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Milí priatelia! 
 
 Z decembra sme už ukrojili vyše týždňa a tak je načase, aby ste dostali predvia-
nočné číslo nášho bulletinu Sv. Gabriel. Tentokrát v ňom nájdete článok od pani Vydrovej 
o sv. Ambrózovi a od pána Gáťu poslednú časť zo života ThDr. Jozefa Tisu. Zbytok som 
doplnil ja – o encyklike Populorum progressio, pápežskom paláci v Castel Gandolfo, 90-
ročnici emeritného pápeža Benedikta XVI., novom blahoslavenom Titusovi Zemanovi 
a tiež informácie o stretnutí v Močenku, novinkách Slovenskej i Českej pošty, inaugurá-
ciách známok i tradičnú Kroniku Sv. Gabriela. Informáciu o členských príspevkov pridala 
naša hospodárka (skontrolujte si, či to sedí). Dúfam, že každý si nájdete niečo, čo vás 
poteší. Chcem vás opäť poprosiť – píšte!!!, aby sme mali pestrý tento náš bulletin.    
 Na prebale nájdete vyobrazených pár vianočných príležitostných poštových 
pečiatok zo sveta – konečne môžeme konštatovať, že toho roku sa naše pečiatky 
vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej medzi nimi nestratia, ba sú po náboženskej stránke 
oproti iným omnoho hodnotnejšie. Tiež nájdete tu i list, ktorý som písal ministrovi dopravy 
a tiež generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty ohľadom vydania známky blahoslavené-
ho dona Titusa Zemana (podporila nás v tom aj miestna časť Bratislava-Vajnory).  
 Aj pre budúci rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom 
okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete od januára aj na našej webovej 
stránke): Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv.Gabriel 

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

Aspoň takto v krátkosti. Teraz pred sviatkami je viac pastoračnej práce a tiež po-
maly budeme finišovať na stavbe fary a pastoračného centra, takže na filateliu mi ostáva 
len veľmi málo času. Všetkým prajem milostiplné sviatky Božieho narodenia a v Novom 
roku 2018 veľa zdravia, Božie požehnanie i potešenie pri vašich filatelistických zbierkach 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 

53.stretnutie SSG v Močenku 
 
 V sobotu 11.novembra 2017 (na sv. Martina) gabrielistov po dlhšom čase opäť 
privítal Močenok. Začali sme sv. omšou v miestnom kostole sv. Klimenta, pápeža 
a mučeníka. Miestny pán farár nás privítal i povzbudil milými slovami v kázni. Po sv. omši 
mohli sme si prezrieť zreštaurovaný kostol, ktorého história siaha až do obdobia Veľkej 
Moravy. Ústne tradovanie ľudí z pokolenia na pokolenie hovorí o tom, že keď vierozvest-
covia sv. Cyril a Metod vstúpili na územie Veľkej Moravy, prechádzali aj cez územie, kde 
dnes leží farnosť Močenok. Vraj tu dokonca krátky čas pobudli na majetkoch veľmoža, 
ktorý mal syna Gorazda. Zanechali tu malú čiastočku relikvií sv. Klementa I, pápeža a 
mučeníka. Na pamiatku tohto svätca bol na mieste dnešnej Kalvárie vybudovaný malý 
drevený kostolík. Ten sa stal pamätným miestom. Prichádzali naň veriaci z blízkeho okolia 
i pútnici z veľkých diaľok, aby si uctili svätcov odkaz. Ľudia zvykli vravieť: „Ideme k 
mučeníkovi.“ Tak vznikol názov Mučeník – Močenok. 
 Potom sme sa už premiestnili na miesto stretnutia – do Pastoračného centra. Tu 
po pozdrave, podaní rúk a prehodení pár slov hneď začal „hon“ na zánovné zásobníky (3 
„banánovky“ padli) i za filatelistickým materiálom, ktorého ponuka bola celkom pekná.  
 O 10.00 hod. sa začalo rokovanie. Na úvod nás pozdravili miestny pán starosta 
i pán farár. Predseda SSG všetkých oficiálne privítal a povedal mená, ktorí sa ospravedl-
nili. Potom zhodnotil prácu za uplynulé obdobie od stretnutia v Dolnom Smokovci (bulletin 
Sv. Gabriel; členská základňa; religiózne výstavy v Poprade a Spišskej Novej Vsi; 
inaugurácie známok A.Radlinského, J.B.Klemensa, oltára majstra Pavla v Levoči, organu 
v Kežmarku; účasť na 60.výročí poľského Gabriela; zasadania SFA; aktivity gabrielistov 
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v Bardejove a Močenku; stretnutie s nemeckými gabrielistami;...). Hospodárka SSG infor-
movala o stave financií ako i o príjmu z 2% dane. Poďakovala všetkým, ktorí i finančne 
podporujú SSG. Diskusiu otvoril predseda ZSF M.Ňaršík informáciami o pripravovanej 
výstave v Nitre (júl 2018), inaugurácii známky k 1.150.výročiu slovanského jazyka ako 
liturgickej reči (Nitra, 4.7.2018) a tiež otvoril diskusiu o financovaní a práci ZSF, do ktorej 
sa zapojili viacerí členovia. K.Milan informoval o možnosti využitia výstavných rámov. 
Predseda SSG ponúkol zúčastneným publikáciu, poháre a černotlač, ktoré ostali z jubilej-
ného stretnutia. Tiež informoval o zámere iniciovať vydanie poštovej známky blahoslave-
ného Titusa Zemana.  
 Na záver rokovania sa 
dohodlo, že jarné stretnutie bude 
v Topoľčanoch 14.apríla 2018 
(dajte si už do kalendára!). 
 Poďakovanie patrí miest-
nemu pánovi farárovi i pánovi 
starostovi za zorganizovanie 
stretnutia a bohaté občerstvenie 
a J.Kútnemu za malú výstav-
ku, lístok a poštovú pečiatku 
k stretnutiu, ktoré každý účastník 
dostal.   
 Myslím si, že všetci, ktorí 
prišli na stretnutie (29 členov 
a 11 hostí) mohli sa duchovne 
i spoločensky obohatiť.             JV 

 
 

50 rokov encykliky Pavla VI. Populorum progressio. 
 

26.marca 1967 pápež Pavol VI. vydáva encykliku Populorum progressio (Rozvoj 
národov). Zhrňuje v nej sociálnu náuku Cirkvi, na ktorú presne o 20 rokov neskôr 
v encyklike Sollicitudo rei socialis nadväzuje pápež Ján Pavol II.   

Vatikánska pošta pri tejto príležitosti vydala 7.septembra 2017 známku 
v nominálnej hodnote 1,00€ v upravenom tlačovom liste so štyrmi známkami. 
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Myšlienky tejto encykliky sú aktuálne i dnes a tak si ju v krátkosti priblížme: 
Encyklika sa začína slovami Populorum progressio. Pavol VI. spomína v úvode 

encykliky svojich predchodcov, ktorí vo svojich encyklikách nezanedbali povinnosť svojho 
úradu a pripomenuli sociálne problémy svojej doby, ktoré nesiahajú len na svoju dobu, ale 
ako zisťujeme encyklika má neoceniteľný charakter aj v dnešnej dobe. Pápež v encyklike 
spomína svoje dve cesty do Latinskej Ameriky v roku 1960 a druhú do Afriky 1962 a to 
ešte predtým kým nebol Rímskym biskupom. Tam zistil aké majú ťažkosti národy „tretieho 
sveta“. Touto encyklikou spomína na tieto národy a píše o týchto problémoch. Hladujúce 
národy sa dnes obracajú dramatickým spôsobom na národy v nadbytku. Cirkev sa chveje 
pri tomto úzkostnom volaní a vyzýva každého, aby s láskou odpovedal na hlas svojho 
brata. Pápež sa snaží týmto zdôrazniť lásku k blížnemu a nemá nastať vykorisťovanie 
ako sa to mnohokrát deje. Pápež Pavol VI. v túžbe splniť želanie koncilu a priviesť do 
života to čo bolo na koncile schválené vydáva túto encykliku. Snaží sa pričiniť o pokrok 
národov. Často sú to koloniálne krajiny alebo krajiny s bývalou koloniálnou nadvládou. 
Priviesť do týchto krajín sociálnu istotu, spravodlivosť a menej rozvinutým národom 
poskytnúť pomoc ako svojmu mladšiemu bratovi. Pre tento zámer bola schválená aj 
pápežská komisia, ktorá má za úlohu vzbudiť v ľude Božom plné vedomie napomôcť 
týmto národom hlavným programom tejto komisie je Spravodlivosť a mier. Encyklika sa 
skladá z úvodu a dvoch častí, prvá časť „za integrálny rozvoj“, druhá časť cesta 
k solidárnemu rozvoju ľudstva, a konečná výzva.   

V prvej časti encykliky pápež poukazuje na problémy, ktoré súvisia s rozvojom 
národov. Píše vo svojej encyklike o materiálne založených ľuďoch a poukazuje na druhej 
strane na chudobu ľudí. Často sú to tie národy, ktoré len pred nedávnom dosiahli národnú 
nezávislosť. Pápež na jednej strane chváli vo svojej encyklike kolonizátorov tým, že do 
krajín priniesli svoju vedu a techniku, ale na druhej strane poukazuje na neblahé následky 
kolonializmu. K tejto problematike pápež dodáva vyjadrenie, že v bývalých kolóniách, 
ktoré dostali slobodu a oni sami sa nevedia postarať o seba, u týchto národov hrozia 
občianske vojny. Cirkev sa nechce miešať do politiky ostatných štátov, ale Cirkev „v túžbe 
pomáhať ľuďom dosiahnuť ich plný rozvoj, predkladá im to, čo jej prislúcha ako svoje 
vlastné: celkový pohľad na človeka a na ľudstvo“. Pápež Pavol VI. tu prichádza s hlavnou 
myšlienkou celej encykliky „rozvoj sa neobmedzuje len na jednoduchý hospodársky rast. 
Aby bol rozvoj ozajstný, musí byť úplný, t.j. musí povznášať celého človeka a každého 
človeka“. Človek sa na svojom rozvoji musí podieľať sám pre seba. Je obdarený 
rozumom a slobodnou vôľou a tie so sebou nesú zodpovednosť za vlastný rast. Tento 
rast má človek pretaviť do vlastných schopností a daností, aby raz prinášal ovocie. Pre 
tento ľudský rozvoj nie je potrebné mať mnoho hmotného majetku, ale mať viac ľudských 
hodnôt a podieľať sa na ich zveľaďovaní. V Populorum progressio nám prináša Pavol VI. 
hlavnú definíciu rozvoja, „je pre každého a pre všetkých prechodom z menej ľudských 
podmienok k ľudskejším podmienkam“. Pápež podáva v encyklike aký má vplyv ľudský 
pokrok na človeka a celú spoločnosť pokrok je činiteľom rozvoja. Uplatňovaním svojho 
rozumu a práce sa rozvíja industrializácia, človek sa postupne zmocňuje tajomstiev 
prírody a lepšie využíva jej bohatstvá. Pápež tu však upozorňuje aj na neblahé následky 
rozvoja priemyslu, ide tu najmä o vykorisťovanie a zisk sa stáva hlavným cieľom, pre 
ktorý ľudia podriaďujú svoje hodnoty. Potom tu nastáva trend, podľa ktorého sa odstup od 
prosperujúcich od zaostávajúcich stále zväčšuje. Toto rozdelenie privádza jedných 
k sebectvu a druhých k revolte. Revolučné postavenie spôsobuje nové nespravodlivosti, 
zapríčiňuje novú nerovnováhu a vyvoláva nové pustošenie. Pápež na vyrovnanie týchto 
nerovností píše, každý program určený na zvýšenie výrobnosti nemá napokon iného 
zmyslu ako slúžiť človeku. Aby človeka nepohltila technika a aby človeku mohla dobre 
slúžiť, musí sa z tohto dôvodu snažiť o zvýšenie svojej gramotnosti, ktorá je nevyhnutná 
na rozvíjanie osobnej zodpovednosti za vlastný rozvoj po všetkých stránkach. S rozvojom 
osobnosti súvisí aj zameranie sa na rodinu a zodpovedné rodičovstvo, ako aj varovanie 
pred pokušením materializmu.    

Integrálny rozvoj človeka nemôže ísť bez solidárneho rozvoja ľudstva. Ide tu o 
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povinnosť bohatších krajín voči chudobným krajinám. Táto pomoc sa prejavuje v troch 
aspektoch: povinnosť súdržnosti (pomoc rozvojovým krajinám), povinnosť sociálnej 
spravodlivosti (náprava nesprávnych obchodných vzťahov medzi silnými a slabými 
krajinami) a povinnosť univerzálnej lásky (angažova-
nosť sa za ľudskejší svet pre všetkých). Už nestačí, keď 
sa postaráme o sociálne slabších, nevyrieši to 
problémy tým, keď im hodíme do klobúka bankovku, ale 
pomoc má nastať v zmene systému a tejto zmene musí 
predchádzať zmena zmýšľania, podľa ktorej sú si všetci 
ľudia rovní, len každý z nich má inú úlohu podieľať sa 
na vytváraní dobra. Je normálne, že každý má pocítiť 
osoh zo svojej práce najprv na sebe, ale musí sa oň 
rozdeliť aj s ostatnými. Každý národ má zvyšovať a zdokonaľovať svoju produkciu, aby 
zabezpečil všetkým svojim príslušníkom naozaj ľudskú životnú úroveň a aby zároveň 
prispel k solidárnemu rozvoju ľudstva. Toto správanie, ktoré by mali konať všetci ľudia, 
prinesie najmä prospech bohatým, lebo odmietnutím a uzavretím sa do vlastného 
egoizmu vytvára „hnev chudobných s nepredstaviteľnými následkami.“  

Pavol VI. navrhuje vytvoriť z výdavkov, ktoré smerujú na zbrojársky priemysel, 
svetový fond na riešenie biedy a hladu. Pápež tu poukazuje na pokrytectvo, ktoré tu 
zavládlo a neschopnosť voľného trhu.  

Riešenie týchto problémov je však v mentalite ľudí jednotlivých národov a ich 
predstaviteľov: „Svet je chorý. Jeho neduh neväzí natoľko v neproduktívnosti zdrojov 
alebo v ich uchvátení zo strany niekoľkých, ako skôr v nedostatku bratstva medzi ľuďmi 
a medzi národmi.“  

V záverečnej časti encykliky pápež Pavol VI. formuluje spojitosť medzi rozvojom 
a mierom: „Priveľké hospodárske, sociálne a kultúrne rozdiely medzi národmi vyvolávajú 
napätie a nezhody a ohrozujú mier.“ Toto tvrdenie je priam naliehavým a až nevyhnutným 
pre pochopenie naliehavosti celosvetového úsilia o rozvoj, ktoré je na prospech všetkým 
národom. Tieto národy sú potom zodpovedné za svoju prosperitu, rozvoj a za celosvetový 
mier. Celé znenie encykliky na www.kbs.sk (dokumenty).      

z internetových zdrojov spracoval JV 
 
 

Sv.  Ambróz, biskup a cirkevný učiteľ - 1620. výročie úmrtia 
 
          Sv. Ambróz (asi 339 – 397) sa narodil v severnej 
časti Rímskej ríše v Trevíri (Trier), v dnešnom juho-
západnom Nemecku. Bol synom vysokého cisárskeho 
prefekta. Otec mu zomrel, keď bol ešte malý chlapec. 
Matka s deťmi sa odsťahovala do Ríma.  
         Ambróz po štúdiách získal výborné vzdelanie. 

Vstúpil do cisárskych služieb a v roku 370 ho vymenovali za 
miestodržiteľa severotalianskych provincií Liguria a Emilia. 
V Miláne po smrti ariánskeho biskupa Auxencia v roku 374 hrozilo, 
že teologické otázky prerastú do násilia. Ambróz rozvážne 
prehovoril k zhromaždeniu, aby zamedzil konflikt medzi katolíkmi 
a ariánmi, čím si získal sympatie všetkého ľudu a nečakane si 
zhromaždenie spontánne zvolilo jeho za nového biskupa.  
        Ambróz sa zdráhal prijať úrad. Nebol kňazom, len katechu-
menom. 30.novembra 374 prijal krst a 7.decembra ho vysvätili za 
biskupa. Po vysvätení sa ďalej vzdelával v kresťanskom učení pod 
vedením kňaza Simpliciána. Študoval diela gréckych teológov, 
najmä Atanáza, Bazila Veľkého a Origena. Zaviedol lectio divina, 
meditatívne čítanie Svätého písma sprevádzané modlitbou. Bojo-

http://www.kbs.sk
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val proti pohanom a ariánom, pre chudobných sa stal skutočným otcom, dokonca pred 
samotným cisárom obhajoval práva Cirkvi. Mal značný vplyv svojimi kázňami na 
sv. Augustína, ktorý vystúpil z cisárskych služieb a v roku 386 sa dal biskupom Ambrózom 
pokrstiť. 
        Založil  ambroziánsku liturgiu, ktorá sa až dodnes používa v Miláne a jeho okolí. 
Sv. Ambróz bol hudobne nadaný. Zanechal nám asi 20 hymnov, ktoré sa väčšinou 
dodnes používajú. Ambrozíánsky hymnus zažil najväčší rozmach v 4. a 5. storočí. Podľa 
tradície sv. Ambrózovi sa pripisuje autorstvo cirkevného hymnu Te Deum, ktorý vznikol pri 
príležitosti pokrstenia sv. Augustína. Najstaršie zápisy hymnov z 10. až 11.storočia sú 
uložené v Milánskej diecéze. 
       Sv. Ambróz zomrel 4.apríla 397 v Miláne na Bielu sobotu. Pochovali ho v bazilike, 
ktorú on sám dal postaviť na mieste. kde boli pochovaní Rímom prenasledovaní 
mučeníci. a ktorú Milánčania premenovali na ambroziánsku baziliku.  
        Na známke Vatikánu (Mi – 1221), ktorá bola vydaná v roku 
1997, vidíme baziliku v dnešnej podobe. Interiér baziliky je bohato 
zdobený mozaikami. Je tu mozaikový obraz sv. Ambróza od 
umelca, ktorý ho poznal za jeho 
života. V bazilike sa nachádza aj tzv. 
zlatý oltár, na ktorom sú vyobrazené 
najdôležitejšie udalosti zo života 
sv. Ambróza.  
       Pápež Bonifác VIII. (Mi – 
1234) mu v roku 1295 udelil titul 
učiteľ Cirkvi. Spolu so svojimi spoločníkmi, sv. Hieronymom, sv. Augustínom, 
a sv. Gregorom Veľkým patrí sv. Ambróz medzi tzv. štyroch učiteľov Cirkvi. 
      Je patrónom včelárov, učiteľov a študentov. 

                                                                                                     Katarína Vydrová  
 
 
 Pápežský palác v Castel Gandolfo. 
 

Castel Gandolfo – v preklade takzvaný “gandolfský hrad či zámok” je pápežskou 
letnou rezidenciou od roku 1597. V mestečku je námestie s Kostolom sv. Tomáša a 
fontánou - obe s maľbami Berniniho, ďalej je známe vďaka blízkemu jazeru Lago di 
Albano, ktoré je v lete obľúbeným cieľom mnohých Rimanov a ktoré je bývalým 
sopečným vulkánom, s hĺbkou 170 metrov a obvodom 10 kilometrov. Castel Gandolfo leží 
vo výške 426 metrov nad morom. 

 Castel Gandolfo patrí do 
oblasti Lazio v provincii Rím. Letné 
sídlo pápežov je oveľa väčšie ako 
samotný Vatikán. Nachádza sa tu 
okrem iného Apoštolský palác 
s krásnymi záhradami, observató-
rium Svätého Otca, ekologická 
farma, či Villa Cybo a Villa Barberini. Castel Gandolfo má 
takmer 15 km štvorcových. Prvá moderná spoločnosť v tejto oblasti sa zameriavala na 
poľnohospodárstvo. Prvá správa o obyvateľoch je v pečati z mája 1037 pápeža Benedikta 
IX. Z historických prameňov však nie je úplne zrejmé ako sa prví obyvatelia – gandolfíni 
zmocnili tohto miesta. Ich hrad bol známy už v 12. storočí – v dokumente z roku 1244 je 
zrejmé, že patril bratom Simonovi a Pavlovi z Candulphis. V 13.storočí sa jeho majiteľom 
stávajú “saveliáni” – v roku 1279 kardinál Iacopo Savelli zahrnul do svojho vlastníctva 
hrad a ďalšie budovy. Pod saveliánmi zostal hrad až do roku 1597, keď sa stal 
apoštolským majetkom a v roku 1608 sa stáva nepredajným majetkom Svätej stolice. Od 
obdobia invázií francúzskych vojsk sa začína obdobie mierneho ústupku osídlenia a od 
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pontifikátu pápeža Pia XI. sa začali reštauračné práce pápežských budov. 
Počas druhej svetovej vojny sa toto letné sídlo 

pápežov stalo útočiskom pre takmer 15 tisíc ľudí. Pápež 
Pius XII. vtedy nariadil, aby v kostoloch, kláštoroch 
a iných cirkevných zariadeniach poskytli útulok prenasle-
dovaným ľuďom. Budovy v majetku Cirkvi – najmä tie 
mimo Vatikánu poskytli pomoc tisíckam mužov, žien a 
detí bez rozdielu vyznania. Svätá stolica bola vo veľmi 
chúlostivej situácii, na jednej strane poskytovať pomoc 
tým, ktorí to potrebovali a na druhej si zachovať neutrali-
tu. Výčiny nemeckej posádky ukázali, že Vatikán a jeho 
majetky potrebujú viditeľnú ochranu. Pápež Pius XII. preto poveril ochranou pápežskú 
gardu, ktorá sa starala o zachovanie poriadku pri pápežských omšiach a iných 
slávnostných ceremóniách vo Vatikáne a plnila aj úlohu čestnej stráže. 500 mužov stráže 
však nestačilo a tak pribrali so súhlasom pápeža pomocných gardistov v počte 16 000 
mužov. Ešte v októbri roku 1943 preložili jeden oddiel tejto gardy do Castel Gandolfa. 
Pristátie anglo-amerických spojencov pri Anziu a Nettune (20.januára 1944) priviedlo 
obyvateľstvo do veľkého nebezpečenstva. Hrozilo, že nezúčastnení civilisti sa stanú 
obeťami bojov medzi Nemcami a spojencami. Pius XII. prikázal, aby jeho letnú rezidenciu 
otvorili ľuďom aj oficiálne bez toho, že by sa pýtali na pôvod, náboženstvo, či politické 
zmýšľanie. „V dome Otca je každý vítaný,“ povedal vtedy pápež Mons. Giovannimu 
Battistovi Montinimu, jednému zo svojich najbližších spolupracovníkov a tiež neskoršiemu 
pápežovi Pavlovi VI. (1963-1978). V Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe prišlo v tomto 
období na svet 36 zdravých detí. Ale ani letné sídlo pápežov vojna neušetrila. 1.februára 
spojenecké letky zhodili bomby aj na Castel Gandolfo – na pápežské vily, hoci na ich 
budovách viali žltobiele zástavy neutrálneho štátu Vatikán. Garda poskytovala okamžitú 
pomoc - zranených odviezli do núdzových ubytovní, spod trosiek vyslobodili zranených 
a mŕtvych – medzi nimi 16 klarisiek. V Castel Gandolfe a okolí sú spomienky na tieto časy 
stále živé a tí, ktorí našli útočisko v letnom sídle pápeža sú dodnes veľmi vďační 
pápežovi Piovi XII. 

 Spomínali sme, že v Castel Gan-
dolfe je aj Pápežské observatórium. Z 
histórie je známe, že v ňom pôsobil aj 
Slovák – jezuitský páter Matej Tibor 
vďaka tomu, že sa jeho práca dostala do 
rúk vtedajšieho riaditeľa observatória 
profesora Steina, ktorý ho prijal za 
svojho asistenta. V Castel Gandolfe pracoval ako samostatný vedecký pracovník. 
Pozoroval postavenie dvojhviezd a spracúval výsledky pozorovania. Zároveň sprevádzal 
návštevy, medzi ktoré patril aj pápež Pius XII. Ako vedec neskôr pozoroval galaktickú 
sústavu – študoval jej 
pôvod a zvláštnosti. 

V paláci zom-
reli pápeži Pius XII. 
(1958) a Pavol VI. 
(1978). Po svojom 
odstúpení sa sem 
nakrátko uchýlil aj 
Benedikt XVI. Jeho 
nástupca František 
na rozdiel od predchodcov do paláca s výhľadom na Albanské jazero na letnú dovolenku 
nechodí. Dnes je pápežský palác i záhrady v Castel Gandolfo sprístupnené verejnosti.  

JV 
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Emeritný pápež Benedikt XVI. 90-ročný.  
 
 Emeritný pápež Benedikt 
XVI. sa na Veľkonočnú nedeľu 
16.apríla 2017 dožil 90 rokov. 

Kolégium kardinálov zvoli-
lo 19.apríla 2005 za 265. pápeža 
nemeckého kardinála Josepha 
Ratzingera, ktorý si vybral meno 
Benedikt XVI. Jeho inaugurácia 
sa konala 24.apríla. Stal sa nás-
tupcom pápeža Jána Pavla II. 

Joseph Ratzinger sa naro-
dil 16.apríla 1927 v bavorskej 
dedine Marktl am Inn. Vo svojom 

životopise uvádza, že v 60.rokoch bol účastníkom Druhého 
Vatikánskeho koncilu. Po študentských protestoch v tom období 
odišiel z univerzity v Tübingene na univerzitu v Regensburgu v 
rodnom Bavorsku. 

Katolíci a protestanti tvoria približne po 34 percent nemeckého 
obyvateľstva, ale Bavorsko je tradične jednou z najviac katolíckych 
oblastí Nemecka. Čo boli Wadowice pre Jána Pavla II., je pre 
Ratzingera Bavorsko, kde má tam veľmi hlboké korene. 

Roky nacistickej vlády v Nemecku strávil Ratzinger v 
Traunsteine. V roku 1943 sa stal členom jednotky protivzdušnej 
obrany a bol prevelený do Mníchova. O rok neskôr ho vyslali na 

rakúsko-maďarské hranice, kde sa podieľal na budovaní protitankových zátarás. V máji 
1945 Ratzinger dezertoval z nemeckej armády a vrátil sa do Traunsteinu, kde ho americkí 
vojaci na niekoľko týždňov zajali. Po prepustení na slobodu sa vrátil do seminára. 

V rokoch 1946-1951 študoval filozofiu a teológiu na vysokej škole vo Freisingu a 
na Univerzite Ľudovíta Maximiliána v Mníchove. Po štúdiách filozofie a teológie vo 
Freisingu a Mníchove prijal 29.júna 1951 vo Freisingu kňazskú vysviacku. Potom 
pracoval ako výpomocný kňaz a kaplán. V rokoch 1952-1954 pôsobil ako docent na 
Arcibiskupskom kňazskom seminári vo Freisingu a ako docent dogmatiky a 
fundamentálnej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej škole vo Freisingu. Titul doktor 
teológie získal v roku 1953. V roku 1957 sa na Mníchovskej univerzite habilitoval v 
odbore fundamentálnej teológie a v nasledujúcich rokoch pôsobil na vysokej škole vo 
Freisingu a na univerzitách v Bonne, Münsteri, Tübingene a Regensburgu.  

V marci 1977 Ratzingera vymenovali za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej 
arcidiecézy; o tri mesiace neskôr ho pápež Pavol VI. vymenoval za kardinála. Ján Pavol 
II. vymenoval v roku 1981 kardinála Ratzingera za šéfa Kongregácie pre náuku viery, čo 
je jedna z najvýznamnejších funkcií v hierarchii hodnostárov Vatikánu. 

Tri mesiace pred príchodom pápeža Benedikta XVI. 
do rodného Bavorska mu mesto Regensburg udelilo 21.júna 
2006 čestné občianstvo. Predtým sa tiež stal čestným 
občanom bavorského mesta Altötting, okrem toho je čest-
ným občanom rodnej obce Marktl am Inn, mesta Traunstein 
a obce Pentling, ležiacej na predmestí Regensburgu. 

Vo Vatikáne 13.apríla 2007 predstavili verejnosti prvú 
knihu pápeža Benedikta XVI., ktorú vydal od svojho nástupu na post hlavy katolíckej 
cirkvi. Dielo nazvané Ježiš Nazaretský označil sám Benedikt XVI. za čisto osobnú 
meditáciu o živote a učení Krista. Okrem iného v nej rezonuje kritika krutosti kapitalizmu a 
novodobého kolonializmu ako príčin súčasnej hlbokej biedy tretieho sveta. Dňa 4.marca 
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2011 vyšla v slovenčine v katolíckom vydavateľstve Dobrá kniha ďalšia publikácia 
Josepha Ratzingera s názvom Eschatológia.  

Benedikt XVI. 11.februára 2013 oznámil, že sa ku 
koncu mesiaca dobrovoľne vzdá pontifikátu. Svoje 
rozhodnutie zdôvodnil tým, že v dôsledku pokročilého veku 
už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie úradu. Jeho 
rezignácia nadobudla platnosť 28. februára 2013 o 20.00 h 
SEČ. Benedikt XVI. sa po odstúpení z čela Katolíckej cirkvi 
nazýva emeritným pápežom. Zostalo mu právo nosiť 
jednoduchú kleriku bielej farby, ktorá podľa katolíckej 
tradície prislúcha pápežom. 

Pápež František sa v roku 2016 po prvý raz v písomnej forme 
vyjadril k rezignácii svojho predchodcu Benedikta XVI. Rozhodnutie 
nemeckého pápeža opustiť v roku 2013 post hlavy Katolíckej cirkvi označil za "lekciu pre 
cirkev". František to napísal v predslove ku knihe zobraných kázní a príhovorov kardinála 
Josepha Ratzingera, neskôr Benedikta XVI., z rokov 1954-2009. Podľa Františka spočíva 
udelená lekcia v tom, že jeho predchodca rezignoval síce na pápežský úrad, nie však na 
službu cirkvi. 

Benedikt XVI. sa po odstúpení stiahol do ústrania kláštora, kde sa venuje 
modlitbám, čo je podľa Františka jedna z najväčších teologických lekcií. Tým dal aj kléru 
najavo, čo je vlastne úlohou duchovných, totiž modlitby za iných. 

z internetových zdrojov spracoval JV 
 
 

Zo života ThDr. Jozefa Tisu  
Časť 4. - Činnosť kňaza a prezidenta od 14.3.1939 do 18.4.1947 (Filatelistické spracovanie) 

 
Na zasadnutí Snemu slovenskej krajiny dňa 

14.3.1939 Slovenský štát sa stal skutkom. (Pretlače na 
známkach ČSR - Slovenský štát). V Čechách ani v 
Maďarsku neverili, že by sa Slovenský štát udržal, 
pretože išlo o množstvo pomerne ťažkých úloh začína-
júceho štátu. Naviac 23.3.1939 Maďarsko vojenský 
zaútočilo na Slovensko. Boje trvali do 31.3.1939, keď 
došlo k uzavretiu dohody obcí na žiadosť Maďarska. To však 
zabralo ďalších 74 obcí so 40 000 slovenskými občanmi. 
Vojna vošla do histórie ako tzv. Malá vojna (Príležitostné 
pečiatky). Mesiac marec 1939 bol pre Slovensko mimoriadne 
ťažký. Jasanie Slovákov nad samostatnosťou sa od prvých 
dní uberalo bránením začínajúcej štátnosti.  

21.6.1939 Hlinková slovenská ľudová strana zvolila 
ThDr. Jozefa Tisu za predsedu strany, čo prijal, avšak 
odmietol úvahy o tom, že by mal kandidovať na funkciu 
prezidenta republiky. 21.7.1939 Snem odhlasoval Ústavu 
Slovenskej republiky. ThDr. Jozef Tiso naďalej odolával 
presviedčaniu dôvodiac tým, že má pastoračné povinnosti 
ako kňaz. Napokon súhlasil a 26.10.1039 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky 
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(Slovensko známky + autopošta a príležitostné pečiatky). Pápež Pius 
XII. (Vatikán Michel 80-3, 85-8,...) poslal ThDr. J. Tisovi pozdravný list 
k zvoleniu, podobe ako hlavy štátov, ktoré uznali Slovenskú republiku. 
Bolo ich vyše dvadsať.  

Po zvolení za prezidenta 
ThDr. Jozef Tiso po vykonaní 
štátnických povinností, kým iní 
odchádzali na výlety a poľovač-
ky, v sobotu odchádzal na svoju 

faru v Bánovciach, kde sa venoval dušpastierskej 
práci: spovedal, krstil, sobášil, pochovával, staral sa 
o učiteľský ústav a internát. V nedeľu po svätej omši navštevoval 
kňazov v dekanáte. Pre Dr. J. Tisu vždy bol prvoradý Boh a národ. 
Odmietal cestou do Bánoviec akúkoľvek osobnú ochranu so známym 
vyjadrením: "O mňa sa vy nebojte, ja sa slovenského národa nebojím!". Nikdy sa 
nespreneveril Bohu ani národu, nikdy nepodpísal čo len jediný trest smrti, hoci u okolitých 
štátov to boli stovky.  

Počas úradu prezidenta, kde Dr. J. Tiso prišiel, všade bol ľudom vítaný. Zostalo 
zachované, že síce bol dobrým rečníkom, ale pri debatách nikdy nezvyšoval hlas, 
rozhovory viedol v miernom tóne, čo priznávali aj jeho protivníci.  

Povojnové víťazstvo Červenej armády nad 
fašizmom (Známky ZSSR a Nemecka) prinieslo aj 
pomstu pre dovtedajšie vládnuce kruhy Slovenskej 
republiky. Nikdy to nebola spravodlivosť, ale pomsta, 
pretože sa nebrali do úvahy zásluhy iba previnenia, 
ktoré sa aj umelo vyrábali, len aby sa preukázala čo 
najväčšia vina. Pravdou je, že ako hlava republiky bol 
zodpovedný za činy, ktoré sa udiali v priebehu rokov 
1939 - 1945, aj keď niektoré zákony sa snažil 
zmierniť, napríklad v židovskej otázke vydávaním tzv. 

žltých legitimácii a o niektorých skutočnostiach nebol informovaný, napr. čo robia Nemci s 
odsunutými Židmi v Nemecku. Bol však čas najhoršej vojny v dejinách sveta a ak sa 
komplexne hodnotí doba a osobnosť prezidenta, každý vedel, že jeho prvoradou úlohou 
bolo zachrániť slovenský národ pred roztrhaním susedmi. Slovensko previedol v 
relatívnom pokoji rokmi vojny. Slovensko ekonomicky neskolabovalo, naopak, bolo na 
tom neporovnateľne lepšie ako protektorát Čechy a Morava. Rozhodne mu v najvyššej 
miere priťažilo hlásanie, že bojuje proti boľševizmu, čo bolo v úplne opačnom nazeraní, 
aké malo nové politické vedenie od roku 1945. 

Proces s ThDr. Jozefom Tisom bol spolitizovaný. To uviedli mnohé odborné 
kapacity, medzi nimi napríklad židovský ekonóm Goldstücker a celá rada ďalších. 
Dokonca historik, ktorý sa negatívne vyjadruje voči prvej Slovenskej republike Dušan 
Kováč, v zborníku Historického ústavu Slovenskej akadémie 
vied v roku 1992 uviedol: "Tisová spolupráca s nacistickým 
Nemeckom bola vynútená okolnosťami" a jeho proces "bol 
ako politický proces zmanipulovaný".  

Po niekoľkých rokoch po procese sa predseda 
Národného súdu JUDr. Igor Daxner, ktorý 
súdil ThDr. Jozefa Tisu vyhlásil: "Marxistic-
ký rozbor a triedne stanovisko boli aj v 
rukách súdu pevnými zbraňami pri posu-
dzovaní vinníkov. Preto treba zdôrazniť že 
len vďaka tejto ideologickej zbrani mohol 
Národný súd splniť svoju úlohu v ťažkom 
boji s reakciou".  
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Po výroku rozsudku trestu smrti nad prezidentom Slovenskej republiky ThDr. 
Jozefom Tisom, 17.4.1947 rokovala v Prahe vláda o návrhu na udelenie milosti 
Dr. Jozefovi Tisovi. Vtedajší tajomník ministerstva zahraničných vecí Dr. V. Clementis 
vyhlásil: "V tejto vláde sa nenájde muž, ktorý by zdvihol svoj hlas za omilostenie Tisu". 
Delegácia slovenských partizánov, ktorú do Prahy na zasadnutie vlády viedol Viliam 
Žingor, partizánsky veliteľ, vyhlásil: "Ak bude Tisovi udelená milosť, vyvoláme nepokoje!" 
Pokiaľ ide o samozvaného prezidenta Eduarda Beneša, ten už dávnejšie povedal: "V této 
republice nemohou být dva prezidenti. Tiso musí viset".  

Predseda Národného súdu JUDr. Igor Daxner, o ktorom sa jeden z obhajcov 
ThDr. Jozefa Tisa, JUDr. Ernest Žabkay vyjadril, že ak obhajoba žiadala o vypočutie 
napríklad židovského rabína, ktorý sa k vypočutiu ponúkol na potvrdenie, že Židovská 
náboženská obec v roku 1942 žiadala ThDr. J. Tisu, aby na úrad prezidenta nerezigno-
val, ale ostal vo funkcii, lebo len potom by bol so Židmi koniec, JUDr. Daxner odmietol 
vypočutie tohto svedka, podobne viacerých svedkov na 
predkladané dôkazy obhajoby (známky Izraela).  

ThDr. Jozef Tiso bol v ranných hodinách 18.4.1947 
popravený obesením. Nakoľko mu kat z Prahy nezlomil 
väzy, zomieral v mukách sedem minút.  

Svojho času, od roku 1980, keď som bol sudcom na 
Krajskom súde v Banskej Bystrici, na úseku občianskoprávnom, občas niektorého klienta 
zastupoval advokát zo Žiliny JUDr. Ernest Žabkay, ktorý bol jedným z dvoch obhajcov 
ThDr. Jozefa Tisu. On z Banskej Bystrice odchádzal do Žiliny, ja do svojho bydliska v 
Martine. Stávalo sa, že sme sa na stanici stretli a cestou sme čo-to debatovali. Ak som sa 
ho spýtal na proces s ThDr. Jozefom Tisom, bol ani nie opatrný, ale uvážlivý a raz mi 
povedal: "Pán kolega, poznáte to známe: Božie mlyny melú pomaly, ale isto". Samozrej-
me, poznám. Pokračoval: „Tak si pozrite, ako dopadli tí, ktorí odsúdili prezidenta. To 
nebol spolitizovaný Národný súd, to bol Boží súd".  

Pozrel som si:  
Dr. Edvard Beneš zomrel 3.9.1948 ako 64 ročný, zdravý, necelý rok a pol po 

poprave prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Jeho manželka Hana Benešová behala po hradnom 
nádvorí a vykrikovala, že Gottwald otrávil jej manžela.  

Viliam Žingor, partizánsky veliteľ, bol obžalovaný z buržoázneho nacionalizmu a 
19.12.1950 popravený. Mal len 38 rokov.  

Dr. Vladimír Clementis, ako minister zahraničných vecí bol obžalovaný z 
buržoázneho nacionalizmu a 3.12.l952 popravený obesením. Mal 50 rokov.  

Dr. Igor Daxner, predseda senátu Národného súdu, v roku 1960, presne na deň, 
keď bol popravený ThDr. Jozef Tiso, spáchal samovraždu obesením sa. Mal 67 rokov. 
Komunistické funkcionári ho naďalej nazývali "trafikant". Totiž, skôr, ako začal študovať, 
pracoval v trafike, aby sa uživil. Krátko po procese bol zbavený funkcií.  

Otto Gáťa 

 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2017 si doplatili členský príspevok ďalší členovia s evidenčným číslom: 22; 
66; 75; 147; 168. 

Za rok 2017 ostalo nezaplatených ešte 17 príspevkov (ev. čísla: 48, 52, 82, 92, 97, 
103, 111, 113, 123, 127, 161, 165, 167, 174, 175, 176, 179). 

Za rok 2018  už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 10; 13; 
14; 19; 22; 29; 31; 36; 40; 45; 49; 51; 53; 62; 65; 66; 70; 71; 72; 75; 78; 84; 88; 99; 
102; 106; 124; 125; 128; 130; 134; 137; 143; 147; 151; 152; 153; 155; 156; 157; 159; 
166; 169; 170; 177; 178; 180; 181 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
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 Blahoslavený Titus Zeman 
 
 Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. Bol najstarší z desiatich detí 
Jána Zemana a Agneše rodenej Grebečiovej. Vyrastal v rodine, ktorá od útleho detstva 
vychovávala deti k viere, a tak niet divu, že už ako malý desaťročný chlapec sa rozhodol 
vydať na cestu rehoľného kňaza. 

Gymnaziálne štúdium absolvoval postupne v ústavoch saleziánov v Šaštíne, v 
Hronskom Svätom Beňadiku a vo Frištáku u Holešova, pričom polročné a koncoročné 
skúšky robil na Rímskokatolíckom reálnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kde aj 
maturoval. Ako saleziánsky asistent pôsobil v Hronskom Svätom Beňadiku a v Moravskej 
Ostrave. Teológiu začal študovať v roku 1937 v Ríme na Gregoriánskej univerzite. V 
štúdiu pokračoval v Chieri pri Turíne v Inštitúte teológie. Titusova túžba byť kňazom sa 
naplnila v Turíne 23.júna 1940, keď z rúk kardinála Maurilia Fossatiho pokorne prijal 
neoceniteľný dar kňazstva. Primície mal v rodných Vajnoroch 4.augusta 1940. Keď sa po 
skončení štúdia vrátil na Slovensko, išiel študovať na Prírodovedeckú fakultu chémiu a 
prírodopis, aby mohol tieto predmety učiť na biskupskom gymnázium v Trnave.  

Na Titusa Zemana veľmi doľahli udalosti barbarskej noci z 13. na 14.apríla 1950. 
Keď štátna moc obsadila kláštory a presunula rehoľníkov do sústreďovacích táborov, 
vďaka Božej prozreteľnosti bol na fare v Šenkviciach. Začal sa zaoberať myšlienkou 
ilegálne odviesť mladých spolubratov a bohoslovcov do Turína, aby mohli dokončiť 
začaté štúdium. Don Titus sa stal organizátorom veľmi riskantnej a nebezpečnej činnosti. 
Od toho okamihu začal pripravovať prechod cez hranice. Dve cesty sa podarili, tretia 
9.apríla 1951 bola neúspešná. Dona Titusa chytili a odsúdili na 25 rokov väzenia. Po 
uplynutí polovice trestu požiadal don Titus o podmienečné prepustenie na slobodu. Dňa 
9.marca 1964 bol podmienečne prepustený z väzenia na skúšobnú dobu 7 rokov, ale 
celkovú dĺžku trestu mu neskrátili. 

Navečer 7.januára 1969 pocítil don Titus srdcovú nevoľnosť, na druhý deň večer 
8.januára jeho šľachetné srdce dotĺklo. Jeho telo zomrelo, ale jeho duša plná lásky sa 
vybrala na cestu do večnosti. Pochovali ho 11.januára 1969 v rodných Vajnoroch. 

Dňa 26.februára 2010 sa v Bratislave začal proces blahorečenia Titusa Zemana. 
Dňa 27.februára 2017 pápež František schválil dekrét o jeho mučeníctve a tým blahore-
čenie umožnil. 30.septembra 2017 ho v mene pápeža Františka v Bratislave-Petržalke pri 
Kostole Svätej rodiny blahorečil Angelo kardinál Amato SDB, prefekt Kongregácie pre 
kauzy svätých. 
 Mesto Trnava z príležitosti blahorečenia používalo výplatný stroj so štočkom, na 
ktorom je jeho portrét.  
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
23.10.2017: Umenie: Jozef Božetech Klemens (1817-1883) 
- nominálna hodnota: 1,20€ 
- grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s 
ofsetom 
- náklad: 80.000 kusov  

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

Maliar, sochár, fotograf, prírodovedec a vynálezca 
Jozef Božetech Klemens (1817, Liptovský Mikuláš – 1883, Viedeň) bol všestrannou 
osobnosťou so širokým spektrom záujmov. Vďaka podpore liptovského kníhkupca a 
šíriteľa slovenskej a českej kultúry Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (1794 – 1874) 
odišiel v roku 1837 študovať do Prahy na Akadémiu výtvarných umení. Najprv bol prijatý 
na skúšobné obdobie a od roku 1838 do roku 1843 ako riadny študent. Začal v ateliéri 
predstaviteľa nazarénskej maľby Františka Tkadlíka a od roku 1840 pokračoval u 

Christiana Rubena. Počas pražského 
pôsobenia sa dostal do okruhu českých 
vlastencov sústredených okolo osobnosti dr. 
Karla Slavoja Amerlinga a pôsobil aj v jeho 
vzdelávacom inštitúte Budeč. Venoval sa 
portrétom a stal sa jedným z prvých 

priekopníkov dagerotypie. V roku 1842 si otvoril prvý 
dagerotypický ateliér v Československu, ktorý bol ale pre 
finančné problémy nútený čoskoro zavrieť. V tomto 
ateliéri, ktorý Klemens s Amerlingom nazvali 

„světloobrazárna“, používali tzv. Petzvalov objektív. Od roku 1843 Klemens pôsobil na 
Orave a Šariši a v roku 1846 sa vrátil naspäť do Prahy, kde pokračoval vo vzdelávaní. V 
tom istom roku zložil učiteľské skúšky z prírodných vied, češtiny a z nemčiny pre 
gymnáziá, v rokoch 1855 – 1856 pre vyššie reálky. Stal sa aktívnym v rámci spolku Tatrín. 
Od polovice 40. rokov sa Klemens aktívne zapájal aj do obrodeneckých aktivít na 
Slovensku. Podobne ako Peter Michal Bohúň portrétoval viacerých národovcov. Po roku 
1850 pôsobil s malou prestávkou v Belehrade, a následne sa venoval pedagogickej 
činnosti najprv od roku 1856 v Žiline, a neskôr od roku 1863 v Banskej Bystrici. Venoval 
sa portrétnej tvorbe a prijímal aj objednávky na oltárne obrazy. Klemens patril k 
vyhľadávaným autorom portrétov, prvé vyhotovil ešte počas svojho pražského pôsobenia. 
Zachytil i viacero predstaviteľov slovenského národného hnutia, ako aj predstaviteľov 
uhorských šľachtických a meštianskych rodín. Vychádzal z biedermeieru, ktorý postupne 
transformoval do realistickej podoby. V neskoršom období pomerne často využíval 
dagerotypie ako vzor pre maľovanie podobizní svojich klientov. Počas pôsobenia v Žiline 
a Banskej Bystrici sa venoval aj tvorbe oltárnych obrazov, kde vychádzal z nazarénskej 
tradície, ktorú mal možnosť spoznať počas štúdia na pražskej akadémii. Motívom známky 
je Klemensovo dielo Portrét pani Juppovej (1845) a prítlače na FDC dielo Vykorenený 
strom (1860 – 1870), obidva zo zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 
 Na známke pani Juppová drží knihu s krížom na obale. 
 
23.10.2017: Umenie: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči (1508 – 1517) 
- nominálna hodnota: 2,60€ (v hárčekovej úprave) 
- grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- rytec známky: František Horniak 
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- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne 
v kombinácii s ofsetom 
- náklad: 80.000 kusov  

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

Slovensko má mnoho pamiatok z obdobia 
gotiky. Najviac sú zastúpené v kostoloch v 
Bardejove a v Levoči. Medzi nimi vyniká jedinečný 
Oltár sv. Jakuba, hlavný oltár v Bazilike sv. Jakuba 
v Levoči. Svojou výškou 18,62 m (60 levočských 
stôp) je najvyšším zachovaným gotickým oltárom 
na svete. Pomerne malé presbytérium zapĺňa od 
podlahy až po klenbu, a to bez toho, aby stratil 
svoju ľahkú a vznešenú eleganciu. Naopak, s 
architektúrou vytvára harmonický celok. Ide o dielo 
jedinečnej kvality. Geniálne je jeho usadenie do 
pomerne malého presbytéria kostola, geniálna je 
jeho geometrická harmónia – je vytvorený na 
základe sústavy trojuholníkov a kružníc – a 
geniálna na ňom je aj skutočnosť, že napriek tomu, 
že na ňom pracovali viacerí umelci rezbárskej 
dielne Majstra Pavla z Levoče, všetky jeho časti – počnúc významnými sochami až po 

najmenšie dekorácie – sú vyhotovené na vysokej 
úrovni, a to ako z rezbárskej, tak aj z maliarskej či 

pozlacova-
cej stránky. 

Vznikol 
pravdepodobne v rokoch 
1508 – 1517, keď bol 
dokončený pozlátením a 
výmaľbou. Jeho autorom je 
Majster Pavol z Levoče, 
umelec, o ktorom síce 
nevieme, odkiaľ do Levoče 

prišiel, ale vieme, že tu žil a pracoval najmenej od 
roku 1507 do svojej smrti okolo roku 1540. 
Poznáme aj jeho rodinu. Pozoruhodná je aj 
skutočnosť, že Majster Pavol, ktorý bol už 
renesančným rezbárom – ako to dokazujú jeho 
ďalšie oltáre, najmä Oltár sv. Jánov v tom istom 
chráme – tento oltár zhotovil na žiadosť konzerva-
tívnej levočskej mestskej rady v dokonalom 
gotickom slohu. Ide o dielo jedinečné, nesmierne 
elegantné a technicky bezchybne spracované. Je 
šťastím, že sa zachovalo do súčasnosti napriek 
tomu, že medzičasom Levoča niekoľkokrát celkom 
zhorela. Ohrozoval  ho však črvotoč, ale aj pred 
ním ho zachránilo reštaurovanie bratmi Kotrbov-
cami v prvej polovici 50. rokov 20. storočia. V našej 
známkovej tvorbe už v minulosti vyšli niektoré 
detaily tohto oltára (napr. Madona), ale ako celok vychádza až teraz.   

K emisii okrem FDC vychádza aj príležitostná tlač v čiernej farbe. 
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31.10.2017: 500. výročie reformácie (1517)  
- nominálna hodnota: 1,15€ (v hárčekovej úprave) 
- autor výtvarného návrhu známky: prof. akad. mal. Dušan 
Kállay 
- rytec známky: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD. 
- tlačiareň: PTC, Praha, a.s.  
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s 
ofsetom 
- náklad: 60.000 kusov  

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

Dňa 31. októbra 1517 pribil na dvere zámockého 
kostola vo Wittenbergu dr. Martin Luther 95 výpovedí proti odpustkom, prostredníctvom 
ktorých kritizoval spôsoby stredovekej cirkvi, ktorá zneužívala svoje postavenie a z 
opravdivého pokánia a Božej milosti urobila predmet obchodu. Lutherove tézy vyvolali 
silné reformačné hnutie, ktoré výrazným spôsobom zasiahlo do behu dejín v Nemecku, 
ale i v celej Európe. Nový myšlienkový prúd mal dopad nielen na cirkev, ale rovnako silno 
ovplyvnil politickú, sociálnu i kultúrnu oblasť. 

Reformácia okrem dôrazov na Sola redemptione Christi, 
Sola Scriptura, Sola fide, Sola gratia priniesla veľké zmeny aj do 
bohoslužobného života a jeho liturgického stvárnenia. Vďaka 
materinskej reči a odklonu od stredovekých módov k ľudovejšej 
melodike sa mohlo do spevu piesní zapojiť celé zhromaždenie. 

Bohoslužobný život obohacovala aj organová 
hra. Úlohou organa bolo uvádzať spev 
chrámového zhromaždenia. Vplyv na túto 
skutočnosť mala Lutherova teológia a jeho 
pohľad na hudbu v službe budovania viery 

jednotlivca, ako aj celého cirkevného spoločenstva.  
Luther mal od mladosti mimoriadne vrelý vzťah k hudbe 

podporený štúdiom na artistickej fakulte v Erfurte. Bol členom 
speváckych zborov, vynikajúcim hráčom na lutne, a mal pekný tenor. 
Mnohé texty svojich piesní zaodel vlastnou melódiou. Najznámejší 
Lutherov hymnus je Ein feste Burg, ktorý sa stal hymnou evanjelickej 
cirkvi. Jeho názory na hudbu mimoriadnym spôsobom zúročil 
predovšetkým  J. S. Bach, ktorý vo svojich kantátach a chorálovej 
tvorbe veľmi účinne stvárnil 
teologické pravdy. 
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Jedným z hudobných skvostov Slovenska je barokový dvojmanuálový organ s 
pôvodným píšťalovým fondom, ktorý sa nachádza v Drevenom artikulárnom kostole v 
Kežmarku (1717) a pochádza od levočského organára Vavrinca Čajkovského. Jeho 
výstavbu dokončil v roku 1720. Ornamentálna výzdoba s iluzívnou maľbou a plastikou 
anjela realizovaná Jánom Lerchom robí z tohto organa jednu z najcennejších barokových 
pamiatok.  

K emisii okrem FDC vychádza aj špeciálna obálka (s celým hárčekom a príležitost-
nou pečiatkou z Bratislavy 1, 31.10.2017), príležitostná tlač v čiernej farbe i pamätný list. 
 
10.11.2017: Vianočná pošta 2017 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,50€) 
- autor výtvarného návrhu známky a grafickej úpravy: akad. 
mal. Vladislav Rostoka 
- autor výtvarného návrhu známky: Barbora Ďuríková 
- tlačiareň: Rempo, s.r.o./Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,000.000 kusov  

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

pošta, cieľom ktorého je šíriť dobré 
posolstvá, organizuje Slovenská pošta 
už takmer dve desaťročia. Za toto 
obdobie prišlo na adresu „999 99 
Ježiško“ do Rajeckej Lesnej, kde má 
Ježiško oficiálnu poštovú schránku, 

takmer 1,7 milióna želaní a kresbičiek od detí z celého 
sveta. Vlani dostal Ježiško najviac listov a pohľadníc zo 
Slovenska, ale písali mu aj deti z Taiwanu, Číny, Česka, 

Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska a z mnohých ďalších krajín. Veľmi ho potešili aj 
pozdravy z Bahrajnu, Namíbie či Thajska. Všetkým deťom, ktoré uvedú svoju spiatočnú 
adresu, odpíšu Ježiškovi pomocníci a pribalia im aj malý darček. Odpovede posielajú 
nielen v slovenčine a v angličtine, ale aj v Braillovom písme.  

 Slovenská pošta v tomto roku opäť pripravila poštovú známku so zimným motívom 
vybranej detskej kresbičky zaslanej v rámci minuloročnej Vianočnej pošty. Námetom je 
tentokrát veselý snehuliak od Barbory Ďuríkovej. Autorkou domčeka so snehuliakom na 
FDC je Sofia Tadanaiová a predlohu anjelika na FDC pečiatku nakreslila Viktória 
Csábiová. Všetky tri dievčatá sú zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne. 
Viac informácií o Vianočnej pošte nájdete na našej stránke vianocnaposta.sk.  
 
16.11.2017: Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba 
- nominálna hodnota: 0,50€ 
- autor výtvarného návrhu známky: Mgr. art. Marianna Žálec 
Varcholová 
- tlačiareň: Rempo, s.r.o./Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,700.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto 
známke nasledovné: 
 Motív viniča, obilné klásky, kvety, vtáky, včely i granátové jablká tak, ako ich 
nachádzame zobrazené v pamiatkach ľudovej nástennej maľby – to sú symboly, ktoré 
spolu s darmi prírody na sviatočnom stole aj dnes dotvárajú tradičnú vianočnú atmosféru. 

V emisii sú reprodukované maľby z Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo 
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Vajnoroch (dnes mestská časť Bratislavy). Je 
to jedna z mála do súčasnosti dochovaných 
pamiatok nástennej maľby, kde sa 
charakteristická ornamentálna ľudová maľba 
nachádza v autentickej  podobe, avšak v 
neštandardnej situácii a v priestore 

netypickom pre ľudové umenie. Nástenná maľba má korene v 
dedinskom prostredí, kde sa z pôvodne účelovej maľby 
ohniska v otvorenej kuchyni vyvinula do dekoratívnej 
interiérovej maľby. Táto tradične výhradne ženská tvorba 

nadobudla v priebehu storočí vo 
Vajnoroch  charakteristickú ornamentálnu 
podobu motivicky inšpirovanú v okolitej 
prírode. Neskôr, najmä v spojitosti s 
výšivkou liturgických textílií, bola 
motivická skladba obohatená o prvky  
kresťanskej symboliky. V prvých desaťročiach 20. storočia novými motívmi ornamentálnu 
tvorbu obohatila a priviedla k vrcholu Katarína Brúderová (1882 – 1964), jedna z 
najvýznamnejších slovenských ľudových umelkýň. Vajnorský ornament v spojitosti s jej 
maliarskou a výšivkárskou tvorbou (napr. nástenná maľba v budove SNM v Martine, 
výšivky na výstave v Londýne r. 1911) vošiel do povedomia kultúrnej verejnosti doma i v 
zahraničí. Ornamentálna tvorba mala vo Vajnoroch široké zázemie tvorkýň i v generácii 
jej o čosi mladších nasledovníčok. V roku 1968 ďalšia vajnorská ľudová umelkyňa 
Hedviga Krištofičová (1909 – 1999) vytvorila ornamentálnu maľbu v kostole. Mária 
Feketová, Terézia Zemanová, Mária Škvorcová a ďalšie ňou predkreslenú predlohu 
vymaľovali. Tieto prosté ženy z poslednej generácie neškolených ľudových tvorkýň 
tradíciu ornamentu naďalej rozvíjali. Zopár pamiatok, ktoré sa dochovali v originálnej 
podobe i tie nachádzajúce sa v prenesenom prostredí, prezentuje výpovede prostých, 
výtvarne neškolených, ozajstných ľudových umelkýň. Ich diela sú umelecky vyzretou 
autentickou ľudovou tvorbou, neoceniteľným kultúrnym dedičstvom. 

K emisii okrem FDC vychádza aj celinová pohľadnica a známkový zošitok. 
 
8.9.2017: Sběratel 2017 
Poštový lístok s prítlačou: 271 CDV 243/17 
Autor prítlače: Adrian Ferda 
Náklad: 1.800 kusov 

Na prítlači sú veže pražských kostolov – katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtecha; Kostol Matky Božej pred Týnom (Týnsky 
chrám); chrám sv. Mikuláša; ... (?) 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
4.10.2017: Boj o českú štátnosť 2017 
- nominálna hodnota: 30.- + 30.- Kč (hárčeková 
úprava) 
- výtvarný návrh: Jan Maget 
- technika tlače: plnofarebný ofset 

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

Námět: motivy navozující dobovou atmosféru. Na 
vrchní známce autor vyobrazil představitele české 
státnosti M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a Jana 
Syrového. Spodní známka představuje na pozadí náhled 
na Manifest českých spisovatelů a v popředí hlavní 
představitele Jaroslava Kvapila a Aloise Jiráska. 

Cesta ke státnosti za světové války 1917 je 
čtvrtým aršíkem v řadě aršíků věnovaných po 100 letech 
válečným létům 1914–1918. Na pozadí obrovského 
válečného konfliktu se začínají sjednocovat názory 
k poválečnému uspořádání a přiznání vedoucí role 
zahraničního odboje vedeného T. G. Masarykem. 
 Na pravom kupóne je blahoslavený cisár 
Karolom I. a tiež rakúska známka s jeho portrétom. 
Na prvej známke je aj slovenský dvojkríž.  
 
13.12.2017: História poštovníctva na našom území 
- nominálna hodnota: 32.- + 37.- Kč (hárčeková úprava) 
- výtvarný návrh: Jan Maget a Eva Hašková 
- autor rytiny: Václav Fajt 
- technika tlače: oceľotlač z plochej dosky kombinovaná plnofarebným ofsetom 

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

Námět: portréty osobností na pozadí 
motivů z naší historie poštovnictví. 

Jiří Stříbrný (1880–1955) byl česko-
slovenský politik, novinář, účastník prvního 
odboje a několikanásobný ministr. V červenci 
roku 1918 se pak stal členem Národního 
výboru, o tři měsíce později, v září 1918, 
členem Socialistické rady, jež vznikla jako 
volný koordinační orgán obou velkých čes-
kých levicových stran, sociálních demokratů 
a národních sociálů. Za první republiky byl 
dlouhodobě až do roku 1935 členem nejvyššího zákonodárného sboru 
Československa. Četné byly jeho posty ve vládách Československa. Od 
roku 1918 do roku 1919 působil jako první ministr pošt a telegrafů. 
Následně působil jako československý ministr železnic a ministra národní 
obrany. 

Maxmilián Fatka (1868–1962) byl rakousko-uherský, český a 
československý státní úředník a politik. V letech 1918–1935 byl Maxmi-
lián Fatka první generální ředitel Československé pošty. Předtím působil 
již od roku 1888 jako státní úředník. V říjnu 1918 ho Národní výbor československý jmenoval 
plnomocníkem poštovní a telegrafní služby. Funkci generálního ředitele Československé pošty 
zastával až do roku 1935. 
 Pod nápisom na hárčeku vľavo je veža kostolíka. 
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 Inaugurácie – uvedenia známok.  
 
 Od 25.októbra začal sa na Slovensku „mesiac inaugurácií poštových známok 
s kresťanskou tematikou“.  
 Začalo to v Liptovskom Mikuláši. V Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa bola 
inaugurácia známky z emisie Umenie „Jozef Božetech Klemens: Portrét pani Juppovej“. 
Už hodinku pred slávnostným programom začali sa schádzať filatelisti (a nechýbali 
i viacerí gabrielisti), aby mali i nejakú filatelistickú spomienku na túto udalosť. Okrem zná-
mok, FDC a príležitostnej poštovej pečiatky, ktoré mala pošta, miestny filatelisti pripravili 
i dve rôzne prítlače na obálky so sv. Jurajom z oltárneho obrazu od J.B.Klemensa v kos-
tole v Bobrovci. Samotná inaugurácia mala veľmi dôstojný program – predstavenie diela 
J.B.Klemensa, pozdrav zástupcu mesta, oboznámenie s akciami miestnych filatelistov, 
predstavenie a uvedenie známky a toto všetko sprevádzal krásny spev miestneho spevo-
kolu. Akcie sa zúčastnilo asi stovka záujemcov a možnosť bolo si prezrieť i práve 
otvorenú výstavu obrazov majstra Martina Benku. Malé občerstvenie a vracal som sa 
domov s pocitom príjemne stráveného stredajšieho odpoludnia. Vďaka organizátorom.   

 O deň neskôr, vo štvrtok 26.októbra, sme sa (pani Tarabová, pán Zahorňacký a ja) 
vybrali na ďalšiu inauguráciu známky z emisie Umenie „Oltár sv. Jakuba v Levoči“. Do 
Levoče sme prišli práve na obed a tak prvá cesta bola do reštaurácie, kde sme poobedo-
vali. Potom už smer Bazilika sv. Jakuba. Už cestou sme stretli viacerých známych a tak 
hoci len niekoľko desiatok metrov, trvalo to dlhšie. Priamo v kostole bola zriadená poštová 
priehradka a tak začala „honba“ za peknými filatelistickými úlovkami. Škoda, že nemali 
i R-nálepky a tak musel som bežať a miestnu poštu (ale „úlovok“ stál za to).  
 Inaugurácia začala o 14.00 hod. liturgiou slova, ktorú viedol miestny pán farár. 
V príhovore predstavil i dielo majstra Pavla i jeho oltár sv. Jakuba, ktorý sme mali pred 
sebou. Podrobne bolo toto dielo predstavené historikom Dr. I.Chalupeckým, M.Vančo 
predstavil známku a jej technické parametre (najväčší rytý hárček na svete) a autor 
F.Horniak porozprával o práci na rytine. Prítomných privítal i primátor mesta. V samom 
závere miestny pán farár požehnal známku a poprial jej, aby prinášala posolstvo lásky 
Boha k ľuďom.  
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Po skončení inaugurácie 
sme sa premiestnili do neďale-
kej Galérie mesta Levoča, kde 
bolo otvorenie výstavy „Skvosty 
východu v známkovej tvorbe 
Františka Horniaka.“ Kurátorka 
výstavy predstavila diela a i 
sám autor povedal pár slov. Po-
tom sme už prezerali krásne 
rytiny. Malé občerstvenie a pár 
slov s priateľmi a cesta domov. 

Potešil nás veľký záujem 
o inauguráciu i jej perfektná 
organizácia. Opäť krásne strá-
vené popoludnie. 
 Niečo viac ako týždeň 
a opäť na Východe – tentokrát 
v sobotu 4.novembra v Kežmar-
ku bola inaugurácia známky 
k 500.výročiu reformácie.  
 Už ráno som sa s pánom 
Záhorňackým vybral do Kež-
marku. Mám tu totiž známych 
a tak pár hodín som strávil s ni-
mi v kláštore redemptoristiek.  
 Samotná inaugurácia bo-
la v artikulárnom kostole, kde 
sa nachádza organ, ktorý je na 
poštovej známke (hárčeku). 
Záujem bol opäť veľký. Na 
filatelistický materiál a poštovú pečiatku sa čakalo v dlhom rade. V slávnostnom programe 
bola predstavená história reformácie, miestneho kostola i organu. Majster K.Kállay 
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predstavil prácu na známke. Všetko toto sprevádzali skladby hrané na organe i piesne 
miestneho spevokolu. Po skončení inaugurácie bolo občerstvenie v evanjelickom Lýceu, 
kde si prítomní mohli prezrieť miestnu knižnicu a tiež autorovi dať podpísať filatelistické 
suveníry. Pre mňa bolo zvlášť cenné stretnúť a porozprávať sa s nestorom filatelie 
v Kežmarku a našim členom 86-ročným pánom J.Nyékim. Potom už len pozdrav 
a podanie rúk a dlhá cesta domov. Opäť príjemný deň v kruhu priateľov. 
    Inaugurácia bola aj 10.novembra vo farskom kostole v Rajeckej Lesnej – Bazilike 
Narodenia Panny Márie. Išlo o známku Vianočnej pošty. Nakoľko som v tom čase bol na 
duchovných cvičeniach, tak som sa nezúčastnil. Pečiatka k inaugurácii nebola, no treba 
konštatovať, že tohoročné príležitostné pečiatky vianočnej pošty z Rajeckej Lesnej sú 
konečne „vianočné“ – teda zobrazujú to, čo Vianoce (kresťanský sviatok) aj pripomínajú. 
 
 
 
 
 
 

 
 A posledná z inaugurácii bola v Bratislave – Vajnoroch v sobotu 18.novembra. Bola 
to známka „Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba“. Odpoludnia sme trojica gabrielistov 
(Tarabová, Zahorňacký, Vallo) nabrali smer Bratislava. Nakoľko sme vo Vajnoroch boli 
dosť skoro, tak najprv sme si pozreli miestny kostol Sedembolestnej Panny Márie. Tu 
sme mohli obdivovať krásnu ľudovú maľbu, ktorá je na známke (i veľkonočnej) a tiež 
pomodliť sa pri relikviách nového blahoslaveného dona Titusa Zemana. Pani kostolníčka 
nám ukázala i dom, v ktorom býval a tiež miesto na cintoríne, kde bol pochovaný. Potom 
sme namierili do Domu kultúry, kde už boli pracovníčky pošty a tak sme poslali pár 
pozdravov s príležitostnou poštovou pečiatkou. Celá inaugurácia bola súčasťou dvojdňo-
vého programu prehliadky amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel 
„Vajnorský širáček“. Filatelistov teda bolo poskromne, no záujem o materiál bol. Sála bola 
plná a tak inaugurácia mala zvlášť propagačný charakter. Známku predstavila A.Paulíni-
ová a o filatelii porozprával M.Bachratý. Pozreli sme si časť programu, stretli sa s príjem-
nými ľuďmi a po vyše dvoch hodinách cesta domov. Vďaka vajnorčanom za pekne 
strávené chvíle medzi nimi.   
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Kronika SV. GABRIELA 
 
- 1.októbra sa v Talianskom Legnage už po 
35-krát odovzdávali ceny za najkrajšiu poš-
tovú známku s náboženskou tematikou za rok 
2016. Na prvom mieste sa umiestnila známka 
Kosova – Svätorečenie Matky Terezy. 
Pri tejto príležitosti talianski gabrielisti vydali 
peknú pohľadnicu archanjela Gabriela. V tom-
to duchu je riešená i príležitostná poštová 
pečiatka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- a začína už i vianočná pošta (zatiaľ len poskromne) 
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