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Milí priatelia! 
 
 Ešte pred prázdninami dostávate ďalšie číslo nášho bulletinu Sv.Gabriel. Aj pri 
všetkej tej hektike, ktorú mám v tomto mesiaci sa to podarilo a dúfam, že to dostanem aj 
do printovej formy.   
 V čísle nájdete články od K.Vydrovej, O.Gáťu, M.Šajgalíka a zbytok som doplnil ja. 
Dúfam, že si každý niečo nájdete, čo vás zaujme a snáď i duchovne osvieži v týchto 
horúcich dňoch.   
 Nie všetci ste mali možnosť byť na stretnutí SSG v Prešove a preto by som vás 
poprosil, aby ste si prečítali hneď nasledujúci článok o stretnutí a zareagovali i na veci, 
ktoré sme tam prebrali. Tiež si už poznačte i dátum nášho nasledujúceho stretnutia – 
19.október 2019 v Trenčianskej Teplej. 
 V polovici mesiaca sme boli i na Svetovom kongrese Weltbund St.Gabriel 
v rakúskom Admonte. Krátku správu z kongresu nájdete v čísle a v tiráži už máte nové 
vedenie Weltbundu. Viac o tejto akcii porozprávame na stretnutí v októbri. 
 Tých filatelistických akcií bolo v týchto posledných dvoch mesiacoch viac – 
zasadanie SFA, oslavy M.R.Štefánika, regionálne snemy KF, výstava a oslava 50.výročia 
ZSF a anketa „Najkrajšia známka 2018“ v Nitre, Juniorfila a filatelistická olympiáda 
mládeže v Trenčíne, výstava v Piešťanoch, Bratislavské zberateľské dni, jubileum KF 
v Bytči,... na niektorých som sa zúčastnil a i tu sme sa nielen mohli stretnúť, ale i potešiť 
filateliou (i tou našou – kresťanskou). 
  Rozpracované máme inaugurácie známky sv. košickí mučeníci v Košiciach 
i v Trnave. Zatiaľ však s určitosťou neviem nič a ak budem vedieť, tak dám to na našu 
stránku – treba sledovať. 
 V septembri by malo vyjsť už sté číslo bulletinu. Chcem vás však opäť poprosiť – 
píšte !!!, aby bolo i čo uverejniť.   
 Prajem vám požehnané letné dni, príjemnú dovolenku či prázdniny, a verím, že 
i filatelia bude pre vás i v týchto dňoch potešením. S pozdravom    

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 

56.stretnutie SSG v Prešove. 
 
 Prvá májová sobota patrila toho roku nášmu stretnutiu v Prešove – vo františkán-
skom kláštore. Na „Východe“ sme po Košiciach a Novom Smokovci mali stretnutie len po 
tretíkrát. Hoci počasie nie moc prialo (i spŕchlo), tak stretnutie bolo veľmi príjemné a zišli 
sme sa v slušnom počte – 20 členov a štyria hostia – a hoci to bolo na „Východe“, tak 
trošku prevládali „západniari“ (a bolo by ich ešte viac, keby niektorých „neskolili“ choroby 
a tiež neboli oslavy M.R.Štefánika na Bradle).  
 Už okolo ôsmej hodiny sa v kláštore schádzali prví gabrielisti. Pozdravy, podanie 
rúk, krátke privítanie a už záujem o fila-
telistický materiál – výmena, kúpa, 
predaj; tiež nejaké zásobníky, publiká-
cie i pamätné predmety na podarova-
nie. Brat Anatol pripravil i pamätnú 
kartičku zo stretnutia a kto chcel, mohol 
si s dennou pečiatkou poslať filatelistic-
ký suvenír (zabezpečil i známku 
s Dr. Zrubcom - našim zakladajúcim 
členom - na ktorej je i znak SSG).    
  Rokovanie začalo o 10.00 hod. 
Oficiálne privítanie, ospravedlnenie 
niektorých členov, oboznámenie 
činnosti od jesenného stretnutia SSG 
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v Hlohovci (bulletin Sv. Gabriel, členská základňa, inaugurácie (Krásnobrodská 
Bohorodička, Slovenský orloj), výstava CS-salón, deň poštovej známky a filatelie, 
50.výročie smrti bl. Titusa Zemana, aktivita gabrielistov v Močenku, návrhy do emisného 
plánu,... Hospodársku i revíznu správu prečítal predseda, lebo hospodárka bola chorá 
a zastupujúci revízor bol na Bradle. Potom informoval o nastávajúcom svetovom 
kongrese v Admonte (Rakúsko) a za delegáta bol zvolený predseda SSG (M.Šajgalík – 
náhradník). Tiež stretnutie schválilo možnosť hlasovať poštou či elektronicky v našich 
najbližších voľbách a dohodlo sa, že „volebné“ stretnutie bude v Trenčianskej Teplej 
v sobotu 19.októbra 2019. V rámci diskusie sa hovorilo o kandidátoch na funkcie v SSG – 
treba poslať návrhy predsedovi do konca augusta (predseda, podpredseda, tajomník, 
hospodár a revízor). Tiež sa diskutovalo o jubilejnom 100. čísle bulletinu – v 101. čísle by 
mala byť anketa ohľadom príspevkov, dizajnu, tlače,... – poslať otázky predsedovi do 
nasledujúceho stretnutia (i kritické a podnetné). Anketa bude i honorovaná nejakým 
filatelistickým darčekom. L.Iván poukázal na malú propagáciu SSG a navrhol vytlačiť 
malé letáčiky, ktoré by sa rozdávali pri rôznych filatelistických akciách (Zberateľ, 
burzy,...). K.Vydrová informovala o inaugurácii známky M.R.Štefánika. H.Dobál zas 
o inaugurácii Košických mučeníkov (v Košiciach a tiež bude i v Trnave). Po oficiálnej časti 
sa ešte debatovalo, hľadali sa posledné zaujímavosti vo filatelistických výberoch a tiež 
prítomní mali možnosť prezrieť si františkánsky kostol (s malou filatelistickou výstavkou) 
i kláštor s kaplnkou relikvií.  
 Poďakovanie za organizáciu a príjemne strávený deň patrí bratovi Anatolovi a tiež 
ženám, ktoré sa postarali o chutné občerstvenie. 
 
 

Leonardo da Vinci – 500.výročie úmrtia, člen 3.rádu sv. Františka 
 
      Leonardo da Vinci (1452–1519) nebol len 
vynikajúci maliar, ale aj architekt, sochár, hudobník. 
Zaujímal sa o matematiku, vojenskú stratégiu, mechani-
ku, bol všestrannou geniálnou osobnosťou. 
      Narodil sa v malej dedinke Vinci neďaleko 
Florencie ako nemanželský syn notára, ktorý si ho vzal 

od matky keď mal tri roky. Otec 
Piero da Vinci si všimol mimoriadne 
kresliarske nadanie mladého 
Leonarda a v roku 1469 sa odsťahoval s dospievajúcim synom do 
Florencie. Dal ho do učenia k maliarovi a sochárovi Andreovi del 
Verrocchio. Veľmi skoro sa ukázalo, že už pred dovŕšením učňovskej 
doby prevyšoval v maliarskom umení svojho majstra. Verrocchio 
poprosil svojho žiaka, aby obraz Krst Krista dokončil. Leonardo 
namaľoval pozadie a jedného z anjelov (Peru, rok 2017, Šalamúnove 
ostrovy, rok 2014).  

      Dvadsaťročného Leonarda oficiálne prijali ako 
maliara do cechu sv. Lukáša, čiže mohol samostatne 
prijímať objednávky. Jeho prvá veľká maľba obraz 
Zvestovanie, 98x217 cm, sa dnes nachádza vo 
Florencii, v galérii Uffizi (Bulharsko, r.1980 Mi 2936-7, 
St.Vincent, r.1989). K prvým dielam patria aj Madony, 
ktoré boli vo Florencii veľmi žiadané. Slúžili na 
súkromné účely veriacich pri modlitbách. Matka Božia 
na jeho maľbách je zobrazovaná ako láskyplná 
matka. Nikdy predtým nebola postava Panny Márie 
stvárnená tak sviežo a prirodzene ako na obraze Madona Benois z Ermitáže 
v Petrohrade (ZSSR, r.1971 Mi 3898). V tejto obrazárni sa nachádza aj Madona Litta 
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(ZSSR, r.1970 Mi B67, 
Bulharsko, r. 2000 detail 
obrazu). V rovnakom čase 
vznikla Madona s klinčekom 
(Burundi, r.1971 Unicef, Mi 
809). Na tomto obraze z Alte 
Pinakothek v Mníchove nás 
prekvapí krása a bohato 
riasené šaty, dokonalý účes 
a modelácia ľavej ruky 
Panny Márie.  

      Tridsaťročný Leonardo odchádza z Florencie do Milána. 
Obraz Klaňanie troch kráľov (Bulharsko, r.1980 Mi 2938), ktorý 
mal vyhotoviť pre kláštor San Donato nedokončil. Nedokončený 
oltárny obraz sa nachádza v galérii Uffizi a dnes má veľký 
význam pre štúdium maliarovej 
techniky. Prvým maliarskym die-
lom počas pobytu v Miláne je 
obraz Madona v skalách (Talian-
sko, r.1952 Mi 877), ktorý sa na-

chádza v parížskom Louvri. Druhá verzia obrazu je v Natio-
nal Gallery v Londýne (Gibraltar, r.1969 Mi 234). Leonardo 
podáva vlastnú víziu - v temnej jaskyni zachycuje sväté 
postavy Panny Márie s Ježiškom, malým sv. Jánom Krstite-
ľom a anjelom. Ježiška, detail z obrazu, vidíme na známke z Argentíny (rok 1956).         

Počas pobytu v Miláne 
Leonardo maľoval portréty 
dvorných dám, na ktorých 
vidíme renesančné odevy 
a módne zložité účesy. 
Uchovalo sa množstvo štúdií 
hláv, ktoré Leonardovi slúžili len 
ako prípravné náčrty. Obraz 
Dáma s hranostajom, ktorý je 
uložený od roku 1500 v Krakove 

v Czartovského múzeu, je vynikajúcou ukážkou 
Leonardovej portrétnej tvorby. Jeho slávna Mona 
Lisa (Gioconda) patrí medzi najslávnejšie diela 
a najznámejší portrét v celých dejinách umenia. 
Dymové ladenie farieb, tzv. sfumato typické pre 
Leonarda, je vidieť aj na tomto dobre stráženom 
obraze v parížskom Louvre.  

      Sfumato použil i na obraze Svätá Anna samotretia 
(Bulharsko, r.1980, Mi 2935), pri vyjadrení hmlistého pozadia 
obrazu, čím vynikla ústredná téma a dokonalá ihlanová kompozí-
cia. Pôvab a cit akým sa Panna Mária snaží odtiahnuť svojho Syna 
od baránka (symbol utrpenia Pána) z nej činí univerzálny symbol 
materstva. Po dokončení tohto obrazu v roku 1510, do kláštora, 
kde Leonardo býval dlhšiu dobu, sa dva dni chodili muži a ženy, 
mladí i starí dívať na toto zázračne krásne dielo. Dnes sa nachádza v Louvre. 
     V roku 1494 si milánske knieža Lodovico Sforza (zvaný aj il Moro), objednal 
u Leonarda nástennú maľbu Poslednej večere v refektári dominikánskeho kláštora. 
V kláštornom kostole  (Taliansko, r.1944, Mi 660) totiž knieža štyri roky predtým poveril 
renesančného staviteľa Bramanteho prestavbou  svätyne na rodinnú hrobku. Leonardo 
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začal práce na rozmernej maľbe (422 x 904 cm) v roku 
1495 s najväčšou láskou a zanietením a potreboval 
dva roky na ukončenie diela. Vytvoril klasický vzor 
stvárnenia tejto témy, ktorý v histórii umenia už nik 
neprekonal. Vyniká pôsobivosť scény. Učeníci už nie sú 
rozmiestnení staticky, ale sú v skupinách po troch 
rozmiestnení symetricky okolo Ježiša. Maliar ukazuje 
najdramatickejší okamih večere, keď Ježiš hovorí 
apoštolom: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ 
(Mt 26, 21). Posledná večera sa stala vzorom pre 
ďalšie generácie maliarov, hoci už onedlho po jej 
dokončení začala maľba opadávať. Leonardo použil 
farbivá málo odolné voči vlhkosti, nepracoval 
s osvedčenou  technikou fresky, ale použil olejové 
a temperové farby. Vplyvom vlhkosti začala maľba po 
kúskoch odpadávať. Posledné rozsiahle reštaurovanie maľby trvajúce vyše 20 rokov bolo 
ukončené v roku 1999.  
      Čím bol Leonardo starší, tým menej sa venoval 
maliarstvu. Obraz Svätého Jána Krstiteľa sa pokladá za jeho 
posledné dielo. Maľoval ho počas pobytu v Ríme. Keď v roku 
1516 odišiel do Francúzska, obraz si zobral so sebou 
a ponechal si ho až do smrti. Preto sa obraz nachádza 
v parížskom Louvri (Gambia, r.1993, Mi 1494).  
      Okrem maliarstva sa v Milane venoval sochárstvu, 
architektúre a mechanike. Žiaden z jeho sochárskych 
projektov sa neuskutočnil, existuje ale mnoho skíc, ktoré dovoľujú vytvoriť si obraz 
o Leonardovej sochárskej činnosti. V roku 1511 dostal objednávku na jazdecký pomník 
pre generála Trivulzia. Pomník sa nerealizoval, ale v budapeštianskom Múzeu krásnych 
umení sa nachádza malý model bronzového koňa.  
      Podobne v architektúre sa žiaden z jeho plánov neuskutočnil. Leonardo sa 
zúčastnil konkurzu na stavbu kupoly milánskeho Dómu. Zachovalo sa však množstvo 
jeho nákresov a štúdií stavieb. Dóm bol nakoniec dokončený v klasickom gotickom štýle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Leonardov životopisec píše, že pôvodne bol do Milána na kniežací dvor 
Sforzovcov pozvaný ako hudobník. Leonardo mal pekný hlas a nástroje si sám 
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skonštruoval. Kniežaťu sa páčila Leonardova hra na lutne, ktorú si umelec sám vyrobil 
a priniesol do Milána.  

      Leonardo mal bádavého ducha,  bol vynikajúci kresliar a neustále kreslil do svojho 
skicára svoje nápady. Načrtol princíp tkáčskych strojov, lietajúcich strojov, padáka, 
helikoptéry. Let vtákov ho natoľko zaujal, že napísal traktát o lietaní. V milánskej knižnici 
Ambrosiana sa uchováva niekoľko rukopisov jeho kódexov. Jeho rukopisné poznámky 
a skice sú dnes roztrúsené po mnohých múzeách a knižniciach.  
      Po víťaznej bitke v roku 1515 vstúpil Fran-
cúzsky kráľ František I. do Lombardie, kde mu bol 
predstavený Leonardo da Vinci. Vzniklo medzi 
nimi priateľstvo a kráľ ho pozýva do Francúzska. 
František I. obdivoval talianske umenie a získal na 
svoj dvor mnohých talianskych umelcov. V roku 
1516 šesťdesiatštyriročný umelec opúšťa Taliansko, kam sa už nikdy 
viac nevráti. Kráľ dal Leonardovi k dispozícii zámoček Cloux, neďaleko 
svojho zámku Amboise na brehu Loire. Leonardo sa už nepúšťal do 
väčších diel. Boli nájdené jeho návrhy dvojitého schodišťa, čím prispel k smelej architek-
túre zámku Chambord.  
      Leonardo v máji 1519 zomiera po ťažkej chorobe v oblečení terciárov sv. Františ-
ka. Pochovali ho v kláštornom kostole Saint Florentin v Amboise, ako to ustanovil 
v testamente. Tri zo svojich malieb si Leonardo ponechal do konca svojho života u seba: 
Svätú Annu samotretiu, Monu Lisu a Svätého Jána Krstiteľa. Dnes si ich môžeme pozrieť 
v parížskom Louvre. 

                                                                                                                          Katarína Vydrová      
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Kto bol Juraj Slota? – 200 rokov od narodenia  
 

Zabúda sa. Príliš skoro sa zabúda na tých, ktorí sa zodreli 
v nezištnej práci za Boha a za národ, za jeho duchovné a hmotné 
povznesenie. Takým zabudnutým velikánom je aj Juraj Slota, 
ktorý sa narodil v roku 1819, teda pred 200 rokmi. Oživme si 
spomienku na veľkú osobnosť našej minulosti.  

Juraj Slota sa narodil v Rajci 24.3.1819. 
Keď mal 11 mesiacov zomrel mu otec. 
Vychovávala ho matka, ktorá mu od malička 
vštepovala lásku k Bohu a národu. Ako dieťa 
bol nadaný, preto po elementárnej škole ho na odporúčanie miestneho 
farára matka dala na františkánske gymnázium do Žiliny a po dvoch 
rokoch na gymnázium do Bratislavy. Keď bol v tretej triede zomrela mu 

matka. Štúdia musel zanechať. Stal sa učňom v Pešti, kde si niečo zarobil a po roku sa 
vrátil na gymnázium, tento raz v Gyöngyösi, kde si zarábal vyučovaním slabších žiakov z 
bohatých rodín. V roku 1836 sa vrátil do Žiliny, kde zmaturoval. Po maturite prešiel do 
biskupského seminára v Brne. Tam pôsobil takmer 10 rokov a v roku 1842 prijal kňazskú 
vysviacku. Pôsobil v Brnenskej diecéze. Písal do Moravských národných novín, od roku 
1849 aj do slovenských časopisov. Bol v stálom kontakte s priateľmi zo Slovenska. 
Známym sa stalo jeho prvé dielo Zrkadlo maličkých, vydané v Brne v roku 1844, ako 
náučná poézia pre deti.  

Obrat v živote Juraja Slotu nastal v roku 1851, keď ho biskup 
Štefan Moyses pozval do Banskej Bystrice, aby ako profesor vyučoval 
na katolíckom gymnáziu. Biskup Štefan Moyses za pomoci slovenských 
profesorov, Martina Čulena, Jána Gotčára, Jána Geromettu a Michala 
Chrásteka už od roku 1852 gymnázium poslovenčil. Všetci profesori na 
gymnáziu boli poprední činitelia pri zakladaní Matice slovenskej v roku 
1863 v Martine. Boli členmi výboru. Gymnáziu značne pomohol školský 
inšpektor, kňaz ThDr. Jozef Kozáček, po smrti biskupa Štefana Moysesa predseda 
Matice slovenskej, opát bl. Panny Márie z Guessingu, kanonik veľkovaradinského 
chrámu, dvorský čestný kaplán, rytier Cisárskeho rádu a i. hodnosti.   

Roky 1849–1867 boli roky nádejí i sklamaní. Juraj Slota na gymnáziu vyučoval 
náboženstvo, slovenčinu a latinčinu. Od roku 1860 vydával dvojtýždenník Slovenská 
národný učiteľ. Po tom, čo v roku 1852 sa Ján Pallárik musel vzdať vydávania časopisu 
Cyril a Metod, on sa ujal vydávania. Tento časopis, ako 
uvádzajú niektorí historici, bol predchodcom dnešných Kato-
líckych novín. Známy je výrokom: " Národ bez spisovateľov je 
telo bez rúk ..."  

V roku 1863 Juraj Slota zorganizoval veľkú národnú púť 
na Velehrad. V roku 1881 cyrilo-metodskú púť do Ríma. Pri 
hrobe sv. Cyrila mal kázeň, ktorá vyšla v brožúre.  

Založenie a prvé kroky činnosti Spolku sv. Vojtecha sú výrazne poznačené popri 
aktivitách ThDr. Andreja Radlinského aj Jurajom Slotom. Spolok sv. Vojtecha mal 
vzniknúť už v roku 1863. Andrej Ralinský však nenašiel pochopenie u vtedajšej uhorskej 
cirkevnej vrchnosti. Tá zamietavé stanovisko odôvodňovala tým, že už existuje Spolok 
sv. Istvána (Štefana). V roku 1869 sa v Uhorsku konali všeobecné voľby. ThDr. Andrej 
Radlinský bol kandidátom v skalickom okrese, Juraj Slota v prievidzkom okrese. Počas 
predvolebnej kampane maďarský náboženský časopis Magyar Allam lživo obvinil ThDr. 
Andreja Radlinského, ktorý podal žalobu na súd. Keď bolo jednoznačné, že Radlinský má 
v rukách argumenty o lži časopisu a spor vyhrá, cirkevná vrchnosť obávajúca sa 
škandálu, navrhla ThDr. Radlinskému, aby pristúpil na mimosúdne pokonanie. Uviedla, 
že mohli by sa dohodnúť o nejakých ústupkoch. ThDr. A. Radlinský súhlasil, ale mal 
podmienku, aby mohol založiť Spolok sv. Cyrila a Metoda. Ostrihomský arcibiskup 
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súhlasil, no so zmenou názvu na Spolok 
sv. Adalberta (Vojtecha). ThDr. Andrej Radlinský 
v záujme založenia spolku pre Slovákov, žalobu 
stiahol. Zakladajúce valné zhromaždenie Spolkiu 
sv. Adalberta (Vojtecha) sa konalo 17.9.1870 v 
Trnave. Juraj Slota vo svojom prejave uviedol, 
že "Založenie Spolku je najväčší deň v dejinách 

slovenských katolíkov od príchodu sv. Cyrila a Metoda". Valné zhromaždenie zvolilo za 
doživotného čestného predsedu ThDr. Andreja Radlinského. Za správcu spolku bol 
zvolený Juraj Slota, dekan, okresný škôldozorca, farár tužinský. Za podpredsedu bol 
zvolený Štefan Závodník, dekan v Pružine, podpredseda Matice slovenskej.  

Juraj Slota vyvíjal značnú vydavateľskú činnosť. Bol redaktorom Katolíckych novín, 
vydával kalendár Pútnik svätovojtešský. Redaktorskú činnosť prestal vykonávať v roku 
1878. V roku 1879 bol preložený do Drahoviec, kde 4. októbra 1882 zomrel.  

og 
 
 

Katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom – 150 rokov  
 

Po dvoch evanjelických gymnáziách v Revúcej a Martine sa podarilo slovenským 
národovcom založiť aj nižšie katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom. Gymnázium 
vzniklo vďaka nadšeniu Martina Čulena, rímskokatolíckeho kňaza a diplomovaného 
profesora, kňaza Františka Víťazoslava Sasinka, lekára Gustava Kazimíra Zechentera- 
Laskomerského, kňazov Andreja Kmeťa, ThDr. Andreja Radlinského, ale aj Štefana 
Moysesa, ktorý sa žiaľ otvorenia už nedožil.  

Založenie gymnázia si vyžadovalo získať aj nie malé finančné prostriedky. V 
krátkom čase sa podarilo zozbierať 21 000 zlatých na prenájom domu, vybavenie učební, 
kabinetov a na platy učiteľov. Na gymnázium prispieval aj prostý ľud a okrem neho 
peňažné dary posielali krajania z Ruska, Rumunska a Bulharska. Žiaci boli ubytovaní po 
domácnostiach za minimálnu sumu, poväčšine zadarmo. Bola to značná solidarita 
slovenského ľudu. Školský rok sa na gymnáziu začal 3. októbra 1869 bohoslužbami za 
účasti 73 žiakov. Väčšina žiakov pochádzala z chudobných rodín z celého Slovenska. 
Najchudobnejším dával riaditeľ gymnázia Martin Čulen stravu, oblečenie a učebné 
pomôcky zdarma, v skutočnosti z jeho skromného platu či penzie.  
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Na gymnáziu učili slovenskí vlastenci za minimálny plat, hoci mohli učiť kdekoľvek 
za troj či štvornásobný plat. Riaditeľ Martin Čulen presadzoval, aby sa na gymnáziu 
vychovávalo nielen v klasickom duchu, ale aj pre praktický život. Praktickými predmetmi 
bola výučba ovocinárstva, lesníctva, záhradníctva, výstavby ciest, úprava potokov a pod. 
Malo to spojenie s reálom, čím znievske gymnázium bolo prvé reálne gymnázium v 
Uhorsku. Vynikajúcim profesorom bol lekár MUDr. Matej Korauš. Učil fyziku, chémiu, 
biológiu a matematiku. Bol publikačne činný. Profesor Gabriel Zaymus učil slovenčinu, 
latinčinu, francúzštinu a maďarčinu. Bol autorom niekoľkých učebníc a autorom viacerých 
cirkevných piesni. Preložil Danteho Božskú komédiu. Profesor Samnuel Jaroslav Zachej 
učil nemčinu, zemepis, prírodopis a kreslenie. Pôsobil aj v redakcii Národných novín. 
Študenti vydávali časopis BUDIČ. Najznámejším spisovateľom z gymnázia bol dramatik 
Ferko Urbánek.  

Počet žiakov každým rokom sa zvyšoval. Priestory prenajatého domu nestačili. 
Bolo potrebné postaviť riadnu budovu gymnázia. Zbieral celý slovenský národ a na 
stavbu chodili robiť občania nielen z blízkeho okolia, ale aj z Kremnice i Banskej Bystrice. 
Vybavili sa triedy potrebným zariadením, napriek tomu ... ... v tejto budove sa už nesmelo 
učiť. Národnostný útlak bol značný. Tvrdej asimilačnej politike vadili slovenské gymnázia. 
Profesori boli obviňovaní z fanatického panslavizmu. Podžupan Zvolenskej stolice 
Grünwald útočil na Maticu slovenskú i na slovenské gymnázia, húževnato bojoval za 
zrušenie slovenských inštitúcii.  

Prešporský školský riaditeľ poverený vyšetrovaním na gymnáziu v správe uviedol, 
že "Ústav si zaslúži pochvalu pre nábožnosť žiakov. Nenašiel, čo by sa mohlo nazvať 
protivlasteneckým. Prednosť sa dáva výučbe slovenského jazyka pred maďarským, 
nápisy sú len v slovenčine a sv. omša je tiež v slovenskom jazyku. V kostole sa spieva po 
slovenský alebo po latinsky. Učitelia sú vzdelaní, kiežby tak bolo aj na maďarských 
školách".  

Nakoľko vyšetrovanie neprinieslo očakávané výsledky na zatvorenie gymnázia, 
skôr naopak, uhorská vláda navrhla gymnázium poštátniť. To patronát gymnázia rázne 
odmietol. Preto vláda poslala ďalšiu inšpekciu na čele s ministerským radcom. Výsledok 
bol viac ako lichotivý pre gymnázium. Vyšetrovacia správa pochválila odbornosť i 
výsledky gymnázia. Vláda urobila tretí pokus. Vyšetrovaním bol poverený riaditeľ 
banskobystrického gymnázia Dr. Ján Klamárik, nepriateľ Martina Čulena. Tri dni 
vyšetroval, chodil, počúval, skúmal. šetril, a v správe nemohol konštatovať nič závadné.  

Žiaci sa v školskom roku 1874/75 schádzali na otvorenie nového školského roku. 
Už ich bolo vyše dvesto. Ale 21.9.1874 prišlo nariadenie ministra kultúry z Pešti, ktorý 
zakázal činnosť gymnázia. Dôvod: Stará budova nie je vyhovujúca a novú budovu zo 
"zdravotných" dôvodov zakazuje otvoriť. Riaditeľ Martin Čulen písal listy rodičom žiakov, 
aby si prišli pre deti. Takto smutne vymyslenými dôvodmi skončilo päť ročné trvanie 
katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Ale, z tých, ktorí gymnázium absolvovali 
vyrástli budúci kňazi, právnici, spisovatelia, učitelia, národní dejatelia, ktorí sa v 
najťažších chvíľach slovenského národa na prelome 19. a 20.storočia postavili proti 
maďarizácii a pomáhali dvíhať národné uvedomenie. 
  Ako skončili profesori? Riaditeľ Martin Čulen bol preložený do chudobnej dedinky 
Čaka, kde zomrel opustený v úplnej chudobe 23.1.1894. Prof. MUDr. Matej Korauš stal 
sa dedinským lekárom. Prof. Gabriel Zaymus pôsobil na gymnáziách v UIžhorode, 
Prešove a od roku 1881 v Levoči, kde v roku 1894 zomrel. Profesor Samuel Zachej bol 
prenasledovaný. Vysťahoval sa do Bukurešti, neskôr do Sofie. Odtiaľ písal do Národných 
novín, do slovenských časopisov, zaslúžil sa o rozvoj slovensko-bulharských vzťahov. 
Cár Ferdinand jeho zásluhy ocenil Oficierskym krížom sv. Alexandra.  

Len na margo: V neskoršom období na gymnáziu v Kláštore pod Zvievom študovali 
napríklad maliar Eugen Lehocký, vynikajúci básnik Pavol Bunčák a budúci kardinál Ján 
Chyryzostom Korec. Vynikajúcich absolventov je na jednu publikáciu.  

O. Gáťa  
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 Katedrála Notre-Dame v Paríži 
 

15.apríla toho roku vo večerných hodinách postihol jednu 
z najznámejších stavieb Francúzska a asi jednu z najkrajších gotických 
katedrál sveta – Chrám Matky Božej v Paríži – ničivý požiar, ktorý 
zničil krov, sanktusovú vežičku, časť klenby a poškodil niektoré časti 
stavby. Vzácne pamiatky a relikvie, ktoré sa v nej nachádzali sa vďaka 
obetavosti ľudí podarilo zachrániť.  
 Správa obletela svetom a nielen Francúzi, ale celý svet (zvlášť ten kresťanský) 
podáva pomocnú ruku. Finančnú, materiálnu a tiež i duchovnú – modlitbovú. Francúzsky 
prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že parížska katedrála Notre-Dame, bude zreštau-
rovaná. „Spoločne znovu postavíme Notre-Dame,“ vyhlásil pred poškodeným chrámom. 

 Aká je história tejto rímskokatolíckej katedrály 
stojaca na východnej polovici ostrova Île de la Cité na 
rieke Seina – v srdci Paríža? 

Katedrálu postavili na mieste, ktoré slúži už 2000 
rokov náboženským kultom. V 4.storočí tam stál galsko-
rímsky chrám zasvätený Jupiterovi, neskôr v 6.storočí 
kresťanská bazilika.  

O výstavbe katedrály rozhodol parížsky biskup 
Maurice de Sully v roku 1159, základný kameň položili 
v roku 1163. Stavba sa začala budovaním chóru, 

neskôr pribudli chrámové lode a priečelie, ktoré 
sa podarilo dokončiť v roku 1200. V roku 1245 
dobudovali dve veže a po nich stavba 
pokračovala konštrukciou kaplniek v chrámových 
lodiach a v chóre. Touto úlohou bol poverený 
architekt Jean de Chelles. Okolo roku 1250 
dokončili priečelie na severnom ramene priečnej 
lode, po ďalších ôsmich rokoch sa začala stavba 
priečelia južného ramena. Celú katedrálu sa 
podarilo dostavať v roku 1345, po 182 rokoch.  

Práve pre svoj unikátny prechod od 
neskoro románskej ku gotickej architektúre patrí 
katedrála k skvostom európskej stredovekej architektúry. Jej mohutné a vznešené 
priečelie delia piliere na tri časti, vodorovne je rozdelené na dve galérie. V spodnej sa 
nachádzajú tri impozantné hlboké portály - portál Svätej Panny Márie, portál Posledného 
súdu a portál Svätej Anny, nad ktorými je tzv. Galéria kráľov s 28 sochami kráľov Izraela 
a Judey. 

Stredná časť obsahuje dve 
veľkolepé okná, ktoré susedia s 
ružicovým oknom s priemerom 
desať metrov postaveným v rokoch 
1220-25. Stredný pás je dekorovaný 
sochou Madony s dieťaťom v strede 
a sochami Adama a Evy na bokoch. 
Nad nimi sa nachádza spojnica 
medzi dvoma vežami, ktoré neboli 
nikdy dokončené, no aj bez svojej 
špičky predstavujú typickú siluetu 
katedrály. 

Po celý čas bola katedrála 
Notre-Dame miestom dôležitých 
náboženských a politických udalostí. 
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V roku 1302 sem Filip IV. Pekný zvolal svoje generálne stavy. Prebiehali tam korunovácie 
kráľov, napríklad Márie Stuartovny; v roku 1455 sa tam začal rehabilitačný proces Jany z 
Arku. V katedrále sa tiež v roku 1572 odohrávala zvláštna svadba Margaréty z Valois, 
ktorá stála pred oltárom, kým jej ženích, hugenot Henrich IV., musel zostať vo dverách. 

Vzhľad chrámu sa zmenil vďaka mnohým vojnám 
a zásahom človeka. Počas Veľkej francúzskej revolúcie v 
roku 1793 bola katedrála zničená a vyrabovaná, drahé 
kovy na oltároch boli roztopené a katedrálu revolucionári 
vysvätili ako chrám rozumu. Rozbili všetkých 28 sôch 
biblických kráľov na priečelí budovy, pretože ich 
považovali za kráľov francúzskych. Zničený bol aj 
arcibiskupský palác, ktorý bol súčasťou objektu. Po 
revolúcii sa katedrála nachádzala v dezolátnom stave, 
zbúrané steny zakrývali tapisérie, okná a vitráže boli 
vytlčené. Reálne sa uvažovalo, že zničenú stavbu zbúrajú. Naposledy tam 2. decembra 
1804 pápež Pius VII. korunoval kráľa Napoleona Bonaparta, ktorý tam potom korunoval 
aj svoju manželku. 

Do osudu katedrály 
však zasiahol spisovateľ Vict-
or Hugo a jeho román Chrám 
Matky Božej v Paríži publiko-
vaný v roku 1831. Toto jedi-
nečné dielo sa zaslúžilo 
o záchranu zničenej pamiat-
ky, keďže sa vďaka nemu 
podarilo vyvolať záujem o jej 
osud a získať peniaze na jej 
obnovu formou verejnej 
zbierky. 

Rekonštrukciou pa-
miatky bol poverený architekt 
Eugene Viollet-le-Duc. Hlavy 
zničených kráľovských sôch 
našli archeológovia pri výstavbe v 9. parížskom obvode. Dnes sú sochy opäť na svojom 
mieste. Katedrálu zdobia chrliče, ktoré majú praktický význam a odvádzajú dažďovú 
vodu, no architekt Viollet-le-Duc zároveň dal voľný priechod svojej fantázii a vytvoril celé 
panoptikum skamenených figúr s bizarnými formami a výrazmi tvárí. 

V katedrále Notre-Dame sa po 
smrti prezidenta Charlesa de Gaulla 
slúžila zádušná omša a takisto tam 31. 
mája 1980 celebroval slávnostnú omšu 
pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve 
Francúzska. Do tragického požiaru 
katedrálu navštevovalo ročne okolo 13 
miliónov ľudí. Na dve hlavné veže mohli 
návštevníci katedrály vystúpiť a obdivo-
vať Paríž z vtáčej perspektívy.  

Pred vstupom do katedrály je 
bod nula, od ktorého sa merajú vzdiale-
nosti na diaľniciach. Podľa rozprávania 
turisti, ktorí sa na tento bod postavia, sa 
do Paríža určite vrátia (stál som na ňom 
a bol som v Paríži viackrát).    

JV 
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 Tintoretto – renesančný maliar z Benátok 
 
 Už minulý rok sa objavili krásne známky k 500.výročiu 
jeho narodenia a s jeho životopisnými údajmi 1518-1594. Je 
zaujímavé, že Talianska pošta až v tomto roku si 
pripomenula toto výročie peknou známkou a s jeho 
životopisnými údajmi 1519-1594 (tento životopisný údaj sa 
vyskytuje aj na niektorých iných známkach). Kedy sa teda 
vlastne tento maliar narodil? 
 Vysvetlenie podáva slovenské znenie wikipédie: 
Pretože jeho rodný list sa zničil, dátum jeho narodenia bol 
odvodený z úmrtného listu, objaveného v Kostole San Marziale, kde sa píše: „31. mája 
1594 zomrel pán Jacopo Robusti, zvaný Tintoretto, 75 rokov a 8 mesiacov starý, po 
štrnástich dňoch horúčky.“ A na základe tejto správy sa uvádza deň jeho narodenia 
29.september 1218.  

 Kto bol tento maliar, ktorého 500.výročie narodenia si 
pripomíname? 
 Tintoretto, vlastným menom Jacopo Robusti bol taliansky 
renesančný maliar, jeden z popredných predstaviteľov benátskej 
maliarskej školy. 
 Otec Giovanni bol farbiarom (tintore), 
preto najstarší syn dostal prezývku Tintoretto. 
Tintoretto bol podľa uchovaných záznamov 
muž veľmi skromný. Mal záľubu v hudbe a v 

jeho dome sa často schádzala spoločnosť významných benátskych 
hudobníkov. Maľovanie ho však lákalo čoraz viac a zanietene sa 
mu venoval. Tintoretto bol skutočným obdivovateľom Tiziana a 
Michelangela. On sám nebol žiakom žiadneho majstra. Umelcovo 
dramatické použitie perspektívy a zvláštnych svetelných efektov 
predznamenalo nástup barokového umenia.  

Skoro celý svoj život strávil Tintoretto v Benátkach. Ťažisko umelcovej činnosti 
spočívalo v práci pre cirkevné bratstvá (scuoly). Pre Scuolu Grande di S. Marco vytvoril v 
roku 1548 svoje prvé veľké majstrovské dielo, diptych Zázrak sv. Marka, a neskôr ďalšie 
tri obrazy. Tintoretto sa pustil aj do výzdoby objektu scuoly a priľahlého kostola San 
Rocco. V novembri 1577 sám navrhol, že namaľuje každý rok tri obrazy za ročný honorár 
100 dukátov. Scuola a kostol obsahujú 52 pozoruhodných malieb, ktoré môžu byť 
kvalifikované ako ohromné sugestívne majstrovské skice prispôsobené pre pohľad v 
pološere - Adam a Eva, Navštívenie, Klaňanie sa troch kráľov, Vraždenie neviniatok, 
Kristus pred Pilátom, Nanebovzatie Panny Márie. Jeden z Tintorettových obrazov, 
Obetovanie Ježiša v chráme, sa nachádza v Kostole Santa Maria del Carmine v 
Benátkach. V San Benedetto sa zachovalo aj dielo Zvestovanie a Kristus. Vrcholom 
Tintorettovej tvorby je jeho posledný významný obraz s názvom Raj, rozmery ktorého sú 
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22×7 metrov. Svoje plátno rozvinul v roku 1588 v Scuole della Misericordia a nepretržite 
na ňom pracoval. Keď bol obraz takmer hotový, umiestnil ho na určené miesto a dokončil 
s asistenciou svojho syna Domenica. Benátčania boli nadšení a po prezretí jeho diela 
aplaudovali.  

Tintoretto sa v roku 
1550 oženil s Faustínou de' 
Vescovi, dcérou dekana be-
nátskej Školy svätého Marka. 
Celkovo sa im narodilo sedem 
deti – 5 dcér a dvaja synovia. 
Dcéra Marietta a synovia Do-
menico a Marco pokračovali v 
otcových stopách (Marietta sa 
stala jednou z najvýznam-
nejších talianskych maliarok 
renesancie, so synom Dome-
nicom často spolupracoval a on je aj spoluautorom 
viacerých nedokončených diel). 

V roku 1594 postihli umelca ťažké žalúdočné 
bolesti a horúčka, ktoré spôsobili, že nemohol spať ani jesť. Tintoretto zomrel 31. mája 
1594 v rodných Benátkach. Pochovaný je v kostole Madonna dell'Orto vedľa svojej 
milovanej dcéry Marietty, ktorá zomrela roku 1590 vo veku 30 rokov. 

Tintorettovo dielo je považované za protipól tvorby ďalších dvoch veľkých 
Benátčanov – Veroneseho a Tiziana. Hlavnými atribútmi, na ktorých Tintoretto staval 
svoju tvorbu bola neuveriteľná rýchlosť maľovania, veľká usilovnosť a precíznosť. Je až 
obdivuhodné ako tieto aspekty dokázal v konkrétnom diele vždy zladiť. Dokazoval to 
rovnako v náboženských obrazoch ako aj v portrétoch či dielach čerpajúcich námety z 
antickej mytológie. Často jeho tvorbu svojou grandióznosťou a takmer divadelnými 
efektmi pripodobňovali rímskym dielam slávneho Michelangela. Tintorettova tvorba 
znamenala veľký prínos do benátskej maľby druhej polovice 16.storočia. Tintorettov vplyv 
je značne vidieť u gréckeho maliara španielskej renesancie El Greca, ktorý 
pravdepodobne videl jeho diela pri návšteve Benátok.  

spracoval JV 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
3.5.2019: Československé légie a M. R. Štefánik  
- nominálna hodnota: 1,90€ (hárček) 
- autor výtvarného návrhu známky: prof. akad. mal. Dušan Kállay 
- rytec známky a hárčeka: František Horniak 
- tlačiareň: PTC Praha, a.s. 
- technika tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom 
- náklad: 60.000 kusov  

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

Dňa 4. mája t. r. si pripomenieme sté 
výročie tragickej udalosti neďaleko Ivanky pri 
Bratislave, pri ktorej zahynul brigádny gene-
rál francúzskej armády, popredný predstavi-
teľ česko-slovenského odboja v zahraničí 
počas prvej svetovej vojny a minister vojny 
nového štátu, ktorý v tom období už uznávali 
víťazné spojenecké mocnosti pod názvom 
Česko-Slovenská republika, Milan Rastislav 
Štefánik. 

Život M. R. Štefánika bol krátky, dramatický a 
plný udalostí. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách 
na západnom Slovensku. Po ukončení univerzitných 
štúdií začal vedeckú kariéru v oblasti astronómie vo 
Francúzsku, kde neskôr získal aj štátne občianstvo. 
Jeho hviezdne chvíle však nastali až po vypuknutí 
prvej svetovej vojny, do ktorej bol povolaný ako 

desiatnik k letectvu. Po bojových skúsenostiach na 
západnom fronte bol prevelený na srbský front, kde si 
prvýkrát všimol masu slovenských zajatcov a na konci roku 

1915 navrhol francúzskej vláde vytvoriť Slovenské légie. 
Obrat v jeho živote nastal, keď sa začiatkom roku 1916 
zapojil spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom do tvorby 
centra zahraničného odboja Slovákov a Čechov proti 
Rakúsko-Uhorsku, ktorý vyvrcholil zriadením Česko-
slovenskej národnej rady. Mimoriadne sa podieľal na jej 
diplomatickom a politickom ukotvení v radoch spojeneckých 
mocností, avšak jeho mimoriadna zásluha spočívala najmä 
vo vybudovaní česko-slovenského vojska v zahraničí, 
známeho pod názvom Česko-slovenské légie, zo 
slovenských a českých zajatcov rakúsko-uhorskej armády. 
Najviac sa do pamäti Slovákov a Čechov zapísali najmä 
ruské légie, v ktorých pôsobilo viac ako 60 000 vojakov. 
Nemenej dôležité však boli aj légie vo Francúzsku (9 600 
vojakov) a v Taliansku, v ktorých pôsobilo asi 20 000 
vojakov a ich počet po podpísaní prímeria narástol až na 
60 000 vojakov. 

Námetom známky je portrét M. R. Štefánika, ktorého pozadie tvoria ruskí legionári 
na vozňoch vlaku. Pripomína to najslávnejšiu etapu pôsobenia ruských légií, keď ovládli 
takmer celú Transsibírsku magistrálu od Uralu až po Vladivostok. Na prítlači obálky je 
jeden zo  symbolov legionárov používaných v období prvej svetovej vojny. 
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So známkou okrem FDC vyšla i numizmatická obálka, špeciálna obálka (s hárče-
kom) a tiež známka s personalizovaným kupónom. 

Na hárčeku je v znaku légií slovenský dvojkríž a tiež na FDC v štandarde légií; na 
známke má M. R. Štefánik na hrudi vyznamenanie v podobe kríža.  

 
17.5.2019: 50.výročie Zväzu slovenských filatelistov 
- nominálna hodnota: T1 50g (0,70€) – známka s kupónom 
- autor výtvarného návrhu známky:  
Doc. akad. mal. Igor Benca 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 600.000 kusov  

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

Slovo filatelia, vo francúzskej podobe „philatélie“, 
prvýkrát použil Georges Herpin v časopise Le Collectionneur 
de Timbres-Postes 15. novembra 1864. Slovo filatelia sa 
skladá z gréckeho phil(o) – mať rád a atéleia – oslobodené 
od poplatku (pretože poštová známka indikuje predplatenie 
poštovného). Filatelia ako zberateľská záľuba začala 

prenikať na Slovensko koncom 19. storočia. Z tohto obdobia poznáme 
len filatelistov jednotlivcov. Prvá spoločnosť „Známkový spolok 
ALBUM“ vznikla 30. marca 1895 v Kremnici zásluhou kremnického 
mestského archivára Pavla Križku. Po ukončení 1. svetovej vojny, 

začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia,  sa začali tvoriť základy československej 
organizovanej filatelie. Prvá 
súťažná slovenská filatelistická 
výstava sa uskutočnila v Trenčíne 
27. mája až 3. júna 1928 pod 
záštitou Zväzu československých 
filatelistických spolkov. 

 Dňa 17. mája 1969 sa na 
Sliači konal národný zjazd sloven-
ských filatelistov, ktorý ustanovil 
Zväz slovenských filatelistov 
(ZSF) so sídlom v Bratislave a 
schválil Stanovy ZSF ako aj vstup 
do Federácie československých 
filatelistov. Pred ustanovením 
ZSF členská základňa registrova-
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la 152 klubov so 4102 členmi a 17 krúžkov mladých filatelistov so 182 členmi. Počas 
ďalších dvadsiatich rokov členská základňa narastala a od roku 1993 po vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky postupne klesla na dnešných 59 klubov filatelistov s 
947 členmi a 12 krúžkov mladých filatelistov so 129 členmi. 

 Počas päťdesiatich rokov členovia ZSF zorganizovali 182 súťažných 
filatelistických výstav na Slovensku. Svojimi filatelistickými exponátmi sa zúčastňujú aj na 
medzinárodných a svetových filatelistických výstavách. ZSF je zakladajúcim členom 
Federácie európskych filatelistických združení FEPA a Medzinárodnej filatelistickej 
federácie FIP. 

So známkou okrem FDC vyšiel i pamätný list a Ex Libris. 
 Na kupóne známky sú dve známky SR s náboženskou tematikou z emisie Krásy 

našej vlasti – Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom (č.44) a Kláštor Jasov (č. 
399) 
 
27.6.2019: 100.výročie Univerzity Komenského 
- nominálna hodnota: 1,90€  
- autor výtvarného návrhu a rytec známky: Doc. akad. mal. 
Martin Činovský ArtD. 
- tlačiareň: PTC Praha, a.s.  
- technika tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s 
ofsetom 
- náklad: 200.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke nasledovné: 
Založenie Univerzity Komenského v Bratislave úzko súviselo s potrebami nového 

česko-slovenského štátu, ktorý vznikol na troskách Rakúsko-Uhorska koncom októbra 
1918. Po vzniku ČSR totiž naše územie opustila takmer všetka tu pôsobiaca – monarchii 
lojálna – inteligencia a Slovensko ostalo v podstate bez vlastnej vrstvy vzdelancov. Preto 

bolo hlavnou úlohou novej univerzity, 
zriadenej zákonom z 27. júna 1919, 
vychovať domácu inteligenciu pre 
najdôležitejšie oblasti života slovenskej 
spoločnosti. To sa odrazilo aj v zameraní jej 
prvých štyroch fakúlt: lekárskej, právnickej, 
filozofickej a prírodovedeckej, ktoré mali 

Slovensku vychovať tak veľmi potrebných nových lekárov, 
právnikov, učiteľov, štátnych úradníkov a kultúrnych a 
osvetových pracovníkov. Pre vážne politicko-spoločenské, 
finančné a organizačné problémy povojnového obdobia však 

v roku založenia univerzity začala svoju činnosť iba lekárska fakulta, právnická a 
filozofická sa k nej pripojili o dva roky neskôr a prírodovedecká až roku 1940.  

Keďže Slovensko nemalo vlastné akademické kádre, pre budovanie Univerzity 
Komenského malo nesmierny význam tunajšie pôsobenie profesorov z pražskej Karlovej 
univerzity, ktorí vychovali prvé generácie moderných slovenských vzdelancov a na prvej 
slovenskej univerzite udomácnili oddávna kultivované akademické slobody a tradície. 
Vďaka tomu sa Univerzita Komenského stala nielen liahňou novej slovenskej inteligencie, 
ale aj kolískou slovenskej vedy a výskumu. A tak, ako sa v tomto zmysle Karlova 
univerzita stala materskou univerzitou Univerzity Komenského, najstaršia slovenská 
univerzita svojimi kádrami rozhodujúcou mierou prispela k vybudovaniu ostatných 
vysokých škôl na Slovensku. 

Dnes je UK modernou vedecko-vzdelávacou inštitúciou, plne integrovanou do 
európskeho vysokoškolského priestoru. Na jej trinástich fakultách študuje vyše 23 000 
študentov a pracuje približne 4 000 zamestnancov, pričom ponúka štúdium v nesmierne 
širokom spektre oblastí ľudského poznania: od medicíny, cez humanitné a spoločenské 
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vedy, prírodné a matematicko-fyzikálne vedy až po vedy teologické. Je teda 
bezkonkurenčne najväčšou slovenskou vysokou školou a najkomplexnejšou univerzitou 
klasického typu u nás. V oblasti vedeckého bádania, ktoré je jej druhou ťažiskovou 
činnosťou, tvorí Univerzita Komenského spolu so Slovenskou akadémiou vied najsilnejšiu 
časť vedecko-výskumného potenciálu Slovenska, v ktorej sa 
dosahujú výsledky prinajmenšom porovnateľné s medzinárodným 
prostredím. Vďaka týmto svojim charakteristikám je Univerzita 
Komenského v Bratislave jedinou slovenskou vysokou školou, 
ktorá sa dlhodobo a pravidelne umiestňuje v serióznych 
medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich kvalitu vysokých škôl. 

 Jej najväčší význam však tkvie v tom, že jej dnes už 
takmer 250 000 absolventov malo nezastupiteľný, ba možno 
povedať rozhodujúci podiel na sformovaní tváre moderného 
Slovenska. 

 So známkou vychádza okrem FDC i pamätný list. 
Na známke je J.A.Komenský – kňaz Jednoty bratskej a tiež 

slovenský dvojkríž. Na FDC a pamätnom liste sú emblémy 
jednotlivých fakúlt – i Rímsko-katolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty 
a evanjelickej teologickej fakulty. 

                                                                                             
17.5.2019: Anketa o najkrajšiu poštovú známku 2018 
Poštový lístok s prítlačou: 291 CDV 267/19 
Náklad: 2.600 kusov  

Na prítlači je víťazná známka „Umenie: Ikona Krásnobrodskej 
Bohorodičky.  
 
 

Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
22.5.2019: Pražský hrad v ročných obdobiach 
- nominálna hodnota: E + E (39.- + 39.-Kč)  
- výtvarný návrh: Adolf Absolon 
- autor rytiny: Martin Srb 
- technika tlače: oceľotlač z plochej dosky s 
viacfarebným ofsetom  

Na portáli Českej pošty môžeme sa 
dozvedieť k týmto známkam nasledovné:  

Námět: netradiční pohled na Pražský hrad 
od Kramářovy vily v letním a zimním ročním 
období. 

Pražský hrad je odvěkým symbolem 
českého státu, nejvýznamnější českou památkou 
a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních 
institucí. Pražský hrad je též památka UNESCO s 
více než tisíciletou tradicí. Hrad byl založen 
pravděpodobně již někdy kolem roku 880 
knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Pražský 
hrad se rozkládá na ploše téměř 70 000 m². Hrad 
tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb 
rozmanitých architektonických slohů. Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem 
a valem z hlíny a kamení. Dobou rozkvětu bylo pro Pražský hrad období vlády krále a 
později císaře z rodu Lucemburků, Karla IV. Ještě za vlády Karlova syna Václava IV. 
pokračovala výstavba Hradu. Husitské války a následující desetiletí, po něž Hrad nebyl 
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obýván, způsobily chátrání hradních budov a opevnění. 
Další příznivá doba nastala po roce 1483, kdy se král z 
nové dynastie Jagellonců opět usídlil na Hradě. Spolu s 
novým opevněním byly vystavěny obranné věže na 
severní straně (Prašná věž, Nová bílá věž a Daliborka). 
Králové další dynastie na českém trůnu, Habsburkové, 

zahájili přestavbu Hradu na renesanční sídlo. Přestavba Hradu 
vyvrcholila za vlády Rudolfa II. Císař se na Pražském hradě 
natrvalo usídlil a začal jej proměňovat v důstojné a velkolepé 
středisko říše, přitažlivé pro diplomaty, umělce i vzdělance. Po 
vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se 

Pražský hrad stal opět sídlem hlavy státu. Nutné úpravy byly v roce 1920 svěřeny 
slovinskému architektu Josipu Plečnikovi. 

Námět FDC – pohled na vybranou část Pražského hradu; raz. 1. dne vydání – 
motiv do kamene tesaného erbu z náhrobku Přemysla Otakara I. a Přemysla Otakara II. 
v Saské kapli katedrály  

 
22.5.2019: Osobnosti: Gelasius Dobner 
- nominálna hodnota: 29.-Kč  
- výtvarný návrh: Renáta Fučíková 
- technika tlače: ofset  

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

Námět známky: portrét Gelasiuse Dobnera 
z profilu v charakteristickém grafickém dobovém 
provedení. 

 
G. Dobner, vlastním jménem Job Felix (30.5.1719 – 24.5.1790) byl český historik a 

propagátor kritické metody v dějepisectví. Byl též označován za zakladatele moderního 
kritického českého dějepisectví. Mimo jiné kriticky zpracoval 
komentář k Hájkově Kronice české. Gelasius Dobner se 
narodil v rodině pražského truhláře Josefa Dobnera a Marie 
Anny. Koncem třicátých let osmnáctého století vystudoval 
Gelasius Dobner filosofii a teologii, poté vyučoval na 
piaristickém gymnáziu a zároveň studoval práva. Prošel 

postupně několika školami v Čechách a na Moravě. V roce 1752 byl 
Dobner postaven do čela právě zřízené piaristické školy v Praze. Pod 
patronací pražského světícího biskupa Václava Vokouna získal 
možnost studia historických pramenů v pražských církevních 

knihovnách. Proslulost si získal kritickým rozborem připraveného vydání Hájkovy Kroniky 
české. Dobner byl prvním českým moderním historikem, který stavěl na kritické metodě 
zkoumání písemných pramenů a odmítal neprověřené fabulace, jež v té době často 
historickou práci provázely. Zásluhou Gelasia Dobnera a jeho díla byla česká historická 
věda ušetřena množství omylů. 

Námět na FDC – Gelasius Dobner obklopen učenci; raz. 1. dne vydání – motiv 
vstupní brány do budovy Piaristické koleje a gymnázia v Praze  
 
 

Admont - Svetový kongres Weltbund St.Gabriel 
 

Štvrtok 13.jún 2019, krátko po štvrtej hodine ráno v Hlohovci začíname ukrajovať 
kilometre z trasy Bratislava, Viedeň, Semmering smerom na Salzburg do Štajerska, 
mestečka Admont (Vydrová, Šajgalík, Bilšák, Kvanta a Vallo). Po odbočení z dialnice sa 
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užšie asfaltové cesty hadia do vrchov a tesne pred Admontom serpentíny klesajú do 
malebného údolia v národom parku Gesäuse. Komplex chýrneho benediktínskeho 
kláštora, založeného  r. 1024 arcibiskupom Gebhardom zo Salzburgu a najmä masívny 
dvojvežový kostol sú neprehliadnuteľné. Rokovanie, aj ubytovanie delegátov Kongresu, i 
ostatných účastníkov stretnutia, je v hoteli Traube (Hrozno), v blízkosti kláštorného 
kostola. V ňom bude v sobotu slávnostná bohoslužba, uvedenie známky, autogramiáda 
umelcov, pulty obchodníkov s filateliou a dve príležitostné pečiatky v stánku rakúskej 
pošty. Kostol bol aj miestom, kde 9 gabrielistov z viacerých krajín predstavilo svoje 
zaujímavé exponáty.  

Prvá akcia bola hneď zasadanie 
Kongresu. Začínala o deviatej hodine 
v zasadacej sále hotelu Traube. Po 
modlitbe, privítaní delegácii z Nemecka, 
Švajčiarska, Belgicka, Holandska, Ra-
kúska a Slovenska; ospravedlnení niek-
torých spoločenstiev (Poľsko, Maďar-
sko, Taliansko, Luxembursko, Anglicko 
a Škandinávia) a spomienky na zosnu-
lých gabrielistov sa začalo rokovanie. 
Predseda M.Bottu zhodnotil činnosť za 
posledné 4 roky, pokladník W.Müller 
oboznámil s hospodárením. Jednotlivé 
spoločenstvá informovali o stave a dianí. Prečítali sa návrhy na jednotlivých kandidátoch 
do prezídia Weltbund St.Gabriel a prebehli voľby. Kto bol do akej funkcie zvolený, nájdete 
už v tiráži nášho bulletinu. Na záver bola ešte živá diskusia a prerokovali sa i rôzne 
organizačné otázky. Ostatní gabrielisti, ktorí neboli delegátmi na Kongrese si mohli 
prezrieť mestečko. Potom obed a organizátori nám pripravili hneď v prvé popoludnie 
spoznávanie neďalekých sakrálnych stavieb. Na spoločnú večeru sme sa prešli mesteč-
kom, obdivujúc veniec hôr pre nás nezvyčajných tvarov aj farieb. Po cestnom moste sme 
prekročili búrlivo tečúcu rieku Enžu (Ens), ktorá prinášala vodu z topiaceho sa snehu 
z alpských masívov. Až večerná prechádzka späť bola príjemnou, keďže dusno už 
poľavilo.  

Piatok sme strávili na cestách. Kolóna - autobus a 3 osobné autá smerovali na 
západ. Prvá zastávka v mestečku Gröbming a návšteva farského kostola s obšírnym 
sprievodcovským výkladom. Zastávka v Ramsauer Lodenwalke bola jedným 
z prekvapení. Väčšia štýlová budova na prízemí ponúkala reštauračné služby. 
Predpokladali sme, že je to horský hotel. K nášmu údivu, nižšie podlažie predstavovalo 
fabriku s 500 ročnou tradíciou. Exkurzie sú bezplatne! Priamo vo výrobe sme sa 
zoznámili so spracovaním vlny od rúna po látky, ponožky, klobúky, až hotové klasické 
i moderné, či športové oblečenia, ale aj ich typické kroje. Niektoré gabrielistky využili 
priaznivé ceny výrobcu a v predajni s plochou 500 m2 si zakúpili viacero druhov jemných 
látok... Ďalej cez mestečko Gröbming vo výške 770 m nad morom. Z neho vedie 
Stoderzinken Alpenstrasse 13 km (9 km súkromná) cesta do lyžiarskeho strediska vo 
výške 1845 m n/m. s nádhernými panoramatickými výhľadmi, kam nás vyviezol autobus. 
Od závory napočítali 130 zákrut. Niektoré boli 180 stupňové. Vystupujeme pred chatou 
Steinerhaus, s reštauračnými miestnosťami a ubytovaním. Na terase sme vyhľadávali 
sedenia pod slnečníkom, lebo aj v tejto výške bolo horúco. Orosený pohár piva nás 
ovlažil a už sme sa niekoľkí poberali na túru. Snehové polia pred chatou, ale aj vo 
vyšších polohách, kam sme sa vybrali ku kaplnke do výšky 2047m, predstavovali výdatné 
zdroje zurčiacich potôčkov. Spomedzi viacerých druhov kvetiniek, sa svojou jagavou 
farbou vynímal encián. Keď bola skupinka väčšia, poskytoval nádherné zábery aj pre 
fotografov. Na spiatočnej ceste nás autobus odviezol do obce Pürg. So sprievodcom sme 
sa zoznámili s  románskym kostolíkom – Hl.Johannes kapelle s bohatou freskovou 
výzdobou. Väčší kostol v dedine stál (ako celá dedina) na svahu, uprostred udržiavaného 
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cintorína s mnohými mramorovými náhrobkami. O bohatom kostole a jeho výzdobe by 
sme mohli spomínať mnoho. Tak len jednu z perličiek od sprievodcu: dlhá drevená krytá 
chodba vo výške 1.poschodia spájajúca faru s kostolom, jeho postranným chórom, slúžila 
kňazovi, i veriacim na bezpečný prístup do kostola, keďže zimné obdobie tam trvá 8 
mesiacov.      

Sobotu sme začínali prehliadkou filatelistickej výstavy v kláštornom kostole. 
Vokálna skupina „altoMonte“, ktorá účinkovala počas bohoslužieb, nás povznášala 
nádhernými melódiami už pred sv. omšou. O 10:45 hod. začala slávnostná bohoslužba, 
ktorú slúžil opát kláštora Mag. Gerhard Hafner, O.S.B. a jedným z koncelebrantov bol aj 
náš delegát, Mons. Ján Vallo. Po sv. omši pán opát privítal účastníkov a otvoril 
filatelistickú časť slávnosti, ktorá pokračo-
vala 3 krátkymi príhovormi. Pani Kirsten 
Lubach,  majster rytectva, predstavila 
príležitostné poštové známky (a pre čita-
teľov nášho bulletinu pripája autogram). 
Potom sa už naplno rozbehli aktivity 
zberateľov pri získavaní vhodných zná-
mok, príležitostných pečiatok, vytváraní 
vhodnej verzie FDC, ktorú poštoví 
pracovníci pri priehradke doplnili pečiat-
kou „List prvého dňa“. Známka a PPP 
predstavovali detail z reliéfu „Kristov krst“ 
z dielne Hansa Klokera (okolo r. 1500). 

Originálne dielo je súčasťou trvalej 
výstavy gotického umenia v kláštor-
nom múzeu. Popoludní sme si ho 
pozreli zblízka a vypočuli rozprávanie 
kunsthistorika. Celé múzeum sme 
nestihli pozrieť, ale svetoznámu kláš-
tornú knižnicu sme si nenechali ujsť. 
Už v 18. storočí ju označovali ako 8. 
div sveta. Uchováva 70 tisíc zväzkov 
kníh, 1400 vzácnych rukopisov 530 
inkunábul (prvotlačí do roku 1500). 
Obrovská neskorobaroková sála zdo-
bená freskami má dĺžku 70 m, šírku 
14 m a výšku 11 m (kopula 12,7 m). 

Je to najväčšia kláštorná knižničná sála na svete. 
   V kláštore Admont 
sa prežili tri nádherné 
dni, počas ktorých sme 
pookriali na duši, rozšírili 
si obzor o nové poznat-
ky, filatelisti obohatili 
svoje zbierky. Nezabud-
nuteľné pre nás zostáva-
jú stretnutia a rozhovory 
s priateľmi – gabrielista-
mi z ostatných krajín.  
Naše veľké a úprimné 
poďakovanie patrí orga-
nizátorom za perfektnú 

prípravu a organizáciu kongresu a všetkých sprievodných podujatí.  
MVDr. Milan Šajgalík a JV 
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Kronika SV.GABRIELA 
 
- niečo ešte z veľkonočnej pošty 

 
- i od rakúskych gabrielistov 

 
- a opäť aktívni gabrielisti z Močenka 
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Platba členských príspevkov: 

Za rok 2018 ostalo nezaplatených ešte 15 príspevkov (ev. čísla: 37, 82, 87, 97, 
103, 111, 123, 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, 21, 22, 29, 30, 31, 34, 36, 40, 49, 51, 52, 59, 65, 66, 72, 74, 
75, 77, 80, 83, 85, 88, 92, 95, 99, 102, 104, 105, 106, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 162, 163, 165, 166, 170, 171, 173, 174, 178, 180, 181, 184, 186, 187, 188, 189 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG – stav k 27.6.2019 

V našich radoch vítame jedného staronového (dostal svoje pôvodné evidenčné 
číslo) a dvoch nových členov SSG: 

119. BILŠÁK Michal Anatol OFM, 080 05 PREŠOV, Františkánske nám. 1 
 svätí a blahoslavení, Panna Mária, Vianoce 
188. KOŠUTOVÁ  Nataša, 08005 PREŠOV, Suvorovova 32 
 Vianoce, Veľká Noc, pútnické miesta, kostoly, Panna Mária, svätí, blahoslavení, zjavenia 
189. MASLÁK  Rudolf, ThLic., D-80339 MŰNCHEN, Riedlerstrasse 92, BRD 
 Vatikán, sv. Ján Pavol II. 

V pondelok 3.júna 2019 zomrel vo veku 78 rokov Jozef SOĽAVA (č. 34) z Nitrian-
skeho Pravna. Patril medzi zakladajúcich členov SSG. Pokiaľ mu to zdravotný stav 
dovoľoval, tak sa pravidelne zúčastňoval na našich stretnutiach. V Nitrianskom Pravne 
zorganizoval 2 naše stretnutia a bol aktívnym filatelistom v ZSF.  

Nech odpočíva v pokoji. Pamätajme na neho v modlitbe.  
Želáme im 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 27.6.2019 je celkový počet členov v SSG 107 (SR – 96, ČR – 7, Poľsko – 2, 

Rakúsko – 1, BRD – 1) 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


