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členské príspevky a základňa

Ďalšie číslo bulletinu by sme chceli vydať koncom januára 2019. Prosím
o zasielanie príspevkov do 15. januára 2019.
Vydané s finančnou podporou MDV SR - Národný program aktívneho starnutia
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Milí priatelia!
Rok sa pomaly chýli ku koncu a vy dostávate posledné tohoročné číslo nášho
bulletinu Sv. Gabriel. Na záver roka vieme bilancovať i ďakovať. Možno, že ste niektorí
očakávali opäť päť čísel bulletinu, ako to bolo po uplynulé dva roky, no dostali ste len
štyri. Ja však ďakujem Pánu Bohu, že pri tých mojich tohoročných stavebných, sťahovacích a samozrejme i pastoračných povinnostiach to aspoň takto vyšlo. Tiež ďakujem
všetkým, ktorí prispievajú článkami do bulletinu. V budúcom roku, keď bude dostatok
článkov, tak by som chcel, aby opäť bolo päť čísel (prvé by malo vyjsť už koncom
januára). Takže píšte!!!
Do tohto čísla prispela dvoma článkami pani Vydrová, dvoma pani Tarabová
a dvoma ja. Tiež tu nájdete reportáž z jesenného stretnutia SSG v Hlohovci, veľkú časť
tvoria novinky slovenskej a českej pošty, je tu tradičná kronika Sv. Gabriela a informácie
o členskej základni a príspevkoch (tento rok ešte nemá zaplatený členský príspevok 23
členov – takže pozrite si to a pošlite pani hospodárke).
Na budúci rok bude 13.júna (štvrtok) v rakúskom Admonte kongres Weltbundu
(program je pripravený až do nedele). Do konca roka treba už sa prihlásiť kvôli
ubytovaniu. Takže ak má niekto záujem, tak nech sa mi do konca roka ohlási (ceny
ubytovania sú „slušne vysoké“: 55.-€ jednoposteľová izba a dvojposteľová 47.-€/osobu).
V budúcom roku na jeseň i v našom SSG budú voľby (hláste sa „ochotníci do roboty“)
a tiež by malo vyjsť už 100. (jubilejné) číslo bulletinu. Chystám do neho i anketu
s filatelistickými cenami. A keď už som pri tom „budúcom roku“, tak ja už nadobudnem
dôchodcovský vek (už ten predĺžený).
Aj pre budúci rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu
fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom
okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete od januára aj na našej webovej
stránke):
Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv. Gabriel
Sídlo:
Hradné nám. 7, 950 50 Nitra
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa:
37964330
A ešte sa vrátim k tomu budúcemu roku. Hneď v Januári (8.) Slovenská pošta vydá
poštový lístok s prítlačou k 50.výročiu úmrtia blahoslaveného Titusa Zemana (je to
namiesto známky, ktorú SSG iniciovalo). Tiež na pošte vo Vajnoroch by mala byť v tento
deň príležitostná poštová pečiatka.
Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a tiež všetkým milostiplné sviatky
Božieho narodenia a v Novom roku 2019 veľa zdravia, Božie požehnanie i potešenie pri
vašich filatelistických zbierkach.
Ján Vallo, predseda SSG

55.stretnutie SSG v Hlohovci.
Príjemnú jesennú sobotu 20.októbra 2018 sme strávili vo františkánskom kláštore
v Hlohovci. Uskutočnilo sa už 55.stretnutie nášho SSG. Keď som prišiel krátko po ôsmej
hodine sála už bola skoro plná a tí, čo priniesli niečo na výmenu už ponúkali. Pozdrav,
krátke privítanie a už sa rozbaľovali „banánovky“, kde boli voľné zásobníky na známky,
zaujímavé filatelistické publikácie i filatelistický materiál na výmenu. Takže už pred
oficiálnou časťou bolo veľmi živo.
Rokovanie začalo o 10.00 hod. Oficiálne privítanie, ospravedlnenie niektorých
členov, oboznámenie činnosti od jarného stretnutia SSG v Topoľčanoch (bulletin
Sv. Gabriel, členská základňa, stretnutia pri rôznych príležitostiach – Popradfila, Nitrafila,
Praga 2018, Zberateľ, Sberatel, filatelistická akadémia,..., aktivity v Močenku, situácia vo
Weltbund St. Gabriel,...). Hospodárka oboznámila so súčasným stavom hospodárstva
SSG. V diskusii najprv predseda ZSF M. Ňaršík informoval o situácii v ZSF (členská
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základňa, financie, 50.výročie vzniku ZSF a pripravovaný zjazd ZSF – 2019, personálne
obsadenie funkcií,...). V diskusii odznela poznámka, že o rok sú voľby i v našom SSG
a tiež treba uvažovať o personálnom obsadení predsedníctva SSG. Tiež sa uvažovalo
i o možných výstavách známok s kresťanskou tematikou – nesúťažných, ale i možnej
súťažnej (pri nejakom výročí?!). Požiadavka bola, aby niekto z členov monitoroval účasť
na výstavách našich členov, aby sme mali v tomto prehľad (robil to zosnulý J.Maniaček –
kto ho nahradí???). Bola otvorená i téma publicistiky – možnosť i samotných publikácií,
no tiež príspevky do bulletinu Sv. Gabriel. Informácia bola i o nastávajúcej výstave „Salón
C-S“ v Bratislave a inaugurácii známky Krásnobrodskej Bohorodičky v Prešove.
Zaujímavý návrh bol daný „gabrielistom“, aby z príležitosti Vianoc si poslali navzájom
i nejaký „klasický“ pozdrav (pohľadnicu - prípadne s príležitostnou pečiatkou). Diskutovalo
sa i o možnosti vyhlásiť anketu „Najkrajšia známka roka s kresťanskou tematikou“, ktorá
by mohla byť v rámci Weltbundu (prípadne štátov celej Európy?). Napokon sa dohodol
i jarný termín stretnutia na sobotu 4.mája 2019 a stretnutie bude vo františkánskom
kláštore v Prešove (zaznačte si už do kalendára).
Po oficiálnych veciach si viacerí členovia už zaplatili členské na budúci rok, opäť
sa ešte niečo hľadalo vo filatelistických výberoch, podiskutovalo sa a niektorí už pomaly
odchádzali na vlak či autobus.
Postupne sme sa všetci rozišli
s pocitom príjemne stráveného
dňa. Vďaka za zorganizovanie
stretnutia a bohaté občerstvenie
patrí hlohoveckým gabrielistom (a
tiež i manželkám).
Pán A.Kvanta podaroval
každému
záujemcovi
peknú
pohľadnicu Hlohovca (i s poštovou
známkou), na ktorej bola i prítlač
pripomínajúca toto stretnutie. Kto
chcel, mohol napísať adresu
a poslať
pondelkovou
poštou
(škoda, že pečiatka Hlohovca je
dosť nečitateľná). Ďakujeme.
JV

Svätorečenie – Vatikán, 14.október 2018
Cirkev má sedem nových svätcov a svätíc. Na zaplnenom vatikánskom námestí
ich v nedeľu 14. októbra kanonizoval Svätý Otec František.
Kanonizovaní boli pápež sv. Pavol VI., biskup a mučeník sv. Oscar Romero,
diecézny kňaz a rehoľný zakladateľ sv. František Spinelli, diecézny kňaz sv. Vincent
Romano, dvojica panien a rehoľných zakladateliek sv. Mária Katarína Kasperová a sv.
Nazaria Ignacia od Terézie Ježišovej a svätý laik Nunzio Sulprizio.
Prinášame ich biografické črty podľa prezentácie, ktorú v
úvode kanonizačného obradu na Námestí sv. Petra predniesol
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kard. Giovanni Angelo
Becciu.
Sv. Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini, sa
narodil 26. septembra 1897 v Concesiu pri Brescii na severe Talianska. Ako 22-ročný bol vysvätený za diecézneho kňaza. V roku 1937
bol menovaný za substitúta vatikánskeho Štátneho sekretariátu.
Počas II. svetovej vojny podporoval charitatívnu pomoc a pohostinnosť prenasledovaným nacizmom a fašizmom, osobitne Židom.
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Neskôr bol štátnym prosekretárom pre bežné záležitosti a v roku 1954 bol menovaný za
milánskeho arcibiskupa. Sv. Ján XXIII. mu udelil kardinálsky biret v roku 1958. Na Petrov
stolec nastúpil 21. júna 1963, prijmúc meno Pavol VI. Medzi jeho nespočetnými iniciatívami sa vynímajú vedenie II. vatikánskeho koncilu a jeho následné uvádzanie do života,
apoštolské cesty, ekumenický a medzináboženský dialóg. Po krátkej chorobe zomrel
v Castel Gandolfe večer 6. augusta 1978. Blahorečil ho v roku 2014 pápež František (viac
o Pavlovi VI.: Gabriel č. 77, str. 5-7; a jeho encyklike Populorum progresio: Gabriel č. 92, str. 4-6).

Sv. Oscar Romero (Óscar Arnulfo Romero Galdámez) sa narodil 15. augusta
1917 v salvádorskom Ciudad Barrios. Po prijatí kňazskej vysviacky
v roku 1942 bol dvadsať rokov farárom v diecéze San Miguel.
V roku 1970 bol menovaný za pomocného biskupa San Salvadoru,
neskôr za biskupa Santiaga de Maria a v roku 1977 za arcibiskupa
San Salvadoru. Medzičasom vypukla v krajine ťažká politická kríza,
ktorá vyústila do občianskej vojny. Keď Mons. Romero sledoval
násilie páchané na slabších a vraždy kňazov a kate-chétov, cítil
pastoračnú povinnosť zaujať postoj nebojácnosti. Bol zavraždený
24. marca 1980 pri slávení omše. V roku 2015 ho pápež František
vyhlásil za blahoslaveného.
Sv. František (Francesco) Spinelli sa narodil 14. apríla 1853
v Miláne. Kňazstvo prijal v roku 1875. V Ríme bol inšpirovaný dať
počiatočný podnet pre komunitu mladých žien, ktoré zasvätili svoj život
Pánovi prítomnému v Eucharistii. Touto cestou, v kontakte so sv.
Gertrúdou Katarínou Comensoli dal zrod Inštitútu sestier poklony
Najsvätejšej Sviatosti a plnil si svoju úlohu zakladateľa a predstaveného.
Zomrel pokojne 6. februára 1913. Medzi blahoslavených ho zaradil Ján
Pavol II. v roku 1992.
Sv. Vincent (Vincenzo) Romano sa narodil 3. júna 1751
v Torre del Greco pri Neapole. V roku 1775 prijal kňazstvo
a pôsobil v rodnej obci. Jeho služba sa od počiatku vyznačovala
osobitnou pozornosťou k núdznym a usilovnosťou vo výchove
detí a mládeže. Po tom, ako bola obec Torre del Greco takmer
úplne zničená lávou z erupcie Vezuvu 15. júna 1794, Vincent sa
stal dušou jej obnovy po materiálnej, ale predovšetkým po
duchovnej a mravnej stránke. Zomrel 20. decembra 1831. Blahorečil ho pápež Pavol VI.
v roku 1963.
Sv. Mária Katarína Kasperová
(Maria Katharina Kasper) sa narodila 26.
mája 1820 v Dernbachu v Nemecku,
v oblasti Porýnia. So svojou fyzickou silou
a extrovertnou povahou pracovala na
poliach a pri lámaní kameňa na výstavbu ciest. Tu pramenila jej intuícia založiť inštitút
sestier zameraných na službu chudobným vrstvám spoločnosti. V roku 1848 otvorila dom
„Chudobných služobníc Ježiša Krista“, kde našli útočisko chudobní z okolia. Kongregácia
sa rýchlo rozšírila za hranice Nemecka i Európy, do Ameriky a následne do Indie. Sestra
Mária Katarína Kasperová zomrela 2. februára 1898 na infarkt. Za blahoslavenú ju
vyhlásil pápež Pavol VI. v roku 1978.
Sv. Nazaria od sv. Terézie Ježišovej (Nazaria Ignacia March
Mesa) sa narodila v Madride 10. januára 1889. V Mexiku, kam sa jej
rodina presťahovala, sa zoznámila s rehoľníčkami inštitútu Sestier
opustených starých ľudí a v roku 1908 k nim vstúpila. Po zložení
prvých sľubov v roku 1911 bola vyslaná do Bolívie. Vedomie stále
náročnejšej sociálnej situácie ju priviedlo k založeniu kongregácie
Krížových misijných sestier Cirkvi (Misioneras Cruzadas de la
Iglesia – MCI), zameraných na službu chudobným a na pozdvihnutie
5

a rozvoj žien. Jej život bol vo vážnom ohrození ako v Bolívii, tak i v Španielsku počas
občianskej vojny v rokoch 1936-1939. Zo Španielska sa v roku 1942 presunula do
Buenos Aires, no jej zdravotný stav sa zhoršoval. Zomrela 6. júla 1943. Pápež Ján Pavol
II. v roku 1992 slávil jej blahorečenie.
Sv. Nunzio Sulprizio sa narodil 13. apríla 1817 obci
Pescosansonesco v oblasti Pesary v strednom Taliansku. Po strate
oboch rodičov sa ho ako šesťročnej siroty ujala babka z maminej
strany, ktorá ho naučila vyhľadávať Ježiša prítomného v Eucharistii
a vzývať Pannu Máriu. Zakrátko aj stará matka zomrela a Nunzio
bol zverený strýkovi, ktorý pracoval ako kováč. Tvrdá práca a zlé
zaobchádzanie, akého sa mu dostávalo, mu privodili ochorenie na
kostnú tuberkulózu. Po presune do Neapola a hospitalizácii
v Nemocnici pre nevyliečiteľne chorých mohol konečne prijať Prvé sväté prijímanie, po
ktorom tak veľmi túžil. Choroba sa rapídne zhoršovala a krátko po dosiahnutí 19 rokov
Nunzio 5. mája 1836 dokonal. Pápež Lev XIII. v roku 1890 dekrétom potvrdil jeho
hrdinské cnosti a dal ho za vzor mladým. Dňa 1. decembra 1963 ho Pavol VI. vyhlásil za
blahoslaveného.

S novým svätým pápežom Pavlom VI. môžeme si pripomenúť aj 50. výročie
vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (21. augusta 1968). Na inváziu
reagoval ako vtedajší pápež. Tesne pred odletom na Eucharistický kongres do Kolumbie
22. augusta 1968 na rímskom letisku Fiumicino vyslovil tieto slová:
„Nemôžeme (však) opustiť vás a všetkých tých, čo sledujú náš odchod na
obrazovkách, alebo počúvajú náš hlas prostredníctvom rozhlasu, bez toho, aby sme vám
neodkryli svoju trpkú bolesť a veľkú úzkosť, ktoré zvierajú naše srdce pre súčasné
udalosti v Československu. Boli by sme hotoví zrieknuť sa hneď tejto cesty, keby sme
vedeli, že naša prítomnosť a náš zásah by mohli poslúžiť na to, aby prekazili množenie sa
ziel, ktoré už doliehajú na nám tak veľmi drahý ľud a aby sme zažehnali strašlivé
následky, ktoré bezpochyby možno predvídať.
Zdá sa, že sila zbraní chce znova rozhodovať o osudoch národa, o jeho nezávislosti a
jeho dôstojnosti. Spokojnosť Európy je otrasená,
spokojnosť celého sveta ohrozená a ten mier,
ktorý po krutých skúsenostiach minulých a
súčasných vojen hľadá a vytvára zrelosť časov –
a to aj pričinením nepotlačiteľného kresťanského
cítenia, – je teraz vážne zranený – a dal by Boh,
aby táto rana nebola na smrť.
Hlboký žiaľ nám spôsobuje porušenie
nedotknuteľnosti štátu, dobrých vzťahov medzi
národmi a predovšetkým porušenie zásad, ktoré
ľudstvo dosiahlo v priebehu svojich dejín s
toľkou námahou a toľkými obeťami, a ktoré sú nevyhnutnou potrebou celistvosti a
budúcnosti našej civilizácie.
Toto nešťastie nás bolí ešte viac preto, lebo my sami sme sa stali v tieto roky
nezištným a horlivým apoštolom mieru a dúfali sme, že rozličnosť kultúr a záujmov by
koniec koncov nemala prekážať spoločnej a úprimnej snahe zachovať medzinárodné
právo a vzrastajúcej spolupráci medzi ľuďmi našich čias. Nechceme nikoho súdiť, ale
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akože nemožno nepristúpiť k rozboru princípov, z ktorých podobné nešťastné udalosti sa
zdajú prirodzene prameniť?
V srdci nesieme tieto trpké myšlienky, no nad nimi skrsá svetlo ľudskej a kresťanskej nádeje, že ešte bude možné čestne a pokojne vyriešiť tento poľutovaniahodný
konflikt. A kiež by Pán mieru, na ktorého česť sa podujímame na túto cestu, nám
preukázal svoje milosrdenstvo a vrátil všetkým „pokoj poriadku“.
A našou rukou nech vás žehná.“
spracoval JV

Ján Gutenberg – člen svetského rádu sv. Františka z Assisi
550. výročie úmrtia
Ján Gutenberg (1397/1400–
1468) sa narodil ako syn šľachtickej
rodiny Gensfleisch v Mainzi (Mohúč)
– známka: Nemecko, rok 1962 (Mi
375). Neskôr prijal meno podľa názvu
rodičovskej kúrie Gutenberg. Dnes je
považovaný za vynálezcu tisícročia a jeho kníhtlač za vynález, ktorý
zmenil históriu.
Pred Gutenbergom bola v Európe rozšírená len bloková tlač,
keď sa strana s písmenami a obrázkami tlačila ako celok, čo bolo
zdĺhavé. Gutenberg prišiel s myšlienkou zostaviť stranu z jednotlivých
písmen, ktoré sa dali zoskupiť a znova použiť. K prvým jeho pokusom došlo, keď bol
zlatníkom a tiež brusičom drahokamov. Je preto možné, že vtedy prišiel na myšlienku
odlievať písmená z kovu a tak nahradiť pevný blok písmen založený na princípe pečiatky.

Jeho objav bol geniálny a jednoduchý, ale
v tom čase ťažko realizovateľný. Do svojho vynálezu musel investovať celý svoj majetok. K dispozícii
mal len papier. Musel vyvinúť špeciálnu zliatinu na
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písmená, odliatkovú formu, špeciálnu tlačiarenskú farbu a tlačiarenský lis – známka: Rakúsko, rok 1964 (Mi 1175), Albánsko rok1997 (Mi 2616), Nemecko, rok 2000 (Mi 2098).
Prvé dochované tlače pochádzajú z roku
1448, ide o jednolistový kalendár „Almanach auf
das Jahr1448“. Ako prvú knihu vytlačil v roku
1450 tzv. Gutenbergovú Bibliu. Toto dielo
vytlačené prvýkrát s pohyblivými písmenami
patrí k naj-vzácnejším a najkrajším skvostom
tlačiarenské-ho umenia. Totiž nevymyslel len
písmená vtedaj-šej abecedy ale aj 270 rôznych
znakov. Vo februári 1455 začal hromadnú tlač
42-riadkovej Biblie, ktorá sa vo svete objavila vo väčšom množstve. Známka Nemecko,
rok 1954 (Mi 198).
Gutenberg svojim vynálezom nezarobil
nič. Prostriedky na vývoj si opakovane požičiaval
od bohatého mešťana Johanna Fusta. Zisky
z predaja Biblie Gutenberg inves-toval, a preto
ho Fust zažaloval pre nesplatenie dlhu.
Gutenberg bol odsúdený a majite-ľom tlačiarne
sa stal Johann Fust a tovariš Schöffer. Ďalší
učni odišli do iných miest, kde pokračovali
v živnosti. Tak prestala byť kníhtlač tajomstvom a začala sa šíriť do sveta.
V roku 1457 vyšla Kniha žalmov, ale názov tlačiarne uvádza Johanna Fusta
a Petra Schöffera. Gutenberg zostal ožobráčený a na sklonku života žil v chudobe.
Neskôr sa však dočkal odmeny za svoje dielo. V roku 1465 ho mohúčsky arcibiskup Adolf
von Nassau dostal z problémov, keď mu udelil panský titul spojený s materiálnymi
výhodami. Gutenberg o tri roky neskôr zomrel. Pochovaný bol vo františkánskom kostole
v Mainzi (dnes už kostol neexistuje), ako terciár, člen III. rádu františkánov.
Katarína Vydrová

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie
vydanie známky v emisii „Umenie“
V minulom čísle nášho Bulletinu sme v závere článku s názvom „Sviatok Panny
Márie Pomocnice kresťanov“ písali o rozhodnutí pápeža Pia VII., ktorý v roku 1818 bulou
Relata Semper – Rozhodnutie navždy, zriadil Prešovskú gréckokatolícku eparchiu
odčlenením od Mukačevskej eparchie. Pri príležitosti 200.výročia tejto udalosti Slovenská
pošta dňa 19.októbra 2018 vydala známku v emisii „Umenie“, na ktorej je vyobrazená
zázračná Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky.
Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa konala v Prešove v sobotu dňa
10.11.2018 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa počas 27.medzinárodného festivalu
duchovných piesní byzantského obradu. Za prítomnosti početných hostí pán Martin
Vančo zo Slovenskej pošty predstavil známku a prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ požehnal známku. Poďakoval sa Slovenskej pošte za zaradenie známky do
emisného plánu, požehnal aj prácu prítomného pána Fera Horniaka, rytca tejto
prekrásnej známky.
Zaradenie inaugurácie počas festivalu duchovných piesní byzantského obradu
bolo veľmi inšpirujúce, veď dejiny gréckokatolíckej Cirkvi siahajú do cyrilometodského
obdobia, keď pred 1155 rokmi prišli na územie Slovenska sv. Cyril a Metód a priniesli
byzantský spev implantovaný do slovanskej liturgie. Pápež Ján VIII. v júni 880 vydal bulu
Industriae Tuae adresovanú Svätoplukovi, kde vydal nádherné svedectvo o Metódovej
pravovernosti a vyjadril sa i o slovienskej liturgii: „Právom schvaľujeme slovienske písmo,
vynájdené zomrelým Konštantínom Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválospevy
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patriace Bohu... veď ani viera ani náuka nijako neprekáža omše spievať v slovienskom
jazyku...“

Dôkazom dávnej prítomnosti byzantského obradu v Uhorsku je bula rímskeho
pápeža Leva X. z roku 1521 o katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku, v ktorej
potvrdzuje ich práva a výsady. V roku 1692 cisár Leopold I. nariadil znovu
zrovnoprávnenie latinského a byzantského duchovenstva v Habsburgskej monarchii, ale
ani to sa nerealizovalo.
Gréckokatolíkom významne pomohla až cisárovná Mária
Terézia. Za pontifikátu pápeža Klementa XIV. dosiahla v roku
1771 súhlas ku kanonickej samostatnosti Mukačevskej cirkvi.
Mukačevské gréckokatolícke biskupstvo bolo podriadené
ostrihomskému arcibiskupovi. Vo Viedni zriadila východnú
kníhtlač, aby nechala zhotoviť potrebné liturgické knihy. V roku
1773 nariadila jednotné označenie,
ktoré sa má v Uhorsku používať
pre biskupstvá, chrámy aj veriacich
– „grécko-katolícky“. V roku 1774
sa
postarala
aj
o primerané
vzdeláva-nie pre klérus. Rozhodla, že budovu bývalého
jezuitského konviktu sv. Barbory vo Viedni využije na
zriadenie seminára. Kostol sv. Barbory vo Viedni dodnes
slúži pre gréckokatolíkov. Ukrajinská poštová správa
vydala v roku 2005 známku s kupónom (Mi-756), na ktorej
je vyobrazený chrám vo Viedni a na kupóne je sv. Barbora.
V tomto Jubilejnom roku, keď Prešovská archieparchia slávi 200. výročie zriadenia eparchie, slávi aj ďalšie okrúhle výročia:
- 10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi na Slovensku a povýšenie na
Prešovskú archieparchiu
- 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu
Katarína Vydrová
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Niečo o Prešove a prešovskej inaugurácii
19.októbra 2018 vydala Slovenská pošta v rámci emisie UMENIE poštovnú
známku zobrazujúcu Ikonu Krásnobrodskej Bohorodičky. Známka bola emitovaná pri
príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.
Samotná inaugurácia tejto pôsobivej známky sa však
uskutočnila 10.novembra 2018 Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove počas XXVII. ročníka Medzi-národného festivalu
duchovných piesní byzantského obradu.
A tak, v spomínané novembrové ráno vyrazila malá trojčlenná
skupinka gabrielistov (vdp. Vallo, Stanko Záhorňacký, Tarabová) do
Prešova. Vďaka skutočne peknému počasiu sme mohli cestou
obdivovať naše veľhory, ktoré vďaka skromnej snehovej pokrývke
vyzerali ako „pocukrované“.
Priznám sa, nikdy som v Prešove nebola, ale jeho bohatá minulosť a historické
jadro mesta, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou si zaslúžia aspoň pár slov.
Po približne trojhodinovej ceste sme odstavili auto kúsok od františkánskeho
kostola sv. Jozefa s kláštorom, v ktorom v súčasnosti pôsobí náš člen, františkán brat
Anatol. Kláštor bude miestom nášho jarného, májového stretnutia v r.2019. Pootvorené
dvere do kostola priam pozývali na jeho krátku návštevu. Samotná Hlavná ulica
v historickom centre skutočne dýcha históriou. Neprehliadnuteľný je Rákocziho palác,
ktorý vznikol prebudovaním dvoch meštianskych domov v 17.storočí. Po prebudovaní bol
považovaný za najkrajšiu stavbu tej doby v Horných Uhroch. Určite i vďaka svojej fasáde
s oknami v arkýroch a grafitovým ornamentom s rastlinnými motívmi. Pôsobivé je
barokové súsošie Nepoškvrnenej Panny
Márie (Immaculata), ktoré dali v r.1851
postaviť jezuiti na pamiatku obetí
morových epidémií, ktoré mesto Prešov
postihli v r. 1679 a 1710. Neobišli sme
Konkatedrálu sv. Mikuláša – o povýšení
farského kostola rozhodol Svätý Otec
Benedikt XVI. v r.2008. Kostol bol
postavený v polovici 14.storočia, patrí k naším najkrajším
neskorogotickým stavbám. Jeho dominantou je hlavne barokový
oltár sv. Mikuláša, pričom niektoré výzdoby sú z dielne Majstra Pavla z
Levoče. Na internetových stránkach sa uvádza, že konkatedrálu je možné
navštíviť so sprievodcom (určite sa budem snažiť využiť túto možnosť
v máji a dúfam, že sa viacerí ku mne pripojíte). Medzi týmto
rímskokatolíckym a evanjelickým kostolom Svätej Trojice je inštalovaná
2,5 m vysoká bronzová socha sv. Jána Pavla II., hlboko pohrúženého do
modlitby. Svätý Otec navštívil Prešov v r.1995 a
počas cesty mestom sa zastavil pri pamätníku obetí
Caraffových jatiek, na mieste kde dal v 17.st.
taliansky
generál
popraviť
24
evanjelických
mešťanostov. Modlitbu pápeža na tomto mieste
vnímali mnohí ako veľké gesto hlavy Svätej stolice.
Samozrejme, že po toľkých duchovných i kultúrnych zážitkoch
bolo potrebné posilniť i telo dobrým obedom a náš výber Šarišskej
chyže sa ukázal ako správna voľba.
Poslednou zástavkou bol chrám sv. Jána Krstiteľa, ktorý sa po vytvorení
Prešovskej eparchie v r.1818 stal katedrálou. Pri povýšení
Prešovskej eparchie
na arcibiskupstvo v roku 2008 sa katedrála stala metropolitnou. V chráme sa nachádzajú
relikvie blahoslavených biskupov-mučeníkov Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku. Zaujala ma
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verná kópia Turínskeho plátna, ktorú dostala katedrála ako dar od Turínskeho
arcibiskupstva.
Srdečne sme sa zvítali i s inými
gabrielistami, ktorí sa zúčastnili tohto
podujatia (p.Vydrová, p.Šajgalík, brat
Anatol, p. Dobál). Inaugurácii predchádzal
festivalový koncert a tak sme si najskôr
vypočuli vystúpenie piatich zborov. Potom
sa ujal slova pán arcibiskup Babjakmetropolita Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku. Vo svojom príhovore spomenul
i to, ako sa sám v detstve venoval
zbieraniu poštových známok a na záver
požehnal známku. Následne sme si mohli
zakúpiť FDC či TL. Využili sme aj prítomnosť jedného z autorov známky, rytca
p.Horniaka a dali si podpísať pripravené celistvosti či FDC.
Čo dodať na záver? Strávili sme spoločne obohacujúci a pekný deň. Tým, ktorí sa
plánujú zúčastniť jarného stretnutia veľmi odporúčam, aby zvážili možnosť stráviť v tomto
krásnom meste, plnom historických pamiatok minimálne dva dni.
Ľuba Tarabová

C-S SALON 2018
28.októbra 2018 sme si pripomenuli 100.výročie vzniku spoločného štátu Čechov
a Slovákov. Uskutočnilo sa množstvo podujatí, výstav, stretnutí.
I slovenskí filatelisti v spolupráci so svojimi českými kolegami-filatelistami pripravili
Jubilejnú filatelistickú výstavu C-S SALON 2018 v rámci ktorej takmer šesťdesiat
vystavovateľov predstavilo svoje exponáty. Výstavu predchádzali veľmi dobré referencie
s tým, že niektoré exponáty sa už nemusia objaviť na verejnosti. Samozrejme, to len
podnietilo zberateľskú zvedavosť a tak sme sa spolu s vdp. Vallom a p.Záhorňackým
3.novembra vybrali do Bratislavy.
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Výstava mala charakter nesúťažnej prehliadky slovenských a českých exponátov
a prebiehala v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu v termíne 27.10.20184.11.2018. Mnohé exponáty boli výsledkom dlhoročnej, vytrvalej zberateľskej a študijnej
činnosti svojich autorov. Osobne ma zaujal systém ich prezentácie zo strany
organizátorov. Jednotlivé exponáty boli zoradené tak, aby tvorili súvislé bloky. V úvode
boli rozmiestnené výstavné panely dokumentujúce predznámkové obdobie na území
dnešného Slovenska. Potom nasledovali exponáty venujúce sa prvej svetovej vojne;
vzniku Československých légií. Návštevník postupne prepracoval k exponátom dokumentujúcim vznik Československa a činnosť Československej dočasnej vlády na
Slovensku. Zaujímavý bol exponát prezentujúci prvú československú známku –
Hradčany, ktorá tiež slávi svoje sté výročie. V inom exponáte bolo zdokumentované
použitie Hradčian podaných na prepravu na Slovensku. Ďalší vystavovatelia
spracovávali medzivojnové obdobie, násilné rozdelenie Československa. Samozrejme
nechýbali exponáty po roku 1945, pričom ma upútalo filatelistické spracovanie menovej
reformy v r.1953. Náš člen p.Karol Milan pôsobivo dokumentoval medzinárodné úspechy
slovenskej známkovej tvorby od r.1993. Záujmu verejnosti sa tešila aj zberateľská
prezentácia nášho ďalšieho člena, už zosnulého p.Maniačka, ktorého celoživotným
záujmom bol M.R.Štefánik.
Pozorne som si pozrela expozíciu „Klenotnica slovenskej filatelie“, obsahujúcej
rôzne vzácnosti (napr. dvojpáska medzihárčia 1 Kč „NITRA 1933“; nezúbkovaný
výstavný hárček „Bratislava 1937“; nezúbkovaný hárček „Deťom 1944“ či najstaršia
poštovná pečiatka „V.TYRNAU“ z r.1752.
V náklade 700 ks pripravili organizátori kvalitný katalóg, ktorý naviac obsahoval
číslovaný, neperforovaný, neperforovaný UTL "100. výročie vzniku Česko-Slovenska".
Po ukončení prehliadky filatelistickej výstavy sme pokračovali návštevou Hradu
a pozreli sme si ešte dve výstavy. Tá prvá sa týkala života a tvorby akad. maliara Martina
Benku a bola pripomienkou jeho 130.výročia narodenia. Majster Benka bol „renesančným“ človekom s rôznymi záujmami - výtvarnými, hudobnými, literárnymi. Druhá
výstava „Zlatý vek Peterhofu“ zase približuje život na cárskom dvore v Peterhofe počas
panovania Petra I. až po Katarínu II.
Ľuba Tarabová

Milénium Baziliky opátstva San Miniato al Monte
V najnovšej zásielke z Ríma
som dostal novinky Vatikánu a tam
ma zaujali štyri karty (celiny) s obrazmi zo života sv. Miniáta v Bazilike
opátstva San Miniato al Monte (na
hore) vo Florencii. Viackrát som bol
vo Florencii a väčšinou s pútnikmi
sme prešli vždy tie isté hlavné pamiatky – Santa Croce (tam nás vyložil
autobus), Dóm, Baptistérium, San
Lorenzo, Santa Maria Novella, Piazza
della Signoria, Palazzo Uffizi, Ponte
Vecchio a končili sme skvelým
pohľadom na historické jadro mesta
z Piazzale Michelangelo (kde po nás prišiel po 8 hodinách zasa autobus). Jedenkrát
(pred asi 15-20 rokmi) sme prišli na Piazzale Michelangelo skôr a tak som nechal asi
hodinu rozchod. Pozrel som si do mapy a vidím, že je tu blízo nejaký kostol. Po asi 5-10
minútach som sa ocitol pred Bazilikou opátstva San Miniato al Monte. A bola to ozaj
nádhera – zvonku i vo vnútri.
12

Bazilika opátstva San Miniato al Monte je jeden z najkrajších klenotov románskej
architektúry v Taliansku. Stavba bola zahájená v roku 1013 na mieste staršej kaplnky nad
hrobom sv. Miniáta Florentského. Bazilika má typickú fasádu z bieleho a zeleného
mramoru a je zdobená oblúkmi. Spodná časť fasády sa datuje do 11.storočia, horní časť
do storočia dvanásteho. Z roku 1260 pochádza mozaika, na ktorej je vyobrazený Kristus
s Pannou Máriou a svätým Miniatom. Orol z roku 1401 držiaci v pazúroch balík látky je
symbolom cechu kupcov s vlnenými látkami Arte di Calimala. Práve tomuto cechu bol
kostol v roku 1288 zverený do starostlivosti. Vnútri je nádherný interiér. Dlažba baziliky
pochádza z r.1207 a stĺpy i hlavice sem boli prenesené zo starovekých rímskych
a byzantských budov. Hlavnej lodi dominuje Capella del Crocefisso, vybudovaná v r.1448
od Michelozza. Pôvodne bola postavená ako schránka, ktorá mala chrániť zázračný kríž.
Kaplnku zdobia obrazy z rokov 1394–1396, ktorých autorom je Agnol Gaddi. Po schodišti
je možné sa dostať do presbytára s románskou kazateľňou. Steny sakristie zdobia fresky
z r.1287 od Spinella Aretina, ktoré zobrazujú výjavy zo života sv. Benedikta. Zo severnej
bočnej lode je možné vstúpiť do významnej renesančnej stavby, kaplnky Capella del
Cardinale del Portogallo, vyzdobenej sochami a obrazmi od Alessa Baldovinettiho a Lucu
della Robia. Z juhozápadu je pristavený k bazilike palác biskupov, letná rezidencia
florentských biskupov, ktorá sa neskôr stala kláštorom, nemocnicou a jezuitským domom.
Celý areál je pevnosťou s mohutným opevnením. Baziliku s palácom obklopuje nádherný
cintorín s množstvom murovaných hrobiek.

A kto bol sv. Miniato (Miniáš)? Máme pred sebou mučeníka, pravdepodobne z doby prenasledovania kresťanov cisárom Déciom okolo roku 250, vo Florencii v Taliansku. Martyrológium je tu viac než stručné. Miniáša predstavuje ako arménskeho šľachtica (panovníka alebo princa, niekde len rímskeho
vojaka zo schudobneného rodu), ktorý bol zajatý na ceste z Florencie. Tím podstatným bola jeho pevná viera, ktorú nezaprel
ani vtedy, keď ho veľmi bolestným mučením nútili, aby sa jej
zriekol. Legenda popisuje kruté rozsudky smrti, ktoré však boli
neúspešné, preto bol Miniáš sťatý pri rieke Arno, údajne v miestach, kde bol neskôr
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postavený kostol sv. Kandidy. Tradícia dovolávajúca sa kronikára Giovanniho Villani
uvádza, že Miniáš po poprave zdvihol svoju hlavu, prešiel cez rieku Arno a vystúpil až do
miest, kde bola najprv postavená nad jeho hrobom kaplnka a neskôr namiesto nej
vybudovaná obdivuhodná bazilika. Je patrónom Florencie a jeho spomienka sa slávi
25.októbra.
Pošta Vatikánu vydala 9.11.2018 štyri karty
(celiny), na ktorých sú scény z oltára sv. Miniáša
z Baziliky opátstva San Miniato al Monte. Oltár
namaľoval taliansky neskorogotický maliar Jacopo
del Casentino v prvej polovici štrnásteho storočia.
Na oltári je postava sv. Miniáša a okolo nej osem
scén z jeho mučeníctva. Na kartách sú štyri scény:
- sv. Miniáš krotí šelmy, ktoré ho mali zožrať
- mučenie sv. Miniáša na šibenici (rukami je priviazaný na šibenicu a na nohách má veľký kameň)
- sťatie sv. Miniáša
- sv. Miniáš nesie hlavu na florentskú horu

Známky na reverze kariet majú nominálne hodnoty 1,10; 1,15; 2,40 a 3,00€
a motív je poprsie sv. Miniáša z obrazu. Na obale, v ktorom sú karty vložené je krásny
pohľad na Baziliku. Na menších obrázkoch sú zobrazené ďalšie štyri výjavy z oltára, ktoré
nie sú na kartách.
27.4.2018 aj talianska pošta vydala známku s vyobrazením Baziliky opátstva San
Miniato al Monte v hodnote 0,95€ (i filatelistickú kartu).
JV
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
19.10.2018: UMENIE: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky
- nominálna hodnota: 1,40€
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
- 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: 80.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme
sa dozvedieť k tejto známke nasledovné:
V roku 2018 Prešovská archieparchia oslávi 200 rokov od erigovania gréckokatolíckej eparchie v Prešove. Jej prvý
biskup Gregor Tarkovič prijal v roku 1821
biskupskú vysviacku v Monastieri Zoslania
Svätého Ducha v Krásnom Brode. Tu sa
nachádza jedna z najvzácnejších ikon na
území archieparchie, ktorá prirodzene patrí
medzi symboly Jubilejného roka Prešovskej
archieparchie.
Krásnobrodská ikona Bohorodičky sa
prvýkrát písomne spomína pri zázname o
vypálení miestneho monastiera humenským grófom Valentínom Drugetom v roku
1603. No traduje sa, že bola napísaná o
niekoľko storočí skôr. Hoci monastier i s
chrámom zhorel, ikona sa zázračným
spôsobom zachránila nepoškodená. Podľa
tradície slzila až do postavenia nového
chrámu v roku 1614.
Pôvodne mala ikona s rozmermi 110
× 75 cm drevený podklad a pravdepodobne
bola obdĺžnikového formátu. Zobrazuje Presvätú Bohorodičku a Ježiša Krista ako dieťa.
Výnimočnosť ich zobrazenia sa týka oblečenia aj textov na ikone. Na zvitku, ktorý drží
Ježiš Kristus, je dnes už veľmi slabo čitateľný nápis v cirkevnoslovanskom jazyku. Ide o
citát z Evanjelia podľa sv. Jána: „Prv ako bol
Abrahám, Ja Som“ (Jn 8, 58). V dolnej časti
ikony je ďalší slabo čitateľný nápis. V roku
1769 poškodenú ikonu premaľoval Tadeáš
(Michal) Spalinský a v roku 1972 Mikuláš
Jordán. Pri poslednej premaľbe bolo od
ikony oddelené strieborné opláštenie
pochádzajúce z druhej polovice 17. storočia
a drevený podklad. Po zničení monastiera v
roku 1915 i počas prenasledovania
gréckokatolíckej cirkvi ikonu ukrývali miestni veriaci. V
súčasnosti sa ikona nachádza v Kaplnke bl. Pavla Petra
Gojdiča v Monastieri Zoslania Svätého Ducha v Krásnom
Brode. Kópiu ikony podarovali gréckokatolíci pápežovi
Jánovi Pavlovi II. počas blahorečenia prešovského
biskupa P. P. Gojdiča v roku 2001.
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9.11.2018: Vianočná pošta 2018
- nominálna hodnota: T2 50g (0,50€)
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.
- technika tlače: ofset
- náklad: 1,000.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Vianočná pošta – výnimočný projekt, ktorý
organizuje Slovenská pošta od roku 1999 – je už neodmysliteľnou súčasťou obdobia
spojeného s najkrajšími sviatkami roka. Cieľom podujatia je nielen šíriť dobré posolstvá,
ale aj podporovať tradície vo forme klasickej listovej korešpondencie. Vďaka Slovenskej
pošte môžu deti posielať svoje tajné želania, predstavy o vysnívaných darčekoch,
kresbičky či pozdravy Ježiškovi, a to na jeho adresu „Ježiško 999 99“. Od vzniku projektu
dostal Ježiško viac ako 1,7 milióna listov od detí z celého sveta.
Aj v tomto roku vydá Slovenská pošta
príležitostnú poštovú známku z emisného radu
„Vianočná pošta“. Námet detskej známky
pochádza od Lindy Mészárosovej, žiačky ZŠ
Rozmarínová 1 v Komárne, ktorej kresba anjela
sa stala podkladom pre výtvarný návrh známky.
Motív na FDC, Mikuláša, nakreslil Christopher Peter, žiak
Spojenej školy Hradná 7 Komárno, a kresbu vianočného kapra
ako podklad pre výtvarný návrh PDC pečiatky zhotovila
Viktória Csábiová, opäť žiačka ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne.
Všetky kresby vybrala Realizačná komisia známkovej tvorby z
kresieb, ktoré deti v rámci Vianočnej pošty 2017 spolu s listami
posielali Ježiškovi. Grafickú úpravu výtvarných návrhov
zhotovil akad. mal. Vladislav Rostoka.
9.11.2018: Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie
- nominálna hodnota: T2 50g (0,50€)
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.
- technika tlače: ofset
- náklad: 1,500.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Motív použitý na emisnú známku predstavuje
vzácny textilný artefakt používaný na liturgické
obrady v rímskokatolíckej cirkvi – kazulu, čiže vrchný
liturgický odev určený pre kňaza slúžiaceho obrad
bohoslužby. Pochádza z majetku Spišského
rímskokatolíckeho biskupstva v Spišskom Podhradí
a bol vyrobený približne okolo polovice 15. storočia.
Kazula reprezentuje vzácny príklad používania luxusných
talianskych hodvábnych zamatov na území Slovenska, v tomto
prípade strihaného a razeného zamatu pretkávaného kovovými
niťami. Kazula je mimoriadna aj dorzálnym vyšitým krížom.
Napriek redukcii je výšivka vzácnym dokladom použitia techniky
maľby ihlou rozštiepeným stehom. Prítomnosť tohto stehu
umožňuje datovať výšivku do polovice 15. storočia. Výšivka
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mohla byť zhotovená na území Slovenska, prípadne v širšom stredoeurópskom priestore.
Modeláciu tvarov postáv a zvýraznenie doplnkov okrem striedania stehov z farebných
hodvábnych nití dotvára aj použitie kovových nití, ktoré sú aplikované na viacerých
miestach výjavov.
V centrálnej časti kríža sa nachádza Madona apokalyptického typu „Virgo in sole“ –
Žena odetá slnkom. Pod postavou Madony je svätec – biskup (sv. Mikuláš?), zo spodnej
mužskej postavy je však viditeľná iba hlava a časť atribútu – kríža v tvare X, ktorý
pôvodnú figúru dovoľuje identifikovať ako sv. Ondreja. V ramenách dorzálneho kríža sa
nachádzajú hlavy svätíc. Ide o sv. Dorotu (s košíkom) a sv. Apolóniu (s kliešťami), obe
stvárnené v dvoch variáciách jednej predlohy. Zrkadlovo komponované polpostavy
(pôvodne však išlo o celé figúry), ktoré boli pri reštaurovaní kazuly upravené do
žiadaného tvaru, sa líšia iba detailmi, napr. odlišnou farebnosťou nimbu (na ľavej strane
zelený, na pravej červený).
So známkou okrem FDC vyšiel aj známkový zošitok, celinová pohľadnica
a známka v TL 8 známok a 8 kupónov, kde na kupóne je QR kód piesne „Tichá noc,
svätá noc“ (200.výročie).
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3.12.2018: Deň poštovej známky: A. Mucha – Hradčany.
- nominálna hodnota: 0,95€
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.
- technika tlače: ofset
- náklad: 225.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa
dozvedieť k tejto známke nasledovné:
Alfons Mucha (1860 – 1939) bol v čase,
keď ho požiadali o vytvorenie prvých známok
Československej republiky, svetovo významným priekopníkom a vrcholným predstaviteľom výtvarného smeru secesie. Práca pre legendárnu parížsku hereckú hviezdu Sarah
Bernhardt, pre ktorú roky tvoril dnes veľmi cenené divadelné plagáty, ale i návrhy
interiérov, šperkov, či jeho veľkolepé životné dielo „Slovanská epopej“, ktoré tvorí 20
obrovských plátien, ho preslávili. Mucha bol vlastenec a pre mladú republiku vytvoril
bezodplatne i návrhy prvých bankoviek, ba dokonca i uniforiem polície.
Pri tvorbe výtvarných návrhov prvých čs.
známok nebola panoráma Hradčian jedinou
alternatívou. Existuje krásny Muchov návrh s
motívom dievčaťa ako symbolom oslobodenej vlasti.
Námet zobrazujúci husitského kňaza s kalichom
nebol
najprv
z
politickoreligióznych dôvodov akceptovaný, no neskôr tieto známky
vyšli, rovnako ako tie s námetom letiaceho sokola, ktoré slúžili ako prvé, dnes už nepoužívané novinové známky.
Mucha si pri návrhu svojich Hradčian dovolil „umeleckú
licenciu“ v podobe zásahu do pohybu vesmírnych telies.
Vychádzajúce Slnko, symbol nádeje, síce nad
Hradčanmi nevychádza, ale umelcov zámer bol jasný.
Umelecké diela Alfonsa Muchu sa stali neoddeliteľnou súčasťou čs. známkovej tvorby i počas rokov
existencie spoločného štátu a neprestali ňou byť ani v
súčasnosti. Ich rytecké pretlmočenie a vyhotovenie
vrcholnou tlačiarenskou technikou z nich robí klenoty
zbierok filatelistov i zdroje potešenia ctiteľov krásy
umeleckej tvorby v podobe poštových známok.
So známkou okrem FDC vyšiel i nálepný list.
22.9.2018: 25. výročie SOV
Poštový lístok s prítlačou: 283 CDV 267/18
Autor prítlače: Adrian Ferda
Náklad: 1.800 kusov
Na prítlači je v znaku SOV dvojkríž
20.10.2018: Dočasná československá
vláda na Slovensku
Poštový lístok s prítlačou: 284 CDV 243/18
Autor prítlače: Adrian Ferda
Náklad: 1.800 kusov
Na prítlači je v znaku dvojkríž
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20.10.2018: Československá národná rada
Poštový lístok s prítlačou: 285 CDV 267/18
Autor prítlače: Adrian Ferda
Náklad: 1.800 kusov
Na prítlači sú v znakoch dvojkríže
20.10.2018: Výstava C-S SALON 2018
Poštový lístok s prítlačou: 286 CDV 226/18
Autor prítlače: Adrian Ferda
Náklad: 2.500 kusov
Na prítlači je na vlajke slovenský znak – dvojkríž

Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
10.10.2018: Boj o českou státnost 1918 - aršík
- nominálna hodnota: 66.-Kč (33.- + 33.-Kč – aršík s dvoma známkami + troma kupónmi)
- výtvarný návrh: Jan Maget
- technika tlače: plnofarebný ofset
Na portáli Českej pošty môžeme sa
dozvedieť k tejto známke nasledovné:
Cesta ke státnosti za světové války
1918 je v pořadí pátým a posledním aršíkem
věnovaným válečným létům 1914–1918.
Aršík věnovaný roku 1918 připomíná mj.
abdikaci císaře Karla I. Habsburského, vznik
samostatného Československa, konec světové války, vznik prvních československých
známek, počátky měnové odluky od měny
rakousko-uherské, dále připomíná důležité
osobnosti doby jako např. Jiří Stříbrný, Vavro
Šrobár, František Soukup, Antonín Švehla,
Milan Rastislav Štefánik, Eduard Beneš či
Karel Kramář.

Na horní známce je zobrazen pomník sv. Václava; na
spodní známce je portrét T. G. Masaryka. Po obvodu aršíku jsou
heslovitě uvedeny důležité dobové události.
24.10.2018: Svatomartinská tradice
- nominálna hodnota: A (19.-Kč)
- výtvarný návrh: Jiří Slíva
- technika tlače: plnofarebný ofset
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Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke nasledovné:
Námět: symboly spojené s touto tradicí – husa a víno.
Svatý Martin přijíždí (občas) na bílém koni a vždy přináší svěží Veltlíny, Müllery,
Portugaly a Svatovavřinecká vína, o huse nemluvě. Označení Svatomartinské víno se ve
spojitosti s vítáním nového ročníku začalo užívat již na dvoře císaře Josefa II. Český
Vinařský fond uvedl značku Svatomartinské víno na trh poprvé v roce 2005. Podařilo se
tak obnovit tradici, která dokáže úspěšně soupeřit s francouzským obřadem Beaujolais
Nouveau. Francouzské vítání mladého červeného vína hovoří o 3. listopadovém čtvrtku.
To naše Svatomartinská vína (mohou být suchá bílá, růžová i červená) se otevírají na
Martina, 11. 11. v 11:00. Svatomartinská husa je další z tradic, která patří ke svatému
Martinu. Jedna z legend říká, že svatý Martin při své skromnosti nechtěl přijmout hodnost
biskupa v Tours a schoval se před vyslanci, kteří mu zprávu o zvolení nesli, do husince
mezi hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily. Jiná verze legendy zase
praví, že husy Martina při kázání tak rušily svým kejháním, že je za to odsoudil, aby v den
jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči.

Známka je vydána v úpravě tiskového listu i známkového sešitku s 8 známkami a
2 x 2 různými kupóny.
24.10.2018: Vánoce – cukroví a jablko
- nominálna hodnota: A + A (19.- + 19,-Kč)
- výtvarný návrh: Filip Heyduk
- technika tlače: plnofarebný ofset
Na portáli Českej pošty môžeme sa
dozvedieť k tejto známke nasledovné:
Námět: motiv vánoční ozdoby a rozkrojeného jablka a motiv vánoční ozdoby a
vánočního cukroví
Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu narození Ježíše
Krista. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K
Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém),
vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již
z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá.
Známky vyšli ako sútlač na jednom TL (25 + 25 kusov).
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Kronika SV.GABRIELA
- séria Vatikánu „1.150 rokov od mučeníckej smrti sv. Petra a sv. Pavla“ a známka Poľska „Rok Adama Chmielowského“ sú víťazné známky
36. ročníka ankety o najkrajšiu známku s náboženskou tematikou za
rok 2017, ktorú vyhlásili v Talianskom Legnage 7.októbra 2018. Pri
tejto príležitosti talianski gabrielisti vydali peknú pohľadnicu Zvestovania. V tomto duchu je riešená i príležitostná poštová pečiatka.

- pekný pozdrav došiel z Rakúska i Talianska
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- dielňa gabrielistov v Močenku sa doslova „roztrhla“
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- vianočná pošta zatiaľ ešte neprišla

Platba členských príspevkov:
Za rok 2018 ostalo nezaplatených ešte 23 príspevkov (ev. čísla: 37, 48, 52, 77, 82,
87, 95, 97, 103, 104, 111, 123, 127, 129, 136, 161, 167, 168, 172, 173, 182, 183, 185).
Za rok 2019 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3,
10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 29, 31, 34, 36, 40, 49, 51, 65, 66, 71, 75, 85, 88, 92, 99, 102,
105, 106, 124, 126, 130, 134, 135, 137, 138, 139, 147, 151, 152, 153, 155, 156, 157,159,
160, 162, 165, 166, 170, 174, 178, 180, 181, 184, 186, 187
Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku
zaplatený.

Členská základňa SSG – stav k 8.12.2018
V našich radoch vítame dvoch nových členov SSG:
186. HORVÁTHOVÁ Gabriela, 972 13 NITRIANSKE PRAVNO, Pionierska 372/23
Kresťanské motívy všeobecne
187. KOLNÍK Matúš, 917 01 TRNAVA, Spartakovská 9
Vianoce, Veľká Noc
Novým členom želáme hodne potešenia i poučenia z kresťanskej filatelie veríme, že sa budú medzi nami dobre cítiť a členstvo v SSG bude pre nich prínosom.
Ku dňu 8.12.2018 je celkový počet členov v SSG 107 (SR – 97, ČR – 7, Poľsko – 2,
Rakúsko – 1)
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