
 

Ročník XXVII – 2018      číslo 2 (94)
                 

                 
   

INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČENSTVA ZBERATEĽOV 
FILATELISTICKÝCH MATERIÁLOV S KRESŤANSKOU TEMATIKOU 

NA SLOVENSKU 
 
 

1150.  VÝROČIE  UZNANIA   
SLOVANSKÉHU  LITURGICKÉHO  JAZYKA 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

2 

SV.GABRIEL  
 
Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických 
materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku.  

Vydáva SSG pre internú potrebu svojich členov. 
Číslo 94 - zostavil a technicky zrealizoval: Ján Vallo 

- vyšlo dňa: 20.7. 2018 
- náklad: 85 kusov 
- nepredajné 
- neprešlo jazykovou úpravou 

 
Protektor: J.E. prof. ThDr. Mons. Viliam JUDÁK, PhD. 
Predseda: Ján VALLO, Štefana Straku 3/3, 914 01 Trenčianska Teplá 
             mobil: 0911-811099; E-mail: janvallo@gmail.com 
Podpredseda: Hubert DOBÁL, Buzulucká 17, 040 22 Košice; E-mail: hubert@internetkosice.sk   
Tajomník :   Katarína VYDROVÁ, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre; tel.: 037-6564409 
Hospodár: Ľuba TARABOVÁ, Hliny 1300/123, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 042-4363792 
Kronikár: Jozefína IGLÁROVÁ, Vinohradská 3/C, 920 01 Hlohovec, tel.: 033-7421376 
Revízor: Ladislav VAČKO, Tatranská 299/23, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 042-4324282 

Bankové konto:  Spoločenstvo Sv. Gabriel, Hradné nám.7, 95050 Nitra 
                      Československá obchodná banka (ČSOB), IBAN: SK31 7500 0000 0040 0813 0086 

Internetová stránka:  www.svgabriel.sk 
 
SSG je od roku 1992 členom UNIO MUNDIALIS SANCTI GABRIELIS ARCHANGELI 
 
Protektor:  J.Em. kardinál Dr.Christoph SCHÖNBORN 
Prezident:  Dr.Mark BOTTU (Gent, Belgicko) 
Viceprezidenti: Dr.Dietmar FIEDLER (Puchenau, Rakúsko) 

Anton SCHIPPER (Rotterdam, Holandsko)  
Generálny sekretár: Annemarie STRASSER (Kreuzlingen, Švajčiarsko) 
Hospodár:  Wolfgang MÜLLER (Balingen, Nemecko) 
 
Alle ausländischen Interessanten für die Mitgliedschaft und das Bulletin können 
sich an die Anschrift des Vorsitzendes (Ján Vallo) wenden. 
All collectors who are interested in the membership and the bulletin may write to 
the address of the president (Ján Vallo). 

Z obsahu: 
• príhovor predsedu 
• 54. stretnutie SSG v Topoľčanoch 
• schválenie 4. liturgického jazyka 
• ako sa hovorilo na Veľkej Morave 
• b. Ladislav Bytthyány-Strattmann 
• sv. Jozef Kalazanský 
• maltézsky rád a „Poste Magistrali“ 

• bazilika sv. Mikuláša v Bari 
• arcibiskup ThDr. Eduard Nécsey 
• novinky Slovenskej pošty  
• novinky Českej pošty  
• kronika Sv. Gabriela 
• sv. Benedikt - Nursia a Európa 
• členské príspevky a základňa 

 
 Ďalšie číslo bulletinu by sme chceli vydať v septembri 2018. Prosím o zasielanie 
príspevkov do 7. septembra 2018. 
 
Vydané s finančnou podporou MDV SR - Národný program aktívneho starnutia 

mailto:janvallo@gmail.com
mailto:hubert@internetkosice.sk
http://www.svgabriel.sk


 3 

 Milí priatelia! 
 
 Už viacerí ste sa ozvali, že očakávate nové číslo nášho bulletinu. Opäť však 
musím konštatovať, že nejako mi to zatiaľ toho roku nevychádza. Už vyše mesiaca 
bývam na novej fare a tak práce je neúrekom. Sťahovanie, dokončovacie práce, 
vonkajšie úpravy,... a pritom všetky pastoračné povinnosti (pohrebov už mám toľko, ako 
za celý minulý rok)... a keď mám pravdu povedať, tak na filateliu nielen, že nemám čas 
ale ani chuť. Som rád, keď si nájdem trochu voľného času a niečo si prečítam, či 
jednoducho odpočiniem „ničnerobením“. Aspoň na týždeň som si trochu „pochodil“ po 
Taliansku a zmenil tento rytmus na fare. Teraz som sa doslova prinútil cez dva večere 
(noci) rýchlo dokončiť toto číslo Sv. Gabriela. Dúfam, že cez víkend sa mi ho podarí dať 
i do tlačenej podoby a tak i tí, ktorí nemajú elektronické adresy ho budúci týždeň dostanú.   
 V čísle sú články od K.Vydrovej, J.Iglárovej, M.Šajgalíka, M.Ignaťáka a zbytok som 
sa snažil doplniť ja. Dúfam, že si každý niečo vyberiete. Ďalšie číslo by už malo vyjsť 
v septembri a tak by som vás prosil, pomôžte mi článkami, lebo asi celé prázdniny budem 
mať ešte kolotoč ohľadom sťahovania, dorábok, kolaudovania,... a začiatkom októbra 
máme birmovku a tak okrem „dennej“ pastorácie mám niečo ešte plus.    
 No ale dosť „fňukania“. Predsa niečo i z filatelie som stihol. Koncom apríla som bol 
na otvorení výstavy Popradfila a 4.júla na Nitrafile. Na obidvoch výstavách som 
vystavoval náš bulletin a tiež filatelistickú kroniku 1992-2016. V Poprade získali obidva 
exponáty veľké strieborné medaile a v Nitre prvý postriebrenú a druhý striebornú medailu. 
Tiež sa chystám v polovici augusta aspoň na jeden deň na svetovú výstavu do Prahy 
a dúfam, že na 2-3 dni sa mi podarí navštíviť i gabrielistov v Nemecku. 8.septembra 
v rakúskom Frauenkirchen im Burgenland (cca 40 km od Bratislavy) vychádza známka 
s bazilikou a tiež je tu púť (tento deň je sviatok Narodenia Panny Márie) troch krajín 
(Rakúsko, Maďarsko a Slovensko) a pozvaní sú i gabrielisti z týchto krajín. Ja osobne asi 
ťažko sa zúčastním (je sviatok a tiež v ten deň sú tu 2 sobáše), ale kto môžete treba ísť 
(program zatiaľ neviem, ale slávnostná sv. omša by mala byť cca o 10.00 hod.)  
 Prajem vám ešte požehnané letné dni, príjemnú dovolenku (ak už nemáte po nej), 
a verím, že i filatelia bude pre vás i v týchto dňoch potešením. Teším sa už na stretnutie 
s vami v Hlohovci 20. októbra. S pozdravom    

Ján Vallo, predseda SSG 
 

 

 54.stretnutie SSG v Topoľčanoch. 
 
 Krásna jarná sobota 14.apríla 2018 patrila nášmu stretnutiu. Tentokrát nás privítali 
Topoľčany. Už pred ôsmou hodinou sme sa začali stretať v kláštore sv. Alžbety. Pozdravy, 
stisky rúk, krátky rozhovor, malé občerstvenie i prvé zásobníky na vyhľadanie filatelistic-
kého materiálu. Zišli sme sa v peknom počte (33 členov a 6 hostí).  
 Oficiálna časť začala o 10.00 hod. Predseda všetkých privítal a zhodnotil činnosť 
SSG od jesenného stretnutia v Močenku. Hospodárka oboznámila s hospodárením za 
uplynulý rok a pán Zahorňacký prečítal revíznu správu. Potom program pokračoval disku-
siou, kde predseda informoval o informoval o pripravovaných známkach s náboženskou 
tematikou, ktoré iniciovalo SSG; J. Kútny chcel, aby SSG listom odsúdilo Istanbulský 
dohovor – viacerí členovia sa vyslovili v tom zmysle, že je to možné na rôznych fórach 
a v rámci SSG by nemala byť politika a evanjelizujeme prostredníctvom poštovej známky; 
členovia SSG si mohli objednať i aršíky Vatikánu zo spoločného vydania so SR (a bolo 
ich veru dosť – 30). Napokon sa dohodlo, že nasledujúce stretnutie bude v Hlohovci 20. 
októbra 2018 (dajte si už termín do kalendára!!!).  
 Niektorí už pomaly odchádzali na vlak či autobus, iní ešte hľadali niečo vo filatelis-
tických výberoch, ďalší debatovali. Postupne sme sa všetci rozišli s pocitom príjemne 
strávených hodín v kruhu priateľov. Vďaka za zorganizovanie stretnutia pánovi Mošaťovi 
a jeho manželke.   

JV 
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Schválenie reči našich predkov za 4. liturgický jazyk  
 

3.mája 2018 vydala Slovenská pošta poštovú známku (spoločné vydanie 
s Vatikánom) 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka. Hárček je 
grafickým dielom prof. D. Kállaya a ryteckým prepisom v podaní F. Horniaka. Udalosť, 
aká sa za ďalších 1000 rokov neopakovala, má svoje počiatky v neúnavnej, bohumilej 
práci sv. Cyrila a Metoda (nájdeme ich na známkach mnohých štátov), ktorí vytvorením 
písma hlaholiky, prekladmi bohoslužobných kníh umožnili našim predkom zoznámiť sa so 
svätým písmom, ktoré im ohlasovali zrozumiteľne, v rodnej reči. Hrdosťou nás môže 
napĺňať napríklad aj to, že v tejto činnosti im od samého počiatku aktívne pomáhal náš 
vysoko vzdelaný rodák – sv. Gorazd, ktorého napokon sv. Metod pred smrťou označil za 
svojho nástupcu, moravského arcibiskupa.  

Návrh na vydanie tejto poštovej známky vyšiel 
z našich radov – SSG. Je potešiteľné, že realizáciou 
spoločného vydania, sa po 1150 rokoch aj takouto 
formou spájajú naše kraje s Rímom, s bazilikou Santa 
Maria Maggiore, kde pápež Hadrián II. na znak schvále-
nia správnosti prekladov písaných hlaholským písmom, 
tieto knihy položil na oltár. Výjav z ukladania hlaholských 
kníh na oltár máme zobrazený v pravej dolnej časti 
cyrilo-metodského hárčeka vydaného 12.6.2013. 

Nová známka pripomína historickú udalosť zo 
začiatku roka 868, keď rímsky pápež Hadrián II. jednak 
požehnal bohoslužobné knihy preložené do staroslo-
venskej reči, položil ich na oltár a následne, v prítom-
nosti pápeža sv. Cyril slúžil bohoslužbu v reči našich 
predkov. Vieme si živo predstaviť, s akým odhodlaním 
spievali liturgiu pred pápežom mladí sloveni pripravení 
na vysviacku za kňazov! Boli v ďalekom svete, vo Večnom meste a spievali svojou 
rodnou rečou! 

Aká to bola reč, je v rečníckej otázke - nadpise štúdie „Kterým jazykem psány jsou 
nejstarší památky jazyka slovanského – starobulharsky či staroslovensky?“, ktorú 
publikoval v r. 1883 (vtedy ako 25 ročný) začínajúci jazykovedec J. Polívka. Napriek 
odmietaniu viacerých slavistov, sa namiesto dovtedy všeobecne používaného pojmu 
„staroslovenský jazyk“, začalo 
v českej slavistike v súlade s kon-
cepciou „československej jazyko-
vej jednoty“ používať „ě” a “ie” 
napriek tvrdeniam jazykovedcov, 
že to nemá historické ani filologic-
ké opodstatnenie. Pražská škola 
ovplyvnila niekoľko generácií a eš-
te stále sa nájdu aj u nás prívržen-
ci tejto „jednoty“.  

Pri 1150.výročí uznania si 
tiež kladieme otázku, kedy, ktorý 
deň sa to udialo. Presný termín nie 
je zaznamenaný. V neskoršej spis-
be sa uvádzajú Vianoce, Nový rok, 
resp. niektorá mariánska nedeľa začiatkom roka 868. Najnovšie bádania upresňujú onú 
nedeľu. Písomné potvrdenie, bula „Gloria in excelsis Deo“ adresované vládcovi Veľkej 
Moravy Svätoplukovi je neskoršieho dáta - po februári 869. Prvé slová tohto pápežského 
dokumentu sú zachytené na FDC vydanej 20.07.1994 so známkou kráľ Svätopluk.  

MVDr. Milan Šajgalík 
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Akou rečou sa hovorilo u nás (na Veľkej Morave) v časoch 
sv. Cyrila a Metoda? 
 

Až v polovici 10.storočia sa stretáme s pomenovaním „Veľká Morava“ alebo „vzdialená“, 
ktorý použil byzantský cisár Konštantín VII. Porfyrogenetos popri názve zem Moravská. 
V dobových latinských prameňoch sa uvádza Marahava, terra Maravorum, regnum 
Margorum a pod., ale aj kráľovstvo resp. kniežatstvo Rastislava, či neskôr Svätopluka. O 
tom sú celé štúdie.  
    Pozrime sa, ako sa nazývali sami naši predkovia v 
čase, keď byzantskí učenci, spolupatróni Európy sv. Cyril a 
Metod, prišli k nim v r. 863 na pozvanie panovníka 
Rastislava. Dozvedáme sa to celkom presne napríklad 
z dokumentu „Život Metoda“ v V. kapitole, kde sa píše 
„...Rastic, knieža slovenské, so Svätoplukom, poslali 
z Moravy k cisárovi Michalovi a hovorili... my sloveni... nemáme, kto by nás naučil...“ A v 
VI. kapitole informuje o slovenských knihách položených na oltár, o slovenských 
omšiach… ale aj pilátnikoch, ktorí sa vysmievali slovenským knihám. 

    Bohoslužobné knihy, ktoré 
priniesli so sebou sv. Cyril a Metod 
k našim predkom už preložené, boli 
v jazyku Slovenov z okolia Solúna. 
Doma stihli preložiť iba časť. 
Ostatné cirkevné a svetské preklady 
a diela vznikali až v ich „Učilišti“, 
u našich predkov, kde Metod dikto-
val „dvom skoropiscom“... Prinesené 
preklady a diela boli už tu, doplnené 
textami, modlitbami, ktoré boli 
zaužívané na našom území - Veľkej 
Morave (boli to preklady z latinčiny, 
gréčtiny, starohornonemčiny).   

    Z najstarších zachovaných hlaholských diel sú „Kyjevské listy“ (Sinajský misál), 
v ktorých lingvisti poukazujú na črty slovenského jazyka, neexistujúce v českom, či 
poľskom jazyku. Osobitne 20. modlitba prináša doklad o uvedomení si štátnosti 
a národného povedomia voči iným (pohanským) národom: „Kráľovstvo naše, Bože 
milosťou svojou prizri, ochráň a nevydaj čo je naše cudzím, a neobráť nás v plen za korisť 
národom pohanským...“  

Kyjevské listy – sú najstaršou 
zachovanou pamiatkou napísanou v 
slovanskom jazyku. Staroslovenský 
hlaholský text predstavuje 38 
modlitieb. Napísaný je obojstranne na 
7 pergamenových listoch. Kyjevské 
listy sa nachádzajú v Kyjeve, v knižnici 
ukrajinskej Akadémie vied (v r. 1874 
ich našiel jazykovedec Izmail Ivanovič 
Streznevskij /osobne známy s Ľ. Štú-
rom/, v knižnici Duchovnej akadémie, 
kam sa dostali v polovici 19. stor. 
z Jeruzalema. Písané sú hlaholikou 
najstaršieho typu (stará, okrúhla hlaholika, typická pre Gorazda). Modlitby náležia k 
latinskému (nie byzantskému) obradu, preto niektorí usudzujú, že text vznikol na Veľkej 
Morave resp. na území nitrianskych Slovenov na prelome 9.-10. storočia a jazykovedci 
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uvádzajú, že je veľmi pravdepodobné, že text priamo reprezentuje veľkomoravský variant 
staroslovenčiny. (Autorstvo sa najčastejšie pripisuje sv. Gorazdovi, alebo priamo 
sv. Cyrilovi. 

Tak teda staroslovenčina, ale nie staroslověnčina, ako navrhol používať 25 ročný 
J. Polívka v r. 1883 v štúdii „Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky jazyka 
slovanského – starobulharsky či staroslovensky?“ Dovtedy všeobecne používaný pojem 
„staroslovenský jazyk“, začali v českej slavistike v súlade s koncepciou „československej 
jazykovej jednoty“ používať „ě” a “ie” napriek odmietaniu viacerých slavistov, či tvrdeniam 
jazykovedcov, že navrhnutý termín nemá historické ani filologické opodstatnenie. 

   Milan Šajgalík 
 
 

Bl. Ladislav Batthyány-Strattmann, člen svetského rádu sv. Františka 
 

Život a dielo tohto svätca je skutočne obdivuhodný. Lekár, gróf Ladislav Batthyány- 
Strattmann (čítať Baťán-Štrattmann), dňa 4.októbra 1916 spolu s manželkou a synom 
zložil sľuby Tretieho rádu sv. Františka vo františkánskom kostole v Bratislave. Vo svojom 
živote a pri vykonávaní povolania očného chirurga dokonalým spôsobom realizoval ideál 
sv. Františka. Sám sa staral o svojich nemocných pacientov a nechcel, aby ho volali gróf 
alebo knieža, chcel byť len lekárom chudobných. 
       Blahoslavený Ladislav Batthyány-Stratt-
mann (1870 – 1931) sa narodil v Dunakiliti. Rod 
Batthyány bol jeden z najbohatších s koreňmi 
siahajúcimi do dávnej histórie. Študoval vo Vied-
ni, v roku 1896 sa stal poslucháčom medicíny, 
ktorú ukončil v roku 1900. Pracoval ako všeobec-
ný lekár. Otvoril súkromnú nemocnicu v rakúskom 
Kitsee. Neustále ďalej študoval, až sa stal očným 
chirurgom. 

V roku 1915 po smrti svojho uja zdedil titul 
knieža a meno Strattmann. Vtedy sa presťahoval 
so svojou rodinou do kaštieľa v Körmende. 
V jednom krídle kaštieľa zriadil očnú kliniku. Dve 
tretiny príjmov zo svojich panstiev daroval na 
dobročinnosť. Svojich chudobných pacientov liečil 
zadarmo. Stal sa známy ako lekár chudobných. 
Mal vrúcny vzťah k Slovákom, ktorí často 
navštevovali jeho nemocnicu v Kittsee, neďaleko 
Bratislavy. Časť mladosti strávil na otcovom 
majetku v Hornom Bare, okres Dunajská Streda 
a v Báči, kam sa rád vracal ako pútnik 
k milostivému obrazu Panny Márie. Veľmi dobre ovládal slovenčinu, a aby mohol 
ošetrovať aj chorých z Chorvátska, naučil sa chorvátsky jazyk. 

Keď mal 59 rokov, zistili mu rakovinu. V sanatóriu po 14-mesačnom veľkom utrpení 
dňa 22.januára 1931 zomrel. Pochovali ho v juhovýchodnom Rakúsku v mestečku 
Güssing, do krypty kniežacej rodiny Batthyányovcov, ktorá sa nachádza v kláštore 
františkánov. Mestečko Güssing leží pri hraniciach s Maďarskom a Slovinskom. 
V pôvodnom sarkofágu bl. Ladislava sa nachádzajú už len malé relikvie a terciársky habit. 
V kláštornom kostole, pri vstupe, sa nachádza moderná kaplnka a schránka s ostatkami 
bl. Ladislava. Blahoslaveného Ladislava už za jeho života považovali za svätého. Proces 
blahorečenia začal v roku 1944, znovu bol obnovený až v roku 1982. Pápež sv. Ján Pavol 
II. ho blahorečil v Ríme dňa 23.marca 2003. Pri tej príležitosti bol vydaný „Pamätný list“. 
Na známke je kaštieľ v Körmende. Známka bola vydaná v roku 1986 v emisii „Kaštiele“. 

                                               Ing. Katarína Vydrová  
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Sv. Jozef Kalazanský – zakladateľ rehole piaristov – 370.výročie úmrtia 
 
         S menom sv. Jozefa Kalazanského a jeho rehole piaristov (Rád Zbožných škôl) sa 
viaže zriadenie prvej bezplatnej ľudovej školy v Európe. 
        Svätý Jozef Kalazanský (1557-1648) sa narodil na severe Španielska. Jeho 
majetní rodičia mu umožnili získať vysoké vzdelanie. Študoval filozofiu, teológiu a právo. 
V roku 1583 bol vysvätený za kňaza. Určitý čas pôsobil ako kňaz vo svojej domovine, 
v Aragónii, potom v roku 1592 prišiel do Ríma, kde spoznal svoje poslanie. Videl popri 
lesku rímskej šľachty život a biedu prostého ľudu a množstvo detí, ktoré vyrastali na 
uliciach tak v hmotnej, ako aj v duševnej a mravnej biede. Jozef Kalazanský bol týmto 
javom otrasený. V roku 1597 otvoril pri fare Kostola sv. Doroty bezplatnú cirkevnú ľudovú 
školu pre chudobných a opustených chlapcov. On sám sa podujal s niekoľkými ochotnými 
spoločníkmi zabezpečiť vyučovanie a fungovanie školy. Školu (Scuole Pie) neskôr preložil 
do blízkosti Campo del Fiori, vedľa hostinca Paradiso. Po niekoľkých presťahovaniach sa 
natrvalo usadili (r.1612) pri Kostole sv. Pantaleona, kde bol aj pochovaný. Zomrel 
25.augusta 1648. V roku 1617 pápež Pavol V. schválil spoločenstvo učiteľov, ako 
kongregáciu s jednoduchými sľubmi. O štyri roky neskôr pápež Gregor XV. uznal rehoľu 
chudobných Matky Božej zbožných škôl, ľudovo nazývanú piaristi (Ordo scholarum 
piarum).   
       Po tureckých a kuruckých vojnách 
piaristi prišli aj do Uhorska. Rád piaristov 
zohrával v Uhorsku dôležitú úlohu už od 
17.storočia. Významne prispeli ku kultúrnemu 
pozdvihnutiu ľudu a k šíreniu kresťanských 
hodnôt. Prvý kláštor v Uhorsku na území 
Slovenska vznikol ešte za života zakladateľa 
v roku 1642 v Podolínci (známka, Maďarsko, 
rok 1992, vydaná pri príležitosti 350.výročia 
príchodu piaristov do Uhorska). Postupne na 
území Slovenska vzniklo ďalších 10 
kláštorov, mnohé z nich pretrvali až do roku 1950. Po roku 1990 sa 
obnovili rehoľné domy v Prievidzi (r.1666 – 1950) 1993-, v Nitre 
(r.1698 – 1950) 1992- a v Trenčíne (r.1776 – 1950) 1990-.  
       Maďarská pošta pri príležitosti 300.výročia založenia 
piaristického gymnázia v Budapešti vydala dňa 15.novembra 2017 

známku. Na známke 
je súsošie sv. Jozefa 
Kalazanského so 
svojimi žiakmi. Súso-
šie podľa návrhu 
Radnai Bélu vytesal 
sochár Gabai Šándor 
a zdobí priečelie 

budapeštianskeho 
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gymnázia. Budova školy a kláštora bola postavená r. 1913–1917. V roku 1953 za totality 
piaristi museli opustiť budovu. Až v roku 2002 sa zriadila v budove katolícka univerzita 
a od r. 2011 aj kláštor a gymnázium. 
       Pápež Benedikt XIV. vyhlásil v  roku 1748 Jozefa Kalazanského za blahoslavené-
ho a Klement XIII. ho v roku 1767 vyhlásil za svätého. V roku 1948 pri príležitosti 
300.výročia smrti, pápež Pius XII. vyhlásil sv. Jozefa Kalazanského za patróna 
kresťanských ľudových škôl. 

                                                                                                              Katarína Vydrová   
 
 

Maltézsky rád a „Poste Magistrali” 
 

Pri návšteve Ríma nemôže azda žiadny filatelista obísť Vatikánsku poštu a 
nezakúpiť si filatelistické suveníry. Mnohí však už pozabudnú, resp. ani len netušia, že 
„večné mesto” ponúka aj ďalšiu filatelistickú lahôdku. Je ním poštová správa Rádu 
maltézskych rytierov, ktorá vydáva aj vlastné poštové známky, ktoré by sa tematický hodili 
do zbierky nejednému „gabrielistovi.” V tomto článku si v skratke povieme niečo o 
Maltézskom ráde, jeho histórii, aktuálnom statuse, jeho činnosti, poštovej správe a 
známkovej tvorbe.  

Maltézsky rád (Suverénny vojenský špitálny rád sv. Jána z Jeruzalema, 
Rodosu a Malty, Sovrano militare ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di 
Rodi e di Malta, skratka SMOM), známy aj ako Zvrchovaný Maltézsky rád alebo Rád 
maltézskych rytierov, je jeden z mníšskych rytierskych rádov, ktoré vznikli v 11.storočí na 
území Jeruzalemského kráľovstva. Rád je suverénny neštátny subjekt medzinárodného 
práva (je uvedený napríklad aj v zozname štátov slovenského Úradu geodézie a 
kartografie). Rád vlastní dve malé územia: budovu sídla v Ríme a pevnosť St. Angelo na 
Malte, vydáva vlastné mince a poštové známky a má vlastnú značku áut (SMOM). 
Udržuje úplné diplomatické styky so 106 štátmi sveta, viacerými organizáciami a má 
štatút pozorovateľa v OSN. Rád má odhadom asi 13 500 členov, rytierov a dám (r. 2016), 
ktorým vydáva aj vlastné cestovné pasy. Úradným jazykom rádu je taliančina a sídlom 
rádu je dnes Rím. 

Štátne zriadenie: voliteľná monarchia. Na čele štátu stojí veľmajster, šéfom 
exekutívy je veľký kancelár. 

Oficiálna mena: 1 scudo = 12 tari = 240 grani; 1 Euro (EUR) / 100 centov 
Stručná história rádu: 
Zrod rádu sa datuje od roku 1048. Obchodníci z 

republiky Amalfi získali od egyptského kalifa povolenie 
postaviť kostol, kláštor a nemocnicu v Jeruzaleme, ktorá 
sa mala starať o všetkých pútnikov vo Svätej zemi (rôznej 
náboženskej viery alebo rasy). Nemocnicu pre takmer 
2000 pútnikov viedol mníšsky Rád sv. Jána, ktorý založil 
Gerard Thom. Pápež Paschal II. schválil založenie 
nemocnice pápežskou bulou 15.februára 1113, vzal ju pod 
ochranu Cirkvi a udelil rádu právo voliť si svojho 
predstaveného bez vonkajšieho zasahovania svetskej 
alebo duchovnej autority. Pápežskou bulou získalo špitálne 
spoločenstvo štatút rehoľného laického rádu. Rytieri boli 
rehoľníkmi, ktorí zložili všetky tri sľuby mníchov – sľuby 
chudoby, čistoty a poslušnosti. Úlohou rádu bola spočiatku 
starostlivosť o chorých pútnikov do Svätej zeme; so vzrastajúcim nebezpečenstvom 
arabskej expanzie to bola neskôr najmä ochrana posvätných kresťanských miest v 
Jeruzaleme a pútnických miest pred islamom a arabskými nájazdmi. Po dobytí 
Jeruzalema sultánom Saladinom v roku 1187 sa rád presídlil do Marqabu, Akko, potom 
na Cyprus (r. 1291), a v roku 1310 sa usadil na Rodose, kde založili suverénny štát a 
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bránili sa úspešne nájazdom a inváziám. V roku 1522 obliehal osmanský sultán Sulejman 
I. Rodos. Po šesťmesačnom obliehaní bolo rytierom dovolené odísť z ostrova. V roku 
1530 im cisár Svätej rímskej ríše nemeckého národa a španielsky kráľ Karol V. a pápež 
Klement VII. darovali súostrovie Malta ako léno za symbolickú cenu jedného maltského 
sokola ročne. Vo veľkej bitke v roku 1565 rád zvíťazil nad osmanskými vojskami, založil 
hlavné mesto a pevnosť Valletta a opevnil celý ostrov. V založenej nemocnici boli 
ošetrovaní pacienti z celého Stredomoria. Johaniti, ako členov rádu nazývajú, vybudovali 
správny aparát a Malta sa pod ich vedením stala suverénnym štátom. Roku 1798 musel 
rád kapitulovať pred Napoleonom Bonapartem, tiahnucim so svojou armádou do Egypta. 
Počas nasledujúcich desaťročí stratil väčšinu svojich majetkov, a tým i význam. V roku 
1879 bol rád pápežom Levom XIII. znova obnovený a 

odvtedy má sídlo v Ríme. Jeho dnešná činnosť je 
prevažne charitatívneho zamerania.  

Známková tvorba:  
Poštová správa rádu, známa ako Poste 

Magistrali, bola zavedená 20.mája 1966 na základe 
dekrétu veľmajstra rádu a prvé známky boli vydané 15.novembra 1966 (nápis Sovrano 
Militare Ordine Di Malta). Mena scudo sa používala na známkach rádu do roku 2005, 
kedy sa začali používať eurové známky. Každý rok pošta opakovane vydáva emisiu sv. 
Jána Krstiteľa, patróna rádu, a emisiu z príležitosti Vianoc. Známky sa vydávajú pre 
poštové účely a taktiež z charitatívnych dôvodov. Aj napriek viacerým bilatelárnym 
dohodám sú zvyčajne klasifikované ako "popolušky" (z angl. Cinderellas), pretože nemajú 
poštovú platnosť po celom svete. Väčšinu poštových dohôd má Maltézsky rád s krajinami 
v ktorých pôsobí, resp. vykonáva charitatívnu prácu. Maltézsky rád nie je členom 
Svetovej poštovej únie.  

Adresa poštového úradu: Hlavný poštový úrad sa podľa internetovej stránky 
rádu (https://www.orderofmalta.int/contact/) nachádza v Ríme na ulici Via delle Carrozze 
79. Adresa je: The Sovereign Order of Malta’s Magistral Post Office - "Poste Magistrali"; 
Via delle Carrozze 79; 00187 Rome; Italy 

Malá pošta sa nachádza aj priamo v sídle rádu na Via Condotti 68 na druhom 
poschodí budovy (vchod z bočnej ulice Via Bocca di Leone), adresa je: The Sovereign 
Order of Malta; Magistral Palace; Via Condotti 68; 00187 Rome; Italy 

Zaujímavosti o Maltézskom ráde: 
  - hlava štátu má titul „Jeho najeminentnejšia výsosť knieža a veľmajster” (tal. Sua 
Altezza Eminentissima il Principe e Gran Maestro). Úplný titul znie: „Z božej milosti 

https://www.orderofmalta.int/contact/)
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pokorný majster posvätného domu špitála svätého Jána v Jeruzaleme a vojenského 
Rádu svätého hrobu Pána a ochrancu chudobných Ježiša Krista brat.” Veľmajster je 
priamo podriadený pápežovi. Volí ho Veľká štátna rada zložená zo zástupcov všetkých 
členských tried a rádových zborov. 

  - znakom rádu je biely osemramenný kríž v červenom poli. 
Známy je tiež ako maltézsky kríž.  
  - štátnym sviatkom je 24. jún - narodenie sv. Jána Krstiteľa - 
patróna rádu. 
  - Maltézsky rád sa angažuje v zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti a humanitárnej pomoci vo viac ako 120 krajinách. 
Prevádzkuje nemocnice, zdravotné strediská, ambulancie, 
opatrovateľské domy pre starších a osoby so zdravotným 
postihnutím a špeciálne centrá pre nevyliečiteľne chorých. V 
mnohých krajinách rád poskytuje prostredníctvom svojich 
dobrovoľníkov zdravotnícku prvú pomoc, sociálne služby, a 

organizuje záchranné a humanitárne intervencie. 
- od roku 1877 ozbrojené sily Rádu maltézskych rytierov 

podliehajú veleniu talianskej armády, pričom ich členov tvoria takmer 
výlučne zdravotníci. Disponujú vojenským záchranným vlakom.  
  - dňa 15.10.1999 bola podpísaná dvojstranná dohoda medzi 
Poštovou správou Slovenskej republiky a Poštovou správou 
Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov o doprave a doručovaní 
listových zásielok na území Slovenskej republiky. 

- pri príležitosti prvého výročia podpísania tejto zmluvy vydalo 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR dňa 13.10.2000 
príležitostnú poštovú známku "Poštová dohoda so Zvrchovaným 
rádom maltézskych rytierov" s nominálnou hodnotou 10 Sk (číslo 
emisie 220). Na známke je zobrazený znak Zvrchovaného rádu 
maltézskych rytierov. 

M. Ignaťák 
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Bazilika sv. Mikuláša v Bari 
     

Na púti po Taliansku sme 8.mája 2018 prišli do prístavného mesta Bari, ktoré je 
hlavným mestom talianskeho regiónu Apulia. Naším cieľom bola bazilika, v ktorej sú 
uložené ostatky sv. Mikuláša z Myry, nazývaného tiež z Bari.    
      Na priestranstve pred bazilikou boli pútače Talianskej pošty a poštová priehradka 
s filatelistickým materiálom príležitostnej pečiatky, ktorú používala talianska pošta 8.mája 
2018 pri príležitosti 50.výročia vyhlásenia baziliky sv. Mikuláša za „ Pápežskú baziliku“ 
(známka bola vydaná 15.9.2017). 

     Bazilika sv. Mikuláša je v centre mesta a vyzerá skôr ako nejaká pevnosť. Jej 
strohá fasáda  pozostáva z troch častí a dvoch veží. Vchod do baziliky je ozdobený 
freskami s arabskými a byzantskými prvkami. 
     Ostatky sv. Mikuláša boli prenesené z tureckej Myry do Bari v roku 1087. Niekoľko 
desiatok námorníkov sa v Myre zmocnilo ostatkov a 9.mája pristali v Bari. Námorníci 
odovzdali relikvie opátovi Eliášovi z kláštora sv. Benedikta.     
     Palác, v ktorom je dnes bazilika, bol postavený okolo roku 1000 a sídlil v ňom 
byzantský guvernér v Taliansku. Tu boli v roku 1087 uložené ostatky sv. Mikuláša. Palác 
bol postupne  prebudovaný na baziliku, ktorá bola posvätená v roku 1197. Je to krásny 
príklad románskej architektúry v tejto časti Talianska. Bazilika bola niekoľkokrát 
prestavaná. Naposledy v 17.storočí, kedy jej bola pridaná baroková výzdoba, ktorá bola 
v 20.storočí odstránená, aby sa obnovil pôvodný románsky charakter stavby. Len v krypte 
zostal z barokovej výzdoby nádherný, zlatom zdobený strop s maľbami Carla de Rosu..  
     Z pravého krídla hlavnej časti baziliky vedú schody do rozľahlej krypty. V nej sú 
ostatky sv. Mikuláša nad ktorými je postavený oltár s ikonou sv. Mikuláša. Sarkofág, 
v ktorom sú ostatky je dodnes plný myrhy. Oltár pravdepodobne bazilike daroval srbský 
cár Štefan Uroš III..  
     Svätý Mikuláš je uctievaný v celom katolíckom i pravoslávnom  svete, zvlášť 
v Rusku, kde sa tak, ako v Bari okrem 6.decembra, slávi aj 9.máj, na pamiatku 
prenesenie ostatkov sv. Mikuláša z Myry do Bari. Majestátna bazilika je dodnes cieľom 
mnohých pútnikov, ktorí svedčia o úcte a dôvere k tomuto veľkému svätcovi. 

                                                            Iglárová 



 12 

Arcibiskup ThDr. Eduard Nécsey (1892-1968) 
 

Mons. Eduard Nécsey sa naro-
dil 9.februára 1892 v Oslanoch pri 
Prievidzi. Celý jeho život bol poznače-
ný neľahkými udalosťami, v ktorých sa 
zmietal vtedajší svet. Kňazskú vys-
viacku prijal v časoch Prvej svetovej 
vojny v Innsbrucku, kde študoval a kde 
získal aj doktorát z teológie. Biskupské 
svätenie prijal 16. mája 1943. Bol titulárnym biskupom a aj po smrti svojho predchodcu, 
arcibiskupa Mons. Karola Kmeťka, keď bol v januári 1949 menovaný pápežom Piom XII. 
na starobylý nitriansky biskupský stolec. Nemohol byť totiž pre vtedajšie politické pomery 
menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa, bol iba nitrianskym apoštolským 
administrátorom. Keďže sa neangažoval v spoločenských a politických záležitostiach a 
usiloval sa každému vyhovieť, čo bola taká typická črta jeho charakteru, zo strany 
mocných tohto sveta po jeho menovaní za nitrianskeho administrátora vznikol dojem, že 
to bude biskup, s ktorým zo strany štátu nebudú ťažkosti pri bezprávnych postojoch proti 
náboženskej slobode. Ideológovia na cirkevnom úrade sa o ňom v roku 1949 vyjadrili 
takto: „Biskup Nécsey je najochotnejší ku kompromisom. Povahovo umiernený a 
trpezlivý. V doterajších opatreniach vlády nevidí nič zlé“. Nebol to však správny pohľad na 
jeho osobu, pretože Mons. Eduard Nécsey bol zrelý, vzdelaný a rozhľadený muž, silný 
kňazský charakter s hlbokým sociálnym cítením, avšak nekompromisný, ak išlo o 
nespravodlivosť či zlo v akejkoľvek podobe. On totiž prešiel, kým sa stal biskupom, 
viacerými cirkevnými službami. Bol špirituálom v Kňazskom seminári v Nitre, bol 
profesorom viacerých disciplín, nakoniec zakotvil pri dogmatike. Zastával i funkciu 
tajomníka arcibiskupa Kmeťka, taktiež bol riaditeľom Biskupského úradu, následne bol 
povýšený za nitrianskeho sídelného kanonika a pracoval aj na cirkevnom súde. V 
päťdesiatych rokoch, keď cieľom vtedajšej vlády a zriadenia bolo zdiskreditovať v očiach 
veriacich najvyšších pastierov, bola využitá taktika rozbitia biskupského kolégia a vytvoriť 
vzájomnú nedôveru. Bola to taktika viac ako diabolská, keď postupovali proti biskupom 
rozličným spôsobom, aby v očiach veriacich vyvolali dojem, že sú medzi sebou rozdelení. 

 Mons. Eduard Nécsey sa snažil hľadať cestu nie útoku, ale cestu vyjednávania, 
aby zachránil pre Cirkev z tých mála práv, ktoré mala v tých časoch, čím najviac. Bol viac 
ako trištvrte roka izolovaný v prísnom domácom väzení. Toto obdobie, podľa svedectiev 
jeho súčasníkov, znášal s veľkou trpezlivosťou. Pretože bol neustále sledovaný aj vďaka 
prítomnosti zmocnenca, ktorý mu otváral poštu, ktorý kontroloval v niektorých obdobiach 
návštevy, keď ich mal dovolené. V jeho pracovni sa našlo odpočúvacie zariadenie, ktoré 
malo sledovať všetku jeho činnosť. Dokonca, keď ho počas internovania prišla z 
posledných síl navštíviť jeho staručká matka, nedovolili sa mu stretnúť s ňou. Mohol len 
vyjsť na balkón a zdvihnutím ruky ju pozdraviť. Izolácia bola o to ťažšia, že nemal pri 
sebe ľudí, na ktorých by sa mohol spoľahnúť, pretože jeho najvernejších 
spolupracovníkov odsunuli do kárneho tábora v Mučeníkoch. Do biskupskej kancelárie 
prišli noví spolupracovníci, ktorých biskup Nécsey s láskou prijal, ale sám by si ich nebol, 
s najväčšou pravdepodobnosťou, vybral. Nátlak bol na neho vyvíjaný rozličným 
spôsobom, aj prostredníctvom listov. Napríklad list ministra Čepičku z 3.marca 1950, z 
ktorého vyberáme len časť. Biskupovi Nécseyovi píše: „Vám nejde ani o pravdu, ani o 
blaho Cirkvi a štátu, ani o pokoj a pokojný život kňazov a veriacich. Dlho sa už usilujete o 
rozvrat a rozširovanie nepokoja. Preto nepokladáte pod dôstojnosť ani občiansku ani 
biskupskú, napádať otvorene a neohrozeným spôsobom nové cirkevné zákony. Tie 
zákony, ktoré si dal pracujúci ľud, v záujme republiky a Cirkvi a ktoré musia byť 
bezpodmienečne a plne dodržiavané a zachované. Zato sa ochotne podriaďujete 
akémukoľvek politickému rozhodnutiu a diktátu Vatikánu, ktorý sa netají nenávisťou a 
nepriateľstvom k ľudovodemokratickej republike a k jej ľudu“. Takéto a podobné listy 
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možno nájsť aj dnes v archíve či už Biskupského úradu alebo v Národnom archíve. Ako 
senior biskupského zboru musel neraz riešiť problematické otázky o vzťahu k štátu. 
Napriek svojej jemnosti bol neústupný, keď išlo o pravdu a spravodlivosť. Bol človekom 
hlbokého duchovného života, uzobranosti. Mnohí jeho súčasníci aj biskup Mons. Josef 
Hlouch z Českých Budějovíc sa vyjadrili, že človek mal vždy pri stretnutí s ním dojem,, 
akoby vstal z kľačadla, kde práve rozjímal. Mnohí ho nazývali človekom veľkých 
morálnych kvalít. 

Nemožno obísť ani jeho aktívnu 
činnosť na Druhom vatikánskom koncile. 
Zúčastnil sa na všetkých jeho 
zasadaniach v rokoch 1962 – 1965. Bol 
vo viacerých komisiách a bol uznávaným 
odborníkom. Vždy jeho pobyt vo Večnom 
meste a stretnutia so Svätým Otcom 
Jánom XXIII. a Pavlom VI. boli pre neho 
príležitosťou, aby sa povzbudil a aby 
povzbudzoval aj iných. V roku 1967 sa 
zúčastnil aj na prvej biskupskej synode. V 
máji 1968, pri svojom kňazskom jubileu, 
bol pozdravený Svätým Otcom a menovaný za titulárneho arcibiskupa. Chcel cestovať do 
Ríma, aby sa poďakoval za toto vyznačenie. No v Prahe vážne ochorel, bol 
transportovaný naspäť do Nitry a 19.júna 1968 vo svojom biskupskom sídle zomrel. 
Mons. Josef Hlouch na jeho adresu povedal: „Srdce sa vyčerpalo láskou, telo vysala 
bolesť, oči – noci bezsenné. Dal Bohu všetko, preto má všetko“. 

Pápež Pavol VI v liste z 5.mája 1968, kde Mons. Eduarda Nécseyho menoval za 
arcibiskupa okrem iného uvádza: "Na tvoju osobitú chválu je okrem iného aj to, že si sa 
usiloval plniť príkazy Apoštolského stolca, v každom čase si završoval začaté podujatia a 
nič ti nebolo také drahé ako pestovať, učiť a hájiť katolícku vieru, aby bola čistá, plná a 
planúca láskou. Z toho je jasné, ako znamenite si sa zaslúžil o cirkev a svoj slávny 
národ." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pošta v Močenku používala 15.6.2018 k 50.výročiu smrti arcibiskupa Nécseyho 

príležitostnú poštovú pečiatku a močenskí gabrielisti pripravili i vkusný lístok.  
spracoval JV 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
3.5.2018: 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (spoločné vydanie s 
Vatikánskym mestským štátom) 
- nominálna hodnota: 2,80€ (hárček) 
- výtvarný návrh známky: prof. akad. mal. Dušan Kállay 
- rytec známky: František Horniak 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s 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: 

Emisia poštovej známky pripomína 1150. výročie 
uznania staroslovienčiny ako liturgického jazyka. Tomuto 
aktu predchádzalo štyridsaťmesačné pôsobenie Konštantí-
na a Metoda na Veľkej Morave, po ktorom sa vybrali so 
svojimi žiakmi cez Panóniu do Benátok, patriacich vtedy do 
Byzantskej ríše, a do Carihradu. Tam si chceli dať vysvätiť 
učeníkov, ktorých sami vysvätiť nemohli, lebo ešte nemali 
biskupskú hodnosť. V Benátkach ich zastihlo pozvanie 
pápeža Mikuláša I. do Ríma, preto zmenili svoj pôvodný 
zámer. V Ríme ich prijal pápež Hadrián II., lebo pápež 
Mikuláš I. medzitým zomrel. Ich prijatie bolo veľmi dôstojné, pretože prinášali ostatky 
mučeníka Klimenta. Slovanské knihy, ktoré priniesli, pápež posvätil, schválil ich a dal im 

vysvätiť učeníkov. 
 Tieto historické udalosti 

sa na hárčeku zobrazujú na 
základe mozaík zachovaných na 
triumfálnom oblúku kostola San-
ta Maria Maggiore v Ríme a 
významnej pamiatky slovanské-
ho písomníctva – Zografského 
kódexu, pomenovaného podľa 
Zografského kláštora na hore 
Athos. Kódex bol zapísaný v 10. 

storočí, je staroslovienskou podobou štvorevanjelia a  
klenotom slovanského písomníctva. Úryvok na 
známke je zápisom štyroch veršov 1. kapitoly 
Evanjelia podľa Marka: Začenlo evangelie Isusa 
Christova syna Božie. / Jakože jest psano v prorocěch 
se az posľon angel moj prěd licem mojim iže ugotovit 
ponť tvoj prěd tobojon / Glas vypijonštago v pustyni 
ugotovajte ponť, gospodin pravy tvorite sťzon jego. / 

Byst Ioan vrsta v pustyni i propovědajen krštenie pokajaniju v 
ostpuštenie grěchom. – Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho 
Syna. / Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou 
tvárou a on ti pripraví cestu. / Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte 
cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ / Ján bol na púšti, krstil a 
hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. 

 Staroslovienčina sa tak popri hebrejčine, gréčtine a latinčine 
stala štvrtým bohoslužobným jazykom. 

Obálka prvého dňa (FDC)nevyšla!!! V predvečer Slávnosti sv. Cyrila a Metoda – 
4.7.2018 – vyšla obálka s hárčekom, ako zvláštna ponuka Pofisu.  
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4.5.2018: EUROPA 2018: Most SNP v Bratislave 
- nominálna hodnota: 1,10€ (malý tlačový list s 8 známkami) 
- výtvarný návrh známky: Mgr. Art. Ľubica Segečová 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s PTC Praha, a.s. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 160.000 kusov  

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

V poradí druhý most, ktorý postavili cez Dunaj v Bratislave, 
spojil stred mesta s novovznikajúcim sídliskom Petržalka. Projekt 
architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra, Ivana Slameňa a 
statika Arpáda Tesára zo Slovenskej vysokej školy technickej získal v 
súťaži až štvrtú cenu – porota jeho kvality nepostrehla. Napokon však na realizáciu 
vybrali práve tento odvážne zavesený elegantný most. Známka znázorňuje často 
reprodukovanú kresbu, ktorú vytvorili architekti ako súčasť svojho projektu; auto, ktoré tu 
vidíme, už iste možno zaradiť medzi veterány, most však stále očarúva svojou odvážnou 
modernosťou.  

Architekti na pravom brehu rieky 
vztýčili oproti hradnému kopcu šikmý 
dvojitý pylón, ktorý na lanách drží 
mostovku a na vrchole má kaviareň v 
tvare disku. Tá sa pôvodne volala 
Bystrica, dnes má názov UFO. Most má 

medzi podporami 448 metrov, čo bolo svetové 
prvenstvo medzi mostmi s jedným pylónom. Oceľovú 
konštrukciu vyrobili vo Vítkovických železiarňach, laná 
doviezli z Rakúska.  

Výstavba mosta bola v centre pozornosti najvyšších politikov, o čom svedčí aj jeho 
pomenovanie po Slovenskom národnom povstaní. Po roku 1989 ho síce prekrstili na 
Nový most, medzitým však postavili cez Dunaj dva ďalšie nové mosty a prinavrátili mu tak 
jeho pôvodný názov. 
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Základný kameň kládol 6.12.1967 ešte vtedajší primátor Bratislavy, ktorým bol 
architekt Milan Hladký, ale pri jeho otvorení 26.8.1972 už pásku strihala normalizačná 
delegácia na čele s Gustávom Husákom a Jozefom Lenártom. Hladký i Lacko vtedy už 
boli v politickej nemilosti a hoci je most vrcholným architektonickým dielom Jozefa Lacka, 
on sám stál už vtedy len medzi radovými divákmi. Most SNP sa však stal ikonickým 
architektúrnym prvkom Bratislavy a keď sa koncom 
minulého storočia uskutočnila anketa Stavba storočia, 
jasne v nej zvíťazil.  
 So známkou okrem FDC vychádza aj známkový 
zošitok a nálepný list.  
 Na známke je vidieť vežu Dómu sv. Martina 
(katedrály Bratislavskej arcidiecézy) a tiež siluetu 
kostola sv. Mikuláša (pôvodne rímsko-katolícky kostol, 
ktorý bol darovaný gréckokatolíkom a po násilnej 
likvidácii grécko-katolíckej cirkvi v roku 1950 ho 
prevzala pravoslávna cirkev).    
 
 
 
 
 
 
 
 
22.6.2018: Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II. 
- nominálna hodnota: 1,70€ (malý tlačový list so štyrmi známkami) 
- výtvarný návrh známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová 
- rytec známky: Mgr. art. Jozef Česla 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s PTC Praha, a.s.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 80.000 kusov  

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

Dňa 1. júla 1618 v Dóme 
sv. Martina v Bratislave koru-
novali za uhorského kráľa Fer-
dinanda II. z tzv. vnútrorakús-
ko-štajerskej vetvy Habsburgovcov. Na trón nastúpil 
už o necelý rok po smrti svojho bratranca, 
bezdetného Mateja II., v marci 1619. Ferdinand mal 
v tom čase už 41 rokov, bol ženatý so svojou 
sesternicou, bavorskou princeznou Máriou Annou, a 
bol otcom siedmich detí. Druhé manželstvo s 
mantovskou princeznou Eleonórou Gonzagovou 
(korunovaná roku 1622) zostalo bezdetné. 

O Ferdinandovu výchovu sa starala prísne 
katolícka matka a jezuiti. Pod ich vplyvom sa z 
mladého muža stal hlboko zbožný, morálne pevný a 
presvedčený katolík, čo v plnej miere charakte-
rizovalo aj jeho vládu. Aj keď on sám neznášal vojnu 
a bojiská, celé obdobie jeho panovania poznamenal 
vojenský konflikt, ktorý zachvátil prakticky celý 
kontinent a do dejín vošiel ako tridsaťročná vojna. 
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 Ferdinand sa ako nekompromisný bojovník 
proti protestantizmu výraznou mierou pričinil o 
vystupňovanie náboženských a politických 
konfliktov v Čechách. Pri svojej korunovácii za 
českého kráľa v júni 1617 sľúbil dodržiavať 
privilégiá českých stavov, ale svoj sľub nedodržal. 
Nezhody medzi stavmi a kráľom v máji 1618 
vyústili do defenestrácie cisárskych miestodržiteľov 

z okien paláca na pražských Hradčanoch. Tento akt sa stal 
symbolickým začiatkom vojny. České stavy detronizovali 
Ferdinanda, 
za kráľa si 

zvolili Fridricha Falckého, na stranu 
ktorého sa postavili aj uhorské 
stavy na čele s Gabrielom Betle-
nom. Postupne sa do konfliktu 
zapájali ďalší panovníci európ-
skych krajín. Ferdinand II. 
zanechal svojmu synovi a nástup-
covi krajinu v hlbokej kríze, 
hospodársky vyčerpanú v dôsledku 
vojen, ktoré trvali ešte ďalšie 
desaťročie. 
 K edícii okrem FDC vyšiel aj 
pamätný list. 
 
1.6.2018: Bratislavské zberateľské dni 2018 
Poštový lístok s prítlačou: 277 CDV 267/18 
Autor prítlače: Adrian Ferda 
Náklad: 1.800 kusov 

Na prítlači sú veže Michalskej brány a Dómu sv. Martina 
(prvá veža je starej radnice).  
 
 
Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
23.5.2018: Pražský hrad: Francesco da Ponte 
- nominálna hodnota: 32.- Kč  
- autor rytiny: Miloš Ondráček 
- technika tlače: päťfarebná ocelotlač z plochých dosiek  

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

Námět: detail díla 
autora Francesco da Pon-
te – Obětování v chrámě 

Po úspěšných emi-
sích minulých let přichází 
emise PRAŽSKÝ HRAD 

2018 s dalším významným autorem obrazárny Pražského hradu. 
Po jménech jako např. Paolo Veronese, Lucas Cranach nebo 
Hans von Aachen je tímto autorem Francesco da Ponte, zvaný 
Bassano. Bassano byl malíř italské renesance, který se narodil v 
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Bassano del Grappa nedaleko Benátek v roce 1549. Své úspěchy získával tento malíř 
nejprve v Benátkách a pak i v celé Evropě. V drtivé většině svých prací se Francesco da 
Ponte snažil přiblížit pokud možno otcovskému stylu. V jeho motivech se mj. objevují 
biblická témata, alegorie měsíců a ročních období nebo například kompozice se zvířaty. 
Francesco da Ponte byl synem malíře Jacopo Bassana (1510-1592) a vnukem malíře 
Francesca da Ponte il Vecchia (1470-1539). 

 
20.6.2018: 100 let československé poštovní známky 
- nominálna hodnota: 27.- + 44.-Kč (aršík 
s dvoma známkami + 3 kupóny)  
- výtvarný návrh: Pavel Sivko 
- technika tlače: ofset 

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

Námět: motiv významných českoslo-
venských a českých známek autorsky v aršíku 
zpracovaných jako list alba. 

Československé poštovní známky jsou 
vydávané od 18.12.1918 až do současnosti. 
V roce 2018 tak oslaví 100 let od první česko-
slovenské známky. Mezi autory prvních česko-
slovenských známek jmenujme mimo jiné 
Alfonse Muchu (autor první československé 
známky), Maxe Švabinského, Jakuba Obrov-
ského, Vratislava Hugo Brunnera, Jaroslava 
Bendu nebo Karla Seizingera. Z prvních rytců 
poštovních známek jmenujme mimo jiné Karla 
Seizingera, Bohumila Heinze, Jaroslava Gold-
schmieda, Eduarda Karla, Jana C. Vondrouše 
nebo Karla Wolfa. První československé 
poštovní známky jsou výplatní známky s 
obrazem Hradčan od autora Alfonse Muchy. 

Československá a následně česká známková 
tvorba si velice zakládá na výběru špičkových 
autorů a tradiční výrobě známek. Díky této 
kombinaci patří československá a následně česká 
známková tvorba k nejlepším na světě. Na tvorbě 
československých známek se podíleli významní 

grafici, malíři a rytci jako například Oldřich Kulhánek, Karel 
Svolinský, Jiří Švengsbír, Cyril Bouda, Ladislav Jirka, Josef 

Herčík nebo Bedřich Housa. 
Na aršíku sú známky i s náboženskou tematikou.  
 
V marci a v júni vydala Česká 

pošta (PostFila) dva lístky s nábožen-
skou tematikou. Prvý k Medzinárodnej 
predajnej výstave v Mníchove (mníchov-
ský Dóm) a druhý k Bratislavským zbera-
teľským dňom (bratislavský Dóm).  
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Kronika SV. GABRIELA 
 
- niečo filatelisticky pekného je z veľkonočnej pošty (Slovinsko, Poľsko a Česká republika) 
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- viaceré pozdravy prišli z Rakúska, no tiež i pekný pozdrav z Milanofilu 2018 
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- a opäť niečo z gabrielistickej dielne z Močenka a tiež i z Bardejova 
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 Sv. Benedikt – Nursia a Európa 
 
 Len pred pár dňami som sa vrátil z týždennej cesty po Taliansku. Tentokrát sme si 
zvolili pamiatky, ktoré možno nie sú až tak navštevované zahraničnými turistami. Zvlášť 
ma oslovila Nursia – rodisko sv. Benedikta, mnícha, spolupatróna Európy. Tu už v 14. 
storočí vznikla nad jeho rodným domom gotická bazilika. Ročne ju navštívilo vyše 50.000 
pútnikov. Obdivovali jej krásu. Dnes však z tejto baziliky je veľké rumovisko. V októbri 
2016 ju zničilo zemetrasenie (ostal len portál baziliky).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tomto mieste ma oslovila socha sv. 
Benedikta, ktorá na námestie bola osadená len 
dva roky pred zemetrasením (v októbri 2014) 
pri 50. výročí vyhlásenia sv. Benedikta za 
patróna Európy pápežom Pavlom VI. Sv. 
Benedikt ukazuje na baziliku a akoby chcel 
dnešnej Európe povedať: Tu na mieste môjho 
rodného domu ste postavili krásnu baziliku, 
ktorú ste zasvätili mne. Ľudia prichádzali, aby 
ju obdivovali, aby sa v nej modlili. Predsa 
padla. Boh ju neušetril. Čo Európa, ktorej som 
spolupatrónom? Je bohatá, mohutná ale i pyš-
ná a hriešna. Ušetrí ju Boh? Dajte si pozor! 

JV 
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Vkusne riešená pozvánka na stretnutie Klubu Fera Horniaka, ktoré sa uskutočnilo 
23.6.2018 v Nitre. 

 
 

Platba členských príspevkov: 

Za rok 2017 si doplatili členský príspevok ďalší členovia s evidenčným číslom: 174, 
175, 176. 

Za rok 2017 ostalo nezaplatených ešte 11 príspevkov (ev. čísla: 48, 52, 82, 97, 
103, 111, 123, 127, 161, 165, 167). 

Za rok 2018  už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 3; 10; 
13; 14; 16; 19; 21; 22; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 40; 45; 49; 51; 53; 59; 62; 65; 66; 70; 71; 
72; 74; 75; 78; 80; 83; 84; 85; 88; 92; 99; 102; 106; 113; 124; 125; 126; 128; 130; 134; 
135; 137; 138; 139; 141; 143; 147; 149; 150; 151; 152; 153; 155; 156; 157; 159; 160; 
162; 163; 166; 169; 170; 171; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 184. 

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

 
Členská základňa SSG – stav k 20.7.2018 

V našich radoch vítame nového člena SSG: 

184. HORVÁTH  Emil RNDr, CSc.., 972 13 NITRIANSKE  PRAVNO, Pionierska 372/23 
 Modliace sa ruky 

Novému členovi želáme  hodne potešenia i poučenia z kresťanskej filatelie - 
veríme, že sa bude medzi nami dobre cítiť a členstvo v SSG bude pre neho prínosom. 

Ku dňu 4.7.2018 je celkový počet členov v SSG 105 (SR – 95, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1) 
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