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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

55.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční v sobotu 20.októbra 2018 v Hlohovci vo františkánskom kláštore 
(Františkánske nám. 1) s týmto programom: 

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

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

  11.30 – výmena filatelistického materiálu 
 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Hlohovci sa stretáme už po piatykrát. Verím, že stretneme sa opäť v hojnom 
počte a stretnutie bude vydarené. 
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.  
 Mapku Hlohovca s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale bulletinu.  
 
 
 Milí priatelia! 
 
 Po letných horúcich dňoch prišlo ochladenie a ozvala sa jeseň. V septembri zvykne 
ožívať i naša záľuba a mnohí už iste čakáte na ďalšie číslo nášho bulletinu. Čo je nové? 
 Vlastne sú to len dva mesiace, čo ste dostali posledné číslo, no predsa sa niečo 
nového nazbieralo. I počas prázdnin a dovoleniek filatelia „fungovala“. Mali sme v Prahe 
Svetovú výstavu poštových známok Praga 2018, začiatkom septembra i Sběratela. 
Potešilo ma, že dovolenku ste i filatelisticky spojili a podelili sa článkom do bulletinu 
(J.Iglárová, Ľ.Tarabová). V čísle nájdete i články K.Vydrovej a M.Šajgalíka a samozrejme 
i naše tradičné rubriky a moje doplnky. 
 Popri tom, že ešte stále nie som úplne presťahovaný a práce okolo fary pokračujú 
a birmovka je už o niekoľko dní, aj ja som si našiel aspoň trochu času na filateliu. Bol som 
na výstave v Prahe, navštíviť gabrielistov v Nemecku i na inaugurácii v rakúskom  
Frauenkirchen (niečo a tom nájdete na ďalších stránkach bulletinu). Napokon i toto 
číslo bulletinu, ktoré ešte pred týždňom vyzeralo, že pomaly ani nebude sa naplnilo na 28 
strán. Ďakujem všetkým, ktorý prispeli svojim článkom.    

Deň pred našim jesenným stretnutím – v piatok 19.októbra – vychádza známka z 
emisie Umenie „Ikona Krásnobrodskej Panny Márie“ k 200. výročiu založenia prešovskej 
gréckokatolíckej eparchie. Inaugurácia známky však bude až 10.novembra 2018 
v Prešove v rámci 27.ročníka Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu. Bližšie informácie zatiaľ nemám, no budem informovať na našej webovej stránke. 

Chcem tiež poďakovať všetkým, ktorí nás podporili 2%-mi dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb. Toho roku nám nabehlo zatiaľ na účet z tejto akcie 905.-€. Všetkým 
Pán Boh zaplať a verím, že i v budúcich rokoch nájdeme štedrých darcov (či už cez túto 
akciu, či cez iné sponzorské dary). 
  Tiež chcem vás poprosiť, aby ste si skontrolovali, či máte zaplatené členské za 
tento rok (na predposlednej stránke sú uvedené členské čísla tých, ktorí už majú 
zaplatené) a prípadne doplatili. Na stretnutí v Hlohovci už si môžete zaplatiť členské aj na 
budúci rok. Opäť evidujeme neznámu platbu z mena Mariana Masárová (20.-€) 

Pri sťahovaní do novej farskej budovy som našiel i viacero filatelistických publikácií 
i zásobníkov. Do Hlohovca sa ich budem snažiť priniesť (je toho pomerne mnoho, takže 
aspoň časť prinesiem). Takže treba prísť a zobrať si tieto veci. Myslím, že mnohých 
potešia. 

Prajem vám všetkým príjemné chvíle pri čítaní bulletinu. Teším sa na stretnutie 
s vami v Hlohovci 

Ján Vallo, predseda SSG 
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Maďarskí svätí a blahoslavení  -  VI. emisia 
 

V roku 2018 Maďarská pošta pokračuje v emisii známok „Maďarskí svätí 
a blahoslavení“ a predstavuje nám pekný hárček s tromi svätými, na ktorých sú 
sv. Svorad-Andrej, sv. Beňadik a bl. Maurus. Ich vyobrazenia na známkach pochádzajú 
zo zbierok starých tlačí uložených v Národnej Séčeniho knižnici v Budapešti. 

V stredovekom Uhorskom kráľovstve boli zoborskí mnísi prvými svätcami. Podľa 
tradície boli vyhlásení za svätých v júli 1083, pred mučeníkmi Gellértom so spoločníkmi, 
kráľom Štefanom a princom Imrichom. Legendu zaznamenal blahoslavený Maurus, 
biskup v Päťkostolí (Pécs).  

Svätý Svorad – Andrej 
prišiel do Uhorska pravdepo-
dobne z poľského územia za 
vlády sv. Štefana. Svoje rehoľ-
né meno dostal v benediktín-
skom Zoborskom kláštore blíz-
ko Nitry. So súhlasom opáta 
kláštora Filipa opustil kláštor, 
stal sa pustovníkom, zároveň 
tvrdo pracoval pri klčovaní lesa. 
Držal prísny pôst a v období 
veľkého pôstu zjedol denne 
jeden orech. Málo spal a aby 
nechcene nezaspal, pripravil si 
špeciálne pomôcky – napríklad zaostrené trstiny. S veľkou pravdepodobnosťou bol v roku 
1009/1010 pochovaný v Kostole sv. Emeráma v Nitre. Uctievali ho ako svätca. Je 
patrónom mesta Nitra. 

Svätý Beňadik bol žiakom Andreja a tiež mníchom v Zoborskom kláštore. Po smrti 
svojho učiteľa s povolením opáta nastúpil na jeho miesto a vo všetkom prevzal životný 
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štýl Andreja. Po troch rokoch ho zavraždili zlodeji, ktorí hľadali poklady. Jeho mŕtve telo 
hodili do Váhu. Keď ho našli, bol pri ňom orol, ktorý ho strážil. Pochovali ho v Nitre vedľa 
Andreja. Miesto ich odpočinku je od začiatku 12. storočia biskupským katedrálnym 
chrámom. Dnes sa rakva oboch svätcov nachádza v kaplnke za oltárom Snímania z kríža 
a sem rovnako ako aj k zrúcanine Zoborského kláštora putujú slovenskí a maďarskí 
katolíci z Nitry a okolia. Takto osobnosti svätcov a ich pôsobenie spája mostom Cirkvi 
troch stredoeurópskych štátov. Svätý Svorad-Andrej a svätý Beňadik sú patrónmi 
Nitrianskej diecézy.  

Blahoslavený Maurus sa narodil okolo roku 1000 v Uhorsku. Stal sa mníchom 
v Pannonhalme, od roku 1036 bol biskupom v Päťkostolí (Pécs), kde dokončil budovanie 
biskupstva. Bol jedným z troch biskupov, ktorí korunovali Ondreja I. v Stoličnom 
Belehrade (Székesfehérvár). Jeho parafu nájdeme na zakladajúcej listine opátstva Tihany 
v roku 1055, on posvätil opátstvo v Szekszárde. Bl. Maurus bol prvým uhorským 
spisovateľom, ktorý napísal v latinčine životopis pustovníkov Andreja a Beňadika. Zomrel 
v roku 1070. Jeho uctievania schválil v roku 1848 pápež Pius IX. a od roku 1925 je 
patrónom Péčskej diecézy. 

text Maďarskej pošty preložila Ing. Katarína Vydrová 
 
 

Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov 
 

Veriaci ľud sa už od tých najdávnejších čias, najmä od Efezského koncilu v roku 
431, s osobitnou úctou vinie k Panne Márii. Kresťania pri mnohých príležitostiach zistili 
všemocnú pomoc Panny Márie, a preto i v Loretánskych litániách nachádzame invokáciu 
Panna Mária Pomocnica kresťanov. 

Ako sviatok sa začal sláviť od roku 1814 a pripomína nám ťažkú dobu počas Na-
poleonovej vlády, keď pápež Pius VII. bol zajatý a väznený od 6.7.1809 do marca 1814.  

Od roku 1804 Napoleonova moc 
rástla a jedným z jeho prejavov bolo, že sa 
vyhlásil za francúzskeho cisára. Vo februári 
1809 obsadil Rím, v máji zbavil pápeža Pia 
VII. svetskej moci a zvyšky pápežského 
štátu sa stali súčasťou Francúzska. Pius 
VII. uvalil na všetkých lúpežníkov Petrovho 
dedičstva exkomunikáciu. Nahnevaný 
Napoleon dal pápeža v júli 1809 zatknúť 
a internovať do izolácie v Savone pri Jano-
ve. Po troch rokoch bol Pius VII. deportova-
ný do Francúzska. Po katastrofálnom ťaže-
ní Napoleona do Ruska, sa pápež mohol 
vrátiť do Ríma a 24. mája 1814 bol za 

veľkého jasotu Rimanov uvítaný vo „večnom meste“. 
Pius VII. počas svojho väznenia zveroval seba i celú Cirkev do ochrany Panny 

Márie a ona ho nesklamala. Z vďačnosti za návrat do Ríma 
zaviedol sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov a slávenie 
bolo ustanovené na 24. mája, na deň návratu Pia VII. do 
Ríma. 

Celé kontinenty a národy majú Pannu Máriu Pomocnicu 
kresťanov ako nebeskú patrónku napr.: Austrália od r. 1844, 
Poľsko. O úctu k Pomocnici kresťanov sa zvlášť zaslúžil sv. 
Ján Bosco, vďaka ktorému stojí v Turíne nádherná bazilika 
zasvätená Panne Márii Pomocnici kresťanov.  

V zbierkach Slovenského národného múzea sa nachádzajú obrazy Panny Márie 
Pomocnice kresťanov. Na týchto obrazoch Panna Mária sedí s Ježiškom v náručí, na 
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hlave má priesvitný závoj stiahnutý do čela. Tieto diela vychádzajú z obrazu nemeckého 
renesančného maliara Lucasa Cranacha st. (1472 – 1553). Aká je v krátkosti história 
tohto obrazu? 

V roku 1611 pasovský arcibiskup Leopold, brat cisára Ferdinanda II., bol na 
oficiálnej návšteve v Drážďanoch. Tam mu saské veľknieža ponúkol možnosť vybrať si 
jeden z jeho obrazov ako dar. Arcibiskup si vybral Madonu s dieťaťom od  Lucasa 
Cranacha a po návrate domov obraz umiestnil do svojej súkromnej kaplnky. Vždy, keď 
šiel na cesty, vzal si obraz so sebou. Bola to jeho Panna Mária Pomocnica. V roku 1622 
dal dekan pasovského Dómu urobiť kópiu obrazu. Tam v súkromnej kaplnke sa začali 
zázračné zjavenia. V roku 1625 bol dekanov obraz premiestnený do Innsbrucku. Obe 
miesta sa hneď stali pútnickými miestami. Čoskoro začali vznikať kópie obrazu hlavne 
v Rakúsku, južnom Nemecku, ale aj v Čechách.  

Zázračný obraz Panny Márie Pomocnice, dielo Lucasa 
Cranacha, sa dnes nachádza na vysokom oltári v Katedrále 
sv. Jakuba v Innsbrucku. Rakúska pošta dňa 17. 3. 1989 pri 
príležitosti 25. výročia diecézy Innsbruck vydala známku, na 
ktorej je tento milostivý obraz Panny Márie Pomocnice (Mi 
1945).  

Na záver sa vráťme k pápežovi Piovi 
VII., služobníkovi Božiemu (1742 - 1823), 
pontifikát r. 1800 – 1823:  (Mi 299, Vatikán 
r.1958). Pápež Pius VII. po návrate 
z Francúzska prostredníctvom buly dňa 
7.7.1814 obnovil na celom svete 
Spoločnosť Ježišovu. 

Ďalšie rozhodnutie Pia VII. sa týkalo Slovenska, keď v roku 
1818 zriadil Prešovskú gréckokatolícku eparchiu, ktorú zriadil 
odčlenením od Mukačevskej eparchie. Urobil tak bulou nazvanou 
Relata semper – Rozhodnutie navždy. U nás na Slovensku teda 
slávime 200. výročie a pri tej príležitosti vyjde v emisii „Umenie“ dňa 19.10.2018 známka 
v nominálnej hodnote 1,40 €, na ktorej bude vyobrazená zázračná Ikona Krásnobrodskej 
Bohorodičky. To však už je téma pre ďalší článok 

Ing. Katarína Vydrová 
 
 

Komunita Sant´Egidio – 50 rokov od vzniku – 10 rokov na Slovensku 
 

Príbeh Komunity sa začal písať v roku 1968 v Ríme. V 
tomto roku, ktorý bol plný zmien, veľkých protestov a štrajkov v 
celej Európe, sa skupina študentov okolo gymnazistu Andreu 
Riccardiho rozhodla tiež urobiť niečo revolučné. Rozhodli sa žiť 
Evanjelium v praxi, a preto sa zamerali na ľudí z periférie Ríma - 
prevažne utečencov z južných častí Talianska, ktorí žili v absolútnej 
chudobe v slumoch. Prvá kresťanská komunita opísaná v Skutkoch 
apoštolov a život sv. Františka z Assisi boli prvými opornými bodmi 
Komunity. Dnes je Komunita Sant´Egidio rozšírená vo viac ako 
70 krajinách sveta a má viac ako 60.000 členov. Komunita je 
známa na medzinárodnej úrovni vďaka svojim sociálnym, kultúrnym a humanitárnym 
projektom a predovšetkým vďaka mnohým programom vedeným v prospech najchudob-
nejších. Všetci členovia Komunity sú dobrovoľníci. 
 Na Slovensku pôsobí Komunita od septembra 2008. Stretávajú sa pravidelne pri 
spoločnej modlitbe a pri službe chudobným, najmä ľuďom bez domova. Prichádzajú za 
nimi s pripraveným jedlom a dobrým slovom, v snahe o priateľstvo. Ich najväčšou 
chudobou často nie je materiálny nedostatok, ale práve samota, a tak na túto najväčšiu 
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potrebu odpovedajú svojou prítomnosťou a priateľstvom. Ich služba vychádza zo snahy 
žiť evanjelium konkrétnym spôsobom. Zobrali si vážne slová: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40). A tak hľadajú 
tvár Pána nielen v modlitbe, ale aj v konkrétnej službe chudobným. Dnes komunita 
pôsobí v Bratislave, Topoľčanoch, Banskej Bystrici a Nitre. 

  V podvečer 11.mar-
ca 2018 pápež František 
navštívil Komunitu v rímskej 
časti Trastevere, odkiaľ sa 
Komunita rozšírila do celé-
ho sveta. Práve v Bazilike 
Santa Maria in Trastevere, 
kde sa stretnutie konalo, sa 
Komunita pravidelne schá-
dza pri modlitbách. Prítom-
ný bol aj zakladateľ Komu-
nity prof. Andrea Riccardi, 
aj súčasný prezident prof. 
Marco Impagliazzo. Svätý 
Otec inšpirovaný podoben-
stvom o talentoch z Matú-
šovho evanjelia (Mt 25, 14-

30), ktoré zaznelo v liturgii slova, okrem iného povedal: „Modlitba, chudobní a pokoj: to je 
talent Komunity, ktorý dozrieval 50 rokov. Dnes ho s radosťou prijímate znovu. V 
podobenstve však sluha ukrýva talent do jamy a ospravedlňuje to takto: «Bál som sa, a 
preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi». Tento muž nevedel investovať talent do 
budúcnosti, lebo si nechal radiť strachom. Svet dnes častokrát obýva strach; a - ako 
hovoril profesor Riccardi - aj hnev, ktorý je bratom strachu. Je to starobylá choroba: v 
Biblii sa častokrát opakuje pozvanie k tomu, aby sme nemali strach. Naša doba tvárou v 
tvár rozsiahlym dimenziám globalizácie pozná veľké obavy. A strachy sa častokrát 
sústreďujú práve na toho, kto je cudzinec, kto je od nás odlišný, chudobný, akoby bol 
nepriateľom. Národy si vytvárajú rozvojové plány vedené bojom proti týmto ľuďom. 
Bránime sa týmto osobám, mysliac si, že takto uchránime to, čo máme alebo to, čím sme. 
Atmosféra strachu môže nakaziť aj kresťanov, ktorí tak, ako ten sluha z podobenstva, 
ukrývajú prijatý dar: neinvestujú ho do budúcnosti, nedelia sa oň s druhými, ale 
zachovávajú ho pre seba. „Ja patrím k tomuto združeniu, ja som z tejto komunity...“ – a 
takto si maskujú život a nenechávajú talent rozkvitnúť. Ak sme sami, ľahko sa nás zmocní 
strach. Avšak vaša cesta vás orientuje k tomu, aby ste na budúcnosť hľadeli spoločne: 
nie osamote a nie pre seba. Spoločne s Cirkvou. Osožil vám veľký impulz ku 
komunitnému životu a k bytiu Božím ľudom; podnet, ktorý vyšiel z II. vatikánskeho 
koncilu, ktorý zdôrazňuje: «Bohu sa však zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého 
osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud» (Lumen gentium, 9). 
Vaša komunita, zrodená na konci 60. rokov minulého storočia, je dcérou koncilu, jeho 
odkazu a jeho ducha. Budúcnosť sveta sa zdá byť neistá, to vieme, počujeme to každý 
deň v televíznych správach. Pozrite, koľko otvorených vojen! Viem, že sa modlíte za 
pokoj a pracujete v jeho prospech. Pomyslime na bolesť sýrskeho ľudu, milovaného a 
mučeného sýrskeho ľudu, ktorého utečencov ste v Európe prijali prostredníctvom tzv. 
„humanitárnych koridorov“. Ako je možné, že po tragédiách dvadsiateho storočia je 
možné opäť upadnúť do rovnakej absurdnej logiky? Avšak Pánovo slovo je svetlom v 
tmách a dodáva nádej pokoja, pomáha nám nemať strach, ani zoči-voči sile zla.“ 
 Talianska pošta k jubileu komunity Sant´Egidio vydala 1.septembra 2018 poštovú 
známku v nominálnej hodnote „B“ (1,10€). 

spracoval JV 
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Angelo Sechi – 200.výročie narodenia 

Mária Gaetana Agnesi – 300.výročie narodenia 
 
 Pod názvom „veda a viera“ vydala Vatikánska pošta 6.septembra 2018 sériu dvoch 
známok: pátra Angela Sechiho a Máriu Gaetanu Agnesi. Podobne i Talianska pošta 
vydala známky k týmto osobnostiam pôvodom z Talianska (A.Sechiho 28.6.2018 
a M.G.Agnesi 8.3.2018). Čím vošli do histórie? 
 Angelo Secchi: V 19. storočí poverovali pápeži astronomic-
kými pozorovaniami a výskumom jezuitov v Collegio Romano. 
Synovia sv. Ignáca z Lojoly vybudovali vysokú vežu s ďalekohľadmi 
– od r. 1774 smelo toto vedecké zariadenie niesť názov „Pápežské 
observatórium“. Na Rímskom kolégiu pôsobil od r. 1850 páter 
Angelo Secchi, jeden z najvýznamnejších astronómov novoveku 
a zakladateľ astrofyziky.  

Angelo Secchi sa narodil 29. júna 1818 v talianskom Reggio 
Emilia. Už vo veku 15 rokov vstúpil do rehole jezuitov. Veľmi 
nadanému študentovi dovolili okrem bežného štúdia filozofie 
a teológie aj štúdium astronómie. V Lorete už čoskoro prednášal ako profesor matematiky 
a fyziky. Revolúcia v Pápežských štátoch (1848/49) prinútila jezuitov opustiť výsostnú 
oblasť Svätého Otca. V exile pracoval Secchi na observatóriách v Stonyhurste v Anglicku 
a na kolégiu Georgetown Colleges vo Washingtone, D.C. 

 V roku návratu pápeža do Večného mesta (1850) mu bolo zverené observatórium 
kolégia Collegio Romano. On bol prvý, kto zaviedol spektrálnu analýzu do astronomic-
kého výskumu a hviezdy klasifikoval podľa ich vlastného farebného spektra. Secchi sa 
smerodajne podieľal na objavení pravej povahy nebeských telies a stavu hviezdnej hmoty 
vo vonkajších vrstvách hviezd. Ďalej sa zaoberal vplyvom Slnka na zemskú atmosféru, 
ako aj jeho elektrickým javom. Venoval sa aj Mesiacu a Marsu. Neskôr dokonca po ňom 
pomenovali aj kráter na Mesiaci. 
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Neúmyselne sa pod jeho vplyvom vyvinul aj nový druh románu o budúcnosti. Pri 
vypracovávaní mapy Marsu označil línie, ktoré spájali tmavé body planéty, ako „canali – 
kanály“. U „Syrtis Major Planitia“ videl „Atlantický kanál“, v inom regióne „Franklinov 
kanál“. Secchi špekuloval o tom, že to mohli byť prirodzené toky vody – ako bol napríklad 
„Lamanšský prieplav“. Publikácie jeho doby potom viedli hypotézy astronóma až do 
dobrodružných záverov, čoskoro sa hovorilo o umelých stavbách, ktoré vytvorili 
mimozemšťania. Ešte pred niekoľkými rokmi si ezoterický časopis kládol otázku: „Vedel 
páter Secchi viac?“ 

Od objavenia „kanálov“ na Marse pátrom Angelom Secchim SJ je Svätý stolec 
zapojený do skúmania štvrtej planéty Slnečného systému. Vatikánske observatórium v 
Castel Gandolfe vlastní jednu z najväčších zbierok meteoritov na svete. Zbierka, ktorá sa 
uchováva v „Specola Vaticana“, obsahuje až 1020 meteoritov zo 448 rôznych nálezísk. 
Mnohé z týchto meteoritov dokazujú svoj pôvod z Marsu. 

Jeden z nich je veľmi zriedkavý kus: kamenný meteorit – achondrit, s hmotnosťou 
15,7 gramov. Tento meteorit zo zbierky Vatikánu poskytol mimoriadny prínos k výskumu 
vesmíru. Použili ho na skúmanie Marsu a slúžil na to, aby sa kamera pre misiu 
„Pathfinder-Mission“, bývalý projekt centra NASA, naladila na červenú planétu.  
 V roku 1870 prevzala talianske kráľovstvo zbytky pápežského štátu a vládni 
úradníci sa pokúšali zmocniť i observatória, ktorému šéfoval Secchi. On dôrazne 
protestoval proti tomuto a napriek veľkorysým vládnym ponukámodietol sľúbiť oddanosť 
kráľovstvu namiesto pápežovi. Talianska vláda sa ho neodvážila odvolať a Secchi ostal 
riaditeľom až do svojej smrti 26.februára 1878.  
 Maria Gaetana Agnesi bola talianska matematička, 
filozofka, teologička a humanitárka. Bola prvou ženou, ktorá 
napísala príručku matematiky a prvá žena, ktorú v roku 1750 Pápež 
Benedikt XVI vymenoval za profesora matematiky na univerzite v 
Bologni. Bola nielen matematickým géniom, ale tiež sa ukázala ako 
veľmi milá a nábožná žena, ktorá sa podieľala na pomoci ľuďom a 
šírení viery.  

Maria Gaetana Agnesi sa narodila 16.mája 1718 v Miláne v 
bohatej a gramotnej rodine. Veľmi skoro bola uznávaná ako 
zázračné dieťa. Vo veku päť rokov hovorila okrem rodnej taliančiny 
aj francúzsky a v deviatich rokoch ovládala latinčinu, nemčinu, gréčtinu, hebrejčinu 
a španielčinu. Keď dosiahla dvanásť rokov zasiahla ju choroba, ktorú nikto nedokázal 
identifikovať. Lekári určili ako príčinu jej nadmerné čítanie a štúdium a ako liečbu jej 
odporúčali jazdu na koni a tanec. Tancovanie a jazda na koni nefungovali a Mária stále 
trpela kŕčmi, takže jej odporučili, aby všetko praktizovala s mierou. 

V Taliansku, kde mala renesancia svoj pôvod, boli ženy bežnou súčasťou 
akademického sveta. Intelektuálne ženy boli obdivované mužmi a nikdy neboli zosmieš-
ňované za to, že sú vzdelané. Tento postoj umožnil talianskym ženám zúčastňovať sa na 
umení, medicíne, literatúre a matematike. Maria Gaetana Agnesi bola jednou z najdôleži-
tejších a mimoriadnych osobností v matematike v priebehu 18. storočia. V roku 1738 
uverejnila zbierku komplexných esejí o prírodných vedách a filozofii nazvaných 
Propositiones Philosophicae, založených na diskusiách intelektuálov, ktorí sa 
zhromažďovali v dome jej otca.  

Do veku dvadsiatich rokov začala pracovať na najdôležitejšej práci zaoberajúcej sa 
analýzou diferenciálnych a integrálnych počtov. Hovorí sa, že ju začala písať ako 
učebnicu pre svojich súrodencov. Keď bola jej práca v roku 1748 publikovaná, bola to 
jedna z prvých a najkompletnejších prác na túto tému. Veľký prínos Márie k matematike s 
touto knihou spočíval v tom, že priniesla diela rôznych matematikov spoločne, veľmi 
systematickým spôsobom a s vlastnými interpretáciami. Kniha sa stala vzorom jasnosti 
a bola použitá ako učebnica. Po tom, čo matka zomrela, sa jej otec Pietro Agnesi, 
obchodník s hodvábom, znovu oženil a Mária sa stala najstaršou z 23 detí. Okrem 
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vlastných hodín a prednášok mala v podstate povinnosť vychovávať svojich súrodencov. 
Táto služba jej znemožnila robiť to, po čom tak veľmi túžila, a to stať sa rehoľnou sestrou. 
Napriek tomu, že Agnesi bola považovaná za krásnu a jej rodina bola považovaná za 
jednu z najbohatších, nemala záujem o manželstvo. V tom čase už bola veľmi zbožná 
a pýtala si od otca povolenie vstúpiť do kláštora. Otec bol zhrozený, že jeho 
najobľúbenejšie dieťa by ho malo opustiť a veľmi ju prosil, aby zmenila svoje rozhodnutie. 
Mária súhlasila, že ostane žiť v otcovom dome, ale za troch podmienok, a to: že môže 
chodiť do kostola kedy si len želá, že sa bude obliekať jednoducho a skromne a že sa 
nezúčastní žiadnych bálov, divadiel a zábav. Otec jej teda dovolil, aby svoj život žila ako 
v kláštornom prostredí. 

Keď v roku 1752 jej otec zomrel, uskutočnila svoj dlhoročný sen venovať sa štúdiu 
teológie a charitatívnej práci. Všetok svoj čas venovala výhradne dobročinnej práci 
a štúdiu náboženstva. Mária použila všetky svoje peniaze na zriadenie hospicov 
a chudobincov pre chudobných a trpiacich, beznádejne chorých a dementných ľudí. 
Najprv začala v dome svojho zosnulého otca a neskôr zriadila hospice aj na iných 
miestach. 

Maria Gaetana Agnesi zomrela 9. januára 1799 vo veku 80 rokov v úplnej chudobe 
v jednom chudobinci, ktorý sama riadila. 

preklad K.Jakubíková, spracoval JV 
 
 

Najstaršia cyrilo-metodská známka na svete? 
 
Filatelistický exponát (súťažný) je dielom, ktoré autora neustále provokuje 

o doplnenie, vylepšenie... Tak aj s jeden z mojich prvých, nazvaný „Vďaka Vám, sv. Cyril 
a Metod“, je už neviem koľkou variantou, ale viem, že ju opäť prerobím, že nie je 
konečnou. Podobne, ale už menej intenzívne, je to aj s ostatnými exponátmi, zameranými 
na našu históriu, najmä na Nitru. Takéto exponáty filatelistickým spôsobom mapujú 
a návštevníkovi výstavy približujú počiatky jej písaných dejín. Pripomínajú osudy krajiny 



 11 

našich predkov, aj dianie konkrétne v Nitre. Na jednotlivých listoch „ožívajú“ 
a spoznávame vtedajšie osobnosti aj ich skutky. Ide najmä o obdobie, keď ešte za života 
sv. Metoda (od roku 869 arcibiskup veľkomoravsko-panónsky a pápežský legát), rímsky 
pápež Ján VIII. zriadil v r.880 v Nitre biskupstvo, ktoré podľa dostupných a publikovaných 
dokumentov bolo prvým v stredovýchodnej Európe. Podľa dochovaných archívnych 
záznamov, ďalšie biskupstvá vznikali postupne v Poznani v roku 968, v Prahe 973, 
v Ostrihome okolo r. 1000, v Olomouci 1063... 
    Skutočnosť, že Nitra – 
matka slovenských miest sa 
stala sídlom biskupstva, filatelis-
ticky vynikajúco dokumentuje 
FDC 37 vydaná 20.7.1994. Na 
známke je kráľ Svätopluk podľa 
návrhu akademického maliara 
Tibora Bártfaya (rodák z Nitry, 
kde mal aj ateliér). Prvoradý 
z pohľadu témy tohto článku tu 
nie je Svätopluk, ktorý mal 
bohatú korešpondenciu s pápež-
mi, ale jednoznačnou dokumen-
táciou je odtlačok rytiny na 
obálke prvého dňa vydania. Čo 
znázorňuje? Autor grafiky T. 
Bártfay tu zobrazil krížik a nad ním text. Tento 
bronzový krížik z náleziska vo Veľkej Mači sa 
nádherne vynímal na 10-korunovej minci 
Slovenskej republiky z roku 1993 platnej až do 
prechodu na Euro menu. V texte nad krížikom, T. 
Bártfay cituje prvé slová pápeža Jána VIII. z buly 
„Industriae tuae“, vydanej v júni roku 880. Bula 
začína slovami "Dilecto filio Sfentopulcho, glorioso 
comiti" (Milovanému synovi Svätoplukovi, slávne-
mu kniežaťu)- takto oslovuje Svätopluka pápež 
v listine. V európskom priestore toho obdobia, bol 
Svätopluk považovaný za rovnocenného s fran-
ským panovníkom. Vážnosť, či váženosť vládcu 
našich predkov bola odrazom skutočnosti, že 
Svätoplukova ríša v tom čase dosiahla najväčšie-
ho rozmachu a nadobudla najväčšiu územnú rozlohu vo svojej histórii. Mapka jej územia 
v spracovaní podľa akademika Jána Dekana je zobrazená v spodnej časti hárčeka 
„Osobnosti Veľkej Moravy“ so známkami č. 236-239. Na tomto hárčeku vydanom 
4.7.2001 nachádzame fiktívne portréty Pribinu, Rastislava, Koceľa a Svätopluka v podaní 
akad. maliara Jozefa Baláža a ryteckom prepise akad. mal. Rudolfa Cigánika.  

    Prvá poštová známka zobrazujúca apoštolov sv. Cyrila 
a Metoda vydaná u nás, bola v emisii zo dňa 22. júna 1935. Séria 3 
známok s nominálnymi hodnotami 50 h (zelená), 1 Kč (achátovo 
červená) a 2 Kč (modrá) je v katalógu POFIS zaradená pod č. 292 – 
294. Pamätné známky boli vydané na uctenie slovanských 
vierozvestov pri príležitosti 1050. výročia smrti sv. Metoda. Na 
všetkých 3 známkach (rotačná oceľotlač) je jeden motív, dvojportrét 
podľa litografie moravského umelca Jana Köhlera.  

    Ale poďme k téme, uvedenej v nadpise a obrázku predmetnej celiny. Budem 
vďačný za každý ohlas a informáciu, upresnenie, ktoré dostanem, alebo ktoré bude 
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publikované na týchto stránkach, aby sme sa spoločne podelili s takými informáciami. Tak 
ako? Pozná niekto staršiu cyrilometodskú známku?   

Pri prehliadke starších pohľadníc z predvojnového obdobia, ma upútala známka s 
neznámym, predpokladal som, že cyrilo-metodským dvojportrétom, nalepená ku známke 
maďarskej kráľovskej pošty. Ďalšia zvláštnosť, ktorá zvýšila moju pozornosť, bola tá, že 

táto známka nebola maďarská. Ako to? Veď obe známky znehodnocuje jedna pečiatka, 
tak museli súčasne platiť obe. Nerobím si z toho ťažkú hlavu. Veď katalóg prezradí. 
Podľa známej maďarskej (Uhorskej) známky, nalistujem Maďarsko. Obraciam listy od 
prvého až po rok 1910, ktorý je na odtlačku pečiatky. Nič! Prehliadol som ju? Teraz už 
pozornejšie sledujem obrázky, ale s rovnakým výsledkom. Nevadí, podľa nápisu na 
cyrilo-metodskej, idem „na isto“ listovať stránky Rieky – Istrie (Fiume). Výsledok rovnaký. 
Nalistujem teda Chorvátsko. Známky v mojom starom katalógu Michel tu začínajú rokom 
1941! Odkiaľ sa vzala tá známka? Kto ju vydal? Ešte šťastie, že dnešná doba 
prostredníctvom internetu umožňuje donedávna neslýchané veci. Stačí len zadať správne 
zvolený príkaz. A dozvieme sa, že je to skutočná známka, je oficiálna. Bola vydaná v roku 
1905 v Chorvátsku, ako doplatná známka v hodnote 2 filíre. Zároveň vydali aj známku 
s trochu väčšími rozmermi, ale rovnakým námetom, v hodnote 40 filírov. Vytlačila ich 
tlačiareň Župčanje v neznámom náklade (Iný zdroj uvádza že známky boli vydané v roku 
1908). 

Nápis na známke „Prosvjetom slobodi“ je známym heslom 
biskupa Josipa Juraja Strossmayera- Prosvjetom k slobodi i Za 
vjeru i domovinu. Strossmayer (4.2.1815 – 8.4.1905) bol 
významný národovec, buditeľ chorvátskeho národa. Aj jeho 
pričinením, malo Chorvátsko na základe chorvátsko-uhorského 
vyrovnania v rokoch 1868 až 1919 čiastočnú vnútornú, cirkevnú, 
školskú aj súdnu autonómiu v rámci veľkého Uhorska. 
    Keď sa pozrieme na samotnú celinu, zelená známka 
maďarskej královskej pošty je v nominálnej hodnote 5 fillérov a 
doplatná - cyrilo-metodská známka v hodnote 2 filíre. Odtlačok 
podacej pečiatky Petrinja je zo dňa 10.apríla 1909. Mestečko, ktorého názov pochádza 
z latinského petrus (skala), sa nachádza v strednom Chorvátsku a v súčasnosti má 16 
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tisíc obyvateľov. Zásielka je adresovaná pani učiteľke Franjica Maurić žijúcej ďalej na 
severozápad, v obci Madžarevo (s 1.000 obyvateľmi), ktoré má dodávaciu poštu v blíz-
kom meste Novi Marof (13 tisíc obyvateľov), kam prišla zásielka v stredu 14.apríla 1909.  

   MVDr. Milan Šajgalík 
 
 
 Blahorečenie Anny Kolesárovej 
 
 V sobotu 1.septembra 2018 Slovensko získalo novú blahoslavenú. Stala sa ňou 
Anna Kolesárová, ktorú 22.novembra 1944 zastrelil vojak sovietskej armády. Šestnásť-
ročné dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. 

Dekrét o jeho mučeníctve schválil v marci pápež František. Ide o prvú laičku, ktorá 
je na Slovensku blahorečená. Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach blahorečili 
počas slávnostného obradu na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Podľa organizátorov 
sa na ňom zúčastnilo viac ako 30.000 ľudí. 

Anna Kolesárová sa narodila 14.júla 1928 vo Vysokej nad Uhom rodičom Jánovi 
a Anne rodenej Kušnírovej. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti 
prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila veľmi jednoducho a 
skromne v dobrej povesti a nevinnosti. Cez dobrú kresťanskú výchovu vyzrela v silnú a 
zrelú osobnosť. Pravidelne chodievala do kostola a na pobožnosti, pristupovala k 
sviatostiam. Rada sa modlievala svätý ruženec.  

Dňa 22.novembra 1944 večer prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej armády. 
Pri prehliadke domov vošiel opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa 
skrývala šestnásťročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. V tých dňoch sa 
obliekala do čiernych šiat po nebohej matke, aby tak budila dojem staršej ženy a chránila 
si svoju čistotu. Otec Anne povedal, aby dala vojakovi zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore 
do kuchyne. Po chvíli začal vojak na Annu naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek 
hrozbám, že ju zastrelí, odmietla a volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala 
naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a zakričal, aby sa 
rozlúčila s otcom. Hneď nato svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dve 
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rany. Anna zomrela pri zvolávaní mien Ježiša, Márie a Jozefa. Kvôli neutíchajúcim bojom 
v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné 
obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton Lukáč až 29.novembra 1944. Po 
cirkevnom pohrebe do matriky zomrelých zapísal poznámku: hostia sanctae castitatis 
(hostia svätej čistoty). Podrobnejší záznam o jej smrti urobil farár do farskej kroniky v 
Pavlovciach nad Uhom, kde dopísal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez zaváhania 
bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila k 
sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. Svedectvo podpísalo päť svedkov. 

 Neskoršia nepriaznivá spoločensko-politická situácia pre Cirkev na Slovensku 
neumožnila verejne sa zaoberať procesom blahorečenia Anny Kolesárovej, ale 
existujú vierohodné záznamy, že už v roku 1957 páter Michal Potocký SJ, rodák z 
Vysokej nad Uhom, zhromažďoval svedectvá o jej živote a smrti. Anna Kolesárová je 
vzorom príkladného kresťanského života. Jej čistý život je povzbudením a príkladom 
pre mládež a rodiny. Nápis na náhrobnom kameni výstižne charakterizuje jej krátky, 
ale cnostný život: Radšej smrť ako hriech. Toto jej vnútorné nasmerovanie k Bohu, z 
ktorého čerpala silu, sa naplno prejavilo v jej hrdinskej odvahe, keď sa postavila proti 
morálnemu zlu a chránila si svoju dôstojnosť i čistotu aj za cenu obety vlastného života. 
 Košickí filatelisti k blahorečeniu zhotovili prítlač na obálku a používali kašet „Anna 
Kolesárová – mučeníčka čistoty – slávnosť blahorečenia – Košice, 1.september 2018“. 
Škoda, že nebola použitá aspoň príležitostná poštová pečiatka.  

spracoval JV 
 
 

Svätá Anežka Česká 
 

Anežka Česká sa narodila v Prahe v r.1211 ako najmladšia 
dcéra českého kráľa Přemysla Otakara I. a Konstancie Uhorskej. Vo 
veku troch rokov ju spolu so sestrou Annou zverili na výchovu 
sicílskej vojvodkyni, sv. Hedvige, ktorá bola v tom čase v kláštore 
v Trzebnici. Tu dostala výborné základy viery O tri roky neskôr sa 
vracia do Prahy a jej ďalšia výchova prebieha v kláštore 
premonštrátok v Dokšanoch. Už v mladosti bola prisľúbená za 
nevestu Henrichovi VII., synovi Fridricha Barbarosu. V r.1220 ju 
priviedli do Viedne, kde žila neďaleko dvora rakúskeho vojvodu. Po 
piatich rokoch pozorovania kráľovského dvora zrušila svoje 
zasľúbenie a vrátila sa do Prahy. Prijala rozhodnutie prežiť svoj život 
v modlitbe a charitatívnej práci. Napriek viacerým ponukám na sobáš sa rozhodla pre 
život v modlitbe a charitatívnej práci. Jej situácia sa obzvlášť skomplikovala, keď ju o ruku 
požiadal anglický panovník Henrich III. alebo opäť Fridrich Barbarossa pre svojho syna. 
Anežka listom požiadala o ochranu pápeža Gregora IX.. Prosila ho, aby sa mohla 
zasvätiť Kristovi a odmietnuť svadbu s cisárom. Pápež jej odpovedal listom, v ktorom ju 
prijal za svoju duchovnú dcéru a poslal jej početné dary. 

V tom čase pricestovali do Prahy františkáni. Od nich sa dozvedela o duchovnom 
živote, ktorý viedla v Assisi sv. Klára. Jej príklad ju očaril a rozhodla sa nasledovať ju. 
V r.1231 sa Anežka objavuje ako spoluzakladateľka dvoch kláštorov v Prahe Na 
Františku, ktoré boli v svojej dobe nazývané „České Assisi“. Bol to konvent Menších 
bratov - minoritov a konvent klarisiek, ktorého predstaviteľkou sa Anežka stala v r.1234, 
keď doň vstúpila spolu s ďalšími siedmymi dcérami  z českých šľachtických rodín a zložila 
slávnostné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Vzápätí bola na prianie pápeža 
menovaná abatišou, ale titul odmietla a nechala sa oslovovať „staršia sestra“. Po vstupe 
Anežky medzi klarisky jej Klára napísala svoj prvý list. V ňom povzbudzuje svoju novú 
spolusestru k horlivému nasledovaniu františkánskeho ideálu, zvlášť chudoby. Anežkin 
kláštor bol totiž prvým kláštorom klarisiek za Alpami (dochovali sa štyri listy sv. Kláry sv. 
Anežke).  
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V r.1237 Anežka poslala pápežovi na schválenie regulu 
pre pražský kláštor klarisiek. Ale pápež jej návrh odmietol. 
Súhlasil, aby sestry viedli prísny život, ale chcel, aby ich základ-
né potreby boli zabezpečené z majetku kláštora. Klára i Anežka 
však chceli žiť v naprostej chudobe a v plnej závislosti na Božej 
prozreteľnosti. Po pápežom zamietnutí požiadala Anežka o privi-
légium chudoby. Išlo o dovolenie žiť len z almužien, bez akého-
koľvek trvalého hmotného zabezpečenia.  

Súčasťou areálu bol i špitál neďaleko kostola sv. Haštala. 
Jeho zameranie však bolo mnohostranné. Podľa latinského slova 
hospes (t.j. hosť, pocestný či cudzinec) tu útočisko a pomoc našli 

nielen chorí, ale aj pútnici na cestách, ľudia bez prístrešia, chudobní či prenasledovaní. 
Prevádzku špitálu zabezpečovalo laické bratstvo. Organizácia jeho života a činnosti 
vychádzala z regulí podobných špitálnych bratstiev tzv. rytierskych rádov, ako boli napr. 
maltézski rytieri, templári, johaniti. Na Anežkinu žiadosť pápež Gregor IX. v r.1237 povýšil 
pražský špitál na samostatný rád s rehoľou sv. Augustína. Anežka si totiž vedomá toho, 
že františkánska rehoľa vylučuje vlastnenie majetku a preto špitálnemu bratstvu určuje 
rehoľu sv. Augustína, ktorá je v týchto prípadoch miernejšia. V r.1252 bolo sídlo rádu 
križovníkov presunuté k Juditinmu mostu. Od Václava II. rád získal privilégium vyberať na 
moste mýtne a clo a zároveň povinnosť o starať sa o jeho údržbu a opevnenie. Zároveň 
v tom istom roku k  osemhrotému červenému krížu, symbolu kresťanskej charity pribudla 
šesťcípa červená hviezda. Týmto znakom sa český rád križovníkov s červenou hviezdou 
odlíšil od ostatných špitálnych rádov. Okrem toho, že je to jediný rád českého pôvodu, je 
to jediný mužský rád založený ženou. Dnes sa na mieste prvého kostolíka týči ranno-
baroková stavba z r.1679-1688, postavená podľa plánov vynikajúceho architekta Jeana 
B. Matheye, vyzdobená freskami V. V. Reinera a oltárnymi obrami M. L. Willmanna aj. K. 
Lišku. Pri návšteve Prahy ho určite navštívte. 

Anežka aktívne pôsobila i v spoločenskom živote. Výrazne sa podieľala na 
uzmierení svojho brata s jeho synom Přemyslom. V spore svojho synovca Přemysla 
Otakara II. s chránencom pápežskej kúrie Rudolfom I. Habsburským stále jednoznačne 
na strane svojho rodu. V r. 1277 prijala do kláštora Přemyslovu dcéru Kunhutu. Napriek 
tomu, že bol Přemysl v cirkevnej kliatbe, pred bitkou na Moravskom poli sa zaňho konali 
v kláštore modlitby.  
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Anežka zomrela v r.1282 vo veku 71 rokov. V dobe husitských vojen boli jej ostatky 
ukryté na neznámom mieste a dodnes sa nenašli. O jej kanonizáciu sa snažila už Eliška 
Přemyslovna a Karol IV. 

V r.1874 bola prehlásená za blahoslavenú a 12.11.1989 ju pápež Ján Pavol II. 
svätorečil. Päť dní po jej kanonizácii - 17.november 1989 - znamenal koniec totality 
v Československu. 

       Ľuba Tarabová  
  
 
 Jeden zo symbolov Prahy .... 
 

Karlov most, najvýznamnejšia gotická pamiatka starej Prahy, patrí v súčasnosti 
k najzachovalejším európskym stredovekým mostom. Spája Staré Mesto s Malou 
Stranou. Je dlhý  516 m, široký takmer  10 m a tvorí ho 16 oblúkov, ktoré držia hlavnú 
plochu mostu nad hladinou Vltavy vo výške trinásť metrov. Ohraničujú ho tri veže.  Na 
Malej Strane sú to väčšia a menšia Malostranská mostná veža, na strane Staré Mesto 
potom Staromestská mostná veža. 

Most je nástupcom románskeho 
Juditinho mostu, ktorý odniesla 
povodeň v r.1342. Pražskí meš-
ťania museli pätnásť rokov 
chodiť cez Vltavu po provizórnej 
drevenej lávke.  
Vhodný okamih na založenie 
Karlovho mosta presne o 5.31 
dňa 9. júla 1357 vraj vypočítali 
astrológovia. Pri správnom zora-
dení číslic sa dostane magický 
rad nepárnych čísel 1-3-5-7-9-7-
5-3-1, ktorý mal most chrániť 
pred zrútením a útokmi zlých 

mocností. Na Staromestskej mostnej veži sú vytesané latinsky písané magické ochranné 
formuly. Ide o dva nápisy, ktoré sa čítajú rovnako z oboch strán. Hoci zmysel nedávajú, 
vyvedú z rovnováhy každého zlého ducha, ktorý by chcel most poškodiť, a ten odtiahne 
preč.  

Architekt mosta - Petr Parléř - mal 
v dobe zahájenia stavby 24 alebo 25 rokov. 
K dokončeniu mosta však došlo až štyri roky 
po staviteľovej smrti, v r.1402. V r.1683-1714 
bolo postupne po oboch stranách zábradlia 
Karlovho mostu umiestnených tridsať sôch  
a súsoší významných svätcov. Ich autormi sú 
predovšetkým Jan Brokoff, jeho syn Ferdinand 
Maxmilián Brokoff alebo 
rakúsky sochár Matyáš 
Bernard Braun. Väčšina 
sôch bola z pieskovca. 
Keďže v 20.storočí už 
viaceré z nich javili 
známky poškodenia, jed-
notlivé sochy sa postup-
ne reštaurujú a nahrá-
dzajú kópiami. Jedinou z 
tridsiatich sôch, ktorá nie 



 17 

je z kameňa, ale z kovu, je socha svätého Jana 
Nepomuckého. Ten bol 20.marca 1393 z podnetu 
kráľa Václava, pravdepodobne preto, že nechcel 
povedať kráľovi, o čom sa mu spovedala jeho žena, 
zvrhnutý z mosta do Vltavy. Tento svätec ale žije na 
Karlovom moste dodnes a rozdáva šťastie miliónom 
ľudí z celého sveta. Stačí sa dotknúť na pár sekúnd 
jeho sochy a on zabezpečí splnenie vášho priania...    

V r.1723 bolo na moste inštalované olejové osvetlenie, ktoré bolo v r.1866 
nahradené plynovým. Preprava cez most bola zásadne pešia, ale v r.1883 viedla na 
Karlov most tzv. koňka. Po elektrifikácii v r.1905 jazdili cez most električky. Keď sa po 
troch rokoch zistilo, že dochádza k výraznému ohrozeniu statiky mosta, boli nahradené 
autobusmi. Mestská verejná doprava cez Karlov most skončila počas druhej svetovej 
vojny, automobilová preprava bola úplne zakázaná v r.1965.  

Názov Karlov most nevznikol pri samotnej 
výstavbe. V minulosti sa most veľmi dlho volal 
Pražský most. Okrem toho bol aj označovaný ako 
most Kamenný. Názov Karlov most vznikol až 
v r.1870. Odvodený bol po zakladateľovi, cisárovi 
Karlovi IV. 

Počas prechádzky mostom môžete obdivovať panorámu Pražského hradu 
a Svatovítskej katedrály, nechať si namaľovať svoj portrét či karikatúru, vypočuť 
pouličných hudobníkov, hrajúcich na všetkom možnom. V stánkoch so suvenírmi určite 
nájdete vhodný darček pre blízkych. Neodmysliteľnou súčasťou mostu sú kľačiaci 
bezdomovci, ktorým vo väčšine prípadov robí spoločnosť štvornohý spoločník.  

Tento most je právom označovaný za jeden z najkrajších na svete. Pokiaľ sa po 
ňom prejdete, jeho výnimočná atmosféra tak denná ako nočná, vám nadlho ostane 
v pamäti. 

            Ľuba Tarabová 
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Zjavenie sv. Michala Archaniela na hore Gargano 
 

Mesto Monte Sant´ Angelo sul Gargano zo 14.000 obyvateľmi  
je najvyššie položené mesto v južnej časti polostrova Gargano 
v Taliansku. Hora Gargano, na ktorej sa mesto rozprestiera, ktorej sa 
tiež hovorí „Anjelská hora“ je vápencová. Aj preto sa tu nachádza 
mnoho jaskýň.  
     Podľa legendy sa tu na konci 5.storočia zjavil Michal Archaniel, 
ktorý ukázal na jednu z jaskýň a tlmočil Boží odkaz, aby sa jaskyňa, 
v ktorej sa uctieval pohanský boh Mithry, premenila na kresťanský 
chrám. Prvá zmienka o zjavení svätého Michala Archaniela na hore 
Gargano  je z 8.mája 492. 
     Až tretie zjavenie (490,492,493) spolu s víťazstvom nad neapolskými vojskami, 
zemetrasením a búrkami, presvedčilo ľudí, aby túto jaskyňu zasvätili Bohu a vybudovali 
pri vstupe do nej kostol. Prvý kostol postavený v 11. storočí je dnes zrúcaninou.  
     Nadzemná časť svätyne, ktorou sa vstupuje do jaskyne, bola postavená v 13. 
storočí. Chrám je zasvätený svätému Michalovi Archanielovi. Po jeho pravej strane stojí 
masívna osemhranná zvonica tiež z 13. storočia. Zvonica už zďaleka upozorňuje pútnikov 
na cieľ ich cesty. Tu sa nachádza dom Boží a brána do neba. Týmito slovami víta Michal 
Archaniel svojich návštevníkov. Sú napísané v latinčine nad vchodom do Sanktuária di 
san Michele Arcangelo, teda do svätyne Archaniela Michala. Samotná jaskyňa nesie 
názov „Nebeská bazilika.“  Okolo vyrástlo mestečko Monte Sant´ Angelo sul Gargano, 
ktoré je dnes významným pútnickým miestom Talianska a kresťanskej Európy.    
     Po 89 širokých schodov sa vchádza do chladného podzemie a jaskyne slúžiacej 
ako kaplnka. Nachádza sa tu  hlavný oltár, oltár Panny Márie a svätého Františka. Nad 
hlavným oltárom stojí v schránke z českého kryštálu mramorová socha Michala 
Archaniela. 
     Je to neopísateľný zážitok byť na svätej omši tu pri svätom Michalovi. Na púti po 
Taliansku sme tu mali poslednú svätú omšu, ako bodku za všetkým, čo sme videli a 
zažili. 
     Aj svätý páter Pio z Pietrelciny často odporúčal pútnikom, ktorí mali rôzne ťažkosti 
a prichádzali za ním: „Predtým, než sa vydáte ku mne, choďte najprv na Sant´Angelo 
a proste sv. Michala o pomoc a ochranu.“ 
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     Svätý Ján Pavol II. počas púte do svätyne na vrchu Gargano povedal: „Je pravda, 
že pekelné brány Cirkev nepremôžu, ako nás uisťuje Pán, to však neznamená, že sme 
oslobodení od skúšok a boja proti úkladom diabla. V tomto boji stojí archaniel Michal po 
boku Cirkvi, aby ju chránil pred každou zlobou sveta.“ 
    A Posolstvo z Monte Sant´Angelo sul Gargano pre nás: „Stojí pred nami svätý 
Michal Archaniel a hovorí  Kto je ako Boh? – Toto je totiž význam jeho mena. Ukazuje 
nám, že život sa nedá budovať bez Boha. Archaniel Michal nám ukazuje, že Boh je 
silnejší  ako náš hriech. Zároveň nám dáva nádej, že neexistuje  nijaký problém, ktorý by 
sme s Božou pomocou nezvládli.“                                                                         

 Iglárová                                                
    
 

 Dve filatelistické stretnutia v Prahe 
 
 Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018 
 V dňoch 15.-18.augusta 2018 sa v Prahe konala po desiatich rokoch Svetová 
výstava poštových známok. Od roku 1988 som sa zúčastnil už tretej takejto výstavy 
v Prahe. V podstate môžem povedať, že ma sklamala. Oproti poslednej (2008) bola 
podstatne slabšia.  
 Nakoľko do Prahy sme 
prišli ráno po ôsmej hodine 
a v hlavnom kongresovom hoteli 
Clarion sa otváralo až o 10.00, 
tak sme sa ešte vybrali do mes-
ta, kde sa nachádzali ďalšie dve 
časti expozície výstavy. Najprv 
Poštovní muzeum, kde bola trie-
da literatúry. Nakoľko sme vstu-
penky nemali vopred zakúpené 
a tam sa nedali kúpiť, tak pustili 
nás len „načierno“ (inak by sme 
si museli kúpiť zvlášť vstupenku 
na prehliadku Poštovního mu-
zea. Ďalším miestom exponátov 
výstavy bolo Muchovo muzeum. Tam sme vstupenky nepotrebovali, no na naše 
sklamanie celá filatelistická expozícia bol jeden stôl vo vestibule, kde bolo asi 20 listov so 
známkami A.Muchu. Sklamaní, cestou sme sa zastavili v kongresovom hoteli Olympik, 
kde bolo „prodejní expo“. Zastúpenie jednotlivých poštových správ bolo pomerne malé 
a hlavne predajcov známok bolo minimálne. Osobne som to nazval, že to bol len „odvar“ 
spred desiatich rokov (neviem, či to bola aspoň desatina z toho, čo na Prage 2008). 
Nakoľko z toho „znechutenia“ sme vyhladli, takže sme si dali aspoň dobrý obed a išli sme 
na hlavnú expozíciu výstavy do kongresového hotela Clarion. Konečne sme si kúpili aj 
vstupenky a tiež katalóg výstavy s tlačou „Bombajského listu“. K „raritám“ bola neskutoč-
ne dlhá rada a tak cca hodinku sa nám nechcelo čakať. Prezreli sme si exponáty 
v triedach jednorámových exponátov, modernej filatelie a otvorenej filatelie – bolo ich 
však pomerne málo. Tradičná filatelia a poštová história boli slušne obsadené, no nás 
„neklasikov“, to až tak nezaujímalo. Nakoľko do dohovoreného odchodu sme mali ešte 
viac ako dve hodiny, tak sme sa s p. Záhorňackým vydali poprechádzať sa po starej 
Prahe (Václavák, Staromestské nám., Karlov most, Chrám sv. Mikuláša,...). Večer troška 
rozčarovaní sme sa vracali domov.    
 Myslím si, že návštevníci by v budúcnosti uvítali, aby výstava a predajné stánky 
boli na jednom mieste (rozptýlené od seba možno 5-6 km pôsobilo veľmi zle). A tiež na 
takéto svetové fórum by poštové správy i predajcovia mali byť značne viac zastúpení (v 
tých priestoroch, kde boli, sa ich ani viac nedalo).  

JV 
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Sběratel 2018 – 21.ročník 
V dňoch 7.-8. septembra 2018 sa na výstavisku PVA Expo Praha zišlo viac ako 

dvesto vystavovateľov z niekoľkých desiatok krajín, ktorí ponúkali poštové známky, 
mince, bankovky, pohľadnice a iný zberateľský tovar. 

Svoje zastúpenie tu mali poštové správy z Malty, Maďarska, Bieloruska, zvláštnu 
známku k Sběratelovi pripravila pošta 
Kyrgistanu. 

Pred stánkom Českej pošty prebie-
hali autogramiády výtvarníkov manželov 
Knotkových a rytca Martina Srba, ktorí na 
veľtrhu uvádzali nový známkový aršík zo 
série „Ochrana prírody: Zoologické záhrady 
III“. Maliar Petr Ptáček zase podpisoval 
známkový zošitok s lokomotívami „Svet na 
koľajniciach II.“ a špeciálnu dopisnicu. Túto 
organizátori veľtrhu venovali nemeckému 
hercovi  Götzovi Georgeovi, predstaviteľovi 
slávneho inšpektora Schminanského, ktorý 
by sa bol dožil tohto roku 80 rokov. Okrem dopisnice bola k dispozícii príležitostná 
pečiatka a pohľadnica. 
  Veľký záujem bol  bezplatné ocenenie filatelistických, numizmatických a iných 
zbierok. Priamo na veľtrhu mala premiéru prvá česká „nulová eurobankovka“ s panorá-
mou Pražského hradu. Jej náklad bol 10 000 ks a predávala sa v špeciálnom bankomate 
po 5 ks na osobu. Platiť bolo možné v EUR alebo CZK. Česká republika sa tak pripojila 
k zberateľskému fenoménu „0 euro bankoviek“, ktorý patrí v súčasnosti k najrýchlejšie 
rastúcim oblastiam zberateľstva v Európe. 

Mňa osobne veľmi potešilo stretnutie s niektorými našimi členmi, ktorí tiež navštívili 
veľtrh.     

  Ľuba Tarabová 

 
Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
4.7.2018: Nitrafila 2018 
Poštový lístok s prítlačou: 278 CDV 226/18 
Autor prítlače: Doc. akad. mal. Igor Benca 
Náklad: 1.800 kusov 

Na prítlači je slovenský znak – dvojkríž. 
 
4.7.2018: Anketa o najkrajšiu poštovú známku roku 2017 
Poštový lístok s prítlačou: 279 CDV 267/18 
Náklad: 2.600 kusov 

Na prítlači je víťazná známka s Madonou z levočské-
ho oltára Majstra Pavla. 
 
15.8.2018: PRAGA 2018 
Poštový lístok s prítlačou: 280 CDV 
267/18 
Autor prítlače: Adrian Ferda 
Náklad: 1.800 kusov 

Na prítlači je Karlov most so 
sochou svätca a v pozadí veža 
kostola (?) 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
8.8.2018: 100 let Poštovního muzea - aršík 
- nominálna hodnota: 69.-Kč (19.- + 23.- + 27.-Kč – aršík s troma známkami) 
- výtvarný návrh: Jan Maget a Eva Hašková 
- autor rytiny: Václav Fajt  
- technika tlače: oceľotlač 
z plochej dosky kombinovaný 
s plnofarebným ofsetom 

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

Námět: osobnosti spoje-
né s historií Poštovního muzea: 
- Václav Dragoun, český poš-
tovní úředník a první ředitel 
Poštovního muzea (18.12.1918 
– 1925) 
- Jiří Karásek, poštovní indek-
tor Josef Jiří Karásek, jinak 
také známý literát a představitel dekadentní poezie píšící pod jménem Jiří Karásek ze 
Lvovic, druhý ředitel Poštovního muzea (1925 – 1933) 
- Pavel Čtvrtník, nejdéle sloužící ředitel Poštovního muzea (1977 – 2007), autor mnoha 
odborných publikací 

 
Poštovní muzeum bylo zřízeno 18.12.1918. Památky z dějin 

poštovnictví měly dokládat svébytnost českého a slovenského národa. Ve 
stejný den byla vydána i první československá poštovní známka – 
„Hradčany“ podle návrhu Alfonse Muchy. V počátečním období se úsilí 
soustředilo na sbírkovou činnost. Po deseti letech byla otevřena expozice 
v přízemních místnostech Karolina, budovy Karlovy Univerzity. Krátce 
poté však bylo třeba najít nové působiště. Novým sídlem se stal bývalý 
klášter sv. Gabriela na Smíchově. Veřejnosti se muzeum opět otevřelo v 
únoru 1933. Po únoru 1948 přišlo další uzavření. Přednost dostala 
filatelie, dějiny poštovnictví byly opomíjeny. Výsledkem byl vznik stálé 
expozice poštovních známek v prosinci 1953. Sály, které se věnovaly 
dějinám pošty, telekomunikací a radiokomunikací, byly zrušeny. V 
bývalém cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě byla v roce 1976 
zpřístupněna expozice dějin poštovnictví. Byl také vyhledán nový objekt 
pro pražské sídlo – barokní dům vyzdobený malbami Josefa Navrátila. 
Slavnostní otevření se konalo v srpnu 1988. 
 Na hárčeku i na FDC (3 kusy) sú kostoly a kláštory v Prahe a vo Vyšším Brodě. Tiež na 
hárčeku je i prvá známka Česko-slovenska s katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtecha. 
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Kronika SV. GABRIELA 
 
- v dňoch 31.8.-2.9.2018 nemeckí gabrielisti mali ročné stretnutie v Mainzi. Pri tejto 
príležitosti 1.septembra pošta v Mainzi používala príležitostnú pečiatku venovanú 
kardinálovi Karlovi Lehmanovi, ktorý zomrel 11.marca 2018. Na pečiatke je podobizeň 
a erb kardinála a citát z Evanjelia: „Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde“ (Lk 18,8). 
Nemeckí gabrielisti používali aj peknú prítlač na celinovej obálke.  

 
 Kardinál Karl Lehman sa narodil 16.mája 1936 v Sigmaringene. Ako odchovanec 
kolégia Germanicum-Hungaricum prijal kňazskú vysviacku v Ríme v roku 1963 rukami 
mníchovského kardinála Juliusa Döpfnera. Mohol zažiť zblízka Druhý vatikánsky koncil 
(1962 – 1965) ako asistent veľkého nemeckého teológa Karla Rahnera, ktorému potom 
asistoval aj v Mníchove a Münsteri. V roku 1968 povolali Karla Lehmanna vyučovať 
katolícku dogmatiku v Mainzi. V roku 1971 prešiel Lehmann vyučovať katolícku 
dogmatiku a ekumenickú teológiu do Freiburgu. Ako freiburský profesor sa Karl Lehmann 
zúčastňoval v rokoch 1971-1975 na Würzburgskej synode, ktorej cieľom bolo 
presadzovanie rozhodnutí Druhého vatikánskeho koncilu do praxe v Nemecku.  

V júni 1983 pápež Ján Pavol II. vymenoval Karla Lehmanna za 87. nástupcu 
svätého Bonifáca, apoštola Germánov, na biskupskom stolci v Mainzi. Biskupskú 
vysviacku Lehmannovi udelil jeho predchodca v tomto úrade kardinál Hermann Volk 
2.októbra 1983 v mohučskom dóme. Za biskupské heslo si v tom čase najmladší biskup 
Nemecka zvolil slová z Prvého listu apoštola Pavla Korinťanom: „State in fide“ – „Buďte 
pevní vo viere!“ (1Kor 16,13).  

V roku 1987 Lehmann nastúpil po kolínskom kardinálovi Josephovi Höfnerovi ako 
predseda Nemeckej biskupskej konferencie. Počas 21 rokov v tomto úrade sa stal tvárou 
a hlasom katolíckej cirkvi v Nemecku. Na čele biskupskej konferencie Karl Lehmann zažil 
okrem iného v roku 1989/1990 pád Berlínskeho múru a zjednotenie Nemecka, v dôsledku 
čoho spájal katolíkov z východného a západného Nemecka. Ján Pavol II. povýšil Karla 
Lehmanna vo februári 2001 do kardinálskeho stavu. Pozorovatelia to hodnotili ako 
vyznamenanie za jeho službu cirkvi v Nemecku.  
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Kardinál Lehmann už v roku 2011, keď dovŕšil 75 rokov, podal žiadosť 
o odstúpenie z úradu biskupa z dôvodu veku, no pápež Benedikt XVI. ju neprijal. Po 
Benediktovom odstúpení sa mohučský kardinál zúčastnil na konkláve v roku 2013. Uvítal 
zvolenie pápeža Františka a hovoril o „novom začiatku“. Postavil sa za pápeža a bránil 
jeho postupovanie v čase argentínskej vojenskej diktatúry. Pápež František prijal jeho 
žiadosť o odstúpenie 16. mája 2016, presne v deň jeho okrúhleho výročia (80 rokov). 
Následne sa kardinál Lehmann začal aj kvôli zdravotným dôvodom sťahovať z verejného 
života. Zomrel vo veku 81 rokov v Nedeľu radosti 11.marca 2018 v Mainzi. 

Pápež František po jeho smrti povedal: „Vo svojej dlhej činnosti ako teológ 
a biskup, ako aj predseda Konferencie biskupov Nemecka, prispel k formovaniu života 
Cirkvi a spoločnosti. Zo srdca sa vždy snažil byť otvoreným pre otázky a výzvy doby, 
ponúkať odpovede a usmernenia v duchu Kristovho učenia, sprevádzať ľudí na ich ceste, 
hľadajúc to, čo ich spája poza hranice vyznaní, presvedčení a štátov.“ 
 
- Frauenkirchen. Duchovným a nábožne-
ským centrom na východnom brehu Nezider-
ského jazera je baroková bazilika a pútnický 
kostol „Mária na pláni“. Už za starých čias  
stál uprostred vresoviska vo Frauenkirchene 
pútnický kostol a už v r. 1335 bol Frauenkir-
chen známym a  navštevovaným pútnickým 
miestom. Bazilika vo  Frauenkirchen bola 
založená v roku 1695 patrí svojim štýlom, 
vybavením a zariadením k najkrajším baroko-
vým kostolom a najvýznamnejším pútnickým 
miestam Burgenlandu. V roku 1702 tento 
chrám posvätil nitriansky biskup Ladislav 
Maťašovský. 
 V sobotu 8.septembra 2018 rakúska 
pošta vydala známku z emisie kostoly „Bazili-
ka narodenia Panny Márie“. Nakoľko v tento 
deň bol práve sviatok Narodenia Panny Márie, 
tak konala sa tu i tradičná púť, na ktorej sa 
zúčastňujú nielen pútnici z Rakúska ale 
i z Maďarska a zo Slovenska.  
 Nakoľko vo farnosti sa mi okolnosti 
poskladali tak, že odpoludňajšie pastoračné 
povinnosti mi zobrali iní kňazi, tak hneď po rannej sv. omši som sadol do auta a asi o dve 

hodiny som bol vo Frauenkirchen. Krátka modlitba v bazilike, jej 
prehliadka a zvítanie sa so známymi. Prehliadka malej filatelistic-
kej výstavky v pastoračnom centre a o 10.00 bola slávnostná 
sv. omša, ktorej hlavným koncelebrantom bol slovenský vojenský 
biskup Mons. František Rábek. Po sv. omši bolo veľmi dojímavé 
uctenie milostiplnej sošky panny Márie s Ježiškom. Potom 
program v kostole pokračoval prezentáciou novej poštovej 
známky. Po úvodnom slove rektora kostola pátra Thomasa 
Lacknera OFM sa prihovoril predseda rakúskych gabrielistov 
Wilhelm Remes a známku prestavila Mag. Gerline Scholler 
z Rakúskej pošty. Potom tradičné foto s novou známkou 

a otvorenie výstavky. Bola tu i príležitostná poštová pečiatka a možnosť zakúpiť si 
filatelistický materiál. Napokon miestny františkáni (ich kláštor je spojený s bazilikou) 
pozvali na obed do ich veľkej jedálne, ktorá je údajne najkrajšou miestnosťou v celom 
kláštore. Po krásnych duchovných i filatelistických zážitkoch a tiež i posilnení tela som sa 
spokojný vydal na ďalšiu dvojhodinovú cestu autom – domov.  
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- v dňoch 27.-29.augusta 2018 som sa vydal na „tradičnú“ cestu do Nemecka. Po 
desaťhodinovej nočnej ceste autom (vyše 1000 km) moja prvá zástavka bola vo 
Wallenhorste u F.J.Kampmeyera, predsedu nemeckých gabrielistov. Práve oni majú na 
budúci rok organizovať svetový kongres Weltbund St.Gabriel. Rozprávali sme 
o ťažkostiach s tým spojených. Nemeckých gabrielistov je podstatne menej – 230 (bolo 
ich vyše 700) a väčšina je vo veku nad 80 rokov. Nemá kto inštalovať výstavu známok, 
ktorá je s kongresom spojená. Chce prerokovať s Rakúšanmi, či by oni opäť nespravili 
kongres v rámci inaugurácie známky v kláštore Admont, kde bude i výstavka známok (asi 
15.jún 2019). Po kávičke a malom občerstvení moja cesta pokračovala do kláštora 
v Bardel, kde je filatelistické múzeum a archív Weltbundu St.Gabriel. Tu som asi štyri 
hodiny sa „hrabal“ v archíve a ozrejmoval si niektoré historické skutočnosti Weltbundu. 
V podstate tak, ako je organizovaná filatelia na ústupe, tak i Weltbund St.Gabriel má 
veľké problémy s členskou základňou a tiež potom i s organizáciou v jednotlivých štátoch 
sveta (dnes Weltbund je zredukovaný len na štáty z Európy). Vo filatelistickom materiáli 
som objavil pre nás dve zaujímavé obálky, ktoré boli z bývalého Československa zaslané 
pátrovi Clemensovi Anheuserovi OFM, ktorý bol jedným zo zakladateľov gabrielistickej 
myšlienky v Nemecku (spolu s pátrom Gabrielom Schmidtom OFM). S povolením 
miestneho františkána som si ich zobral a sú svedectvom, že už v šesťdesiatich rokoch 
v komunistickom Československu bol záujem o kresťanskú filateliu. Prvý deň som ukončil 
v kláštore verbistov v St.Augustine, kde som priniesol 100 kg skartu a tiež i päť krabíc 
odlepených známok na misie. 
 Počas druhého dňa bola zaujímavá návšteva u hospodára Weltbund St.Gabriel 
Wolfganga Müllera v Balingene. Tu akoby sme pokračovali v rozhovore o budúcnosti 
Weltbundu. Pesimisticky konštatoval, že Weltbund končí. U predsedu vidí, že nemá čas 
na túto prácu a je tu i rečová bariéra. Sekretárka oznámila, že v ďalšom období už 
nebude vykonávať túto funkciu. On už tiež bude mať 80 rokov. Nevidí personálne 
možných gabrielistov na funkcie (snáď len možno v Rakúsku). Ja som to až tak pesimis-
ticky nevidel a navrhol som, aby prebehla diskusia o možnosti reformovania Weltbundu. 
V dnešnej dobe internetu je ľahké spojenie a možná informácia a štvorročné stretnutia by 
mohli byť pri nejakej veľkej filatelistickej výstave (medzinárodnej, národnej,...) a tam 
v jeden deň mať kongres – jednanie, prípadne výmenu známok a potom možnosť 
prezretia výstavy – mesta (ubytovanie cez internet nie je dnes problém). Bola by to 
pomerne jednoduchá organizácia (a tiež lacná – jednanie by mohlo byť v nejakom 
pastoračnom centre?!) Tiež otvoril otázku 
umiestnenia archívu Weltbundu, nakoľko vraj 
v Bardeli františkáni majú končiť. Zhodli sme sa, 
že by to bolo ideálne previesť do Rakúska, kde 
je Weltbund registrovaný a tiež rakúski gabrielisti 
sú zatiaľ najagilnejší.     
 V posledný deň okrem iného som navštívil 
čestného člena nášho SSG a bývalého dlhoroč-
ného predsedu Weltbundu Waltera Stephana vo 
Wörthsee pri Mníchove. Hoci v marci už mal 99 
rokov má jasnú myseľ a so svojou dcérou ešte 
dopĺňa jeho knižku „Benediktínske kláštory 
v Nemecku vo filatelii“ (už má problém so 
zrakom a s chôdzou). Pospomínali sme trochu 
a tiež porozprávali o problémoch súčasného 
Weltbundu a ich možných riešeniach. Všetkých 
členov SSG nechal pozdravovať.  
 Krátka zastávka na modlitbu v Altötingu 
pri Panne Márii a potom už cesta cez Rakúsko 
domov. Najazdil som skoro 3000 km, no boli to 
pre mňa veľmi podnetné stretnutia.   
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- list z 13.6.1953 od Viktora Schmacka, rímskokatolícke-
ho farára v Sliezskych Strahoviciach (1946-1965), ktorý 
bol „duchovným otcom hnutia Gabriel v Československu“ 
(Pamätnica SSG 2002, strana 35).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- list z 2.8.1958 od Floriána Krajníka (v súčasnosti 
najstaršieho člena SSG) 
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- opäť niečo z dielne gabrielistov z Močenku 
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- pekná celistvosť došla i z Nitry z Dní filatelie Slovenska, ale i z Trenčína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2017 si doplatil členský príspevok ďalší člen s evidenčným číslom: 165. 
Za rok 2017 ostalo nezaplatených ešte 10 príspevkov (ev. čísla: 48, 52, 82, 97, 

103, 111, 123, 127, 161, 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; 154; 155; 156; 157; 158; 
159; 160; 162; 163; 165; 166; 169; 170; 171; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 
184. 
POZOR: dňa 23.02.2018 bola pripísaná na náš BÚ suma vo výške 20 EUR 
(VS:23022018; KS:308). Jej odosielateľom bola Mariana Masarová. Keďže nie je 
možné identifikovať, za ktorého člena bol tento príspevok uhradený, prosím,  aby 
sa mi ozval... 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG – stav k 26.9.2018 

V našich radoch vítame nového člena SSG: 

185. ŠIMKO  Radoslav Ing., 080 01 PREŠOV, Laca Novomeského 20 
 Kresťanské motívy všeobecne 

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. 

E-mailom oznámil syn Štefana VERBOVSÉHO (č. 62) z Prešova, že vo februári 
zomrel jeho otec. Bol členom SSG od  roku 1993. Nech odpočíva v pokoji. Pamätajme na 
neho v modlitbe.  

Ku dňu 26.9.2018 je celkový počet členov v SSG 105 (SR – 95, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1) 
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