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Zoltán Meszlényi, biskup a mučeník
Jozef kardinál Tomko
novinky Slovenskej pošty
novinky Českej pošty
inaugurácia v Starej Bystrici
kronika Sv. Gabriela
emisný plán Vatikánu - 2019
členské príspevky a základňa

Ďalšie číslo bulletinu by sme chceli vydať v júni 2019. Prosím o zasielanie
príspevkov do 16. júna 2019.
Vydané s finančnou podporou MDV SR - Národný program aktívneho starnutia
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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

56.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,
ktoré sa uskutoční v sobotu 4.mája 2019 v Prešove 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, hospodárska
správa, revízna správa, organizačné otázky, diskusia
11.30 – výmena filatelistického materiálu
O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.
V Prešove sa stretáme po prvýkrát. Pre niektorých, to bude asi dosť dlhá cesta na
východ Slovenska, no verím, že stretneme sa v hojnom počte (a hlavne všetci východniari, ktorí to tentokrát majú blízko) a stretnutie bude vydarené.
Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.
Mapku Prešova s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale bulletinu.

Milí priatelia!
Pred Veľkou Nocou dostávate už druhé tohoročné číslo nášho bulletinu.
Predovšetkým je tu pozvanie na naše stretnutie do Prešova. Článkami prispela pani
Vydrová a tiež prekladmi dvaja moji známi. Dva články sú spracované podľa TK KBS,
hospodársku správu za minulý rok spracovala pani Tarabová a zbytok som dal dokopy ja.
Dúfam, že každý si aspoň niečo nájde, čo ho poteší.
Na stretnutí v Prešove budeme musieť zvoliť delegáta na svetový kongres
Weltbund St.Gabriel, ktorý bude v rakúskom Admonte 13.júna. Prihlásili sa štyria členovia
a tak jeden z nich by mal byť delegát (Vydrová, Kvanta, Šajgalík a Vallo). Bližšie sa
záujemcovia o cestu do Admontu dohovoríme na stretnutí.
Tiež na stretnutí v Prešove už by mali zaznieť i návrhy na personálne obsadenie
vedenia SSG, ktoré budeme voliť na jesennom stretnutí. Bol by som rád, keby o vedenie
SSG sa zaujímali i nové tváre.
Pripomínam, že ešte do konca apríla máte možnosť podporiť SSG 2%-mi dane
z príjmu – môžete niekoho i osloviť (údaje a tlačivo sú na našej internetovej stránke).
Vrcholí nám pôstna doba a pred nami sú tie najväčšie sviatky liturgického roka –
Veľká Noc – keď si zvlášť sprítomňujeme utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Prajem vám, aby ste tieto tajomstvá našej spásy prežívali so živým Kristom v srdci. Aby
vás Ježiš napĺňal silou prameniacou z Eucharistie, láskou vychádzajúcou z kríža a radosťou a pokojom jeho zmŕtvychvstania.
Ján Vallo, predseda SSG

Z USA mi pred dvoma dňami prišla smutná správa, že vo veku
86 rokov zomrel už v júli minulého roku (9.7.2018) pán Arkadiusz
Walinski. Bol členom amerického COROSu, kde zastával rôzne funkcie až do jeho zániku pred dvoma rokmi. Tiež viac rokov bol i viceprezidentom Weltbund St.Gabriel. V roku 2002 bol i na Slovensku (v
Rajeckých Tepliciach), kde sa zúčastnil aj so svojou manželkou na
oslavách desiateho výročia SSG. Zbieral všetok filatelistický materiál,
ktorý mal súvis s pápežom Jánom Pavlom II. svoju rozsiahlu zbierku
daroval spoločnosti, ktorá v USA dokumentuje celý pontifikát tohto dnes už svätého
pápeža. Svojimi radami, skúsenosťami a podporou sa zaslúžil o rozvoj nášho SSG. Bol
čestným členom SSG. Pamätajme na neho v modlitbe. Nech odpočíva v pokoji!
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6.marca 2019 sa dožil 100 rokov nemecký gabrielista Dr.Walter
Stephan. Už v roku 1960 bol aktívnym členom skupiny gabrielistov
v Mníchove. V roku 1980 spolu s manželkou Madeleine založil skupinu
v St.Otilien (pri Mníchove). Zastával viaceré funkcie v nemeckom
gabrielistickom spoločenstve, organizoval výstavy, stretnutia. V roku
1988 sa stal prezidentom Weltbund St.Gabriel a túto funkciu zastával 12
rokov až do kongresu v Klein-Mariazelli pri Viedni. Ako prezident Weltbund St.Gabriel sa zaslúžil i o to, že archív Weltbundu systematizoval
a našiel preň stále miesto vo františkánskom kláštore v Bardel (archív je
tu ozaj vo vzornom poriadku). V tomto období spolu s manželkou
zostavil filatelistické publikácie o benediktínskych kláštoroch v Nemecku, Francúzsku
a v Škandinávii. Tiež svojimi článkami prispieval i do nemeckého bulletinu Gabriel. Bol
i vystavovateľom a svojimi exponátmi zvlášť propagoval a dokumentoval činnosť
Weltbundu.
Za jeho prezidentovania vo Weltbunde sa otvorili východné hranice a má veľký
podiel na tom, že SSG už na kongrese v Poznani (1992) bolo prijaté do Weltbundu
a v Kecskeméte (1996) som bol zvolený za viceprezidenta Weltbundu. Tiež nám poskytol
vzácne rady pri práci vo Weltbunde. Je čestným členom SSG.
V mene SSG i v mene svojom som mu listom k tak vzácnemu jubileu poprial
hlavne zdravie a Božie požehnanie. Spomeňme si na neho v modlitbe, aby ho Pán Boh
požehnával a dal mu síl do jeho požehnaných rokov.

Správa o hospodárení SSG za rok 2018
Táto správa bilancuje hospodárenie nášho Spoločenstva Sv. Gabriel za obdobie
od 01.01.2018– 31.12.2018.
a) Príjmy SSG v období 01.01.2018 - 31.12.2018 boli vo výške 1 969,68 € z toho:
• 396,40 € za uhradené členské príspevky
• 665,00 € príspevky na činnosť SSG (v tom: 500 € od ZSF v rámci projektu MDVRR
SR „Národný program aktívneho starnutia; 165 € za tri finančné dary)
• 905,54 € zaslané 2% dane za rok 2017
•
2,74 € kreditné úroky pripísané na Benefit Konto.
b) Výdavky SSG v období 01.01.2018 - 31.12.2018 boli vo výške 981,65 € z toho:
• 902,25 € výdavky súvisiace s fungovaním nášho Spoločenstva (v tom: štyri čísla
bulletinu Sv. Gabriel; 2 členské stretnutia, registrácia na notárskom úrade;
hospodárske a organizačné výdavky)
• 79,40 € poplatky za vedenie bežného účtu v ČSOB za rok 2018.
Ku dňu 31.12.2018 bol zostatok finančných prostriedkov SSG celkom 7 963,75 €,
čo je oproti r.2017 medziročný nárast o 988,03 €.
Príjmy a výdavky za ostatný rok 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017
(príjmy 3 295,65 €; výdavky 5 064,78 €) boli ovplyvnené tým, že v r.2017 sme oslávili
25.výročie založenia SSG.
Štruktúra finančných prostriedkov k 31.12.2018 bola nasledovná:
• 1 444,02 € zostatok na bežnom účte (aktuálna úroková sadzba je 0,00 % p.a.)
• 5 097,78 € zostatok na BENEFIT Konte (ide o účet so 7-dňovou výpovednou
lehotou a aktuálnou úrokovou mierou 0,05%)
• 1 421,95 € zostatok v pokladni.
Ľuba Tarabová, hospodárka SSG
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Štefan Moyses, biskup – 150. výročie úmrtia
Štefan Moyses (1797–1869), biskup, národný
buditeľ, prvý predseda Matice slovenskej sa narodil vo
Veselom. Po štúdiách teológie v Trnave, Pešti
a Ostrihome sa stal kňazom. Počas pôsobenia v Pešti
sa zoznámil s Martinom Hamuliakom a Jánom
Kollárom, ktorí ho priviedli medzi stúpencov slovanskej
vzájomnosti. To sa prejavilo najmä počas jeho pôsobenia v Chorvátsku v rokoch 1830–1847, kde pôsobil na
záhrebskej Kráľovskej akadémii. Celých 17 rokov prednášal gréčtinu, filozofiu, jazyky. V rokoch 1847–1850
bol záhrebským kanonikom. Počas meruôsmych rokov
sa stal členom prvej chorvátskej krajinskej vlády.
V rokoch 1847–1848 bol poslancom uhorského snemu
v Bratislave, kde spolu s biskupom Haulíkom (SK–171)
mali možnosť stretnúť sa s Ľudovítom Štúrom (SK–
597), poslancom za mesto Zvolen.
V júli 1851 sa vrátil na
Slovensko ako banskobystrický
biskup (SK–45). Zúžitkoval
cenné skúsenosti zo svojho
pôsobenia v Chorvátsku. Musel
sa oboznámiť s novým prostredím, s jeho neutešenou situáciou. Štefan Moyses sa zaslúžil o rozvoj
slovenského školstva (SK–259/261). V roku
1861 bol vedúcim delegácie, ktorá vo Viedni
odovzdala panovníkovi Memorandum národa
slovenského (SK–499). Pomáhal slovenskému národnému hnutiu, bol
spoluzakladateľom Matice slovenskej a v roku 1863 na I.valnom
zhromaždení Matice slovenskej bol zvolený za jej predsedu (SK–544).

Ako veľký ctiteľ slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metóda vydal pri príležitosti tisícročného jubilea ich
príchodu na Veľkú Moravu osobitný pastiersky list
a pričinil sa o celonárodné oslavy tejto udalosti na
Velehrade. Na podnet biskupa Štefana Moysesa Svätá
stolica vo Vatikáne stanovila sviatok 5. júl ako pamätný
deň príchodu solúnskych bratov na naše územie.
Biskup Štefan Moyses zomrel 5. júla 1869 v Žiari
nad Hronom. V roku 1955 nad kryptou z vonkajšej strany kostola v Žiari nad Hronom bola
odhalená pamätná tabuľa.
Na poštovej známke z roku 1997, ktorá vyšla v emisii „Osobnosti“, je na pravej
časti známky motív delegácie, ktorá je na ceste do Viedne za panovníkom s Memorandom slovenského národa.
Katarína Vydrová
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Juraj Haulík, kardinál – 150. výročie úmrtia
Kardinál Juraj Haulík (1788–
1869) sa narodil v Trnave. Teológiu
študoval v Ostrihome a vo Viedni na
slávnom Pázmáneu. V roku 1811 bol
vysvätený za kňaza. Kaplančil v Komárne a v ďalších farnostiach trnavskej
diecézy. Haulíka do Ostrihomu v roku
1820 povolal kardinál Rudnay za
osobného tajomníka (SK–270) – uhorský primas kardinál Rudnay bol hrdý na
svoj slovenský pôvod a vplýval na Juraja Haulíka. V roku 1825 sa stal ostrihomským kanonikom a v roku 1831
radcom Uhorskej dvorskej kancelárie vo Viedni.
Haulík bol veľkým vzdelancom. Bol znalcom mnohých jazykov,
výtvarného umenia a hudby. Študoval dejiny národov, najmä
slovanských, poznal dejiny starých Slovákov. Tvrdil, kto nepozná históriu
svojho národa, nepozná ani seba. Vyznal sa v beletrii obdivoval diela
osvietencov Slovenského učeného tovarišstva – Andreja Bernoláka,
Jána Hollého. Priatelil sa s Jurajom Palkovičom, ostrihomským
prepoštom, obdivoval jeho bohatú knižnicu.
Po príchode do Záhrebu v roku 1832 bol
menovaný za prepošta Katedrálnej kapituly
v Záhrebe. Po smrti biskupa Alexandra Alagoviča (1760–1837) bol
pápežom Gregorom XVI. menovaný za biskupa, konsekrovaný bol
vo Viedni v roku 1837. Biskup Juraj Haulík bol v roku 1852
intronizovaný ako prvý záhrebský arcibiskup (Chorvátsko, rok
2002, Mi–630) a v roku 1856 ho pápež Pius IX. vymenoval za
kardinála.
Kardinál Juraj Haulík v Chorvátsku neúnavne organizoval
náboženský život – založil rehoľné spoločnosti a spolky. Založil
prvé chorvátske noviny, knižnicu s čitárňou. Podporoval rozvoj
Chorvátskeho školstva. Finančne prispel na vybudovanie Chorvátskeho národného divadla, zasadzoval sa o oficiálne vyhlásenie
chorvátčiny za úradný jazyk vo verejnom živote. Priatelil sa s biskupom Štefanom
Moysesom a podľa vzoru Matice slovenskej založil cirkevno-literárny Spolok svätého
Hieronyma.
Kardinál Juraj Haulík zomrel 11.
mája 1869 v Záhrebe. Chorváti jeho
Eminenciu pochovali so všetkými
poctami v krypte Katedrálneho chrámu
v Záhrebe.
Na spoločnom vydaní známky
Slovenska v roku 1999 (SK–171)
a Chorvátska (Mi–497) vidíme na pravej
strane rodný dom kardinála Juraja
Haulíka v Trnave a jeho erb. Na
analogickej pohľadnici je vyobrazená
pamätná tabuľa, ktorú umiestnil na jeho
rodnom dome na Námestí sv. Mikuláša
Chorvátsky spolok sv. Hieronyma v roku 1929.
Katarína Vydrová
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Stretnutie svätého Františka so sultánom – 800. výročie
Apoštolát sv. Františka z Assisi, pozostával z príkladu
dôsledne prežívaného evanjelia a z kázania. Obsahom jeho
kázania bol Pokoj a dobro (Pax et bonum), čo ohlasoval všetkým
spoločenským triedam bez rozdielu. A jeho výzvy na pokánie a
duchovnú obnovu sa naozaj stretli s porozumením všetkých od
jednoduchých ľudí až po univerzitných profesorov. Túžba získať
nesmrteľné duše pre Krista viedla Františka k misijným cestám
mimo Talianska. V rokoch 1212-14 sa vydal na apoštolské cesty
do Palestíny a do Maroka. No ani jeden z týchto cieľov sa mu
nepodarilo dosiahnuť: raz pre morskú búrku, inokedy pre
chorobu. Medzitým počet bratov stále rástol, takže v rokoch 121719 mohol poslať viacej skupín do rozličných krajín Európy.
Konečne v rokoch 1219-20 podarilo Františkovi dôjsť do Svätej zeme, Sýrie a
Egypta, kde kázal priamo pred sultánom Al-Malik al-Kamilom. Sultán ho prijal zdvorilo
(dovolil Františkovi, aby sa v jeho tábore niekoľko dní modlil), ale viac František
nedosiahol. No napriek tomu sa Františkovou iniciatívou začala nová misionárska éra
Cirkvi, ktorá napokon prekonala mohamedánske obkľúčenie kresťanstva. Pravda, viacerí
zaplatili za misionársku horlivosť životom. Ich smrť však nezastrašila ďalších hlásateľov
evanjelia, ba naopak, viedla k
väčšiemu
misionárskemu
nadšeniu.
Duchovným odkazom
historického stretnutia assiského svätca s egyptským
sultánom, ktorý pochádzal z
kurdskej dynastie vládnucej v
Egypte, je porozumenie a
bratské vzťahy medzi národmi a náboženstvami. A práve
v tomto duchu sa viedli i oslavy 800.výročia, ktoré vyvrcholili v nedeľu 3.marca 2019 v
Kostole sv. Jozefa v Káhire
sv. omšou, ktorej predsedal
prefekt
Kongregácie
pre
východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Okrem zástupcov katolíckych komunít boli na
slávnosti aj delegáti koptského patriarchu Tawadrosa II.
Kardinál Sandri v svojej homílii poukázal na odkaz sv. Františka z Assisi aj týmito
slovami: „Kristov učeník, sv. František, dobre pripravený, bol ako jeho Učiteľ:
prichádzajúc do Damietty prekročil hranice táborov a mienok, záujmov a moci. Jeho
duchovná cesta ho viedla k postupnému zrieknutiu sa vlastných istôt, počnúc túžbou byť
šľachtickým rytierom a mať mnohé majetky ako jeho otec, ktorý bol kupcom. Boh však
neznevážil tieto jeho túžby, iba mu zmenil spôsob ich dosiahnutia: nevstúpil do
nepriateľovho tábora vyzbrojený mečmi a štítmi, ale urobil tak nahý, čiže ako jednoduchý,
zaodetý jedine silou svojho a nášho Krista. Vzal vážne Evanjelium a urobil z neho
doslova pravidlo svojho života.“
K tomuto výročiu vydala talianska pošta 1.marca 2019 známku, na ktorej je freska
od Giotta z pápežskej Baziliky sv. Františka v Assisi, ktorá zobrazuje tento výjav sv. Františka pred sultánom. V tejto téme je riešená je i poštová pohľadnica a tiež i príležitostná
poštová pečiatka.
spracoval JV
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Vatikánska nemocnica Bambino Gesù – 150 rokov služby deťom
Detská nemocnica Bambino Gesù oslávila
19.marca 150 rokov svojej existencie. Slávnosť za
prítomnosti talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu,
vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Pietra
Parolina a čelných predstaviteľov samosprávy regiónu
Lazio i mesta Rím sa konala v priestoroch pobočky
nemocnice v susedstve Baziliky sv. Pavla za
hradbami.
Taliansky prezident Sergio Mattarella na oslave
150.výročia veľmi jasne vyjadril, ako je meno nemocnice zapísané v srdciach obyvateľov Ríma: „Ťažko si predstaviť v
Ríme niekoho, kto by nikdy nemal kontakt alebo skúsenosť - či už on
sám, alebo cez svoje deti alebo vnúčatá - s nemocnicou Bambino
Gesù. Je tu všeobecné a spoločne potvrdené uznanie.“
Detská nemocnica Bambino Gesù, ktorej súčasnou generálnou riaditeľkou je Mariella Enocová, bola založená v roku 1869
vojvodom Scipionem Salviatim a jeho manželkou vojvodkyňou Arabellou Fitz-Jamesovou,
ktorí chceli zabezpečiť liečbu chorým deťom. Dňa 19.marca 1869 boli v malej
nemocničnej sále prijaté štyri dievčatká, zverené do starostlivosti dvoch lekárov
a Milosrdných sestier sv. Vincenta. Stalo sa tak na
základe povolenia pápeža Pia IX., ktorý v dnes už
historickej listine napísal: „Boh nech požehná
dobrú myšlienku, upevní ju a zdokonalí“.
Na začiatku boli malí pacienti ošetrovaní v
jednej izbe. Od roku 1887 sa nemocnica
presťahovala z blízkosti rieky Tiber na vŕšok
Gianicolo. V roku 1917 získala priestory na
prímorskom vidieku v Santa Marinella, vhodné pre
tuberkulózne deti. V roku 1924 rodina Salviati celé
rozrastajúce sa zariadenie vrátane spomenutého prímorského sídla darovala pápežovi
Piovi XI. Lateránske zmluvy z roku 1929 pred 90 rokmi priznali sídlu nemocnice na
Gianicole tzv. extrateritoriálny status, čiže výsady externého vatikánskeho územia.
V súčasnosti nemocnicu Bambino Gesù tvoria štyri centrá: historické sídlo na
Gianicole v susedstve Vatikánu, najnovšia pobočka neďaleko Baziliky sv. Pavla za
hradbami a dve centrá situované pri morskom pobreží severne od Ríma: Palidoro a Santa
Marinella.
Nemocnica je od roku 1985 certifikovaná talianskym Ministerstvom zdravotníctva
ako ošetrovacie, liečebné a vedecké pracovisko. V roku 2015 získala titul „akademické
lekárske centrum“ medzinárodného charakteru.
Nemocnica Bambino Gesù, známa ako „L´Ospedale del Papa“, čiže Pápežova
nemocnica, bola zároveň aj prvou opravdivou pediatrickou nemocnicou v rámci
Talianska.
Nemocnicu Bambino Gesù počas jej 150-ročnej histórie navštívili viacerí pápeži,
medzi ktorými sú aj niekoľkí dnešní svätí. Vôbec prvým pápežom, ktorý navštívil Bambino
Gesù bol na Vianoce 1958 sv. Ján XXIII. Sv. Pavol VI. sa stretol s malými pacientami
presne na nový rok 1968. V roku 1978 dal Pavol VI. nemocnici k dispozícii veľký
pozemok v Palidore na brehu mora asi 30 km severne od Ríma. Počas svojho dlhého
pontifikátu viac krát nemocnicu navštívil sv. Ján Pavol II. V roku 2005 prišiel medzi
pacientov Benedikt XVI. Za jeho pontifikátu v roku 2012 nemocnica prebudovala
a rozšírila svoje zariadenia v susedstve Baziliky sv. Pavla za hradbami. Svätý Otec
František hneď zo začiatku pontifikátu v roku 2013 zavítal do sídla nemocnice na
Gianicole a v roku 2018 navštívil jej pobočku v Palidore, ktorá sa v súčasnosti špecializu8

je na diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu, podobne aj na endokrinologické
ochorenia, cukrovku, genetickú obezitu a zvlášť Prader-Williho syndróm.

V roku 2019 je na pláne rozšírenie priestorov v Palidore. V najbližších mesiacoch
nemocnica Bambino Gesù otvorí Stredisko pre paliatívnu pediatrickú starostlivosť v časti
Via Aurelia a začne so stavbou Centra pre liečbu nádorov a pre transplantácie v lokalite
Villa Pamphili.
Zdravotnícka služba vatikánskej detskej nemocnice sa realizuje v štyroch strediskách a má v súčasnosti 607 lôžok. Každoročne predstavuje viac ako 28 000 hospitalizácií, 29 000 chirurgických a intervenčných výkonov, 84 000 prijatí na pohotovosti, viac ako
1 900 000 ambulantných služieb. Až 15% sú pacienti cudzej národnosti.
Nemocnica je zapojená aj v medzinárodnej spolupráci. Má projekty spolupráce s
nemocnicami a univerzitami v Kambodži, Stredoafrickej republike, Jordánsku, Sýrii, Indii,
Tanzánii, Gruzínsku, Rusku, Číne a Etiópii, ktoré poskytujú školenia a klinicko-chirurgickú
pomoc. Angažovanie sa na „perifériách“ sveta nezabúda ani na mesto Rím, kde je
nemocnica Svätej stolice zastúpená v mobilnej nemocničnej jednotke vo farnostiach a v
najchudobnejších štvrtiach.
Bambino Gesù je jedinou európskou nemocnicou schopnou reagovať na všetky
požiadavky transplantácií u detí. V poslednom roku realizovala celkovo 321
transplantácií.
Nemocnica je sídlom
siete Orphanet pre Taliansko, najväčšej
globálnej databázy zriedkavých chorôb, ku ktorej
patrí 39 štátov. Centrum
pre zriedkavé
choroby nemocnice Bambino
Gesù
navštívi každý
rok viac ako
13 tisíc pacientov.
K jubileu vydali 19.marca 2019 spoločné vydanie známok pošty Vatikánu
a Talianska. Vkusne riešené sú i pečiatky prvého dňa vydania a tiež i talianska poštová
pohľadnica.
TK KBS
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Don Giuseppe Diana – 25. výročie smrti
Narodil sa 4.júla 1985 v Casal di Principe, blízko
Aversy (severne od Neapolu). Ako 10 ročný vstupuje do
seminára v Averse, kde navštevuje základnú aj strednú
školu. Po získaní diplomu z gymnázia presúva sa do
Posillipo, aby dokončil teologické štúdium v miestnom
seminári, v sídle Pápežskej teologickej fakulty na juhu
Talianska. Získava aj licenciát z Biblickej teológie a neskôr aj doktorát z filozofie na
Univerzite Federica II. v Neapole. Stal sa členom AGESCI (Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani – Talianska katolícka asociácia vodcov a skautov), a v marci 1982 bol
vysvätený za kňaza. Bol menovaný za asistenta cirkevnej skupiny skautov v Averse.
19.9.1989 sa stáva farárom v Casal di Principe, vo farnosti sv. Mikuláša z Bari.
Krátko na to je menovaný za tajomníka Mons. Giovanniho Gazzu, diecézneho biskupa
v Averse, a taktiež sa stáva vyučujúcim katolíckeho náboženstva na štátnom
hotelierskom inštitúte a na technickom inštitúte Alessandra Volta v Averse. Okrem iného
vyučuje aj humanistické predmety v seminárnom gymnáziu Francesca Caracciola. Počas
týchto rokov Giuseppe, od všetkých známy ako Don Peppino, všemožne pomáha ľuďom
v meste: je to obdobie kedy mafia camorra casalese spájaná so Sandokanom (to je
prezývka bossa Francesca Schiavoneho) zasieva teror a paralyzuje život na vidieku.
Organizované kriminálne živly
proti ktorým bojuje don Diana sa v skutku nezaoberajú len riadením ilegálnych
obchodov, ale sú tiež súčasťou legálnej
ekonómie, infiltrované v miestnych inštitúciách a to natoľko, že vzniká podnikateľská mafia. Giuseppe sa stavia proti
týmto nespravodlivostiam: v roku 1991,
v deň Vianoc, sa šíri spis, ktorý napísal
„Pre lásku môjho ľudu“, a je čítaný vo
všetkých kostoloch v Casal Principe
a v Aversane.
List predstavuje manifest na podporu úsilia proti organizovanej kriminalite, v ktorom don Peppe Diana vyjadruje
celé svoje znepokojenie pre neschopnosť rodín, ktoré sú donútené vidieť
vlastných synov ako strojcov alebo ako obete deliktov mafie.
Vidiecky kňaz v tom dokumente definuje mafiu ako formu terorizmu, ktorá sa chce stať endemickou súčasťou spoločnosti, zavádzajúc vlastné zákony a naháňajúc strach prostredníctvom neakceptovateľných pravidiel a nebezpečných zbraní. Don Diana výslovne odsudzuje nezákonné
obchody kúpy a predaja omamných látok a provízie v stavbárskych prácach.
Za svoju odvahu však platí svojim životom: 19.3.1994, v deň
jeho menín, niečo málo po siedmej hodine rannej je Giuseppe
zabitý, zatiaľ čo sa pripravuje na slávenie sv. omše v sakristii
kostola v Casal di Principe. Vrah ho zastrelil pištoľou: dva náboje
ho zasiahli do hlavy, jeden do ruky, jeden do tváre a jeden do krku;
Giuseppe nemal šancu na prežitie, smrť nastala okamžite.
Jeho zabitie, ako výsledok jeho boja proti mafii, má všetky
črty a charakteristiky mafiánskej vraždy, správa o nej sa ihneď
rozniesla po celom Taliansku, a sám vtedajší pápež Ján Pavol II.,
počas modlitby Anjel Pána vyjadril ľútosť a bolesť nad jeho
vraždou.
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Meno a spomienka na Giuseppe Dianu sa však nestráca: 25.4.2006 vzniká Výbor
Don Peppe Dianu v Casal di Principe, a o štyri roky neskôr je vedecké gymnázium
v Morcone (provincia Benevento) pomenované po ňom.
V marci 2014, na 20.výročie od smrti don Peppeho bol odvysielaný na Raiuno
dvojdielny film s názvom „Pre lásku k môjmu ľudu“, inšpirovaný jeho životom. Tento film
sme mohli vidieť i v slovenskom dabingu v televízii LUX i STV (kto ho nevidel, keď bude
reprízovaný, tak odporúčam si ho pozrieť – prípadne je i na internete).

K 25.výročiu jeho smrti vydali 19.marca 2019 spoločné vydanie známok pošty
Vatikánu a Talianska. Vkusne riešené sú i pečiatky prvého dňa vydania a tiež i taliansky
folder.
preklad M.Rajec

Opátstvo sv. Ondreja vo Vercelli – 800 rokov vzniku
Opátstvo a Bazilika di Sant'Andrea sa nachádza vo
Vercelli v Piemonte a je to miesto, ktoré je považované
za jedno z najsvätejších miest v Taliansku.
Bazilika bola postavená vo veľmi krátkom čase, v
rokoch 1219 až 1227 na pokyn kardinála Guala Bicchieriho, ktorý sa práve vrátil z Anglicka, kde bol pápežským
legátom. Bicchieri dostal od kráľa Henricha III. trvalé práva
na finančný príjem od Cirkvi sv. Ondreja v Chestertone v
Cambridge. Vďaka tejto finančnej podpore kardinál pozval
do Vercelli augustínskych kanonikov zo Saint-Victor v Paríži a zveriť im zodpovednosť za
nové opátstvo a nemocnicu, ktorá sa mala postaviť pre pútnikov, ktorí cestovali pútnickou
cestou „Via Francigena“. Cesta viedla z Cantenbury v Anglicku cez Rím až do prístavu
Apulia v Taliansku.
Vďaka diplomacii Bicchieriho bolo opátstvo schopné zvýšiť svoj majetok
prostredníctvom darov a privilégií pápeža Innocenta III. a cisára Fridricha II. Bicchieri sa
rozhodol financie použiť na rozvoj tohto svätého miesta. Zomrel v Ríme v roku 1227, v
roku, v ktorom bola bazilika dokončená. Nemocnica bola založená v roku 1224.
Aj keď architekt je neznámy, predpokladá sa, že gotické línie novej budovy
predstavili francúzski klerici, medzi ktorými bol aj opát Thomas Gallus – prvý opát
v Bazilike di Sant'Andrea (predtým profesor na Parížskej univerzite).
Začiatkom 15. storočia bola postavená aj nová zvonica, ktorá lemuje budovu na
pravej strane. Na ľavej strane je kostol lemovaný kláštorom.
Fasáda obsahuje kamene rôznych typov: zelený kameň z Pralunga, kalcarenit z
Montferratu a serpentín z Oria. Kameň je kombinovaný s červeným a bielym murivom.
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Široký štít v centrálnej
časti, dve slepé arkády a
veľké ružové okno uprostred sú prvky tradičnej
románskej
architektúry.
Vstup je cez tri vchody v
románskom štýle. Reliéf
v centrálnom
vchode
zobrazuje
"Mučeníctvo
sv. Ondreja", zatiaľ čo
ľavý vchod zobrazuje
"kardinála Bicchieriho ako
ponúka opátstvo svätému
Ondrejovi". Autorom týchto dvoch sôch by mal byť
Benedetto Antelami avšak
je pravdepodobnejšie, že
ich vykonal jeden alebo viacerí z jeho žiakov.
Kým exteriér baziliky je v románskom štýle, interiér je kompletne gotický
s arkádami. Je postavený v štýle latinského kríža s hlavnou loďou a dvoma uličkami
s bočnými loďami. Strop má štvorpriestorové klenby. V blízkosti centrálnej apsidy sa
nachádzajú bočné kaplnky a vo vnútri jednej z nich je hrobka Tommasa Gallusa.
K 800.výročiu vzniku opátstva vydala 19.februára 2019 Talianska pošta známku
v nominálnej hodnote „B“. Vkusne riešená je i pečiatka prvého dňa vydania a tiež poštová
pohľadnica.
preklad K.Jakubíková

Blahoslavený Zoltán Meszlényi, biskup a mučeník
V najnovšom čísle mesačníka slovenských katolíkov Posol (č.4/2019) je článok
s nadpisom „Blahoslavený biskup a mučeník z Rimavskej Soboty“. Keď som videl
obrázok k tomuto článku, tak mi bol povedomý. Jedná sa o biskupa Zoltána Meszlényiho,
ktorý bol vydaný na maďarskom bločku 25.2.2014 v emisii „Maďarskí svätí a blahoslavení“. Vtedy (Sv.Gabriel 2/2014) pani Vydrová zmienila sa o tomto svätcovi na šiestich
riadkoch. Myslím si, že toto „slovacikum“ si zaslúži i viac pozornosti a tak som začal
hľadať.
Zoltán Meszlényi sa nenarodil v Rimavskej Sobote ale v Hatvan (2.1.1892) na
východ od Budapešti. Jeho matka (Etela rod.
Burszky) však pochádzala z Rimavskej
Soboty. Jeho otec bol školským inšpektorom
a od roku 1895 pôsobil ako kráľovský pomocný učiteľský dozor na župnom učiteľskom úrade v Rimavskej Sobote. Rodina sa
teda presťahovala do Rimavskej Soboty. Tu
vyrastal aj Zoltán. Tu si osvojoval základy
písania – čítania – počítania v ľudovej
(základnej) škole. Vzhľadom na náboženské
korene a hlbokú vieru rodiny sa predpokladá, že školopovinný syn navštevoval katolícku
chlapčensko – dievčenskú cirkevnú školu, umiestnenú vedľa farského úradu. Tu začal aj
stredoškolské štúdia v Zjednotenom protestantskom gymnáziu. V oznámení o školskom
roku 1901/02 v triede s počtom detí 57 v poradí na 40. mieste sa uvádza študent Zoltán
Lajos Meszlényi. 1.triedu ukončil zo všetkých predmetov na samé jednotky. Dá sa
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predpokladať, že Zoltána práve v tomto čase pripravovali na prvé sv. prijímanie, ku
ktorému aj pristúpil v rimavskosobotskom kostole zasvätenom sv. Jánovi Krstiteľovi.
Preloženie jeho otca spôsobilo, že rodina sa presťahovala do Budapešti. Zoltán „secundu“ už začal v hlavnom gymnáziu v Budapešti. Smrť matky v roku 1904 hlboko otriasla
celou rodinou. Jej telesné pozostatky previezli do Rimavskej Soboty a predpokladá sa, že
na večný odpočinok bola pochovaná v rodinnej hrobke. Otec po uplynutí roku smútku v
1905 uzavrel manželstvo s Júliou Farkas, ktorá bola dobrou macochou pre štyri deti.
Zoltán gymnaziálne štúdiá ukončil v Benediktínskom hlavnom
gymnáziu v Ostrihome. Na jeseň v roku 1909 požiadal Kolosa
Vaszaryho, ostrihomského kardinála – prímasa o prijatie do diecézneho centrálneho kňazského seminára. Arcibiskup Kolos Vaszary ho
poslal študovať do Ríma na Germanicum – Hungaricum. Ako 20
ročný sa stal doktorom filozofie. Kvôli I. svetovej vojne univerzitu
presťahovali do Innsbrucku a tu biskup Egger Franz ho 28.októbra
1915 vysvätil za kňaza. Po roku získal aj doktorát z teológie. Svoju
kňazskú službu začal vykonávať v Komárne 1.septembra 1915. Po
šesťmesačnej kaplánskej službe ho povolali do Ostrihomu, kde
potrebovali jeho jazykové znalosti a vzdelanie z kanonického práva.
Kardinál Csernoch poveril Zoltána Meszlényiho reorganizáciou
diecézy. Ako arcibiskupský sekretár sprevádzal kardinála do Ríma v
roku 1922 na konkláve, kde volili nového pápeža. Ešte v tom istom
roku dostal titul pápežského komorníka. V roku 1926 sprevádzal
kardinála Csernocha do Chicaga na celosvetový Eucharistický
kongres. Nasledujúci ostrihomský arcibiskup Jusztinián Serédi ho
menoval za riaditeľa prímaskej kancelárie. V roku 1931 na
900.výročie smrti Svätého Imricha sa ako 39 ročný stal kanonikom. Z
jeho plodnej kňazskej činnosti sa vyzdvihuje organizácia Maďarského
Actio Catholica v roku 1934, a celosvetový Eucharistický kongres v
Budapešti v roku 1938. Na 22.výročie jeho kňazskej vysviacky 28.októbra 1937 bol ako
46 ročný vysvätený za biskupa. Po smrti Jusztiniána Serédiho ostrihomským
arcibiskupom sa stal József Mindszenty, ktorý poveril biskupa Meszlényiho zriadením
Katolíckej univerzity. K tomu ale nedošlo, lebo 26.decembra 1948 kardinála
Mindszentyho členovia Štátnej bezpečnostnej služby zatkli a uväznili. Školy zoštátnili,
rehoľné spoločenstvá rozpustili a cirkevný majetok skonfiškovali. Uväzneného biskupa
najprv zastupoval kanonik Drahos, po jeho smrti zvolili pomocného biskupa Zoltána
Meszlényiho za kapitulného vikára. To sa uskutočnilo 17.júna 1950. Komunistická strana
však s tým nesúhlasila a keďže slovné presviedčanie nestačilo na odstúpenie
Meszlényiho, vyriešili to pomocou policajnej akcie. Kapitulného vikára Zoltána
Meszlényiho v noci 29.júna 1950 vojaci Štátnej bezpečnostnej služby odvliekli, jeho spisy
zhabali a jeho byt vylúpili. Najprv ho odviedli do trestaneckého tábora Recsk a potom
tajne do väznice do obce Kistarcsa. Jeho osobná kalvária tu trvala 8 mesiacov. Bol
väznený v nevykurovanej cele a bol pri otvorenom okne aj v zime. Mučili ho 248 dni,
hladovkou, nútili ho chodiť bosého na ostrých kameňoch, ale zlomiť ho nevedeli. Podľa
spomienky jeho spoluväzňov ho ubili na smrť. Mučenícku smrť podstúpil 4.marca 1951.
Túto udalosť tajili a neskôr dátum jeho smrti sfalšovali na 11.januára 1953. Celých 15
rokov odpočíval v neoznačenom hrobe na cintoríne v Budapešti.
Exhumácia jeho telesných pozostatkov sa uskutočnila 22.júna
1966 s vylúčením verejnosti. Na druhý deň bol pochovaný v tichosti v
Ostrihomskej bazilike. Žil 60 rokov, stal sa obeťou komunistickej diktatúry, jeden spomedzi tisícich obetí. Proces jeho blahorečenia zahájili kardinál Erdő Péter, 53 rokov po jeho smrti, 10.marca 2004. Jeho
blahorečenie bolo 31.októbra 2009 v Ostrihome. Svätý otec Benedikt
XVI. Apoštolským listom označil za liturgický sviatok blahoslaveného
biskupa Zoltána Meszlényiho 4.marec, deň jeho mučeníckej smrti. JV
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Jozef kardinál Tomko – 95 rokov života
Jeho Eminencia, kardinál Jozef Tomko – významný cirkevný hodnostár, nábožneský spisovateľ, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, v súčasnosti
predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.
Kardinál Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom, okres Humenné.
Základnú školu vychodil v rodisku a v r. 1935-1943 gymnázium v Michalovciach. V školskom roku 1943/44 vstúpil do seminára a začal študovať bohoslovie na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave; v jeseni 1945 ho
košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma. V Pápežskom kolégiu sv. Jána
Nepomuckého dostal ďalšiu kňazskú formáciu a študoval na Pápežskej lateránskej
univerzite v Ríme. Sviatosť kňazstva prijal 12.3.1949 v Ríme.
Po roku 1948 sa
nemohol vrátiť na Slovensko. V rokoch 1950-1965
pôsobil ako vicerektor a
ekonóm Pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého v Ríme a venoval sa
štúdiu odborných teologických disciplín na Pápežskej lateránskej i na Pápežskej gregoriánskej uni-

verzite. Roku 1951 obhájil dizertačnú prácu
De inhabitatione Spiritus
Sancti secundum B.
Petrum de Tarantasia
(O inhabitácii Ducha
Svätého podľa bl. Petra
Tarantasia) na Pápežskej lateránskej univerzite a dosiahol doktorát
teológie. Roku 1956 obhájil dizertačnú prácu Il
rapporto di lavoro in Cecoslovacchia negli anni 1945-1954 (Pracovné vzťahy v
Československu 1945-1954) na Pápežskej gregoriánskej univerzite a dosiahol doktorát
zo sociológie. Roku 1961 obhájil dizertačnú prácu Die Errichtung der Diözesen Zips,
Neusohl und Rosenau (1776) und das königliche Patronatsrecht in Ungarn (Zriadenie
biskupstiev Spiš, Banská Bystrica a Rožňava [1776] a kráľovské patronátne právo v
Uhorsku) na Pápežskej lateránskej univerzite a dosiahol doktorát práv. V školskom roku
1955/56 prednášal na medzinárodnej univerzite sociálnych štúdií Pro Deo v Ríme. Roku
1958 mu pápež Ján XXIII. Udelil titul pápežského komorníka. Na Vianoce 1959 bol
signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
ustanovizne na výchovu kňazského dorastu, zároveň i strediska náboženského a
kultúrneho života Slovákov v zahraničí. V rokoch 1960-1963 vložil všetok svoj voľný čas a
energiu do práce na vybudovaní tejto ustanovizne, pričom bolo treba prekonať obrovské
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námietky zo strany českých katolíckych kruhov a veľké prekážky politické, administratívne i finančné. Keď sa roku 1961 uvoľnilo dôležité miesto v kuriálnom úrade Kongregácie
pre náuku viery, výberová komisia ho uznala za najvhodnejšieho kandidáta na túto funkciu. Tak vstúpil do arény riadenia duchovných i administratívnych záležitostí Katolíckej
cirkvi. Počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965) pracoval ako odborný poradca
pre vieroučné otázky. Roku 1966 sa stal vedúcim Doktrinálneho oddelenia Kongregácie
pre náuku viery, v októbri 1967 sekretárom prvej Synody biskupov o miešaných
manželstvách v Ríme. V rokoch 1968-1970 pôsobil ako sekretár Kardinálskej komisie pre
miešané manželstvá a stal sa členom Pápežskej komisie pre rodinu. Zastupoval
Katolícku cirkev na ekumenických stretnutiach o teológii manželstva a o miešaných
manželstvách v Ríme (1970), Štrasburgu (1971), Madride (1972), Bazileji (1973) a inde.
Roku 1969 reprezentoval Katolícku cirkev na ekumenickom týždni o teológii rozvoja v
Cartigny (Švajčiarsko). V novembri 1972 bol členom úradnej delegácie Svätej stolice pri
návšteve Svetovej rady cirkví a Luteránskej svetovej federácie v Ženeve. Okrem toho sa
ako oficiálny delegát zúčastňoval na mnohých iných medzinárodných. a ekumenických
stretnutiach, napríklad na oblastných stretnutiach predstaviteľov biskupských konferencií
Ázie (Manila 1970), Oceánie (Sydney 1973), Latinskej Ameriky (Puebla 1979) atď. Pápež
Pavol VI. ho 17.6.1970 vymenoval za pápežského preláta, 21.12.1974 za podtajomníka
Kongregácie pre biskupov. Pápež Ján Pavol II. ho 12.7.1979 vymenoval za titulárneho
arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov (patrila k najdôležitejším a
najnáročnejším funkciám v pokoncilovej Cirkvi), čím sa stal jedným z najzaneprázdnenejších pracovníkov vyššej cirkevnej hierarchie; bolo totiž potrebné prebudovať cirkevnú
štruktúru v duchu Druhého vatikánskeho koncilu a uvádzať do života jeho uznesenia.
Biskupskú vysviacku prijal 15.9.1979 v Ríme, v historickej Sixtínskej kaplnke. Obrad
vysviacky vykonal sám pápež ako priateľské gesto voči novému biskupovi aj ako prejav
úcty a obdivu k trpiacej Cirkvi na Slovensku. Dňa 18.10.1979 sa stal členom Pápežskej
komisie na interpretáciu dekrétov Druhého vatikánskeho koncilu. Ako generálny tajomník
celosvetovej Synody biskupov sa musel zaoberať množstvom rôznorodých problémov
Katolíckej cirkvi, ktorá v pokoncilovom období prekonávala mnohé
krízy. Niektorí biskupi a biskupské
konferencie (napríklad v Holandsku)
si koncilové uznesenia vykladali
liberálne a ich reformné novoty sa
dostávali do rozporu s tradičným
učením Cirkvi. Inde sa zas prejavovali konzervatívne tendencie a
neochota meniť tradičné formy
nábožneskej úcty a obradov. Pri
hľadaní správnej cesty sa prejavil
ako dôsledný, svedomitý a usilovný
pracovník, ktorý si svojím vystupovaním a konaním získaval obdiv i priateľstvá na celom svete.
Dňa 24.4.1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za proprefekta Kongregácie pre
evanjelizáciu národov a na generálnej audiencii súčasne oznámil, že na Turíce vymenuje
28 nových kardinálov, medzi nimi aj arcibiskupa Jozefa Tomku. Tak sa 25.5.1985 na
turíčnom konzistóriu stal členom kardinálskeho zboru, prefektom Kongregácie pre
evanjelizáciu národov a kancelárom Pápežskej Urbanovej univerzity. Záverečná časť
konzistória, odovzdávanie "kardinálskych klobúkov" novým kardinálom, sa konala po prvý
raz v dejinách verejne na Svätopeterskom námestí. Viaceré časopisy vtedy poukazovali
na to, že je to po prvý raz v dejinách, čo Slovák stojí na čele jednej rímskej kongregácie.
Ani kardinálska hodnosť neovplyvnila jeho pracovný štýl a vystupovanie. Neúradoval iba
v kanceláriách, ale oboznamoval sa so situáciou na mieste, čo znamenalo časté, dlhé a
namáhavé cesty. Na Slovensko mohol prísť až roku 1968, ale v čase tzv. "normalizácie"
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jeho nedobrovoľné vyhnanstvo pokračovalo. Znovu sa objavil na Slovensku roku 1989 na
vysviacke nového spišského biskupa, čo bolo symptómom meniaceho sa postoja štátu k
Cirkvi. Jeho vystúpenie na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady 21.4.1991 bolo
historickou udalosťou, slovenská verejnosť mala po prvý raz možnosť vidieť slovenského
kardinála v jeho dôstojnosti, veľkosti a starostlivosti o osud národa v krízovej situácii
postkomunistického obdobia. Vo svojom prejave zdôraznil návrat ku koreňom našej
kresťanskej cyrilo-metodskej minulosti. Po pôsobení na čele významnej Kongregácie pre
evanjelizáciu národov, prevzal dve dôležité funkcie na vatikánskom dvore: pápež ho
povolal do sedemčlennej komisie kardinálov pôsobiacej vo Vatikáne a súčasne sa stal
členom dozornej rady Vatikánskej banky IOR. V oboch prípadoch nahradil talianskeho
kardinála Carla Furna, ktorý sa po dosiahnutí osemdesiatich rokov vzdal svojich funkcií. V
súčasnosti je predsedom Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické
kongresy. Vo funkcii pápežského legáta predsedal 48. medzinárodnému eucharistickému
kongresu v mexickej Guadalajare v októbri 2004.
Popri svojej mnohostrannej činnosti a cestách stihol
napísať niekoľko pozoruhodných kníh: o koncilovej konštitúcii
Lumen gentium rozpravu Svetlo národov (Rím 1972); pastorálnu konštitúciu Gaudium et spes komentoval a vysvetlil v knihe
Kresťan a svet (Rím 1974). Vydal knihu náboženských úvah
Blaženstvá (Rím 1973) a k cyrilo-metodskému jubileu vyšla jeho
štúdia Význam sv. Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a
v slovenských dejinách (Rím 1984), ktorú vydal aj po anglicky.
Rozpravami Ekumenizmus a Kristus včera i dnes prispel do
zborníka Otázky dneška (Rím 1976). O práci a o cieľoch
Biskupskej synody napísal monografiu Il Sinodo dei Vescovi
(Synoda biskupov: podstata, metóda a perspektívy, Rím 1985).
Poznatky a skúsenosti z dlhoročného pôsobenia na čele
Kongregácie pre evanjelizáciu národov zhrnul v knihe La
Missione verso il Terzo millennio (Rím – Bologna 1998), ktorá vyšla aj po slovensky
(Misie do tretieho tisícročia, Bratislava 2000). Po slovensky vyšli jeho spomienky na
návštevy misijných území Na misijných cestách (Rím 1989, Trnava 1991), výbery jeho
príspevkov, rozpráv a prejavov Budovať Cirkev (Trnava 1994), Odkaz slovenskému
národu a spoločenstvám (Bratislava 1991), ako aj preklady jeho kníh Zriadenie Spišskej,
Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku (Spišská
Kapitula-Spišské Podhradie 1994). V roku 2003 vydal spolok sv. Vojtecha publikáciu Na
misijných cestách II.
Vo viacerých krajinách ho poctili čestným doktorátom: Callumet College, Hamond,
Indiana (USA); Fu Jen University, Tchaj-pej (Taiwan); Teologická fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava; Teologická fakulta Warszawa; St. Vincent Academy, Latrobe,
Por. (USA); Universidad de Estado, Buenos Aires (Argentína); Universidad Catolica,
Buenos Aires (Argentína). ďalšie pocty: Grande-Croix de l Ordre de la Couronne de
Chene (Luxembourg 1988); Rad Bieleho dvojkríža l. triedy Slovenskej republiky
(Bratislava 1995); Grand Cruz de la Orden del Libertador San Martín, Argentína (Buenos
Aires 1999). Za prínos v rozvoji kultúry, vzdelania a humanity na Slovensku mu 11.
decembra 2001 čestný doktorát udelila Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. V roku 2002 mu prezident SR Rudolf Schuster udelil najvyššie štátne
vyznamenanie - Rad Bieleho dvojkríža 1. stupňa. Ri príležitosti jeho životného jubilea mu
Trnavská univerzita udelila čestný doktorát.
Jeho osobnosť je významným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý
duchovný svet. Kardinál Jozef Tomko má veľké zásluhy v zakladaní misijných rádov v
Ázii, Afrike i Oceánii, kde bolo postavených množstvo kostolov.
KBS

16

Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
15.3.2019: Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo
- nominálna hodnota: T2 50g (0,50€)
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.
- technika tlače: ofset
- náklad: 2,000.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Drotárstvo je jedinečný fenomén charakteristický pre našu krajinu. Svedčí o tom aj
jeho zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
v roku 2017. Vďaka svojim špecifickým črtám sa nielen odlišovalo od ostatných remesiel,
ale v osobitnej podobe pretrvalo až do súčasnosti a stalo sa neoddeliteľnou zložkou
národnej kultúry a umenia. Vzniklo ako doplnkové zamestnanie obyvateľov neúrodných
oblastí severozápadného Slovenska pred viac ako 300 rokmi. Prešlo
zložitým vývojom, ktorý sa odrazil nielen v spôsobe využitia drôtu a
neskôr aj plechu, ale tiež v samotnom postavení jeho nositeľov. Hoci sa
v počiatočnom období rozvíjalo ako vandrovné remeslo,
z mnohých chudobných drotárov sa stali úspešní
podnikatelia, ktorí zakladali prosperujúce dielne po celom
svete. Prví drotári opravovali poškodený hlinený riad či
poľnohospodárske náradie. Neskôr z tvrdého drôtu
zhotovovali aj jednoduché úžitkové predmety ako pasce
na myši, šparáky do fajok, naberačky, podložky pod
hrnce a žehličky, misky, vešiaky a veľa ďalších
praktických výrobkov. Drôt si vďaka svojej dostupnosti a
výborným úžitkovým vlastnostiam získaval čoraz väčšiu
obľubu. Počet drotárov narastal a teritórium ich
pôsobenia sa rozširovalo na všetky kontinenty, kde celkovo založili viac ako 320 dielní a
manufaktúr a 6 veľkých tovární. Tie produkovali nesmierne široký sortiment úžitkových
predmetov z drôtu a plechu. Ďalší rozvoj drotárstva
prerušila prvá svetová
vojna a revolúcia v Rusku.
Väčšina dielní zanikla a
drotári sa vrátili do vlasti.
Proces postupného úpadku
remesla definitívne
ukončila druhá svetová
vojna. Ako výtvarný materiál bol drôt prvýkrát použitý až v rokoch 1940 –
1942, keď vznikli prvé
drôtené plastiky pre potreby vznikajúceho Mestského múzea v Žiline. Od 60.
rokov 20. storočia sa stal drôt trvalou súčasťou tvorby
mnohých výtvarníkov a remeselníkov, ktorí nadväzujú na tradičné drotárske postupy a obohacujú ich o
moderné technológie.
S emisiou okrem známky a FDC vychádza aj celinová pohľadnica (na jednom
z drôtených vajíčok je anjelik) a známkový zošitok
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22.3.2019: Spoločné vydanie so Slovinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici
a slnečné hodiny v Pleterje
- nominálna hodnota: 2 x 1,20€
- autor výtvarného návrhu známky: Mgr. art. Jozef Česla
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.
- technika tlače: ofset
- náklad: 120.000 sérií
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k týmto
známkam nasledovné:
Slovenský orloj v Starej Bystrici je jeden z najmladších a
najpresnejších orlojov na svete. Dokončený bol v roku 2009 a je
považovaný za najväčšiu drevenú sochu na území Slovenska.
Kompozícia symbolizuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu
Máriu, patrónku Slovenska. Základný návrh v hlinenom modeli
pochádza z rúk akademického sochára Viliama Lovišku, následne ho architekt Ivan
Jarina prepracoval do výkresovej dokumentácie.
Vo výklenkoch orloja je umiestnených šesť bronzových plastík významných
slovenských dejateľov: knieža Pribina, kráľ Svätopluk, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr,
Milan Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka. Počas odbíjania orloja každú celú hodinu v čase
od 8.00 h do 22.00 h je možné vidieť sedem sôch slovenských apoštolov: sv. Cyrila,
sv. Metoda, sv. Andreja-Svorada, sv. Beňadika, sv. Gorazda, sv. Bystríka a sv. Vojtecha.
V tvárach týchto svätcov sú zakódované podobizne významných slovenských osobností
19. a 20.storočia. Ich identita bude zverejnená až po smrti autorov orloja – akademických sochárov manželov Loviškovcov –
v ich testamente.
Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda
ciferník s astronomickými údajmi. Dajú sa z
neho vyčítať údaje ako dátum, slnečný čas, poloha
slnka v znamení zverokruhu, poloha mesiaca a fázy
mesiaca. Bez astrolábu nemôže byť orloj orlojom, a aj
preto je orloj v Starej Bystrici jediným orlojom na
Slovensku.
V hornej časti drapérie je umiestnený ciferník stredoeurópskeho času. Keďže
ukazuje konvenčný čas, slúži aj na porovnanie s časovými údajmi, ktoré sú prezentované
na astrolábe. Vo vežičke orloja je v podobe starobystrického nočného vartáša umiestnená
drevená socha zvonára, ktorý zvoní na zvonoch. Jeden zvon slúži na odbíjanie hodín,
druhý vytvára zvukovú kulisu počas promenády apoštolov.
Pod orlojom je turistické informačné centrum, v ktorého priestoroch je malá
výstavná galéria, kaviareň a predajňa suvenírov. Odtiaľto je zároveň pre turistov
sprístupnená strojovňa orloja. Slovenský orloj ročne navštívia desaťtisíce turistov a od
18

svojho otvorenia v roku 2009 je jednou z najnavštevovanejších turistických zaujímavostí
na severozápadnom Slovensku.
Bronzovo-strieborné slnečné hodiny v kláštore kartuziánskeho rádu v Pleterje predstavujú jedinečný prístroj na meranie času.
Správny čas ukazujú vtedy, keď slnko svieti do Veľkého nádvoria
kartúzy. Tlmené tóny kovu slnečných hodín sa dokonale hodia ku
kontemplatívnej atmosfére tohto miesta, kam môžu vstúpiť iba
mužskí návštevníci. Kartúzu v Pleterje založil Herman II, gróf z
Celje, v roku 1403, a postaviť ju trvalo tri roky. Kláštor sa neskôr
stal majetkom jezuitov (1593), následne prešiel do štátneho
vlastníctva (1772), a nakoniec do súkromných rúk (1839).
Pozemok v Pleterje
získal kartuziánsky rád znovu v roku 1899 a výstavba
novej kartúzy sa zavŕšila v
roku 1904. Mnohé z jej vybavenia, ako aj knižnica,
pochádza z opustených kartúz vo Francúzsku.
Patrili k nemu aj slnečné hodiny z kláštora v Sélignacu, ktoré dodnes ukazujú správny čas. Slnečné hodiny
stoja na kamennej platni ozdobenej štyrmi vytesanými

medailónmi a rastlinnými motívmi.
Nápis na hodinách nám oznamuje,
že ich vytvoril kňaz menom Antonian Berthiaud v Péronnase, komúne v departemente Ain vo francúzskom regióne Auvergne-RhôneAlpes, kde pôsobil od roku 1873 do
1881.
Známky vyšli v malom tlačovom liste (2 x 4známky)
Slovinské vydanie:

22.2.2019: Petra Vlhová – majsterka sveta v obrovskom slalome
Poštový lístok s prítlačou: 289 CDV 267/19
Autor prítlače: Adrian Ferda
Náklad: 1.800 kusov
Na prítlači je v pozadí za Petrou Vlhovou slovenská vlajka
s dvojkrížom.
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
14.2.2019: Osobnosti: Rudolf Tomáš Jedlička
- nominálna hodnota: 19.-Kč
- výtvarný návrh: Jan Kavan
- autor rytiny: Bohumil Šneider
- technika tlače: plnofarebný ofset s líniovou kresbou
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
Rudolf Tomáš Jedlička se narodil 20. 2. 1869 v Lysé nad Labem. Narodil se do
rodiny obvodního lékaře a posléze zdravotního rady MUDr. Michala Jedličky. Rudolf
Tomáš Jedlička po studiu na obecné škole nastoupil na německé gymnázium na Malé
Straně. Později přešel na české Akademické gymnázium. V roce 1892 vystudoval českou
lékařskou fakultu v Praze a roku 1895 se stal asistentem na Chirurgické klinice
prof. Maydla v Praze. V roce 1901 se Jedlička habilitoval z patologie a terapie
chirurgických chorob. Poté se stal přednostou
kliniky a otevřel si vlastní praxi. V roce 1914
otevřel Rudolf Tomáš Jedlička Pražské
sanatorium v Podolí. V roce 1921 se stal
řádným profesorem chirurgie a rentgenologie
a prvním přednostou II. chirurgické kliniky
Univerzity Karlovy. Jedlička je zakladatelem samostatné
české rentgenologie a radiologie a léčebné rehabilitace.
Prosazoval diagnostiku a léčbu pomocí Rentgenových paprsků při léčbě nádorů. Několik
měsíců po slavném Rentgenově objevu byl prvním lékařem v Česku, který využil Xpaprsky v diagnostice před chirurgickým zákrokem. V roce 1913 v Praze také založil
ústav pro tělesně postižené děti, který byl na jeho počest nazván Jedličkův ústav. Rudolf
Jedlička zemřel 26. 10. 1926 v Harrachově na následky rentgenového ozáření.
Námět na FDC: rentgenový snímek; razítko - symbolický motiv kolečkového křesla
a berle.
Na známke v pozadí Jedličkovho ústavu je Bazilika svätých Petra a Pavla. Je to
novogotická sakrálna stavba, postavená na mieste pôvodnej románskej trojloďovej
baziliky, neskôr barokového kostola, na historickom hradisku Vyšehrad v rovnomennej
mestskej časti Prahy. Je to významná cirkevná a kultúrna pamiatka. Chrám s
charakteristickou dvojicou štíhlych veží tvorí výraznú stavebnú dominantu vyšehradského
návršia; vďaka svojej polohe na mieste úzko spätým s najstaršími českými národnými
dejinami je dodnes hojne navštevovanou pamiatkou.
6.3.2019: Suverénny rád Maltézskych rytierov
- nominálna hodnota: 45.-Kč
- výtvarný návrh: Karel Zeman
- technika tlače: plnofarebný ofset
Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke
nasledovné:
Námět známky: Pohled na kostel Panny Marie pod řetězem v
Praze.
Suverénní řád maltézských rytířů patří mezi nejstarší katolické
řády. Cílem řádu je pomáhat všem potřebným bez rozdílu. Tradičně
se řád soustředil hlavně na provoz nemocnic, takzvaných špitálů.
Řád vznikl již v 11.století v Jeruzalémě. Nespadá pod žádný stát ani mezinárodní
organizaci a jeho samostatné postavení mu zajišťuje unikátní diplomatickou pozici při
zvládání mezinárodních konfliktů a rychlém poskytování pomoci v případě krize kdekoli
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na světě. Sídlo řádu je od roku 1834 v Římě. V
českých zemích působí řád nepřetržitě už od
12.století. Dnes je těžištěm jeho aktivit podpora a
pomoc seniorům, zdravotně znevýhodněným a
dalším lidem v nouzi. K tomu řád využívá rozsáhlé
sítě profesionálů. České velkopřevorství je jedním ze
šesti. Další velkopřevorství sídlí v Římě, Neapoli, Benátkách, ale i
v Anglii či Rakousku. Vedle nich fungují ve 46 státech také
řádové asociace.
Námět FDC: detail vstupní brány kostela Panny Marie pod
řetězem v Praze; razítko – symbolické zobrazení kříže řádu.

Inaugurácia v Starej Bystrici
V piatok 22.marca 2019 sa konala v kysuckej obci Stará
Bystrica (2.700 obyvateľov) inaugurácia známok Slovenský orloj
v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje – spoločné vydanie
so Slovinskom.
Aj keď na známkach nebolo priamo nič náboženského
obidve známky však sú veľmi blízko katolíckemu dianiu (slnečné
hodiny v Pleterje sú v kartuziánskom kláštore a na starobystrickom orloji je toho ešte omnoho viac – pozri „Novinky SP“) a tak som i ja zamieril do Starej
Bystrice. Autom som zaparkoval na Rínku sv. Michala archanjela. Krásne upravené
námestie, ktoré môže starobystričanom závidieť každá slovenská dedina. Dominantou
námestia je práve slovenský orloj.
Keďže som prišiel asi hodinu pred slávnosťou, tak stačil som
sa ešte zvítať s niektorými filatelistami, ktorí už si kupovali filatelistický materiál a pečiatkovali pripravované karty a obálky vkusnou príležitostnou pečiatkou. Podobnú „povinnosť“ som i ja urobil a keďže
ešte stále bolo dosť času, tak som
si išiel pozrieť orloj i z blízka. Ozaj
zaujímavá a pekná stavba.
O 18.00 začal v Dome kultúry (orloj tvorí jednu stenu tohto
domu) program inaugurácie. Hneď
na úvod moderátorkou programu
bola zvlášť privítaná i delegácia zo Slovinskej pošty. Starosta obce oboznámil so životom
v obci a poďakoval SP za vydanie známky, zástupkyňa Pofisu informovala o technických
údajoch známok, prihovorila sa (po nemecky – preklad) i zástupkyňa Slovinskej pošty
a boli sme informovaní i o histórii Kysúc. Na záver boli známky inaugurované posypaním
kysuckej zeme. Všetko toto dopĺňala spevácka skupina „La gioia“. Pekný program, na
ktorom sa zúčastnilo pomerne veľa miestnych občanov (veľký „kulturák“ bol skoro plný).
Milo prekvapili zo Slovinskej pošty, ktorí darovali suveníry (FDC+séria) skoro
všetkým účastníkom (na rozdiel od Slovenskej pošty, kde takýchto suvenírov bolo možno
10-15 kusov).
Na záver pri malom občerstvení ešte pár slov so starostom obce i so zástupkyňou
Slovinskej pošty (samozrejme v nemčine) a potom už rozlúčka a cesta domov. Nakoľko
už bol neskorý večer a Rínok bol osvetlený, tak sa mi zdal ešte krajší, ako keď som
prišiel. Odporúčam navštíviť Starú Bystricu.
JV
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Kronika SV.GABRIELA
- dnes tu máme iba novinky od aktívnych gabrielistov z Močenka

22

Emisný plán vatikánskej pošty - 2019
V minulom čísle nášho bulletinu boli vyobrazené známky Vatikánu z predchádzajúceho roku. Nebol však uverejnený emisný plán na tento rok, nakoľko ešte nebol
zverejnený na internetovej stránke. Teraz teda dopĺňam túto informáciu.
01. – Pápež František – 2019
02. – Veľká Noc
03. – XXXIV. Svetové dni mládeže (Panama)
04. – 90 rokov Lateránskych zmlúv (spoločné vydanie s Talianskom)
a vzniku štátu Vatikán
05. – 100.výročie založenia Eparchie Lungro
06. – Európa 2019: „Národné vtáky“
07. – 150 rokov detskej nemocnice „Bambino Gesù“ (spoločné vydanie s Talianskom)
08. – 25 rokov od reštaurovania Sixtínskej kaplnky
09. – 300.výročie smrti sv. Jána de la Salle
10. – 25.výročie smrti Dona Giuseppa Dianu
11. – 100 rokov diplomatických vzťahov Svätej stolice a Poľska (spoločné vydanie
s Poľskom)
12. – 500.výročie smrti Leonarda da Vinci
13. – 25 rokov diplomatických vzťahov Svätej stolice a Izraela
(spoločné vydanie s Izraelom)
14. – Svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2018
15. – 50.ročné kňazské jubileum pápeža Františka
16. – 150.výročie založenia Circolo sv. Petra
17. – 350.výročie smrti Rembrandta
18. – Vianoce

Platba členských príspevkov:
Za rok 2018 ostalo nezaplatených ešte 18 príspevkov (ev. čísla: 37, 82, 87, 95, 97,
103, 104, 111, 123, 127, 136, 161, 167, 168, 172, 182, 183, 185).
Za rok 2019 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3,
10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 31, 34, 36, 40, 49, 51, 52, 65, 66, 72, 75, 77, 85, 88,
92, 99, 102, 105, 106, 124, 126, 129, 130, 134, 135, 137, 138, 139, 147, 151, 152, 153,
155, 156, 157,159, 160, 162, 163, 165, 166, 170, 171, 173, 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 10.4.2019
V pondelok 18.februára 2019 zomrel vo veku 76 rokov Ladislav STRAŠÍK (č. 71)
z Papradna. Bol členom SSG od roku 1994 a pravidelne sa zúčastňoval našich stretnutí.
V pondelok 11.marca 2019 zomrel vo veku 74 rokov Jozef GÁL (č. 48) z Nitry. Bol
členom SSG od roku 1993 a v rokoch 2003–2011 zastával funkciu tajomníka SSG.
Aktívne sa podieľal na organizovaní akcií v rámci XIII. Svetového kongresu Weltbund
St.Gabriel v Nitre v roku 2008.
Nech odpočívajú v pokoji. Pamätajme na nich v modlitbe.
Ku dňu 10.4.2019 je celkový počet členov v SSG 105 (SR – 95, ČR – 7, Poľsko – 2,
Rakúsko – 1)
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