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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

53.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční v sobotu 11.novembra 2017 v Močenku v Pastoračnom centre 
farnosti – Kláštor – Močenok (Družstevná 1540) s týmto programom: 

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

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

hospodárky, organizačné otázky, diskusia 
  11.30 – výmena filatelistického materiálu 

 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Močenku sa stretáme po niekoľkých rokoch (6.5.1995). Verím, že stretneme sa 
v hojnom počte a stretnutie bude vydarené. 
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.  
 Mapku Močenku s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale bulletinu. 
Parkovanie autom je možné priamo v areáli miesta stretnutia.  
 
 
 Milí priatelia! 
 
 Poprázdninové číslo nášho bulletinu obyčajne dostávate v prvej polovici septem-
bra. Tentokrát je to o mesiac neskôr, nakoľko jesenné stretnutie máme až v novembri. 
 Nakoľko mám teraz vo farnosti rozbehnutých viac aktivít, tak doslova len útržkom 
som sa dostával k spracovaniu tohto čísla. Dúfam však, že každý si v ňom niečo nájdete. 
Je tu článok o reformácii od Ľ. Tarabovej (doplnený citáciou 95 Lutherových téz a náukou 
Katolíckej cirkvi o odpustkoch), tri články od K. Vydrovej - Maďarskí svätí a blahoslavení; 
Sv. Bystrík a sv. Gerhard; Pápež sv. Gregor VII. - od S. Fecskovej o barokovom organe 
z poľského Jedrzejowa, J. Mička nám poslal reportáž z inaugurácie známky A. Radlinské-
ho, M. Šajgalík zas poinformoval o Cyrilo-metodských oslavách v Nitre a O. Gáťa pokra-
čuje v tretej časti „Zo života kňaza ThDr. Jozefa Tisu“. Ja som doplnil o filatelistickom 
„úlovku“ z Fatimy, recenziu knihy Swiety Jan Pawel II, tradičnú kroniku Sv. Gabriela 
a o Kongregácii pre Východné cirkvi, kde sekretárom je Slovák Mons. Cyril Vasil.  
  Ešte do stretnutia v Močenku by mali byť viaceré filatelistické akcie: 14.10. 
v Trenčíne prednášky SFA; asi 26.10. v Levoči inaugurácia známky s Levočským oltárom; 
28.10. v Spišskej Novej Vsi Dni filatelie Slovenska; a 31.10. vychádza známka k 500.výro-
čiu reformácie (inaugurácia?, kde?). Ak by som niečo bližšie vedel k inauguráciám 
známok, tak dám informáciu na našu webovú stránku.   
 Chcem tiež poďakovať všetkým, ktorí nás podporili 2%-mi dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb. Toho roku nám nabehlo na účet z tejto akcie 921.-€. Všetkým Pán 
Boh zaplať a verím, že i v budúcich rokoch nájdeme štedrých darcov (či už cez túto akciu, 
či cez iné sponzorské dary). 
  Tiež chcem vás poprosiť, aby ste si skontrolovali, či máte zaplatené členské za 
tento rok (na predposlednej stránke sú uvedené členské čísla tých, ktorí už majú 
zaplatené) a prípadne doplatili. Na stretnutí v Močenku už si môžete zaplatiť členské aj 
na budúci rok. Stále ešte evidujeme neznámu platbu z mena Mariana Masárová (20.-€) 
 Doma sa mi nazbieralo množstvo zásobníkov na známky (staršie, ale mnohé veľmi 
dobre zachované) a tak do Močenku prinesiem (asi 3-4 banánové krabice). Tiež na 
stretnutie prinesiem veci, ktoré nám zostali z jubilejného stretnutia v Tatrách a vraj sa 
pripravuje ešte nejaké iné prekvapenie pre účastníkov stretnutia. Takže treba prísť!  

Prajem vám všetkým príjemné chvíle pri čítaní bulletinu. Teším sa na stretnutie 
s vami v Močenku 11. novembra (a možno už i na niektorých filatelistických akciách predtým) 

Ján Vallo, predseda SSG 
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Kongregácia pre Východné cirkvi 
 

Kongregácia pre Východné cirkvi má svoj pôvod v Congregatio de Propaganda 
Fide pro negotii ritus orientalis, ktorú zriadil pápež Pius IX. 6. januára 1862 Apoštolskou 
konštitúciou Romani Pontifices. Pápež Benedikt XV. ju urobil autonómnou 1. mája 1917 s 
Motu proprio Dei Providentis a nazval ju Kongregáciou pre Východnú cirkev. Pápež 
Pavol VI. Apoštolskou konštitúciou Regimini Ecclesiae Universae 15. augusta 1967 
zmenil jej názov na Kongregácia pre Východné cirkvi.  

Kongregácia je jedným z orgánov Rímskej kúrie, ktorý pomáha 
rímskemu pápežovi v správe a riadení všetkých východných 
katolíckych cirkví. Konkrétne sa jej kompetencie vzťahujú na všetky 
záležitosti, ktoré sú vlastné východným cirkvám a ktoré treba 
predložiť Svätej stolici, týkajúce sa buď štruktúry a usporiadania 
cirkví, buď vykonávania učiacej, posväcovacej a riadiacej úlohy, 
alebo osôb, ich stavu, práv a záväzkov. 

Prefektom Kongregácie pre Východne cirkvi je kardinál Leonardo Sandri, 
sekretárom arcibiskup Cyril Vasiľ SJ (Slovák) a podsekretárom páter Lorenzo Lorusso 
OP. Členmi kongregácie sú všetci patriarchovia, väčší arcibiskupi a metropoliti 
východných katolíckych cirkví. Našu Gréckokatolícku cirkev zastupuje vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Ďalším Slovákom, ktorý pracuje ako 
konzultor kongregácie, je páter Miroslav Konštanc Adam OP. Jedným z úradníkov, 
pracujúcich priamo na východnej kongregácii, je aj slovenský kňaz Martin Mihaľ. 

Kongregácia sídli v Ríme na Via della Conciliazione 34 v paláci, ktorý sa nazýva 
Convertendi a ktorý postavil taliansky renesančný architekt Donato Bramante. Ďalší 
známy taliansky umelec Raffaello Sanzio v ňom prežil posledné roky svojho života. V 
sídle kongregácie sa nachádza aj byzantská kaplnka vyzdobená ikonami (1940 - 43) od 
pátra Leussnika OSB, mnícha z kláštora v Chevetogne. 

Politická situácia na Blízkom východe spôsobila exodus mnohých východných 
katolíkov do západného sveta. Jedna z prvoradých úloh Kongregácie v ostatných rokoch 
je rôznorodá pomoc práve tejto skupine katolíkov. 

Vatikánska pošta k storočnici vzniku Kongregácie vydala 7.septembra 2017 blok 
o nominálnej hodnote 2,55€ (titulná strana). Na bloku je zobrazená ikona z kaplnky 
Kongregácie. V dolnej časti bloku (na známke) je zobrazené prijímanie apoštolov 
(posledná večera nie je tu zobrazená historicky, ale typologicky ako spoločenstvo 
veriacich s Telom a Krvou Pána – znázorňovalo sa tak už v 5.-6.storočí) s gréckym 
nápisom „toto je moje telo“, „toto je moja krv“. V hornej časti je modliaca sa Panna Mária 
s Ježišom a dvoma anjelmi – čo predstavuje kozmickú a eschatologickú víziu „nebeskej 
liturgie“.  

spracoval JV 
 
 

Okrúhle výročie reformácie 
 

V tomto roku si pripomíname 500.výro-
čie reformačného hnutia, ktoré vzniklo 
v 16. storočí v Nemecku a odkiaľ sa šírilo i do 
iných krajín. Jeho cieľom bola reformácia 
pomerov v Katolíckej cirkvi. Príčiny vzniku boli 
tak politicko-sociálne (oslobodenie od platenia 
daní pre kláštory - čo považovali mestá za 
nespravodlivé; korupcia; strata vojenského 
významu rytierov a nižšej šľachty) ako i cirkev-
né (zneužívanie odpustkov na obchod; kupova-
nie biskupských úradov nevysvätenými šľach-
ticmi; narušená cirkevná disciplína kléru...).  
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Pokusy o nápravu cirkvi sa vyskytli už pred r.1517, avšak predreformátori nemali 
podporu zo strany škôl či univerzít, preto sa ich myšlienky neujali. Ďalším dôležitým 
faktorom úspechu reformačného hnutia bolo zdokonalenie kníhtlače Johannom 
Gutenbergom. Ním vylepšený spôsob novej kníhtlače znížil náklady na výtlačky kníh 
a vlastniť ich tak mohli aj nižšie sociálne vrstvy. Reformačné spisy sa zároveň šírili 
v krátkom čase a vo veľkých množstvách.  

Spoločenská situácia sa vyostrila roku 1515, keď 
pápež Lev X. vyhlásil nové odpustky. Každý, kto prispel 
na stavbu Chrámu sv. Petra v Ríme, mohol získať 
čiastočné či úplné odpustky. Celé dianie bolo od 
sprevádzané intrigami mnohých odpustkových komisá-
rov, ktorí sa rozhodli situáciu zneužiť a obohatiť sa.  

Tieto pomery sa rozhodol skritizovať nemecký augustiánsky mních, doktor teológie 
a univerzitný profesor Martin Luther (1483 –1546), ktorý pribil 31.10.1517 na dvere 
chrámu vo Wittenbergu svojich 95 kritických poznámok (téz) a žiadal cirkevné autority, 
aby mu záväzne odpovedali. Cieľom téz bolo vyprovokovať akademickú diskusiu. Rím 
označil jeho učenie za kacírske. Vďaka ochrane saského kniežaťa Fridricha Múdreho 
nestihol Luthera podobný osud ako Jána Husa.  

 
V r.1519 v prestížnej rozprave so svojím protivníkom, kres-

ťanským teológom Eckom v Lipsku zavrhuje učenie o pápežskej 
neomylnosti a neomylnosti pápežských koncilov. Jeho spisy sú 
verejne pálené. V r.1521 je exkomunikovaný z cirkvi. V tom istom 
roku bol predvolaný na ríšsky snem vo Wormse, kde obhajuje svoje 
učenie. Nemecký cisár Karol V. vydáva Worsmský edikt, ktorým 
potvrdzuje kliatbu zo strany Ríma a Lutherovo učenie je zakázané. 
Saský kurfirst Fridrich Múdry však zinscenuje Lutherov únos a nechá ho v tajnosti 
previesť na hrad Wartburg, kde potom v r.1521-1522 prebýva v utajení. Tu pod pseudony-
mom Jorg Junker začína pracovať na preklade Biblie do nemčiny.  

V roku 1525 sa oženil s bývalou mníškou Katarínou von Bora 
a stal sa otcom šiestich detí. So svojim spolupracovníkom Philippom 
Melanchthonom položil Martin Luther základy novej evanjelickej cir-
kvi. Vo zvyšnom období svojho života sa Luther venoval podpore 
evanjelickej cirkvi, riešeniu cirkevno-politických a teologických otázok. 
Zomrel 18. februára 1546, pochovaný je vo Wittenbergu. 

Lutherove myšlienky sa však rýchle šírili krajinou a stretávali sa s búrlivým prijatím. 
V tom období sa v nemeckých krajoch zhoršili sociálne pomery. Odpoveďou na 
reformáciu a veľké feudálne povinnosti bolo povstanie v juhozápadnom Nemecku, 
tzv. Nemecká sedliacka vojna (1524 – 1526). Luther bol najprv na strane vzbúrencov, ale 
po prvých násilnostiach sa postavil proti nim. V roku 1526 bolo povstanie potlačené 
(zahynulo okolo 100 000 sedliakov).  

Šírenie reformácie vyvolávalo mnohé konflikty. Spoločnosť je 
zrazu rozdelená na dve kresťanské viery, pričom obidve si nárokovali 
právo byť dominantnou. Po ďalších bojoch zvolal cisár Karol V. 
v r.1526 koncil do Speyera, kde presadil právo luteránskym kniežatám 
ponechať si vieru, avšak za podmienky, že ju nebudú šíriť mimo svoje 
územie. Keď sa na ďalšom ríšskom sneme (1529) toto právo zruší, 
evanjelické stavy protestujú opustením rokovaní (odtiaľ protestanti).  
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Luteránske kniežatá sa spojili s mestami, kde sa ujali Lutherove či iné protestant-
ské myšlienky, a vytvorili r.1531 Šmalkaldský spolok. Skrze neho viedli vojny proti 
katolíckym (všeobecným, neprotestantským) feudálom. V r.1547 bol spolok porazený. 

Mier v Európe, ktorý znamenal dočasné práva protestantov na svoju vieru, nastal v 
roku 1555. Vtedy v meste Augsburg prijal snem Lutherovo učenie, na ktorom sa vyčlenili 
z Cirkvi tzv. evanjelici augsburského vyznania (odtiaľ aj Augsburský mier). Jeho základom 
bola zásada: „Curius regio, illius est religio,“ teda „Koho panstvo, toho náboženstvo.“  
Spory medzi katolíkmi a protestantmi  vyvrcholili v tzv. 30 ročnej vojne (1618-1648). 

Čo sa týka Uhorska, prvými propagátormi reformačných myšlienok bolo nemecky 
hovoriace obyvateľstvo. Toto vytváralo silné komunity najmä v banských mestách.  
   Ďalšou osobnosťou z obdobia reformácie bol Ján Kalvín (1509-
1564), pôvodne francúzsky právnik a teológ. Jeho pôsobiskom sa stala 
Ženeva, z ktorej urobil útočisko európskych protestantov. Vo svojom diele 
„Ženevský katechizmus“ spísal pravidlá, ktorými nastolil v meste taký 
prísny poriadok, že sami mešťania ho vyhnali. Lenže zakrátko ho povolali 
naspäť a podriadili sa jeho učeniu i vplyvu. Kalvín presadil okrem iného 
zákaz zábav, netoleroval ani zlaté šperky, čo prinútilo ženevských 
zlatníkov, aby hľadali inú obživu. Začali teda vyrábať hodinky, vďaka čomu 
vlastne vzniklo chýrne švajčiarske hodinárstvo. Kalvín upravil štruktúru bohoslužby. Tá 
mala pozostávať z kázne, modlitby a spevu žalmov. Dbal na prísnu morálku a prísne 
dodržiavanie litery Písma. Jeho vyznávači – kalvíni  majú v rozličných krajinách rôzne 
pomenovania. Vo Francúzsku ich poznáme ako hugenotov a v Anglicku ako puritánov. 

         Ľuba Tarabová, zdroj: internet 
  
 

Lutherove tézy a katolícka náuka o odpustkoch 
 
 95 téz, ktoré Martin Luther pribil 
31.októbra 1517 na dvere Wittemberského 
zámockého kostola sa pokladá za začiatok 
reformácie. Tieto tézy súviseli s náukou 
Cirkvi o odpustkoch. Možno stojí za vhod-
né poznať tieto tézy a porovnať ich s uče-
ním Katolíckej cirkvi o odpustkoch ako ich 
podáva katechizmus Katolíckej cirkvi.  
Lutherove tézy o odpustkoch: 
1. Keď náš Pán a Majster hovorí: "Pokánie 

čiňte" atď., tak chce, aby celý život Jeho 
veriacich na zemi bol ustavičným pokáním. 

2. A takéto slovo nemožno chápať z hľadiska 
sviatosti pokánia, to jest ako spoveď 
a zadosťučinenie udeľované kňazským úradom. 

3. Nerozumel tým ani vnútorné pokánie; veď vnútorné pokánie nie je nanič, nie je nijakým 
pokáním, ak nepôsobí navonok všelijaké umŕtvovanie tela. 

4. Preto Boží trest trvá, kým človek má v nenávisti sám seba, to je pravé vnútorné pokánie, totiž 
až po prechod z tohto do večného života. 

5. Pápež nechce ani nemôže nijaké iné tresty odpustiť než tie, ktoré uložil zo svojej vôle alebo 
podľa cirkevných ustanovení. 

6. Pápež nemôže nijakú vinu za hriech inak odpustiť, len tak, keď vyhlási a potvrdí, že Boh ju 
odpustil; alebo keď to činí v prípadoch, ktoré si vyhradil pre seba, a v tých, ak nimi človek 
pohrdne, vina ostáva nezrušená a neodpustená. 

7. Boh nikomu neodpúšťa vinu, koho by súčasne celkom nepokoril a nepodriadil kňazovi ako 
svojmu zástupcovi. 

8. Cirkevné ustanovenia, ako sa treba spovedať a kajať, sú uložené iba živým a nič sa podľa 
nich nesmie ukladať umierajúcim. 
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9. Je teda dobrodením Ducha Svätého v pápežovi, keď on všade v svojich nariadeniach vyníma 
prípad smrti a najvyššej biedy. 

10. Kňazi konajú nerozumne a zle, keď umierajúcim ľuďom zadržujú cirkevné pokánie až pre 
očistec, aby až tam učinili zadosť. 

11. Táto burina, že cirkevné pokánie alebo zadosťučinenie menia na tresty očistca, bola zasiata, 
zatiaľ čo biskupi spali. 

12. Kedysi za "kanonické tresty", to jest pokánie a zadosťučinenie za spáchané hriechy ukladali 
nie po, ale pred rozhrešením, aby sa skúmalo, či je ľútosť opravdivá. 

13. Umierajúci už za všetko pykajú svojou smrťou a už odumreli trestom cirkevných zákonov, a 
tak právom sú od nich oslobodení. 

14. Nedokonalá pobožnosť alebo nedokonalá láska umierajúceho nutne prináša so sebou veľké 
obavy, áno, o čo je láska menšia, o to je väčší strach. 

15. Tento strach a hrôza samy osebe - nehovoriac o iných veciach - stačia na to, aby dali pocítiť 
biedu a súženie očistca, pretože sa približujú úzkostiam a zúfalstvu. 

16. Peklo, očistec a nebo sa asi tak líšia od seba, ako úplné zúfalstvo, temer zúfalstvo a istota 
spasenia. 

17. Ako sa zdá, duše v očistci potrebujú, aby sa strach a hrôza umenšili, ale súčasne, aby pri nich 
rástla a zveľaďovala sa láska. 

18. Zdá sa však, že nemožno dokázať ani rozumnými dôvodmi ani Písmom, že by sa duše v 
očistci nenachádzali v stave zásluh alebo pribúdania lásky. 

19. Zdá sa, že ani to sa nedá dokázať, že by duše v očistci, aj keď nie všetky, si boli isté svojou 
blaženosťou a bez obáv o ňu, hoci my v tom istotu máme. 

20. Preto slovami: "Úplné odpustenie všetkých trestov" nemyslí pápež, že sa vôbec všetky tresty 
odpúšťajú, ale len tie, ktoré on sám uložil. 

21. Mýlia sa teda všetci tí kazatelia odpustkov, ktorí hovoria, že pápežovým odpustkom je človek 
zbavený každého trestu a získa spasenie. 

22. Áno, pápež dušiam v očistci neodpúšťa ani jeden jediný trest, ktorý by si v tomto živote boli 
museli podľa cirkevných ustanovení odpykať. 

23. Veru, ak je možné niekomu udeliť odpustenie všetkých trestov, tak určite len tým 
najdokonalejším, to značí len máloktorým. 

24. Preto musí byť väčšina ľudí oklamávaná tými najnevyberanejšími a vystatovačnými sľubmi, že 
sú oslobodení od všetkých trestov. 

25. Tú istú moc, ktorú má nad očistcom pápež vo všeobecnosti, má aj každý biskup a duchovný 
pastier vo svojom biskupstve a vo svojej farnosti osobitne. 

26. Pápež veľmi dobre robí aj tým, že udeľuje dušiam odpustenie nie na základe moci kľúčov 
(ktorú v tomto rozsahu nemá), ale pomocou príhovorných modlitieb. 

27. Ľudské rečičky kážu tí, čo tvrdia, že len čo groš vhodený do truhlice zazvoní, duša vyletí 
z očistca. 

28. Isté je to, že len čo groš zazvoní v truhlici, narastá zisk a lakomstvo, avšak pomoc a 
príhovorná modlitba cirkvi závisí jedine na Božej dobrej vôli. 

29. Kto vie, či aj všetky duše v očistci chcú byť vykúpené, ako sa vraví, že sa stalo sv. Severínovi 
a Paschálovi. 

30. Nikto nie si je istý, že je jeho ľútosť úprimná; ešte menej si môže byť istý, že dostal úplné 
odpustenie hriechov. 

31. Ako sú zriedkaví tí, čo majú opravdivú ľútosť, práve tak sú zriedkaví aj tí, čo získajú opravdivé 
odpustenie, to značí, že sú veľmi zriedkaví. 

32. Tí budú aj so svojimi učiteľmi zatratení, čo sa nazdávajú, že pomocou odpustkov majú istotu 
spásy. 

33. Veľmi sa treba varovať tých, čo hovoria, že pápežov odpustok je najvyšším a neoceniteľným 
darom Božím, ktorým je človek zmierený s Bohom. 

34. Lebo odpustková milosť sa vzťahuje len na tresty sviatostného zadosťučinenia, ktoré uložili 
ľudia. 

35. Nekresťansky kážu tí, čo si chcú duše z očistca vykúpiť alebo získať spovedné lístky, 
nepotrebujú ľútosť. 

36. Každý kresťan, ktorý pociťuje pravú ľútosť nad svojimi hriechmi, má úplné odpustenie trestu aj 
viny, ktoré mu patrí aj bez odpustkov. 

37. Každý opravdivý kresťan, či živý alebo mŕtvy, má účasť na všetkých duchovných pokladoch 
Krista a cirkvi z daru Božieho, aj bez odpustkov. 
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38. Predsa však pápežovým odpustením a udeľovaním sa nemá pohŕdať, lebo (ako už bolo 
povedané) jeho odpustenie je vyhlásením Božieho odpustenia. 

39. Je nesmierne ťažké aj pre najučenejšieho teológa chváliť pred ľudom súčasne márnotratné 
udeľovanie odpustkov a pravú ľútosť. 

40. Opravdivá ľútosť vyhľadáva a miluje trest; plnosť odpustkov však zbavuje trestu a pôsobí, že 
človek naň zanevrie, aspoň vtedy, keď je na to príležitosť. 

41. O pápežových odpustkoch treba opatrne kázať, aby sa prostý človek nesprávne nedomnieval, 
že majú prednosť pred ostatnými skutkami lásky. 

42. Kresťanov treba poučovať, že nie je pápežovou mienkou, aby sa kupovanie odpustkov 
rovnalo nejakému skutku milosrdenstva. 

43. Kresťanov treba poučovať, že ten, kto chudobnému dáva, núdznemu požičiava, lepšie robí, 
ako keby si kúpil odpustky. 

44. Lebo skutkami lásky rastie láska a človek sa stáva lepším. Odpustkami sa však nestáva 
lepším, ale len zbaveným trestov. 

45. Kresťanov treba poučovať, že kto necháva svojho blížneho trpieť biedu a bez ohľadu na to si 
kúpi odpustok, nezískal pápežovo odpustenie, ale privodí na seba Božiu nemilosť. 

46. Treba učiť kresťanov, že keď neoplývajú nadmerným bohatstvom, povinní sú ponechať si to, 
čo patrí ku každodenným potrebám pre svoj dom, a nie premárniť to za odpustky. 

47. Kresťanov treba poučovať, že kupovanie odpustkov je dobrovoľné, a nie nariadené. 
48. Kresťanov treba poučovať, že keď pápež udeľuje odpustky, viacej potrebuje nábožnú 

modlitbu a ju aj väčšmi požaduje než peniaze. 
49. Kresťanov treba učiť, že pápežove odpustky sú dobré, kým sa človek na ne nespolieha, 

naproti tomu nič nie je škodlivejšie, ako keď následkom toho stratí človek bázeň Božiu. 
50. Kresťanov treba poučiť, že keby pápež vedel o vydieračstve predavačov odpustkov, mal by 

radšej chcieť, aby Chrám sv. Petra zhorel na popol, než aby ho stavali z kože, mäsa a kostí 
jeho ovečiek. 

51. Kresťanov treba poučiť, že pápež, ako je povinný, by aj svoje vlastné peniaze rozdelil tým 
mnohým ľuďom, ktorých teraz niektorí predavači odpustkov pripravili o ich peniaze, aj keby sa 
na to mal predať Chrám sv. Petra. 

52. Získať spasenie odpustkami je márnou nádejou, aj keby odpustkový poverenec, ba sám 
pápež, vlastnú dušu dal za to do zálohu. 

53. Nepriateľmi Kristovými a pápežovými sú tí, čo kvôli kázaniu odpustkov celkom zakazujú v 
iných kostoloch zvestovať slovo Božie. 

54. Krivdí sa slovu Božiemu, keď sa v kázni venuje práve toľko času, ba ešte viacej, vyhlasovaniu 
odpustkov, ako slovu Božiemu. 

55. Pápežovou mienkou nemôže byť nič iné, než keď za odpustky, ktoré majú malú hodnotu, 
jedným zvonom, prostou okázalosťou a slávnosťou hlásajú, aby sa naproti tomu evanjelium 
ako najcennejšie ctilo a slávilo so sto zvonmi, stonásobnou okázalosťou a obradmi. 

56. "Poklady" cirkvi, z ktorých pápež udeľuje odpustky, nikto zboru Kristovmu ani dostatočne 
neoznačil, ani neoznámil. 

57. Že to nie sú časté poklady, možno poznať podľa toho, že mnohí kazatelia tieto poklady tak 
ľahko nevydávajú, ale skôr sa snažia ich hromadiť. 

58. Nie sú to ani zásluhy Kristove a svätých, lebo tie pôsobia stále, aj bez prispenia pápeža, 
vnútornému človeku milosť, a súčasne zovňajšiemu človeku kríž, smrť a peklo. 

59. Sv. Laurencius nazval chudobných v cirkvi pokladmi cirkvi; pritom však použil toto slovo v 
zmysle svojej doby. 

60. My hovoríme z dobrého dôvodu a bez ľahkomyseľnosti, že tento poklad je mocou kľúčov 
cirkvi, ktorá jej bola darovaná zásluhami Kristovými. 

61. Je totiž jasné, že na odpustenie trestu a na rozhrešenie v prípadoch pápežovi vyhradených 
stačí mu jeho moc sama osebe. 

62. Opravdivým pokladom cirkvi je však sväté evanjelium o Božej sláve a milosti. 
63. Tento poklad je však, prirodzene, vo veľkej nenávisti, lebo pôsobí, že prví budú poslednými. 
64. Poklad odpustkov je naproti tomu prirodzene najpríjemnejší, lebo z posledných robí prvých. 
65. Preto sú poklady evanjelia sieťou, ktorou kedysi lovili bohatých ľudí. 
66. Avšak poklady odpustkov sú sieťou, ktorou v dnešnej dobe lovia bohatstvo ľudí. 
67. Odpustky, ktoré kazatelia vyhlasujú za najväčšiu milosť, treba naozaj za veľkú milosť 

pokladať, lebo prinášajú veľký zisk a úžitok. 
68. Takéto odpustky sú však skutočne najnepatrnejšou milosťou, keď ich porovnávame s 

milosťou Božou a blaženosťou kríža. 
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69. Biskupi a duchovní pastieri sú povinní poverencov apoštolských odpustkov pripustiť so 
všetkou poctou. 

70. Avšak oveľa viac sú povinní očami a ušami pozorovať, aby títo poverenci nekázali svoje 
vlastné výmysly namiesto pápežovho nariadenia. 

71. Kto hovorí proti pravde pápežských odpustkov, nech je prekliaty a zlorečený. 
72. Komu však robia starosti svojvoľné a drzé slová kazateľa odpustkov a trápia ho, nech je 

požehnaný. 
73. Ako pápež ľahko postihuje svojou nemilosťou a kliatbou tých, čo sa proti odpustkom 

dopúšťajú rozličných ľstivých útokov, 
74. tak tým viac chce zasiahnuť svojou nemilosťou a kliatbou tých, čo pod zásterkou odpustkov, 

na úkor svätej lásky a pravdivosti, páchajú ľstivé podvodu. 
75. Pápežské odpustky pokladať za také účinné, že môžu človeka zbaviť hriechu, aj keby matku 

Božiu zneuctil - keď už hovoríme o čomsi takom nemožnom - je nezmyslom. 
76. Naproti tomu tvrdíme, že pápežské odpustky nemôžu zrušiť ani ten najmenší všedný hriech, 

keďže sa to týka viny toho hriechu. 
77. Hovoriť, že aj keby sv. Peter bol teraz pápežom, nemohol by udeliť väčšiu milosť, je rúhaním 

sa proti sv. Petrovi a pápežovi. 
78. Naproti tomu hovoríme, že aj tento, aj každý iný pápež má oveľa väčšiu milosť, a to 

evanjelium, duchovnú moc a dar uzdravovať atď., o ktorých je reč v 1K 12. 
79. Tvrdiť, že kríž, nádherne ozdobený pápežovým znakom, dokáže toľko ako kríž Kristov, je 

rúhaním sa Bohu. 
80. Biskupi, duchovní pastieri a teológovia, ktorí si dovolia pred ľudom takéto reči hovoriť, musia z 

toho vydať počet. 
81. Takáto drzá a nehanebná kázeň o odpustkoch pôsobí, že aj učeným bude zaťažko ubrániť 

pápežovu česť a hodnosť voči ohováraniu alebo vôbec proti nepopierateľne ostrovtipným 
otázkam prostého človeka. 

82. Ako napríklad: Prečo nevyslobodí pápež z očistca všetky duše kvôli najsvätejšej láske a pre 
najvyššiu biedu duší, teda z dôvodu pre neho najľahšieho, keď už nespočetné duše 
vyslobodzuje kvôli najbiednejšiemu peniazu na stavbu Chrámu sv. Petra, teda z dôvodu 
naozaj ľahkovážneho? 

83. Alebo: Prečo zostávajú v platnosti platené modlitby za zosnulých a výročné spomienky úmrtia 
prečo pápež nevracia alebo nedopraje vziať späť obročia, založené v prospech mŕtvych, keď 
je predsa nesprávne modliť sa ešte i naďalej za vykúpených? 

84. Alebo: Aká je nová zbožnosť Božia a pápežova, že aj bezbožnému a nepriateľovi za peniaze 
doprajú vykúpiť pobožnú, bohabojnú a Bohom milovanú dušu a nechcú skôr ich vyslobodiť z 
lásky a zdarma pre veľkú biedu a kvôli bohabojnej a milovanej duši? 

85. Alebo: Prečo sa majú ešte staré ustanovenia o pokání, ktoré už dávno fakticky musia platiť za 
mŕtve a zrušené, lebo sa neužívajú, zaplatiť peniazmi v súvise s odpustkami, akoby boli ešte 
živé a účinné? 

86. Alebo: Prečo teraz pápež nestavia radšej Chrám sv. Petra za svoje vlastné peniaze, než za 
peniaze chudobných kresťanov, keďže jeho majetok je väčší ako majetky najbohatšieho 
Crassa? 

87. Alebo: Čo odpúšťa pápež alebo čo udeľuje tým, ktorí sú už oprávnení mať účasť na všetkých 
duchovných pokladoch svojím dokonalým pokáním na úplné odpustenie? 

88. Alebo: Čo lepšieho by sa mohlo cirkvi stať, keby pápež to, čo teraz iba raz robí, stokrát denne 
každému veriacemu daroval toto odpustenie a tento podiel? 

89. Ak teda ide pápežovi pri odpustkoch viacej o spásu duší než o peniaze, prečo zrušil predtým 
povolené listy o odpustkoch, keďže boli práve také účinné? 

90. Chcieť tieto ostré a povážlivé námietky laikov iba násilím potlačiť a neutíšiť ich udaním 
dôvodov značí vydať cirkev a pápeža napospas posmechu nepriateľov a kresťanov robiť 
nešťastnými. 

91. Keby odpustky boli bývali hlásané v duchu pápežovom a podľa jeho mienky, bolo by na tieto 
námietky ľahko odpovedať, ba vôbec by nikdy neboli vznikli. 

92. Nech teda zmiznú všetci tí proroci, ktorí cirkvi Kristovej hovoria: "Pokoj, pokoj", a pokoja niet. 
93. Avšak iba tým prorokom sa musí dobre vodiť, ktorí cirkvi Kristovej vravia: "Kríž, kríž", a kríža 

predsa niet. 
94. Kresťanov treba napomínať, aby sa usilovali nasledovať svoju hlavu - Krista - aj cez kríž, smrť a peklo. 
95. A nech sa viacej spoľahnú na to, vchádzať skrze mnohé súženia do kráľovstva nebeského, 

než na bezstarostný prelud, že je pokoj. 
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Katechizmus Katolíckej cirkvi o odpustkoch: 
1471 Učenie o odpustkoch a ich prax v Cirkvi sú tesne spojené s účinkami sviatosti pokánia. 
ČO SÚ ODPUSTKY?  
„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa 
týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok 
pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia [svojou] mocou rozdáva a aplikuje poklad 
zadosťučinení Krista a svätých.“ 
 „Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy 
čiastočne alebo úplne.“ „Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za 
zosnulých.“ 
TRESTY ZA HRIECH 
1472 Aby sme toto učenie a prax Cirkvi pochopili, treba mať na zreteli, že hriech má dvojaký 
následok. Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí neschopnými 
večného života, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane každý 
hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie či 
už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od 
takzvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh 
pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. 
Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už 
nezostane nijaký trest.  
1473 Odpustenie hriechu a obnovenie spoločenstva s Bohom má za následok odpustenie 
večných trestov za hriech. Ale časné tresty za hriech zostávajú. Kresťan sa ich má snažiť prijímať 
ako milosť tým, že trpezlivo znáša utrpenia a skúšky každého druhu, a keď nadíde chvíľa, tým, že 
bude pokojne čeliť smrti; má sa aj usilovať, aby sa skutkami milosrdenstva a lásky, ako aj 
modlitbou a rozličnými kajúcnymi skutkami úplne zbavil „starého človeka“ a obliekol si „nového 
človeka“. 
V SPOLČENSTVE SVÄTÝCH  
1474 Kresťan, ktorý sa s pomocou Božej milosti snaží očisťovať od svojho hriechu a posväcovať 
sa, nie je sám. „Život každého Božieho dieťaťa je v Kristovi a skrze Krista podivuhodným putom 
spojený so životom všetkých bratov kresťanov v nadprirodzenej jednote Kristovho tajomného tela 
akoby v jednej tajomnej osobe.“ 
 1475 V spoločenstve svätých „je nepochybne trvalé puto lásky a hojná výmena všetkých dobier 
medzi veriacimi, ktorí už dosiahli nebeskú vlasť alebo odpykávajú [svoje] viny v očistci, alebo ešte 
putujú na zemi“. Pri tejto obdivuhodnej výmene svätosť jedného prospieva druhým oveľa viac, než 
hriech jedného mohol škodiť druhým. Takto utiekanie sa k spoločenstvu svätých umožňuje 
kajúcemu hriešnikovi, aby sa skôr a účinnejšie očistil od trestov za hriech. 
 1476 Tieto duchovné dobrá spoločenstva svätých voláme aj pokladom Cirkvi, „ktorý však nie je 
akoby súhrn dobier na spôsob hmotného bohatstva, ktoré sa hromadí v priebehu storočí, ale je to 
nekonečná a nevyčerpateľná hodnota, ktorú majú u Boha zadosťučinenia a zásluhy Krista Pána 
obetované za to, aby celé ľudstvo bolo oslobodené od hriechu a dosiahlo spoločenstvo s Otcom; 
je to sám Kristus Vykupiteľ, v ktorom sú a pretrvávajú zadosťučinenia a zásluhy jeho vykúpenia“.  
1477 „Do tohto pokladu patrí okrem toho aj naozaj nesmierna, nezmerateľná a stále nová 
hodnota, ktorú majú pred Bohom modlitby a dobré skutky preblahoslavenej Panny Márie a 
všetkých svätých, ktorí kráčali v šľapajach Krista Pána vďaka jeho milosti, a tak sa posvätili a 
dokončili dielo milé Otcovi; takže keď pracovali na vlastnej spáse, prispeli aj k spáse svojich 
bratov v jednote tajomného tela.“ 
ZÍSKAVANIE ODPUSTKOV OD BOHA PROSTREDNÍCTVOM CIRKVI 
1478 Odpustky sa získavajú prostredníctvom Cirkvi ktorá na základe moci zväzovať a 
rozväzovať, ktorú jej udelil Kristus, zakročuje v prospech kresťana a otvára mu poklad zásluh 
Ježiša Krista a svätých, aby dostal od Otca milosrdenstiev odpustenie časných trestov, ktoré si 
zasluhuje za svoje hriechy. Cirkev tým chce kresťanovi nielen prísť na pomoc, ale ho chce aj 
povzbudiť, aby konal skutky nábožnosti, pokánia a lásky. 
1479 Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú členmi toho istého spoločenstva svätých, 
môžeme im okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, aby tak boli oslobodení 
od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy. 

Myslím si, že treba si to vedieť porovnať a zamyslieť sa nad tým. Učenie je jasné. 
V praxi sa spravia aj chyby, no nemali by viesť k rozporom.     JV 
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Maďarskí svätí a blahoslavení - V. emisia 
 
       Maďarská pošta aj v roku 2017 pokračuje v emisii „Maďarskí svätí a blahoslavení“. 
Dňa 1.septembra 2017 vydala hárček s 3 známkami, na ktorých sú zvečnené sv. Margita, 
sv. Kinga a bl. Jolanta.  
       Kráľ Belo IV. po odchode Tatárov vyvinul mimoriadnu aktivitu na obnovu 
Uhorského kráľovstva a považujeme ho za druhého zakladateľa štátu. Na život jeho troch 
dcér Margitu, Kingu, a Jolantu mal veľký vplyv ideál chudoby a život ich tety sv. Alžbety, 
ktorá zomrela v roku 1231 a už v roku 1235 bola svätorečená.  
       Svätá Margita (1242 – 
1270) sa narodila v nebezpeč-
nom období, počas ničivého 
vpádu Tatárov. Jej rodičia sľúbi-
li, že ich narodené dieťa darujú 
Bohu, keď sa ich vlasť oslobodí 
od Tatárov. Od 3 rokov žila 
v kláštore u dominikánok vo 
Veszpréme a neskôr na Zaja-
čom ostrove (dnes Margitin 
ostrov v Budapešti). Dni trávila 
modlitbami a prácou. Podľa 
legendy jej mŕtve telo nepod-
ľahlo rozkladu počas troch 
týždňov, ale šírilo vôňu ruží. Sv. 
Margita je príkladom sebadis-
ciplíny a kresťanskej lásky. 
Pápež Pius XII. ju svätorečil 
v roku 1943. 
       Svätá Kinga (1224 – 
1292) sa vydala za Boleslava 
V., čo malo vplyv na dobré poľsko-uhorské vzťahy. V mnohých oblastiach pomáhala 
svojim venom pri budovaní obrany proti vpádu Tatárom. Otvorila soľné bane vo Wieličke, 
založila kláštor klarisiek v Starom Sanczi, postavila kostoly a nemocnice. Po smrti 
manžela sa utiahla do kláštora, kde si ju zvolili za opátku. Je patrónkou Poľska a Litvy. 
Pápež sv. Ján Pavol II. ju dňa 6.6.1999 svätorečil. 
        Blahoslavená Jolanta (1235/1239 – 1298) sa vydala v roku 1256 za Boleslava 
Pobožného, princa Kaliszu a Gniezdna. Po manželovej smrti v roku 1279 rozdala svoj 
majetok medzi Cirkev a rodinu a spolu so sestrou Kingou, tiež vdovou, sa utiahli do 
kláštora klarisiek v Starom Sanczi. Po smrti sestry v roku 1292 sa presťahovala do 
kláštora v Gniezdne, ktorý založil jej manžel a stala sa opátkou. Pochovaná je kláštornej 
kaplnke, kde sa pri jej hrobe udiali mnohé uzdravenia, za čo bola v roku 1827 
blahorečená.  

z maďarčiny preložila Katarína Vydrová  
 

 
Sv. Bystrík a sv. Gerhard, biskupi a mučeníci - 970. výročie smrti 

 
       Uhorské kráľovstvo po smrti kráľa sv. Štefana I. v roku 1038 zostalo bez priameho 
následníka, keďže jeho syn Imrich zomrel v roku 1031 neďaleko Nitry pri poľovačke. 
Nastalo obdobie náboženských nepokojov, počas ktorých sa vystriedalo viacero 
panovníkov. Pohania pod vedením vodcu Vatha boli stúpencami Vazula. Ničili kostoly, 
ohrozovali kresťanstvo. Vazuloví synovia Ondrej, Belo a Levente ešte za vlády sv. 
Štefana odišli do vyhnanstva. Ondrej a Belo sa v Poľsku oženili a prijali kresťanstvo. 
Odtiaľ išli do Ruska a v roku 1046 s ruskou družinou prišli do Uhorska. Biskupi v nich 
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videli vhodného nástupcu na uhorský trón, preto sa rozhodli privítať ich so všetkými 
poctami. Stretli sa biskupi Gerhard (Gellért), Buldo, Benetus a Bestricus (Bystrík). 
Gerhard pôsobil ako biskup v Csanáde, biskup Buldo vo Veszpréme, biskup Benetus 
v Ostrihome a biskup Bystrík podľa tradície v Nitre. Keď chceli pri Budíne prebrodiť 
Dunaj, dostihlo ich pohanské vojsko Vathu. Gerharda priviazali o voz, ktorý spustili 
z kopca a potom ho ukameňovali. Buldo bol tiež ukameňovaný. Bystrík sa snažil na loďke 
prejsť cez Dunaj, ale bol zasiahnutý šípmi a na druhý deň zomrel. Mučeníckej smrti unikol 
len Benetus. Stalo sa to 24. septembra 1046/7. 
       O sv. Bystríkovi máme veľmi málo správ a len vďaka životopiscovi sv. Gerharda, 
čanádského biskupa, vieme o jeho mučeníckej smrti. Podľa tradície ho za nitrianskeho 
biskupa ustanovil kráľ sv. Štefan na konci svojho života, teda okolo roku 1038. 
       Sv. Gerhard (Gellért) bol benediktín-
sky mních. Narodil sa okolo roku 982 
v Benátkach ako Giorgo di Sagredo. Vydal 
sa na púť do Svätej zeme po súši východnou 
trasou cez Uhorsko. So spolupútnikmi došli 
do Pécsu (Päťkostolie), odkiaľ spolu s 
biskupom sv. Astrikom sa vydali na cestu do 
Székesfehérváru (Stoličný Belehrad) ku 
kráľovi sv. Štefanovi. Kráľ poveril Gerharda 
výchovou svojho 8-ročného syna Imricha. 
Gerhard ho vychovával 7 rokov v 
Kráľovskom paláci v Ostrihome. Potom žil 
ako pustovník do roku 1028, kedy ho kráľ 
poveril zriadením biskupstva v Čanáde. 
Gerhard počas svojho pôsobenia sa aktívne 
snažil obracať na vieru rozdelené kráľovstvo.  
        Zásluhou kráľa sv. Ladislava, počas 
pontifikátu pápeža sv. Gregora VII., boli 
v r.1038 svätorečení biskupi Gerhard, Bystrík 
a Buldo. Ich spoločný sviatok určila synoda 
v roku 1092 v Sabolči na 24. september. 
V tom istom roku boli kanonizovaní aj 
slovenskí pustovníci Svorad a Beňadik, 
uhorský kráľ Štefan I. a jeho syn Imrich. 
       Kopec, z ktorého vrhli sv. Gerharda, 
leží na pravom brehu Dunaja v Budapešti a na pamiatku umučenia sa nazýva Gellértov 
vrch. Na známke Mi-4805, ktorú vydala Maďarská pošta v roku 2003 v emisii „Umenie“, je 
socha J. Vargu: Smrť sv. Gellérta. Anjel Boží s víťazným krížom Krista vo svätožiare 
dvíha umučeného Gellérta. Socha sa nachádza na vonkajšom štíte Kostola sv. Gellérta 
pod vrchom Gellért v Budapešti.  

                                                                                                   Katarína Vydrová            
 
 

Pápež sv. Gregor VII 
 
      V predchádzajúcom článku o sv. Bystríkovi  a sv. Gerhardovi sme uviedli, že ich 
svätorečenie sa konalo za pontifikátu pápeža Gregora VII. a za vlády uhorského kráľa sv. 
Ladislava v roku 1083. V tomto roku sa uskutočnila prvá kanonizácia na našom území 
a teda v celom Uhorsku. V júni boli kanonizovaní zoborskí pustovníci. V Chráme sv. 
Emeráma boli uložené relikvie sv. Svorada a Beňadika 17. júla 1083. V júli nasledovali 
mučeníci Gerhard a Bystrík. Najväčšia kanonizačná slávnosť sa konala 20. augusta, keď 
bol na oltár vyzdvihnutý prvý uhorský kráľ Štefan I. Až v novembri 1083 bol kanonizovaný 
Štefanov syn Imrich. 
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       Pápež sv. Gregor VII. (1015/1028 – 1085) 
sa narodil pravdepodobne v talianskom 
Toskánsku ako Ildebrando Bonizi di Soana. 
Benediktínsky mních a skvelý diplomat kardinál 
Hildebrand bol zvolený za pápeža v Kostole sv. 
Peter v reťaziach v Ríme v roku 1073. Ako 
pápež bol neúnavný reformátor a bojovník za 
pápežský primát, za duchovnú nadradenosť nad 
svetskými kresťanskými vládcami. Jeho cieľom 
bola sloboda Cirkvi, reforma mníšskeho života , 
trval na celibáte všetkého kňazstva. Najväčším 
problémom sa stal boj o investitúru, ktorá 
dosiahla vrchol medzi Gregorom VII. a cisárom 
Svätej rímskej ríše Henrichom IV. Pápež Gregor 
VII. popieral právo cisára menovať biskupov na 
svojom území. Počas tohto sporu pápež Gregor 
VII. dvakrát exkomunikoval Henricha. Na 
odplatu Henrich sa snažil zbaviť pápeža 
pontifikátu. Pápež vyčerpaný zomrel v Salerne 
25. mája 1085 vo vyhnanstve. Jeho posledné 
slová možno čítať na jeho hrobe: „Miloval som 
spravodlivosť, neznášal som neprávosť, a preto 
zomieram vo vyhnanstve.“ 
       Uhorský kráľ sv. Ladislav sa v tzv. boji o investitúru postavil na stranu pápeža, 
a preto je pravdepodobné, že kanonizácia v Uhorsku sa konala s pápežským súhlasom. 
       Pápež sv. Gregor VII. sa zaradil medzi najdynamickejších stredovekých pápežov. 
Zásadne posilnil moc pápežstva. Zdokonalil činnosť svojho dvora a pápežskí legáti 
reprezentovali pápežskú moc. Pápež Gregor XIII. ho v roku 1584 blahorečil a v roku 1728 
bol pápežom Benediktom III. svätorečený. 
       Vatikánska poštová správa v roku 1985 vydala pri príležitosti 900. výročia úmrtia 
sv. Gregora VII. tri známky Mi – 873/5.  

                                                                                                           Katarína Vydrová   
 
 

Unikátny barokový organ na poštovej známke 
 

V Katolíckej cirkvi v latinskom rímskom obrade patrí píšťalovému organu význam-
né miesto ako „tradičnému hudobnému nástroju, ktorého zvuk vie dodať cirkevným 
obradom neobyčajný lesk a mohutne povznášať mysle k Bohu a nebeským výšinám.“ 
Uvádza to Konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Sacrosanctum concilium v článku 
120. Je správne, ak v každej diecézy je funkcia organológa. Medzi jeho povinnosti je 
previesť evidenciu všetkých píšťalových organov vo všetkých kostoloch na území 
konkrétnej diecézy. Vypracováva posudky na stav každého píšťalového organa a povinne 
pri riešení jeho generálnej opravy. Rovnako plní závažné poslanie počas priebehu opravy 
ako aj pri komisionálnej prebierke opraveného nástroja. Žiaľ, na Slovensku sme sa 
k tomu stavu ani nepriblížili.  

Síce uplynulý rok bol v hudobnej oblasti s pomenovaním Rok slovenskej hudby 
2016, do emisného plánu sa nedostala ani jedna poštová známka s primeraným 
námetom. Ba nevznikla ani jedna príležitostná poštová pečiatka. Slovensko neoplýva 
množstvom píšťalových organov, ktoré by patrili k tým, ktoré voláme veľké. Zato 
v mnohých kostoloch sa nachádzajú píšťalové organy stredné či malé, ktoré majú svoju 
nevyčísliteľnú hodnotu. Aj preto už viac ako dve desaťročia sa na týchto píšťalových 
organoch realizujú koncerty v rámci festivalu Historické organy na Slovensku. 

O to viac ma zaujal filatelistický produkt pošty v Poľsku. V pravidelných intervaloch 
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zaraďuje do svojho emisného plánu aj píšťalové organy cenné práve z ich historickej, 
umeleckej a technickej roviny. Naposledy sa do emisného plánu dostal unikátny barokový 
píšťalový organ z najstaršieho cistercitského kláštora na území Poľska – z Jędrzejówa.  

Arciopátstvo cistercitov bolo založené už v roku 1140 neďaleko prameňov Białej 
Nidy. Bol to výsledok činnosti cistercitov, ktorí tu prišli v roku 1114 z opátstva Morimond 
v Szampanii z poverenia arcibiskupa Janika, hniezdnenského arcibiskupa. Patrónom 
kostola, ktorý konsekroval biskup Maurus, sa stal sv. Vojtech. Do dejín opátstva vstúpili aj 
nepriaznivé okolnosti  - patril k nim aj požiar v roku 1800, ktorý zničil aj rozsiahlu opátsku 
knižnicu. V roku 1989 bol kláštor opätovne povýšený do hodnosti opátstva.  

Píšťalový organ, ktorý sa stal námetom na 
vytvorenie poštovej známky, pochádza z rokov 1745 – 
1760. Postavil ho organár – staviteľ  Józef Sitarský za 
spolupráce s Ignácom Foglerom z Varšavy. Bohato 
zdobený prospekt organa je dielom dielne bratov 
Korneckých z Krakova. Rezbársku výzdobu prospektu 
organovej skrine vyhotovil Jakub Kornecky. Dekorácia 
prospektu je inšpirovaná žalmami Starého zákona. 
Umelecké drevárske riešenie chóru pochádza z dielne 
cistercitov.   

Organ prešiel viacerými opravami. Prvou rozsiah-
lou opravou bola oprava v 20-tych rokoch minulého 
storočia majstrom organárom Maurikom Saganovskym 
z Kielca, ktorý viacnásobne sa venoval oprave tohto 
nástroja. Postupom času sa ukázala potreba nevyhnut-
ného reštaurovania nástroja. Konzervátorské práce na 
nástroji v roku 1978 previedli špecialisti na reštaurovanie 
organov z Krakova. Až s odstupom dvadsať jeden rokov sa ukázali výsledky ich práce 
v podobe vynikajúcej farebnosti organového prospektu. Potvrdilo sa, že prospekt nástroja 
po slohovej stránke má výrazné rysy ranorokokového slohu. Dominuje nebeská modrá 
farba. Prospekt vytvára polkruh a zapĺňa celú šírku organovej empory západnej strany 
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chrámu. Chór spočíva na ochoze balkónovej podoby. Píšťaly prospektu sú uložené 
v šiestich vežičkách členených stĺpmi na pravo a na ľavo od centrálnej skupiny píšťal. 
Pozitív spočíva na špirálovite zatočených konzolách. Jeho rezbárskej výzdobe dominuje 
orol ako symbol Božej milosti.  

Po bokoch píšťalového organa sú umiestnené dve plastiky: napravo sv. Cecília, 
patrónka hudby; naľavo kráľ Dávid s harfou, ako dirigent anjelského orchestra. Bucľatí 
anjelici na prospekte i pozitíve organa symbolizujú nebeský chór. Medzi figúrkami 
nájdeme aj chlapca hrajúceho na fagot a dievčinu hrajúcu na cink (starodávny drevený 
dychový hudobný nástroj).Organ sa zachoval v svojej pôvodnej podobe tak po stránke 
umeleckej výzdoby, tak po stránke technickej. 

Nástroj je zaujímavý aj tým, že má 4 manuály a pedál. Organistovi je k dispozícii 
42 registrov. Interpretovi slúži k dispozícii aj prepojenie s klaviatúrou pozitívu 
s možnosťou automatického transponovania nižšie o jeden celý tón. Riešenie situovania 
registrov má nevšednú podobu, čím sa tento nástroj zaradil medzi najcennejšie nástroje 
tohto typu v Európe. V roku 1995 založili v Jędrzejewskom kláštore Medzinárodný  
festival organovej hudby. Medzi interpretmi v jeho doterajšej histórii nachádzame aj také 
osobnosti ako skladatelia Krzysztof Penderecki či Henryk Mikolaj Górecki. 

Aršík s vyobrazením prospektu tohto nástroja vytvárajú vlastne dve poštové 
známky, ktoré vznikli perforovaním. Horná časť organa – teda nad pozitívom – má 
nominálnu hodnotu 8,30 Zł a dolná časť organa – s ústredným pohľadom na pozitív – má 
nominálnu hodnotu 4,20 Zł. Obe známky vytvárajúci kompaktný celok sú vložené do 
fotografického pohľadu na nástroj. Poľská pošta vydala aj obálku prvého dňa FDC, ktorej 
v ľavej časti dominuje vyobrazenie jedného z anjelikov podopierajúceho rímsu. Dominuje 
modrá farba, ktorá symbolizuje farbu oblohy. Príležitostná poštová pečiatka je vytvorená 
veľmi stručne – informačný text s dátumom uvedenia poštovej známy dopĺňa kresba 
niekoľkých organových píšťal. Súčasťou vydania Historického organa v Jędrzejewského 
kláštora je aj aršík s využitím čierno-bielej tlače. Vytvárajú ho obe spomínané poštové 
známky, ale už bez vsadenia do farebného pohľadu na organ.  

Silvia Fecsková, muzikologička 
 
 

V SSV bola inaugurácia známky Andrej Radlinský 
   

Trnavčania neradi spomínajú roky dátumu s tromi „šťastnými“ sedmičkami. 
Nemôžu zabudnúť, že Mária Terézia v r. 1777 zrušila Trnavskú univerzitu, založenú 
kardinálom Petrom Pázmaňom, ktorá pôsobila v meste 142 rokov a rozhodla sa  
presťahovať univerzitu do Budína. Sto rokov po Márii Terézii sa narodil v r. 1817 
v Dolnom Kubíne Andrej Radlinský. Tento dátum však za nešťastný nemôžeme pokladať, 
lebo Slovenská pošta, a.s., vydala v piatok 7.7.2017 z príležitosti 200.výročia narodenia 
kňaza, jazykovedca, vydavateľa Katolíckych novín, náboženskej a pedagogickej literatúry 
Andreja Radlinského poštovú známku s jeho portrétom. Keďže Radlinský bol hlavnou 
osobnosťou pri založení Spolku svätého Vojtecha, slávnostná inaugurácia novej 
príležitostnej poštovej známky emisie Osobnosti sa nemohla konať na inom mieste ako v 
historickej zasadacej sále SSV v Trnave. Jej realizácii predchádzalo viacero pokusov 
o stretnutie s riaditeľom SSV od oznámenia vydania známky v emisnom pláne, stretnutia 
s predsedom SSV mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom a následne niekoľko 
schôdzok na pôde SSV s prípravou  inaugurácie. To, že bol Andrej Radlinský významnou 
osobnosťou národných dejín Slovenska, potom potvrdila aj účasť mnohých významných 
hostí na inaugurácii a program slávnosti, ktorá mala náboženský, historický, spoločenský, 
kultúrny a aj poštovo-filatelistický obsah.  

Vlastnej inaugurácii predchádzala homília v kaplnke SSV, kde sv. omšu celebrovali 
riaditeľ SSV Trnava Mons. Ivan Šulík s predsedom SSG Jánom Vallom a tajomníkom 
SSV ThLic. Danielom Dianom. Na organizácii podujatia sa podieľali viacerí členovia SSG, 
pani Iglárová čítala z Písma pri sv. omši, Mirko Baluška gratuloval s kyticou autorovi 



 16 

známky doc. R. Brunovi, J. Mička  rozoslal e-mailom desiatky pozvánok, poskytol pre 
SSV adresár oficiálnych hostí a moderoval podujatie. Inaugurácie sa zúčastnili aj ďalší 
členovia SSG nielen z Trnavy ale aj filatelisti zo Žiliny, Bytče, Trenčína, Piešťan, Senice. 
Po sv. omši už mnoho záujemcov o novú poštovú známku, poštovú pečiatku so 
znázornením historickej brány budovy Spolku využívalo priečinok POFIS na kúpu 
známky, FDC a zhotovenie analogickej pohľadnice vydanej Spolkom sv. Vojtecha. 
O 14. hod. začala slávnosť inaugurácie. Medzi významnými hosťami inaugurácie bola 
generálna riaditeľka kancelárie ministra dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Kornélia 
Kasanická s riaditeľkou odboru poštových služieb ministerstva Ing. Jarmilou Brichtovou. 
Dolný Kubín, rodisko Andreja Radlinského, reprezentoval primátor mesta Dolný Kubín 
Mgr. Roman Matejov a poslanec MZ Dolný Kubín a dlhoročný filatelista MUDr. J. Štefák. 
Prítomní boli i zástupcovia úradu Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava. 

   Novú poštovú známku s portrétom Andreja Radlinského predstavil Mgr. Martin 
Vančo, PhD., vedúci Pofis Bratislava, ktorý vysvetlil spoločenské a historické dôvody 
vydania známky, ako i  technické okolnosti jej vydania, zaujímajúce najmä filatelistov. 
Zdôraznil, že pri vzniku portrétu bol rozhodujúci faktor autenticity a vernosti tomu, aký bol 
Andrej Radlinský v skutočnosti. „Známka vyšla v ryteckej transkripcii Ľubomíra Žáleca, 
mladého talentovaného rytca, ktorý sa vo svojej tvorbe usiluje priblížiť majstrovstvu 
skúsených oceľorytcov,“ ocenil M. Vančo prácu Ľ. Žáleca, ktorý sa však inaugurácie 
nemohol zúčastniť. 

Na tlačovom liste sú dva štvorbloky známok s portrétom A. Radlinského, medzi 
ktorými je symbol SSV s príslušným textom. Motívom pečiatky na FDC je kaligrafický 
motív knihy, ktorý  súvisí s vydavateľskou činnosťou Spolku sv. Vojtecha. Autorom 
známky a FDC pečiatky je doc. akademický maliar Róbert Brun, ktorý pri tvorbe portrétu 
vychádzal z dobovej kresby maliara J. Vilímka, zhotovenej vo Viedni a zobrazenej v 
časopise Slovenské pohľady v roku 1887. „Materiál, ktorý som mal k dispozícii, bol v 
zúženej ponuke, litografia nebola v dobrej kvalite, išlo teda o akúsi rekonštrukciu 
osobnosti Andreja Radlinského,“ vysvetlil na inaugurácii známky uznávaný výtvarník 
Róbert Brun, ktorý už bol autorom jedného „tirnavika“, pretože k hudobnému festivalu 
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Dobrofest, konaného pred rokmi každoročne v Trnave, bol autorom známky Gitara Dobro 
na počesť jej vynálezcu J. Dopyera.   

Prínos Andreja Radlinského vyzdvihol vo svojom prejave riaditeľ Spolku svätého 
Vojtecha Mons. Ivan Šulík. „Radlinský vynikal mimoriadnym organizačným talentom, 
prezieravosťou a cieľavedomosťou. Vytrvalo presadzoval zavedenie slovenského 
vyučovacieho jazyka do základných i stredných škôl, obhajoval a vydával slovenskú tlač, 
náboženskú i pedagogickú literatúru, podieľal sa na tvorbe nového jazykového úzu,“ 
uviedol. Andrej Radlinský bol aj organizátor náboženského i kultúrneho života. Usiloval sa 
o kultivovanie a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa a právom sa pokladá za 
významnú osobnosť histórie Slovákov. V Trnave, v Kútoch kde zomrel, a v meste Dolný 
Kubín sú po ňom pomenované  ulice a v Dolnom Kubíne Cirkevná spojená škola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z účasti na slávnosti inaugurácie sa ospravedlnil predseda výboru SSV Mons. Ján 

Orosch, trnavský arcibiskup, ktorý účastníkom inaugurácie poslal pozdravný list. 
Prítomným ho prečítal Mons. Daniel Dian, tajomník SSV. Riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 
pozval prítomných na záver slávnosti na čašu omšového vína. Program slávnosti 
spestrilo aj mimoriadne vydanie Katolíckych novín, venované pamiatke A. Radlinského.  

Hostia inaugurácie známky na záver ešte položili veniec k pamätnej doske 
zakladateľovi SSV Andrejovi Radlinskému, ktorá je na priečelí budovy Spolku na 
Radlinskej ul. Spoločná fotografia bude milou spomienkou organizátorov slávnosti 
k pamiatke  tak mnohostranne významnej osobnosti národných dejín Slovenska.                                                     

             Mgr. J. Mička 
 
 

Cyrilo-metodské oslavy 2017 v Nitre priniesli aj pečiatku 
 

Nitra, milá Nitra..., Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti (ako znie celý názov 
každoročných kultúrnych i náboženských podujatí v Nitre) sa v tomto roku konali v dňoch 
3.–5.júla a ich návštevníci si mohli na troch miestach pozrieť filatelistické exponáty 
a naviac, získať aj odtlačok príležitostnej poštovej pečiatky – kašetu. V Ponitrianskom 
múzeu bola sprístupnená výstava „Vďaka vám sv. Cyril a Metod“, kde sa návštevníci 
mohli oboznámiť s filatelistickým exponátom, ktorý na výstave 
„Benedikt-phila ´16“ ocenili pozlátenou medailou. V tomto múzeu 
bolo v pondelok obzvlášť rušno. Ráno sa tu schádzali účastníci 
cyrilo-metodskej konferencie, popoludní bola vernisáž diel 
akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej (k jej životnému 
jubileu). Práve ona, „sochárka slovenskej histórie“ je autorkou 
najväčšieho cyrilo-metodského súsošia na Slovensku, ktoré od 
roku 1990 stojí v blízkosti mariánskeho súsošia a vstupnej brány 
na hrad Nitra. 

Jubileum umelkyne, vernisáž jej prác, charakteristické dvojfigurálne súsošie našich 
vierozvestov v Nitre a tohoročný sviatok sv. Cyrila a Metoda sme navrhli pripomenúť 
pohľadnicou a príležitostnou pečiatkou, ktoré zabezpečilo Mesto Nitra. Na pohľadnici je 
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polocelok súsošia pri pohľade z pravej strany, preto sme na obrazovú časť pečiatky zvolili 
pohľad z ľavej strany a v pozadí siluetu hradu Nitra. Text v kruhopise informuje: 
*Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti*3.-5.7.2017*Nitra*. Pečiatka bola k dispozícii celý 
týždeň na pošte Nitra 1.  

Filatelia bola aj na nitrianskom hrade. Vo vstupnej časti Katedrály sv. Emeráma 
bola inštalovaná časť exponátu gabrielistu Milana Šajgalíka „Katedrála a hrad v Nitre na 
poštových známkach a príležitostných poštových pečiatkach“. Ďalší, podobný exponát, 
„Nitra na známkach a poštových materiáloch“ bol prístupný v Krajskej knižnici Karola 
Kmeťka. Posledne spomenuté dva exponáty na titulnom liste upriamovali pozornosť 
návštevníkov na 3 významné výročia, ktoré očakávame v budúcom roku: 1190. výročie 
vysviacky prvého kresťanského chrámu v strednej a východnej Európe; 1150 výročie 
uznania slovanského jazyka za liturgický  a 770 rokov od udelenia mestských výsad 
kráľom Belom IV. 

MVDr. Milan Šajgalík 
 
 

Zo života kňaza ThDr. Jozefa Tisu  
Časť 3. - Činnosť kňaza a štátnika od 6.10.1938 do 14.3.1939 (Filatelistické spracovanie) 

   
Žilinskú dohodu zo 6.10.1938 podpísalo 22 slo-

venských politických činiteľov, ktorí uznali ThDr. Joze-
fa Tisu za vedúcu osobnosť na presadzovanie záuj-
mov slovenského národa. (Pof. č. 1886). Prvý bod 
Žilinskej dohody sa týkal ústavného zákona o auto-
nómii Slovenska tak, ako ho 5.6.1938 predstavitelia 
HSĽS predložili parlamentu na prijatie Národným zhromaždením ČSR 
(Pof. č. 1684), čo sa malo uskutočniť do 28.10.1938, k výročiu vzniku 
ČSR (Pof. č. 1719). Parlament túto požiadavku ignoroval. Pražská 

vláda na čele s generálom Sytovým, ktorého 
4.10.1938 vymenoval Dr. Eduard Beneš (Pof. č. 443 
- 446) za ministerského predsedu, vykonávala aj 
funkciu prezidenta republiky, nakoľko hneď v 
nasledujúci deň 5.10.1938, Dr. E. Beneš - prezident 
republiky, ušiel do Londýna (známky GB č. 

632,633). Vláda ČSR ešte 6.10.1938 vymenovala ThDr. Jozefa Tisu za 
ministra pre správu Slovenska a ďalších štyroch Slovákov za ministrov. Tým vznikla prvá 
vláda autonómneho Slovenska. Došlo k premenovaniu štátu na pôvodný názov Česko - 
Slovensko, presne tak, ako to zakotvovali mierové zmluvy a diplomatické dohovory. 
Ústavným zákonom č. 299 z 22.11.1938 O autonómii slovenskej krajiny sa formálne 
dokončila štátoprávna kodifikácia. Z centralistickej Československej republiky (Pof. č. 1 - 
26) stal sa federatívny štát dvoch autonómnych politických útvarov.  

Rozhodujúcu úlohu vykonal ThDr. Jozef Tiso. Nebol však informovaný o tom čo 
Dr. Beneš ešte pred útekom, sľúbil Maďarsku (Zn. Maďarska - parlament č. 381-394 a i.), 
aby si odčlenili z územia Slovenska. Delegácia Maďarska 9.10.1938 čakala v Komárne. 
Dr. Jozef Tiso bol tým značne zaskočený a požiadal delegáciu Maďarska v Komárne o 
odklad v rokovaní, keď zistil, že požiadavky Maďarska na základe sľubov Beneša boli 
prehnané. Dňa 19.10.1938 sa Dr. Tiso radil s ministrom zahraničných vecí Nemecka von 
Ribbentropom, ktorý mu dal strohú odpoveď, že Maďarsko je spriateleným štátom s 
Nemeckou ríšou a Slovákom podporu nemôže prisľúbiť. Došlo k Viedenskej arbitráži 
2.11.1938, kde Hitler uviedol, že už 22. 8.1938 prisľúbil Horthymu (Zn. Maďarska č. 596-
598), ak bude chcieť anektovať Slovensko, nebude mu v tom brániť. Pre začínajúcu 
autonómiu Slovenska bola Viedenská arbitráž tvrdý úder a naviac sa pretrhli dovtedajšie 
dobré vzťahy k Maďarsku. Plebiscit 18.11.1938 ukázal, že 97% Slovákov vyslovilo súhlas 
s autonomistickým zriadením.  
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Dňa 18.1.1939 sa uskutočnilo prvé zasadnutie 
Slovenského snemu (Pof. č. 350). ThDr. Jozef Tiso podal 
demisiu dočasnej vlády a 20.1.1939 prezident prof. Dr. Hácha 
na návrh Slovenského snemu vymenoval novú slovenskú 
vládu. Predsedom vlády sa opäť stal ThDr. Jozef Tiso.   

V Čechách došlo k situácii, keď Hitler 21.1.1939 prijal 
ministra zahraničných vecí Česko-Slovenska Chvalkovského, 
ktorý uviedol, že "Židia boli skutočnými vládcami Českosloven-
ska a nepripustili, aby sa formoval domáci dorast, ktorý by ich 
nahradil". Uviedol, že v Česko-Slovensku sa koncentrujú Židia z 
Nemecka a Poľska a čakajú na vysídlenie do Austrálie a 
Anglicka, ale tí ich neberú, preto čakajú v koncentračnom 
tábore (Pof. č. 1420 a 1619).  

Dňa 1.marca 1939 sa v Prahe zišla ministerská rada, kde nový ministerský 
predseda vlády Beran kritizoval Dr. J. Tisu za jeho reč na sneme Slovenskej krajiny za to, 
že ani raz nespomenul Česko - Slovensko. Bola to zámienka, aby generál Eliáš mohol 
začať vojenský a politický zákrok proti autonómnemu Slovensku. Dňa 9.3.1939 
ministerský predseda Beran zvolal do Prahy zasadnutie ústrednej vlády a pozval aj 
členov slovenskej vlády. Karol Sidor, ktorý bol v Prahe zistil, že nebolo by vhodné, aby do 

Prahy cestoval ThDr. Jozef Tiso, pretože dva dni predtým bol do 
Prahy pozvaný minister vlády Karpatskej Ukrajiny Július Révay a 
hneď bol zbavený úradu (Pof. č. 351). Českí ministri vlády sa už 
8.3.1939 rozhodli zosadiť Tisovu vládu hneď po príchode Dr. J.Tisu 
do Prahy. ThDr. J.Tiso do Prahy necestoval, neúčasť ospravedlnil. 
Počas zasadania ústrednej vlády, na ktorej bol prítomný Karol 
Sidor, ako podpredseda autonómnej vlády Slovenska zistil, že 
predseda vlády Beran dostal informácie o vojenskom zásahu proti 

autonómnej vláde Slovenska v Bratislave (Pof. č. 1487, 1585). Českí generáli 9.3.1939 
na Slovensku vyhlásili stanné právo. Zatkli stovky vedúcich predstaviteľov slovenského 
autonomistického hnutia a odvliekli ich na Moravu. Prezident Hácha oznámil v Prahe túto 
skutočnosť Karolovi Sidorovi s tým, že zbavil Dr. Jozefa Tisu a členov slovenskej 
autonómnej vlády úradu. Vedením úradu predsedu vlády poveril Jozefa Siváka, ktorý 
poverenie rázne odmietol. ThDr. Jozef Tiso, ktorý býval v jezuitskom kláštore v malej izbe 
určenej pre radového kňaza, 10.3.1939 prijal kuriéra prezidenta Háchu, ktorý mu 
odovzdal list s oznámením, že je zbavený úradu predsedu vlády Slovenskej krajiny. 
Dr. Jozef Tiso po oboznámení sa s obsahom listu, po tom istom kuriérovi poslal 
Dr. Háchovi formálny protest za nezákonný postup ústrednej Česko-Slovenskej vlády. Na 
uliciach Slovenska dochádzalo k zrážkam obyvateľov s českým vojskom. Boli zranenia, 
dokonca usmrtenia.  

ThDr. Jozef Tiso odišiel z Bratislavy na svoju faru do Bánoviec nad Bebravou, kde 
vykonával svoje pastoračné povinnosti kňaza. Dňa 12.3.1939 odbavoval svätú omšu. Deň 
predtým, 11.3.1939 prezident Hácha menoval novú slovenskú vládu na čele s Karolom 
Sidorom. Ten vo večerných hodinách prijal viedenských a ríšskych funkcionárov, ktorí 
naliehali na vyhlásenie samostatnosti Slovenska. Karol Sidol to odmietol. Následne od 
Sidora išli viedenskí s ríšski funkcionári ešte v nočných hodinách do Bánoviec za 
Dr. Jozefom Tisom. Ten ich návštevu odmietol s poznámkou, že noc je na spánok a o 
vážnych veciach sa môžu rozprávať ráno. Po polnoci 13.3.1939 poslal nemecký konzul 
Dr. Jozefovi Tisovi osobné pozvanie ku kancelárovi Adolfovi Hitlerovi (zámky Nemecka č. 
772, 781-798), ktoré nebolo možno odmietnuť. O 3.00 hodine ráno odcestoval Dr. Jozef 
Tiso do Bratislavy a upovedomil slovenskú vládu a vedenie Snemu slovenskej krajiny o 
svojom konaní. ThDr. Jozef Tiso nemal nijakú funkciu, nebol predstaviteľ Slovenska, ale 
ani nebol súkromnou osobou. Do Berlína išiel ako poverenec vlády Slovenskej krajiny, 
ktorej predsedal Karol Sidor. V Berlíne (Zn. Nemecka č. 743) bol prijatý s poctami, 
pretože nemecká vláda neuznala vládu Karola Sidora. Minister zahraničných vecí 
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Nemecka von Ribbentrop ThDr. Jozefovi Tisovi oznámil, že Česko-Slovenský štát v 
najbližších hodinách prestane existovať a Maďarsko obsadí Slovensko. Zdôraznil ako 
naliehavosť, že jediná možnosť je vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky.   

Hitler na stretnutí s Dr. Jozefom Tisom začal veľmi 
zdvorilo: "Dovolil som si poprosiť Vás, aby ste ma 
navštívili, lebo chcem s Vami pohovoriť o vyjasnení 
situácie". Ďalej vyjadril znepokojenie nad konaním 
Čechov, pripísal si zásluhu, že v jeseni 1938 zabránil 
Horthymu (zn. Maďarska 690-692),obsadiť Slovensko, 
čím si vzťah s Horthym čiastočne narušil. Uviedol, že v 
Slovákoch sa tiež sklamal, lebo v Bratislave stále vládne 
benešovský duch. Potom minister von Ribbentrop ukázal 

telegram, ktorý mu práve doručili, a v ktorom sa uvádza, že maďarská armáda (zn. 
Maďarska 712-716 a i.) sa už dala do pohybu k slovenským hraniciam. Hitler žiadal, aby 
Dr. J.Tiso ihneď zaujal stanovisko vyhlásením Slovenského štátu. Túto naliehavosť Dr. 
J.Tiso odmietol s tým, že o tak vážnej veci musí rozhodnúť Snem slovenskej krajiny. 
ThDr. Jozefa Tisu zaviezli na ministerstvo zahraničných vecí Nemecka kde minister von 
Ribbentrop dal Dr. J. Tisovi ultimátum do 12. hodiny budúceho dňa, 14.marca 1939. 
Uviedol, že kancelár Hitler po tomto termíne ponechá osud Slovákov a Slovenska vývinu 
udalostí. Ešte z Nemecka Dr. Jozef Tiso požiadal prezidenta Česko-Slovenska prof. 
Háchu, aby dovolil zvolať na 14. marca zasadnutie Snemu slovenskej krajiny.  

Dňa 14. marca 1939 o 10. hodine bolo otvorené zasadnutie 
Snemu slovenskej krajiny (pof. č. 816). Najprv prehovoril Karol 
Sidor uvedením čo sa uskutočnilo v priebehu jeho dvojdňovej 
vlády. Zároveň sa vzdal funkcie predsedu vlády a podal demisiu 
celej vlády. Potom predseda Snemu Dr. Martin Sokol dal slovo 
ThDr. Jozefovi Tisovi, ktorý zreferoval pobyt v Berlíne. Po 15 
minútovej prestávke o 12.07 hodine, 57 prítomných poslancov 
povstaním prejavilo svoj súhlas s vyhlásením samostatnosti. JUDr. 
Martin Sokol vyhlásil: Zisťujem, že Snem slovenskej krajiny ako 
jediný kompetentný orgán politickej vôle suverénneho slovenského 
národa uzniesol sa, že je za samostatný Slovenský štát".  

Otto Gáťa  
 
 
 Fatima – filatelistický úlovok z miestnej pošty. 
 
 Nakoľko toho roku si pripomíname 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime, tak 
moje pútnické topánky smerovali cez prázdniny práve na toto miesto v Portugalsku. Ešte 
som ani poriadne nedošiel domov z inaugurácie známky A.Radlinského a už som sadal 
do autobusu, ktorý cez Nitru, Marseille, Loyolu, Santiago de Compostela nás priviezol 
12.júla do Fatimy. Tu sme mali ozaj bohatý duchovný program, no ako filatelista som 
chcel mať i nejaký známkový úlovok. Nakoľko som vo Fatime nebol prvýkrát, tak som sa 
v tretí deň pobytu vybral do miestnej pošty. Prekvapenie – na mieste, kde predtým bola 
pošta a ďalšie malé budovy – veľký hotel. Zistil som teda miesto novej poštovej budovy 
(šľapal som asi 2 km) – pekná, moderná, veľká pošta (s filatelistickou priehradkou, kde 
ma milo a rýchlo obslúžili). Čo som „ulovil“? Zaujímal som sa o filatelistický materiál 
k jubileu (už niečo som mal – takže len o to, čo mi ešte chýbalo). Kúpil som zvlášť 
celistvosti – sériu troch celinových kariet, jednu celinovú obálku a FDC k návšteve pápeža 
Františka na tomto jubilejnom pútnom mieste. Nasledujúci deň sme opúšťali i s „úlovkom“ 
Fatimu a cez Lisabon, Sevillu, Toledo, Madrid a pár dní pri mori sme sa vrátili domov. 
Doma po šestnástich dňoch čakalo veľa práce, ale i potešenie z pekného filatelistického 
„úlovku“ (potešte sa i vy).  

JV 
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Kronika SV. GABRIELA 
 
- opäť pekné celistvosti z Rakúska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- i personifikovaný hárček k 500-ročnici reformácie od našich gabrielistov z Holandska 
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 Swiety Jan Pawel II na znaczkach pocztowych swiata 1978-2005 
 
 Po štyroch vydaniach publikácie „Papiež 
pielgrzym“ nám profesor Waldemar Chrostowski 
(1951) ponúka knihu s názvom „Swiety Jan 
Pawel II“. V podstate nadväzuje na úspešnú publi-
káciu „Papiež pielgrzym“. Chronologicky (doslova 
dokumentárne) zachytáva všetky známky sveta, 
ktoré zobrazujú tohto svätého pápeža. Od posled-
ného vydania „Papiež pielgrzym“, ktoré vyšlo 
v roku 2003 sa nová kniha líši tým, že zachytáva 
známky celého pontifikátu pápeža Jána Pavla II. 
(1978-2005), má väčší formát (A4), text k znám-
kam je rozšírený a je zobrazený spolu so známka-
mi (v predchádzajúcej publikácii bol najprv len text 
a potom bola obrazová príloha) a tiež sú pri 
známkach uvádzané aj čísla v katalógu Michel.      
 Kniha má 464 strán, pevnú väzbu, vydalo 
ju vydavateľstvo Bialy Kruk Sp. z o.o. Kraków 
v roku 2017 (na internete som našiel cenu 89.- Zl 
– taniaksiazka.pl – v predajni: 129.- Zl). 
 Kniha je iste vzácnou pomôckou pre zbera-
teľov motívu pápeža Jána Pavla II. vo filatelii. Vyobrazených je vyše 2000 poštových 
známok, bločkov a zošitkov zo 127 štátov. Možno svojim formátom je trochu veľká 
(nepraktická na nosenie), no už sa len tešiť, že autor postupne podobne spracuje i roky 
po smrti sv. Jána Pavla II. (k smrti, blahorečeniu a svätorečeniu bolo vydaných tiež 
množstvo známok – možno počítať na stovky).   
 Ďakujem autorovi za túto publikáciu i za to, že mi daroval jeden exemplár. 

JV 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2017 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1; 3; 
10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 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; 102;  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; 170; 171; 172; 173; 177; 178; 180; 
181 

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

 
Členská základňa SSG – stav k 7.10.2017 

17.septembra 2017 vo veku 84 rokov zomrel Ing. Ján MANIAČEK (ev.č. 131) 
z Nitry. Členom SSG od roku 2002. Pokiaľ mohol pravidelne sa zúčastňoval našich 
stretnutí, kde dokázal viesť veľmi odbornú filatelistickú diskusiu, poradiť pri zhotovovaní 
exponátov ale i len tak prehodiť dobré slovo a pošpásovať. Prispieval do nášho bulletinu 
erudovanými článkami hlavne o tvorbe námetových exponátov, účasti náboženských 
exponátov na filatelistických výstavách, sumarizoval účasť našich exponátov na 
výstavách a tiež je spoluautorom publikácie a príloh o príležitostných poštových 
pečiatkach SR s kresťanskou tematikou. Pamätajme na neho v našich modlitbách. Nech 
odpočíva v pokoji! 
  Ku dňu 28.3.2017 je celkový počet členov v SSG 102 (SR – 92, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1) 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


