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 Milí priatelia! 
 
 Adventné obdobie už beží v plnom prúde a i občiansky rok sa pomaly schyľuje ku 
koncu. Dostávate do rúk posledné tohoročné číslo bulletinu Sv. Gabriel. Aj keď opäť 
v tomto roku bolo päť čísel, vôbec sa nerodili ľahko. No s Božou pomocou i s vašimi 
článkami to ako-tak ide. Do tohto čísla prispeli Katarína Vydrová, Ľuba Tarabová, Otto 
Gáťa, Ján Mička, Michal Ignaťák a zbytok som doplnil ja. Dúfam, že si každý z vás niečo 
nájde, čo ho zaujme. Píšte!!! 
 Ako už bolo avizované, tak je to už číslo 101 a z tých predchádzajúcich čísel máte 
na prebale pripravenú anketu – dúfam, že sa zapojíte a i takto trochu posunieme náš 
bulletin dopredu.  
 Tiež na prebale nájdete i zatiaľ návrh (generálny riaditeľ SP to ešte neschválil) na 
anketu o najkrajšiu známku Európy s kresťanskou tematikou a tiež možný list, ktorý by 
som v angličtine poslal jednotlivým filatelistickým zväzom FEPA.  
 Aj pre budúci rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom 
okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete od januára aj na našej webovej 
stránke): Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv. Gabriel 

Sídlo:     Hradné nám. 7, 950 50 Nitra 
Právna forma:   Občianske združenie 
Identifikačné číslo prijímateľa: 37964330  

 Na stretnutí v októbri som dostal úlohu zhotoviť nový adresár členov SSG, takže 
ho dostávate dnes ako prílohu. I členovia, ktorí dostávajú bulletin elektronicky adresár 
dostanú v tlačenej forme spolu s nejakým filatelistickým materiálom. Prosím vás, ak sú 
u vás nejaké zmeny oproti adresáru, tak mi dajte vedieť – listom, elektronicky, telefónom 
(a to i do budúcnosti ak by nastala zmena. 
 Jarné stretnutie bolo plánované na dva dni do Tatier, no keďže nie sú termíny voľ-
né, tak sa uskutoční len jednodňové – sobota 25.apríl. Kde? – ponúkne niekto priestory? 
 Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a tiež všetkým milostiplné sviatky 
Božieho narodenia a v Novom roku 2020 veľa zdravia, Božie požehnanie i potešenie pri 
vašich filatelistických zbierkach. 

Ján Vallo, predseda SSG 

 

 57.stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 19.10.2019. 
 
 V sobotu 19.októbra v peknom jesennom počasí sme sa po troch rokoch opäť 
stretli v Trenčianskej Teplej. Tentokrát naše stretnutie bolo v priestoroch nového 
pastoračného centra farnosti. Stretnutie začalo o ôsmej hodine sv. omšou vo farskom 
kostole sv. Matúša. Po sv. omši už šikovne do pastoračného centra a po privítaní živé 
diskusie a hlavne výmena filatelistického materiálu.  

Oficiálna časť stretnutia začala o 10.00 hod. Na úvod sa prihovorila i starostka 
obce. Nakoľko to bolo stretnutie, kde sa volilo nové vedenie SSG (na úrovni valného 
zhromaždenia), tak bližšie sa o ňom dozviete na nasledujúcich stranách – zápisnica z 
57.stretnutia SSG a správa o činnosti SSG (správa o hospodárení SSG bola uverejnená 
v minulom čísle). 

JV 
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Zápisnica z 57.stretnutia SSG – Trenč Teplá, 19.10.2019 
 
Stretnutia sa zúčastnilo 33 členov SSG a 7 hostí. 
Stretnutie SSG: 
Berie na vedomie: 
- Správu predsedu SSG Mgr. Jána Vallu o činnosti SSG za obdobie od 10.10.2015 do 
18.10.2019 
- Správu o hospodárení SSG za obdobie od 1.1.2016 do 31.8.2019 prednesenú Ing. 
Ľubou Tarabovou, hospodárkou SSG 
- Volebné lístky zaslané poštou (6 lístkov)  
- Správu volebnej komisie o voľbe zloženia nového vedenia SSG, ktorí získali nadpolovič-
ný počet hlasov: 
 - predseda: Ján Vallo – 39 hlasov 
 - podpredseda: Veronika Chorvatovičová – 39 hlasov 
 - tajomník: Katarína Vydrová – 39 hlasov 
 - hospodár: Ľuba Tarabová – 39 hlasov 
 - revízor: Stanislav Zahornacká – 39 hlasov 
Schvaľuje: 
- Návrh na zloženie volebnej komisie v zložení: Ernest Bredschneider a Ivana Lysičanová 
- Návrh na udelenie čestného členstva SSG: 

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, protektor SSG 
- Zrušenie členstva členovi, ktorí už viac ako 4 roky nedal vôbec o sebe vedieť a ktorí 
neodpovedal ani na tohoročné dve výzvy predsedu SSG: Mariánovi Šteffekovi 
z Bratislavy (111)  
Doporučuje: 
- Aby sa ďalšie stretnutie SSG konalo 24.apríla 2020 vo Vysokých Tatrách (CHD je však 
už obsadený a tak zatiaľ sa hľadá náhrada) 
- Zaslať všetkým členom SSG nový adresár 
Vyslovuje poďakovanie:  
- predsedovi SSG ako organizátorovi stretnutia  
Iné: 
- V diskusii vystúpili: O.Gáťa o grafickej úrovni bulletinu a tiež predstavil knihu o Žofii 
Bosniakovej z MS, J.Kútny odporučil tlačiť titulnú stranu bulletinu na kriedovom papieri, 
J.Mička informoval o uvedení známky „Košickí mučeníci“ v Trnave, J.Vallo – informoval 
o Svetovom kongrese Weltbund St.Gabriel v Admonte, o tlači bulletinu, o členských 
preukazoch SSG, o členstve v SSG, o propagácii SSG, o ankete „najkrajšia známka 
Európy s kresťanskou tematikou,...  

zapísal: Otto Gáťa 
 
 

Správa o činnosti SSG za obdobie 10.10.2015 –18.10.2019 
 

V tomto funkčnom období vedenie SSG pracovalo v zložení: 
- predseda: Ján Vallo, Trenčianska Teplá 
- podpredseda: Hubert Dobál, Košice 
- tajomník: Katarína Vydrová, Ivanka pri Nitre 
- hospodár: Ľuba Tarabová, Považská Bystrica 
- kronikár: Jozefína Iglárová, Hlohovec 
- revízor: Ladislav Vačko, Považská Bystrica, (Stanislav Zahorňacký, Malé Lednice) 

- Uskutočnilo sa 8 stretnutí SSG (Nitra, Bytča, Trenčianska Teplá, Starý Smokovec, 
Močenok, Topoľčany, Hlohovec a Prešov). Každý rok sú dve stretnutia SSG.  

- V tomto období sa vydalo 19 čísel informačného bulletinu Sv. Gabriel o celkovom 
počte 468 strán (+44 strán príloh). Informačný bulletin je štvrťročníkom (v rokoch 2016 
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a 2017 bolo až 5 čísel) s minimálnym rozsahom 24 strán. V roku 2016 sme si 
príležitostnou poštovou pečiatkou pripomenuli XXV. ročník bulletinu. 
K publikačnej činnosti patrí i vydanie „SSG – filatelistická kronika 1992-2017“ 
k 25.výročiu vzniku SSG (184 strán). 

- Členská základňa ostala na 107 členov. Prihlásilo sa 11 členov a jeden obnovil 
členstvo; zomrelo 8 a odišli 4. Máme 96 členov zo SR, 7 z ČR, dvaja z Poľska a po 
jednom z Rakúska a z Nemecka. Vekový priemer členov SSG je 63,67 rokov (do 25 
rokov: 7 členov, 26-50: 10, 51-75: 66 a nad 75 rokov: 24 členov). 

- Koncom apríla 2017 sa v Dolnom Smokovci uskutočnilo slávnostné trojdňové stretnutie 
z príležitosti 25.výročia vzniku SSG, na ktorom sa zúčastnil i zástupca maďarských 
gabrielistov. Z príležitosti stretnutia bola uskutočnená i filatelistická výstava RELIGFILA 
v Poprade (28.4.-7.5.) a následne i v Spišskej Novej Vsi (17.5.-6.6.) a vydaná už aj  
spomínaná „Filatelistická kronika“. Tiež Slovenskou poštou bol vydaný celinový lístok s 
prítlačou a tri príležitostné poštové pečiatky (k stretnutiu i k výstavám). SSG dal 
zhotoviť pamätnú prítlač na PT Madona z Ľubice (200 kusov s podpisom rytca známky 
F.Horniaka)   

- Exponáty našich členov boli vystavované i na viacerých výstavách súťažných 
i nesúťažných v SR a tiež v zahraničí. Potešujúce je, že opäť stúpla kvalita exponátov 
(na súťažných výstavách boli i vyššie hodnotené). Vznikli i viaceré nové exponáty 
(M.Šajgalík).  

- Naši členovia usporiadali či iniciovali i viaceré nesúťažné výstavky (Nitra a okolie – 
Močenok, Bardejov,...) pri ktorých i prostredníctvom prednášok a besied propagovali 
kresťanskú filateliu.  

- Z iniciatívy SSG Slovenská pošta vydala niektoré poštové známky SR (100 rokov 
zjavení Panny Márie vo Fatime, 200.výročie narodenia A.Radlinského, 1.150.výročie 
uznania slovanského liturgického jazyka, 200.výročie Prešovskej gréckokatolíckej 
eparchie /ikona Krásnobrodskej Bohorodičky/, 200.výročie piesne Tichá Noc /Vianoce 
2018/, 400.výročie smrti sv. Košických mučeníkov) a tiež príležitostné poštové lístky 
(25.výročie vzniku SSG, bl. Titus Zeman). 

- Z aktivity našich členov boli realizované i mnohé súkromné prítlače s kresťanskou 
tematikou (Močenok, Trenčín). 

- Tiež z aktivity našich členov sa používali mnohé príležitostné pečiatky k rôznym 
kresťanským výročiam a udalostiam. 

- Podieľali sme sa na organizácii inaugurácií známok Matej Hrebenda, 100 rokov zjavení 
Panny Márie vo Fatime, 200.výročie narodenia A.Radlinského, 400.výročie smrti 
sv. Košických mučeníkov. Naši členovia sa aktívne zúčastňujú i na ďalších  
inauguráciách známok. 

- Zaregistrovali sme sa ako poberatelia 2% z dane z príjmu (2015 /1.108€/, 2016 /921€/, 
2017 /905€/ a 2018 /527€/). 

- Snažíme sa stále aktualizovať našu webovú stránku. 
- Mnohí naši členovia sú členmi ZSF, kde sa aktívne podieľajú na práci a tiež propagujú 

kresťanstvo pomocou poštovej známky (predseda SSG sa ako hosť zúčastnil 1. a 2. 
snemu ZSF – ako delegáti boli i viacerí členovia SSG). Pravidelne sa zúčastňujú naši 
členovia na Dňoch filatelie Slovenska i Dni poštovej známky a filatelie. Niektorí naši 
členovia boli či sú i vo funkciách ZSF (D.Birčák, M.Šajgalík) a KF.  

- Viacerí naši členovia sú i členmi SFA. Z príležitosti 25.výročia SSG predseda SSG 
dostal cenu SFA.  

- Veľmi významnou zložkou v činnosti SSG sú i zahraničné aktivity: 
- 5 členovia SSG sa zúčastnili na XVI. Svetovom kongrese Weltbund St. Gabriel 

v Admonte Rakúsko (jún 2019), kde bol predseda SSG zvolený za viceprezidenta 
Weltbund St. Gabriel.  

- Účasť našich členov na stretnutiach zahraničných spoločenstiev Sv. Gabriel – 
Rakúsko, Poľsko. 
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- Živý kontakt so zahraničnými spoločenstvami udržujeme i prostredníctvom výmeny 
časopisov. My posielame náš bulletin (elektronicky) a dostávame časopisy z Poľska, 
Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie a elektronicky z Talianska, Švajčiarska, 
Maďarska, Belgicka, Holandska. 

- Nezanedbateľné sú písomné kontakty ale i osobné stretnutia jednotlivých našich 
členov s členmi zahraničných spoločenstiev. 

- Záverom budem konštatovať to, čo som povedal v správe pred štyrmi rokmi, že mnohé 
veci by sa dali ešte vylepšiť, no treba si uvedomiť, že aj v SSG „starneme“ (ja už tiež 
som dôchodca). Podobne, ako v iných zberateľských odboroch medzi mládežou nie je 
moc veľký záujem a žiaľ často ho nemá ani kto podchytiť, lebo tí, ktorí pracujú sú 
väčšinou vyťažení od rána do večera a i medzi dôchodcami je ešte veľa pracujúcich 
a možno viac takých, čo už sú jednoducho „zodraní“ a niektorí už i sami odkázaní na 
pomoc druhých. Chcel by som poďakovať všetkým členom SSG, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali v tomto funkčnom období na všetkých spomínaných aktivitách (od 
funkcionárov, cez pisateľov, organizátorov, sponzorov,... až nie na poslednom mieste 
po tých, ktorí to sprevádzali modlitbou). Celkovo by som zhodnotil toto funkčné 
obdobie kladne a dúfam, že i v ďalších rokoch bude vidieť našu činnosť vo filatelii 
i v evanjelizácii. V nasledujúcom období máme pred sebou oslavy 30.výročia vzniku 
SSG. Pre členov SSG by to mala byť príležitosť na posilnenie spoločenstva 
a popozerať sa možno aj po omladine. Bolo by treba zorganizovať opäť súťažnú 
výstavu (možno ako sprievodná akcia osláv) – treba sa zamerať na vznik nových 
exponátov a tiež na stále zlepšovanie ich kvality. Čo najviac ponúknuť exponáty na 
propagačné výstavky (v spolupráci s farnosťami či obcami robiť malé výstavky 
z príležitosti napr. nejakých výročí). Možno, že by bolo treba i pouvažovať o možnosti 
väčšej ponuky filatelistického materiálu (kolovanie či ponuka cez internet?). Tých 
možností a výziev je iste dosť... a ak každý podľa možnosti dáme ešte niečo „zo seba“, 
tak by sme sa nemali báť o budúcnosť SSG. 

Novému vedeniu prajem veľa elánu, sily a hlavne Božie požehnanie. 
                        Ján Vallo, predseda SSG 

 
 

Košickí  mučeníci  a uvedenie známky v Trnave 
      

Slovenská pošta a.s., vydala 6.septembra príležitostnú poštovú známku 
400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov, ktorej uvedenie sa 
uskutočnilo v Trnave v Malom Berlíne v Nádvorí v stredu 11.septembra. Možno sa niekto 
spýta, prečo sa táto známka uvádzala v Trnave, keď  ide o košických mučeníkov? 
Odpoveď je jednoduchá. Preto, že s týmito mučeník-
mi má naše mesto veľa spoločného. V roku 1619 sa 
vzbúrili proti katolíckemu rakúskemu cisárovi Ferdi-
nandovi II.  protestanti v Čechách, na Morave a 
v Sliezsku a spojili sa s uhorskými protestantmi. 
Povstalci na čele s Jurajom Rákocim vtiahli 
3.septembra do Košíc. Tu chytili  troch jezuitských 
kňazov - Mareka Križina, Melichara Grodzieckého 
a Štefana Pongrácza, ktorých sem pred 400 rokmi v období nábožne-
ských sporov medzi katolíkmi a protestantmi priviedlo plnenie cirkevných 
záležitostí.  Mestská rada ich bez procesu odsúdila na smrť.  Títo volili radšej smrť, akoby 
sa vzdali svojej katolíckej viery a odmietli protestantizmus.  
      Marek  Križin  prišiel v roku 1616  do Trnavy, kde mu arcibiskup Mikuláš Oláh zveril 
funkciu ostrihomského kanonika a profesora a riaditeľa kapitulskej školy. O dva roky sa 
stal správcom opátstva v Krásnej n/Hornádom. 
      Po krutom mučení boli všetci traja najskôr pochovaní v Hertníku, až arcibiskup 
Peter Pázmaň dal ostatky mučeníkov previezť v roku 1635 do Trnavy v čase vzniku 
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Trnavskej univerzity. Grófka Katarína 
Forgáčová ich dala zabaliť do purpuru 
a uložila ich do cínovej rakvy. Ostatky 
najskôr umiestnili v Kláštore klarisiek 
(dnes Západoslovenské múzeum), kde 

bola predstavenou grófkina dcéra Mária. Po zrušení kláštora boli 
ostatky mučeníkov prevezené do Kostola sv. Anny v Trnave 
(uršulínsky).  Záujem o mučeníkov oživili jezuiti, ktorí sa po obnove 
rehole vrátili do Trnavy v roku 1853.  Páter Jozef Boero v roku 1855 
predložil listy týkajúce sa kanonizácie svätcov a 15.januára 1905 

ich pápež Pius X. vyhlásil za blahoslavených. 21.augusta 1905 sa uskutočnilo delenie ich 
ostatkov. Z poverenia ostrihomského arcibiskupa Klaudia Vasariho po jednej kosti z 
ramena každého mučeníka vložili do relikviárov a odoslali do Ríma. 3.septembra 1905 sa 
v  Kostole sv. Anny konala pontifikálna sv. omša a  po nej biskup dr. Kohl  otvoril rakvu a 
lebky Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckého s niekoľkými menšími kosťami 
odovzdal do opatery Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Pošta Trnava 1 na Trojičnom 
námestí používala k uvedeniu známky príležitostnú poštovú pečiatku, v ktorej je 
zobrazený Jezuitský  kostol  ako miesto slávnostného uvedenia známky a uloženia 
ostatkov svätcov Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckého v jezuitskom Kostole 
Najsvätejšej Trojice pod sklom na bočnom oltári Panny Márie. Menšie ostatky boli 

prevezené do Košíc, kde boli uložené v Premonštrátskom kostole 
a neskôr ich preniesli do Dómu sv. Alžbety. Časť ostatkov 
Melichara Grodzieckého bola odoslaná do poľského Tešína, do 
jemu zasvätenej  kaplnky. Lebku Mareka Križina preniesli do 
ostrihomskej katedrály. Menšie ostatky odovzdali arcibiskupskému 
chrámu v Záhrebe a časť  poslali aj do Chorvátska, do rodiska 
blahoslaveného – do Križevca. Za svätých boli vyhlásení pápežom 
Jánom Pavlom II. počas jeho návštevy Slovenska dňa 2.júla 1995 
na košickom letisku.  
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  A nová poštová známka má  ďalšiu súvislosť s Trnavou. Výtvarný návrh na 
známku od akademického maliara Mariána Čapku a Mgr. art. Jozefa Česlu bol 
inšpirovaný ilustráciou z knihy Gabriela Hevenesiho Ungaricae Sanctitatis Indicia (Dôkazy 
svätosti Uhorska), ktorá bola vydaná v roku 1737 v Trnave. V knihe je 53 medirytinových 
ilustrácií viedenských rytcov Johanna Jacoba Hoffmanna a Johanna Sigismunda Schotta. 

Pred uvedením známky slávnostne celebroval sv. omšu v ušulínskom Kostole  
sv. Anny vdp. Ján Vallo, ktorý v homílii zdôraznil ich vernosť svojmu povolaniu. 
          Na začiatku slávnostného  uvedenia známky k  400.výročiu mučeníckej smrti troch 
svätých košických mučeníkov si účastníci vypočuli báseň Martýri viery - v podaní 
samotnej autorky Márie Kutákovej - Opatovskej. Košickým mučeníkom sa vo svojej 
tvorbe venovala aj trnavská poetka Margareta Partelová, ktorej zbierka básní pod názvom 
Perly v prsteni obsahuje i kaligramy venované trnavským kostolom sv. Anny a Najsvätej-
šej Trojice. Medzi účastníkmi boli zástupkyňa MDVRR SR Jarmila Brichtová (sekcia 
elektronických komunikácií a poštových služieb), Slovenskú poštu, a.s., zastupoval 
vedúci POFIS Bratislava Martin Vančo, za Spoločenstvo Sv. Gabriel bol prítomný 
vdp. Ján Vallo, predseda SSG ako aj členovia SSG, členovia SJ a sestry komunity 
uršulínok, ktorí majú v opatere ostatky svätcov Štefana Pongráca, Mareka Križina 
a Melichara Grodzieckeho. Prítomní boli aj predsedovia KF zo Slovenska, členovia MS a 
ďalší filatelisti a záujemcovia o históriu z Nitry, Žiliny, Trenčína, Brezovej p/Bradlom 
a iných miest. Osobitne sme sa potešili účasti autora výtvarného návrhu známky akad. 
mal. Mariana Čapku, ktorý rozdal veľa autogramov na FDC aj CM.                                            

 
Príhovor o tragických udalostiach v Košiciach pred 400 rokmi a o živote sv. Košic-

kých mučeníkov – členov SJ, o súvislosti s Trnavou predniesol páter Martin Halčák  SJ. 
Poštovú známku z odborného a filatelisticko-poštového hľadiska predstavil vedúci POFIS  
Martin Vančo. Autor akad. maliar Marian Čapka informoval, ako pristúpil k výtvarnému 
spracovaniu tejto známky. Predseda KF 52-20 Trnava M.Baluška odovzdal autorovi 
známky kyticu kvetov ako prejav vďaky Trnavčanov za ďalšie tirnavikum.  P. Halčák SJ  
vzápätí požehnal známku a zaželal jej úspešnú púť medzi ľuďmi. 

Prítomní na uvedení známky hojne využívali služby Pošty Trnava 1 – predaj FDC a  
príležitostnú poštovú pečiatku, v ktorej je zobrazený Jezuitský kostol ako miesto  uloženia 
ostatkov svätcov Štefana Pongráca a Melichara  Grodzieckého. 

   Mgr. Ján Mička 
 
 

Kardinál Mindszenty József  - Boží služobník 
 

Kongregácia pre kauzy svätých vo februári 2019 vydala dekrét, na základe ktorého 
bol priznaný titul ctihodného Božieho služobníka kardinálovi Józsefovi Mindszentymu 
(1892-1975), ostrihomskému arcibiskupovi a prímasovi Maďarska, ktorý sa stal symbolom 
vernosti Cirkvi zoči-voči represiám komunistického totalitného systému. 
      Kardinál Mindszenty József, rodným menom Pehm József sa narodil 
v Csehimindszent, vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Za kňaza bol vysvätený v roku 1915 
v katedrále v Szombathelyi. V roku 1944 ho pápež Pius XII. menoval za veszprémskeho 
biskupa. Počas vojny protestoval spolu s ostatnými biskupmi proti prenasledovaniu židov, 
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zakázal slúžiť sväté omše pri príležitosti prevzatia moci maďarskými fašistami, za čo bol 
krátko po menovaní za biskupa uväznený. V roku 1945 sa vrátil do biskupského úradu vo 
Veszpréme. 

      Po smrti ostrihomského arcibiskupa bol menovaný za ostrihomského arcibiskupa 
a v roku 1946 za kardinála. V roku 1945 arcibiskup Mindszenty v pastierskom liste odsúdil 
„marxistické zlo“. V decembri 1948 ho zatkli a uväznili. Na základe falošných obvinení ho 
vo vykonštruovanom procese odsúdili na doživotie. 
       Počas maďarskej revolúcie v roku 1956 ho vyslobodili a po potlačení revolúcie 
našiel azyl na Americkom veľvyslanectve, kde sa zdržiaval do roku 1971, keď mohol 
opustiť krajinu a odsťahovať sa do Viedne. Tam zomrel v roku 1975. Jeho posledná vôľa 
bola, byť pochovaný v maďarskej kaplnke v Mariazelli. V roku 1991 bol počas 
slávnostných ceremónií uložený na večný odpočinok do krypty v ostrihomskej Bazilike.  

      Maďarská 
pošta vydala v ro-
ku 1991 celinovú 
obálku s prítlačou 
a v r.1992 pri prí-
ležitosti 100.výro-
čia narodenia 
kardinála Mind-
szentyho známku 
Mi – 4189. 

                         
Katarína Vydrová 
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 Vincent Hložník (1919-1997) – storočnica narodenia 
 

Národný umelec Vincent Hložník patril 
ku generácii nadrealistov.  Stal sa legendou, 
ojedinelým zjavom. Pre slovenské umenie je 
jediný a neopakovateľný. Svojou prácou bol 
taký posadnutý, že kritizoval aj svojich 
žiakov. Hovorieval: "Tvrdá rehoľa prináša 
stúpencom sladké plody." Albín Brunovský 
ho nazval očarujúcim zjavom, ktorý zaujal 
svojou charizmou. "Keď niekam prišiel, tak 
bolo cítiť, že prišiel niekto..." Hložníkova 
grafická tvorba, ktorá sa vyvíjala paralelne s maliarskou, znamená v dejinách 

slovenského výtvarného umenia mimoriadny 
prínos. Na "Hložníkovej grafickej škole" umelecky 
vyrástli viaceré generácie mladých grafikov. Vo 
svojej maliarskej tvorbe nadväzoval na symboliz-
mus Cypriána Majerníka (boli si ľudsky blízki) a vo 
voľnej grafike na expresívnosť i humanizmus Kolo-
mana Sokola. Jeho mnohotvárne a pozoruhodne 
rozsiahle dielo patrí svojim významom k vzácnym 
hodnotám slovenského výtvarného umenia. Toho 

roku uplynulo 100 rokov od narodenia maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga V.Hložníka. 
Vincent Hložník sa narodil 22.októbra 1919 vo Svederníku 

pri Žiline. Z piatich detí bol najstarším. Jeho súrodencom bol aj 
maliar Ferdinand Hložník (1921-2006, zaslúžilý umelec). Už ako 
chlapec rád kreslil a v štrnástich rokoch si už zvolil autorský podpis. 
V roku 1933 začal študovať na žilinskom reálnom gymnáziu, kde ho 
učil kreslenie prof. Zdeněk Balaš. Ten v ňom hneď objavil talent 
a nasmeroval ho na dráhu výtvarného umelca. 

Jeho výrazný talent presvedčil aj porotu na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe, 
kde ho prijali v roku 1937. V oddelení dekoratívnej a monumentálnej maľby boli jeho 
profesormi František Kysela a Josef Novák. Veľa kreslil aj nad rámec školských 
povinností, neustále ho inšpirovalo pražské mestské prostredie. Štúdium ukončil v roku 
1942 a hneď v tom istom roku mal aj prvú výstavu na Slovensku v bratislavskom Dome 
umenia. Vincent Hložník ukázal niečo nové. Kompozíciu v disharmóniách, obnažil 
anatómiu figúr, deformoval kĺby, nadsadzoval figúry.  

Už ako devätnásťročný študent sa zaujímal o prácu 
ilustrátora v Matici slovenskej v Martine. Ako prvé pokusné 
ukážky poslal ilustrácie ku Kremnickým povestiam. Jeho 
kresby zaujali, a tak s ním MS nadviazala spoluprácu. 
Hložník v Prahe študoval za dosť nepriaznivých finančných 
podmienok. Požiadal Maticu o podporu. Tá mu 
dvojtýždenne posielala 250 korún ako pôžičku, ktorú mal 
vrátiť z honorárov, keď nastúpi na miesto grafika. Ponúkla 
mu aj peniaze na návrat domov. Hložník sa oženil so 
svojou spolužiačkou Vierou Horákovou a usadili sa 
v Martine. V MS ilustroval množstvo literárnych predlôh 
a časopisov pre deti (Slniečko a i.). Absolvoval študijné 
pobyty v Taliansku (1948), ZSSR (1954), Holandsku 
(1956), Maďarsku a Francúzsku (1957), Mexiku (1958), 
Nemecku (1959) a Poľsku (1960).  

Na základe listu a prosby Rudolfa Pribiša (sochár, vysokoškolský pedagóg, rektor 
Vysokej školy výtvarných umení - VŠVU) sa Vincent Hložník rozhodol presťahovať do 
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Bratislavy. V roku 1952 začal vyučovať na VŠVU. Bol vedúcim Oddelenia voľnej grafiky 
a knižnej ilustrácie, jeden rok aj vedúci Oddelenia monumentálneho maliarstva. V rokoch 
1955–1959 bol prorektorom školy. V roku 1958 ho vymenovali za profesora, v rokoch 
1960–1964 sa stal rektorom. Od roku 1970 bol Hložník perzekvovaný komunistickým 
režimom, pretože nesúhlasil so vstupom okupačných vojsk do Československa (1968). 

V roku 1972 musel školu opustiť. Stal sa z neho nezamestnaný umelec. Dostal 
však zaujímavú ponuku od kňaza Štefana Račeka vymaľovať kostol sv. Michala 
v Dolnom Hričove. Ponuku prijal napriek tomu, že iní umelci to pred ním odmietli. 
V priebehu desiatich rokov sa v tejto sakrálnej pamiatke zo 14.storočia dorábali vitráže, 
mozaiky a hlinená terakota. Kostol sa preslávil ako unikátne dielo a dostal čestný 
prívlastok slovenská Sixtínska kaplnka. 

V 70. a 80.rokoch 20.storočia kreslil Hložník návrhy na vitráže v štýle kubizmu. Sú 
inštalované vo viacerých slovenských kostoloch (Považská Bystrica, Ivanka pri Dunaji, 
Zborov a i.) Jeho vitráže sú aj na Najvyššom súde v Bratislave. K sakrálnym témam sa 
dostal aj ilustrovaním Biblie 2000 (1998). 

Osobitné postavenie v Hložníkovom diele má ilustrácia. Ilustroval okolo tristo kníh, 
najmä pre deti (Dobšinský: Prostonárodné slovenské povesti, Mária Rázusová-
Martáková: Pod belasou oblohou, Hans Christian Andersen: Rozprávky, Charles Dickens: 
Príhody Olivera Twista, Príbehy tisíc a jednej noci a mnohé ďalšie), ale aj literatúru pre 
dospelých: Ján Kostra: Ave Eva, Ladislav Novomeský: Vila Tereza, Michail Šolochov: 
Tichý Don, Janko Jesenský: Národu a i. 

Námetovo nebolo jeho tvorbe nič cudzie. Od literárno-ilustračných motívov, cez 
každodenné scény zo života, až po fantazijné, symbolické a duchovné zápasy. Témy 
siahajú od vojnových výjavov cez cirkusantské scény po zobrazenia ľudí pri práci. 
Sústreďoval sa však na vyjadrenie ťaživých životných pocitov. Svoje dielo kategorizoval 
do výtvarných cyklov. Vytvoril litografický cyklus Človek, Fašizmus, Povstanie, Transport, 
cyklus drevorytov Atómový teror, či sériu obrazov Storočie malomocných a cyklus kresieb 
k Ústave. V nemalej miere sa tiež podieľal na známkovej tvorbe.  

Hložník mal nespočetné množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma 
a v mnohých krajinách Európy, Ameriky a Ázie. Slovenské galérie sa k dielu Vincenta 
Hložníka vracajú. Hložník daroval Slovenskej republike sto obrazov zo svojho 
celoživotného diela na národný poklad. Jeho želaním bolo, aby tento unikátny dar 
spravovala Matica slovenská. V roku 2009 darovala rodina V. Hložníka Žilinskému 
samosprávnemu kraju jeho 799 diel a v Považskej galérii umenia otvorili stálu expozíciu 
jeho tvorby. 

Vincent Hložník bol členom Spolku slovenských výtvarných umelcov, Spolku 
výtvarných umelcov Mánes, Skupiny výtvarných umelcov 29.augusta, Spolku umelcov 
a priateľov grafiky, neskôr Ústredného výboru Zväzu čs. výtvarných umelcov, predsedom 
Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Slovenskej výtvarnej únie. 

Za svoje dielo získal V. Hložník viacero prestížnych ocenení, medzi inými hlavnú 
cenu Brightovej nadácie na Bienále v talianskych Benátkach (1958), Cenu Cypriána 
Majerníka (1962), Zlatú medailu na 1.bienále grafiky v bulharskej Varne (1981), Cenu 
vydavateľstva Mladé letá za ilustrácie (1983), Rad Tomáša Garrique Masaryka III. 
triedy (1991). V roku 1992 mu udelila medzinárodná porota cenu Prix d'honneur za 
grafiku. 

Vincent Hložník zomrel 10.decembra 1997 v Bratislave vo 
veku 78 rokov. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slo-
venského výtvarného umenia, generácie umelcov druhej svetovej 
vojny, mladej avantgardy.  
 V známkovej tvorbe Hložník debutoval známkou k 500.výro-
čiu Akademie Istropolitana (1965). Nasledovali známky: 
- 1966: pamätné miesta a kultúrne pamiatky (4 známky) 
- 1967: mestá (2 známky) 
- 1968: Liptovský Mikuláš (1 známka) 
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- 1968: 120.výročie Slovenského povstania 1848 (2 známky) 
- 1969: 50.výročie UK Bratislava (1 známka) 
- 1969: 25.výročie SNP a bojov pri Dukle (2 známky)  
 V roku 1969 v emisii Umenie mu vyšla známka 
s reprodukciou jeho obrazu „Ukrižovanie“ z roku 1950. 
 Po roku 1970 už mu vychádzali známky len veľmi 
zriedkavo, lebo bol v nemilosti súdruhov z KSČ. Napriek 
tomu však ešte vyšlo 6 známok: 
- 1976: 1.výročie Konferencie o bezpečnosti a spolupráci 
v Európe – Helsinki (malý TL) 
- 1978: 60 rokov ČSSR (1 známka) 
- 1979: 30 rokov svetového a československého mierového 
hnutia (1 známka) 

  50 rokov Symfonického orchestra Čs. rozhlasu 
v Bratislave (1 známka) 
- 1980: 60 rokov Slovenského národného divadla (1 známka) 
- 1988: 70 rokov ČSSR (1 známka) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hložník v známkovej tvorbe Česko-slovenska nemohol priamo zobraziť nábožne-
ský motív – vtedajší režim to nedovoľoval – ale napr. na známkach miest zobrazil kostoly 
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(Skalica, Prešov, Olomouc, Náchod) a tiež jeho známky zobrazujú národné udalosti 
a významné výročia. Jedine známka z edície Umenie – 1969 má krásny náboženský 
motív – ukrižovanie.  
 V známkovej tvorbe Slovenskej republiky sa Hložník prezentoval len jednou 
známkou - 1994: „Nad tatrou sa blýska...“ (známka v hárčekovej úprave).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeho dielu však Slovenská pošta venovala viacero známok: 
- 1994: Umenie (obraz „Býci“) 
- 1997–99: Duchovná obnova (3 známky)  
- 2007: Veľká Noc 
- 2019: Deň poštovej známky: Vincent Hložník (1919-1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spracoval: JV 
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 Kardinál Zenon Grocholewski 
 
 Kardinál Zenon Grocholewski, emeritný prefekt kongregácie pre katolícku výchovu, 
tiež protektor poľského Klubu „Swiety Gabriel“ (spolužiak a osobný priateľ predsedu 
poľských gabrielistov Bogdana Michalaka) a ktorý viackrát navštívil aj Slovensko (hlavne 
v rámci každoročných sympózií kánonického práva na Spišskej Kapitule) sa v októbri 
dožil 80 rokov.  

 Kardinál Zenon Grocholewski je synom Veľkopoľskej zeme. Narodil sa 11.októbra 
1939 v Bródkach pri Poznani v Poľsku v prvých dňoch Druhej svetovej vojny. Jeho rodičia 
museli opustiť domov. Utekali pred nacistickými vojskami. Zenon sa narodil u cudzích 
ľudí. Neskôr za stalinovskej éry jeho otec, statočný obchodník, bol odsúdený ako 
nepriateľ ľudu a istý čas bol aj vo väzení. Rodina prežila vďaka žičlivosti dobrých ľudí. 
Malý Zenon rád miništroval. Stretával sa s dobrými, horlivými kňazmi a v tom čase sa aj 
v jeho srdci zrodila túžba stať sa kňazom. V roku 1953 vstúpil do nižšieho seminára vo 
Wolsztynie a v roku 1957 začal filozoficko–teologické štúdiá v Arcibiskupskom seminári 
v Poznani. Kňazskú vysviacku prijal z rúk poznanského arcibiskupa Antona Baraniaka 
v roku 1963. Na primičné obrázky si dal vytlačiť pokorné slová sv. Jána Krstiteľa: Illum 
oportet crescere – On musí rásť (Jn 3, 30) a tieto slová ako životné heslo ozdobujú aj 
jeho kardinálsky erb. 

Po vysviacke novokňaz Zenon pracoval tri roky vo farnosti pri kostole Krista 
Vykupiteľa v Poznani. Arcibiskup Baraniak v mladom zapálenom kňazovi vybadal veľký 
talent a v roku 1966 ho poslal na štúdiá kánonického práva na slávnu Gregorovu 
univerzitu v Ríme. A tu sa začína jeho príprava na službu univerzálnej Cirkvi, ktorá trvá 
bez prerušenia dodnes. Začal sa umenšovať, aby v ľudských srdciach mohol vzrastať 
Kristus. Od októbra 1972 poslušne prijal miesto notára v Najvyššom tribunáli Apoštolskej 
signatúry. V roku 1980 sa stal kancelárom, o dva roky sekretárom a naostatok 4.októbra 
1998 už ako arcibiskup prefektom Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Súčasne 
sa stal predsedom Kasačného súdu Vatikánskeho štátu. Podieľal sa na príprave Kódexu 
kánonického práva, ktorý bol promulgovaný 25.januára 1983. 

Významná etapa v jeho živote sa začala 21.decembra 1982. V tento deň ho 
sv. Ján Pavol II. povýšil za titulárneho biskupa Agropoli a 6.januára 1983 ho konsekroval. 
15.novembra 1999 bol vymenovaný za prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu 
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a počas konzistória, ktoré sa konalo dňa 21.februára 2001 bol povýšený do hodnosti 
kardinála. Po smrti pápeža Jána Pavla II. aj po odstúpení pápeža Benedikta XVI. sa v 
súlade s pravidlami rímskej kúrie vzdal svojho úradu prefekta, v oboch prípadoch však v 
ňom bol opätovne potvrdený. Ako volič sa zúčastnil konkláve v rokoch 2005 aj 2013. Dňa 
31.marca 2015 pápežom Františekom bol vymenovaný za jeho nástupcu taliansky 
kardinál Giuseppe Versaldi, čím sa kardinál Grocholewski stal emeritným prefektom 
Kongregácie pre katolícku výchovu.   

V strede záujmu kardinála Zenona Grocholewského vždy bol a je veriaci človek  
a rodina založená na manželstve muža a ženy. Sám kardinál sa vyslovil, že každú rodinu 
vníma s takou láskou ako svoju vlastnú rodinu. Na Slovensku navštívil viacero farností, 
stretol sa s veriacimi a predniesol im homílie po slovensky. Mesto Levoča, ktoré účastníci 
sympózií kánonického práva pravidelne navštevovali, udelilo mu v roku 1997 na znak 
priateľstva a ocenenia jeho príspevku pre rast kultúry a vzdelanosti čestné občianstvo. 
V roku 2000 dostal Veľkú medailu sv. Gorazda za jeho zásluhy na poli šírenia vedy na 
Slovensku a o Slovensku. V roku 2002 Univerzita Komenského v Bratislave a v roku 2013 
Katolícka univerzita v Ružomberku mu udelila titul doctor honoris causa. 

K jeho osemdesiatinám Poľská pošta vydala vkusnú „beznominálnu kartu“ a v Poz-
nani používala príležitostnú poštovú pečiatku. Tiež boli vydané i personalizované známky. 

Pamätajme na neho v modlitbách a vyprosujme veľa zdravia a Božie požehnanie 
ešte do ďalších rokov jeho života. Ad multos annos!  

JV 
 

 
  ATHOS - mníšsky štát Svätého vrchu  

 
O existencii Athosu som tak, ako asi mnoho filatelistov, dlho netušil. Až keď mi 

jeden zberateľ koncom roka 2016 ponúkol na výmenu nové grécke známky, vydané 
výlučne pre Horu Athos, začal som pátrať o dejinách a filatelistickej histórii tohto 
unikátneho mníšskeho miništátu na severe Grécka. V nasledujúcich riadkoch predstavím 
stručnú históriu, známkovú tvorbu a zaujímavosti o Athose. 

Svätá hora Athos, (Autonómny mníšsky štát 
Svätého vrchu, Αὐτόνομη Μοναστικὴ Πολιτεία Ἁγίου 
Ὄρους) je autonómna mníšska republika, nachádzajúca sa 
v južnej časti malého polostrova Athos na severe Grécka v 
oblasti Chalkidiki. Je pomenovaná podľa Svätého vrchu 
Athos (grécky Agion Oros Athos), vysoký 2 033 m n. m., 
nachádzajúci sa v južnej časti polostrova. Rozloha 
mníšskej republiky je 336 km², nachádza sa tu 20 
samosprávnych kláštorov, tzv. monastierov. Počet 
obyvateľov, takmer výlučne mníchov, je 1 811 (podľa 
sčítania z roku 2011). Hlavné a administratívne centrum je 
mestečko Karyes (163 obyvateľov, r. 2011), ďalšie mestečko na Athose je prístav Dafni 
(podľa sčítania z roku 2011 nemal v Dafni nikto trvalý pobyt).  
Štátne zriadenie: Autonómna teokratická republika v rámci  Grécka 
Oficiálna mena: 1 euro (EUR) / 100 centov  

Stručná história: Prví pustovníci sa na Athose usadili už v 9.storočí a v roku 963 
založili prvý monastier. Na prelome 13. a 14.storočia vznikol v mníšskom prostredí 
Athosu tzv. hesychazmus, určujúci smer celej východnej kresťanskej mystiky. Po páde 
Byzantskej ríše ostal Athos pod ochranou tureckého sultána a ruského cára. V roku 1783 
vznikla nová ústava, ktorá je platná dodnes. Od roku 1921 je Athos pod ochranou 
Grécka, od roku 1926 je jeho súčasťou. 

Známková tvorba: V posledných rokoch 19.storočia bol v meste Karyes na 
Athose zriadený poštový úrad, ktorý spravovala Ruská poštová služba v Levante (v 
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Osmanskej ríši). Poštu prepravovala Ruská paroplavebná a obchodná spoločnosť, pre 
zberateľov je známe označenie "ROPIT" (rus. Ρ.Ο.П.и.Т.). Používali sa ruské známky s 
pretlačou osmanskej meny (hodnoty v para alebo piastroch). V rokoch 1909 a 1910 bolo 
vydaných 16 známok s pretlačou „Mont - Athos“ a „С.Афонь.“ 

V roku 1915, počas Prvej svetovej vojny, uvažovali spojenecké vojská nad 
okupáciou Athosu a zároveň navrhli aj sériu známok, ktorá sa mala používať. Známky 
však nikdy neboli pustené do obehu, ako aj grécke pretlače z roku 1916. Následne sa na 
Athose používali grécke známky. 

Od 12.mája 2008 začala Grécka pošta vydávať poštové známky pre Athos 
(nápis Agion Oros Athos, Hellas) ktoré sa môžu používať iba na poštách v Karyes a 
Dafni. Nové známky sa vydávajú v intervale 1–3 rokov. Najčastejšími motívmi sú athoské 
kláštory, mníšsky život, architektúra a výtvarné a ľudové umenie. Zatiaľ bolo vydaných 
214 emisií (do konca roka 2017), viaceré z nich by sa tematický hodili do zbierky 
nejednému „gabrielistovi.” 

Hneď ako som dostal grécke známky určené pre Athos, pripravil som si obálku a 
odoslal 9. januára 2017 do Karyes na opečiatkovanie. Dostal som ju späť za dva týždne. 
V lete 2017 som to zopakoval, tentokrát som posielal na opečiatkovanie analogické 
pohľadnice (carte maximum) a pomohol taktiež viacerým iným zberateľom k cennému 
filatelistickému suveníru.  

Použité poštové známky 
s nominálnymi hodnotami 0,30€, 
0,72€ a 0,50€ vydala grécka pošta 
spolu s 2 ďalšími známkami 
6.10.2016 v sérii Kamenné reliéfy. 

Na analogickej pohľadnici sa 
nachádza Kláštor svätého Pantaleó-
na, známy aj ako Russikón. Kláštor 
je predposledným v hierarchii 20 
kláštorov na Svätom vrchu Athos. 
Bol založený v 11.storočí, v roku 
1169 bol prenechaný ruským pravo-
slávnym mníchom. V súčasnosti je 
ich počet je približne 70 (rok 2016). 
Je zasvätený svätému Pantaleónovi. Svätý Pantaleón z Nikomédie bol lekár a mučeník, 
je uznávaný pravoslávnou, ako aj katolíckou cirkvou. Je patrónom lekárov, pôrodných 
asistentiek a pomocník opustených. V kláštore sa nachádza najväčší athoský zvon 
vážiaci 50 ton.  
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Práve kvôli ruskému pravoslávnému kláštoru sv. Pantaleóna často Athos 
navštevujú najvyšší ruskí predstavitelia, prezident Vladimír Putin ho navštívil už dvakrát. 

 

Adresy poštových úradov: 
Post office (Tachydromeío), 63086 KARYES, AGION OROS, GREECE 
Post office (Tachydromeío), 63087 Dafni, AGION OROS, GREECE 
Zaujímavosti o mníšskom štáte Athos: 

• Dostať sa na Athos, sa dá len po mori a je potrebné získať špeciálne vízum na 
návštevu. Volá sa diamonitrion, vybavuje sa niekoľko týždňov pred plánovanou cestou 
na polostrov a stojí okolo 30 EUR. Každý deň je v gréckej dedinke Ouranoupoli 
vydaných 100 povolení pre ortodoxných veriacich a 10 povolení pre neortodoxných. 
Odtiaľ premávajú trajekty do prístavu Dafni na Athose.  

• Podľa legendy navštívila horu Athos Panna Mária, vyhlásila ju za svätú a zakázala na 
ňu vstúpiť ženám aj živočíchom samičieho pohlavia. Táto tradícia sa dodržiava viac ako 
1000 rokov. Zákaz, ktorý v roku 1045 posvätil byzantský cisár Konstantinos 
Monomachos, sa aj dnes v mníšskom štáte starostlivo dodržiava. 

• Všetci mnísi majú grécke občianstvo. Z dvadsiatich veľkých kláštorov sú však tri 
obsadené inými národnosťami – jeden je srbský, jeden bulharský a jeden ruský. Odráža 
to medzinárodný charakter miesta, ktorý v minulosti poskytoval útočisko mníchom z 
celého Balkánu a Malej Ázie. 

• Mnísi sa riadia juliánskym kalendárom a ich deň sa začína západom slnka a nie o 
polnoci, ako je zvykom. 

• Na Athose sa nachádzajú významné stredoveké písomné a umelecké pamiatky. Mnohí 
mnísi aj reštaurujú umelecké diela.  

• Athos je od roku 
1988 na zozname 
Svetového kultúr-
neho dedičstva 
UNESCO. 

Michal Ignaťák 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
18.10.2019: Umenie: Ladislav Hudec 
- nominálna hodnota: 2,10€ 
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka  
- rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik  
- tlačiareň: PTC Praha, a.s.  
- technika tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii 
s ofsetom  
- náklad: 80.000 kusov  

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

Architekt Ladislav Eduard Hudec (8.1.1893–26.10.1958) sa narodil v rodine 
banskobystrického staviteľa Juraja Hudeca. Jeho meno bolo v rodnej krajine po dlhé 
obdobie neznáme. O jeho architektonickej činnosti a osobnostnom profile sa dozvedáme 
až v poslednom desaťročí. Po detstve prežitom v Banskej Bystrici a absolvovaní 
gymnázia začal v roku 1910 študovať architektúru na Technickej univerzite v Budapešti. 
Výučné listy v stavebných odboroch a univerzitné štúdium po prvýkrát využil pri realizácii 
Kúpeľnej kaplnky Panny Márie Kráľovnej vo Vyhniach (1913 – 1914). Krátko po vypuknutí 
1. svetovej vojny nastúpil na front ako dobrovoľník. 

Vojnové útrapy, zranenie, dlhodobé väznenie na 
Sibíri, podlomené zdravie a štátoprávne zmeny v rodnej 
krajine zmarili snahy mladého architekta o návrat. V roku 
1918 sa L. E. Hudec dostáva do koncesiami rozdeleného 
Šanghaja. Profesionálna zručnosť a osobnostné postoje 
mu umožnili rýchle uplatnenie v dynamicky sa rozvíjajúcej 
metropole. Po sedemročnej spolupráci s americkým 

architektom R. A. Currym sa L. E. Hudec v roku 1925 osamostatnil. 
Na piedestál rešpektovaného architekta ho vyniesli mnohé projekty, 
z ktorých najreprezentatívnejšia je výšková budova Park Hotel 
(1931–1934). Progresívnym technologickým prístupom a rešpekto-
vaním estetických požiadaviek klientov sa v Šanghaji podpísal pod 
takmer 400 projektov.  

Popri architektúre sa L. E. Hudec zaoberal štúdiom 
teológie, archeológie a na krátke obdobie pôsobil ako 
diplomat. Zmena spoločenskej situácie ho prinútila po 29 
rokoch prežitých v Šanghaji mesto v roku 1947 opustiť. 
Architektonická tvorba a životné etapy L. E. Hudeca boli 
silne ovplyvnené pohnutými dejinami 1.polovice 20.storo-
čia. Po dvoch rokoch strávených v Európe (Švajčiarsko, 
Taliansko, Grécko), počas ktorých sa podieľal na staveb-
ných úpravách Vatikánu a výskume hrobky sv. Petra, 
požiadal v roku 1950 Spojené štáty o politický azyl. 
L. E. Hudec žil pokojne s rodinou v meste Berkeley pri San 
Franciscu. Zomrel náhle na srdcový infarkt v roku 1958. 

Motívom poštovej známky je dom šanghajského 
obchodného magnáta D. V. Woo (Wu Tongwen) známa aj 
pod pomenovaním „Green House“ (1935–1938), ktorý patrí 
medzi vrcholné diela architekta L. E. Hudeca. Rezidenčná 
budova je skĺbením rozsiahleho typologického programu, technologických inovácií a 
estetiky funkcionalizmu. 
 Okrem FDC bolo vydané aj Ex Libris, kde je podobne ako na pečiatke FDC 
kaplnka vo Vyhniach. 
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8.11.2019: Vianočná pošta 2019 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,65€) 
- grafická úprava známky: doc. Pavel Choma akad. mal.   
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 200.000 kusov  

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

Vianočná pošta pre Ježiška je výnimočný projekt, ktorý organizuje Slovenská pošta 
v spolupráci s partnermi  a z ktorého sa stala neodmysliteľná súčasť obdobia spojeného s 
najkrajšími sviatkami roka. Vďaka Slovenskej pošte posielajú deti svoje tajné želania, 

predstavy o vysnívaných darčekoch, kresbičky či 
pozdravy Ježiškovi na adresu „Ježiško 999 99“. Od 
vzniku projektu dostal Ježiško viac ako 1,7 milióna 
listov od detí z celého sveta. Radosť a nadšenie detí 
vyčarí skutočná odpoveď od Ježiška spolu s 
prekvapením v obálke. Slovenská pošta každý rok 
ocení detského autora výnimočnej kresby venovanej 

Ježiškovi. Detská kresba sa stane predlohou vianočnej poštovej 
známky pre nasledujúci rok. Všetky informácie o Vianočnej pošte pre 
Ježiška sú na internetovej stránke 
www.vianocnaposta.sk.  

Námetom tohtoročnej príležitos-
tnej poštovej známky z emisného radu „Vianočná pošta“ 
sa po prvýkrát stal vianočný stromček, ktorého autorom je 
Maroš Chovanec z Dolných Kočkoviec. Motív dievčatka so 
snehuliakom na FDC nakreslil Emilián Lakatoš z Komárna. 
Predlohou vianočnej FDC pečiatky s vianočným darčekom 
sa stala kresba Veroniky Glovackej zo Stropkova. Všetky 
kresby vybrala Realizačná komisia známkovej tvorby z 
kresieb, ktoré poslali deti Ježiškovi spolu s vianočnými 
listami v roku 2018. Grafickú úpravu výtvarných návrhov 
zhotovil akademický maliar Pavel Choma. 

Tohtoročná emisia vychádza vo forme poštovej 
známky s personalizovanými kupónmi venovanými 25. 
výročiu projektu Dobrá novina realizovaného Hnutím 
spoločenstiev kresťanských detí (eRko), ktoré do súťaže o 
motív vianočnej poštovej známky zapojilo detí z Kene. 

 
8.11.2019: Vianoce 2019: Tradičné slovenské drotárstvo 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,65€) 
- grafická úprava známky: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,500.000 kusov  

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

Drotárstvo predstavuje unikátny výrobno-technický i umelecký fenomén, ktorému v 
dejinách svetovej materiálnej kultúry patrí jedinečné miesto. Hoci drôt ako polotovar 
využívali remeselníci v mnohých výrobných odvetviach na celom svete, slovenskí drotári 
k jeho spracovaniu pristúpili originálnym spôsobom a posunuli ho do oblasti úžitkovej 
výroby. Vyvinuli špecifické, zdanlivo primitívne, ale dômyselné a efektívne spôsoby práce, 

http://www.vianocnaposta.sk
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nenáročné na pracovné podmienky, 
nástroje a vybavenie. Drôt tvarovali a viazali 
ručne aj v období vyspelej dielenskej 
výroby, len pomocou niekoľkých druhov 
klieští, nepoužívali spájkované alebo 
zvárané spoje. Unikátna technológia im 

umožnila vykonávať remeslo kdekoľvek a v akýchkoľvek 
podmienkach a univerzálne variabilné pracovné postupy 
takmer neobmedzene rozširovali možnosti kovového 
vlákna. Drotárski majstri z neho dokázali vyrobiť takmer 

čokoľvek a bez problémov sa prispôsobovali trhu i požiadavkám zákazníka.  
V závislosti od krajiny, v ktorej slovenskí drotári pôsobili, produkovali neuveriteľne 

široký sortiment tovaru od kuchynského náradia, cez potreby pre vinárov, 
poľnohospodárov, kvetinárov, včelárov a rybárov, doplnky do bytov, reštaurácií, 
obchodov i výrobných prevádzok, až po detské hračky a záhradný nábytok. Drôtené 
výrobky sa stali v druhej polovici 19. a začiatkom 20.storočia mimoriadne obľúbeným 
obchodným artiklom. Predstavovali nový typ predmetov dennej potreby. Boli lacné, 
praktické, často aj viacúčelové, pôsobili ľahko, vzdušne a veľmi dekoratívne. Drôt 
umožňoval použitie množstva ozdobných prvkov, ktoré vychádzali nielen z archaických 
foriem, ale aj zo slovenskej ornamentiky, a ručná výroba im vtlačila pečať individuality i 
insitný pôvab. Dnes patria k najtypickejším slovenským remeselným a umeleckým 
produktom a sú inšpiráciou pre súčasné umenie, remeslo a dizajn vychádzajúce z 
národných prvkov. 

Dielo zobrazené na poštovej známke pochádza zo zbierok Považského múzea v 
Žiline a podľa starých vzorov ho zhotovil umelecký drotár Peter Hlavatovič. 

So známkou okrem FDC vychádza aj celinová pohľadnica a známkový zošitok. 
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Kronika SV.GABRIELA 
 
- v nedeľu 6.októbra 2019 vyhlásili v Talianskom 
Legnage už 37.ročník o najkrajšiu známku sveta 
s náboženskou tematikou za rok 2018. Zvíťazili dve 
známky: Brazília – Vianoce a Nemecko – Lübeckí 
mučeníci. Pri tejto príležitosti bola vydaná pekná 
pohľadnica „Zvestovanie“, ktorú namaľoval väzeň – 
umelec Stefano Piacentini na kus starého papiera. 
Pošta v Legnane používala i príležitostnú pečiatku.  

 
 
 
 
 
 

 
- pozdravy došli od našich rakúskych i talianskych gabrielistov 
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- a opäť aktivity z Močenka  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jesenný SBĚRATEL 2019 
 

I tento rok sme spolu s priateľmi po-
čas našej septembrovej dovolenky navštív-
ili medzinárodný zberateľský veľtrh SBĚ-
RATEL v pražských Letňanoch. Určite bolo 
čo pozerať, vystavovatelia ponúkali znám-
ky, mince, medaile, pohľadnice, minerály, 
vinily, žuvačkové obaly, autogramy. 

My sme si hneď ráno odstáli radu na 
českú 0 Euro suvenír bankovku s motívom 
Karlovho mosta, ktorá sa predávala po 
dvoch kusoch. Pekný motív potešil, ale rad nemal konca-kraja... Česká pošta (ČP) 
uviedla poštovú známku s motívom lietadla Lockheed Electra, ktoré v 30.rokoch minulého 
storočia používal obuvnícky podnikateľ Jan Antonín Baťa. Tento letúň bol vystavený 
v tesnej blízkosti výstaviska. Okrem toho, každý, kto v piatok alebo v sobotu zasielal 
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svoje zásielky cez špeciálnu schránku ČP, získal pekný kašet. Kúpili sme si aj ďalšiu 
vydanú príležitostnú dopisnicu k výstave PRAGA PICCOLA. Potom sme absolvovali 
inauguráciu dopisnice venovanej jednému z najúspešnejších českých futbalistov 

Vladimírovi Šmicrovi. ČP ďalej predstavila 
nový známkový aršík zo série „Ochrana 
prírody: Zoologické záhrady IV.“ Sprievod-
ným podujatím bola autogramiáda jeho 
tvorcov, manželov Knotkových a rytca 
Martina Srba. Česká mincovňa začala 
vydávať v tomto roku strieborné mince 
s vesmírnymi motívmi. K ich uvedeniu si 
pozvala kozmonauta Vladimíra Remeka. 
Záujem o jeho autogramy bol naozaj veľký. 
Zoznámili sme sa aj s uznávaným sloven-
ským autorom fantazijných bankoviek, 
pánom Matejom Gábrišom a s prekvapením 

sme zistili, že motocykle JAWA, ktoré sa 
vyrábali v Považskej Bystrici, oslávili tento rok 
90.výročie. Pri tej príležitosti p.Gábriš vydal 
dve 800-kusové série bankoviek s touto 
tematikou. Osobne nás však potešili viaceré 
stretnutia s našimi členmi, ktorí sa taktiež 
zúčastnili tohto obľúbeného podujatia. 

Ľuba Tarabová 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2019 ostalo nezaplatených ešte 20 príspevkov (ev. čísla): 32, 53, 70, 82, 
84, 87, 113, 123, 136, 141, 150, 161, 168, 172, 175, 176, 177, 182, 183, 185 

 Za rok 2020 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 10, 
13, 14, 19, 22, 29, 31, 40, 49, 52, 65, 66, 72, 77, 78; 88, 97, 99; 103, 104, 105, 106, 124, 
126,130, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 147, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 166, 
174, 178, 179; 180, 181, 184, 186, 190 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG – stav k 10.12.2019 

V našich radoch vítame jedného nového člena SSG: 

190. RUSNÁK Ján, 038 41 KOŠŤANY NAD TURCOM, č.p. 137 
 sv. Ján Pavol II., Cirkev v dejinách Slovenska, dejiny Slovenska 

Želáme mu hodne potešenia i poučenia z kresťanskej filatelie - veríme, že sa bude 
medzi nami dobre cítiť a členstvo v SSG bude pre neho prínosom. 

Z dôvodov študijných povinností vystúpil zo SSG Jakub VANACKÝ (č. 167) z 
Bratislavy, ktorý bol členom od roku 2011 a podľa uznesenia zo stretnutia v Trenčianskej 
Teplej bolo zrušené členstvo Mariánovi ŠTEFFEKOVI (č. 111) z Bratislavy, ktorý bol 
členom SSG od roku 1998. Ďakujeme im za členstvo v SSG a prajeme veľa zdravia, 
spokojnosti a snáď ešte i potešenie pri filatelii. Ak budú mať záujem opäť prísť medzi nás, 
tak radi ich privítame. 

Ku dňu 10.12.2019 je celkový počet členov v SSG 106 (SR – 95, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1, BRD – 1) 
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