. 
  Šimerová-Martinčeková získala umelecké vzdelanie kubistického a konštruktivis-
tického smeru s povestnou vizuálnou kultúrou francúzskych modernistov na vysokej 
úrovni. Práve v týchto formálne vycibrených prejavoch treba hľadať zdroj jej 



 15 

experimentov s formou a náklonnosti ku 
kultivovanému výtvarnému dekorativizmu. Po 
návrate na Slovensko nastal v jej tvorbe tematický 
posun od civilizačno-intelektuálnych fenoménov k 
záujmu o prírodu, prírodné tvary, typickú slovenskú 
hornatú krajinu s jej atribútmi. Najviac si vážila 

konštruktivistické princípy ako intelektuálne najvyššie hodnoty 
maľby, a v rámci toho sa pohybovala v rozpätí medzi kubisticky 
ladenou zostavou kompozície a štylizovanou, až k abstrakcii 
dotiahnutou polohou podfarbenou jemným poetizmom alebo 
kultivovanou dekoratívnosťou. Jej tvorba vykazuje vyrovnanosť v 
kvalite, intelektuálny záujem o vyjadrovacie možnosti vizuality, a 

vďaka jej neúnavnosti v experimentovaní prináša nové výtvarné myšlienky. Jej diela 
prevyšujú obyčajné zobrazenie všedných predmetov aj svojím výtvarným poetizmom a 
stávajú sa súčasťou tvorby s osobitou a autentickou umeleckou výpoveďou výnimočnej 
maliarky. Na poštovej známke je zobrazené dielo Šachová kompozícia (1931) zo zbierok 
Slovenskej národnej galérie a na prítlači FDC je prezentované dielo Ľudová madona 
(1948) zo zbierok Galérie mesta Bratislavy.  
 
11.11.2016: Vianočná pošta 2016 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,50€) 
- výtvarný návrh známky: Vaneska Peceková 
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka  
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,000.000 kusov  

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

Už od roku 1999 organizuje Slovenská pošta, a. s., výnimočný projekt – Vianočnú 
poštu. Ježiškovi prišlo odvtedy na adresu „999 99 Ježiško“ viac ako 1,5 milióna listov s 
vianočným prianím od detí z rôznych kútov sveta. Všetkým deťom, ktoré uviedli svoju 
poštovú adresu, Ježiško odpísal a  poslal im aj malý darček. Do Rajeckej Lesnej, kde má 
Ježiško oficiálnu poštovú schránku, prichádza pošta počas celého roka. Vlani dostal 
Ježiško viac ako 120 000 listov, z čoho viac ako tritisíc bolo až z 51 štátov sveta. Aj tieto 
čísla hovoria o tom, že obľuba nášho slovenského „poštového“ Ježiška nepozná hraníc. 

Píšu mu deti z takmer celej Európy, 
aj deti zo vzdialených kútov sveta, 
ako napríklad z Číny, Austrálie, 
Japonska, Nového Zélandu, USA, 
Kanady, Malajzie, Austrálie či 
Taiwanu. Ježiško minulý rok deťom 
odpisoval v slovenčine, v angličtine, 

ale aj v nemeckom, ruskom, francúzskom, poľskom, 
maďarskom a španielskom jazyku. V Braillovom 
písme odpísal Ježiško 144 deťom. Aj tento rok vydá 
Slovenská pošta príležitostnú poštovú známku z 
emisného radu „Vianočná pošta“. Námetom detskej 
známky je kresba Vanesky Pecekovej zo Spojenej 
školy v Komárne, ktorá znázorňuje Troch kráľov. 
Motív na FDC „Betlehem“ nakreslila Viktória 
Berkyová zo Spojenej školy v Komárne a Šimon 

Števula zo ZŠ Zlatníky nakreslil „Vianočnú hviezdu s anjelikom“, ktorá bude použitá na 
FDC pečiatku. Tieto kresby poslali deti v rámci Vianočnej pošty Ježiškovi v roku 2015.  
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14.11.2016: Vianoce 2016: Paličkovaná čipka 
- nominálna hodnota: 0,50€ 
- výtvarný návrh známky: PhDr. Mária Habardová 
- grafická úprava 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: 

Tradičnou súčasťou vianočného príbehu o narodení Ježiša Krista, ktoré  si 
kresťanské cirkvi od 4. storočia každoročne pripomínajú 25. decembra, sú anjeli. 
Nebeskí Boží služobníci a súčasne ochrancovia každého človeka mali v tomto biblickom 

príbehu dôležité úlohy. Anjel oznámil Panne 
Márii, že sa jej narodí Boží syn Ježiš. Aj 
spiaci Jozef sa vo sne dozvedel o narodení 
syna od anjela. Narodenie Spasiteľa 
zvestoval pastierom anjel, ktorý je dodnes 
postavou ľudových betlehemských hier a 
najmä súčasťou betlehemu – maľbou či vo 

forme figúrok, plastík spodobeného príbehu narodenia 
Krista. V ňom sa anjel – podobný tomu, ktorý je na známke 
– vznáša nad celým výjavom. V ľudových predstavách sú 
anjeli považovaní aj za pomocníkov Ježiška, ktorý na 
Štedrý večer obdarúva deti. Figúrky anjelov patria aj k 
ozdobám vianočného stromčeka. Približne od 90. rokov 
20. storočia sa vianočné ozdoby začali vytvárať z 

paličkovanej čipky. Podľa písomných zmienok i archeologických nálezov sa čipky zo 
zlatých a strieborných nití i hodvábne a ľanové čipky používali na Slovensku od počiatku 
16. storočia. V najstarších a najväčších čipkárskych strediskách, ktorými boli banícke 
osady v okolí Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Kremnice a Prešova, bolo 
paličkovanie čipiek rozšírené pravdepodobne už v 2. polovici 16. storočia. Počas viac 
než štyroch storočí vstupovali do slovenského čipkárstva prvky nemeckých, talianskych, 
belgických i českých čipkárskych tradícií. Preto paličkovaná čipka na Slovensku spája 
prvky čipiek západnej i východnej Európy a jej rôznorodosť na tomto neveľkom území je 
svetovým unikátom. Príkladom toho, že slovenská čipka dodnes nadobúda nové 

podoby,  je i na známke zobrazený motív anjela. 
Vznikol pod rukami slovenskej čipkárky, ktorá sa pri 
jeho pletení  inšpirovala predlohou z Čiech. 
 So známkou okrem FDC vychádza aj znám-
kový zošitok ( 30.000 kusov) a celinová pohľadnica. 
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10.11.2016: 200.výročie narodenia Františka Tagániho (1816-1894) 
Poštový lístok s prítlačou: 260 CDV 192/16 
Náklad: 1.800 kusov 

Na prítlači je portrét Františka Tagániho. Zaujímavá je 
i príležitostná poštová pečiatka s kaplnkou Najsvätejšieho 
Srdca Panny Márie v Turzovke-Hlinenom. 
 Kňaz a národovec František Tagáni pochádzal 
z Oslian, územia Banskobystrickej diecézy, stal sa však 
kňazom Nitrianskeho biskupstva. Bol veľmi rozhľadeným a 
zapáleným národovcom, jeho meno nachádzame takmer pri 
každej významnej udalosti súvisiacej s konštituovaním sa 
slovenského národa.  

Akým bol vo vzťahu k národu, takým bol i kňazom – 
k svojim veriacim pristupoval s horlivosťou, obetavosťou, 
pokorou a ochotou pomôcť. Najmä turzovská farnosť sa pre Fraňa, ako ho familiárne 
volali, stala celoživotným poslaním. František Tagáni sa stal najvýznamnejšou 
osobnosťou turzovských dejín 19. storočia a jednou z popredných osobností Kysúc, Nit-
rianskej diecézy i Slovenska. 

Narodil sa 31.októbra 1816 v Oslanoch ako najmladšie, piate dieťa Štefana 
a Zuzany, rodenej Aglerovej. Jeho rodina patrila k popredným meštianskym rodinám 
s dlhoročnou remeselníckou tradíciou, ktorá je v Oslanoch doložená už na konci 
stredoveku. Prvé štúdiá začal mladý František v dome advokáta Jóba Broďániho v Nitre. 
Broďáni si chlapca obľúbil a postaral sa o jeho ďalšie vzdelanie. V nitrianskom seminári 
ukončil štúdium teológie s vynikajúcim prospechom a v roku 1840 prijal z rúk biskupa 
Imricha Paluďaia kňazské svätenie. Deväť rokov pôsobil v pastorácii ako kaplán – 
v Orechovom pri Trenčíne, v Dlhom Poli, v Papradne a napokon sa opäť vrátil do Dlhého 
Poľa. Bolo priam Božím riadením, že sa na svojich kaplánskych staniciach stretol 
a pastoračne pracoval popri národne uvedomelých kňazoch, ako boli bernolákovci 
Samuel Andrejkovič, František Xaver Geben a aj Juraj Lemeš. 

 František Tagáni sa už ako kaplán začal národne angažovať. V roku 1846 spolu 
s farárom Lemešom založili v Dlhom Poli Spolok miernosti. V tom istom roku sa stal 
členom literárno-osvetového spolku Tatrín a o rok neskôr sa osobne zúčastnil na jeho 
štvrtom zasadnutí v Čachticiach. V novembri 1849 Tagániho poslali v tom čase do 
najľudnatejšej a najrozľahlejšej farnosti v Nitrianskej diecéze – do Turzovky. Tam 
požehnane pôsobil ako farár 34 rokov, k čomu neskôr pribudla funkcia čadčianskeho 
a neskôr aj turzovského dekana.  

V Turzovke pokračoval vo svojich národných aktivitách. Na  osvetu farníkov založil 
čitateľský spolok, Spolok miernosti a neskôr i Spolok svätého ruženca. Odoberal 
slovenskú tlač – Pešťbudínske vedomosti, Slovenskje národňje novini, Cyril a Metod, 
Katolícke noviny, Slovesnosť a ďalšie, ktoré požičiaval a šíril ďalej. Zanietene podporoval 
slovenskú spisbu: „Čo len kde vyjde a vieme, že sa to hodí pre nás Slovákov, už si to 
snažíme zaopatriť.“ Na vlastné náklady vydal spevník s názvom Weniec katolíckych 
cirkevných piesni, ktorý zostavil Gabriel Cyril Zaymus a neskôr aj znotované Nápevy 
k vencu katolíckych cirkevných piesni. V roku 1863 Tagáni stál pri založení Matice 
slovenskej a stal sa aj členom matičného výboru. Aktívne sa vložil do zakladania prvého 
slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom a neskôr i Spolku sv. Vojte-
cha v roku 1870. Aktívneho národovca a mecéna poznal aj Ľudovít Štúr, ktorý chodieval 
do Čadce za svojím bratom Jánom. Tam sa stretával s kysuckými národne uvedomelými 
kňazmi a diskutovali o rôznych témach. Medzi nimi nechýbal ani Tagáni. Do okruhu jeho 
priateľov a známych patril Jozef Hurban, Ján Francisci, Ján Palárik, Ján Mallý, František 
Sasinek, Jozef B. Klemens, Pavel Mudroň a ďalší, s ktorými viedol čulú korešpondenciu. 

Kysucký ľud mal Františka Tagániho veľmi rád a prechovával k nemu veľkú úctu. 
V Turzovke nechal nákladne zrenovovať interiér farského kostola i starý organ. Vďaka 
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jeho stykom sa do kostola dostali vzácne maľby Jozefa Božetecha Klemensa, napríklad 
oltárny obraz Božského Srdca Ježišovho, krížová cesta, portréty troch cirkevných otcov 
na kazateľnici a drotárska zástava. Zaslúžil sa o výstavbu Kaplnky Najsvätejšieho Srdca 
Panny Márie v Turzovke-Hlinenom (kaplnka bola postavená v roku 1872 
na mieste, kde sa mali údajne diať zázračné uzdravenia. Na jej stavbu 
prispeli aj drotári z Petrohradu a Varšavy. Ku kaplnke sa vystupuje 
kamenným schodiskom, pri jeho dolnej časti sa nachádza prameň. 
Schodisko bolo zrejme dokončené neskôr, v roku 1878, ako o tom 
svedčí nápis na kamennom zábradlí. Vo vežičke kaplnky je zvon, uliaty 
u zvonolejára Karola Krausza v Banskej Bystrici v roku 1873. Kaplnka 
bola zrekonštruovaná v rokoch 1949-1950) a dozeral na stavbu nových 
kostolov v Rakovej a Staškove, ktoré aj sám posvätil. Počas jeho pôsobenia vzišlo 
z Turzovky osem kňazských povolaní. Podporoval mládež na štúdiách – vďaka jeho 
podpore vyštudoval aj neskorší významný maliar, pápežský dvorný portrétista Bartolomej 
Dominik Lippay, ktorý portrétoval pápežov Leva XIII., Pia X. či Benedikta XV. Posledným 
Tagániho počinom pre farnosť boli sväté misie, ktoré zorganizoval v júli 1883. Dobová 
tlač prinášala o celej akcii pekné svedectvá a písala o hojnej účasti ľudu. V jednom liste 
Tagáni napísal: „Odo mňa misionárov vyháňať nebudú, lebo ja som sa pýtal aj 
u hlavného župana a prajnú a peknú odpoveď som dostal.“ 

V októbri 1883 Tagáni z Turzovky odišiel, zasvätil jej prakticky celý produktívny 
kňazský život. V Nitre ho však jeho bývalí farníci neprestávali vyhľadávať a on ich 
neprestával podporovať či materiálne alebo radou a povzbudením. Posledné roky jeho 
života boli poznačené nastupujúcimi zdravotnými problémami, ešte sa však stihol tešiť zo 
súkromnej kaplnky, v ktorej mal od pápeža povolenie slúžiť svätú omšu každý deň okrem 
Veľkonočnej nedele. Zomrel 1.februára 1894 v kruhu svojich príbuzných a známych. 
Jeden z jeho priateľov Ján Tóth napísal: „Jeho skon bol takým pekným, že živý sa popri 
ňom spriatelil so smrťou. Takáto pekná smrť zvykne byť zavŕšením len pekného života.“ 

internetový zdroj 

 
Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
12.10.2016: Boj o českú štátnosť 1916 
- nominálna hodnota: 27.- +27.-Kč (hárček s dvoma 
rôznymi známkami a troma kupónmi) 
- výtvarný návrh: Jan Maget 
- technika tlače: plnofarebný ofset; v ľavom okraji 
hárčeka je aplikovaná strieborná fólia v podobe 
otlačku českého leva z pražského groša 

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

Horní známka – vyobrazení historických 
představitelů české státnosti – sv. Václava, 
Přemysla Otakara II. a Karla IV. Spodní známka 
představuje vdovy a samoživitelky v symbolickém 
stínu rakouské orlice. 

Cesta ke státnosti za světové války 1916 je 
třetím aršíkem v řadě aršíků věnovaných po 100 
letech válečným létům 1914–8. Na pozadí 
obrovského válečného konfliktu se začínají tříbit 
názory na poválečný vývoj. Po obvodu aršíku je 
rám v podobě stuhy obsahující heslovitý výběr 
událostí, které položily základ poválečného 
státoprávního uspořádání. 
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Na jednej FDC sú 
symboly monarchie v po-
dobe korún (pečiatka 
koruna), na druhej dobo-
vé stvárnenie vlajok (pe-
čiatka český lev).   

Z náboženského 
hľadiska okrem sv.Vác-
lava na známke je tu na 
ľavom kupóne i posledný 

rakúsky cisár bl. Karol I. (portrét i stará rakúska známka) a pod pravým kupónom 
slovenský dvojkríž, ktorý je i na prítlači druhej FDC.  

 
9.11.2016: Umelecké diela na známkach: Bedřich Stefan (1896-1982) 
- nominálna hodnota: 30.-Kč  
- autor rytiny: Jaroslav Tvrdoň 
- technika tlače: ocelotlač z plochej dosky kombinovaný 
farebným ofsetom  

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

Námětem známky je polychromovaná plastika z pálené 
hlíny „Dívka s absintem“. 

B. Stefan (9.12.1896, Praha – 31.3.1982, Praha) byl 
český sochař, medailér a profesor Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze. Bedřich Stefan se v letech 
1911–1914 učil v Praze štukatérem a navštěvoval večerní 
kurzy kreslení na uměleckoprůmyslové škole (prof. Luděk Wurzl, J. Plichta). Roku 1914 
byl přijat ke studiu u prof. Josefa Drahoňovského a Bohumila Kafky a po přerušení v 
letech 1917–1919 (vojenská služba) požádal prof. Otakara Španiela, aby mohl dokončit 
studia v jeho ateliéru. V letech 1919–1923 studoval sochařství na Akademii výtvarných 
umění u Jana Štursy a po absolvování studia se stal roku 1924 pomocníkem Otto 
Gutfreunda. Obdržel roční stipendium francouzské vlády a v letech 1925–1926 
navštěvoval v Paříži kurzy aktu v Grande Chaumiére a několik měsíců pracoval jako 

kreslič v ateliéru Le Corbusiera. Do 
Paříže se vracel během 30. let 
každoročně. Po návratu do Prahy 
získal některé významné veřejné 
zakázky na reliéfní výzdobu budov 
(Právnická fakulta Univerzity Karlovy v 
Praze, 1928, Kostel sv. Václava ve 

Vršovicích,1930–1933). Za války staví svůj vlastní 
ateliér a roku 1942 uzavřel sňatek se sochařkou 
Hanou Wichterlovou. Od roku 1946 do roku 1958 
byl profesorem na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze, kde mezi jeho žáky 

patřili například Václav Frydecký nebo Jiří Seifert. V roce 1966, u příležitosti 70. 
narozenin, byl vyznamenán Státní cenou za plastiky pro památník v Lidicích jmenován 
Zasloužilým umělcem. Stefan vystavoval poprvé roku 1922 se skupinou Devětsil a od 
roku 1930 s SVU Mánes. První samostatnou výstavu měl až roku 1980 v Národní galerii 
(Belveder). Jeho komorní plastiky vystavila roku 2001 Galerie Millenium. Námět prítlače 
FDC je z reliéfu Křížová cesta z kostela sv. Václava ve Vršovicích. Na razítku 1. dne 
vydání – umělcovy pracovní nástroje. 
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Kronika SV. GABRIELA 
 
 - 2.októbra sa v Talianskom Legnage už 
po 34-krát odovzdávali ceny za najkrajšiu 
poštovú známku s náboženskou tematikou za 
rok 2015. Tentokrát boli dve prvé ceny – za 
austrálsky vianočný hárček a chorvátsku veľko-
nočnú známku. Bola udelená i zvláštna cena 
lichtenštajnskej vianočnej známke. 
 Pri tejto príležitosti talianski gabrielisti 
vydali zaujímavú pohľadnicu Zvestovania 
nakreslenú len ceruzkou, kde hlavnú časť tvorí 
krídlo archanjela Gabriela. V tomto duchu je 
riešená i príležitostná poštová pečiatka.  

 
 
 
 - pekné pozdravy prišli z Rakúska 
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- v druhom polroku bola veľmi aktívna „močenská dielňa“ 
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Miroslav Baluška – náš jubilant 
 

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce – sú pre Miroslava Balušku dvojnásobným 
dôvodom na oslavu. Božiemu narodeniu totiž predchádza predsedovi KF ZSF 52 20 
v Trnave  22. decembra  2016  jeho životné jubileum – 60 rokov. Pán Baluška je členom 
ZSF od roku 1980, vo funkcii predsedu klubu vystriedal pred niekoľkými rokmi Milana 
Bujačka, ktorý z tejto funkcie odstúpil zo zdravotných dôvodov. 

Známky zbiera nepretržite od svojich ôsmich rokov. Od roku 1977 sa zameriaval 
na umenie na poštových známkach, ktoré od roku 1979 zúžil na nemeckého maliara 
Albrechta Dürrera a od roku 1983 tento exponát úspešne vystavuje na filatelistických 
výstavách doma aj v zahraničí. Na výstave I. stupňa získal za exponát VS a na II. stupni 
MPZ medailu. Od roku 1993 je aktívnym členom Spoločenstva Sv. Gabriel, nevynechá 
žiadne zo zasadnutí SSG. Patril k úspešným organizátorom zasadnutí SSG, ktoré sa 
dosiaľ konali v Trnave. Mirko, ako ho familiárne oslovujú priatelia, zbiera okrem svojho 
Dürrera známky s námetom Vianoc a Veľkej noci – celý svet. 

Okrem  úspešne vykonávanej funkcie predsedu KF, ktorého činnosť sa pod jeho 
vedením zaktivizovala, pracuje aj v združení KF západoslovenského regiónu, kde 
vykonáva funkciu v revíznej komisii.   

Celý svoj život až do roku 2002, kedy odišiel na invalidný dôchodok, pracoval ako 
zmenový elektrikár v Atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice.  

Do ďalšej filatelistickej práce mu želáme veľa nadšenia, vystavovateľských 
úspechov, ale predovšetkým zdravia a Božieho požehnania.      

 J. Mička 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2016 si doplatili členský príspevok ďalší členovia s evidenčným číslom: 59; 
77; 87; 95; 135; 136; 178; 180; 181 

Za rok 2016 ostalo nezaplatených ešte 18 príspevkov (ev. čísla: 17; 32; 48; 51; 
52; 92; 97; 103; 104; 111; 128; 150; 161; 165; 167; 170; 174; 177). 

Za rok 2017 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1; 10; 
13; 14; 29; 31; 34; 36; 37; 40; 45; 49; 59; 62; 65; 70; 71; 72; 77; 78; 84; 85; 87; 88; 95; 
99; 105; 124; 126; 130; 131; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 149; 151; 152; 153; 155; 
156; 157; 159; 160; 162; 166; 172; 178 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený.  
 
Členská základňa SSG – stav k 6.12.2016 

V našich radoch vítame nových členov SSG: 

180. CHYLA  Ivan Ing., 914 51 TRENČIANSKE  TEPLICE, SNP 680/80 
 vianočné motívy 
181. CHYLOVÁ  Vladimíra, 914 51 TRENČIANSKE  TEPLICE, SNP 680/80 
 náboženské motívy všeobecne 

Zo zakladajúcich členov preberá štafetu po Margite Šumichrastovej (ev. číslo 37) 
jej manžel ŠUMICHRAST Anton Ing., 914 01 NEMŠOVÁ, Kamenec 12  

Novým členom želáme  hodne potešenia i poučenia z kresťanskej filatelie - 
veríme, že sa budú medzi nami dobre cítiť a členstvo v SSG bude pre nich prínosom. 

Ku dňu 6.12.2016 je celkový počet členov v SSG 104 (SR – 94, ČR – 7, Poľsko – 
2, Rakúsko – 1) 
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