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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

54.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční v sobotu 14.apríla 2018 v Topoľčanoch v Kláštore sv. Alžbety,  
(sv. Cyrila a Metoda 16 – vstup je možný i z námestia cez faru) s týmto programom: 

  8.00 – prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického 
materiálu) 

10.00 – privítanie, zhodnotenie činnosti od posledného stretnutia, hospodárska 
správa, revízna správa, organizačné otázky, diskusia 

  11.30 – výmena filatelistického materiálu 
 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Topoľčanoch sa stretáme už po tretíkrát. Verím, že stretneme sa opäť v hojnom 
počte a stretnutie bude vydarené. 
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.  
 Mapku Topoľčian s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale bulletinu.  
 
 
 Milí priatelia! 
 
 Posledné dva roky ste prvé číslo nášho bulletinu dostali už v januári a tak niektorí 
sa ozvali či sa niečo nestalo, že meškám. Nič sa nestalo a asi ani nemeškám – tie 
plánované štyri čísla by mali vyjsť aj v tomto roku (päť ich asi nebude ako po minulé 
roky). Mám totiž teraz dosť práce pri dokončovaní novej fary a tiež ma čaká sťahovanie 
do nového a tak toho času na filateliu bude ešte menej ako obvykle, ale dúfam, že aspoň 
bulletin budem stíhať.     
 Dnes teda dostávate rozšírené číslo (28 strán), do ktorého prispeli J.Iglárová, 
K.Vydrová, Ľ.Tarabová, J.Mička, M.Šajgalík a ja. Verím, že každý si niečo vyberiete. 
 V novinkách Slovenskej pošty nájdete okrem veľkonočnej známky len známky 
s vedľajším náboženským motívom – slovenský znak (dvojkríž) – 25.rokov SK, olympiáda 
i paralympiáda a Adam František Kollár bol v noviciáte u jezuitov. Tiež Česká pošta 
s veľkonočnou známkou moc nie je v našej tematike. 

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

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

 Koncom mája je vo Verone (IT) zberateľský veľtrh a v tom istom čase v Klagenfurte 
(A) medzinárodná výstava známok. Je návrh spojiť to s púťou do Ríma (cestou možno 
i Assisi a späť Florenciu). Nakoľko je už dosť málo času, tak sledujte to na našej stránke 
a záujemcovia sa čím skôr ozvite (jedná sa o 21.-27.máj a asi to nebude moc lacné). 

Prajem vám všetkým požehnanú Veľkú Noc a teším sa na stret-
nutie s vami v Topoľčanoch 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 

Krížová cesta nášho Pána, Ježiša Krista 
     

Krížová  cesta, Via Crucis, či Via Dolorosa, je vždy akousi malou púťou po 
poslednej ceste Ježiša Krista z Jeruzalema na Golgotu, kde bol ukrižovaný. 
     Tradícia vzniku krížovej cesty je zaujímavá. Známy apokryf o smrti Panny Márie 
rozpráva, ako Panna Mária ku koncu svojho života prechádzala miesta Synovho utrpenia 
každý deň a tak sama dala základ  pre vznik pobožnosti krížovej cesty. Svätý Hieronym  
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píše o davoch pútnikov z celého sveta, ktorí kráčali po stopách Ježiša Krista nesúceho 
kríž v uliciach Jeruzalema.  
     Šírenie kresťanstva a znalosť evanjelia vzbudzovalo od počiatku u kresťanov túžbu 
i zvedavosť poznať miesta Ježišovho života, smrti a vzkriesenia. Už od IV. storočia sú 
zaznamenané púte kresťanov do Svätej zeme, čo dokazujú pútnické knihy, zápisky 
a poznámky gramotných pútnikov.  
     Veľmi skoro dochádza aj k duchovnému preneseniu 
a stvárneniu svätých miest v iných krajinách pre tých, ktorí 
nemohli putovať do Jeruzalema.  

Bolonský biskup z V. storočia, svätý Petronius, dal 
vybudovať v kláštore svätého Štefana  skupinu prepoje-
ných kaplniek, ktoré predstavovali najdôležitejšie Jeruza-
lemské svätyne. Bolonský kláštor tak stojí na počiatku 
vývoja krížových ciest mimo Jeruzalema. 
     Do Svätej zeme sa dalo slobodne putovať do roku 1073. Vtedy obsadili Palestínu 
Turci,  začali prenasledovať kresťanov a zakázali im navštevovať posvätné miesta.  
     Keď sa nemohlo putovať do Svätej zeme, začali na západe budovať Kalvárie, aby 
pripomínali ľuďom túto nesmierne dôležitú udalosť dejín spásy. 
     Až v roku 1342 povolili Turci františkánom udržiavať a chrániť posvätné miesta vo 
Svätej zemi. Vďaka františkánom sa začali niektoré miesta v Jeruzaleme spájať zo 
zastaveniami, na ktorých sa dali modlitbou získať odpustky. Medzi prvými to boli miesta, 
kde sa Ježiš stretol s Matkou, kde hovoril k Jeruzalemským ženám, kde sa stretol so 
Šimonom z Cyrény, kde vojaci žrebovali o Kristov odev, či kde ho pribíjali na kríž. Medzi 
tieto miesta patril aj Pilátov dom a Svätý hrob. 
     Františkáni chceli pre veriacich kresťanov, ktorí nemohli putovať do Svätej zeme, 
nájsť nejakú náhradu, aby aspoň v myšlienkach mohli  prejsť miesta Kristovho bolestného 
utrpenia. Tak sa postupne sformovalo 14 zastavení krížovej cesty. 
     Medzi prvých ctiteľov krížovej cesty patril dominikán Bl. Alvaro /1350 – 1430/, ktorý 
v roku 1405 vybudoval  pri dominikánskom kláštore v Córdobe niekoľko malých kaplniek  
s vymaľovanými pašiovými scénami.  
     Termín zastavenie v súvislosti s miestami na krížovej ceste v Jeruzaleme sa prvý 
raz  nachádza v rozprávaní Angličana Wiliama Weya, ktorý navštívil Svätú zem  v roku 
1458 a 1462. Okrem iného popisuje, ako sa stalo zvykom nasledovať Krista na jeho 
bolestnej ceste. 
     Prvé krížové cesty zo 60-tych rokov XV. storočia vznikli aj v Poľskom Zgorzelci 
a v Nemeckom Norimberku, ktoré mali sedem scén, ľudovo nazývané Sedem pádov, 
pretože na každom zastavení bol Kristus znázornený ako padajúci pod krížom, alebo 
sklonený pod ťarchou kríža. Už v roku 1632 a začala stavať Krížová cesta aj na Svätom 
Kopečku v Čechách.     
     K veľkým šíriteľom krížovej cesty patrí františkán Svätý Leonard  z Porto Maurizio                          
/1676 – 1751/, ktorý postavil 570 Krížových ciest, okrem iných aj tú v Koloseu. Hovoril: 
„Krížová cesta je povzbudením pre chladné ľudské srdce.“ Prvej modlitbe krížovej cesty 
v rímskom Koloseu predsedal v roku 1750 pápež Benedikt XIV. Po prerušení ju obnovil 
pápež Pavol VI. v roku 1964.   

     Do kostolov sa dostavajú Krížové cesty až v XVII. storočí. V 
roku 1686 pápež Inocent XI. dovolil františkánom umiestniť krížové 
cesty spojené s plnomocnými odpustkami, ako pri púti do Jeruzale-
ma, do všetkých františkánskych kostolov. V roku 1731 pápež 
Klement XII. potvrdil tradičných štrnásť františkánskych zastavení za 
záväzné pre celú katolícku Cirkev. Jeho nástupca Pápež Benedikt 
XIV. výnosom z roku 1746 dovolil s povolením diecézneho biskupa 
zriadiť krížové cesty, spojené s plnomocnými odpustkami vo 
všetkých kostoloch, kaplnkách, aj pod šírim nebom. 

                                                                                                         Iglárová 
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VATIKÁN – 2017                 spracoval Ján Vallo 
 
 

10.2.2017:  Pontifikát pápeža Františka – 2017 
4 známky (0,95; 1,00; 2,30; 3,00€) 
náklad: 300.000 sérií  
Veľká Noc 2017 
1 známka + 1 blok (1,00 + 4,50€) 
náklad: 250.000 známok + 80.000 blokov 
600 rokov diecézy Samogizia 
1 známka (1,00€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
náklad: 360.000 kusov 
- spoločné vydanie s Litvou 
350 rokov ad smrti pápeža Alexandra VII. a Františka Borrominiho 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 250.000 sérií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2017:  100 rokov od narodenia kardinála Dominika Bartolucciho 

1 známka (0,95€) 
náklad: 150.000 kusov 
100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime 
1 známka (2,55€)  
náklad: 150.000 kusov 
90 rokov emeritného pápeža Benedikta XVI. 
1 známka (0,95€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
náklad: 300.000 kusov 
Europa 2017 - zámky 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 150.000 sérií 
1950 rokov mučeníckej smrti sv. Petra a sv. Pavla 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 150.000 sérií 
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7.9.2017:  100 rokov Kongregácie pre východné cirkvi 

1 blok (2,55€) 
náklad: 80.000 blokov 
100 rokov od smrti sv. Františky Xaviery Cabriniovej 
1 známka (0,95€)  
náklad: 120.000 kusov 
200.výročie založenia spoločnosti bratov Maristov 
1 známka (1,00€) 
náklad: 120.000 kusov 
50.výročie smrti Dona Lorenza Milaniho 
1 známka (0,95€)  
náklad: 120.000 kusov 
50.výročie encykliky Populorum progressio 
1 známka (1,00€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
náklad: 120.000 kusov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.11.2017:  500 rokov protestantskej reformy 

1 známka (1,00€) 
náklad: 120.000 kusov 
450.výročie narodenia sv. Františka Saleského 
1 známka (2,55€)  
náklad: 120.000 kusov 
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23.11.2017:  Svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2016 
6 známok (6 x 0,95€) 
náklad: 120.000 sérií 
Vianoce 2017 
2 známky (0,95; 1,00€)  
náklad: 120.000 sérií 
- spoločné vydanie s Monakom 
+ známkový zošitok (4 x 0,95€ + 4 x kupón) 
náklad: 60.000 zošitkov 

 
 
 
     
 
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
Emisný plán vatikánskej pošty na rok 2018: 
- Pontifikát pápeža Františka 2018 
- Veľká Noc 
- 40.výročie smrti pápežov Pavla VI. a Jána Pavla I. 
- 25.výročie smrti blahoslaveného dona Pina Puglisiho 
- Európa 2018 – mosty 
- 1.150.výročie uznania slovanského liturgického jazyka (spoločné vydanie so Slovenskom) 
- 50.výročie smrti pátra Pia 
- Rok európskeho kultúrneho dedičstva 
- 600.výročie kupoly katedrály Santa Maria del Fiore vo Florencii 
- 25.výročie fundácie “Centesimus Annus pro Pontifice”  
- XV generálne zhromaždenie riadnej synody biskupov   
- 200.výročie narodenia pátra Angelo Secchiho (jezuita, astronóm, geodet)  
- Veľkí benátski maliari: Canaletto (1697–1768) a Tintoretto (1518–1594)  
- 300.výročie narodenia Márie Gaetány Agnesi (matematička, dobrodinka, teologička)  
- Vianoce  
- Svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2017 
- 150.výročie smrti Joachima Rossiniho  
- 300. výročie Pápežskej teologickej akadémie 
- Pápeži a svätci: 1400.výročie smrti sv. Adeodata I. a 1600.výročie smrti sv. Zosima 
- 70. výročie všeobecnej deklarácie ľudských práv (Svetlana Milijaševičová)  
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 Pino Puglisi – nebojácny svedok evanjelia 
 

Giuseppe ,,Pino" Puglisi 
sa narodil v roku 1937, otec bol 
obuvník, mama krajčírka. Keď 
vyštudoval a bol vysvätený za 
kňaza v roku 1960 pôsobil ako 
bežný kňaz vo viacerých far-
nostiach. Zároveň mal v rámci 
Palermskej arcidiecézy na sta-
rosti pastoráciu bohoslovcov a 
kňazských povolaní. Od roku 
1990 pôsobil v rodnej palerm-
skej štvrti Brancaccio, ktorá 
mala tú najhoršiu povesť z hľa-
diska vplyvu mafie. Od začiatku 
svojho pôsobenia sa snažil 
zmeniť mentalitu svojich farní-
kov, ktorá je až dodnes pozna-
čená strachom, pasivitou a 
omertou - vynúteným mlčaním. 
Obzvlášť odvážne sa prejavoval vo svojich kázňach, kde vyzýval 
veriacich, aby poskytovali informácie o činnosti mafie. Odmietal 
mafiánske zákazky na opravu kostola, mafiánske príspevky na 
náboženské sviatky, nedovolil ,,čestným členom" mafie, aby kráčali 
v čele náboženských procesií.  

Boli to turbulentné roky na Sicílii. Za skorumpovaných 
talianskych vlád získal organizovaný zločin na tomto ostrove veľkú 
moc, využíval na to všetky prostriedky - podplácal politikov, sudcov, 
verejných činiteľov. Jeho vplyv však postupne slabol, veľkú ranu 
mu uštedrili súdne procesy, ktoré viedli sudcovia Giovanni Falcone 
a Paolo Borsellino. Obaja však kruto zaplatili za túto hrdinskú prá-
cu: Falcone s manželkou a tromi bodyguardmi zahynuli v bombo-
vom útoku v máji 1992. Nahradil ho 
Paolo Borsellino, ale aj ten o dva mesia-
ce zahynul pri výbuchu auta spolu so 
svojimi piatimi ochrancami. Tie bezo-
hľadné atentáty rozbúrili verejnú mienku 
v celom Taliansku, ale až vraždou Pugli-
siho mafia akoby prekročila všetky 
medze.  

Don Pino sa zameriaval hlavne na mladých ľudí, chudobné deti z ulice, založil pre 
ne centrum, učil ich zodpovednosti za svoj vlastný život, aby odmietli spolupracovať so 
zločinom, aby odmietali pašovaný tovar, zlacnené (ukradnuté) motocykle, ako povedať 
nie drogám. Pozýval ich na podujatia ako napríklad Krížová cesta.  

Na jeho poslednej omši boli prítomné aj deti, ktoré sa chystali na prvé sväté 
prijímanie. V homílii neúnavne opakoval obranu ľudskej dôstojnosti zoči-voči násiliu, ktoré 
sa mu v ten istý deň stalo tak osudným: ,,Chceme tu budovať iný svet, preto sa snažme 
vytvárať ovzdušie čestnosti, férovosti, spravodlivosti, konajme to, čo teší nášho Boha". 

Zavraždili ho výstrelom do tyla pred jeho bydliskom 15. septembra 1993, niekoľko 
mesiacov po tom, čo vtedajší pápež Ján Pavol II. navštívil Sicíliu a vyzval kňazov, aby 
zhromaždili rady veriacich proti organizovanému zločinu a vyzdvihol dona Pina ako 
,,nebojácneho svedka evanjelia", prízvukoval, že jeho smrť nesmie byť márna, a že 
mlčanie a pasivita ohľadne mafie sa rovnajú komplictvu. 
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Prvý mučeník mafie diecézny kňaz Giuseppe Puglisi bol v sobotu 25. mája 2013 
vyhlásený za blahoslaveného. V zastúpení Svätého Otca slávil v Palerme beatifikačný 
obrad emeritný palermský arcibiskup kardinál Salvatore De Giorgi, ktorý povedal: „Aj po 
dvadsiatich rokoch od zavraždenia k nám don Puglisi stále hovorí. Jeho hlas sa obracia 
najmä na členov organizovaného zločinu, aby im pripomenul, že Ježiš prelial svoju krv aj 
za ich obrátenie, za ich oslobodenie z otroctva hriechu. Otec Puglisi prijal svojho vraha 
s úsmevom a slovami: ,Čakal som to.‘ Vyzýva tým na rozhodný návrat k Bohu, ktorý vo 
svojom nekonečnom milosrdenstve čaká ako otec na márnotratného syna. Pino Puglisi si 
bol vedomý, že jeho pastoračná práca mu ohrozuje život. ,No a čo? Nezáleží mi na tom, 
či ma zabijú. Nemám manželku ani deti.‘“ Kardinál De Giorgi zdôraznil, že nenávisť k jeho 
pastorácii nie je nenávisťou iba voči jednému kňazovi, ale odporom ku Kristovi, Cirkvi 
a evanjeliu. Z tohto dôvodu bol vyhlásený za mučeníka viery. Otec Puglisi šiel v ústrety 
smrti s otvorenými očami, aby bol verný svojmu kňazskému poslaniu. Podal tým odvážne 
kresťanské svedectvo, o ktorom hovoril pápež Ján Pavol II.: „Pravá sila, schopná zdolať 
deštruktívne tendencie, pramení z viery.“ Sny otca Pina Puglisiho sa dosiaľ nezrealizovali, 
kriminalita v rizikových štvrtiach trvá, Cirkev na Sicílii sa naďalej namáha a zápasí – 
potvrdil Alessandro Minutella, farár vo farnosti dona Bosca. Tam sa Puglisi narodil a tam 
bol aj pred dverami svojho malého bytu usmrtený. „Nemožno z neho robiť odporcu mafie. 
Bol predovšetkým kňazom, ktorý stelesňoval evanjelium v zápase proti silám antikrista. 
Zabili ho z nenávisti k viere, a preto sa ako mučeník stáva vzorom, ktorému sa máme 
pripodobňovať.“ Pri exhumácii telesných pozostatkov, uložených teraz v palermskej 
katedrále, sa ukázalo, že telo zostalo takmer neporušené. „Nie som biblista, teológ, 
sociológ. Som človek, ktorý sa usiluje pracovať pre Božie kráľovstvo,“ vyhlásil o sebe 
Pino Puglisi. Na jeho blahorečení sa zúčastnilo stotisíc veriacich. 

Vatikánska pošta vydala 6.2.2018 poštovú známku k 25.výročiu smrti bl. Giuseppa 
Puglisiho v nominálnej hodnote 1,00€ vydanej v malom tlačovom liste so šiestimi 
známkami. Tiež sa používala i pečiatka prvého dňa vydania.    

spracoval JV 
 
 

Jože Plečnik – člen svetského rádu sv. Františka 
 

Jože Plečnik (1872–1957), geniálny slovinský 
architekt a urbanista, sa narodil v Ľubľane. Svojou 
prácou v minulom storočí významne ovplyvnil nielen 
vzhľad rodnej Ľubľane, ale aj vzhľad Prahy a Viedne. 
       Jože Plečnik v roku 1888 vďaka štátnemu 
štipendiu študoval na priemyselnej škole v Grazi 
stolárčinu a príbuzné odbory, keďže jeho otec si želal, 
aby prevzal rodinnú stolársku dielňu. Na škole sa dostal 
do kontaktu so študentmi a profesormi staviteľstva. Hlavne profesor Otto Wagner videl 
jeho talent a v rokoch 1895 až 1898 mu umožnil študovať architektúru na viedenskej 
Akadémii, ktorú viedol. Po promócii zostal vo Viedni, kde sa podieľal spolu 
s O.Wagnerom pri budovaní viedenskej mestskej železnice a rotundy v Prátri. Vo Viedni 
si otvoril vlastný ateliér. Realizoval mnoho stavieb, najvýznamnejší je Zacherov palác 
v centre Viedne, ktorý je označovaný za prvú modernú stavbu. Vo Viedni stojí jeho prvá 
sakrálna stavba Kostol Ducha Svätého.  
       V dvadsiatich rokoch minulého storočia pracoval na 
obnove Pražského hradu a úpravách južných záhrad 
Hradu. Stal sa hradným architektom. Postupne si získaval 
ďalšie zákazky. K stavbám v Prahe spomenieme Kostol 
Najsvätejšieho Srdca Pána, ktorý dominuje na vinohrad-
skom Námestí Jiřího z Poděbrad. Stavba so širokou vežou 
a presklenými hodinami bola postavená v rokoch 1928–
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1932 a bola vydaná aj na známke v roku 1993 (Mi- 6). Česká pošta dňa 7.6.2017 v rámci 
emisie „Osobnosti“ vydala hárček venovaný architektovi Jože Plečnikovi. Na známke je 
jeho portrét vytvorený na základe fotografií. Na hornej a dolnej známke ako aj na kupóne 
sú vyznačené fragmenty pôdorysného plánu Pražského hradu a záhrad. Na kupóne je na 
ľavej strane kostol Najsvätejšieho Srdca Pána a na pravej strane kupónu vidíme 
Plečnikovú lampu a jeden zo stĺpov Malého belvedéru.  
       Jože Plečnik (Slovinsko, Mi-
380) výrazne ovplyvnil urbanistický 
vzhľad rodnej Ľubľane. V roku 1920 
sa stal profesorom na novozaloženej 
technickej vysokej škole. To mu umož-
nilo podieľať sa na obnove Ľubľane, 
keďže mesto v roku 1895 postihlo 
zemetrasenie.. Jeho snahou bolo 
vytvoriť jedinečnú slovinskú metropolu 
podľa vzoru antických Atén, dodržia-
vaním geometrickej pravidelnosti. 
Hárček s tromi známkami bol v Slo-
vinsku vydaný v roku 2017.  
      J. Plečnik bol veľmi plodný 
umelec. Pracoval až do staroby. Bol hlboko veriaci kresťan a stavať 
kostoly bola preňho veľká pocta. Ako člen Tretieho rádu františkánov ho 
honoráre nezaujímali. Navrhol a postavil mnoho sakrálnych stavieb po 
celej krajine. Boli to kostoly, kaplnky, kláštory a semináre. Vo svojich 
kostoloch sa podieľal spolu s výtvarníkmi aj na vnútornom vybavení, t.j. 
od lavíc, oltárov, osvetlenia až po liturgické predmety (kalichy, 
monštrancie, cibóriá, svietniky). Jeho najväčší kostol sv. Františka 
z Assisi v Ľubľane staval v rokoch 1925 až 1931 paralelne s Kostolom 
Najsvätejšieho Srdca Pána v Prahe. Medzi najvýznamnejšie kostoly mimo Slovinska 
možno ešte zaradiť veľký Chrám sv. Antona Paduánskeho v srbskom Belehrade. Stopy 
jeho činnosti možno nájsť aj v Bosne a Chorvátsku. 
       Služobník Boží, architekt Jože Plečnik sa nikdy neoženil, zomrel 85-ročný 
v Ľubľani. Jeho meno sa nachádza v zozname slovinských kandidátov na blahorečenie. 
Záverom možno spomenúť, že prvým slovinským blahoslaveným je biskup Anton Martin 
Slomšek (1800 – 1862). Za blahoslaveného bol vyhlásený pápežom sv. Jánom Pavlom II. 
dňa 19.9. 1999. Pri tej príležitosti bola vydaná aj známka (Mi-275).  

                                                                                                   Katarína Vydrová 
 
 

Sv. Hieronym, učiteľ Cirkvi 
 

Sv. Hieronym, jeden z najznámejších teológov v dejinách 
Cirkvi, patrí spolu so sv. Ambrózom, sv. Augustínom a sv. Gregorom 
Veľkým medzí prvých veľkých cirkevných učiteľov západnej Cirkvi. 
Preslávil sa hlavne prekladom Biblie do hovorovej latinčiny, ktorý 
poznáme pod menom Vulgáta, a ktorý sa stal kanonickým biblickým 
textom používaným dodnes. Tridentský koncil (1545–1563) stanovil 
tento latinský preklad Biblie za záväzný. 
      Narodil sa ako Eusebio Hieronymus Sofronius okolo roku 342 v bohatej 
kresťanskej rodine v Stridone, v blízkosti hlavného mesta Slovinska Ľubľany. V mladosti 
viedol nemierny, nedisciplinovaný život. Mal prudkú, hašterivú povahu. Pritom bol citlivý, 
disponoval s veľmi dobrými duchovnými vlastnosťami. Študoval rétoriku, gramatiku 
a filozofiu v Ríme. Okolo roku 365 bol pokrstený. Z Ríma odišiel cez Gáliu do Germánie 
a neskôr do Aguileje. Veľký vplyv mal na neho mníšsky život. Stal sa mníchom v Aquilei, 
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chcel sa venovať duchovnému životu a ďalšiemu štúdiu. V roku 374 putoval s tromi 
spoločníkmi do Antiochie, medzi tamojších mníchov. Tu sa naučil hebrejsky, zdokonalil sa 
v štúdiu Svätého písma a gréčtiny. Pobytom na púšti veľa získal, ale znechutili ho hádky 
pustovníkov v teologických otázkach, preto sa vrátil do Antiochie, kde bol v r. 379 
vysvätený za kňaza. Krátko po vysviacke odišiel do Konštantínopolu, kde študoval 
u sv. Gregora Naziánskeho. Pracoval v mestskej knižnici, tu začala jeho literárna činnosť, 
začal študovať a prekladať z gréčtiny diela kresťanských teológov. 
       V roku 382 sprevádzal svojho biskupa na synodu do Ríma, ktorú zvolal pápež 
Damazus. Po synode zostal v Ríme. Stal sa pápežovým tajomníkom, ktorý ho poveril 
preložiť Sväté písmo do latinčiny. Hieronym si v Ríme získal veľkú úctu, ale pre svoju 
výbušnú povahu si získal aj nepriateľov, preto po smrti svojho 
ochrancu, pápeža Damaza, v roku 385 odišiel z Ríma. Po dlhšom 
putovaní sa usadil v jaskyni blízko Betlehema, kde prežil ako 
pustovník posledných 30 rokov svojho života. Tu pokračoval 
v preklade Biblie. Nový zákon nepreložil, len opravil podľa 
pôvodného gréckeho textu. Starý zákon preložil priamo z hebrejči-
ny a aramejčiny do hovorovej latinčiny. O jeho bohatej literárnej 
činnosti svedčí viacero komentárov k Biblii, polemické spisy, 
kázne. Napísal historické dielo O slávnych mužoch – 135 životo-
pisov cirkevných otcov počnúc sv. Petrom. 
       Hieronym zomrel prirodzenou smrťou v roku 420. Pochova-
ný bol v Betleheme, neskôr boli jeho pozostatky preve-
zené do Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. 
       Úcta k sv. Hieronymovi sa rozšírila od 13.storočia, 
keď vznikali rozličné legendy z jeho života. Tieto legendy 
sa stali námetom mnohých maliarov, ktorí zobrazili jeho 
život. Majster Theodorik (zomrel v r.1381), neskorogo-
tický dvorný maliar českého kráľa Karola IV., zobrazil 
sv. Hieronyma v kardinálskom odeve a klobúku s Bibliou 
v rukách (známka vydaná v Československu v emisii 
„Umenie“ v r. 1979). Mnohí maliari ho zobrazovali 
v kardinálskom odeve a klobúku, hoci v tom čase 
hodnosť kardinála ešte  neexistovala. Sv. Hieronym býva 
tiež zobrazovaný ako učenec (známky vydané v Paname 
v r. 1967). Na medirytine „Sv. Hieronym vo svojej 
pracovni“ od A. Dürera, vidíme atribúty spiaci lev, lebka 
a presýpacie hodiny. 
       Sv. Hieronym je patrónom prekladateľov, archivá-
rov, študentov, ale aj archeológov.  

                                                                                           Katarína Vydrová      
 
 

Kristus a neveriaci Tomáš – na známke Rakúska 
 
      Tejto správe sa iste potešia filatelisti, ktorí zbierajú kresťanské motívy, ale hlavne tí, 
ktorí zameriavajú svoju zbierku známok na život Pána Ježiša Krista. Rakúska pošta 
v roku 2017 vydala v emisii „Sakrálne umenie v Rakúsku“ známku, obálku prvého dňa 
a k tomu rakúski Gabrielisti pekný odtlačok pečiatky z Arnoldsteinu, zo dňa 14.7.2017. 
      Arnoldstein je dedina v Korutánsku, v blízkosti ktorej sa nachádza obec Thörl- 
Maglern s farským kostolom zasväteným sv. Ondrejovi. Tento kostol, vyobrazený na 
prítlači F.D.C., je známy svojimi freskami z 15.storočia a jednou z nich je aj freska „Kristus 
a neveriaci Tomáš“, ktorú vidíme na známke. 
      Rímskokatolícky kostol v obci Thörl bol vysvätený v r.1489. Masívna 
neskorogotická stavba kostola ukrýva časti stavby ešte z rímskeho obdobia. Rebrovaná 
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klenba a krásne fresky boli objavené koncom 19.storočia a obnovené v r.1939–1940. 
Autorom fresiek je neskorogotický maliar Thomas z Villachu. Tvorivo činný bol asi od 
r.1455. Jeho diela sú ovplyvnené talianskou a nizozemskou maľbou.  

      Apoštol Tomáš, jeden z 12 apoštolov, verne sprevádzal Ježiša na jeho cestách. 
Jánovo evanjelium sa o Tomášovi zmieňuje štyrikrát. V Evanjeliu podľa Jána sa 
dozvedáme, že neveril apoštolom svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi. Keď sa po 8 
dňoch Ježiš znovu zjavil medzi apoštolmi, vyzval Tomáša, aby sa dotykom presvedčil 
o jeho podobe. Až po tomto úkone Tomáš uveril a povedal: “Pán môj a Boh môj“, čím 
vyjadril Kristov božský pôvod. Vtedy Ježiš zdôraznil veľký význam viery slovami: 
„Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili“. Tak sa Tomáš stal symbolom neviery 
a pochybovačnosti. V skutočnosti  bol Kristovi oddaný a verne ho nasledoval. 
      V súvislosti s pochybnosťami apoštola Tomáša, zase v Evanjeliu podľa Jána sa 
dozvedáme, že počas poslednej večere dal Tomáš najavo, že nechápe, kam Ježiš ide 
a ako ho potom môžu apoštoli nasledovať. Vtedy si vyslúžil odpoveď: „Ja som cesta, 
pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ 
      Správy o Tomášovom živote po zoslaní Ducha Svätého sú málo známe. Radostnú 
zvesť šíril najprv v Sýrii, potom v Perzii (dnešný Irán) a nakoniec v južnej Indii. Zomrel 
mučeníckou smrťou v roku 72. Bol prebodnutý kopijou. Zobrazovaný býva s nástrojom 
umučenia, alebo s trojuholníkom, čo odkazuje na jeho stavbu paláca v Indii. Od apoštola 
Tomáša odvodzujú pôvod starí kresťania sýrskeho obradu. 
     Apoštol Tomáš je patrónom architektov, konštruktérov, zememeračov. 

                                                                                                Katarína Vydrová  
 
 

Prvý kresťanský chrám v strednej a východnej Európe 
 
Prvý kresťanský chrám v strednej a východnej Európe vysvätil u nás, na 

Slovensku, arcibiskup zo Soľnohradu. Udalosť, ktorá sa odohrala v Nitre, matke 
slovenských miest (PPP z 2.9.1998), sa kladie do roku 828, čiže, udiala sa práve pred 
1190 rokmi (1170 rokov vysviacky Pribinovho kostolíka, PPP z 3.9.1998). V tom čase 
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arcibiskup Adalram zo Soľnohradu (Salzburg), vtedajší 
po pápežovi najvyšší hierarcha Európy, vysvätil kniežaťu 
Pribinovi, na jeho majetku nad Dunajom chrám zasväte-
ný sv. Emerámovi. Dozvedáme sa o tom z prvej písomnej 
zmienky, ktorá v jednom dokumente v krátkosti zvanom 
„Conversio“, zachytáva hneď tri významné fakty počiat-
kov našej písanej histórie: 1/ spomína Nitru, ktorá sa tak stáva prvým, najstarším mestom 

na Slovensku, 2/ uvádza Pribinu, ako konkrétneho 
vlastníka majetku v Nitre, kde mu 3/ arcibiskup 
Adalram vysvätil kostol. K týmto udalostiam sa v Nitre 
ešte za 1.ČSR začali konať „Pribinove slávnosti“, ktoré 
sa v súčasnosti spájajú s Cyrilo-metodskými. (Známka 
Nitra, katedrála 1933, PPP 60. výročie Pribinových 
osláv z 12.8.1993.) Letopočty na známke dokumentujú 

vtedajší stav poznania.  
Tento pre nás významný dokument „De Conversio 

Bagoarorum et Carantanorum...“ (spis „O obrátení Bavorov 
a Korutáncov na vieru pravú“) je súčasťou Fuldských 
letopisov. Uložené sú v kláštore Fulda v dnešnom Nemecku. 
Tamojší kláštor nájdeme na viacerých poštových známkach 
(známka 1200 Jahre Fulda vydaná 11.3.1944 a 1250 Jahre 
Fulda vydaná 10.3.1994). Opátstvo Fulda nájdeme aj na sérii 3 známok Vatikánu 
(sv. Bonifác a Fulda z 8.4.1955).  

Aj keď vyššie spomenutý spis je tendenčný, namierený proti 
účinkovaniu sv. Cyrila a Metoda v Panónii, na územie ktorej si 
nárokovala franská ríša, prináša pre nás doklady o prvom meste, prvom, 
po mene známom vládcovi i mieste kde sídlil a zároveň je dokladom 
o kresťanstve na našom území. Skutočnosť, že kresťanstvo tu nebolo 
„novinkou“ naznačuje stavba chrámu. Postaviť drevenú svätyňu 
a pozvať ne jej vysvätenie najvyššieho hierarchu tých čias akosi nejde 
dokopy. Naviac, Pribina o pár rokov v Blatnohrade dal postaviť chrámy, ktorých 
veľkoleposť (podľa zachovaných zvyškov) dodnes udivuje. Predstavu o významnosti 
Pribinovho chrámu v Nitre, aká mu bola pripisovaná už v čase jeho vzniku potvrdzuje aj 
materiál, z ktorého bol budovaný. Hoci je Nitra postavená na 7 vŕškoch, vrátane hradného 
vrchu s Pribinovým kostolom, stavitelia nepoužili kameň z miestnych zdrojov, ale dovážali 
ho z vyše 100 km vzdialenosti! Boli to práve opracované kvádre tohto kameňa (so 
zvyškami pôvodnej malty), vyskytujúce sa v murive nášho najstaršieho chrámu, ktoré 
neunikli pozorným očiam archeológov v ostatných rokoch a mohli tak zavrhnúť negatívny 
nález z 20.–30.rokov minulého storočia u vysloviť domnienku, že sa môže jednať 
skutočne o Pribinov kostol, resp. jeho prestavbu, ktorú po prehĺbení základov, postavili na 
rovnakom mieste.  

Vráťme sa k posviacke. Soľno-
hrad (Salzburg) je sídlom arcibiskup-
stva od r. 798. Pripomína to rakúska 
známka „1200 rokov arcibiskupstva“ 
vydaná 17.4.1998. Zobrazený je na 
nej Rupertov kríž, o ktorom sa 
predpokladá, že bol vytvorený asi v južnom Anglicku v období rokov 700 – 750. Do 
Soľnohradu ho priniesol biskup Virgil. Kríž si možno v súčasnosti pozrieť v Katedrálnom 
múzeu v Soľnohrade. Sv. Ruperta, patróna krajiny Soľnohradsko pripomína ďalšia 
rakúska známka. Známok, vzťahujúcich sa k tomuto mestu, či krajine Soľnohradsko je 
vyše 60. Z pomedzi nich si pozrime Mníšsky vrch (vydaná v r. 1929) a historické centrum 
mesta, známku vydanú k 700. výročiu udelenia mestských práv.  

MVDr. Milan Šajgalík 
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300.výročie prvej korunovácie Čiernej Madony 
 

V minulom roku si naši sever-
ní susedia 25.augusta pripomenuli v 
najvýznamnejšom mariánskom pút-
nickom mieste v Poľsku - na Jasnej 
Hore - 300.výročie prvej korunovácie 
slávnej ikony Panny Márie Čensto-
chovskej, tzv. Čiernej Madony. 

Jasnú Horu ročne navštívi 
viac než päť miliónov pútnikov, 
pričom mnohí prichádzajú spoza 
hraníc krajiny, najmä zo Slovenska, 
Česka, Maďarska, ale aj iných 
európskych krajín. Poliaci spájajú 
obraz Božej Matky Čenstochovskej 
s najdôležitejšími udalosťami histórie 
svojej krajiny. A to najmä s tými, ktoré súvisia so snahami dosiahnuť jednotu národa 
a brániť katolícku vieru. Jasná Hora nikdy nebola miestom mariánskeho zjavenia, ako je 
napríklad Fatima, Lurdy či Mexiko City.  

Súčasná Bazilika nájdenia Svätého kríža a nanebovzatia 
Panny Márie pochádza z rokov 1692-1728. Pútnické miesto 
spravuje rehoľa paulínov, ktorí si tu založili kláštor už v 
14.storočí. Najväčším pokladom Jasnej Hory je zázračný obraz 
Panny Márie. Vďaka nemu Jasná Hora sa stala veľmi rýchlo 
najväčšou mariánskou svätyňou v krajine, ktorá v tom čase 
mala veľa slávnych pútnických miest.  

Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. 
Podľa legendy patrí ikona medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista Lukáš, a je 
namaľovaná na doske stola, na ktorom jedávala Svätá rodina. Legenda tvrdí, že obraz 
mal byť namaľovaný v Jeruzaleme, v miestnosti označovanej ako horná miestnosť 
(spojená s Poslednou večerou). V rokoch 66–67, počas invázie rímskej armády pod 
vedením cisára Vespaziána a Títa, museli kresťania utiecť do mesta Pella (terajšie 
Macedónsko). Spolu s ďalšími svätými vecami v jaskyni ukryli aj túto ikonu Matky Božej 
Čenstochovskej.  

Obraz je namaľovaný temperovou technikou na drevenej 
lipovej doske, ktorá je zlepená z 3 plátov tohto dreva, s 
rozmermi 122,2 / 82,2 / 3,5 cm v ráme (tzv. kowczeg) s 
rozmermi 137 x 97,2 cm. Obraz Panny Márie z Jasnej Hory má 
vlastnosti ikony, aj keď v pravom slova zmysle nie je ikonou. 
Tvár Panny Márie je bronzovej farby (meď), čo súvisí so 
spôsobom maľby ikon. Jej tvár je tmavá aj preto, že má mnoho 
vrstiev laku, ktorý v priebehu času stmavol.  

Obraz Panny Márie Čenstochovskej je jedným z ikon 
patriacich do skupiny, nazývanej Hodegetria, doslova „tá, ktorá 
ukazuje cestu“. Tento pojem znamená, že vedúca ikona 
zobrazuje Máriu – Matku Božiu s Ježiškom, ktorý je Syn Boží a 
jej syn. Predstavuje Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne 
obrátená k veriacim, s dôrazom najmä na jej dominantnú tvár. Tvár dieťaťa osciluje v 
smere, kto sa pozerá, čiže sa neobmedzuje len na upriamený pohľad vpred. Tvár Márie 
je osvetlená svetlom dopadajúcim z hory, zľahka na pravú stranu, ktoré modeluje jej úzky 
predĺžený nos a malé, ale výrazné pery. Ľavá strana Máriinej tváre, v hlbokom tieni, je 
výrazne nesymetrická, čo ešte viac pridáva tvári nádych života. Sila maliarskeho citu je 
sústredená v Máriiných očiach. Dívajú sa priamo na pozorovateľa spod opustených, 
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akoby trochu opuchnutých viečok. Okolo zreníc, po vnútornej strane, vidieť jasnejšie 
záblesky svetla. Mária sa pozerá s výrazom prijatia, jemného smútku a zamyslenia. Na 
pravej časti tvári vidno vyryté ryhy v obraze, v podobe jaziev. Dve najväčšie takmer 
rovnobežne prechádzajú od polovice nosa až takmer po začiatok šiat, tretí zárez je na 
linke nosa. Na krku je šesť kusov trhlín, z ktorých dve sú úplne zreteľne viditeľné, a štyri 
ďalšie - menej. V roku 1430 bol kláštor spustošený husitmi a ikona vážne poškodená. 
Jazvy na tvári Matky Božej vznikli seknutím mečom. 

Máriina pravá ruka spočíva šikmo na prsiach. Na ľavej strane, spopod plášťa sa 
odhaľujú iba končeky prstov ľavej ruky, ktorými drží sediace Dieťatko. Máriine krásne 
modré šaty a plášť rovnakej farby sú zdobené zlatými ľaliami. Na jej čele je zobrazená 6-
cípa hviezda.  Dominantou ikony je zlatá svätožiara okolo hlavy Panny Márie a Ježiša, 
ktoré splývajú do jediného celku a sú v kontraste s tmavou pleťou tvári. Ježiš spočíva na 
ľavom ramene Márie, oblečený v šatách karmínovej farby. Nepozerá sa na matku, ale 
rovno, priamo na pozorovateľa. Tvár Ježiša je okrúhla s detským výrazom (krátky nos, 
malé, ale plné pery, jemné kučery) – je tiež naplnená bolestným smútkom, 
koncentrujúcim sa vo výraze očí spod znížených viečok. Dieťa je oblečené v 
jasnokarmínovej tunike, so širokým záhybom na krku a úzkymi manžetami na rukávoch. 
Šaty bohato pokrývajú aj nohy, takže vidno iba prsty ľavej nohy. Relatívne neveľká hlava 
Dieťaťa kontrastuje s veľkými rukami a nohami. Dieťa v ľavej ruke drží knihu Evanjelia, 
ktorá je ozdobená piatimi diamantovými kovaniami a žltým orámovaním, pravá ruka stúpa 
nahor v charakteristickom geste učiteľa alebo žehnajúceho panovníka. Farebne je 
postava Ježiška pomerne sýta.  

Súčasťou obrazu sú aj svätožiary, nachádzajúce sa okolo hlavy Panny Márie a 
Dieťatka. Ako býva v ikonografii všetko symbolické, tak aj tieto svätožiary sú symbolické: 

• svätožiara Panny Márie – tvorí ju 56 lúčov, čo zodpovedá predpokladanej dĺžke 
pozemského života Panny Márie, 

• svätožiara Dieťaťa – tvorí ju 33 lúčov, čo zodpovedá dĺžke pozemského života Ježiša 
Krista. 

Ako sa dostal obraz na Jasnú Góru?  
Podľa svedectva Teodora Lektora, cisárovná Eudoxia poslala z Jeruzalema do 

Konštantinopolu svojej dcére Pulchérii obraz N ajsvätejšej Márie Panny, ktorý namaľoval 
sv. Lukáš. Bol umiestnený v svätyni, odkiaľ ho ruský princ Lev, očarený jeho krásou, po 
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mnohých prosbách dostal od cisára Konštantína ako neoceniteľnú relikviu a previezol ho 
do Ruska. Na novom mieste sa stal obraz slávny hlavne preto, že sa pri ňom začali konať 
mnohé zázraky. Keď uhorský kráľ Ľudovít viedol na území Ruska vojnu, obraz bol ukrytý 
v Belskom hrade. Našiel ho tam nový správca územia Vladislav Opolčík, ktorý ho 
previezol do Opola. So samotným prevážaním súvisí legenda, podľa ktorej sa vraj kone 
nechceli pohnúť z miesta, pokiaľ Opolčík nezloží sľub, že na novom mieste vybuduje 
chrám ku cti Boha, Blahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých. Okrem toho mal 
Opolčík založiť a vybudovať kláštor pre paulínov. 

V r.1656 kráľ Kazimír zložil slávnostný sľub a vyhlásil Máriu za svoju hlavnú 
patrónku a za patrónku svojej krajiny. Dal jej titul Matka Božia - Kráľovná Poľska. Aj v 
súčasnosti je Panna Mária v Poľsku uctievaná pod týmto titulom. 

Pápež Kliment daroval pre obraz dve koruny, ktoré boli 
však v roku 1909 ukradnuté. Obraz bol znovu korunovaný zlatými 
korunami 22.mája 1918. Tentokrát obetoval koruny pre Jasnú Horu 
pápež Pius X. Tieto koruny zdobia obraz dodnes. Okrem toho 
3.mája 1966, z príležitosti tisícročia kresťanstva v Poľsku, vyzdobil 
obraz výnimočnými, jubilejnými korunami prímas Štefan 
Wyszynsky spolu s vtedajším arcibiskupom Karolom Wojtylom. 

Madona i Dieťa majú aj niekoľko vzácnych "šiat", ktoré sú 
vyjadrením úcty k Panne Márii a dôkazom šírenia sa mariánskeho 
kultu. V súčasnosti je týchto "šiat" osem. 

Jedným z najvýznamnejších pútnikov na Jasnej Góre bol boží služobník Ján Pavol 
II., ktorý niekoľkokrát aj ako pápež kľačal pred obrazom Božej Matky. Počas svojich 
návštev obetoval Svätý Otec tieto dary: zlaté srdce, pás reverendy, ktorý bol poškvrnený 
krvou pri atentáte 13. mája 1981, ruženec z jantáru a iné pamiatky. 

V súvislosti s Čiernou 
Madonou chcem uviesť ešte 
jednu dôležitú skutočnosť. 
Každý večer o 21.hodine, keď 
prebieha slávnostné zakrýva-
nie obrazu, zvonia zvony 
a volajú na Jasnohorský apel. 
Pozývajú k modlitbe za Cir-

kev a vlasť do kaplnky, v kto-
rej je umiestnený milostivý 
obraz. Táto pobožnosť má 
svoju históriu, ale najdôleži-
tejším bodom v nej ostáva 
uväznenie poľského prímasa 
Štefana kardinála Wyszyn-
skieho. Vtedy sa na Jasnej 
Góre začali intenzívne modliť za jeho oslobodenie. 

Slávnostné odhalenie obrazu sa začína ráno o 6,00 hod a sprevádzajú ho fanfáry. 
Potom svätyňu napĺňa mohutný spev, ktorým sa veriaci obracajú na svoju Matku 
a Kráľovnú: "Mária, Kráľovná Poľska, som pri tebe, myslím na teba, bdiem." Táto antifóna 
sa opakuje trikrát. Po nej nasleduje krátka úvaha, spontánne modlitby na úmysly 
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aktuálnych potrieb Cirkvi, národa i sveta, ale aj jednotlivých pútnikov, modlitba 
posvätného ruženca a antifóna Pod tvoju ochranu sa utiekame... Podľa priania 
posledných pápežov, počnúc Jánom XXIII., sa pripája Zdravas´, Mária na úmysel 
Svätého Otca. Na záver udeľuje požehnanie biskup alebo kňaz, ktorý vedie pobožnosť, a 
zaznie mariánska pieseň.  

K rozšíreniu Jasnohorského apelu prispel najmä VI. svetový deň mládeže 
s účasťou Jána Pavla II. priamo na Jasnej Hore v roku 1991. Aby sa zhromaždená 
mládež mohla modliť spoločne, bola zložená osobitná antifóna: Maria Regina mundi, 
Maria Mater Ecclesiae, tibi assumus, tui memores vigilamus. Okrem toho bol pripravený 
text v staroslovanskom jazyku a v šiestich svetových rečiach. 

Svoje video-posolstvo pri príležitosti tohtoročného jubilea zaslal na Jasnú Góru aj 
Svätý otec František. Spomínal na svoju vlaňajšiu návštevu poľskej svätyne, keď ako 
pútnik prišiel osláviť – pod pohľadom Matky – 1050. výročie krstu Poľska. Panna Mária je 
podľa jeho slov nielen Nebeskou kráľovnou, ale je predovšetkým našou Matkou. 

          spracovala Ľuba Tarabová 
 
 

Jedinečnosť erbu mesta Trnava 
      

Jedinečnosť mestského znaku Trnavy je všeobecne známa, spomeniem najmä to, 
že unikátom medzi  slovenskými erbmi miest je vo veľkom znaku umiestnenie hlavy Krista  
v strede kolesa a jeho schematické skrátenie do podoby 6–spicového kolesa, ktoré 
v grafickej skratke tvoria litery gréckej abecedy I – (iota – Jesos)  a X – (chí – Christos).  
      Je preto pochopiteľné, že trnavský erb nájdeme aj na viacerých 
filatelistických materiáloch.  
     Ešte v bývalom Československu v r.1985 bol erb Trnavy na 50 hal. 
výplatnej známke aj ako prítlač  na FDC v značne skreslenej podoby Kristovej 
hlavy.  
      Erb Trnavy nájdeme 
aj na peknej poštovej znám-
ke akad. mal. Jozefa Baláža 
vydanej k 200.výročiu zalo-
ženia Slovenského učeného 
tovarišstva. Tu je erb v stre-
de medzi portrétmi kňazov- 
zakladateľov SUT Juraja Fándlyho a Antona Bernoláka. Akad. mal. 
Martin Činovský umiestnil trnavský erb na výplatnej 5 Sk známke r. 1998  
spolu so súsoším sv. Trojice a mestskou vežou k 760.výročiu povýšenia Trnavy na 
slobodné kráľovské mesto a udelenia mestských výsad Belom IV. Erb mesta bol 
zobrazený aj na FDC, kde však autor známky využil znak Trnavy z reliéfu podstavca 
súsošia trnavskej „Trojičky“.   
      Ďalšie zobrazenie erbu nájdeme na rôznorodom filatelistickom materiáli. Napr.  
uvediem príležitostnú poštovú pečiatku Krajskej výstavy poštových známok Trnava 1988 
spolu s nevydarenou siluetou mestskej veže a  hradbami. Domnievam sa, že autor tejto 
pečiatky dominantu Trnavy, viditeľnú zďaleka, asi nemal možnosť vidieť.       

Viackrát sa erb dostal do podoby šachových pečiatok 
medzinárodných turnajov a šachových festivalov, na čom mali  podiel 
šachisti trnavskej Lokomotívy. Bohužiaľ,  tieto turnaje už sú minulosťou...  
Erb Trnavy nájdeme aj v poštovej pečiatke, ktorá sa používala pri 
inaugurácii známky Slovenský skauting od J. Baláža, kde autor využil 
umeleckú licenciu a v strede erbu umiestnil symbol skautingu – ľaliu. 
  Ako mimoriadne drobné detaily vidno erb vo výplatnom odtlačku 
podateľne mesta k propagácii Trnavského jarmoku, kde sa erb nachádza na čelnej strane 
budovy radnice. Podobný detail trnavského erbu vidno aj na  poštovej pečiatke pri 
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ustanovení Trnavy krajským mestom (erb je nad dverami TINSu na 
mestskej veži). Táto poštová pečiatka od autora Mgr. Milana Šnirca 
zvíťazila v r.1996 v ankete slovenských filatelistov ako najkrajšia! 
Mestská veža spolu s erbom bola aj vo výplatnom stroji, ktorý používala 
Istrobanka Trnava na Hlavnej ul. 
      Ešte raz sa vrátim k odtlačkom výplatných strojov, lebo mesto 
Trnava používa vlastný, v ktorom je pekný stredný znak zasadený 

v gotickom štíte. Výtvarníci, ktorí navrhovali niektoré poštové pečiatky k významným 
podujatiam konaným v Trnave, často zakomponovali erb mesta do oficiálnych znakov 
týchto podujatí. Ako príklad možno uviesť hudobný festival Dobrofest, v ktorom je erb 
zobrazený ako štylizovaný kovový rezonátor v hudobnom 
nástroji dobro. Ďalšie zobrazenie erbu nájdeme v pečiatke 
k 360. výročiu Trnavskej univerzity (jeho dominantou je 
štylizované „T“) a  podobne bolo písmeno T spolu 
s kráľovskou korunou v poštovej pečiatke k inaugurácii 
výplatnej známky Trnavy ako oficiálne logo vtedajších 
mestských osláv historického výročia.  

      Samozrejme, neslobodno zabudnúť ani na zobrazenie erbu 
Trnavy na príležitostnej poštovej známke ak. mal. Petra 
Augustoviča k 5.výročiu Slovenskej republiky 1.1.1998. Erb Trna-
vy v modrom štíte je na známke umiestnený spoločne s erbmi 
ostatných krajských miest SR.  

Polovica erbu bola zobra-
zená v poštovej pečiatke k 80 rokom Gymnázia Jána 
Hollého a 1.1.2000 v poštovej pečiatke Milénia, používa-
nej na trnavskej pošte. Erb mesta bol zasadený 
symbolicky do poštovej trúbky nad budovou pošty Trnava 
1 k jej 270.výročiu.  
      10 rokov SR oslávila Slovenská pošta, a.s., 
1.1.2003 červenými pečiatkami pôšt krajských miest s ich 

erbmi umiestnenými na pečiatke pod 
štátnym znakom SR. Logo kráľovské-
ho mesta Trnava bolo aj v príležitost-
nej poštovej pečiatke výstavy poštových známok TIRNAVIA 2008. 
Gotický erb Trnavy zobrazila Slovenská pošta aj na poštovom lístku 
v r.2010. (Je trošku kuriózne, že trnavská pošta ich  nepropagovala 
a nepredávala, ja som si ho zohnal v Nitre na výstave JUNIORFILA 
2010). Podobný poštový lístok s trnavským erbom vydala pošta aj 
k 375.výročiu Trnavskej univerzity.  

       Keď bola v roku 2011 vydaná poštová známka J.Sambu-
cus, na  FDC bola ilustrácia jeho diela Emblemata, ako jazdci na 

koňoch vychádzajú z mestskej brány 
a na hradbách je erb Trnavy. V roku 
2014 bola vydaná príležitostná  pošto-
vá známka s popisným nominálom T2 
50g s kupónom, v ktorom bol text 
Západoslovenské múzeum Trnava a 
symbolika trnavských hradieb s erbom  mesta.  

      Na záver uvediem, že podateľne rôznych  úradov a pôšt používajú t.č. výplatné 
stroje s odtlačkami vopred kreditovaných zásielok modrej farby. Tak aj mesto Trnava 
používalo štočok s textom TRNAVA 777 a podateľňa Trnavského samosprávneho kraja 
má vo svojom štočku erb TTSK, ktorého časť je erb krajského mesta.  
       Medzi známkami bývalej NDR  v r.1983 som našiel známku mesta Erfurt so 
zhodným erbom, ako má Trnava. A rovnaký erb mesta  v štíte bol aj v kupóne medzi 
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známkami NDR v roku 1988. „Vygúglil“ som erb mesta Erfurt a zistil som, 
že erb tvorí 6-spicové koleso v striebornom poli z r.1285. Vysvetlenie 
významu kolesa v erbe Erfurtu je v tom, že pochádza od arcibiskupa 
Wiligsa, ktorý bol údajne synom chudobného výrobcu kolies. Iné vysvetle-
nie sa vzťahuje k charakteru kolesa v mytológii Grékov a Rimanov. 
Podrobnejšie je vysvetlenie kola ako kríž alebo Kristov monogram 
v Nimbus kruhu, čo sa približuje k interpretácii vysvetlenia erbu Trnavy.  
       Skrátka erb Trnavy je skutočne zaujímavý a dokladom tohto tvrdenia sú aj uvedené 
poštové materiály, keďže ho nájdeme v toľkých podobách. A určite sa s ním stretneme aj 
v budúcnosti, zaslúži si to. Tento prehľad si nerobí nárok na úplnosť, možno sa nájde aj 
niekoľko ďalších podôb, ktoré mi unikli.  Doplneniu  budem iba rád.  

Mgr. J. Mička 
 
 

Správa o hospodárení SSG za rok 2017 
 

Táto správa bilancuje hospodárenie nášho Spoločenstva za obdobie od 
01.01.2017– 31.12.2017. 
a) Príjmy SSG v období 01.01.2017 - 31.12.2017 boli vo výške 3 295,65 € z toho:  

• 670,00 € za uhradené členské príspevky 
(v uplynulom roku sme zaznamenali historicky najvyšší výber členských 
príspevkov, keď sme medziročne vybrali na čl. príspevkoch viac o 148,00 €. Pán 
Boh zaplať všetkým darcom, ktorí prispeli na našu činnosť. 

• 1 700,00 € príspevky na činnosť SSG, z toho:  
1 000,00 € od ZSF na tlač Pamätnice pri príležitosti 25.výročia SSG 
   200,00 € od OZ Topoľčany  
   500,00 € od ZSF v rámci projektu MDVRR SR „Národný program aktívneho 
starnutia“. 

• 921,29 € zaslané 2% dane za rok 2016  
(oproti r.2015 sme zaznamenali v tejto položke  pokles o 186,83 €) 

• 4,36 € kreditné úroky pripísané na Benefit Konto a BÚ.  
 

b) Výdavky SSG v období 01.01.2017 - 31.12.2017 boli vo výške 5 064,78 € z toho:  
• 3 661,06 € výdavky súvisiace s 25.výročím založenia SSG a jarným stretnutím 
• 1 340,20 € výdavky súvisiace s fungovaním nášho Spoločenstva   
•      63,52 poplatky za vedenie bežného účtu v ČSOB za rok 2017 

 
Ku dňu 31.12.2017 bol zostatok finančných prostriedkov celkom 6 975,72 €.  
Ich štruktúra bola nasledovná:   
•    880,48 € zostatok na bežnom účte (aktuálna úroková sadzba je 0,00 % p.a.)  
• 5 095,04 € zostatok na BENEFIT Konte (ide o účet so 7-dňovou výpovednou 

lehotou a aktuálnou úrokovou mierou 0,1 %)  
• 1 000,20 € zostatok v pokladni. 

Celkový medziročný pokles financií o 1 769,13 € súvisel s 25.výročním založenia 
SSG, ktoré sme si spoločne pripomenuli počas trojdňového jarného stretnutia 28.-
30.4.2017 v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. Členovia, ktorí sa osobne zúčastnili 
jarného stretnutia, mali z prostriedkov Spoločenstva uhradenú večeru 28.4.2017 
a slávnostný obed 29.4.2017. Všetky ostatné náklady - ubytovanie a strava mimo vyššie 
uvedeného – si prítomní ďalej zaplatili individuálne. 

Každý člen dostal bezplatne SV.GABRIEL - filatelistickú kroniku 1992-2016, 
príležitostnú tlač „Madona z Ľubice“ s prítlačou a podpisom F.Horniaka, dva PL s prítlačou 
a príležitostnými poštovými pečiatkami (k 25.výročiu SSG a k propagačnej výstave 
RELIGFILA 2017- Poprad) a každý účastník stretnutia i  pohár s logom nášho jubilea.  

         Ľuba Tarabová, hospodárka SSG 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
2.1.2018: 25.výročie vzniku Slovenskej republiky 
- nominálna hodnota: 1,60€ 
- výtvarný návrh známky: Doc. akad. mal. Martin 
Činovský ArtD. 
- rytec známky: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.  
- tlačiareň: Rempo, s.r.o./PTC Praha, a.s.  
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii 
s ofsetom 
- náklad: 200.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke nasledovné: 
Slováci sa ako osobitný národ sformovali v 8. až 10.storočí. V 9.storočí ich 

predkovia tvorili rozhodujúcu etnickú zložku štátu, ktorý vošiel do dejín pod názvom Veľká 
Morava. Od začiatku 11.storočia až do roku 1918 žili Slováci v Uhorskom kráľovstve a 
neskôr v Habsburskej monarchii. So vznikom moderného národného hnutia pod vplyvom 
Veľkej francúzskej revolúcie (1789) sa aj Slováci začali usilovať o vlastnú národnú 
samosprávu. Koncepciu slovenskej národnej samosprávy vypracovali slovenskí politickí 
vodcovia v revolúcii 1848 – 1849 a odvtedy sa ju snažili mnohé generácie Slovákov viac 
alebo menej úspešne realizovať. Od druhej polovice 19.storočia sa stali objektom tvrdého 
národnostného útlaku, a preto sa počas prvej svetovej vojny spojili s Čechmi do odboja 
proti Habsburgovcom a na jej konci roku 1918 vytvorili spolu s nimi nový česko-slovenský 
štát.  

Nová Československá re-
publika nedokázala Slovákom 
zabezpečiť ich reálnu národnú 
rovnoprávnosť. Preto sa už roku 

1939 pod vonkajším tlakom a v dôsledku vnútorných 
rozporov rozpadla. Ani obnovené Československo po 
druhej svetovej vojne sa nevyhlo viacerým krízam, 
ktoré vyplynuli z neriešenia slovenskej otázky. 
Opätovne sa možnosti na realizáciu slovenských 
predstáv o národnej rovnoprávnosti a suverenite otvo-
rili po páde komunistického režimu v Československu 

roku 1989. Pri rokovaní o novom štátoprávnom modeli, ktoré si vynútila všeobecná 
demokratizácia pomerov v štáte, sa ukázalo, že 
štátoprávne predstavy väčšiny Slovákov a väčšiny 
Čechov nie sú zlučiteľné, a preto sa politickí vodcovia 
oboch národov v lete 1992 dohodli na pokojnom a 
riadenom rozdelení štátu. Dňom 1.januára 1993 začala 
existovať suverénna a samostatná Slovenská 
republika, ktorá sa neskôr stala plnoprávnou súčasťou 
Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií 
a zmlúv. 

Námet na známke predstavuje Bratislavský hrad 
ako symbol slovenskej štátnosti doplnený o štátny 
znak a vlajkoslávu, ktorá predstavuje Slovenskú 
republiku ako súčasť Európskej únie. Na obálke prvého 
dňa je symbolický obraz slovenského parlamentu a 
štátnej pečate. Pečiatka prvého dňa v podobe notovej 
osnovy zobrazuje prvé takty štátnej hymny Slovenskej 
republiky.  
 So známkou okrem FDC vychádza i pamätný list 
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19.1.2018: XXIII. zimné olympijské hry v PyeongChangu 
- nominálna hodnota: 1,00€ 
- výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Uchnár 
- tlačiareň: Rempo, s.r.o./Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 200.000 kusov  

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

Dejiskom XXIII. zimných olympijských hier bude v dňoch 9.–25.februára 2018 
rozhodnutím Medzinárodného olympijského výboru, prijatom na jeho 123. zasadnutí v 
juhoafrickom Durbane v júli 2011, juhokórejský PyeongChang. Ten hladko porazil 
konkurentov – nemecký Mníchov a francúzske Annecy – už v prvom kole hlasovania. 
Kórejská republika sa tak po druhýkrát stáva hostiteľom najväčšieho sviatku športu, po 
tom, ako v r. 1988 s úspechom zorganizovala XXIV. letné olympijské hry v Soule. I 
tentoraz sa organizátori dobre pripravili a ani prípadný bojkot zo strany Kórejskej 
ľudovodemokratickej republiky či dopingové sankcie voči niektorým reprezentantom 
Ruskej federácie hry nezmaria. Hier sa pravdepodobne zúčastní rekordný počet 
športovcov. Predpokladá sa účasť okolo 90 krajín, ktorých športovci budú súťažiť v 7 
športoch, 15 disciplínach a v 102 súpereniach o medaily. PyeongChang bude 9.–15. 
marca 2018 dejiskom aj XII. zimných paralympijských hier. 

Slovenský olympijský výbor predpokladá účasť 
54 športovcov, medzi ktorými je 25 hokejistov, 10 bude 
súťažiť v biatlone, 6 v alpskom lyžovaní, 5 v behu na 
lyžiach a 3 v krasokorčuľovaní. Nádej na účasť majú i 
naši reprezentanti v akrobatickom lyžovaní a v 
snoubordingu a tiež sánkari, možno aj bobisti. 

Vzhľadom na to, že sa náš ženský 
hokejový tím na ZOH nekvalifikoval, 
bude olympijská výprava menšia, ako 
bola na ZOH vo Vancouveri a Soči. 

Prvé zimné olympijské hry na 
ázijskom kontinente, ktoré sa konali v japonskom Sappore v r. 
1972, priniesli Československu prvú „slovenskú“ olympijskú 
zlatú medailu. Získal ju trojnásobný majster sveta a 
päťnásobný majster Európy, krasokorčuliar Ondrej Nepela. V 
roku 2000 bol vyhlásený za najúspešnejšieho slovenského 
športovca 20.storočia. Zlaté medaily budú visieť vysoko, no o 
olympijské kovy sa môžu uchádzať predovšetkým naše 
alpské  lyžiarky v slalome, ako aj  v súťaži družstiev.  
 So známkou okrem FDC vychádza i nálepný list. 
 
23.2.2018: XII. zimné paralympijské hry v PyeongChangu 
- nominálna hodnota: 1,00€ 
- výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka 
- tlačiareň: Rempo, s.r.o./Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 200.000 kusov  

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

Dejiskom XII. zimných paralympijských hier(ZPH) bude v dňoch 9.–18.marca 
kórejský PyeongChang. Naši paralympionici budú v histórii samostatnej SR štartovať už 
na siedmych ZPH ako Slovenský paralympijský tím PyeongChang 2018.  
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  V slovenských farbách debutovali v 
nórskom Lillehammeri 1998. Na prvých štyroch 
hrách získali úctyhodných 26 medailí, ale stále 
chýbalo „zimné“ zlato. Túto dlhoročnú túžbu 
naplnila mladá generácia lyžiarov, ktorá vo 
Vancouveri 2010 medailovo doslova explodovala. 

Zrakovo znevýhodnená dvojica Jakub Krako a Henrieta 
Farkašová vybojovala spolu so svojimi navádzačmi Jurajom 
Mederom, resp. Natáliou Šubrtovou po troch zlatých a jednej 
striebornej medaile. Slovensko sa vracalo zo západného 

pobrežia Kanady s úctyhodným ziskom 11 (6 – 2 – 3) medailí a 4.miestom v celkovej 
bilancii krajín. Na tento veľkolepý úspech sa zjazdárom podarilo nadviazať aj v roku 2014 
v Soči, kde skončili s bilanciou 7 (3 – 2 – 2) a Slovensko v zimných športoch obsadilo v 
konečnom sumári 6.miesto pred viacerými veľmocami. V Soči navyše debutovalo 
družstvo v curlingu na vozíku 6.miestom.  

 V PyeongChangu bude Slovensko a Slovenský 
paralympijský výbor (SPV) opäť reprezentovať silný 
zjazdársky tím, v ktorom budú všetci úspešní zástupcovia z 
dvoch posledných ZPH, a vyššie ambície budú mať pri 
svojom druhom vystúpení aj curleri. Tesne pred bránami hier 
zostali parahokejisti, ktorí vôbec prvýkrát v histórii absolvovali 
priamu kvalifikáciu o postup. 

 Slovenská pošta, a. s. vydáva k tomuto najväčšiemu 
sviatku zimných paralympionikov samostatnú poštovú 
známku a obálku prvého dňa, tzv. FDC. Autorom výtvarného 
návrhu známky je akad. maliar Igor Piačka a motív zobrazuje 
zrakovo znevýhodnenú lyžiarku na trati s navádzačkou, 
pričom obe majú krídla. Na FDC je vyobrazený druhý šport, v 
ktorom bude mať SR zastúpenie v Kórei – curling na vozíku. 

So známkou okrem FDC vychádza i nálepný list. 
 
27.2.2018: Veľká noc 2018: Paramenty – liturgické textílie 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,50€) 
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka  
- tlačiareň: Rempo, s.r.o./Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,800.000 kusov  

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

Motívom poštovej známky je  Kalichové vélum s 
pelikánom zo zbierok SNM-Historického múzea so sídlom 
na Bratislavskom hrade, kde sa nachádza početná zbierka liturgických textílií. Ide o 
predmet, ktorý bol v minulosti používaný v Rímskokatolíckej cirkvi v priebehu liturgie na 
prikrytie kalicha. Pôvod véla nie je známy, ale výšivka pripomína talianske a francúzske 

práce zo 17.storočia. Táto štvorcová prikrývka je 
ušitá z bielej hodvábnej tkaniny a takmer 
celoplošne zdobená rôznymi technikami výšivky s 
hodvábnymi a kovovými, najmä zlatými niťami. 
Predmet dokladá majstrovsky zvládnutú prácu 
vyšívača s kovovými niťami, vláknami a 

aplikáciami, ktoré sú náročnejšie na pravidelné ukladanie 
stehov a na formovanie tvarov. Hodvábna niť je použitá na 
zložitú techniku výšivky – uzlíčkovanie, ktorou je 
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vyformovaný pelikán a jeho mláďatá. Drobné 
uzlíčky ukladané tesne vedľa seba dodávajú 
ploche predmetu jemnú zrnitosť a vďaka 
tomu aj reliéfnosť. Centrálny motív pelikána s mláďatami a s kráľovskou korunou nad ním 
je doplnený florálnymi motívmi vychádzajúcimi ešte z renesančnej výšivkovej tradície. 

 Už v 2.storočí sa objavuje báj o rodičovskej láske, v ktorej pelikán kŕmi svoje 
mláďatá vlastnou krvou. Pelikán, ktorému mláďatá ujedajú zo srdca a kŕmia sa jeho 
krvou, je v kresťanstve motívom Kristovej obety na kríži. Interpretoval sa aj v intenciách 
zmŕtvychvstania, pretože podľa niektorých autorov mláďatá pelikána zahubil had a 
pelikán ich kvapkami svojej krvi oživil. V prenesenom význame je atribútom 
personifikovanej kresťanskej lásky. Ďalšími liturgickými textíliami, ktoré našli uplatnenie v 
rámci emisie Veľká noc 2018, je smútočný pluviál zobrazený na prítlači FDC, ktorý 
pochádza tiež zo zbierky z SNM-Historického múzea. Pôvodne sa používal v Kostole 
sv. Kataríny v Kremnici a zhotovený bol približne v tridsiatych rokoch 19.storočia, 
pravdepodobne vo francúzskom Lyone, významnom centre tkáčskeho umenia. Motívom 
obrazovej časti celinovej pohľadnice je detail kazuly s pašiovým výjavom z 15.storočia, 
ktorá pochádza zo zbierok Spišského múzea v Levoči.  

So známkou okrem FDC vychádza i známkový zošitok a celinová pohľadnica. 
 
1.3.2018: Osobnosti: Adam František Kollár (1718-1783)  
- nominálna hodnota: 0,50€ (UTL – 8 známok + potlačený kupón) 
- výtvarný návrh známky: Mgr. art. Jozef Česla 
- tlačiareň: Rempo, s.r.o./Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 240.000 kusov  

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

Adam František Kollár (15.4.1718 Terchová – 15.7.1783 Viedeň) bol významný 
slovenský právny historik, cisársko-kráľovský radca a riaditeľ Kráľovskej dvornej knižnice 
vo Viedni. 

Narodil sa v zemianskej rodine v Terchovej. Školu začal navštevovať v Banskej 
Bystrici, dokončil ju v Banskej Štiavnici. V Trnave študoval rétoriku a poéziu a tu roku 
1737 vstúpil do jezuitského rádu. Vo Viedni študoval filozofiu, načas pôsobil ako profesor 
v Liptovskom Mikuláši. Vrátil sa do Viedne, kde sa venoval orientálnym jazykom a štúdiu 
teológie. Roku 1748 vystúpil z jezuitského rádu, aby sa mohol venovať vedeckej práci. 
Ešte toho istého roku nastúpil službu v Dvornej knižnici, kde pôsobil v rôznych funkciách, 
od roku 1773 ako jej riaditeľ. Spracoval významný sedemzväzkový katalóg knižnice. 
Mimoriadne vynikal v histórii a v znalostiach hebrejského a tureckého jazyka. Publikoval 
učebnicu latinčiny a turečtiny, prekladal z orientálnych jazykov. Vydal rozsiahle dejiny 
Viedne. Bol zástancom osvieteného absolutizmu a oproti stavovskému nacionalizmu 
hlásal ideu ríšskeho štátneho patriotizmu. Svoje názory uverejnil v prácach Historiae 
diplomaticae (Viedeň 1762) a v De originibus et usu perpetuo potestatis Legislatoriae 
(Viedeň 1764), v ktorých vystupoval proti stavovským privilégiám, výsadám kléru, 
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nespravodlivostiam nevoľníctva a hlásal nadradenosť štátnej moci aj nad cirkvou. Zvlášť 
kniha De originibus vyvolala veľkú nevoľu, na sneme žiadali zákaz jej šírenia a Vatikán ju 
zaradil do zoznamu zakázaných kníh. Kollár sa snažil o utvorenie vlastivednej 
spoločnosti. Roku 1771 založil časopis Allergnädigst privilegierte Anzeigen. Hral 
významnú úlohu pri vypracovaní školskej reformy Márie Terézie. Medzi svojimi 
súčasníkmi vynikal vedomosťami aj prácou, nazývali ho nehrdzavejúcim zlatom a 
slovenským Sokratom. 

Autorom známky je Jozef Česla. Portrét A. F. 
Kollára vznikol podľa olejomaľby Jozefa Hauzingera z 
roku 1779. Na FDC je obraz knižnice inšpirovaný 
iniciálou z Kollárovej knihy Analecta (Viedeň, 1762), 
stĺpec 3, v jeho pravom hornom rohu sa nachádza 
Kollárov erb po doplnení Máriou Teréziou r. 1777. Motív 
iniciály na obálke je prevzatý z ex librisu A. F. Kollára.    
       
  
Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
21.2.2018: A. Mucha: Hradčany „A“ 
- nominálna hodnota: A (19.-Kč – v tlačovom liste 9 známok 
a 12 kupónov) 
- grafická úprava: Kryštof Krejča 
- technika tlače: plnofarebný ofset 

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

Námět - volné grafické zpracování motivu z původního návrhu pro poštovní 
známku od Alfonse Muchy 

Alfons Mucha, český malíř se narodil v Ivančicích, 
studoval na Slovanském gymnáziu v Brně, kde si přivydělával 
jako chrámový zpěvák v petrovském chlapeckém sboru. Po 
neúspěchu u přijímacích zkoušek na pražskou Akademii krátce 
pracoval jako písař u ivančického soudu. V této době 
připravoval ochotnická divadelní představení, maloval dekorace 
a plakáty, navrhoval pozvánky. Z roku 1875 pochází Muchova 
první známá přesně datovaná kresba, jedná se o pastel 
představující Janu z Arku na hranici. K osudovému zlomu v 
jeho kariéře došlo roku 1894, když získal objednávku na plakát 
pro Sarah Bernhardtovou. Mucha však nebyl pouze grafikem a 
tvůrcem světoznámých plakátů ve stylu art nouveau. 
Všestranným nadáním zasahoval do všech uměleckých oborů, 
sochařstvím počínaje a divadlem konče. Alfons Mucha vytvořil 
grafickou předlohu k první československé poštovní známce. 
 
21.2.2018: Velikonoce 
- nominálna hodnota: A (19.-Kč)  
- výtvarný návrh: Kryštof Krejča 
- technika tlače: plnofarebný ofset 

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

Námět - motiv lidového zvyku pletení pomlázky 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním 
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jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Velikonoce jsou pohyblivý svátek, 
datum se rok od roku mění. V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá 
na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti. Pomlázka je spletený svazek 
proutků, který bývá na tenčím konci ozdoben barevnými pentlemi. Je to nástroj, se kterým 
chlapci na Velikonoční pondělí chodí na koledu a osobně symbolicky šlehají pozadí 
děvčat a žen. Ke šlehání se používá pomlázka z proutí nebo čerstvých rašících výhonků 
listnatých dřevin, typicky měkkých vrbových. Při šlehání se recitují nebo zpívají koledy. 
 
 

Kronika SV. GABRIELA 
 
- ešte tu máme niečo z vianočnej pošty: 
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- a je tu niečo aj od našich gabrielistov z Košíc a Močenka 
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Naši jubilanti: 
 

V tomto roku oslávili resp. oslávia svoje okrúhle životné jubileá nasledovní členovia 
SSG: 
55 Marián ORAVEC, Nemšová (20.12); Peter SOVÍK, Martin (7.12); 
60 František HORDĚJČUK, Dlouhá Třebová, ČR (30.8.); Igor JAGOŠ, Levice (26.3); 

Vladimír LULÁK, Bytča (8.7.); Pavel DODOK, Zlaté Moravce (15.5.);  
65 Anežka ZACHAROVÁ, Nitra (3.1.);  
70 Gabriel LALKOVIČ, Košice (22.4); 
75 Jozef KOŘENEK, Újezd u Val.Klobouk, ČR (28.7); Ján MIČKA, Trnava (28.2); 

Ladislav STRAŠÍK, Papradno (29.1); Katarína VYDROVÁ, Ivanka pri Nitre (10.4); 
80 Stanislav HELMEŠ, Bytča (29.4); Jozefína IGLÁROVÁ, Hlohovec (1.2.); Vladimír 

JANSA, Dolní Čermná, ČR (30.1.); Marián ŽÁK, Trenčín (27.3.); Stanislav 
MEŠŤAN, Šaľa (7.11); Gabriel PETRÁŠ, Krompachy (26.7); 

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

(19.2.);  
87 Ján NYÉKI, Kežmarok (2.3.);  
88 Florián KRAJNÍK, Trebišov (27.4.);  

 70 rokov oslávil i čestný člen nášho SSG a predseda ZSF Miroslav Ňaršík z Nitry. 
 Naším jubilantom srdečne želáme všetko dobré, pevné zdravie, hojnosť Božieho 

požehnania a veľa radosti z nášho spoločného koníčka. Pamätáme na nich i v našich 
modlitbách i pri sv. omši. 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2017 si doplatili členský príspevok ďalší členovia s evidenčným číslom: 92, 
113, 179. 

Za rok 2017 ostalo nezaplatených ešte 14 príspevkov (ev. čísla: 48, 52, 82, 97, 
103, 111, 123, 127, 161, 165, 167, 174, 175, 176). 

Za rok 2018  už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 3; 10; 
13; 14; 16; 19; 21; 22; 29; 30; 31; 32; 36; 40; 45; 49; 51; 53; 59; 62; 65; 66; 70; 71; 72; 
75; 78; 83; 84; 85; 88; 92; 99; 102; 106; 113; 124; 125; 128; 130; 134; 137; 143; 147; 
151; 152; 153; 155; 156;157; 159; 163; 166; 169; 170; 171; 177; 178; 179; 180; 181. 

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

 
Členská základňa SSG – stav k 8.3.2018 

V našich radoch vítame nových členov SSG: 

182. VESEL  Igor Mgr., 013 13 RAJECKÉ  TEPLICE, Konská 554 
 Nový Zákon, Madona  
183. VESELOVÁ  Gabriela JUDr., 013 13 RAJECKÉ  TEPLICE, Konská 554 
 Nový Zákon, Madona 

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

Ku dňu 8.3.2018 je celkový počet členov v SSG 104 (SR – 94, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1) 
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