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 Ďalšie číslo bulletinu by sme chceli vydať v marci 2017. Prosím o zasielanie 
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Milí priatelia! 
 

 Podobne ako minulý rok, tak i v tomto roku hneď v januári dostávate ďalšie číslo 
nášho bulletinu. Do stretnutia koncom apríla je ešte dosť ďaleko a nejaké články sa 
nazbierali, takže môže vyjsť toto číslo. Čo v ňom nájdete? Tradičný prehľad minuloroč-
ných známok Vatikánu i s emisným plánom na tento rok, poohliadnutie sa za uplynulými 
dvadsiatimi piatimi ročníkmi nášho bulletinu, rozsiahly článok od Dr. Štefana Kollára 
„Konfesia, epocha a zvesť“, dva články o Vianociach od J.Iglárovej a K.Vydrovej, 
zoznámenie sa so sv. Ulrichom, novinky Slovenskej i Českej pošty, v tradičnej Kronike 
Sv.Gabriela si môžete pozrieť vianočnú poštu a nechýba prehľad tohoročných jubilantov 
a krátke správy o platbe členov SSG.  

Na prebale nájdete odpovede z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR na listy ohľadom žiadosti o známku k výročiu mučeníckej smrti Košických 
mučeníkov a k 200.výročiu piesne Tichá noc. Tiež na prebale znova nájdete informácie 
ohľadom stretnutia v Dolnom Smokovci - prosím vás, vyplňte a pošlite to čím skôr na 
adresu hospodárky SSG pani Tarabovej (zatiaľ je dosť málo prihlásených). Začiatkom 
februára by som to chcel v Charite uzavrieť (aby sme im neblokovali zbytočne veľa 
miesta) a tak keď by ste sa neskôr prihlásili, tak už by sa mohlo stať, že v Charite už 
nebude miesto na ubytovanie. Môžete si z príležitosti tohto stretnutia urobiť i rodinný výlet 
do Tatier (je tam ešte voľný aj pondelok 1.mája). Tiež v rámci stretnutia bude 
i propagačná výstavka „Religfila 2017“ v Poprade v pastoračných priestoroch kostola 
sv. Cyrila a Metoda (rozsahovo by malo byť asi 50 rámov a trvať bude až do 8.mája). Kto 
chce vystavovať, treba teda prihlásiť aj exponát. Program na jednotlivé dni sa ešte stále 
dolaďuje (ak by ste mali nejaký podnet, tak skúsime ešte niečo dopracovať).  

Chcel by som opäť pripomenúť, že máte možnosť (prípadne niekoho osloviť) 
podporiť SSG 2%-mi z dane. Potrebné údaje (tlačivo je i na našej internetovej stránke): 

Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv.Gabriel 
Sídlo:     Hradné nám. 7, 950 50 Nitra 
Právna forma:   Občianske združenie 
Identifikačné číslo prijímateľa: 37964330  

 Chcem sa tiež ospravedlniť tým, ktorí dostávajú bulletin v tlačenej forme za zlú 
farebnú tlač, ale už dlhšie mám niečo pokazené v mojej tlačiarni a program, v ktorom to 
tlačíme (FinePrint) nemali v našej škole, kde chodím tlačiť, keď chcem lepšiu kvalitu. 
Dúfam, že do budúceho čísla to už budem mať aj ja v poriadku.  
 V tomto roku budeme mať viaceré významné výročia a tak by som chcel poprosiť 
i o príspevky k týmto udalostiam. Bude to 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime, 
500.výročie reformácie (bol by to asi paradox, keby som mal ja ako katolícky kňaz o tejto 
udalosti písať), na domácej scéne 200. výročie narodenia A. Radlinského. K týmto 
udalostiam Slovenská pošta vydá i poštové známky. Fatimu aj Radlinského pripravujeme 
inaugurácie. Pokúsim sa s evanjelickou Cirkvou pripraviť i inauguráciu výročia reformácie. 
Možno by bolo vhodné články i k 130.výročiu narodenia a 70.výročiu smrti prvého sloven-
ského prezidenta Dr. Jozefa Tisu (nerobiť z toho politiku, ale je to historická osobnosť 
katolíckeho kňaza) a myslím si, že v regiónoch nájdeme i ďalšie výročia. Tiež bude 
jubileum (500.výročie) Levočského oltára (vyjde i známka – hárček). Ponúka sa nám 
tiež zaujímavá prezentácia SSG. Pán František Divok (predseda KF v Spišskej Novej Vsi) 
nám ponúkol, že výstavu z Popradu by ich členovia previezli do Spišskej Novej Vsi a tiež 
z príležitosti inaugurácie známky-hárčeka Levočského oltára (v októbri) by sme sa mohli 
prezentovať exponátmi v Levoči. Zatiaľ mi prišla len e-mailova ponuka, musím to 
postupne dotiahnuť a budem vás informovať. 
  Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní tohto čísla bulletinu a verím, že si každý 
v ňom niečo pre seba zaujímavého nájdete.  

Ján Vallo, predseda SSG 
Úplne nová aktualita z POFIS-u: známka Fatima vyjde 13.marca a tak sledujte 

na internete informáciu ohľadom inaugurácie. 
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VATIKÁN – 2016                 spracoval Ján Vallo 
 
 

1.2.2016:  Pontifikát pápeža Františka – 2016 
4 známky + blok (0,95; 1,00; 2,30; 3,00€) 
náklad: 300.000 sérií + 100.000 blokov 
Veľká Noc 2016 
2 známky (0,95; 1,00€) – vydané v malom TL po 2+2 kusy 
náklad: 500.000 sérií 
51.svetový Eucharistický kongres 
2 známky (0,95; 1,00€) 
náklad: 150.000 sérií 
Jubileum milosrdenstva 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 250.000 sérií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5.2016:  Svetové dni mládeže Krakov 2016 

1 známka (1,00€)  – vydaná v malom TL po 4 kusy + blok (4,50€) 
náklad: 280.000 známok + 100.000 blokov 
- spoločné vydanie s Poľskom 
200 rokov vatikánskeho žandárskeho zboru 
2 známky (0,95; 1,00€) 
náklad: 150.000 sérií 
Európa 2016 – myslieť zeleno 
1 známka (0,95€) – vydaná v malom TL po 6 kusov 
náklad: 360.000 kusov 
Jubileum milosrdenstva 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 150.000 sérií 
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2.9.2016:  Svätorečenie Matky Terezy 
1 známka (0,95€)  
náklad: 150.000 kusov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.9.2016:  800 rokov od smrti pápeža Inocenta III. 

1 známka (0,95€)  
náklad: 150.000 kusov 
75 rokov od smrti sv. Maximiliána Kolbeho 
1 známka (1,00€)  
náklad: 150.000 kusov 
Svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2015 
1 blok (4,00€) 
náklad: 100.000 blokov 
Jubileum milosrdenstva 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 150.000 sérií 
 350 rokov Panny Márie patrónky Luxemburska  
1 známka (1,00€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
náklad: 500.000 kusov 

  - spoločné vydanie s Luxemburskom  
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17.11.2016:  Jubileum milosrdenstva 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 150.000 sérií 
Vianoce 2016 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 150.000 sérií 
+ známkový zošitok (4 x 1,00€) 
náklad: 60.000 zošitkov 
80.narodeniny pápeža Františka 
1 známka (1,00€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
náklad: 300.000 kusov 
 800 rokov dominikánskeho rádu   
1 známka (0,95€)  
náklad: 150.000 kusov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisný plán vatikánskej pošty na rok 2017: 
- pontifikát pápeža Františka 2017 
- Veľká Noc 
- svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2016 
- Európa 2017 - hrady 
- 450. výročie narodenia sv. Františka Saleského 
- 350. výročie smrti Alexandra VII. A Františka Borrominiho 
- 90. výročie narodenia emeritného pápeža Benedikta XVI. 
- 1950. výročie mučeníctva sv. Petra a sv. Pavla 
- 100 rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime 
- 50. výročie smrti Dona Lorenza Milaniho 
- 100 rokov narodenia kardinála Domenica Bartolucciho, direktora pápežskej kapely 
- 50 rokov encykliky pápeža Pavla VI. „Populorum Progresio“ 
- 100. výročie smrti sv. Františky Xaviera Cabrini, patrónky emigrantov 
- 200. výročie založenia Inštitútu Maristických školských bratov 
- 500. výročie protestantskej reformy 
- 600. výročie diecézy v Samogitii (spoločné vydanie s Litvou) 
- Vianoce (spoločné vydanie s Monakom) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 25 rokov bulletinu Sv.Gabriel 
 
 Posledným minuloročným číslom nášho bulletinu 
Sv. Gabriel sme ukončili dvadsiaty piaty ročník. Možno, že 
pri takomto okrúhlom výročí by bolo aj vhodné pospo-
mínať i pripomenúť si, čo za tými 87 číslami sa skrýva. 
 Najprv trochu štatistiky: 
- prvé číslo vyšlo 6.decembra 1992, posledné (87) 6.decembra 2016 
- tabuľka zobrazuje koľko čísel bolo vydaných v jednotlivých ročníkoch (v zátvorke počet 

od začiatku): 
1992 1 (1) 1997 4 (17) 2002 3 (30) 2007 4 (49) 2012 5 (70) 
1993 3 (4) 1998 2 (19) 2003 3 (33) 2008 4 (53) 2013 4 (74) 
1994 2 (6) 1999 2 (21) 2004 5 (38) 2009 4 (57) 2014 4 (78) 
1995 3 (9) 2000 2 (23) 2005 3 (41) 2010 4 (61) 2015 4 (82) 
1996 4 (13) 2001 4 (27) 2006 4 (45) 2011 4 (65) 2016 5 (87) 

- najmenej (1 číslo) bolo vydané v prvom ročníku 1992 a najviac (5 čísel) bolo v ročníkoch 
2004, 2012 a 2016. Až dvanásť ročníkov malo po 4 čísla.  

- ďalšia tabuľka zobrazuje, koľko strán mali jednotlivé čísla (za znamienkom + je príloha; 
od roku 1996 /číslo 10/ treba k počtu strán pridať i dve strany na obálke): 

1 16 12 16+4 23 16 34 20+6 45 24 56 28 67 24 78 24 
2 16 13 16+6 24 16 35 20+4 46 24 57 24+4 68 24 79 28 
3 16 14 12 25 16 36 24 47 28 58 24 69 24 80 24 
4 16+2 15 20 26 16 37 16 48 28 59 24 70 24 81 24 
5 8 16 20+4 27 20 38 24+6 49 24 60 24 71 24 82 24+6 
6 12 17 16 28 16 39 24 50 28+4 61 24 72 24 83 24 
7 16 18 16 29 24+4 40 24 51 24 62 28 73 24 84 24 
8 16 19 16 30 20 41 24 52 24 63 24 74 24 85 24 
9 20 20 16 31 20+4 42 24 53 24 64 24 75 24 86 24 
10 16 21 20 32 24 43 24 54 28 65 24+6 76 24 87 24 
11 12 22 16 33 24 44 24 55 28 66 24 77 28 - - 
- prílohy:    4 – príležitostné poštové pečiatky SR 1993 (Soukup, Ondráška) 
 12 – tajomstvá sv. ruženca (Vallo) 
 13, 38, 65 a 82 – adresár SSG 
 16 – odborový poriadok ZSF pre hodnotenie námetových exponátov 
 29 – slovenské ppp s kresťanskými motívmi - rok 2001 (Kútny, Maniaček) 
 31 – stanovy SSG – návrh 
 34 – stanovy SSG 
 35 – slovenské ppp s kresťanskými motívmi - rok 2002 (Kútny, Maniaček) 
 50 – slovenské ppp s kresťanskými motívmi - rok 2003+2004 (Kútny, Maniaček) 
 57 – slovenské ppp s kresťanskými motívmi - rok 2005-2007 (Maniaček, Vallo) 
- najmenej strán (len 8) malo číslo 5 a najviac (28) malo až 9 čísel (47, 48, 50, 54, 55, 56, 

62, 77 a 79). Najviac čísel (45) malo 24 strán. 
- celkovo 87 čísel tvorilo 1.876 strán + 60 strán príloh + 156 strán na obálke (celkovo je to 

už kniha s 2.092 stranami)  
- najmenej strán bolo v prvom ročníku (16) a najviac v rokoch 2012 a 2016 (120 + 20 na 

obálke) a tiež v roku 2004 (104 + 16 príloh + 20 na obálke) 
Spracovanie a technika tlače: 
- prvé číslo bolo spracované na Žilinskej univerzite v programe Ami Pro (profesionálnym 

žurnalistickým programom), takže i dizajn bol na tú dobu výborný. Rozmnožené bolo na 
fotokopírke Žilinskej univerzity. 

- čísla 2-6 sú spracované výlučne v textovom procesore T602 a od čísla 7 už popri T602 
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sa začína používať i kvalitnejší textový procesor Word; od čísla 25 sa už používa 
výlučne len Word.  

- až po číslo 38 je bulletin spracovávaný tak, že na vytlačené texty na A4 sú obrázky 
vkladané a potom celé zmenšené na A5 a tak rozmnožované na fotokopírke. Od čísla 
39 je spracovanie už len v počítači (obrázky sú skenované)  

- od čísla 46 je prvá a posledná stránka bulletinu tlačená vo farbe priamo z počítača (v 
číslach 71, 76 a 86 i stredná dvojstrana) 

- od čísla 2 sú všetky bulletiny rozmnožované na fotokopírkach vo farnostiach, kde som 
pôsobil (2-32 – Konská, 33-72 – Teplička nad Váhom a od čísla 73 – Trenčianska Teplá) 

- v nasledujúcej tabuľke je náklad jednotlivých čísel bulletinu (pri prvých troch číslach nie 
uvedený počet, no pokiaľ si pamätám, tak č.1 bolo vydané v náklade 60 kusov – 
predpokladá sa, že potom i čísla 2 a 3 budú v náklade 60-80 kusov)  
1 ? 12 115 23 140 34 150 45 140 56 140 67 140 78 100 
2 ? 13 120 24 150 35 150 46 135 57 140 68 140 79 100 
3 ? 14 120 25 150 36 150 47 135 58 140 69 140 80 95 
4 80 15 130 26 150 37 150 48 135 59 140 70 140 81 95 
5 90 16 130 27 150 38 155 49 135 60 140 71 120 82 90 
6 90 17 135 28 150 39 155 50 135 61 140 72 120 83 90 
7 100 18 135 29 150 40 150 51 185 62 140 73 120 84 90 
8 100 19 140 30 150 41 145 52 135 63 140 74 100 85 90 
9 110 20 140 31 150 42 150 53 135 64 140 75 100 86 90 

10 115 21 140 32 150 43 140 54 140 65 140 76 100 87 85 
11 115 22 140 33 150 44 140 55 140 66 140 77 100 - - 

- najvyšší náklad bol pri čísle 51 (bolo to číslo k výstave a svetovému kongresu v Nitre); 
najnižší pravdepodobne číslo 1 (60?) 

- od čísla 71 už viacerí členovia dostávajú bulletin len elektronicky (súčasne 30) a tiež 
elektronicky ide na 40 adries do zahraničia (len 2 kusy do zahraničia idú v tlačenej 
forme) 

- dizajn titulnej strany sa moc nemenil – čiastočná zmena bola od čísla 34 a potom od 
čísla 46, keď sa použila už farba 

 
Redakcia a distribúcia: 
- prvým redaktorom bol Otto Gáťa (číslo 1 a 2), ktorý sa v priebehu roku 1993 vzdal tejto 

funkcie; od novembra 1993 funkciu redaktora zastával až do svojej smrti Štefan Dubček 
(čísla 5-31) od roku 2003 je táto funkcia neobsadená 
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- číslo 1 zostavil Ján Vallo; čísla 2-17 spracoval Pavol Ondráška (od čísla 7 s redakčnou 
spoluprácou Štefana Dubčeka); čísla 18-33 spracovali spoločne Pavol Ondráška a Ján 
Vallo (do čísla 29 s redakčnou spoluprácou Štefana Dubčeka); od čísla 34 zostavuje 
čísla Ján Vallo 

- z našich členov prispeli do bulletinu: Ľubomír Adamčiak, Antoním Černý, Otto Gáťa, 
Pavol Ondráška, Ján Mička, Ján Nyéki, Severín Zrubec, Josef Soukup, Andrej Kvas, 
Bogdan Michalak, Ján Maniaček, Vladimír Jansa, Štefan Dubček, František Veselský, 
Florián Krajník, Jozef Kútny, Milan Móric, Jozef Soľava, Marián Žák, Jozef Gál, Miroslav 
Baluška, Ľubomír Káľavský, Ľudovít Marko, Vilém Schneeberger, František Srnák, 
Ľubomír Floch, Jozefína Iglárová, Mária Barusová, Otto Vandlík, Anna Bednárová, 
Katarína Vydrová, Ľuba Tarabová, Hubert Dobál, Michal Ignaťák, Peter Sovík, Dušan 
Fortuna, Viliam Gaál, Slavomír Strnad, Marián Šteffek, Stanislav Mešťan, Wojciech 
Krzysztof Jankowski, Zdenko Bolega, Ladislav Vačko, Milan Šajgalík, Kamil Bednár, 
Adam Harušinec, Michal Kiššimon, Silvia Fecsková, Ján Vallo 

- okrem členov SSG bolo i niekoľko prebratých príspevkov od nečlenov 
- všetky čísla po rozmnožení poskladal Ján Vallo a tiež distribuoval 
- čísla 1-9 boli distribuované v obálkach A5 v plnej výške poštovného do 50g; od čísla 10 

sa namiesto obálky používa preložený list veľkosti A4, na ktorom vnútorná strana je 
ešte využitá na text (2 x A5) a poštovné je zlacnené – novinová zásielka, tlačovina (od 
č.24), RaZ (od č.28) a D+4 (od č.57) 

- od roku 2010 sú všetky čísla bulletinu aj na našej internetovej stránke www.svgabriel.sk 
Nemožno zabudnúť tiež na ocenenia bulletinu na filatelistických výstavách: Ekofila 

1993 – PS, Kecskemét 1996 – PS, Gniezno 1999 – S, Kleinmariazell 2000 – propagačná, 
Licheň 2000 – S, Chorzów 2001 – B, Nitra 2006 – PS, Galafila 2007 – PS, Nitrafila 2008 
– PS, Nitrafila 2011 – PS, Popradfila 2012 – VS, Nitra 2013 – PS, Galafila 2014 – VS 
 Toto boli teda tie štatistické údaje. Čo sa týka hodnotenia, tak mne osobne je to asi 
veľmi ťažko hodnotiť, lebo doslova v každom jednom čísle som mal nejaký podiel na jeho 
zostavení, zhotovení či distribúcii. Bezpochyby však technická úroveň je podstatne vyššia 
ako na začiatku, veď za tých 25 rokov i počítačová a tlačiarenská technika išla hodne 
dopredu a podľa možnosti snažím sa i v tomto smere držať krok.  
 Obsahovo máme v podtitule „Informačný bulletin“ a tým, že už 16 rokov vychádza 
v priemere 4 čísla ročne, tak iste sú i aktuálnejšie informácie ako prvých 9 rokov, kde bol 
priemer na rok len 2,5 čísla. Do akej miery však bulletin tieto informácie dodáva, to už asi 
hodnotenie zas neprislúcha mne, ale uisťujem, že pokiaľ máme informácie o udalostiach 
z našej oblasti, tak sa snažíme o tom informovať. V tomto smere bulletin vhodne doplňuje 
i naša internetová stránka (hlavne keď sa jedná o pripravované akcie v krátkom časovom 
období). Čo sa týka odborných článkov filatelistických či náboženských, tak tiež je ich 
podstatne viac ako v prvých ročníkoch (opäť to spôsobuje značne väčší stranový rozsah 
posledných ročníkov). Či však napĺňajú vaše predstavy i svojou úrovňou, tak na to 
odpoveď neviem. Ale ako som viackrát už písal, že pestrosť a odbornosť bulletinu záleží 
na našich prispievateľoch. Teda každý jeden z nás by sme sa mali pričiniť o to, aby 
v budúcnosti bol náš bulletin ešte hodnotnejší.  
 Záverom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili, aby sme naplnili týchto 25 ročníkov bulletinu. Predovšetkým redaktorom: pánovi 
Gáťovi, aj keď nebol dlho, ale rozbiehal; pánovi Dubčekovi, ktorý za 10 rokov hlavne 
jazykovo pozdvihol úroveň. Ďalej Paľovi Ondráškovi, ktorý vyše 30 čísel spracoval alebo 
spoluspracoval bulletin – a boli to roky, keď sme sa niekedy veľmi ťažko prebíjali dopredu. 
A samozrejme ďakujem všetkým prispievateľom – bez vás by náš bulletin nebol a preto aj 
opäť prosím píšte!!! 
 Aká bude budúcnosť? Pán Dr. Gáťa uverejnil niekedy štatistiku, kde najdlhšie 
prežil na slovenskej filatelistickej scéne bulletin MARTINIA (27 ročníkov). Nie, že by sme 
chceli súťažiť s týmto bulletinom, ale verím, že kresťanská filatelia na Slovensku má 
budúcnosť a tak i bulletin ešte nejaký rok prežije. 

Ján Vallo, predseda SSG 

http://www.svgabriel.sk
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Po stopách piesne Tichá noc, svätá noc  
 

       Atmosféru a čaro Vianoc už takmer dve storočia umocňuje známa pieseň Tichá 
noc, svätá noc. Koncom novembra 2016 sme s Hankou Bednárovou navštívili miesta, kde 
vznikla táto známa vianočná koleda. 
       Najprv sme boli v Hochburgu. Tu v blízkej dedine sa narodil v roku 1787 Franz 
Xaver Gruber v rodine tkáča a ako tkáč pracoval s rodičmi do 18 rokov. Učiteľ miestnej 
školy, ktorú navštevoval, si všimol chlapcove nadanie. Popri ostatných predmetoch ho učil 
hrať na organ a chcel, aby sa stal učiteľom. Otec o jeho talente k hudbe nechcel ani 
počuť. Nechcel mať žobrajúceho muzikanta, ale tkáča. Mladý Franz potajomky odbiehal 
od krosien do kostola ku organu. Keď raz ochorel učiteľ a nemal kto v kostole hrať na 
organe, zastúpil ho. Dvanásťročný hral tak nádherne, že to obmäkčilo aj jeho otca. Dovolil 
mu študovať a dokonca mu kúpil harmónium. Na svoje prvé učiteľské miesto nastúpil 
v roku 1807 do školy v Arnsdorfe. Doteraz sa v tejto najstaršej rakúskej škole učia deti 
v dvoch dvojtriedkach. Je tu aj Múzeum Tichej noci. V prízemí je miesto pre záujmovú 
činnosť detí. Jeho rodný dom mal byť zbúraný, preto bol prenesený do Hochburgu. 
Gruber zomrel v roku 1863 v meste Hallein, kde pôsobil ako pedagóg, organista 
a zbormajster. 
      Táto vianočná koleda vznikla za 
zaujímavých okolnosti. Krátko pred vianočnými 
sviatkami v roku 1818 sa v kostole Oberndorfe 
pokazil organ tak, že sa do štedrého dňa nedal 
opraviť. Vtedy si kaplán Joseph Mohr, ktorý 
mal zostaviť program tak, aby aj bez organu 
lahodil ušiam veriacich, spomenul na svoju báseň z roku 1816, 
v ktorej ospieval krásy vianočnej noci. Organista Gruber, dojatý textom piesne a jej 
posolstvom pokoja a lásky za necelú hodinu skomponoval nesmrteľnú melódiu pre dva 
sólové hlasy. 24. decembra 1818 v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe zaznela „Pieseň 
z neba,“ ako sa vtedy Tichá noc volala, prvý raz v podaní učiteľa Grubera a kaplána 
Mohra, ktorý ju doprevádzal aj na gitare. 
         Ľuďom v kostole sa pieseň nepáčila, lebo gitara nemohla nahradiť velebný zvuk 
organu. Nikto netušil, že o necelých dvesto rokov bude preložená do mnohých jazykov 
a nárečí a že sa bude spievať takmer na celom svete. 

         
Joseph Mohr sa narodil v Salzburgu v roku 1792, ako nemanželské dieťa. Mama 

bola vyšívačka a otec – žoldnier, ktorý ju opustil ešte pred jeho narodením. Vikár 
katedrály v Salzburgu si všimol nadaného žiaka a podporoval ho v štúdiu i v hudobnom 
vzdelaní. Joseph mal krásny hlas a už v dvanástich rokoch hral na husliach a spieval 
v univerzitnom zbore. Po skončení gymnázia bol prijatý do kňazského seminára. Za 
kňaza bol vysvätený v roku 1815. Prvým kaplánskym miestom bolo mesto Mariapfarr, 
z ktorého bol jeho otec. Teraz tu žil jeho starý otec. Veľmi sa zblížili a prežili spolu jedny 
pekné Vianoce. Možno práve vďaka spomienkam na tieto pekné Vianoce, napísal Mohr 
v roku 1816 báseň oslavujúcu krásy vianočnej noci. Potom bol kaplánom v Oberndorfe. 
Tu sa zoznámil s Gruberom, ku ktorému mal blízky vzťah. Gruber, ktorý v Oberndorfe 
vypomáhal ako organista, bol jedným z mála, ktorý mu rozumel.  
        V dvadsiatich rokoch 20. storočia sa Tichá noc začala šíriť v podaní potulných 
spevákov najmä v Európe. Rukavičkári Strassovi z Tirolska začali Tichú noc používať ako 
reklamnú pesničku. Ľuďom sa páčila, a tak ich nahovorili, aby ju zaspievali na vianočnom 
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koncerte. To bol jej prvý veľký úspech. Tichá noc zahájila víťaznú púť svetom. Spolu 
s európskymi emigrantmi prešla oceán a zaznela vo vianočnom New Yorku a postupne si 
získala celý svet. 
      Hoci sa Tichá noc 
dostala na všetky kontinenty 
sveta, jej autori sa počas života 
nedožili slávy. Keď Tichú noc 
počul na Štedrý deň v roku 
1853 pruský kráľ Fridrich Wilhem IV., bol nadšený. Myslel, že ju zložil 
Haydn, Mozart alebo Schubert. Nariadil vypátrať autora koledy. Nebolo 
to jednoduché. Mohr ani Gruber nepatrili vtedy k významným 
osobnostiam. Mohr žil v ústraní, väčšinu zárobku daroval charite – 
založil fond na vzdelávanie detí z chudobných rodín. Zomrel v roku 1848 ako 55 ročný, 
pochovali ho na obecné náklady. Pri hľadaní Grubera pomohla náhoda. V roku 1854 
pripravoval salzburský zbor vianočný program, v ktorom nechýbala Tichá noc. Jeden 
z členov zboru, mladý Felix Gruber, ju nespieval celkom tak, 
ako to vyžadoval zbormajster. Keď ho karhal, Felix namietal, 
že pieseň spieva tak, ako ho to naučil otec. A ten predsa vie 
najlepšie, ako sa majú spievať piesne, ktoré skomponoval.  
      V Oberndorfe je dnes turistickou atrakciou Kaplnka 
Tichej noci postavená miesto pôvodného kostola, ktorý 
zobrala veľká voda.  Na oltári je obraz narodenia a po stenách 
na pravej a ľavej strane sú plakety s nápisom: Učiteľ Franz 
Gruber tu 24. decembra 1818 napísal melódiu piesne Tichá 

noc, svätá noc a vikár Joseph Mohr zložil 
jej slová.  
      Na spiatočnej ceste sme mali 
zástavku v Christkindl, kde je len vo 
vianočnom období otvorený poštový úrad  
4411, z ktorého sa dá poslať vianočný  
pozdrav do celého sveta.  

                               
Iglárová 
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Sladký Ježiško z piesne Tichá noc  
 
      V decembri 2016 uplynulo 200 rokov odvtedy, ako mla-
dý kňaz, 24 – ročný kaplán Joseph Mohr vo farnosti Mariapfarr 
napísal báseň, text slávnej piesne Tichá noc, svätá noc. 
      Kto by nepoznal slová z tejto piesne? Sladký Ježiško 
s hustými kučeravými vlasmi z neskorogotického oltára 
farského kostola v Mariapfarr sa stal zdrojom inšpirácie pre 

text básne. Na tabuľovom obraze, ktorý je 
súčasťou hlavného oltára, traja mudrci uctievajú 
novonarodené dieťatko a prinášajú mu dary. 
Panna Mária hľadí na dieťa, sv. Jozef je na 
obraze skrytý za budovou o odtiaľ pozerá na 
skupinu. Na zvyšných 7 paneloch oltára sú 
znázornené výjavy zo života Panny Márie. 
Autorstvo obrazov sa pripisuje neznámemu 
štajerskému majstrovi z roku 1500, ale tiež sa 
uvádzajú ďalší možní majstri z tzv. Dunajskej 
školy.  
      Pútnicky kostol v Mariapfarr zasvätený 
Našej milej Panej, ktorého najstaršia časť 
pochádza z roku 1220, sa nedávno kompletne 
zrenovoval. V súčasnej dobe sa očakáva 
vyhlásenie z Vatikánu o povýšení kostola na 
baziliku. Púte do tohto kostola sa začali podľa 
písomných prameňov v 14. storočí. V kostole sa 
zachovali významné románske a gotické fresky. 
Kostol vlastní veľké množstvo relikvií, 
liturgických predmetov a votívnych darov. 

      Filatelisti, ktorí zbierajú známky s námetom Vianoc a nielen oni, si môžu obohatiť 
svoju zbierku rakúskymi známkami, ktoré boli vydané v emisii Weihnachten. Uvedenie 
známok sa uskutočnilo dňa 25. novembra 2016 v múzeu Josepha Mohra v Mariapfarr. 
Okrem známky Sladký Ježiško s kučeravými vlasmi je to známka s pôvodným 
znotovaným textom básne Tichá noc, ktorú zhudobnil Franz Gruber o dva roky neskôr. Na 
Štedrý večer v roku 1818 v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe ju Joseph Mohr za 
sprievodu gitary sám zaspieval.  

                                                                                        Katarína Vydrová   
 
 

Sv. Ulrich, biskup 
 

Ulrich sa narodil okolo roku 890 v Augsburgu v 
Nemecku. Bol veľmi nadaný. Vychovávaný bol v opátstve 
sv. Gála vo Švajčiarsku a takisto u svojho strýka 
sv. Adalbea, augsburského biskupa. Stal sa z neho 
vynikajúci učenec. V r. 923 nastúpil na biskupský stolec v 
Ausburgu. S veľkou horlivosťou sa venoval pastierskej 
službe a žil asketickým životom. Založil dobročinné nadácie, ktoré 
sa venovali chudobným, nemocným, výchove a vzdelaniu 
mládeže. Snažil sa zvýšiť morálny a sociálny stav duchovenstva. 
Vo všetkom sa snažil byť osobne príkladom. Budoval kostoly 
i kláštory. V tej dobe boli pomery v diecéze veľmi smutné. Mnoho 
kostolov i celých obcí bolo vyrabovaných a zničených Uhrami 
(Maďarmi). V roku 955 sám viedol ochranu mesta, organizoval 
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prosebné sprievody a modlitebné zhromaždenia a vyslal skupinu bojovníkov do bitky na 
rieke Lech – medzi mestami Augsburg a Landberg (bola to jedna z najkrvavejších 
stredovekých bitiek). Tím pomohol cisárovi Otovi I. k rozhodujúcemu víťazstvu. Bol to on, 
ktorý povzbudzoval a viedol obyvateľov po ničivých útokoch Uhrov, aby znovu vybudovali 
mesto a katedrálu. V pokročilom veku odišiel na odpočinok do opátstva sv. Gála. V roku 
970 vysvätil v Einsiedelne za kňaza sv. Wolfganga. Svojho synovca vymenoval za 
nástupcu na biskupskom stolci. Kvôli tomu bol obvinený z nepotizmu. Zomrel 
v Augsburgu 4. júla 973 a pochovali ho v kostole sv. Afry, kde mal už pripravený hrob. Už 
za života ho ľud považoval za svätého a po smrti sa jeho hrob stal miestom púti veriacich. 
Jeho kanonizácia pápežom Jánom XV. v r. 993 je vôbec prvá zaznamenaná kanonizácia, 
ktorú vykonal pápež. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeho sviatok slávime 4. júla. Zobrazuje sa ako biskup v ruke s knihou (znázorňuje 

jeho múdrosť) a rybou. K tej rybe sa viaže nasledujúca legenda: Raz vo štvrtok Ulrich si 
zasadol k večeri spolu s biskupom Konrádom z Konštanz a v diskusii o tajomstvách viery 
zabudli na jedlo i čas. V skorých ranných hodinách prišiel vojvodov posol s listom a od 
Ulricha dostal kus mäsa – vôbec si neuvedomil, že je už piatok. Posol sa rozhodol využiť 
dar k obvineniu, že biskup je v piatok mäso. Ako prvému to povedal vojvodovi, ale keď 
mu chcel ukázať dôkaz biskupovho priestupku, ukázal mu rybu, na ktorú sa zmenilo toto 
mäso.  

spracoval JV 
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Konfesia, epocha a zvesť.  
 

Postrehnúť celkovú charakteristiku vývoja prenosu správ od počiatku civilizácie až 
do doby vzniku prvých správ a ich prejavov, je pomerne zložitá úloha. Už v rannodejinnej 
etape ľudskej komunikácie identifikujeme možnosti, ktoré vo výmene informácií 
predznamenávajú rôzne budúce formy komunikácie, ako napr. oheň, dym, zvuk, kresby, 
poslovia. Dostávajú sa do kolektívneho podvedomia ľudstva prejavujúc sa v obsahu 
technických a technologických myšlienok utvárajúc tak kultúrno-historické, umelecké, 
politicko-hospodárske, ako aj religiózne prejavy. Parciálne informácie o týchto aktivitách 
môžeme získať z výskumov histórie, kultúrnej antropológie, etnografie a folkloristiky, ale 
i z mytológie, Biblie, atď. Je známe, že javy s podobnou kultúrnou fyziognómiou sa 
odohrávajú v dejinách nezriedka paralelne, súčasne vo vzdialených oblastiach aj na 
oddelených kontinentoch, alebo sa vracajú v pravidelných rytmoch niekoľkých tisícročí. 
Tieto súbežné rytmické javy v histórii nie vždy možno vysvetliť vzájomným stykom medzi 
kultúrami, ale nemožno ich pokladať ani za náhodu. Určité vysvetlenie nachádzame už 
v šiestom storočí pred Kristom, kedy sa naraz objavili zakladatelia veľkých nábožensko-
filozofických systémov v Číne, Indii, Perzii, Izraeli aj v Grécku. Nevediac jeden o druhom 
vyučovali rovnaké hlavné myšlienky. Takto stará predkresťanská aj kresťanská náuka 
inšpirujúco zasahuje do diania v dejinách, nezabúdajúc na rozširovateľov správ. Podstata 
ich činnosti vyžaduje psychické i fyzické zručnosti, formované myšlienkovými prúdmi, 
často vychádzajúcimi z  animizmu, manizmu, totemizmu, šamanizmu, polyteizmu, 

monoteizmu. Akýsi možný predobraz nachádzame 
tak v gréckej, ako aj rímskej mytológii, kde Merkúr 
a Hermes, poslovia bohov, bohovia obchodu, 
zisku, cestovateľov, pútnikov ale aj zlodejov, sú 
zobrazovaní rovnako okrídleným železným 
klobúkom s krídelkami na pätách a okrídlenou 
palicou s hadmi. V židovsko-kresťanskej tradícii 
patronát nad už uvádzanými činnosťami korešponduje s Archanjelom 
Rafaelom. Je dosť často vyobrazený s okrídlenou palicou s hadmi, 
niekedy spolu i s cestovnou fľaškou. Jeho ochrana pocestných a uzdravovacia schopnosť 
sa uvádza v knihe o Tobiášovi.  

Archanjel Gabriel je popri Michalovi a Ra-
faelovi jedným z troch archanjelov spomínaných 
v Biblii. Kresťanská tradícia ho uznáva za posla 
Boha. V Starom zákone sa uvádza, že 
Danielovi prorokoval príchod Mesiáša. V Novom 
zákone sa spomína jeho zjavenie Zachariášovi 
a vyjavenie narodenia jeho syna Jána Krstiteľa, 
taktiež zvestoval Panne Márii narodenie Krista. 
Bol tým, ktorý nadiktoval Mohamedovi duchovný 
text islamu - Korán. Veľmi často býva zobrazo-
vaný, ako drží v ruke ľaliu, symbol čistoty a pravdy. No kreslia ho aj ako božieho posla, 
držiaceho v ruke brko a atrament.  Za svojho patróna ho i v súčasnosti považujú profesie, 
pôsobiace v televízii, rozhlase, pošte, telekomunikáciách, diplomacii. Ďalej pomáha 
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hercom, obchodným agentom, hudobníkom, tanečníkom, reportérom, textárom, noviná-
rom, spravodajcom.  

Sociokultúrny svet pozostáva z množstva navonok nesúvisiacich fragmentov, ktoré 
v kvantitatívnej a kvalitatívnej premene určujú jednotlivé etnogenetické javy, pri ktorých 
odvetvia ľudskej činnosti, zdanlivo samostatné, účinne napomáhajú. Ľudská komunikácia, 
prenos správ, dáva podnet k vzniku písma, a to z prirodzenej potreby trvalejšieho 
zaznamenávania ľudskej reči, ako aj ďalšieho sprostredkovania myšlienok a udalostí 
v živote. Písmo, ako aj výmena informácii má dlhý vývojový proces od mnemogramov, 
cez piktogramy a fonogramy po klinové písmo – Mezopotámia, hieroglyfy – Egypt, čínske 
písmo, atď. Obrázkové písmo, doložené od neolitu, sa neusiluje vyvolať umelecký 
zážitok, ale predovšetkým komunikovať, podať správu. Bývajú to záznamy o výmene 
tovarov, o vojnových výpravách, o love, ale vyskytujú sa aj ako náhrobné nápisy, 
genealógie, modlitby, vlastnícke znaky, značky výrobcov, zákazy, atď. Znaky môžu byť 
konkrétne alebo štylizovanejšie, schematizované. Viaceré kmene piktografické písmo 
používali ešte v 20. storočí. Je zaujímavé, že národy používajúce logografické písmo, 
organizujú poštovníctvo. Medzi najznámejšie fenomény, vychádzajúce z povestí ale aj 
historických záznamov, patrí posolská pošta panovníkov v Egypte, Indii, Číne preslávená 
gréckymi hemerodromenami. Ústredným predstaviteľom perzskej pošty, predobrazom 
organizovaného poštovníctva, bol kráľ. V rímskej pošte už nachádzame usporiadané 
poštovníctvo, ktoré vzniká pre potreby panovníka, no neskôr ovplyvňuje tak kultúrne, ako 
aj ekonomické požiadavky ríše. Aj keď poštovníctvo nevytvorilo svoj filozofický systém 
formulovalo prenosom správ okruh otázok, ktoré podporovali ideológie vedúce k rozpadu 
Rímskej ríše. V západnej Európe sa začali vytvárať na územiach bývalých rímskych 
provincií mladé štáty, t.j. Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Anglicko. 
V Byzancii, v Ríme a v helenizovaných centrách prednej Ázie a severnej Afriky, ktoré 
prijali novú vieru, muselo kresťanstvo viesť dlhý a úporný boj až zvíťazilo nad svojimi 
súpermi. Nekresťanská filozofická škola platonizmu bola uzavretá dekrétom cisára 
Justiniána až v roku 529.  

Legalizáciou kresťanstva sa 
otvorila éra veľkých kresťanských 
ekumenických koncilov, ktoré sa 
usilovali definovať Kristovu priro-
dzenosť v snahe ubrániť tzv. čistotu 
viery pred cudzorodými vplyvmi 
antickej filozofie a pohanských 
kultov. Takže nás neprekvapí, že pri 
zrode patristiky stojí úsilie reflexívne 
podchytiť konfrontáciu prvotného kresťanstva s antickým gréckym myslením. Príkladom 
je veľmi známy a populárny svätý, žijúci v 3. storočí po Kristovi, svätý Krištof. Pred 
Druhým vatikánskym koncilom patril aj k tzv. štrnástim pomocníkom v núdzi. O jeho živote 
a smrti nevieme nič určitého. Podľa legendy bol synom pohanského kráľa (v Kanaáne 
alebo v Arábii). Kráľova manželka bola však kresťankou. Vďaka jej modlitbám sa im 
narodil syn, ktorého pohanský kráľ nazval Offerus (Offro, Adokimus alebo Reprebus) a 
zasvätil ho pohanským bohom Apollovi a Machmetovi. Offerus sa vyznačoval veľkou silou 
a obrovskou postavou. Keď dospel, chcel slúžiť len tomu najmocnejšiemu, koho stretne. 
Slúžil teda mocnému kráľovi a potom aj satanovi, zistil však, že aj satan sa trasie pred 
krížom. Hľadal ďalej a našiel istého pustovníka (Babylasa), ktorý mu povedal o Bohu a 
naučil ho základným pravdám viery. Offerus sa dal pokrstiť a prijal meno Krištof. Ako 
svoju úlohu a božiu vôľu považoval pomáhať ľuďom. Jeden deň sa stalo, že prišlo dieťa, 
ktoré chcelo ísť na druhý breh rieky. Krištof ho teda vzal na plecia a niesol. Dieťa však 
bolo každým krokom ťažšie a ťažšie. Krištofovi sa zdalo, akoby niesol celý svet na svojich 
ramenách. Dieťa sa mu predstavilo, ako Spasiteľ celého sveta a kázalo mu, aby zapichol 
svoju palicu do zeme na brehu rieky. Krištof tak urobil a do druhého dňa palica zapustila 
korene a vyrástla z nej nádherná palma. Veľa ľudí sa vďaka tomuto zázraku obrátilo. 
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Tamojší kráľ sa na to nahneval, nechal Krištofa zavrieť do väzenia a neskôr ho dal sťať. 
Potiaľ grécka legenda, ktorá vznikla asi v 6. storočí. V polovici 9. storočia sa už šírila aj 
na území Francúzska. Žil v Lýdii (dnešné Turecko), zomrel pravdepodobne za cisára 
Décia. Je patrónom mnohých chrámov a kláštorov, šoférov, cestujúcich, pútnikov, 
športovcov, ochrancom pred búrkou a epidémiou. 

Ako je z uvedeného zrejmé, kresťanstvo sa pri svojom ohlasovaní a šírení stretlo s 
antickým myslením, ktoré vnášalo do kresťanskej náuky cudzie prvky. Hoci niektorí kritici 
pripomínajú, že patristikou sa kresťanstvo začalo helenizovať, zástancovia cirkevných 
otcov potvrdzujú, že základné kresťanské pojmy (napríklad Boh, svet, človek, duša), bolo 
potrebné významovo ustáliť, a to nebolo možné bez filozofických termínov gréckeho 
antického myslenia. Stretnutia kresťanskej viery a gréckeho myslenia mali za úlohu 
pomôcť pochopiť význam Kristovho posolstva. Preto ranú patristiku označujeme za 
najstaršie obdobie „kresťanskej filozofie“. Pojem „kresťanská filozofia“ prvýkrát použil Ján 
Zlatoústy.  

Rozpad rímskeho impéria bol v západnej Európe sprevádzaný znížením úrovne 
vzdelanosti, a to tak v samotnom Ríme, ako aj v novovzniknutých krajinách, čím sa na 
jeho poštový systém zabudlo. Ak berieme do úvahy, že Európa bola pokrytá neprenik-
nuteľnými, takmer súvislými lesmi, vznikajúca ľudská komunikačná sieť vyžadovala 
jednotný systém, ktorý vytvoril spleť cestných komunikácií. Okrem vzniku poštových 
kurzov, dôležitú úlohu, vplyvom vzmáhajúcej sa kresťanskej náuky, zohrávajú púte. 
Jedným z dôležitých pútnických miest sa okolo roku 820 stáva Santiago de Compostela 
v Španielsku, kde sa našiel hrob svätého Jakuba. Patril 
medzi trojicu najobľúbenejších Kristových apoštolov a 
jedným z prvých mučeníkov viery. Zvláštnej úcty sa mu 
dostalo aj prostredníctvom evanjelií. V nich sa spomína 
pri dôležitých udalostiach Ježišovho pôsobenia - napr. pri 
vzkriesení Jairovej dcéry, či okamihoch úzkosti v 
Getsemanskej záhrade. Po Ježišovom nanebovstúpení 
putoval rôznymi krajinami; za najznámejšie miesta jeho 
pôsobenia sa považuje Jeruzalem, Samária a Španiel-
sko. Účinok Jakubových zásahov sa prejavoval i po jeho 
smrti. Podľa legiend, ktoré vznikli najmä v Španielsku, objavuje sa ako rytier v brnení 
s koruhvou, sediac na koni porážajúci svojich nepriateľov. Španieli si časom vytvorili akýsi 
súbor príbehov, spojených s údajným pôsobením svätého Jakuba v ich krajine a 
zázrakmi, ktoré sa udiali dávno po jeho smrti. (Atribúty: palica, pútnická kapsa s mušľou.)  

Už v tomto období čoraz viac pútnikov putuje aj po ďalších pútnických cestách do 
Svätej zeme, Ríma, atď. Osobnosti Veľkej Moravy taktiež vykonali púte, dokladom je 
Cividalský evanjeliár, do ktorého v 8. až 10. storočí 
zapisovali návštevníkov, ktorí kláštor v severnom 
Taliansku v rámci pútí navštívili. Sú v ňom 
zapísaní: Svätopluk, Pribina, Koceľ a Rastislav. Na 
podnet moravského kniežaťa Rastislava vyslal 
Michal III., byzantský panovník, Konštantína - 
Cyrila a Metoda v roku 863 na Veľkú Moravu. 
Konštantín - Cyril a Metod, prišli, aby hlásali 
kresťanstvo v reči zrozumiteľnej miestnemu 
obyvateľstvu, obaja sa totiž narodili v Solúne (Thessaloniké), kde žilo 
mnoho Slovanov, takže sa predpokladá, že reč Slovanov dobre poznali. Konštantín na 
tieto účely vytvoril abecedu, ktorou by mohol zapisovať zvuky slovanských jazykov – tzv. 
hlaholiku. Základom novej abecedy sa stali písmená malej gréckej abecedy a devätnásť 
nových znakov. Hlaholika ako písmo bolo veľmi zložité, dovedna malo 43 znakov a dve 
formy – hranatú a okrúhlu. Hlaholika sa na Slovensku a v Čechách udržala asi po 11. 
storočie. Najprv koexistovala s latinkou a neskôr sa od jej používania celkom upustilo. V 
Bulharsku, kde sa po odchode z Veľkej Moravy usadili ich žiaci, sa popri hlaholiky začína 
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vyvíjať jednoduchšia a praktickejšia cyrilika. Odtiaľ sa cyrilika dostala do Srbska, na 
Ukrajinu a do Ruska. 

Vznikom písma na Veľkej Morave sa znova objavuje už temer zabudnutá posolská 
pošta, aj keď na dvore Karola Veľkého môžeme sledovať určité stopy poštovníctva 
známeho z čias Rímskej ríše. Vychádzajúc z tejto syntézy možno konštatovať, že 
poštovníctvo a v ňom posolská pošta zohrala významnú úlohu, pri socio-kultúrnom vývoji 
ľudstva, ako aj tvorbe technologických a technických koncepcií.  

Od 11. až 13. storočia prežívala Európa, pretkaná obchodnými zväzkami, nebývalý 
rozmach miest a medzinárodných obchodných sietí. Podstatnú úlohu v obchodných 
vzťahoch zohrávali mestá a prístavy, ktoré vznikli pri strategických obchodných cestách, 
ako Brémy, Benátky, Bruggy, Janov, Gent, Gdansk, Kolín, atď. Na Slovensku to boli 
Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Košice, Krupina, Nitra, Trnava, Zvolen, a ďalšie. Tieto 
sa stali strediskami hospodárskeho života. Rozmach kupeckého a remeselného stavu 
vedie k zakladaniu katolíckeho cirkevného školstva a v roku 1465 prvej vysokej školy 
v Uhorsku - Academia Istropolitana. Rozvojom obchodu, remesiel, vzdelanosti, a tým 
znalosti písma v rôznych vrstvách spoločnosti, vzniká požiadavka na prenos správ 
organizovaná i kráľovským dvorom najmä od roku 1485, kedy Matej Korvín sa presídlil 
z Budína do Viedne. Nadväzujúc na filozofiu scholastiky, ako aj snahu o získavanie 
artefaktov, dokumentujúcich kresťanstvo, zakladanie mníšskych rádov, presadzovanie 
kresťanského filozofického myslenia sa dostáva i do prostredia poštovníctva. 
Nebezpečenstvo vyplývajúce z tejto činnosti, najmä časté lúpežné prepady, zle 
udržiavané cesty, a pod., majú značný vplyv na mnohokrát odznievajúci text 
v evanjeliách: „Modlite sa....!“ Viacero činností, zamestnaní, má svojich patrónov, svätcov, 
ktoré už počas svojho života vynikali morálnymi 
hodnotami, boli na osoh ľuďom, oddaní Kristovi, často 
krát až tak, že za vieru obetovali aj svoj život 
(mučeníci), stávajú sa ochrancami. Katolícka cirkev 
verí, že tieto ženy a muži sú v nebi a prihovárajú sa 
priamo u Pána Boha, podobne, ako sa môže žijúci 
človek prihovárať za nás u niekoho druhého tu na zemi. 
Patrónkou vyhnancov z vlasti, snúbencov, vdov, 
Sliezka, Poľska, Berlína, Vratislavy, Třebnice, Krakowa 
sa stala svätá Hedviga Sliezska, vojvodkyňa, ktorá žila 
v 13. storočí, pochádza z Bavorska. Zakladala 
nemocnice, ošetrovacie ústavy a kláštor cisterciánok. Je zobrazovaná v dlhých šatách 
a plášti, s vojvodskou korunou. (Atribúty: topánky v ruke, soška Panny Márie, model 
kostola.)  

Jednou z najuctievaných švédskych svätíc je 
svätá Brigita Švédska. V roku 1316 sa vydala za Ulfa 
Gudmarssona, ktorému porodila osem detí. Vo svojich 
32-och rokoch bola povolaná do Stockholmu ako 
dvorná dáma, nakoľko jej príbuzný sa stal kráľom. 
Veľký náboženský vplyv mala i na svojho manžela, s 
ktorým vstúpila do III. rádu svätého Františka, a s ním v rokoch 1341 – 
1343 podnikla púť do Compostely. Roku 1344, krátko po ich návrate, Ulf 
zomrel v cisterciánskom kláštore v Alvastre, do ktorého vstúpili. Brigita 

sa po smrti manžela zamerala na náboženský život. Okolo roku 1350 sa 
vydala do Ríma, kde zostala s výnimkou príležitostných púti, napr. do 
Jeruzalema roku 1373, až do svojej smrti 23. júla 1373. (Atribúty: kniha, 
pútnická palica, vyobrazená ako abatiša so závojom.) 

Medzi významných ochrancov pútnikov patrí svätý Roch 
juhofrancúzsky mních františkánskeho rádu, pochádzajúci z rodu 
Delacroix, liečiteľ moru, narodený medzi rokmi 1340 – 1350 v Montpellier. 
V čase morovej epidémie putoval do Talianska, kde liečil chorých v 
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nemocnici v Acquapendente. Odtiaľ odchádza do miest: Cesena, 
Rimini, Treviso, Novara a Voghera. Pôsobil i v Ríme a v Piacenze. 
Podľa legendy, dotykom uzdravil jedného kardinála – pápežovho 
brata z choroby, ktorá vyhubila tretinu až polovicu obyvateľstva 
Európy. V Piacenze i on ochorel. Z choroby sa zázračne uzdravil. 
Uctievajú ho vo Francúzsku, severnom Španielsku, Chorvátsku, 
Maďarsku, na Slovensku, Taliansku. V 14. až 16. storočí v južnom 
Francúzsku a severnom Španielsku na fasádach viacerých domov 
sa objavujú písmená V.S.R. (Vive Saint Roche! - Nech žije svätý 
Roch!), s cieľom ochrániť tam bývajúcich od moru. Zobrazujú ho ako 
ukazuje na nohe svoje rany, s anjelom s liekmi, slimákom, mušľami, 

psom a bochníkom chleba. 
Svätý Ján Nepomucký žil v 14. storočí, 

označujú ho za vyšehradského kanonika 
a generálneho vikára pražského arcibis-
kupstva Jána z Jenštejna. Vďaka jezuitským 
misiám má dobrý zvuk po celom svete, 
predovšetkým v Bavorsku a v krajinách 
Latinskej Ameriky. Podľa legendy je uctievaný ako mučeník 
spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a 
povodniach (na základe spôsobu jeho smrti – bol mučený a utopený). 
Jeho vyobrazenie možno nájsť na mnohých miestach, predovšetkým na mostoch. 
Zobrazujú ho ako kňaza v rochete, s biretom na hlave a piatimi hviezdami okolo neho, v 
ruke drží kríž, prípadne tiež palmovú ratolesť. Palma je symbolom víťazstva, hviezdy 
zastupujú legendu, podľa ktorej vltavskí rybári našli po smrti Jánove telo, prípadne päť 
rán Kristových či písmená latinského tacui (mlčal som). Nevyzradenie spovedného 
tajomstva je symbolizované prstom na ústach. Hviezdy okolo hlavy sú medzi svätcami 
veľmi zvláštnym atribútom, pretože s hviezdami okolo hlavy je zobrazovaná iba Panna 
Mária. Iným atribútom je jazyk, ktorý mal byť nájdený v 18. storočí v Janovej lebke 
neporušený; podľa nových výskumov však išlo o mozgové tkanivo. Ďalšími atribútmi sú 
paládium Zeme českej v Starej Boleslavi, most, kotva či chudák, ktorému Ján dáva 
almužnu. Kult svätého Jána Nepomuckého je nerozlučne spojený s českým barokom, 
kedy patril k najvýznamnejším svätcom. Je patrónom Čiech a Bavorska. 

Zmeny výrobných spôsobov, prenikajúce do Stredomoria v 14. a 15. storočí, 
podstatne menia postavenie kresťanského myslenia v spoločnosti. Patróni v poštovníc-
tve, ale i v ďalších povolaniach, oslabujú na význame, hoci ešte majú ideovú pôsobnosť 
na ľudí. Dôkazom toho sú i revolúcie 15. a 17. storočia, ktoré sa konajú pod zástavou 
reformovaného náboženstva – protestantizmu. Objavenie Ameriky, námorné cesty do 
Indie, prvá Magalhăesova cesta okolo sveta, viedli k tomu, že dovtedy po stáročia 
nemenné teórie boli prekonané. Okrem týchto zásadných ekonomicko-technických a 
spoločenských zmien v živote národov Európy, najmä v jej stredovýchodnej časti, nastáva 
základný politicko-hospodársky prelom v podobe tureckého nebezpečenstva. V bitke proti 
Turkom pri Moháči zahynul kráľ Ľudovít II. Jagelovský. V decembri 1526 sa Slovensko 
dostáva pod vládu Ferdinanda I. Habsburského. Jeho nástupom na trón datujeme vznik 
organizovaného poštovníctva na našom území. Nie je náhodné, že organizovaním týchto 
služieb bol poverený Anton Taxis, pochádzajúci z Talianska, kde už od 14. storočia 
napredujú ekonomické a hospodárske zmeny, vedúce k prechodu od feudálnych remesiel 
k vzniku prvých manufaktúr. Zriadili sa poštové kurzy, najskôr medzi Viedňou a 
Bratislavou, neskôr až do Sedmohradska. Poštové cesty vychádzali zo sídla panovníka; 
peší, alebo jazdecký posol prepravoval listy, menšie balíčky. Vzniká pravidelná „ordinaria“ 
a osobitná pošta „extraordinaria“. Taxisova a neskôr Paarova pošta – od roku 1558 
premávala na vopred určených trasách (kurzoch). Prevádzku poštových staníc 
zabezpečovali poštmajstri, na menších poštách ich poverenci, nazývaní verdarius. 
Vzdialenosť medzi stanicami bola 2 - 5 nemeckých míľ (jedna míľa približne 7 500 



 19 

metrov). Postupné zlepšovanie ciest viedlo k ich využívaniu i pre poštové účely. Jasným 
dôkazom pokroku výrobných síl boli technické objavy a vynálezy, ktoré v poštových 
službách zaznamenávame v Uhorsku už od roku 1752 (používanie poštových pečiatok). 
Ekonomické zmeny, ktoré majú korene v 15. a začiatku 16. storočia v južnom Taliansku, 
viedli k vzniku nových centier a k vývoju kapitalistických vzťahov a následne k 
presmerovaniu obchodných ciest. V poštovníctve vzniká požiadavka poštátnenia pôšt, 
ktorá bola predložená Uhorskému snemu roku 1712 – 1715, ako aj menovanie 
poštmajstrov výlučne z uhorských šľachtických rodín. Dôležitú úlohu v poštovníctve 
zohrala Mária Terézia, ktorá hneď po korunovácii upravila postavenie poštmajstrov 
zákonom č. XXXI z roku 1741 a v roku 1748 vydala Poštový poriadok. K závažným 
organizačným zmenám dochádza i za panovania Jozefa II., realizovaných Ottom 
Maximiliánom Ottenfeldom, (zaviedol ľahké rýchle poštové koče pre päť cestujúcich, 
ktorých štvorzáprah sa cestou vymieňal), atď. Od prvej polovice 19. storočia sa do 
poštových služieb dostavajú mnohé technické vynálezy, ako poštová známka, vlak, 
telefón, lietadlo, telegraf, poštová schránka, rôzne automaty na doporučené listy a 
poštové známky. Technické vynálezy začiatkom 20. storočia napomáhajú kvalitnejšie plniť 
úlohy vyplývajúce z doručovania poštových správ, najmä v tak zložitom období, ako bola 
1. a 2. svetová vojna.   

Aj keď na prvý pohľad sa zdá, že otázka kresťanského myslenia 
ustúpila do pozadia najmä v 21. storočí, i pod vplyvom udalostí, 
vzniknutých na Slovensku po 2. svetovej vojne (zmena politického 
režimu), nových technických vynálezov, nie je tomu tak. Dňa 30. 
septembra 2008 arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský udelil cirkevné 
schválenie slovenskému prekladu modlitby k svätému Izidorovi, 
patrónovi internetu, čo vyvolalo veľký ohlas v médiách i v radoch 
veriacich. Čiže novým patrónom v 21. storočí v oblasti prenosu správ sa 
stáva svätý Izidor zo Sevilly, encyklopedický učenec, biskup v Seville, 
posledný autor latinskej patristiky a jeden najvplyvnejších autorov ranného stredoveku. 
Pápež Benedikt XIII. ho v roku 1722 vyhlásil za učiteľa cirkvi. (Atribúty kniha, biskupská 
berla a pero.) 

PhDr. Štefan Kollár, PhD. 
 
 
Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
5.1.2017: Banská Bystrica – Európske mesto športu 
Poštový lístok s prítlačou: 264 CDV 216/17 

Na prítlači je Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi na 
50 km. V pozadí sú dva kostoly – vľavo katedrála sv. Fran-
tiška Xaverského a vpravo farský kostol Nanebovzatia Pan-
ny Márie, nazývaný aj nemecký, ktorý je dominantou celého 
hradného areálu v Banskej Bystrici. 
 
 
 

Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
20.1.2017: Korunovačné klenoty - zošitok 
- nominálna hodnota: E (32.- Kč) – 8 kusov výplatných 
známok vo forme celoplošných samolepiek s oddelením 
formou prieseku 
- výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi 
- technika tlače: plnofarebný ofset 

Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke nasledovné:  
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Námět - korunovační klenoty s autorskou licencí Jaromíra a Libuše Knotkových. 
Svatováclavská koruna byla vytvořena v roce 1346 na přání Karla IV. podle vzoru 

zaniklé přemyslovské koruny z 13. století a bývalé francouzské koruny sv. Ludvíka. Je 
z ryzího zlata, váží 2,5 kg a je osazena drahokamy a perlami. Zlaté korunovační jablko je 
práce neznámého rudolfínského zlatníka z konce 16. století. Zlaté renesanční žezlo je 
z doby Maxmiliána II. z druhé poloviny 16. století. 

Obraz známky je doplněn logem Světové výstavy PRAGA 2018. 
Na zadní straně známkového sešitku je v dolní části umístěno logo Světové 

výstavy PRAGA 2018, hologram, který slouží jako ochranný prvek, čárový kód a 
doprovodné texty. 

Na zošitku vidíme katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtecha v Prahe a na 
korunovačnej korune i jablku máme kríže. 

 

************************ 
- opäť niečo nové z „močenskej dielne“ 
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Kronika SV. GABRIELA 
 
 - aspoň niečo z vianočnej pošty, ktorá však už skôr prichádza e-mailom a tak oko 
filatelistu sa už toľko nepoteší 
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NAŠI JUBILANTI: 
 V tomto roku oslávili resp. oslávia svoje okrúhle životné jubileá nasledovní členovia 

SSG: 
55 Milan KRAJČO, Preseľany (12.11.);  
60 Jozef ŠIMKO, Prievidza (22.8.); Anton ŠUMICHRAST, Nemšová (5.11.); Ján 

VALLO, Trenčianska Teplá (28.3.); 
65 Kamil BEDNÁR, Trstená (17.7.); Dezider BIRČÁK, Levice (19.7.); Jozef KÚTNY, 

Močenok (25.1); Karol MILAN, Trenčín (25.8.); Pavol ONDRÁŠKA, Bratislava 
(20.1.); Marián ŠTEFFEK, Bratislava (15.7.); Štefan VERBOVSKÝ, Prešov (5.6.); 
Juraj VLASÁK, Bratislava (14.8.); 

70 Štefan BURČO, Rožňava (16.7.); Hubert DOBÁL, Košice (18.2); Anton KVANTA, 
Hlohovec (11.5.); Ivan LOBOTKA, Bánovce nad Bebravou (28.10.); Milan 
ŠAJGALÍK, Nitra (18.10);  

80 František TARABA, Považská Bystrica (4.10); 
82 Otto GÁŤA, Žilina (21.8.); Ivan STREŠKO, Nitra (13.1.); 
83 Mária BARUSOVÁ, Nitra (15.8.);  
84 Jozef PAGAN, Banská Bystrica (2.11.); Vladimír ŠAVLÍK, Spišská Nová Ves 

(19.2.); Ján MANIAČEK, Nitra (1.4.); 
86 Ján NYÉKI, Kežmarok (2.3.);  
87 Florián KRAJNÍK, Trebišov (27.4.);  

 Naším jubilantom srdečne želáme všetko dobré, pevné zdravie, hojnosť Božieho 
požehnania a veľa radosti z nášho spoločného koníčka. Pamätáme na nich i v našich 
modlitbách i pri sv. omši. 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2016 si doplatili členský príspevok ďalší členovia s evidenčným číslom: 17 a 
32. 

Za rok 2016 ostalo nezaplatených ešte 16 príspevkov (ev. čísla: 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; 17; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 37; 40; 45; 49; 59; 62; 65; 70; 71; 72; 77; 78; 84; 85; 
87; 88; 95; 99; 105; 124; 126; 129; 130; 131; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 149; 151; 
152; 153; 155; 156; 157; 159; 160; 162; 163; 166; 171; 172; 178 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený.  

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