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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

57.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční v sobotu 19.októbra 2019 v Trenčianskej Teplej v pastoračnom 
centre arcibiskupa Eduarda Nécseya (Štefana Straku 3/3) s týmto programom: 

  8.00 - sv. omša vo farskom kostole sv. Matúša 
  8.30 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického 

materiálu) 
10.00  - privítanie a otvorenie  

- zhodnotenie činnosti za uplynulé štvorročné funkčné obdobie 
- hospodárska správa za uplynulé štvorročné funkčné obdobie 
- revízna správa 
- voľba nového výboru 
- organizačné otázky a diskusia 

  11.30 -  výmena filatelistického materiálu 
 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Trenčianskej Teplej sa stretáme už po tretíkrát (tentokrát však v novom 
pastoračnom centre). Verím, že práve pre dobrú polohu obce a dostupnosť vlakového 
i autobusového spojenia stretneme sa znovu v hojnom počte a stretnutie bude vydarené. 
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.  
 Mapku Trenčianskej Teplej s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale 
bulletinu. 
 
 

Milí priatelia! 
 
 „100“. Zaujímavé číslo. A práve k tomuto číslo sme sa dopracovali pri vydávaní 
bulletinu Sv. Gabriel. Áno, dostávate do rúk sté číslo nášho bulletinu. Môžem povedať, že 
nijako sa nelíši od tých predchádzajúcich. Príspevky od K.Vydrovej, Ľ.Tarabovej, O.Gáťu, 
M.Šajgalíka a doplnené mojimi. Pozvanie na stretnutie, tradičné rubriky o novinkách 
známok, kronika Sv. Gabriela, členské príspevky,... A predsa tá stovka je v podvedomí 
trochu „magická“ – jubilejná. Spomínam si, že keď pred pár rokmi mi poslal už zosnulý 
náš člen A.Černý z Pelhřimova bulletin Bohemika, na titulnej strane bola veľká „200“ (bolo 
to dvesté číslo). Vtedy som si pomyslel, že kedy - a či vôbec - budeme my mať stovku (v 
tom čase sme mali okolo 30 čísel). Tiež si spomínam, že keď sme začínali v roku 1992 
a v Poznani na svetovom kongrese Weltbund St. Gabriel sme dostali bulletiny z iných 
spoločenstiev, tak už mali toho dosť za sebou (mnohé značne už boli za stovkou) a tiež 
som tak trochu „závidel“ (my sme nemali vtedy ešte ani jedno číslo). Dnes, myslím si, že 
sa nemusíme s našim bulletinom hanbiť. Žiaľ, niektoré z tých bulletinov, ktoré sme 
v Poznani dostali už zanikli a tie, ktoré pokračujú, tak začíname byť na úrovni ich 
periodicity (niektoré sme aj predbehli), dizajnu a hlavne obsahu (viacerí zahraniční 
čitatelia si pochvaľujú náš bulletin a vysoko ho hodnotia). Áno, je stále čo zlepšovať – 
dizajn, tlač, úroveň a množstvo článkov a prispievateľov (už spomínaný redaktor 
Bohemiky často konštatoval, že vyjde i mimoriadne číslo, nakoľko má veľa príspevkov – 
ako som mu to vždy „závidel“),... 100 je stovka. Nemienime nejako oslavovať, ale ako 
sme sa na stretnutí v Prešove dohodli, tak spravíme v nastávajúcom čísle anketu, aby 
sme zhodnotili náš bulletin a do budúcna čo sa dá ešte vylepšili. Preto ak máte nejaké 
podnetné otázky do ankety k nášmu bulletinu, tak najneskôr do jesenného stretnutia ich 
pošlite na adresu predsedu SSG. Anketové otázky budú zverejnené v budúcom čísle 
a vyžrebovaní účastníci ankety potom budú aj ocenení pekným filatelistickým materiálom. 
A úplne na záver tejto úvahy o stovke chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili, že 
sme s bulletinom Sv. Gabriel tam, kde sme a neposledná vďaka patrí i Pánu Bohu, že 
nám k tomu dáva požehnanie. Bude i dvestovka, tristovka,... ? 
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 Na stretnutí v Trenčianskej Teplej nás čaká aj voľba nového vedenia SSG. Verím, 
že čím viacerí prídete na stretnutie, no pre tých, ktorí nemôžu prísť je na prebale bulletinu 
volebný lístok. Dobre by bolo, keby ste ho všetci (ktorí neprídu) vyplnili a poslali. Bližšie 
inštrukcie sú na volebnom lístku.    
 Na jesenné stretnutie viacerí členovia prisľúbili, že prinesú prebytky zo svojich 
zbierok a tiež ak sa mi podarí i ja nachystám viac materiálu (mám to doma) a tak verím, 
že si mnohí doplníte svoje zbierky. Treba si preto nechať aj viac času a neodchádzať 
prvým odpoludňajším spojom (pastoračné centrum je k dispozícii až do večera). Ak to 
vyjde, tak na stretnutie by mal prísť a prezident Weltbund St. Gabriel Wilhelm Remes.  
  Keď píšem tieto riadky, tak do stretnutia v Trenčianskej Teplej nás čaká ešte 
uvedenie známky sv. Košických mučeníkov v Trnave (inaugurácia v Košiciach už bola, no 

nemám ešte o nej žiadne správy), Zjazd ZSF a asi 
aj stretnutie SFA. Takže ešte s niektorými pred 
stretnutím „pofilatelizujeme“ (mal by som sa 
zúčastniť na všetkých troch akciách). Filatelistická 
jeseň by teda mala byť bohatá. 
 Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní 
bulletinu a teším sa na stretnutie s vami u mňa 
v Trenčianskej Teplej. 

Ján Vallo, predseda SSG 
 

 
Správa o hospodárení SSG  za obdobie 1.1.2015 – 31.8.2019 

 
Táto správa bilancuje hospodárenie nášho Spoločenstva Sv. Gabriel za posledné 

funkčné obdobie, t.j. za 01.01.2015 – 31.8.2019. 
a) Príjmy v jednotlivých rokoch boli tvorené nasledovne: 

Text: k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.08.2019 
Uhradené čl. príspevky 446,40 522,00 670,00 396,40 362,39 
Mimoriadne príjmy 
(dary, ZSF/MDVRR SR) 

603,94 630,00 1 700,00 665,00 x 

Príjmy z 2 % daní 758,36 1 108,12 921,29 905,54 527,01 
Ostatné (úroky)   12,46        6,73     4,36     2,74    1,03 

Celkom príjmy 
v danom roku 

1 821,16 2 266,85 3 295,65 1 969,68 890,43 

Ku dňu 31.08.2019 bol zostatok finančných prostriedkov SSG celkom 8 381,79 €, 
pričom štruktúra finančných prostriedkov bola nasledovná:   

• 1 932,72 € zostatok na bežnom účte (aktuálna úroková sadzba je 0,00 % p.a.)  
• 5 099,07 € zostatok na BENEFIT Konte (ide o účet so 7-dňovou výpovednou 

lehotou a aktuálnou úrokovou mierou 0,05%)  
• 1 350,00 € zostatok v pokladni. 
 

b) Výdavky v jednotlivých rokoch boli tvorené nasledovne: 

Text: k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.08.2019 
Hospodársko-organizačné 
výdavky (bulletin, poštovné, 
notár.poplatky, PL) 

1 022,50 914,50 1 290,20 802,25 110,00 

Výdavky na stretnutia 100,00 100,00 3 711,06 100,00 x 
Ostatné (poplatky za BÚ)   52,78   62,04      63,52   79,40  57,48 
Celkom výdavky v danom 
roku 

1 175,28 1 076,54 5 064,78 981,65 167,48 

 
          Ľuba Tarabová, hospodárka SSG 
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Rembrandt, Harmens van Rijn – 350. výročie úmrtia 
 

       Rembrandt (1606–1669) je najväčší spomedzi 
veľkých holandských maliarov 17.storočia a jedným 
z najväčších svetových maliarov a grafikov s neobyčajne 
rozsiahlym zachovaným dielom. 
       Narodil sa v Leidene v zámožnej rodine. Jeho 
život začína šťastne. Roku 1620 krátko študoval na 
leidenskej univerzite, a keď sa rozhodol stať sa 
maliarom, rodina ho podporuje a posiela do ateliéru 
miestneho umelca a nakoniec ho pošle do Amsterdamu, 
aby sa zdokonalil. Po návrate do Leidenu si 18-ročný 
Rembrandt otvára svoj vlastný ateliér a v r.1628 mal už 
prvého žiaka Gerrita Doua (Česká 
republika, rok 2016).  
       Roku 1631 sa ako uznávaný 
maliar presídlil do Amsterdamu, 
kde zostal do konca života. Už 
v prvých rokoch života v Amsterda-
me mal úspechy predovšetkým 

s portrétmi, ktoré zodpovedali vtedajšiemu vkusu. Objednávkami ho 
zahrnuli hlavne zámožní mešťania. Vypracoval si osobitný portrétny 
štýl, hlavne kládol dôraz na psychologickú stránku. Temnosvit 
u Rembrandta najdôležitejší výrazový prostriedok. 

       Hlavne sobáš so Saskiou v roku 1634, 
s dcérou bohatého mešťana, ho zblížili so zámožnými 
kruhmi. Vysoké príjmy mu umožnili v jeho 
zberateľskej záľube obchodovať s obrazmi a rozširo-
vať zbierku historických predmetov. Po svadbe 
Saskia porodila štyri deti, ale tri zomreli krátko po 
narodení. Maliarov dom neopúšťal smútok. V roku 
1642  len 30-roč-
ná Saskia zomrela 

8 rokov po svadbe a rok po narodení syna Tita. V tom 
roku Rembrandt dokončil slávny svetoznámy obraz 
Nočná hliadka (363x437 cm). Je na vrchole slávy. 
Smrť Saskie neznamenala pre Rembrandta len ťažký 
osobný úder, ale narušili sa aj jeho osobné vzťahy, 

nikto ho nepotrebo-
val. Postupne strácal povesť, ktorú si ako mladý maliar 
získal.  

Okrem objednávkových portrétov sa sústreďoval 
na portrétovanie seba 
a svojej rodiny. Autopor-
trét so Saskiou, ďalej 
Saskia s kvetom z Dráž-
ďanskej Galérie, Saskia 
ako Flóra z Ermitáže 
v Petrohrade, sú obrazy 
plné života a radosti. 
Svoju matku maľoval 
niekoľkokrát, ako starú 
ženu či čítajúcu proro-
kyňu Annu. Namaľoval 
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svojho staršieho brata, svojho syna Tita ako krehkého mládenca. No najviac portrétoval 
seba, niektorí autori uvádzajú osemdesiatpäť Rembrantových autoportrétov. Rembrandt 
formou vlastných portrétov mapuje svoj život. Odrážajú sa fázy jeho života, chvíle šťastia 

a spokojnosti, sprevádzajú diváka keď 
stratí milovanú Saskiu, svojho 
jediného syna Tita. Pribudnú finan-
čné ťažkosti, musí opustiť svoj dom, 
čo sa odráža na skromnom zovňaj-
šku, až nakoniec umiera v chudobe 
a samote. Z jeho posledného auto-
portrétu hľadí na nás vráskavá tvár 
s hlbokou zádumčivosťou.  
       Rembrandt napriek všetkým 
životným stratám neustále maľoval. 

Okrem portrétov namaľoval množstvo obrazov veľkého formátu s náboženskou 
tematikou. Obzvlášť významné je jeho hlboko precítené 
zobrazenie dejín spásy zo Starého a Nového zákona. 
Slávny obraz „Dávid a Jonatán“ vznikol v roku 1642 na 
pamiatku svojej manželky Saskie, ako druh rozlúčkovej 
scény dvoch ľudí. Svoj postoj k Saskii vyjadril aj na 
obraze „Svätá rodina“. Oba obrazy sa nachádzajú 
v Ermitáži v Petrohrade (ZSSR 1973 Mi-4553/54). V tejto 
obrazárni sa nachádza dvadsaťpäť Rembrandtových 
originálov. 
       Na obraze s biblickým príbehom „Jakub žehná 
Jozefových synov“ sa rozvíja scéna plná pokoja a lásky. 
Jozef sa pokúša viesť ruku takmer slepého otca k hlave 
staršieho syna Manassesa, ktorého tvár vyjadruje 
smútok. Jozefova manželka Asenat s dojatím pozoruje, 
ako Jakub žehná mladšieho syna Efraima. Tento 
chlapec so zlatou aureolou a rukami skríženými na 
prsiach symbolizuje vieru.        

 
Rembrandt všetky scénické udalosti zachytáva v okamihu vyvrcholenia deja. Vidieť 

to na obraze „Obetovanie Izáka“, keď anjel 
zachytil v poslednej chvíli zdvihnutú ruku 
Abraháma tesne predtým ako stačil usmrtiť 
svojho syna. (ZSSR r.1983 Mi-5261)  
       Podobne na obraze „Ahasver, Ester 
a Aman“ z Puškinovho múzea v Moskve 
Rembrandt zachycuje biblickú scénu 
z 5.storočia pred Kristom. Perzský kráľ 
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Ahasver (Xerxes) sedí medzi kráľovnou Ester a kráľovým ministrom Amanom, ktorého 
Rembrandt zámerne zobrazil v tieni. Scéna zachytáva okamih, keď sa statočná Ester 
odhodláva zachrániť hebrejských zajatcov, ktorých chcel Aman vyvraždiť. Deň, keď Ester 
zachránila život židovským zajatcom dodnes každý Hebrej oslavuje počas sviatku Purim. 
(ZSSR r.1976 Mi-B116)  
       Slávny obraz „Návrat márno-
tratného syna“ patrí medzi posledné 
Rembrandtove diela. Nachádza sa 
v petrohradskej Ermitáži, kde prá-
vom patrí medzi najznámejšie diela 
tejto obrazárne. V roku 2017, keď 
prebiehal Rok milosrdenstva, sme sa 
stretli s reprodukciou tohto 
Rembrandtovho obrazu, na ktorom 
zachytil stretnutie otca so synom, 
ktorý prežil ľahtikársky život a vrátil 
sa do otcovského domu chorý, 
biedny. Obraz je zavŕšením umel-
covho tvorčieho vývoja. Rembrandt považoval Starý a Nový zákon za zdroj inšpirácie, 
kde nachádzal námety vhodné na reflexiu, úvahu o človeku a svete. Rembrandt sa 
zrejme vracia i do svojej minulosti, veď on sám bol bohatý a svojou vinou sa v starobe 
ocitol v chudobe a sám, prenasledovaný bolestnými výčitkami. Týmto podobenstvom 
o márnotratnom synovi chcel vyjadriť hodnotu pokánia a odpustenia. (ZSSR r.1970 Mi-
3833, Bulharsko r.2006)  
        Rembrandt sa venoval aj 
krajinomaľbe. Rovnako vzácne je aj 
jeho grafická tvorba a kresba. 
Zanechal po sebe približne 600 
malieb, 300 grafík a 2000 kresieb. 
Veľkú pozornosť venoval grafickému 
zobrazeniu biblických scén, ale 
vytvoril aj celý rad autoportrétov 
a grafík so svetskými postavami. 
Dve reprodukcie grafiky „Kristus v Emauzách“ a „Kristus so 
Samaritánkou“ boli pre Rembrandta blízke témy, varioval ich a 
k téme sa rád vracal. (SR 2005)  

        Rembrandt prežil ťažký 
život. Väčšina jeho žiakov ho 
opustila, keď jeho meno vyšlo 
z módy. Po ťažkých životných 
skúškach však zostal verný svojmu 
umeniu. Veľký majster zapĺňal 
svoju dielňu náboženskými obraz-
mi, ktoré nikto nechcel, ktoré 
súčasníci neuznávali. Tým, že sa 
zbavil objednávok, stal sa nezávis-
lý od vkusu vtedajšej meštianskej 
spoločnosti, ktorá vyžadovala žán-
rové obrazy a portréty. Rembrandt 
svojou záľubou zobrazovať biblické 
dejiny sa líšil od ostatných holand-
ských maliarov 17.storočia. Zomrel 

4.októbra 1669 v malom domčeku v Amsterdame. Pochovaný je vo Westerkerku vedľa 
Saskie a Tita.                                Katarína Vydrová                                                                                                        
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Maďarskí svätí a blahoslavení – VII. emisia 
 
       Maďarská pošta v tomto roku 2019 pokračuje v emisii známok „Maďarskí svätí 
a blahoslavení“ vydaním číslovaných hárčekov na pamiatku troch košických mučeníkov: 
sv. Marka, sv. Melichara a sv. Štefana. Zároveň so základnou verziou hárčekov s rôznym 
pozadím boli v obmedzenom množstve vydané špeciálne číslované hárčeky v zlatej 
a striebornej verzii a čiernotlač. Zakúpiť si ich možno vo Filaposte (pozn.: náš POFIS), vo 
vybraných poštách a na www.posta.hu. 
       Dňa 7.septembra 1619, pred 400 rokmi v Košiciach zomreli mučeníckou smrťou 
rukami hajdúchov Gábora Betlena traja katolícki kňazi: Marek Križin, ostrihomský kanonik 
chorvátskeho pôvodu a dvaja jezuiti Poliak Melichar Grodecký a Štefan Pongrác, 
uhorského pôvodu. 

       Blahorečenie troch mučeníkov inicioval Peter Pázmaň, ostrihomský arcibiskup už 
v roku 1628. K blahorečeniu došlo až v januári 1905 pápežom Piom X. Svätý pápež Ján 
Pavol II. ich vyhlásil za svätých dňa 2. júla 1995 v Košiciach. Cirkev sviatok Troch 
košických mučeníkov slávi v deň ich mučeníckej smrti, 7.septembra. 

podľa textu Maďarskej pošty preložila Katarína Vydrová     
 
 
 Sv. Hildegarda z Bingenu – 840.výročie smrti 
 

Táto nemecká mystička, prírodovedkyňa, botanička, lekárka, 
spisovateľka, a skladateľka Hildegarda z Bingenu s narodila v roku 
1098 v šľachtickej rodine na zámku Böckelheim v Nemecku. Bola 
poslednou z desiatich detí. Jej rodičia Hildebert a Mechtilda von 
Bermersheim ju od narodenia zasvätili Bohu (vtedy sa hovorilo, že 
bola odvedená ako desiatok Bohu). 

Ako dieťa bola veľmi chorľavá. Hildegarda vo svojich spisoch 
uvádza, že prvé vízie od Boha mala už ako trojročná. Bola schopná 
vidieť to, čo väčšine bolo skryté, vrátane budúcnosti. Keď mala 8 
rokov, rodičia ju dali do opatery grófky Jutty zo Spanheimu, ktorá 

http://www.posta.hu
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spolu s niekoľkými ženami žila pustovníckym životom v blízkosti mužského 
benediktínskeho kláštora v Disibodenbergu. Po Juttinej smrti bola Hildegarda von Bingen 
zvolená za abatišu - opátku tohto kláštora a prebrala vedenie medzitým stále sa 
rozrastajúceho spoločenstva pobožných žien. Neskôr sa s nimi presťahovala do 
Rupertsbergu pri Bingene. Mala víziu, na základe ktorej tu na žiadosť Božiu roku 1147 
založila konvent - ženský kláštor na vrchu San Ruperto pri rieke Rýn. Druhý kláštor 
založila oproti za riekou okolo roku 1165. 

Hildegarda sa radí medzi najvýznamnejšie osobnosti európskej kláštornej liečebnej 
vedy. Boh odhalil Hildegarde tajomstvá stvorenia a spásy, zázraky prírody, ľudského tela, 
príčiny ochorení a prostriedky ktorými vieme telo a dušu vyliečiť. Odhalenia o tajomstvách 
mala Hildegarda vo forme vízií. Tie spisovala a zanechala v rôznych dielach. Patria sem 
napr. Hildegardine odkazy v spisoch Physica (Náuka o prírode) a Causae et curae 
(Príčiny a liečenia chorôb). Neboli získané v žiadnom laboratóriu, ale boli sv. Hildegarde 
odovzdané formou vízií. Môžeme povedať, že tieto zdravotné a liečiteľské postupy boli 
Bohom dané človeku. Sú to diela obsahujúce odkazy pre 
nás a naše životy. Ak by sme tieto odkazy nasledovali, 
naše životy by sa stali zdravšími, krajšími a 
plnohodnotnejšími. 

Hildegarda napísala veľké množstvo hudobných, 
teologických a filozofických diel. Je autorkou básní a 
textov, prespievaných ženskými hlasmi podobne ako 
gregoriánsky chorál. Tie sú zhrnuté v diele Symphonia 
armoniae celestium revelationum (Symfónie harmónie 
nebeských zjavení). 77 básní tvorí ucelený liturgický 
cyklus pre špecifické cirkevné sviatky. 

Zachovali sa aj jej popisy rastlín, zvierat, kameňov 
a liečenie stravou, drahými kameňmi, či bylinkami. V jej 
spôsobe liečenia však mal výrazné miesto predovšetkým 
vždy jej vzťah k Bohu, čo je v mnohých nekresťanských 
knihách o liečení Hildegardy buď často úplne zabudnuté, 
alebo výrazne skreslené. Jej liečiteľské znalosti sa neopierajú len o jej znalosti prírodných 
vied, ale aj zážitky z jej zjavení. 

Niekedy je však v jej spisoch o liečení možné nájsť predpisy, ktoré by sme dnes 
mohli nazvať poverami. Jedno z viacerých vysvetlení je to, že jej spisy ktoré dnes máme 
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k dispozícii, nie sú originálne rukopisy, ale neskoršie opisy, a tiež i preto, že sa s istou 
pravdepodobnosťou jedná o určité neskoršie kompilácie jednak Hildegardiných 
originálnych textov, tak aj textov iných autorov - okrem iného i antických, arabských a 
pod. - ako bývalo vo vtedajšej dobe zvykom. Napísala aj svoju štúdiu o blchách a všiach, 
ktoré spôsobovali problémy u jej pacientov, ktorých liečila v nemocnici pre chudobných v 
nemeckom meste Bingen. Hildegarda je tiež dnes považovaná za prvú spisovateľsky 
činnú nemeckú lekárku a zakladateľku vedeckej prírodovedy i entomológie v Nemecku. 

Dr. Gottfried Hertzka (1913-1997) je jedným z popredných bádateľov. Takmer 900 
rokov čakali Hildegardine diela 
o liečivých silách prírody na 
svoje znovuzrodenie. Práve Dr. 
Hertzka znovu objavil a 
študoval tieto spisy takmer 40 
rokov. Sám bol nemecký lekár, 
ktorý sa vydal po stopách tejto 
mystičky a odhalil nám spôsob 
využitia receptúr, ktoré opisuje 
Hildegarda vo svojich knihách. 
Prispôsobil tieto poznatky pre 
súčasnú dobu. Tento bádateľ preložil z latinčiny mnoho spisov, ktoré nám zanechala 
Hildegarda a následne vydal niekoľko kníh, v ktorých približuje konkrétne využitie 
liečivých bylín, plodov ale aj liečivý a blahodarný vplyv drahokamov na organizmus a 
psychiku človeka. Počas svojich dlhoročných výskumov a štúdií týchto receptúr 
poukazuje na to, že akýkoľvek zásah do štruktúry daných receptúr, či už pridávanie alebo 
uberanie jednotlivých zložiek, malo za následok to, že už nikdy nemala daná receptúra 
taký účinok ako pri presnom dodržaní podľa Hildegardy z Bingenu. Využívajú sa byliny a 
plody z eko-výsadby a z biologicky prísne kontrolovaného prostredia.  

Keďže počas života mala množstvo mystických vízií a zážitkov, snáď aj preto sa 
nazýva aj Sybilou z Porýnia. Dvadsaťšesť z nich opísala vo svojom slávnom spise 
Scivias. Okrem toho napísala aj krátky traktát z botaniky, oslavovala Boha za to, akú 
krásu a účelovosť vložil do rastlín, keď ich stvoril. 

Neustále pracovala, modlila sa a plnila Božie pokyny. Mnoho ľudí ju vyhľadávalo a 
žiadalo o radu. Medziiným sa kontaktovala aj s vtedajšími panovníkmi, napríklad s 
Fridrichom Barbarossom, Filippom d'Alsazia, ale aj so sv. Bernardom. Podnikla mnoho 
ciest, počas ktorých vizitovala kláštory a poskytovala rady, o ktoré ju žiadali. Bola napr. v 
Trevíri, v Metz a Kolíne. Neváhala napomenúť aj kňazov a klérus, keď videla neporiadky.  

Hoci bola krehká a chorľavá, dožila sa veku 81 
rokov. Zomrela vo svojom kláštore Rupertsberg v Bingene 
17.septembra 1179. 

Je prvou nemeckou mystičkou. Zvláštnosťou je, že 
nikdy nebola formálne kanonizovaná, uctieva sa však 
oddávna ako svätá. Koncom 16. storočia bola zapísaná 
do martyrológia (oficiálneho zoznamu svätých). V roku 
1921 vznikla v Nemecku rehoľa Sestier sv. Hildegardy.  

Svätá Hildegrada mnoho urobila pre ľudstvo. Je „autentickou 
teologičkou a skutočnou znalkyňou na poli prírodných a hudobných vied“ 
(Benedikt XVI.). Vyniká predovšetkým tým, že prechovávala veľkú a 
vernú lásku ku Kristovi a Cirkvi. „Dnes nás nepriťahuje iba jej nevšedná 
pozornosť voči stvoreniu a jej rôznorodé umelecké dary, ale oveľa viac 
nás priťahuje jej viera: vnímame, že nám je blízka ako žena, ktorá 
nebojácne a bez prejavov naivity milovala Krista v jeho Cirkvi. Ba práve 
vďaka kontaktu s Božím tajomstvom vedela vo svojej dobe slobodne 
a bez obáv povedať správne a vhodné slová. V kríze súčasného človeka 
nám Hildegarda má veľa čo povedať “ (Kardinál Karl Lehmann).            JV        
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Blahoslavený kardinál Newman – člen 3.rádu sv. Františka 
 
       Dňa 13.októbra 2019 rímskokatolícka Cirkev zapíše do 
zoznamu svätých blahoslaveného kardinála Johna Henryho 
Newmana, významného anglického konvertitu 19.storočia. 
       Blahoslavený kardinál Newman (1801–1890), teológ 
a filozof, sa narodil v Londýne ako najstaršie dieťa v anglikánskej 
rodine. Dostal dobré základné vzdelanie a ako 16-ročný začal 
študovať v Oxforde. V roku 1825 bol vysvätený za kňaza 
Anglikánskej cirkvi. Pôsobil v oxfordskej farnosti. Stal sa pastorom 
univerzitného Kostola Panny Márie. Jeho kázne mali veľký úspech, 
ktoré napokon boli aj zverejnené a čítajú sa dodnes. Okolo roku 1839 sa stal 
najvplyvnejším duchovným v Anglicku. 
          Newman postupne začal študovať kázne prvých cirkevných otcov, ktoré ovplyvnili 
jeho vieru, duchovný život i jeho kázne. Jeho anglikánske myslenie sa oslabilo, keď 
uveril, že katolícka cirkev je pravá, ktorú založil Kristus. Kristus urobil zo sv. Petra svojho 
zástupcu na zemi, a tak akékoľvek odmietanie Petrových priamych následníkov je vlastne 
odmietanie Krista. Svoje argumenty uverejnil v rozprave v roku 1841, kde kritizuje 39 
článkov anglikánskej viery, ktorú založil anglický kráľ Henrich VIII. Po zverejnení rozpravy 
Newman upadol v Anglikánskej cirkvi do nemilosti. V roku 1843 sa vzdal práce pastora 
v Kostole Panny Márie a utiahol sa do Littlemore, predmestia Oxfordu. Tam sa venoval 
modlitbe a štúdiu cirkevných dejín. Na základe svojich obsiahlych štúdií, dňa 9.októbra 
1845 konvertoval ku katolíckej viere. V roku 1847 prijal v Ríme kňazské svätenie. 
Newman v prvých rokoch katolíckeho života zažil v Anglicku veľa problémov. 

        Pápežom Piom IX. mu bolo udelené povolenie, aby založil pobočku Oratória 
sv. Filipa Neriho v Anglicku, čo urobil najprv v Birminghame v roku 1848, potom 
v Londýne v r. 1849. V roku 1854 ho pozvali írski biskupi založiť katolícku univerzitu 
v Dubline. Bol to ambiciózny projekt, ktorý úspešne realizoval, ale rozdielne názory na to 
ako by mala katolícka univerzita vyzerať, ho biskupi prestali podporovať a Newman sa 
musel vrátiť do Anglicka. Poštová správa Írska pri príležitosti 100. výročia založenia 
Katolíckej univerzity v Dubline vydala v roku 1954 známku. (Mi 122/3) 
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Newmanova hlboká zbožnosť našla svoje vyjadrenie v ohromnom množstve 
spisov, ktoré mali rozhodujúci vplyv na obnovu rímskokatolíckej Cirkvi v Anglicku. Jeho 
najznámejšie dielo, ktoré napísal v roku 1864, je autobiografia „Apologia pro Vita Sua“ 
(Obrana vlastného života), kde zdôvodnil svoju konverziu. Jeho spisy sa neustále 
používajú. Svojim dielom ovplyvnil aj anglického spisovateľa Chestertona (1874–1936), 
ktorý tiež konvertoval a vo svojich dielach obhajoval katolícku vieru. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V roku 1878 ho pápež Lev XIII. ustanovil za kardinála. V roku 1991 ho pápež 

sv. Ján Pavol II. vyhlásil za „ctihodného Božieho služobníka“, čo bol prvý krok k jeho 
kanonizácii. Pápež Benedikt XVI. vyhlásil kardinála Johna Henryho Newmana za 
blahoslaveného v septembri 2010 v Birminghame, počas svojej návštevy Veľkej Británie. 
Po svätej omši blahorečenia pápež Benedikt XVI. navštívil kaplnku a pamätnú izbu 
nového blahoslaveného v Oratóriu sv. Filipa Neriho v Birminghame, kde John Henry 
Newman žil od svojej konverzie v roku 1848 až do svojej smrti 19.augusta 1890.  

                                                                                                                          Katarína Vydrová      
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 Gilbert Keith Chesterton 
 

V roku 2013 britský biskup Peter John Haworth Doyle 
vymenoval kňaza Johna Urdisa na skúmanie kauzy blahorečenia 
spisovateľa Gilberta Keitha Chestertona. 

Chesteron by bol pre Cirkev vzor "veľkých rozmerov", hoci 
nezodpovedá vžitým predstavám o svätosti. Mal rád pivo a 
burgunské víno, nesiahal každých päť minút po ruženci. Jeho 
svätosť sa prejavovala v zmysle pre humor, v láske a pokore. 
Príkladná bola tiež jeho obrana viery. Konštatuje kňaz John Urdisa. 
  Tento anglický spisovateľ má ohromné množstvo sympatizan-
tov na celom svete. Od Poľska, Talianska a Spojených štátov až po 
Mexiko, Brazíliu a Argentínu. Členom Chestertonovského združenia 
v Argentíne je tiež aktuálny pápež František, ktorý ešte ako biskup Buenos Aires schválil 
modlitbu za beatifikáciu tohto anglického spisovateľa a apologétu.  

V auguste toho roku však biskup Doyle vyhlásil, že proces blahorečenia Gilberta 
Keitha Chestertona sa zatiaľ nerozbehne. Svoje tvrdenie podoprel tromi dôvodmi - 
nedostatok lokálneho kultu, nemožnosť zachytiť vzorec jeho osobitnej svätosti a tiež jeho 
antisemitizmus 

Kto bol Gilbert Keith Chesterton? 
 Narodil sa 29.mája1874 v Londýne a bol prijatý do Anglikánskej cirkvi krstom v 
kostole sv. Juraja.  

Študoval literatúru 
na University College, no 
zo školy odišiel bez titulu. 
Najvyššie akademické 
vzdelanie získal na Slade 
School of Art (1893-1896). 
V týchto rokoch prechá-
dzal ťažkou duchovnou 
krízou a experimentoval v 
oblasti okultizmu. Dostať 
sa z tejto depresie mu 
pomohla Frances Bloggo-
vá, ktorú si vzal za man-
želku 18.júna 1901.  

Po zanechaní štúdia na vysokej škole pracoval v Londýne pre nakladateľa Redway 
a T.Fisher Unwin (1896-1902). Roku 1902 začína svoju dráhu v Londýnskych Daily News 
a 1905 je požiadaný o pravidelnú spoluprácu s ilustrovaným London News.  

V roku 1909 sa Chesterton so svojou ženou sťahuje do Beaconsfieldu, dedinky 
ležiacej 25 míľ západne od Londýna. 

V rokoch 1913-1914 sa stáva spolupracovníkom Daily Herald. Túto prácu však 
musí ukončiť vzhľadom k fyzickému a nervovému zrúteniu. V roku 1916 preberá po 
mladšom bratovi Cecilovi, ktorý bol povolaný na vojnu, týždenník The New Witness. 
Bohužiaľ Cecil umiera na fronte vo Francúzsku, čo je pre Gilberta ťažká rana, zvlášť, keď 
sa to stalo na konci 1.svetovej vojny v roku 1918.  

Neskôr, roku 1925, premenováva denník a vzniká G.K.´s Weekly, ktorý vedie až do 
svojej smrti. Tieto noviny sú zasvätené „distributismu“, myšlienke položenej na sociálnych 
encyklikách pápežov (zvlášť Leva XIII.). V Distribučnom hnutí zastáva vedúce postavenie 
a neskôr sa stáva prezidentom Distribučného zväzu.  

Zlomovým bodom v jeho živote je bezpochyby rok 1922, keď vo svojich 48 rokoch 
konvertoval do Rímskokatolíckej cirkvi.  

Venoval sa spisovateľskej činnosti v mnohých smeroch. Počas svojho života vydal 
vyše pätnásť miliónov slov. Napísal osemdesiat kníh, stovku básní, približne dvesto 
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poviedok, štyri tisíc esejí a sériu slávnych Detektívnych 
príbehov otca Browna. Mal dar brilantného myslenia. Ten sa 
prejavoval nielen skvelou pamäťou (bol schopný citovať celé 
kapitoly z diel rôznych autorov spamäti), ale i vynikajúcu 
schopnosť udržať si sústredenosť rozloženú medzi viac 
podnetov - niektoré jeho sekretárky sa podelili o svoju 
skúsenosť s tým, ako im tento muž diktoval esej a pritom 
písal v tej istej chvíli inú na rozdielnu tému.  

Za života získal čestné doktoráty na univerzitách v Edinburghu, Dublinu a Notre 
Dame.  

Umiera 14.júna 1936 v Beaconsfieldu         spracoval JV 

    
 Pár Chestertonových myšlienok:  
 

„V súčasnej spoločnosti sa stávame chladnými nie pre nedostatok obdivuhodných 
vecí, ale pre nedostatok úžasu.“ 

„Blázon nie je ten, čo stratil rozum, ale ten, čo stratil všetko okrem rozumu.“ 
„Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.“ 

  „Dobrodružstvo je šampanským vínom v našom živote.“ 
„Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete dostanete za pár halierov. S 

výnimkou slnka, mesiaca, zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí. Tie 
dostanete zadarmo.“ 

„Aký šťastný je muž, ktorý sa ožení so svojou láskou, ale ešte šťastnejší je ten, kto 
miluje ženu, ktorú si vzal.“ 

„Neexistujú nezaujímavé veci. Sú len ľudia neschopní sa o ne zaujímať.“ 
„Konvertita má spočiatku pocit, že sa pozerá cez štrbinu. Keď sa však rozhľadí, 

vidí, že Cirkev je zvnútra omnoho rozsiahlejšia než zvonka. Je to priestor veľkých domov, 
univerzalita ako svet...“ 

 
 a môžeme sa s nim i trochu usmiať: 

 
- Ženy nikdy nevedia, čo vlastne chcú! 
- Vyhlásil raz v spoločnosti anglický spisovateľ G. K. Chesterton. 
- Ako to myslíte? – spýtali sa ho prítomné dámy. 
- Presne tak, ako som to povedal. Milióny mladých žien kričia rozhorčene: nenecháme si nič 
diktovať! – A potom sa stanú stenografkami! 
 
Spisovateľ G. K. Chesterton videl u obchodníka s umeleckými predmetmi krásnu olejomaľbu, 
predstavujúcu šľachtica v stredovekom kroji. Cena obrazu bola privysoká, preto ho nekúpil. Po 
istom čase uvidel obraz v salóne lorda Greena. 
- To je jeden z mojich predkov, - hrdo poznamenal lord Green. 
Chesterton prikývol: 
- Keby som bol mal pred polrokom pri sebe o dvadsať libier viac, tak by to bol dnes jeden z mojich 
predkov! 
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Filatelistické tlače na Slovensku v histórii  
Bulletin Sv. Gabriel - najdlhšie vydávané periodikum  

 
V histórii vydávania filatelistickej 

tlače na Slovensku ako periodikum či už 
ako mesačník, dvojmesačník alebo 
štvrťročník, bulletin zberateľov kresťan-
skej filatelie, ako štvrťročník, je od roku 
2019 najdlhšie vydávaným periodikom v 
dĺžke 28 rokov.  

Prehľad filatelistickej tlače, ktorá vychádzala na Slovensku od začiatku 20.storočia 
a jednotlivé tituly vychádzajú do súčasnosti:  

Okrem uvedenej tlače vydávali kluby filatelistov klubové bulletiny. V bývalom 
stredoslovenskom kraji klubové bulletiny vydávalo 15 klubov (z 57) do roku 1991. Kluby 
ako vydavatelia, bulletiny (spravodajcov, informátorov) vydávali v priemere od roku 1982 
s posunom začiatkov o dva, tri roky, do roku 1991, keď prestala podpora klubov 
filatelistov z fabrík, podnikov, úradov a osvetových stredísk.  

Z uvedených tzv. živých tlačí je len bulletin Sv. Gabriel a Spravodajca ZSF. 
Klubový bulletin Bytčianska filatelia v tomto roku oznámil ukončenie vydávania.   

Prvenstvo najdlhšie vydávaného periodika - bulletinu Sv. Gabriel, tým, že jeho 
redaktorom, spracovateľom, expedítorom je len jeden člen - Mons. Ján Vallo, zaslúži 
nielen pozornosť, ale poďakovanie. Len ten, kto túto nevyhnutné práce vykonával vie, 
koľko času si vyžaduje vydanie jedného čísla. A za toľké roky? Podobnú činnosť v iných 
tlačiach vykonávali: Dr. Otto Gáťa (Martinia, Martinský postilión), Dr. Weinert (Donaupost) 
Jozef Vacek (Laugaricio), Hugo Kollár (Sberateľ) Ladislav Novotný (Slovenský filatelista), 
Dr. József Köhogy (Philatelia), Dr. Jozef Olah (Bratislavská filatelia).  

Na Slovensku dlhodobo vychádza ročenka (jedno číslo) košických filatelistov, 
Košice vo filatelii. Obsahuje najmä odborné články týkajúce sa východného Slovenska.  

Mons. Ján Vallo posiela členom, ktorí majú internet každé číslo aj elektronickou 
poštou, okrem výtlačku. Práve výtlačok je potrebný. Odborníci v zahraničí sa stále 
častejšie prihovárajú, k tlačeným číslam, obávajú sa, že z doby, ktorú žijeme sa veľa 
napísaného na papieri nezachová. Zrejme po rokoch sa "opráši" staré rímske, ale 
osvedčené: Littera scripta manet - Napísané slovo ostáva.  

OG 
 

 Názov tlače Roky vydávania Počet ročníkov 
1. Sv.Gabriel 1992 – 2019 28 
2. Martinia 1976 – 2002 27 
3. Donaupost 1918 – 1942 24 
4. Zvesti ZSF 1969 – 1991 23 
5. Spravodajca ZSF 1998 – 2019 22 
6. Zberateľ 1994 – 2009 16 
7. Laugaricio 1977 – 1991 15 
8. Sberateľ 1935 – 1947 13 
9. Archy 1982 – 1993 12 
10. Nitrafila 1993 – 2002 10 
11. Bytčianska filatelia 2011 – 2019 9 
12. Martinský postilión 1995 – 2002 8 
13. Slovenský filatelista 1939 – 1945 7 
14. Philatelia 1912 – 1917 6 
15. Filatelista 1946 – 1951 6 
16.  Slovenská filatelia 1992 – 1997 6 
17. Bratislavská filatelia 1995 – 1997 3 
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Mimoriadne podujatie v histórii Slovenska  
 

V tomto roku je to 95 rokov, keď na Slovensku sa v dňoch 23.- 
27.augusta 1924 konal Prvý eucharistický kongres. Uskutočnil sa v 
Bratislave za účasti vyše 100 tisíc osôb. Značne sa tým prekonala 
účasť ľudu počas návštevy rakúskeho cisára a uhorského kráľa 
Karola I. dňa 16.7.1918 alebo T.G.Masaryka 19.8.1921. Prítomný 
bol celý biskupský zbor a delegácia Slovenskej ľudovej strany, ktorú 
viedol Andrej Hlinka. Uvítaciu zdravicu predniesol minister s plnou 
mocou pre správu Slovenska Jozef Kállay. Prejav mal trnavský 
apoštolský administrátor ThDr. Pavol Jantausch v slovenskom, 

nemeckom a maďarskom jazyku, ktorý 
vyhlásil kongres za otvorený. Rečníkom bol 
banskobystrický biskup Marián Blaha, ktorý 
sa zahraničným hosťom prihovoril vo francúzskom jazyku. 
Prečítali sa pozdravné listy od arcibiskupov z viacerych štátov 
Európy. Na Námestí slobody boli postavené tri tribúny: slovenská, 
nemecká a maďarská. Okolo slovenskej sa zhromaždil 30 tisícový 
dav. Rečnil Andrej Hlinka. V závere priamo uviedol, aké útoky 
museli organizátori Eucharistického kongresu prekonávať na jeho 
realizáciu zo strany radikálneho ateistického čechoslovakizmu a 
vyzval prítomných, aby neverili tým, ktorí iba sľubujú. Dňa 

24.augusta sa konali bohoslužby pod holým nebom na Námestí slobody. Slávnostnú 
svätú omšu celebroval biskup Marian Blaha. Z kazateľníc kázali v slovenčine biskup 
Marián Blaha, v maďarčine biskup Ján Vojtaššák a v nemeckom jazyku košický biskup 
Augustín Fischer - Colbrie. Na procesii sa zúčastnilo viac ako 75 tisíc 
ľudí. Účinkovalo 17 slovenských dychových súborov, dve maďarské 
kapely a dva nemecké dychové súbory.  

Účastníci si mohli kúpiť pamätný účastnícky odznak v lemovaní s 
nápisom CONGRESUS EUCHARISTICUS. V strede bola monštrancia s 
hostiou s iniciálmi IHS (iesus Hominum Salvator - Ježiš Spasiteľ ľudí).  

Hneď po oznámení realizácie Eucharistického kongresu začali 
útoky proti Rímsko-katolíckej cirkvi. V útokoch sa dôvodilo, že Cirkev 
sa zneužíva na politiku, že akcia nie je lojalitou k Československej 
republike a podobné vykonštruované vymyslené útoky, ktoré mali 
alarmovať občanov, že sa chystá nebezpečenstvo pre kultúru, ale 
hlavne pre československý štát. ThDr. Jozef Tiso odpovedal na útoky 
v denníku Slovák (19.6.1921). Uviedol, že len čo sa objavila 
správička o budúcom Eucharistickom kongrese, už sa spustila paľba 
proti cirkvi. Odmietol všetky vykonštruované dôvody a útoky s 
uvedením, že sú len jalovým politikárčením.  

Prvý eucharistický kon-
gres, to bola na Slovensku mi-
moriadna udalosť, v rámci 
ktorej sa konali akadémie, di-
vadelné predstavenia, koncerty 
a výstavy. Nie div, že tí, ktorí to 
nedokázali, zmohli sa len na 
útoky.  

O päť rokov, pri storoč-
nici by si toto výnimočné podujatie aspoň na CDV mohla pripomenúť Slovenská pošta, 
a.s.  

O. Gáťa 
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 Gruzínsko a Arménsko 
 
 Koncom prázdnin som mal príležitosť navštíviť dva zakaukazské štáty – Gruzínsko 
a Arménsko. Z pohľadu kresťanstva sú to štáty, ktoré ako prvé prijali kresťanstvo, ako 
štátne náboženstvo – Arméni už v roku 301 (v Rímskej ríši v tom čase bolo krvavé 
prenasledovanie kresťanov cisárom Diokleciánom) a Gruzínci v roku 327 (v Rímskej ríši 
sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom až v roku 380). Starobylosť obidvoch štátov 
a kresťanská história je to, čo ma zvlášť oslovilo v týchto krajinách a s čim sa chcem 
s vami podeliť i na stránkach nášho bulletinu.  

 Let z Viedne do Tbilisi trval niečo vyše troch hodín, no 
s časovým posunom to bolo o dve hodiny viac. Po odpočinku 
sme začali spoznávať Gruzínsko, ktoré má asi 3,7 milióna 
obyvateľov (viac ako 80% pravoslávneho vyznania).  

Metropola Gruzínska, Tbilisi predstavuje zvláštnu 
kombináciu moderny a chudoby. Na jednej strane množstvo 
zanedbaných domov, ktoré sa pozvoľna rozpadávajú, a na 
strane druhej ultramoderné stavby ako most Mieru, v tvare 
pavučiny preklenujúci rieku Mtkvari (známa je aj pod názvom 
Kura), ktorá preteká hlavným mestom. Ale aj kongresové 
centrum v tvare akéhosi tubusu, administratívna budova v tvare 
trsu hríbov či luxusný prezidentský palác, týčiaci sa nad mestom, 
pripomínajú futuristické stavby moc nezapadajúce do tohto 

prostredia. O novostavbách hotelov plných luxusu ani nehovoriac. Ďalšou vecou, čo udrie 
do očí, je množstvo starodávnych kostolov a kláštorov, ktoré prežili bez väčšej ujmy aj 
počas sovietskej éry. Neďaleko prezidentského paláca na vrchu Elia stojí Katedrála 
Najsvätejšej Trojice, ktorá je treťou najväčšou katedrálou pravoslávnej cirkvi na svete. 

Dielo architekta Archila Mindašviliho presahuje 
výškou sto metrov. Z centra mesta sme sa 
vyviezli modernou lanovkou na dominantu Tbili-
si, starodávnu pevnosť Narikala s kostolíkom 
Metekhi odkiaľ bol nádherný výhľad na celé 
mesto. Pod pevnosťou sa rozprestiera staré 
mesto, kde stoja domy s vyrezávanými dreve-
nými balkónmi, úzkymi krivolakými uličkami 
a množstvom kostolov rôznych konfesií, ktoré 
sa rozkladá okolo starodávnych kúpeľov 
z 5.storočia, ktoré fungujú dodnes. Budovy kúpeľov stoja na začiatku 
dvadsaťmetrového kaňonu vyhĺbeného riekou Mtkvari, ktorý je 
obľúbeným miestom na prechádzky. Hneď vedľa pevnosti Narikala sa 
týči obrovská socha Matka Gruzia (Kartlis Dedy). Urastená žena má 
v jednej ruke meč pripravený na obranu proti nepriateľom a v druhej 
ruke čašu vína pre tých, čo v mieri prichádzajú.  

Už v prvý deň sme pocítili až neuveriteľnú pohostinnosť, ktorá je 
jednou z hlavných charakteristík gruzínskeho národa. Gruzínci veria, 
že hosť je posol Boha a tak sa k nemu aj chovajú. Víno je národným 
nápojom Gruzíncov a vždy sa musí naliaty pohár vypiť do dna, žiadne uchlipkávanie, lebo 
inak by ste miestnych veľmi urazili (majú pochopenie pre cudzincov). Stoly sa pri 
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slávnostných spoločenských podujatiach prehýbajú pod 
množstvom jedla. Pri stole s vami sedí človek, ktorého 
funkciou je prednášať prípitky. Miestni tohto človeka 
nazývajú tamada. To je človek, ktorý má na starosti 
prednášať neustále nové a nové prípitky a nenútene 
organizuje priebeh a zábavu (u nás to bol zvlášť náš 
sprievodca). Popri tom si vychutnávate dobroty miestnej 
kuchyne, ktorá stojí vo veľkej miere na mäse, syre 

a kysnutom ceste, ktoré vyvažuje dostatok zeleninových šalátov, rýb a omáčok. 
Už počas prehliadky Tbilisi sme sa dozvedeli viaceré informácie o kresťanstve 

v tejto krajine, no zvlášť náš sprievodca nám o začiatkoch kresťanstva hovoril v mestečku 
Mccheta. Je to jedno z najkrajších miest Gruzínska asi 20 minút jazdy autom z Tbilisi 
smerom na sever, po jedinej gruzínskej diaľnici, na sútoku riek Aragvi a Mtkvari. Až do 
5.storočia to bolo hlavné mesto Gruzínskeho kráľovstva, ktoré sa nazývalo Kaukazská 
Iberia. Práve tu v roku 327 prijal kráľ 
Mirian III. kresťanstvo. Tak sa Gruzín-
sko stalo druhým štátom na svete po 
Arménsku, kde sa kresťanstvo stalo 
štátnym náboženstvom. Kresťanstvo 
a kríž je s Gruzínskom úzko späté. Kríž 
je aj na štátnej zástave Gruzínska. 
Gruzínsky kríž má jedinečné vyobrazenie. Skladá sa z dvoch 
halúzok vínnej révy, ktoré spojila prameňom svojich vlasov 
svätá Nina, ktorá vykonala christianizáciu Gruzínska v 4.storočí. 
Jej pôsobenie je úzko späté s týmto mestom, ktoré je od roku 
1994 pod ochranou UNESCO. Za návštevu tu stoja tri starobylé 
chrámy, dva priamo v meste a tretí, Džvari (chrám Kríža), 
vysoko nad mestom. Najväčší z nich je katedrála Sveticchoveli, 
čo v preklade znamená „živý stĺp“. Katedrála bola postavená 
v 11. storočí na mieste staršieho kostola a reprezentuje zlatý vek gruzínskej architektúry. 
V 18. storočí bola obohnaná mohutnými hradbami. Druhým je kláštor Samtavro spätý so 
životom mnícha Gabriela, ktorý zázračne uzdravoval chorých. Najstarším chrámom je 
vysoko nad mestom kostol Džvari (kostol Kríža).  
 Prešli sme ešte ďalšie kláštory, videli ďalšie pamätihodnosti, boli sme i vo 
vinárskom závode a ochutnali výborné vínko, dokonca na okraji Tbilisi sme boli pozvaní 
do wellness-centra, ktoré vlastní Gruzínec, ktorý podniká aj na Slovensku,... za tri dni to 
bolo dosť.  
 Ďalší deň bol presun do Arménska – Jerevanu. Zistili sme po dlhom čase, čo sú to 
štátne hranice (zdržali sme sa asi 3 hodiny). Cestou do Jerevanu sme išli okolo horského 
jazera Sevan. Je to najväčšie jazero na Kaukaze (rozloha:1.262km2, v nadmorskej výške 
1.915m). Arméni ho považujú za svoje tyrkysové more. Zastavili 
sme sa tu v Sevanskom kláštore z 9.storočia, ktorý pôvodne bol 
na ostrove, ale dnes je to už polostrov. Kláštorný komplex 
Sevanvank sa líši od ostatných arménskych kláštorov tým, že 
miestne kláštory majú svoje múry prenikavo čierne. Na ich 
stavbu totiž použili čierny bazalt, ktorého je naokolo neúrekom.  

Arménsko je rozlohou veľké asi ako 
polovica Slovenska (29.743 km2) a žije tam aj o polovicu menej 
obyvateľov ako u nás (necelé 3 milióny). Väčšina územia sa 
rozprestiera v nadmorskej výške nad 1000 metrov (90%). Ľudia tu toho 
veľa nevypestujú, a preto tu život vie byť občas naozaj drsný.  
 Dnešné Arménsko bolo osídlené už v 4. až 3.tisícročí pred Kr. V 
13.storočí pred Kr. došlo k formovaniu kmeňových zväzov, ktoré 

bojovali proti Asýranom. Zjednotením arménskych kmeňov v 9.storočí pred Kr. vznikla na 
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území Arménska ríša Urartu, ktorá bola v 6.storočí pred Kr. dobytá Médmi. V tom období 
sa začalo v oblasti Arménskej vysočiny vytvárať Veľké Arménsko, ktoré sa už v 4. - 
3.storočí pred Kr. stalo samostatným štátom. Najväčší rozkvet dosiahlo za vlády Tigrana 
II. (95 až 56 pred Kr.), keď patrilo k najmohutnejším štátnym útvarom vtedy známeho 
sveta. Bolo to obdobie rozvoja remesiel a obchodu a zakladania miest, vysokú úroveň 
dosiahla poľnohospodárska výroba a došlo k rozkvetu kultúry. V 4.storočí bolo v krajine 
zavŕšené šírenie kresťanstva, ktoré sa stalo štátnym náboženstvom (301). Veľké 
Arménsko, v obave pred vplyvom Perzskej ríše, sa primklo k rímskemu impériu, ale 
napriek tomu bolo roku 387 rozdelené medzi Ríšu východorímsku a Perziu.  V 8.storočí 
sa Arménsko stalo arabskou provinciou, v 9.storočí za vlády dynastie Bagratovcov 
obnovilo svoju samostatnosť. Došlo k opätovnému rozkvetu krajiny. Arméni boli 
významnými obchodníkmi s rozsiahlymi stykmi. V 13.storočí bolo Arménsko podmanené 
seldžuckými Turkmi, neskôr mongolskou Zlatou hordou. Roku 1639 sa západná časť 
územia dostala pod tureckú a východná pod perzskú nadvládu. V tomto období došlo v 
krajine k vzniku národneoslobodeneckého hnutia. Na začiatku 19. storočia bolo východné 
Arménsko pripojené k Rusku (r. 1849 vznikla Jerevanská gubernia). Západné Arménsko, 
ktoré bolo súčasťou Turecka, sa na začiatku prvej svetovej vojny stalo obeťou tureckej 
šovinistickej politiky, v dôsledku ktorej boli Arméni násilne presídlení z frontového pásma. 
Išlo však len o zámienku pre masové pogromy a vyvražďovanie Arménov. Zahynulo viac 
ako milión ľudí a asi pol milióna ich bolo násilne presídlených do nehostinných oblastí. 
Turecké vojská si pri zákernom vyvražďovaní počínali zvlášť beštiálne. Vraždili nielen 
mužov, ale aj ženy a malé deti. Tam, kde nestačili pušky, zabíjali arménske ženy a deti 
mačetami. Beštialita, s ktorou si počínali, zatiaľ ešte nebola prekonaná. Vraždení boli 
Arméni po území celej Osmanskej ríše. Ich hlavnou vinou bolo to, že boli kresťania. 
4.júna 1918 bola podpísaná mierová zmluva s Tureckom, ktorému bola odstúpená veľká 
časť územia. V marci 1920 vypukli boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom o územie 
Náhorného Karabachu, v ktorých priebehu bola vyhlásená Azerbajdžanská sovietska 
socialistická republika (po vpáde sovietskych vojsk do Azerbajdžanu). V auguste 1920 
podpísala Arménska republika mierovú zmluvu s Ruskou sovietskou federatívnou 
socialistickou republikou. Ruská boľševická vláda síce uznala nezávislosť republiky, ale 
už v novembri 1920 sovietske vojska napadli arménsku armádu, ktorá znovu bojovala 

proti Turecku, a vzápätí bola vyhlásená 
Arménska sovietska socialistická republika. V 
septembri 1991 Arménsko vyhlásilo nezávislosť 
od Sovietskeho zväzu a 21. decembra 1991 sa 
stalo jedným zo zakladajúcich členov 
Spoločenstva nezávislých štátov. 
 Hlavné mesto Jerevan je jedným z 
najstarších miest na svete. Jeho začiatky siahajú 
až do 8.storočia pred Kr. V súčasnosti turistov 
lákajú upravené námestia, pompézne fontány, 

široké bulváre, rušné ulice, luxusné bary, a to aj napriek tomu, že Arménsko sa všeobec-
ne považuje za chudobnú krajinu. Zvlášť ma zaujali: 
- pamätník a múzeum armenskej genocídy na vrchu 
Tsitsernakaberd  
- Matenadaran – 
Slávna knižnica 
a vzácny archív 
patrí k pýche 
celého Jereva-
nu. Uchováva 
vzácne manuskripty, ktoré sú staré niekoľ-
ko storočí a je ich tu dnes cez 17 000 ku-
sov. Mnohé patia k najvzácnejším svojho druhu na svete. 
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- Matka Arménska – monumentálna, 57-metrov vysoká socha Matky 
Arménska patrí ku koloritu hlavného mesta. Nahradila obrovskú sochu 
Stalina, ktorá kedysi dominovala panoráme Jerevanu a symbolizuje mier, 
hoci drží v rukách obrovský meč.  
- poprechádzali sme sa Jerevanskou kaskádou (patrí k symbolom 
Jerevanu a hoci ide „iba“ o schodisko, je to len prvý pohľad. Kaskáda je 
umeleckým dielom, ktoré vychádza z centra mesta a stúpa na pahorok 
k panoráme), po Námestí republiky (najdôležitejšie námestie celého 

Jerevanu leží v srdci mesta, neďaleko 
modernej štvrte Kentron, ktorou sme takisto 
prešli), videli sme budovu Opery (hovorí sa o nej ako o jednej 
z najkrajších budov celého mesta - oproti stojí námestie 
s príjemným parkom), Katedrálu sv.Gregora Osvietiteľa (patrí 
k novým pamiatkam Jerevanu, pretože ju dokončili len v roku 
2001 na oslavu 1700.výročia 
prijatia kresťanstva), navštívili 
sme aj Trhovisko (orientálna 
tržnica plnú ovocia, zeleniny, 
orieškov, sušeného ovocia, 
byliniek, syrov či mäsových 

výrobkov. Je to pastva pre všetky zmysly), či závod 
Ararat (dobre známy koňak, ktorý sa tu v Jerevane 
vyrába. Pozreli sme sa, prešli sa výrobou a múzeom 
a napokon niekoľko vzoriek ochutnali. Ide tu o zážitok). 
 Najväčším lákadlom z pohľadu turistického ruchu sú starobylé kláštory z raného 
kresťanstva, ktorých sa na území Arménska nachádzajú stovky. Často sú zasadené do 
nádherných scenérií.  
 Najvýznamnejší 
je kláštorný komplex 
Etchmiadzin. Ducho-
vné centrum krajiny 
(arménsky Vatikán), 
jeho katedrála Zos-
túpenia ducha svätého 
(založená 303 po Kr.) 
je najstarší kresťanský chrám na svete. Najcennejšou tunajšou relikviou je pravá ruka 
svätého Gregora. Nachádza sa tu tiež kopija, ktorou bol podľa tradície prebodnutý bok 
Krista na kríži, a relikvie apoštolov Andreja a Jána 
 Navštívili sme aj jeden z najznámejších klášto-
rov Arménska Khor Virap ležiaci takmer na hranici 
s Tureckom. Ikonou sa Khor Virap stal vďaka jeho 
panoráme kedy sa hneď za ním dvíha obrovský, 
zasnežený Ararat. Kláštor leží hodinku južne od 
Jerevanu, vyníma sa na kopci nad vinicami a dnu 

nájdete príbeh o rannom kresťanstve 
a sv. Gregorovi Osvietiteľovi, ktorý tu bol 
uväznený a ktorý kresťanstvo do 
Arménska priviedol. Dnes je preto svätým 
a pútnickým miestom a v kláštore ľudia schádzajú do šachty, bývalého 
väzenia. Khor Virap má zaujímavú atmosféru. 

Kláštor Gerhard - „Kopija“ - nachádza sa v Gerhamských horách, asi 
40 km juhovýchodne od Jerevanu v údolí riek Azat a Karmravor. Je to 
architektonicky unikátny kláštor v Arménsku, ktorý bol vystavaný už v 
4.storočí tak, že väčšina je vytesaná do skaly. Od 4.storočia tu stál Ajrivankh 
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(Skalný kláštor). Bol zničený pri Arabských vpádoch. Stavebné práce obnovili v 
12.storočí, keď dostal celý areál nové meno – podľa legendárnej kopije, ktorá bola 
uložená v jeho múroch (dnes je v múzeu v Etchmiadzin). V 13.storočí vybudovali 
ústredný chrám, neskôr prístavbu zvanú „gravith“ (sieň, dvor), priamo v hĺbke skál cely 
mníchov, dva ďalšie chrámy, rodovú hrobku Prošianovcov, a nakoniec hospodárske 
budovy a ochranný val. Dnešné obytné budovy sú mladšie. Chrám sa nachádza od roku 
2000 v zozname chránených pamiatok UNESCO. 

Cestou z Gerharda 
sme navštívili i kláštor 
Garni - Chrám Slnka „krá-
ľovná arménskeho ume-
nia” – pochádza z 1.sto-
ročia a je to jediná pamiat-
ka antickej chrámovej 
architektúry na území 
Arménska a zároveň aj 
bývalých republík Sovietskeho zväzu. 
 Pozreli sme si ešte i niektoré ďalšie kláštory. Zaujímavé sú cháčkary (staré 

kamenné tabule, do ktorých sú vyryté kríže a ornamen-
ty), ktoré sú pri všetkých kláštoroch.  

Po siedmych dňoch sme sa vracali z Jerevanu do 
Viedne (keď odpočítame časový posun, tak cesta trvala 
ani nie dve hodiny) plný krásnych zážitkov. 

 JV 
 
 

Cyrilo-metodská konferencia v Nitre a filatelistická výstava    
 

Nitriansky samosprávny kraj spoločne s Ponitrianskym múzeom, Mestom Nitra, 
Biskupstvom Nitra a ďalšími spoluorganizátormi pripravil 4.júla 2019 vedeckú konferenciu 
„Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila“, ktorá sa uskutočnila vo Veľkej dvorane 
Ponitrianskeho múzea v Nitre. Konferencia bola súčasťou Cyrilo-metodských slávností 2019 a 
letných slávností „Nitra, milá Nitra 2019“. V úvode konferencie vystúpil s pozdravným príhovorom 
aj nitriansky biskup Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Prof. Martin Homza, PhD. nazval svoj 
referát „Cyrilo-metodská tradícia a Slováci: kontinuita, či diskontinuita“. Prof. PhDr. Ján Lukačka, 
CSc., sa v histórii vrátil do cyrilo-metodských čias a poslucháčom priblížil „Detstvo a roky 
dospievania Konštantína-Cyrila“. Čas posunul ďalej vo svojom referáte prof. PhDr. Ľubomír 
Kralčák, PhD., keď si zobral na mušku tému „Konštantínova hlaholika a jej kultúrny význam“. 
Vševlad Jozef Gajdoš a výskum Medicejského hlaholského kódexu bol témou prednášky prof. 
PhDr. Petra Ivaniča, PhD. „Tajomstvo hrobu arcibiskupa Metoda“ priblížil doc. Mgr. Martin 
Pukanec, PhD. O Archeoparku Mikulčice-Kopčany 2019 informoval PhDr. František Synek a 
záverečnú prednášku mal člen SSG, MVDr. Milan Šajgalík. Slovom, aj sprievodným  obrazom sa 
venoval téme „Sv. Konštantín-Cyril, sv. Metod a sedempočetníci na poštových známkach“. 

Sprievodným podujatím konferencie bola filatelistická výstava „Poštové známky a pečiatky 
s cyrilo-metodskou tematikou“, ktorú  tvorili exponáty MVDr. Milana Šajgalíka. K tejto konferencii a 
filatelistickej výstave bola vydaná príležitostná poštová pečiatka. Riaditeľ Ponitrianskeho múzea 
Mgr. Anton Števko a MVDr. Milan Šajgalík v poobedňajšej sekcii, po 
kultúrnom vystúpení a príhovore, slávnostne uviedli pečiatku a otvorili 
výstavu, ktorá trvala až do konca letných prázdnin.  
  Na PPP sme navrhli nitriansky motív, ktorého predlohu možno vidieť 
v kostole sv. Martina v Nitre. Je ním freska, medialón z roku 1943 od 
nitrianskeho umelca Edmunda Massányiho, na ktorej sú v popredí solúnski 
bratia sv. Cyril a sv. Metod s dvojramenným krížom a hlaholskými knihami. 
V pozadí sa týči niekdajší kostol sv. Martina, ktorý stál v kasárňach pod 
Zoborom a jeho základy z 9.storočia si možno pozrieť v tamojšom 
Archeoskanzene.   

MVDr. Milan Šajgalík 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
6.9.2019: 400.výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov 
- nominálna hodnota: 1,85€ 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Marián Čapka 
- autor líniovej rozkresby známky: Mgr. art. Jozef Česla  
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 250.000 kusov  

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

Boli to mladí katolícki kňazi, ktorých s Košicami navždy spojilo 
silné svedectvo ich vernosti Kristovi a Cirkvi. Marek Križin pochádzal z 
Chorvátska, kde sa narodil v roku 1589 v meste Križevac. Za kňaza 
bol vysvätený v roku 1615. Stal sa kanonikom ostrihomskej kapituly a 
radcom uhorského prímasa Petra Pázmaňa. V správe mal majetok opátstva v Krásnej 
nad Hornádom pri Košiciach, odkiaľ kvôli úradným záležitostiam chodieval aj do Košíc. 
Štefan Pongrácz sa narodil v roku 1583 v Sedmohradsku. Vstúpil do Spoločnosti 
Ježišovej a v roku 1613 bol vysvätený za kňaza. Bol riaditeľom Katolíckeho gymnázia v 
Humennom a od roku 1618 pôsobil v Košiciach. Melichar Grodziecki sa narodil okolo roku 
1584 v poľskom Tešíne. Tiež vstúpil k jezuitom a v roku 1614 sa stal kňazom. Pôsobil v 
pražskom kolégiu sv. Klementa, kde sa staral o dom chudobných a koncom roka 1618 ho 
predstavení poslali do Košíc, kde sa staral o slovenských a nemeckých veriacich. 

 V roku 1619 sa vzbúrili proti katolíckemu 
rakúskemu cisárovi Ferdinandovi II. všetci 
protestanti v Čechách, na Morave a v Sliezsku a 
spojili sa s uhorskými luteránmi. Povstalci na čele s 
Jurajom Rákocim vtiahli 3. septembra do Košíc. Tu 
chytili týchto troch kňazov a Mestská rada ich bez 
procesu odsúdila na smrť. Po dvoch dňoch väznenia 

– nakoľko sa nevzdali katolíckej viery – v noci zo šiesteho na 
siedmeho septembra 1619, ich vojaci kruto mučili a usmrtili. Ich telá 
vhodili do žumpy. 

 Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 
1905 a svätorečení boli pápežom sv. Jánom Pavlom II. v Košiciach 
počas jeho návštevy Slovenska v roku 1995. 

Grafika použitá pri výtvarnom návrhu známky pochádza z 
knihy Gabriela Hevenesiho Ungaricae Sanctitatis Indicia (Dôkazy 
svätosti Uhorska), ktorá bola vydaná v roku 1737 v Trnave (1.vyda-

nie je z roku 1692). Kniha obsahuje 53 medirytinových ilustrácií viedenských rytcov 
Johanna Jacoba Hoffmanna  a Johanna Sigismunda Schotta. 
 
6.9.2019: Sběratel 2019 
Poštový lístok s prítlačou: 295 CDV 267/19 
Autor: Adrian Farda 
Náklad: 1.800 kusov  

Na prítlači sú siluety viacerých 
pražských kostolov.  
 
 
 

Na prítlači FDC k SNP (28.8.2019) je náhrobný kríž 
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Kronika SV.GABRIELA 
 
- dnes je tu len materiál od gabrielistov z Močenku 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2018 ostalo nezaplatených ešte 14 príspevkov (ev. čísla: 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, 37, 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. 
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Nerealizovaný návrh poštovej známky a farebná verzia FDC od akad. mal. Mariána Čapku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


