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Milí priatelia!
Koniec júna a pred nami čas dovoleniek a prázdnin. Je to tiež čas, kedy už
tradične dostávate ďalšie číslo nášho bulletinu (dnes až 28 strán!). Je to číslo po našom
slávnostnom „25-kovom“ stretnutí. Myslím, že bolo vydarené, príjemné prostredie,
priateľská atmosféra, pekná účasť (36 členov a 24 hostí – a to nie všetci sa žiaľ podpísali
na prezenčku), trochu horšie počasie,... – a bližšie sa dočítate v čísle. Tí, ktorí neboli na
stretnutí, dostali potom poštou „filatelistickú kroniku“ upravenú černotlač Madony z Ľubice
a 2 kusy poštových lístkov (rôzne pečiatky). Ak niekto nedostal, tak sa ozvite – pošlem
(mohla pošta zlyhať). Tiež túto kroniku nájdete i na našej internetovej stránke (pdf).
V čísle okrem stretnutia v Dolnom Smokovci môžete si prečítať i o sprievodných
výstavách v Poprade a Spišskej Novej Vsi, tiež o našej ceste na jubilejné (60.výročie)
poľských gabrielistov v Poznani, článok k 200-ročnici narodenia zakladateľa Spolku
sv. Vojtecha Andreja Radlinského (inaugurácia známky bude v SSV v Trnave v piatok
7.júla o 14.00 hod. – pozývame!!! – pozvánka je i na našej webovej stránke), od pani
Iglárovej „Zakopané – Poľská Fatima“, pani Vydrová nám zas priblížila dve svätice –
sv. Apolóniu a sv. Ritu z Cascie, Otto Gáťa pokračuje druhým dielom o živote kňaza
Jozefa Tisu, pomerne rozsiahle sú novinky Slovenskej i Českej pošty a nechýba Kronika
sv. Gabriela, krátke správy a informácie o členských príspevkoch. Verím, že každý si
niečo nájdete na dovolenkové čítanie.
Na prebale bulletinu nájdete ďakovný list, ktorý dostal každý vystavovateľ na
výstave v Spišskej Novej Vsi (tí, čo neboli prítomní, tak ešte len dostanú) a na druhej
strane titulnú stránku nemeckého bulletinu Gabriel, kde gratulujú k našej „dvadsať päťke“.
Chcel by som i touto cestou poďakovať všetkým, ktorí majú podiel na zdarnom
priebehu osláv našej „dvadsať päťky“. Vám všetkým, ktorí ste prišli na stretnutie, že ste si
našli čas; rehoľným sestričkám z Charitného dumu v Dolnom Smokovci za vynikajúcu
organizáciu; Slovenskej pošte a Ministerstvu dopravy a výstavby SR za sponzoring;
popradským filatelistom, ktorí pripravili výstavku v pastoračnom centre kostola sv. Cyrila
a Metoda v Poprade – Juh; filatelistom zo Spišskej Novej Vsi, ktorí akoby pokračovali
v popradskej výstave; všetkým vystavovateľom; nie na poslednom mieste nášmu
protektorovi, otcovi biskupovi Viliamovi Judákovi, ktorí si našiel čas a prišiel medzi nás
a pri sv. omši nás povzbudil svojim príhovorom; všetkým hosťom; a iste i všetkým členom
SSG, ktorí z rôznych príčin nemohli prísť na stretnutie (predovšetkým zdravotných) a ako
ma viacerí ubezpečili sprevádzali nás svojimi modlitbami. Ďakujem!
A na záver veľmi dôležitý dátum – ďalšie naše stretnutie bude v sobotu (na
sv. Martina) – 11.novembra v Močenku (bližšie v budúcom čísle bulletinu)
Prajem všetkým príjemné prežitie letných dní
Ján Vallo, predseda SSG

25. výročie založenia Spoločenstva Sv. Gabriel
V tomto roku si naše Spoločenstvo pripomenulo štvrťstoročie
svojej činnosti. Veľmi dobre to vystihol v predslove Kroniky náš
predseda – dvadsaťpäť rokov niečo znamená. A tak sme počas
jarného 52. stretnutia, ktoré sa konalo v Charitnom domove v Dolnom
Smokovci oslavovali, bilancovali, plánovali. Toto slávnostné stretnutie
trvalo 3 dni (28.-30.4.2017). Keďže v nedeľu popoludní som
odchádzala, budem sa snažiť opísať predovšetkým prvé dva dni.
Stretli sme sa v piatok. Niektorí z nás sa stihli ešte „zložiť“ v Charitnom domove,
ktorý sa začal budovať v r.1938, pričom jeho založenie je spojené s osobou otca biskupa
Jána Vojtaššáka. Fungovanie už dlhodobo zabezpečujú Milosrdné sestry Svätého kríža.
Do tohto rádu patrila i blahoslavená sestra Zdenka Schelingová, jedna z mnohých obetí
prenasledovania katolíckej cirkvi v bývalom Československu. Za blahoslavenú ju v roku
2003 vyhlásil svätý pápež Ján Pavol II.
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Takže, po rýchlom ubytovaní sa, naše cesty viedli do
Popradu, kde bola v kostole sv. Cyrila a Metoda o 16,00 hod
slávnostne otvorená výstava filatelistických exponátov
našich členov na 80 výstavných plochách. S jej
zorganizovaním nám veľmi pomohli aktívni popradskí
filatelisti, ktorí odviedli všetku potrebnú prácu, týkajúcu sa
inštalácie výstavných exponátov. Bola som hrdá, keď som
videla, s akým záujmom verejnosti sa otvorenie výstavy
stretlo. Veď osobne bol prítomný tak primátor Popradu pán
Ing. Jozef Švagerko ako i J.E. otec biskup Viliam Judák.
V deň výstavy popradská pošta používala príležitostnú
poštovú pečiatku k výstave „RELIGFILA 28.4.2017“.
Pozitívne hodnotím, že pracovníčky pošty priviezli so sebou
dostatok známok s kresťanskou tematikou.
Z výstavy sme sa presunuli naspäť do Charity, kde sa
o 19,00 hod konala slávnostná večera. Potešilo ma, že naše
pozvanie prijali i dvaja maďarskí gabrielisti z Tatabánye. Boli
živým dôkazom toho, ako sa dá pri dobrej vôli prekonať
jazyková bariéra. Aktívne sa zúčastňovali celého nášho
programu, vrátane slávenia svätých omší. Ich prítomnosť
bola obohatením nášho stretnutia a dúfam, že i oni sa cítili
medzi nami príjemne. Po večeri nasledoval príhovor nášho
predsedu a ocenenie činnosti aktívnych členov. Myslím, že
sa nám podarilo zabezpečiť veľmi hodnotné ceny a potešiť všetkých ocenených. Asi
najväčším prekvapením bolo Požehnanie od Svätého Otca, ale i tohtoročná novinka
z pera J.E. otca biskupa Judáka „Boží priatelia“ či publikácia k 1150.výročiu príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu boli určite dôstojnou odmenou za prácu vykonanú
v prospech Spoločenstva. My členovia sme nezabudli na nášho predsedu – vdp. Vallu,
ktorý sa dožil v marci tohto roku významného životného jubilea a tak piatkový večer sa
niesol i v duchu oslavy jeho narodenín. No a potom sa až do neskorej noci filatelizovalo,
diskutovalo, nakupovalo a predávalo...

Viem, že mnohí ste si už v piatok začali
pozerať filatalistickú Kroniku, ktorú zostavil vdp. Vallo. Je kvalitne spracovaná tak po
odbornej ako i technickej stránke a osobne ju považujem za reprezentatívne dielo,
mapujúce každé jedno stretnutie. Čitateľovi poskytuje prehľad o najdôležitejších
momentoch v našej činnosti. Osobne ma dojalo jej venovanie zosnulým členom nášho
Spoločenstva. Naviac, Kronika obsahovala
číslovanú černotlač Madony z Ľubice
s originál podpisom F. Horňáka a dva poštové lístky s prítlačou, pripomínajúcou 25.
výročie kresťanskej filatelie na Slovensku. Jeden lístok bol opečiatkovaný už spomínanou
pečiatkou RELIGFILA. Druhá pečiatka sa tematicky viazala na samotné 25. výročie SSG
a miesto nášho stretnutia (Dolný Smokovec 28.4.2017).
Sobota bola rokovacím dňom a my sme mali svoje pravidelné jarné stretnutie
s tradičným programom. O jedenástej hodine nasledovalo slávenie svätej omše v kaplnke
Charitného domova, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Viliam Judák, nitriansky
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biskup a protektor nášho spoločenstva. Myslím, že toto bol jeden z okamihov, ktorý sa
hlboko zapísal do mysle mnohých z nás. Jeho kázeň, ktorá bola akoby osobným
príhovorom ku každému prítomnému, bola obohatená aj informáciami o činnosti nášho
Spoločenstva. Mimoriadne dobre mi padlo počuť z jeho úst slová uznania na adresu
nášho predsedu. Po svätej omši zotrval s nami na obede a tak sme viacerí využili
príležitosť a dali si otcovi biskupovi podpísať jeho knihy.
Sobotňajšie popoludnie nemalo pevne stanovený program. Niektorí sa vybrali
navštíviť výstavu v Poprade, iní sa rozhodli pre vychádzku po Smokovci či blízkom okolí.
Mnohí však ostali v Charite a venovali
sa filatelii či priateľským diskusiám.
V takom duchu sa niesli predovšetkým
piatkový a sobotňajší večer. Vy, ktorí ste
tam boli si určite spomeniete na
miestnosť, kde boli porozkladané
albumy a rôzny filatelistický materiál.
Aké ticho tam panovalo, ako sústredene
sme prechádzali jednotlivé albumy
a hľadali to „svoje“.
Nedeľa, ráno sv. omša a potom ešte nejaké výmeny a bol to deň lúčenia, keďže
sme sa po obede zberali do svojich domovov.
Niektorých z vás som oslovila s otázkou, čo vám najviac ostalo v pamäti z nášho
jarného zasadnutia. Ja si ho budem pamätať ako stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu
priateľstva a porozumenia. K jeho vrcholom pre mňa patrili obe sväté omše. S úctou
spomínam na milé sestričky, s ktorých pozornosťou sme sa stretávali na každom kroku
a pritom boli takmer neviditeľné. A osobne ma veľmi potešilo zoznámenie sa s pánom
Nyékim, naším druhým najstarším členom a človekom s obdivuhodným prehľadom a duševnou sviežosťou. Nepochybujem, že je tomu tak i vďaka nášmu spoločnému koníčku.
Na záver by som sa chcela poďakovať vám všetkým, ktorí ste prišli na naše
stretnutie. Svojou prítomnosťou ste každý jeden prispeli k príjemnej a pohodovej
atmosfére, ktorá tam vznikla. Už teraz sa osobne teším na naše jesenné stretnutie.
Ľuba Tarabová

Minianketa alebo vaše postrehy...
V jeden neskorý júnový večer som telefonovala s naším predsedom vdp. Vallom
o pripravovaných príspevkoch do bulletinu Sv. Gabriel. Ani sama neviem ako, ale
presvedčil ma, že som mala napísať medziiným článok o našom jubilejnom 52. jarnom
stretnutí v Dolnom Smokovci. V ten spomínaný júnový večer odznela otázka, ako bolo
vlastne toto trojdňové podujatie vnímané vami, našimi členmi, prípadne vašimi rodinnými
príslušníkmi? Zažili sme spolu – pevne verím, že pre väčšinu z vás – tri príjemné dni.
A tak sa zrodil nápad urobiť minianketu a zistiť, čo vás najviac oslovilo počas nášho
jarného stretnutia. Veď je to prirodzené, že i napriek spoločnému zdieľaniu nášho jubilea
nastal istý moment, ktorý vám utkvel v pamäti viac ako iné.
Pre krátkosť času bola anketa časovo ohraničená a jediná anketová otázka znela:
“Čo Ťa/Vás najviac oslovilo na tohtoročnom jubilejnom stretnutí v D. Smokovci?“
Toto sú vaše postrehy...
Vydrová Katka: Nemusím veľa rozmýšľať, ale mňa najviac oslovila prítomnosť Otca
biskupa Mons. Judáka. Napriek nepriaznivému počasiu prišiel medzi nás a spoločne sme
s ním slávili svätú omšu. Ale tie milé sestry, ktoré sa starali o nás, aj to bolo
krásne. Krásne spomienky mám nielen ja, ale aj hostia z Tatabánye, z Maďarska.
Rodina Mošaťová: Naše spomienky na naše jubilejné stretnutie sú len a len tie
najlepšie. Celé stretnutie sa nieslo v duchu vysokej spoločenskej a priateľskej úrovne.
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Pohoda, ktorá tam vládla, sa prejavila aj v tom, že už pred raňajkami sedeli mnohí
filatelisti v miestnosti, ktorá poskytovala nepreberné množstvo filatelistického materiálu.
Ubytovanie, strava, ochota personálu splniť každé naše želanie. No vdp. Vallo bol
hostiteľom s otvoreným srdcom a veľkou pohostinnosťou. Bolo to jubileum, na ktorom sa
zišla jedna veľká rodina. A to celé v prostredí Vysokých Tatier, ktoré nás najskôr poliali
vodou a nakoniec sa ukázali v celej svojej kráse, ani sa nám nechcelo ísť domov.
Dobál Hubert: Môj osobný názor na stretnutie môžem hodnotiť a zaradiť do veľmi
zaujímavej, jubilejnej, príjemnej, duchovnej, pohostinnej, mimoriadne zaujímavej akcie,
spojenej s výstavou exponátov našich členov, rozdelenej do Popradu, do Dolného
Smokovca a v podstate aj do Spišskej Novej Vsi. Mal som tú možnosť, že som bol na
všetkých troch miestach, keďže ma mimoriadne potešila výzva nášho predsedu, aby som
vystavil svoj exponát v Poprade a v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti jubilea nášho
Spoločenstva. Konečne sme mali možnosť vidieť našich vystavovateľov a to hneď v
dvoch mestách na Spiši. Veľmi ma potešilo, že som mohol osobne prezentovať J.E. prof.
ThDr. Mons. Viliamovi Judákovi, PhD. časť svojej zbierky Vianoce, ktorú som vystavoval
a ktorú prezentujem ako komunikáciu medzi ľuďmi v milostivom adventnom čase , keďže
naše zberateľské úsilie je svetlom a soľou vo filatelii, si myslím a v tom úsilí som si vždy
odložil do svojej zbierky poštovo-historický filatelistický materiál, hoci ani vo sne by ma
nenapadlo, že niekedy v budúcnosti príde doba, že časť zbierky aj vystavím. Program a
pobyt bol vydarený v Charitnom domove, stretnutia s dlhoročnými filatelistami, ale aj s
novými celkom zaujímavé, ale škoda, že už chýbali dlhoroční členovia.
Rodina Ragulová: Priateľská atmosféra, krásne prostredie, len škoda, že nám počasie
celkom neprialo. A potom to bolo slávenie svätej omše s Otcom biskupom
Mons. Judákom. Starostlivosť sestričiek, ich pozornosť a výborná káva, ktorú servírovali.
A doposiaľ sa smejeme na našom nevydarenom súkromnom výlete do Kežmarku, kde
boli všetky kostolíky pozamykané, fúkalo a bola riadna zima.
Iglárová Jožka: Rada si
spomínam
na 25. výročie
SSG v Tatrách. Keď by som
chcela povedať, čo ma najviac
zaujalo, tak by som pravdivo
odpovedala: „Všetko“. Najprv
to bola predstava, že po
mnohých rokoch budem opäť
v Tatrách. Na výstave v kostole Sv. Cyrila a Metoda
v Poprade som sa niekoľkokrát vrátila k výstavným plochám so známkami, ktoré
vydala Vatikánska pošta. Pre
mňa (som v Bratstve laikov
sv. Dominika) bolo vzácne vidieť známky mnohých svätých z dominikánskej rodiny.
Výborná slávnostná večera v Charitnom dome bola príležitosťou aj na stretnutie a
rozhovory s priateľmi. Slávnostnú atmosféru umocnilo aj to, že nás bolo veľa.
Nezabudnuteľná bola sv. omša s dôstojným pánom biskupom Judákom v sobotu.
Potešilo ma, že sa zaujíma aj o naše filatelistické spoločenstvo. Zaujímavé bolo vojsť do
miestnosti, kde sa prezeral filatelistický materiál. Bolo tu úplné ticho. Každý bol úplne
ponorený do sveta známok. Nakoniec prechádzka po okolí Charitného Domu, krásna
tatranská príroda, príjemná atmosféra, láskavé sestričky, na to všetko si rada spomínam.
Bednárová Anka: Stretnutie v Tatrách bolo prekrásne a som vďačná nášmu dôstojnému
pánovi, že to pre nás zorganizoval. Mne sa veľmi páčila sv. omša s pánom biskupom,
priateľská, bratská atmosféra medzi nami gabrielistami a to všetko v nádhernej Božej
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prírode s perfektným ubytovaním a milými sestričkami. Aj Tebe Ľubka chcem poďakovať
za Tvoju obetavú prácu pre nás.
Šajgalík Milan: Bolo veľa pekných zážitkov aj problém s veselým koncom... Tak aspoň
jeden: Na stretnutí boli medzi nami aj priatelia gabrielisti z Maďarska. Rodina Kvantových
(spolu s p. Vydrovou - pre zdolanie jazykovej bariéry) ich vzala na spoznávací výlet po
Tatrách. Po návrate som sa ich spytoval na dojmy. Bolo to pre nich zvláštne, že v
dolinách sme mali všetko zelené, naplno rozkvitnuté a oni sa dostali do pásma snehu. To
nie je nič zvláštne - pre nás. Ale veľmi sa mi páčila odpoveď, vyjadrenie gabrielistu: "Ešte
nikdy sme neboli tak blízko k Nebesám". Oni - z maďarských nížin, zrazu v slovenských
veľhorách, v takých výškach, kde sa dostali až do nadoblačných výšin!
Záhorňácky Stanislav: 25. jubilejné stretnutie v Dolnom Smokovci sa uskutočnilo v
krásnej prírode s výhľadom na tatranské končiare (len počasie nám neprialo), ubytovanie
a strava bola výborná - sestričky boli milé, príjemné a veľmi ochotné. Celé stretnutie
prebehlo v dobrej nálade, členovia sa vyžili materiálne aj duchovne, ja by som na tom nič
nemenil a chcel by som sa poďakovať nášmu predsedovi za jeho obetavosť.
V úvode som písala, že anketovú otázku som zaslala tým členom, ktorí sa osobne
zúčastnili nášho jarného stretnutia a na ktorých som mala mailové adresy. Nedopatrením
som mail zaslala i členovi, ktorý sa ho nezúčastnil, ale zaslal mi nasledovnú odpoveď:
Šutka Gabriel: Jubilejného stretnutia som sa nezúčastnil, ale milo ma prekvapil Bulletin
za celé obdobie 1992-2016 a príležitostné pečiatky. Spracovanie bulletinu je na
vynikajúcej úrovni, veľa farebných obrázkov, prehľadne spracovaná kronika. Radosť čítať
a pozerať! S radosťou sa budem k štúdiu Bulletinu 1992-2016 vracať najmä počas
zimných mesiacov ďalších rokov.
Čo dodať na záver? Myslím, že pre organizátora akéhokoľvek podujatia je spätná
väzba vždy mimoriadne dôležitá. Vzhľadom na charakter nášho 52. stretnutia i jeho
príprava bola náročnejšia a vyžiadala si nepomerne viac času. Určite si viacerí z vás
spomenú, že napríklad rozhodnutie o spracovaní Kroniky odznelo už na jarnom stretnutí
minulý rok. Faktom však je, že tí, ktorí boli v Charitnom dome, vytvorili atmosféru plnú
porozumenia, priateľstva, úcty. Toto bol silný okamih pre mňa. Tým druhým bolo
zoznámenie sa s pánom Nyékim, naším druhým najstarším členom a človekom
s obdivuhodným prehľadom a duševnou sviežosťou. Nepochybujem, že je tomu tak
i vďaka nášmu spoločnému koníčku.
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste si našli čas a zaslali mi svoju odpoveď.
Ľuba Tarabová

Religfila Poprad a Spišreligfila 2017 Spišská Nová Ves
Dve nesúťažné výstavy s religióznymi exponátmi sa uskutočnili v priebehu
mesiaca v dvoch spišských mestách Poprad a Spišská Nová Ves.
Popradská Religfila bola súčasťou osláv 25.výročia vzniku SSG.
Slávnostne bola otvorená v piatok 28.apríla 2017 v pastoračnom
centre kostola sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade. Na 80
výstavných plochách vystavovalo 9 našich gabrielistov 23 exponátov.
Výstava trvala do 7.mája. Otvorenia sa zúčastnil i náš protektor otec
biskup Viliam Judák a primátor Popradu Ing. Jozef Švagerko
a samozrejme viacerí naši gabrielisti a filatelisti z Popradu a okolia. Výstavu navštívilo
niekoľko sto ľudí zvlášť z radov deti a mládeže. Vďaka patrí popradským filatelistom, ktorí
prijali ponuku zhostiť sa tejto výstavy z príležitosti nášho jubilea.
Výstava akoby pokračovala v Spišskej Novej Vsi pod názvom Spišreligfila 2017.
V podstate tie isté exponáty (okrem troch) boli vystavené od 17.mája do 6.júna
v priestoroch Multifunkčného energetického a baníckeho centra v SNV. Otvorenie 7

v stredu 17.mája - bolo veľkolepé a bolo spojené i s krátkym
koncertom miestneho zboru. Opäť výstavu videlo niekoľko sto
návštevníkov a školské skupiny mali prehliadku výstavy spojenú
i s prednáškou o filatelii. Vďaka spišskonovoveským filatelistom za
propagáciu našej činnosti.
A pre úplnosť ešte zoznam exponátov:

Mária Barusová: - Ježiš Kristus a jeho Cirkev (80)
Ján Nyéki: - Neviem, či viem, čo je zázrak (48)
Katarína Vydrová: - Rafael Santi – knieža maliarov (16)
- Panna Mária na analógových pohľadniciach (16)
- kláštory a kostoly na analógových pohľadniciach (16)
Marián Žák: - Apoštolské cesty Jána Pavla II. na Slovensko (96)
Milan Móric (im memoriam): - Život Ježiša Krista a Panny Márie (80)
- Kríž – symbol kresťanstva (16)
Hubert Dobál: - Vianoce (80)
Karol Milan: - Prerománske a románske pamiatky Slovenska (16)
- Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby (32)
- Slovak gold slovenským poštovým známkam (16)
Milan Šajgalík: - Vďaka vám sv. Cyril a Metod (80)
- Cyrilo-metodská cesta a Nitra (16)
- Zoborský kláštor a katedrála v Nitre (16)
- Gorazd – sedempočetník (16)
- Ján Pavol II. – vzácna návšteva (16)
Ján Vallo: - Pútnik pokoja (112)
- Vatikán (224)
- Spoločenstvo Sv. Gabriel – filatelistická kronika (176)
- Vatikán – Pavol VI. (80)
- Nitrianske biskupstvo (16)
- Prišla na svet Láska (16)

V Spišskej Novej Vsi chýbali exponáty vyznačené v zozname kurzívou a namiesto
nich boli exponáty spišskonovoveských filatelistov.
Myslím si, že obidve výstavy boli na veľmi solídnej filatelistickej úrovni a prispeli
k propagácii kresťanskej filatelie na Spiši (dúfam, že sa to odzrkadlí i v nejakom novom
členovi SSG z tohto regiónu). Ešte raz vďaka organizátorom i vystavovateľom.
JV

60.výročie založenia poľského Sv.Gabriela
Nielen slovenskí gabrielisti ale i poľskí mali tento rok dôvod na oslavu. Naši poľskí
priatelia si 3.júna tohto roku pripomenuli 60.výročie vzniku filatelistického Klubu
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sv. Gabriela.K tomuto významnému jubileu sme im prišli i my zablahoželať a aspoň
krátko podiskutovať.

A tak, v piatok večer okolo 22,00 hod vyrazila naša 3-členná skupina (vdp. Vallo,
Stanko Záhorňacký a ja) do poľskej Poznane. Mimochodom, toto mesto je i pre nás
významné, lebo práve tu naše spoločenstvo pred 25-mi rokmi vstúpilo do Weltbundu.
Program začínal slávnostnou svätou omšou vo františkánskom kostole sv. Antona
Paduánskeho o desiatej hodine. Vzhľadom na to, že na miesto určenia sme prišli
v skorých ranných hodinách (4,00 hod.), mali sme čas na prehliadku historickej časti
mesta. Poznaň je metropolou Veľko-poľského vojvodstva, jedno z najstarších a piate
najväčšie poľské mesto. Nachádza sa na rieke Warte, vďaka čomu je dôležitým
dopravným uzlom medzi Berlínom a Waršavou. Od počiatku bolo pevnosťou a zároveň
významným kultúrnym a politickým centrom. Svoje sídlo si tu zriadil prvý historicky
doložený vodca kmeňa Polanov, Mešek I. V r.968 tu vzniklo prvé poľské biskupstvo (my
sme s istou hrdosťou skonštatovali, že naše starobylé Nitrianske je ešte staršie).
Poznanská katedrála sv. Petra a Pavla na Tumskom ostrove, postavená v polovici
desiateho storočia je najstaršou poľskou katedrálou, pričom od r. 1962 je to basilica
minor. V katedrále sú pochovaní Piastovci vrátane Meška I. Všetci traja sme veľmi
ľutovali, že sme nemohli navštíviť toto slávne históriou presiaknuté miesto, pretože
katedrála bola v tak skorých hodinách zatvorená. Mňa osobne zaujalo historické centrum
– Staré Mesto a jeho námestie „Stary Rynek“, ktorému dominuje renesančná radnica
a meštianske domy. Radnica svoju súčasnú podobu získala v 16. storočí, má výraznú
vežu s orlojom a hodinami, ktoré majú v dolnom rohu dve mechanické kozy. Tie sa vždy
na pravé poludnie rozhýbu... Zaujímavý bol i dom, kde bola umiestnená váha – nazývaný
„Waga miejska“, kde sa kvôli kontrole prevažoval tovar. V r.1793 sa pri druhom delení
Poľska stalo mesto súčasťou Pruska a po zjednotení nemeckých štátov súčasťou
Nemeckého cisárstva (1871). Počas druhej svetovej vojny sa mohli bohoslužby v celom
meste slúžiť iba v troch Nemcami určených kostoloch. Františkánsky kostol sv. Antona
Paduánskeho k nim patril a slúžil výhradne pre duchovné potreby nemeckých občanov.
Základný kameň pod stavbu spomínaného kostola bol položený v r.1668. V kostole sa
nachádza svätyňa (sanktuarium) s obrazom Panny Márie Zázračnej, patrónky sanktuaria
i Poznane. Samotný obraz neveľkého formátu je bohato zdobený a bol uznaný za
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zázračný v r.1699. V r.1968 – počas osláv 300.výročia položenia základného kameňa pod
kostol a tisíceho výročia vzniku prvého poľského biskupstva bol obraz korunovaný
pápežskými korunami. Obrad korunovácie vykonali kardinál Wyszynsky, kardinál Wojtyla
a arcibiskup Baraniak.
Slávnostná sv. omša, ktorú v tomto kostole
pri príležitosti jubilea našich susedov slúžil i náš
vdp. Vallo bola veľkým duchovným zážitkom
a zúčastnili sa jej mnohí gabrielisti spolu so svojimi
rodinnými príslušníkmi.

Po sv. omši sme sa potom
presunuli na schôdzku. Vzhľadom na teritoriálnu veľkosť Poľska pracujú poľskí gabrielisti trochu inak ako my. Základom
pre ich činnosť sú kluby, ktoré zastrešujú celú činnosť a organizujú stretnutia svojich
členov. A tak na tomto slávnostnom stretnutí boli prítomní zástupcovia jednotlivých klubov.
Každý z nich poinformoval o pripravovaných výstavách a iných plánovaných aktivitách.
Boli sme veľmi radi, že sme mohli všetkým klubovým zástupcom odovzdať našu Kroniku,
spracovanú k 25. výročiu SSG spolu s pohárom.
Po skončení rokovania sme pokračovali v diskusii pri chutnom obede. I naši poľskí
priatelia majú obdobné problémy ako my: zvyšujúci sa vek členov, malý záujem mladých
ľudí o filateliu. Pre mňa bolo prekvapujúce zistenie, že sú financovaní výhradne
z vyzbieraných členských príspevkov. A potom ma zaujal rozsah poľského emisného
plánu (cca 100 známok ročne).
Domov sme sa šťastlivo vrátili po cca 26 hodinách, plní nových dojmov a zážitkov.
Úprimne ďakujem za všetky prejavy priateľstva, sympatií a pozornosti, ktoré sa nám
dostali od našich poľských priateľov. Do ich ďalšej činnosti im prajem veľa zdravia, elánu
a Božej milosti.
Ľuba Tarabová

Andrej Radlinský – neúnavný v šírení cyrilometodskej pamiatky
V obetavej, vytrvalej službe národu strávilo život mnoho oravských rodákov –
Bernolák, Hatala, Kukučín, Hviezdoslav a. i. Andrej Radlinský, narodený 8. júla 1817
v Dolnom Kubíne, je jedným z nich. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Ružomberku,
Kremnici a v Budíne, teológiu v Trnave a Viedni, kde bol r. 1841 vysvätený za kňaza.
Jeho verejná činnosť sa rozvinula v Banskej Štiavnici, kde r. 1847 začal vydávať svoje
Poklady kazateľského rečníctva. Od r. 1850 vydával časopis Cyrill a Method (redigoval
ho J. Palárik s J. Slottom). Krátko bol i redaktorom Katolíckych novín pre obecný ľud,
vychádzajúce od r. 1852 v Pešti. Významná bola jeho spolupráca s Frankom Sasinkom,
ktorý počas štúdií zložil pieseň k Cyrilovi a Metodovi a úcta ku kultúrnemu apoštolátu
solúnskych bratov ich spájala na dlhé roky. Pomáhal pri zakladaní Matice slovenskej a za
zásluhy pri zakladaní Spolku sv. Vojtecha v r. 1870v Trnave bol zvolený doživotným
čestným predsedom. Tisíce výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu ho
zastihlo v Kútoch, kde bol farárom od r. 1861. O dva roky neskôr, 10. júla viedol veriacich
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na Velehrad pod namaľovanou zástavou s výjavom, ako Rastislav víta svätých bratov
s nápisom: Príchod sv.Cyrilla a Methoda na Velehrad r. 863.
Básnik Viliam Turčány v básni Andrej Radlinský, zakladateľ Spolku sv. Vojtecha, zo
zbierky Oheň z neho, má o. i. niekoľko veršov:
Radlinského (doň v našej ulici
vústi i celá cesta Bernoláka),
keď odobral sa aj rok tisíci
od Cyrila – tak v jeho brázde zláka
vzor Vojtechov, že národ k Matici
pridá i jeho Spolok pre Slováka,
čo vráti vlasti Dunaj, Moravu,
Hron, Nitru, Váh aj Oravu.
Vždy Orava nám orávala s Váhom
Zem k Orave, k nej sa upína,
že chce kraj celý zaliať večným blahom
aj Slaničan, aj rodák z Kubína!
V Trnave, na deň vydania známky k jeho 200. výročiu narodenia, plánuje Spolok
sv. Vojtecha v spolupráci s KF Tirnavia pripraviť inauguráciu tejto známky. Pamätná
tabuľa Andreja Radlinského na budove Spolku na Radlinského ul. v Trnave bude
dôstojným miestom pre kyticu kvetov venovanú tomuto národovcovi, natrvalo
zapísanému v kultúrnych dejinách Slovenska.
J. Mička

Zakopané – Poľská Fatima
Zakopane má 28.000 obyvateľov a je vzdialené 20
km od Slovenských hraníc. Je známe aj ako zimné hlavné
mesto Poľska. Nachádza sa na úpätí Tatier pod Gievontom
(1895 m) národným vrchom Poliakov. Na prelome XIX.
a XX.storočia veriaci Zakopaného postavili na Gievonte
železný kríž. Keď je dobrá viditeľnosť, kríž vidieť aj
z Oravy, zo známeho termálneho kúpaliska Oravice.
Na začiatku pobožnosti k Panne Márii Fatimskej v Zakopanom bolo zasvätenie
Poľska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v roku 1946. Bola to odpoveď na výzvu
Matky Božej z Fatimy, ktorá prosila o zasvätenia sveta jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Pallotíni prijali jej výzvu a začali v Poľsku organizovať modlitbové stretnutia na prvé
soboty mesiaca, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime. Keď chceli zriadiť stredisko z
ktorého sa bude ďalej šíriť posolstvo Panny Márie Fatimskej, Božia prozreteľnosť vybrala
Zakopane. Už v roku 1950 tu bol položený základ dnešného FATIMSKÉHO CENTRA,
ktoré je vzdialené 4 km od centra Zakopaného.
V roku 1951 sa začala stavať prvá kaplnka zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Vysvätil ju 11.októbra 1959 krakovský arcibiskup Baziak. V tom istom roku
fatimský biskup odovzdal prímasovi Wyszyńskému sochu Panny Mária Fatimskej. Už
6.októbra 1961 bola v Zakopanom a odtiaľ putovala niekoľko rokov po Poľsku. Pollotíni
robili vo farnostiach tzv. ružencové duchovné cvičenia, spojené s návštevou sochy Panny
Márie Fatimskej.
Po oprave sochu Panny Márie Fatimskej 21.októbra 1987 Ján Pavol II. korunoval
na námestí sv. Petra v Ríme. Vtedy pápež povedal: „Koruna na hlave Najsvätejšej Matky
má pripomínať to, čo Božia Matka urobila pre svoj ľud.“
Aj 13.mája 1981 keď bol spáchaný atentát na pápeža, sa ľudia práve modlili
v kaplnke ruženec. Keď sa dozvedeli o atentáte prerušili modlitbu, nastalo hlboké ticho,
ktoré bolo prerušovane šepotom: „ Ježišu, zmiluj sa !“ Hneď potom sa slúžila sv. omša za
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záchranu života Jána Pavla II. V prvých hodinách po atentáte, bolo prijaté dôležité
rozhodnutie: „Ak Boh zachráni život Jána Pavla II., na tomto mieste postavíme kostol z
vďaky za záchranu života Najvyššieho Pastiera.“ Najsvätejšia Panna zachránila život
Svätého Otca; toto potvrdil aj samotný pápež! A poliaci dodržali sľub.

13.mája 1989, kardinál Macharski položil základný kameň nového kostola. Kameň
bol dovezený z hrobu sv. Petra a z miesta kde sa vo Fatime prvý raz zjavila Panna Mária
deťom. Krásny kostol bol dokončený v roku 1992 a je zasvätený Panne Márii Fatimskej.
Posvätil ho Ján Pavol II. 7.júna 1997 počas svojej šiestej cesty do rodného Poľska.
Nádherný interiér kostola je celý z dreva a veľmi bohato vyrezávaný. Keď pútnik
zastane na prahu kostola, nevie čo má obdivovať. Ja som začala najprv ďakovať Bohu,
za ruky, ktoré túto krasu vytvorili. Poliaci hovoria, že najkrajšia je bohato vyrezávaná
spovednica, ale ozaj pekné je tu všetko.
- Na hlavnom oltári Panna Mária Fatimská v nadživotnej veľkosti.
- Svetlo rozjasňujúce interiér chrámu prechádza viacerými vitrážami. Tie mlčky rozprávajú dejiny fatimského zjavenia.
- Krásna drevená krížová cesta. Dve zastavenia ukazujú na spojenie Jána Pavla II.
s Ježišom v jeho utrpení. Pri V. zastavení Ján Pavol II. namiesto Šimona pomáha
Ježišovi niesť kríž. Pri XII. zastavení pod krížom zomierajúceho Krista je jeho Matka a na
mieste apoštola Jána – pápež Ján Pavol II.
- Po oboch stranách sú oltáre blahorečených detí z Fatimy: Františka a Hyacinty.
- Aj oltáre Fatimských apoštolov: Oltár, ktorý ukazuje Pannu Máriu s blahoslaveným
Františkom a blahoslavenou Hyacintov, sestru Luciou a Jana Pavla II. Oproti je „Oltár
pápežskej výzvy“, tu Svätý Otec pripomína slova, ktoré odzneli v Zakopanom v júni 1997:
„Hore srdcia!“ Stanúc pred týmto oltárom, uvedomujeme si cieľ našej životnej cesty. Tým
cieľom je šťastie v nebi. A cestou hore je kríž.
Sanktuárium je dôkazom prítomnosti Boha medzi ľuďmi. Tu sa pútnikom prihovára
Panna Mária prostredníctvom rôznych symbolov, ktoré pomáhajú cítiť jej teplo
a materinskú ochranu. Všetko čo sa tu nachádza, slúži modlitbe, stíšeniu, kontemplácii.
Pamätajme na to, keď vstupujeme do svätyne, keď sa prechádzame v parku. Tu všade sa
stretneme s Pánom. Veď na jeho chválu vzniklo aj toto pútnické miesto. Pútnik: „Pripoj sa
k Márii a chváľ Boha. Započúvaj sa do fatimského posolstva. Možno pochopíš, že jej
výzva je určená aj tebe.“
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Celý park je aj miestom, venovaným tichej modlitbe a rozjímaniu o mariánskej ceste,
ktorou každý deň kráčal Svätý Otec. Je tu tiež niekoľko kaplniek s sôch, ktoré
pripomínajú Poliakom ich veľkého rodáka Jána Pavla II.
- Ružencový múr obkolesujúci
Sanktuárium. Vo Fatime Panna Mária prosí,
o každodennú modlitbu ruženca. Preto je Sanktuárium miestom ružencovej modlitby. Ján
Pavol II. povedal: „Šiel som do Fatimy na púť ako väčšina z vás, s ružencom v ruke
s menom Panny Márie na perách.“
- Brána zasvätenia. Do Sanktuária sa vchádza cez bránu ovenčenú mariánskou
korunou a nápisom „Totus Tuus.“
- Socha Svätého Otca a kríž na Gievonte. Na prahu svätyne stojí socha Jána Pavla II.,
ktorý pozerá na tatranskú panorámu a vystiera ruky ku krížu na Gievonte.
- Socha anjela mieru. Anjel mieru sa zjavil deťom vo Fatime roku 1916. Bolo to
posledné zjavenie anjela deťom. Tu stoji biely anjel na kameni z miesta zjavenia. Kameň
na ktorom stál anjel bol prerezaný na polovicu. Jedna polovica zostala vo Fatime a druha
bola darovaná Sanktuáriu v Zakopanom.
- Pápežská kaplnka. Je to symbolický hrob s malou bielou sochou Svätého Otca. Nápis
na náhrobnom kamení nám pripomína deň, kedy Svätý Otec zomrel. „Ján Pavol II. 2.
apríla roku Pána 2005 o 21:37 večer.“
- Pápežský oltár v parku. Do parku bol prenesený oltár pri ktorom celebroval Svätý Otec
Ján Pavol II. sv. omšu 6. júna 1997 v Zakopanom vo farnosti pod Krokwia.
- Na ceste k Pápežskému oltáru sa stretneme s
mariánskymi prvkami duchovnosti Svätého Otca
Jána Pavla II. s jeho milovanými sochami
a mariánskymi obrazmi. V malých kaplnkách je
tu Matka Božia z Ludźmierza,
Kalwarie
Zebrzydov-skiej, Wadovic a tiež pápežom milovaná Panna
Mária z Guadalupe.
- Pomník Jana Pavla II. a kardinála Dziwisza. Dole v parku je aj pomník pápeža Jána
Pavla II. s jeho priateľom a sekretárom Stanislavom Dziwiszom. Pomník bol postavený
ešte za života Pápeža.
Bratstvo laikov sv. Dominika s ruženčiarmi z Hlohovca sme putovali do Poľskej
Fatimy 13.mája 2017 a môžem povedať, že je to jedno z najkrajších Mariánskych
pútnických miest. Možno aj preto, že všetko tu pripomína lásku a úctu Poliakov k ich
veľkému rodákovi Jánovi Pavlovi II. a to človeka dojíma. A ešte niečo, všetko je tu
neobyčajne harmonické, niekedy sa zdá ako by to ani nevytvoril človek.
Iglárová

Svätá Apolónia, panna a mučenica
O Apolóninom živote nevieme veľa. Apolónia bola
kresťanka a žila v Egypte za vlády rímskeho cisára Décia. Počas
dvojročnej vlády v rokoch 249-251 vydal zákony namierené proti
kresťanom, ktorých označil za vlastizradcov. Nariadil, aby všetci
poddaní obetovali rímskym bohom.
Zomrela v meste Alexandria, kde žili kresťania. Ako
vyplýva z listu alexandrijského biskupa Dionýzia, pohanský
mestský veštec predpovedal pohromu, nešťastie, pričom vinu
zvaľoval na kresťanov. Dav ľudí vyvolal nepokoje, ktoré sa zvrhli
na masaker. Drancovali kresťanské obydlia, zabíjali, lúpili. Medzi zajatými kresťanmi bola
aj Apolónia, staršia žena, ktorá sa v mladosti zasľúbila Bohu a uchovala si panenstvo.
Pohania sa zvlášť na nej vyvŕšili. Bili ju po tvári a veľkými kováčskymi kliešťami jej vytrhali
zuby. Vyhrážali sa jej, že ju upália, ak sa nevzdá kresťanstva. Odpovedala im tým, že sa
sama vrhla do plameňov.
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Vzhľadom k tomu, že zomrela z vlastnej vôle, nastali pochybnosti, či sa
nedopustila ťažkého hriechu – samovraždy. V 5. storočí sv. Augustín nakoniec vyriešil
túto záležitosť.

Sv. Apolóniu uctievajú východné cirkvi, uctievali ju aj
v nemecky hovoriacich krajinách, kde patrila medzi štrnástich svätých
pomocníkov. Hoci Apolónia podľa legendy by mala byť staršia žena,
zvyčajne je zobrazovaná ako mladá žena. V ruke drží kliešte
s vytrhnutým zubom. Pri príležitosti konania Svetového kongresu
zubných lekárov rakúska pošta vydala dňa 11.10. 1982 známku (Mi –
1721). Na prítlači F.D.C. je oltárny obraz z cisterciánskeho kláštora
Wilhering, ktorý je vzdialený 8 km od mesta Linz.
Sv. Apolónia je patrónkou zubných lekárov a ľudí trpiacich bolesťami zubov.
Katarína Vydrová

Sv. Rita z Cascie – svätá ruží

(560. výročie úmrtia)

Talianska augustiniánska mystička sv. Rita z Cascie (1381–1457) je veľkou
sväticou katolíckej Cirkvi a má význačné postavenie medzi stredovekými svätcami.
Žiarivá sila sv. Rity vychádza z jej vzorného života ako manželky, matky, vdovy
a rehoľníčky. Jej uctievanie je rozšírené po celom svete.
Narodila sa v Roccaporeno, blízko mestečka Cascia v roku 1381. Aj keď povedala
rodičom, že chce vstúpiť do kláštora, neoblomní rodičia ju prinútili v šestnástich rokoch
vydať sa za Pavla di Fernando Mancini. Bol prudkej a impulzívnej povahy. Z lásky k Bohu
znášala jeho nedostatky. Bola tichá, poslušná a vďaka jej modlitbám sa Pavol stával
čoraz lepším. Narodili sa im dvaja synovia a žili šťastne. Ritin život bol otrasený vraždou
manžela zabitého pre rodové spory. Namiesto nenávisti Rita dokázala uskutočniť Kristovo
posolstvo a odpustila vrahom. Jej dvaja synovia sa rozhodli, že otca pomstia. Rita sa
modlila, aby si ich radšej Boh povolal, než aby spáchali smrteľný hriech. Synovia onedlho
zomreli počas epidémie. Rita, vdova a osamelá vo veku 36 rokov, mohla uskutočniť
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dávnu túžbu a vstúpiť do austiniánskeho kláštora sv. Magdalény v Cascii, kde slúžila
Bohu a blížnym s radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam.
Jej chudobná cela, v ktorej prežila 40 rokov sa zachovala dodnes. Ritin kláštorný
život sa vyznačoval vrúcnou láskou ku Kristovi. Žiadala si mať účasť na jeho bolestiach
umučenia a Pán ju uspokojil ranou na čele. Posledných 15 rokov nosila na čele stigmu,
a preto je zobrazovaná s tŕňom na čele. Rita zomrela 22. mája 1457. Jej pozostatky
odpočívajú v krištáľovej urne v sanktuáriu augustiniáskeho chrámu v Cascii. Dnes Cascia
patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku.

Pri príležitosti 500. výročia
úmrtia sv. Rity Vatikánska poštová správa vydala známku
v troch farebných odtieňoch (Mi
256–258). Je vyobrazená s atribútmi – ružami a stigmou na
čele. Blahorečená bola v r.1627
pápe-žom Urbanom VIII.. V roku
1900 ju pápež Lev XIII. svätorečil.
Katarína Vydrová

Zo života kňaza ThDr. Jozefa Tisu
Časť 2. - Činnosť kňaza a politika od roku 1920 do roku 1935 (Filatelistické spracovanie)

Kým v Oščadnici začínajúci kaplán ThDr. Jozef Tiso prišiel
do styku s jednou so sociálne najbiednejších farností, po preložení do Rajca spoznal spoločenské pomery remeselnícko – robotníckeho mestečka. Neskôr po preložení do Bánoviec nad Bebravou to bolo typické mestečko, blízke jeho rodnej Bytči, ktoré
predstavovalo priemer slovenských spoločenských, kultúrnych i
náboženských centier. Mesto malo dva kostoly: jeden na cintoríne
z 15.storočia a väčší kostol Najsvätejšej Trojice.
Mladý kaplán sa spoznával s veriacimi, so zástupcami
mesta. Spoznal sa aj s tam pôsobiacim advokátom a básnikom
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Jankom Jesenským (1874 -1945) (Pof. č. 806). Kaplán ThDr. Jozef Tiso sa venoval
publicistike. Oprávňovali ho k tomu značné vedomosti. Keď Andrej Hlinka 16.1.1919 začal
vydávať denník Slovák, kaplán ThDr. Jozef Tiso bol plodným prispievateľom.
V diecéznej Nitre ThDr. J. Tiso obnovil vydávanie časopisu pre kňazov Duchovný
pastier a v roku 1920 bol iniciátorom založenia mládežníckeho časopisu Tatranský orol.
Do časopisu prispieval článkami, úvahami, názormi, ktoré sa vždy snažil podložiť
argumentom. Keď v decembri 1920 pápež Benedikt XV. (Vatikán Michel 92-95) menoval
prvých troch biskupov, ThDr. Jozef Tiso, ako biskupský tajomník bol poverený
organizovaním slávnostnej vysviacky na deň 13.2.1921. Na počesť tohto aktu prišiel z
Prahy pápežský nuncius (Pofis č. 2620 a chrám sv. Víta). Keď sa novým nitrianskym
biskupom stal Mons. ThDr. Karol Kmeťko, viacročný dušpastier na fare v Tepličke nad
Váhom, vybral si ThDr. Jozefa Tisu za osobného sekretára a potvrdil ho vo funkcii
Promotor iustitiae, teda prokurátora pri cirkevnom súde. Totiž ThDr. Jozef Tiso, veľmi
dobre ovládal cirkevné právo. Pápež prijal návrh, aby ThDr. Jotef Tiso bol menovaný
titulom Monsignor. Bolo to ocenenie schopností i obetavosti 34 ročného kňaza.

Na zjazde Slovenskej ľudovej strany v Žiline 3.8.1922 (Slovensko č. 116)
ThDr. Jozef Tiso bol tvorcom memoranda, v ktorom sa uviedli sťažnosti Slovákov v
novom štáte. Memorandum bolo určené prezidentovi republiky T. G. Masarykovi (Pof. č.
140 a i.). O ThDr. Tisovi bolo všeobecne známe, že je dobrý argumentačný rečník, dobrý
štylistik, preto mu Mons. Andrej Hlinka ponúkol funkciu šéfredaktora denníka Slovák.
ThDr. Jozef Tiso ponuku odmietol vzhľadom na značnú zaťaženosť vlastnými iniciatívami
i ďalšími, ktorými bol poverovaný cirkevnou vrchnosťou.
V roku 1921 na zhromaždení členov Orla v Bánovciach nad Bebravou ThDr. Tiso
hovoril o krivdách a o neprávosti pražského centralizmu voči slovenskému národu, ktorý
českí politici neuznávali. Reč opieral o argumenty. Český prokurátor ThDr. Tisu v roku
1923 obžaloval za prečin poburovania ľudu. Okresný súd v Trenčíne (Pof. č. 2013)
ThDr. Jozefa Tisu oslobodil, pretože nezistil naplnenie skutkovej podstaty prečinu, ale
prokurátor sa proti oslobodzujúcemu rozsudku odvolal. Krajský súd v Bratislave (Pof. č.
2290) ThDr. Jozefa Tisu odsúdil podmienečným trestom dvoch mesiacov na skúšobnú
dobu dvoch rokov a na zaplatenie pokuty 400 Kč. Ani to českého prokurátora
neuspokojilo. Proti rozsudku krajského súdu podal odvolanie na Najvyšší súd do Brna
(Pof. č. 1841), ktorý podmienečný trest zmenil na nepodmienečný. ThDr. Tiso musel
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nastúpiť výkon trestu odňatia slobody vo väznici v Trenčíne. Tým sa stal po Mons.
Andrejovi Hlinkovi druhým politickým väzňom v novom štáte. ThDr. Tiso aj vo väznici bol
činný. Prekladal a preložil z taliančiny dvojzväzkové dielo Život a učenie Ježiša Krista.
Po skončení výkonu trestu a krátkom pobyte v Nitre, nitriansky biskup poslal kňaza
ThDr. Jozefa Tisu na faru do Bánoviec nad Bebravou a súčasne mu zveril úrad
oblastného dekana.
ThDr. Jozef Tiso po zažitých skúsenostiach
s prokurátorom a justičnými
orgánmi
uvažoval
o vzdaní sa verejnej
politickej činnosti, ale
nitriansky biskup ho
povzbudil.
Dôvodil
tým, že práve on
svojim
intelektom,
uvážlivosťou, rozhodnosťou a rozhľadom
môže hodne vykonať
pre Cirkev i pre národ.
V Bánovciach kňaza
ThDr. Tisu už neviazalo toľko povinností k nitrianskej kúrii, ale zvyknutý na prácu, bol
ďalej činný. V Bánovciach sa okrem pastoračnej činnosti venoval ďalším aktivitám. Rád
debatoval na témy kultúry, literatúry, duševnú posilu čerpal z prameňa Písma. V krátkom
čase sa postaral o zriadenie materskej školy a schátralú budovu meštianskej školy nechal
úplne prebudovať. Po zrenovovaní školy bol na jej priečelí odhalený veľký nápis:
"Meštianska škola ThDr. Jozefa Tisu". Potom sa prácami zameral na kostol. Dal
renovovať presbytérium. V roku 1930 aj maľbu interiéru významným akad. maliarom
Petrom Júliusom Kernom (1881-1963). K bohatej činnosti ThDr. Jozefa Tisu v
Bánovciach nad Bebravou už len toľko, že založil Katolícky kruh mužov a Ženskú
katolícku jednotu. Členovia sa schádzali raz do mesiaca a za prítomnosti dekana
prehlbovali si náboženské presvedčenie a národné povedomie.
ThDr. Jozef Tiso naďalej uvažoval či má byť
činný v politike. Preto študoval históriu na témy Cirkev
a štát, kňazi a politika. Študoval životopisy významných cirkevných osobností. Napríklad životopis kardinála Rochefoucalda (1558-1645), ktorý bol predsedom politického orgánu Kráľovskej rady. Študoval
životopis kardinála Richelieu (1585-1642), ktorý bol štátnym sekretárom
pre zahraničné veci, študoval životopis kardinála Mazarina (1602-1661)
a ďalších cirkevných hodnostárov činných v štátnych funkciách. Porovnával doby, klady a zápory, ale aj čas a prostredie danej doby a oboznamoval sa aj s
históriou od Rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1876, keď najmä katolícki a
evanjelickí kňazi sa angažovali na obranu základných práv Slovákov a národnej identity.
Vzorom mu bol kňaz Mons. Andrej Hlinka (Slovensko č. 24-33 a ďalšie), ktorý viedol
Sloven-skú ľudovú stranu. Aj Martin Rázus, evanjelicky kňaz, predstaviteľ Slovenskej
národnej strany (Slovensko č. 93). Tiež kňaz Anton
Korošec, predstaviteľ Národnej rady Slovincov, biskup
Štrossmajer (1815-1905), vodca chorvátskej Národnej
strany a ďalší. Pravdou však je, že pápeži všeobecne s
neveľkým nadšením hľadeli na politickú činnosť kňazov,
ale ju nezakazovali.
Hlinková strana v župných volbách v roku 1923
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zaznamenala úspech. Stala sa najsilnejšou politickou stranou na Slovensku. Dňa
17.10.1925 strana dostala názov Hlinková slovenská ľudová strana a s tým názvom išla
do parlamentných volieb 15.11.1925. Hoci MUDr. Vavro Šrobár, zarytý čechoslovakista,
hovoril v pražskej vláde o členoch Hlinkovej strany ako o pomätencoch, o pomätení
zmyslov ľudákov, teda členov Hlinkovej strany, slovenský volič rozhodol inak: HSĽS
získala 23 poslaneckých a 12 senátorských mandátov. Poslancom sa stal aj kňaz ThDr.
Jozef Tiso. On na porade strany v Trnave 27. a 28.11.1925 (Pof. č. 2681) skoncipoval
Trnavský manifest. Tento manifest okrem iného požadoval, aby slovenský jazyk sa stal
úradným jazykom a jazykom vyučovacím na školách. Požadoval samostatnosť v rámci
samosprávy, starostlivosť o chudobných na Slovensku a najmä požadoval autonómiu tak,
ako ju obsahovala Pittsburská dohoda. Išlo o politicky podklad. Tento politický program
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany charakterizoval politický vývoj na Slovensku do roku
1939.
ThDr. Jozef Tiso v poslaneckej snemovni v Prahe vždy vystupoval pokojne s
racionálne fundovanou argumentáciou. Dôvodil, že v rokoch 1920 - 1924 sa muselo zo
Slovenska pre chudobu vysťahovať vyše 80 000 Slovákov, okrem desiatok tisíc, ktorí
museli odísť za sezónnou prácou do zahraničia. Poukázal na zlikvidovanie železiarni v
Krompachoch (Pof. č.1921), vo Zvolene (Slovensko č. 18) a i., kde sa vytvorili doliny
chudoby a hladu. Nikdy sa neuchýlil k osobným invektívam. Kritizoval zákon o župnom
zriadení platný len na Slovensku, ktorý bol v Prahe účelovo prijatý proti Hlinkovej strane.
Vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa rozhodlo, že jej
členovia pôjdu do vlády, čo v strane vyvolalo istý rozkol, pretože časť
členov bola proti tomu, aby členovia strany boli vo vláde. Prezident
republiky Masaryk menoval ThDr. Jozefa Tisu za ministra verejného
zdravotníctva a telesnej výchovy. ThDr. J. Tiso funkciu bral
zodpovedne, ako službu národu. Nebýval v paláci ako ostatní ministri,
ale v jednej cele kláštora, kde mal posteľ, dve stoličky a stôl. Na
Masaryka mal svoj názor od času, keď sa verejne vyslovil "Pryč od
Říma!" ThDr. J. Tiso za rok vo funkcii ministra zmodernizoval kúpele
Sliač, Červený kláštor, obnovil rekreačné a kúpeľné
objekty vo Vysokých Tatrách (Pof. č. 86 a 1007).
Ministrom bol aj v časti ďalšieho funkčného obdobia,
keď sa pričinil o rozvoj zdravotníckych služieb na
Slovensku. Hlavným cieľom však bolo zrušenie zákona
o župách, pretože ten mal spôsobiť (ako to napísal
český novinár Peroutka): Rozpustiť Slovensko v pojmu
žup jako kostku cukru ve sklenici vody".
Keď bol profesor JUDr. Tuka odsúdený v politickom procese na
15 rokov odňatia slobody za trestný čin vlastizrady za to, že napísal
článok Vakuum iuris (stav bezprávia), 8.10.1929 sa ThDr. Jozef Tiso na protest
odsúdenia vzdal funkcie ministra. Ďalej však bol činný publicistikou v denníku Slovák.
Jeho témami boli Cirkev, rodina, mládež, láska k Bohu, láska k národu, ale aj témy napr.:
ako z liberalizácie sa rodí degenerovaná demokracia, ako anarchia hraničí s bezbrehou
ľubovôľou jednotlivca a i. Poukazoval na to, že najväčším nepriateľom demokracie je jej
zneužívanie, že štát má slúžiť národu a nie naopak.
ThDr. Jozef Tiso bol aktívny aj v tridsiatych rokoch. V Nitre v roku 1933 pri
príležitosti osláv 1100. výročia prvého kresťanského kostola na Slovensku (Slovensko č.
60, Pof. č. 2547). Z jeho iniciatívy bola postavená socha Ľudovítovi Štúrovi v roku 1936 v
Bánovciach nad Bebravou. Podporil postavenie sochy Ľudovíta Štúra v Modre a v
rodnom Uhrovci (Slovensko č. 82 a ďalšie). ThDr. Jozef Tiso podporil návrh na spojenie s
Rázusovou Slovenskou národnoui stranou a spolu s Hlinkovou stranou získali vo voľbách
takmer pol milióna hlasov voličov! V roku 1935 vypracoval program autonomistického
hnutia, ale vláda v Prahe ho naďalej ignorovala.
Otto Gáťa
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
2.6.2017: Známka s personalizovaným kupónom: Štátny motív
- nominálna hodnota: T2 50g (0,50€)
- autor výtvarného návrhu známky: Adrian Ferda
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.
- technika tlače: ofset
- náklad: 260.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto
známke nasledovné:
Slovenská pošta je aj v tomto roku hlavným
partnerom prestížneho filmového festivalu Art Film
Fest, ktorý oslavuje 25 rokov svojej existencie.
Okrúhle výročie bude pripomínať aj poštová
známka s personalizovaným kupónom, ktorú pošta
pri tejto špeciálnej príležitosti vydáva. Známka
zobrazuje grafickú štylizáciu slovenského znaku
vizuálne obohatenú o motívy dvoch
slovenských miest – Bratislavy a
Košíc, pričom práve do metropoly
východného Slovenska sa Art Film
Fest presťahoval z Trenčianskych
Teplíc. Oficiálna prítlač kupónu zasa
znázorňuje logo filmového festivalu,
ktorý už štvrťstoročie láka fanúšikov z celého sveta.
Potešte seba či svojich blízkych a nechajte si vyrobiť
poštovú známku s personalizovaným kupónom, na ktorý
môžete umiestniť obrázok či fotografiu podľa vlastného
výberu! Takáto známka je skvelým darčekom, spomienkou na
dôležité udalosti a výročia, či originálnym spôsobom
prezentácie vašej firmy. Navyše známku môžete počas celej
doby jej platnosti použiť na úhradu poštovného. Výrobu
známky s personalizovaným kupónom si môžete objednať vo
výrobnom pracovisku POFIS, alebo si ju jednoducho a rýchlo vytvoriť v aplikácii na
www.mojaznamka.sk.
Na známke je Dóm sv. Alýbeta v Košiciach a na prítlači FDC veža a časť lode
hradného kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.
7.7.2017: Andrej Radlinský (1817 – 1879)
- nominálna hodnota: 1,30€
- autor výtvarného návrhu známky: Doc. Robert Brun akad. mal.
- rytec známky: Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
- náklad: 400.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto
známke nasledovné:
Katolícky
kňaz,
jazykovedec,
spisovateľ,
vydavateľ,
organizátor náboženského i kultúrneho života Andrej Ľudovít
Radlinský (8. júla 1817, Dolný Kubín – 26. apríla 1879, Kúty) sa počas svojho života
usiloval o kultivovanie a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa. Vynikal mimoriadnym
organizačným talentom, prezieravosťou a cieľavedomosťou. Vytrvalo presadzoval
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zavedenie slovenského vyučovacieho jazyka do
základných i stredných škôl, spolu s Jánom
Palárikom propagoval slovenskú akadémiu v
Uhorsku, obhajoval a vydával slovenskú tlač,
náboženskú i pedagogickú literatúru, podieľal sa na
tvorbe nového jazykového úzu. Vďaka diplomatickým
vlohám sa mu podarilo napomôcť viaceré zjednocovacie procesy
a podporiť vznik významných inštitúcií. Bol spoluzakladateľom
Matice slovenskej a po dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v
Trnave Spolok svätého Vojtecha (SSV), ktorý nepretržite funguje
dodnes a má vyše 92 000 členov. Cieľom spolku bolo vydávanie
lacných a dobrých kníh pre široké vrstvy obyvateľov. Jeho
členovia každý rok dostávali za symbolický členský poplatok kvalitnú literatúru a kalendár
Pútnik svätovojtešský. Prezieravosť Andreja Radlinského sa prejavila aj v tom, že Spolok
svätého Vojtecha začal na podporu gramotnosti vydávať učebnice. Ešte v roku 1849
založil A. Radlinský Katolícke noviny; ich vydávanie SSV neskôr prevzal a pod jeho
vydavateľskou taktovkou vychádzajú dodnes.
Napriek všestrannému nadaniu a mnohým dielam, ktoré Andrej Radlinský
inicioval, sa mu počas života nedostalo veľa uznania; naopak, stal sa terčom útokov a
nevďačnosti zo strany najbližších spolupracovníkov. V Spolku svätého Vojtecha bol iba
doživotným čestným podpredsedom bez rozhodovacích kompetencií. Svoju veľkosť
prejavil tým, že sa utiahol do ústrania a venoval sa písaniu, vďaka čomu vzniklo jeho
kľúčové dielo Nábožné výlevy.
10.3.2017: „Svet známok“ – Galéria Mlyny Nitra
Poštový lístok s prítlačou: 265 CDV 243/17
Autor prítlače: Adrian Ferda
Náklad: 1.800 kusov
Na prítlači je dvojkorunová známky Nitry z roku 1995 (č. 60)
s katedrálou – bazilikou sv. Emeráma
27.4.2017: 25. výročie Spoločenstva Sv. Gabriel
Poštový lístok s prítlačou: 266 CDV 243/17
Autor prítlače: Adrian Ferda
Náklad: 1.800 kusov
Na prítlači je archanjel Gabriel, v jednej ruke drží ľaliu
a v druhej logo SSG
2.6.2017: Bratislavské zberateľské dni
2017
Poštový lístok s prítlačou: 268 CDV 267/17
Autor prítlače: Adrian Ferda
Náklad: 1.800 kusov
Na prítlači je okrem iného i Dóm
sv. Martina v Bratislave
2.6.2017: požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine
Celinová obálka s prítlačou: 121 COB 106/17
Autor prítlače: Marek Sobola
Náklad: 2.100 kusov
Na prítlači je hlava z reštaurovanej sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine.
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
5.4.2017: Krásy našej vlasti: Porta Bohemica
- nominálna hodnota: 20.- Kč
- výtvarný návrh: Adolf Absolon
- autor rytiny: Miloš Ondráček
- technika tlače: ocelotlač z plochých dosiek
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Námet známky: pohled na údolí Labe, které
vstupuje do Českého středohoří. Na obzoru jsou vrcholy třetihorních vulkánů, vlevo
Kletečná a vpravo vrch Kubačka. Vpředu, pod lesnatým svahem je obec Velké
Žernoseky. Vpravo od obce jsou žernosecké vinice.
Brána Čech (latinsky Porta Bohemica) se
nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje
do Českého středohoří. Řeka Labe zde vytvořila
velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního
údolí do Českého středohoří. Nádherné panorama je
možné vychutnat z řady míst. Na pravém břehu Labe
to je vrch Varhošť s rozhlednou. Na levém břehu pak
Labská vyhlídka od kostela sv. Barbory v Dubicích. Nedaleko od
Velkých Žernosek se na pravém břehu Labe nachází výrazný
rulový skalní ostroh Kalvárie se třemi kříži a se stejnojmennou
přírodní rezervací. Na pravém břehu Labe se nachází Církvice
s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, vedle kterého stojí zajímavá hrázděná
zvonice. Blíže k Ústí nad Labem se návštěvníkům otevře výhled na údolí Labe s hradem
Střekovem. Na levém břehu Labe se nachází ves Vaňov se skalním útvarem Vrkočem.
Hned vedle něj lze ve skalách najít Vaňovský vodopád, největší vodopád na Ústecku.
Prítlač na FDC: pohled z vrcholu Kalvárie směrem do české kotliny. Na obzoru je
vrch Radobýl, v dálce je pak vidět Říp.
Na známke je: Kostel svatého Mikuláše - původně pozdně gotická sakrální stavba
založená na počátku 16. století, která se nachází ve vsi Velké Žernoseky v okrese
Litoměřice nedaleko Labe. Kostel je obklopen hřbitovem založený roku 1875, který se v
průběhu let rozšiřoval. Je chráněn jako kulturní památka České republiky (zdroj Vikipedia).
3.5.2017: EUROPA: Hrad a zámok Frýdlant
- nominálna hodnota: 32.- Kč
- výtvarný návrh: Jan Kavan
- autor rytiny: Václav Fajt
- technika tlače: rotačná ocelotlač kombinovaná hĺbkotlačou
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto
známke nasledovné:
PostEurop -asociace veřejných evropských poštovních
operátorů – vyhlásila společným tématem známky EUROPA
pro letošní rok Hrady. Za Českou republiku byl pro tuto emisi
vybrán pohled, který zahrnuje celý komplex objektu – hrad i zámek Frýdlant. Pro určité
ozvláštnění je obloha na pozadí tvarována do ornamentu, který je odvozen ze sgrafitové
výzdoby zámeckých fasád.
Hrad a zámek Frýdlant patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším památkovým
celkům v severních Čechách. Spojuje v sobě dva architektonické útvary: středověký hrad
a renesanční zámek. Hrad byl vybudován kolem poloviny XIII. století. V roce 1278 získali
panství Bibrštejnové, kteří se významně podíleli na vybudování mohutného hradního
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paláce. V letech 1558 až 1621 patřil Frýdlant rodu Redernů. Ti pokračovali ve
zvelebování frýdlantského panství. Jejich dílem je výstavba nového renesančního zámku
a kaple. Mezi lety 1622–1634 patřil hrad
Frýdlant Albrechtu z Valdštejna. Postupně
vybudoval obrovskou hospodářskou doménu.
Po Albrechtově zavraždění v roce 1634
získali od císaře Frýdlant Gallasové, od roku
1757 Clam-Gallasové, významná šlechta
pohybující se v diplomatických a vojenských službách u
císařského dvora. Ti zde pobývali do roku 1945, kdy Frýdlant
přešel do vlastnictví státu. Československý stát rozšířil části
přístupné návštěvníkům nejprve o dolní zámek a v 60. letech
i o kastelánské křídlo. Roku 1960 byla na dolním zámku odhalena původní redernovská
sgrafita. Protože do roku 1995 došlo na hradě k některým nevhodným úpravám, po tomto
roce byly na hradě postupně realizovány mnohé restaurační a stavební práce, které měly
památce vrátit její původní vzhled. Byly opraveny střechy, v interiérech byla obnovena
původní výmalba a do někdejší podoby byly instalovány také některé ze sbírek. Původní
podoba gotického hradu se do dnešních dnů nedochovala ve své celistvosti. Hrad se
postupně rozšiřoval a během XVI. století zaznamenal dvě renesanční úpravy. Kaple a
renesanční zámek byly postaveny na přelomu XIV. a XII. století Markem Spazziem di
Lancio. V 60. letech XIX. století došlo k posledním větším stavebním pracím, a to na
přestavbě kastelánského křídla.
Na známke i múry kaplnky sv. Anny, ktorá spája starú a novú časť hradu.
17.5.2017: Pražský hrad – Paolo Veronese: sv. Katarína s anjelom
- nominálna hodnota: 2 x 32.- Kč
- autor rytiny: Miloš Ondráček
- technika tlače: päťfarebná ocelotlač z plochých dosiek
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Námet známky: dílo autora Paola Veroneseho –
sv. Kateřina s andělem. Byly vytvořeny dvě varianty této
známky – jednobarevná a vícebarevná.
Paolo Veronese (1528–1588) byl významný italský
renesanční malíř, který
pracoval
hlavně
v
Benátkách. Narodil se
jako Paolo Cagliari v
rodině
veronského
sochaře Gabriela Cagliari, u něhož a u svého strýce
malíře Antonia Badile ve Veroně se také učil a
pracoval. Roku 1548 se na pozvání kardinála E.
Gonzagy přestěhoval do Mantovy, kde maloval fresky
v tamním dómu. Od roku 1555 se usadil v Benátkách,
kde na sebe upozornil slavným obrazem „Svatba v
Káně galilejské“ (nyní v Louvru) a freskou „Hostina v
domě Leviho“, kvůli níž byl na udání vyšetřován
inkvizicí. Další slavná díla jsou fresky v benátské
knihovně a v kostele sv. Šebastiána. Vytvořil
množství často velmi rozměrných portrétů, obrazů a
fresek pro kostely i pro paláce a vily. Jeho obrazy
charakterizuje dramatická kompozice a barevnost ve
stylu benátského manýrismu. Největší sbírky jeho
22

obrazů – kromě Benátek – jsou v pařížském Louvru, v
galerii v Drážďanech, v Berlíně, nebo i v petrohradské
Ermitáži. Několik jeho obrazů má také Národní galerie
v Praze. Dílo „Sv. Kateřina Alexandrijská s andělem“
(olej na plátně) je umístěn v Obrazárně Pražského
hradu.
Na prítlači FDC: parafráze dobového motivu mladé dámy.
7.6.2017: Jože Plečnik - aršík
- nominálna hodnota: 2 x 32.- Kč
- výtvarný návrh: Jan Kavan
- autor rytiny: Miloš Ondráček
- technika tlače: ocelotlač z plochej dosky kombinovaný plnofarebným ofsetom.
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Námet aršíku: portrét architekta Jože Plečnika
vytvořený na základě studia několika dochovaných
fotografií. Jeho architektonická činnost je naznačena
fragmentem půdorysného plánu Pražského hradu. V
horní části je to Plečnikem upravovaná zahrada Na
Baště. V dolní části Rajská zahrada a zahrada Na
Valech, kde kromě celkové koncepce umístil i řadu
drobných architektur a artefaktů.
Kupón spojující obě známky na aršíku je
tvořen motivy průčelí kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně v Praze a architektonickými prvky z jižní
zahrady Pražského hradu; levý okraj aršíku je
doplněn podpisem Plečnika.
Jože Plečnik, v Česku známý spíše jako Josip
Plečnik, se narodil 23. 1. 1872 v Lublani. Jože
Plečnik byl slovinský architekt a urbanista, který svou
prací ve 20. a 30. letech XX. století pro československou prezidentskou kancelář
významně přispěl k současnému vzhledu Pražského hradu. Studoval na vídeňské
umělecké akademii pod vedením Otto
Wagnera. V roce 1892 odjel do Vídně, kde dva
roky pracoval v továrně na nábytek k.k. HofBau-Kunsttischlerei J. W. Müller. Koncem roku
1920 byl jmenován profesorem architektury na
nově založené universitě v Lublani. Ve
dvacátých letech dvacátého století byl z popudu prezidenta
nové republiky T. G. Masaryka pozván do Prahy, aby
pracoval na obnově Pražského hradu a později i úpravách
lánského zámku. Mezi další jeho realizované stavby
jmenujme například kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v
Praze nebo nárožní dům v Žatecké ulici v Praze. Jože Plečnik zemřel 7. 1. 1957 v
Lublani.
Kostol Najsvätejšieho srdca Pána je kostol na pražskom námestí Jiřího z Poděbrad
vo štvrti Vinohrady . Je to moderná stavba známeho slovinského architekta Josipa
Plečnika realizovaná v rokoch 1928 až 1932. Má širokú hlavnú vežu so šiestimi zvonmi a
rozmernými guľatými hodinami, ktorá dosahuje výšku 42 metrov. V podzemí je
priestranná kaplnka s valenou klenbou. V roku 2010 bol kostol zaradený medzi národné
kultúrne pamiatky (zdroj Vikipedia).
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21.6.2017: Moravské zemské múzeum v Brne
- nominálna hodnota: 20.- Kč
- výtvarný návrh: Antonín Odehnal
- autor rytiny: Jaroslav Tvrdoň
- technika tlače: rotačná ocelotlač kombinovaná
hĺbkotlačou.
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Námet známky: část z budovy Moravského zemského muzea v Brně, na pozadí s
katedrálním kostelem sv. Petra a Pavla.
První návrhy na založení Moravského
zemského muzea pochází z roku 1803. U zrodu
muzea stáli Christian Carl André (1763–1831),
moravský osvícenec, národohospodář, novinář,
kancléř Moravskoslezské společnosti pro
zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy,
hrabě Josef Auersperg (1767–1829), právník
absolvent Karlovy Univerzity v Praze, osvícenec, člen lóže
svobodných zednářů, významný představitel moravské
inteligence,
podporovatel
Hospodářské
společnosti,
gubernátor Antonín Bedřich Mitrovský (1770–1842), právník,
vysoký státní úředník, který jako zemský hejtman zaštítil snahy
o založení zemského muzea, díky němu muzeum získalo
Biskupský dvůr v Brně jako svou první budovu a hrabě Hugo František SalmReifferscheidt (1776–1836), osvícenecký vzdělanec a podnikatel v hornictví, hutnictví a
zemědělství, ředitel Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a
vlastivědy, který věnoval muzeu sbírky přírodnin a množství uměleckých předmětů. Dne
7. března 1816 předložili hrabě Auersperg spolu s hrabětem Salmem zemskému
hejtmanovi Antonínu hraběti Mitrovskému pamětní spis vypracovaný na jejich popud
Josefem Hormayerem, ve kterém poukázali na nezbytnost založení muzea. Rozhodnutím
císaře Františka I. z 29. 7. 1817 bylo zřízeno jako součást Hospodářské společnosti.
Veřejnost byla se založením muzea, které bylo nazváno na počest císaře Františkovo,
seznámena 24. 3. 1818 vyhláškou moravsko-slezského gubernátora hraběte Antonína
Bedřicha Mitrovského. Koncem června 1899 podepsal moravský zemský výbor s
likvidačním výborem Hospodářské společnosti úmluvu o převedení muzea do zemské
správy. Slavnostní předávací akt se uskutečnil 11. 1. 1900. Moravské zemské muzeum je
druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v ČR. Ve svých sbírkách
uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oborů přírodních a
společenských věd. Kromě sbírkotvorné a vědecko-výzkumné práce pořádá muzeum
výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje
také rozsáhlou ediční činnost. Dne 13. 7. 1925 učinil tým Karla Absolona jeden z
největších nálezů moravské archeologie. V popelišti pravěkého naleziště byla nalezena
malá soška, světoznámá Věstonická Venuše. Věstonická Venuše se stala jedním z
nejvzácnějších exponátů Moravského zemského muzea.
Námět raz. 1. dne vydání – motiv nákončí s orantem ze sbírek muzea. Jedná se o
nákončí velmožského opasku, jehož líc zdobí hrubá granulace a kovové napodobeniny
medailonů, na hladkém rubu se nachází rytina vysoce postaveného kněze v adorujícím
gestu s výrazným křížem na prsou a text: BRNO 21. 6. 2017
21.6.2017: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Moste
- nominálna hodnota: 16.- Kč
- výtvarný návrh: Jan Kavan
- autor rytiny: Miloš Ondráček
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- technika tlače: rotačná ocelotlač kombinovaná hĺbkotlačou.
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke
nasledovné:
Námet známky: hvězdicová klenba střední lodi kostela
výtvarně zvýrazněná krouženými žebry; vnější obraz celého kostela
v dolní části známky a náznaky fázování a kóty s parametry posunu
vyjadřují jeho přesun v roce 1975.
Gotický kostel byl
vystavěn po požáru města
v roce 1515 podle plánů
Rejtova
žáka
Jakuba
Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně
gotické baziliky. Ze staršího kostela se dodnes
dochovala pouze krypta. Stavba nového chrámu,
zasvěceného Panně Marii, byla zahájena roku 1517 a trvala
až do začátku XVII. století. Jedná se o velké halové trojlodí s
tzv. vtaženými pilíři, které ohraničují v interiéru kostela prostor jednotlivých obvodových
kaplí a člení emporový ochoz, zdobený polychromovanými renesančními reliéfy s
biblickými výjevy. Původní projekt stavitelé kostela postupně měnili v duchu nových
názorů, až se v konečné symbióze uplatnilo pozdně gotické i renesanční cítění nejen
monumentální architektury, ale i jejího detailu. Ve 2. čtvrtině 18. století byl východní chór
uzavřen monumentálním hlavním oltářem, doplněným v sedmdesátých letech
nadživotními sochami tyrolského sochaře B. Edera a obrazy jezuitského malíře J.
Kramolína. Protiváhou oltáře se staly velké varhany v západní části empory a optickou
spojnicí soubor soch Krista a apoštolů od lobkovického sochaře J. A. Dietze z 30. let
XVIII. století, osazených na vnitřní straně pilířů lodi ve výši empory. Při likvidaci starého
města Mostu, z důvodu těžby uhlí, byl kostel přesunut v roce 1975 o 841,1 m do blízkosti
barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září roku
1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a
zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré
pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal
cestu dlouhou 841 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetru za minutu. Na novém místě
byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm až do roku 1988 restaurátorské
práce.

Kronika SV. GABRIELA
- ešte niečo z veľkonočnej pošty
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- krásne pozdravy prišli z Rakúska ale i zo Slovinska, Nemecka a Portugalska
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- a opäť niečo od gabrielistov z Močenku

Viete že:
-

-

od 5.mája 2017 v zasadačke OÚ v Ľuboticiach sa konala výstava obrazov Madony od
akad. mal. Evy Grešákovej, v rámci ktorej bol vystavený i panel so známkami
100.výročia fatimských zjavení – spoločné vydanie Portugalsko, Poľsko, Luxembursko
a Slovensko.
člen SSG Mons. Kamil Jankech dostal cenu primátora Mesta Bardejov za výnimočný
príspevok do rozvoja mesta. Primátor MUDr. Boris Hanuščak uviedol i tieto slová:
„Svojou záľubou v zbieraní kresťanskej filatelie sa podieľal na vzniku skupiny
Spoločenstva Sv. Gabriel v Bardejove, ktorá sa prezentuje pozoruhodnou výstavou
kresťanskej filatelie na východnom Slovensku. Kresťanskú filateliu využíval aj pri
vyučovaní náboženstva. Dlhoročne sa venuje zbieraniu a expedovaniu poštových
známok na misie.“ Blahoželáme!

Platba členských príspevkov:
Za rok 2016 si doplatili členské príspevky členovia s evid. číslom: 51; 104; 128;
150; 177). Za rok 2016 ostalo nezaplatených ešte 11 príspevkov (ev. čísla: 48; 52; 92;
97; 103; 111; 161; 165; 167; 170; 174).
Za rok 2017 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1; 3;
10; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 37; 40; 45; 49; 51; 53; 59; 62; 65; 70;
71; 72; 74; 77; 78; 80; 83; 84; 85; 87; 88; 95; 99; 104; 105; 106; 124; 125; 126; 128;
129; 130; 131; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 143; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155;
156; 157; 158; 159; 160; 162; 163; 166; 171; 172; 177; 178; 180; 181
Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku
zaplatený.
POZOR: dňa 14.3.2017 bola pripísaná na náš BÚ suma vo výške 20 EUR (VS:2017;
KS:0308). Jej odosielateľom bola Mariana Masárová. Keďže nie je možné identifikovať, za
ktorého člena bol tento príspevok uhradený, prosím, aby sa ozval.
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