Ročník XXIX – 2020

číslo 1(102)

INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČENSTVA ZBERATEĽOV
FILATELISTICKÝCH MATERIÁLOV S KRESŤANSKOU TEMATIKOU
NA SLOVENSKU

ROK BOŽIEHO SLOVA

SV.GABRIEL

Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických
materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku.

Vydáva SSG pre internú potrebu svojich členov.
Číslo 102

- zostavil a technicky zrealizoval: Ján Vallo
- vyšlo dňa: 29.1. 2020
- náklad: 80 kusov
- nepredajné
- neprešlo jazykovou úpravou

Protektor:
Predseda:

J.E. prof. ThDr. Mons. Viliam JUDÁK, PhD.
Ján VALLO, Štefana Straku 3/3, 914 01 Trenčianska Teplá
mobil: 0911-811099; E-mail: janvallo@gmail.com
Podpredseda: Veronika CHORVATOVIČOVÁ, Francisciho 9, 917 01 Trnava, tel.: 0918-996807
Tajomník : Katarína VYDROVÁ, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre; tel.: 037-6564409
Hospodár: Ľuba TARABOVÁ, Hliny 1300/123, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 042-4363792
Kronikár:
Jozefína IGLÁROVÁ, Vinohradská 3/C, 920 01 Hlohovec, tel.: 033-7421376
Revízor:
Stanislav ZAHORŇACKÝ, Malé Lednice 118, 01816 Domaniža, tel.: 042-4394827
Bankové konto:
Spoločenstvo Sv. Gabriel, Hradné nám.7, 95050 Nitra
Československá obchodná banka (ČSOB), IBAN: SK31 7500 0000 0040 0813 0086

Internetová stránka:

www.svgabriel.sk

SSG je od roku 1992 členom UNIO MUNDIALIS SANCTI GABRIELIS ARCHANGELI
Protektor:
Prezident:
Viceprezidenti:

J.Em. kardinál Dr.Christoph SCHÖNBORN
Wilhelm REMES (Linz, Rakúsko)
Mark BOTTU (Gent, Belgicko)
Ján VALLO (Trenčianska Teplá, Slovensko)
Generálny sekretár: Franz LANG (Wien, Rakúsko)
Hospodár:
Franz-Josef KAMPMEYER (Wallenhorst, BRD)
Web majster:
Anton SCHIPPER (Rotterdam, Holandsko)

Alle ausländischen Interessanten für die Mitgliedschaft und das Bulletin können
sich an die Anschrift des Vorsitzendes (Ján Vallo) wenden.
All collectors who are interested in the membership and the bulletin may write to
the address of the president (Ján Vallo).
Z obsahu:
• príhovor predsedu
• Vatikán 2019
• emisný plán Vatikánu 2020
• korunovácia Gabriela Bethlena
• Loretánsky jubilejný rok
• rok Božieho slova

•
•
•
•
•
•

sv. Valentín – patrón zamilovaných
ct. Paulína Jaricotová – matka misií
novinky Slovenskej pošty
kronika Sv. Gabriela
naši jubilanti
členské príspevky a základňa

Ďalšie číslo bulletinu by sme chceli vydať v marci 2020. Prosím o zasielanie
príspevkov do 15.marca 2020.
Vydané s finančnou podporou MDV SR - Národný program aktívneho starnutia
2

Milí priatelia!
Azda viacerí ste prekvapení, že dostávate už ďalšie číslo nášho bulletinu
Sv. Gabriel, veď v poslednom minuloročnom čísle som avizoval, že vyjde nasledujúce
číslo koncom marca. Áno, neplánoval som, ale nejako ma „kopla múza“ a tak prvé
tohtoročné číslo vychádza už teraz (ak Pán Boh dá, tak opäť v tomto roku by mohlo byť
päť čísiel).
V tomto čísle sú prevažne články z mojej tvorby. Jeden príspevok mi ostal ešte
z decembra od pani Vydrovej „Ctihodná Paulína Jaricotová – matka misií“ a jeden
príspevok mi asi pred troma týždňami poslal náš nový člen pán Rusnák „Korunovácia
Gabriela Bethlena v roku 1620“. Veľmi ma teší, že máme ďalšieho dopisovateľa (i keď
Gabriel Bethlen nie je priamo náboženskou postavou, ale aj jeho pôsobením sa udialo
mnoho udalostí, ktoré priamo ovplyvnili náboženský život). Ja som okrem tradičných
rubrík – „Vatikán“, „Novinky slovenskej pošty“, „Kronika Sv .Gabriela“, „Naši jubilanti“ sa
zameral na dve veľké jubilea, ktoré sa slávia v Katolíckej cirkvi – Loretánsky jubilejný rok
a rok Božieho slova – a doplnil som článkom, ktorý bude o pár dní aktuálny –
„Sv. Valentín-patrón zamilovaných“.
Na zadnej strane bulletinu som ešte uverejnil pár vianočných známok z minulého
roku, ktoré majú i pekný náboženský motív. Žiaľ mnoho vianočných známok vo svete už
s narodením Ježiša Krista nemá nič spoločného (hviezdičky, guličky, vločky, zvončeky,
Santa Claus,...). No bez „Ježiška“ Vianoce sú ďaleko od VIANOC. Žiaľ, že i Slovenská
pošta v tejto emisii (i v emisii „Veľká noc“) sa tiež už vzdialila od Vianoc (i Veľkej noci).
Pozrite si emisný plán na tento rok – ďaleko Vianoce, ďaleko Veľká noc. Potom by bolo
lepšie tieto emisie premenovať a nie robiť si z nich...
Na prebale nájdete odpovede na anketu z minulého čísla, ktoré mi zatiaľ prišli
v digitálnej forme. Môžete sa povzbudiť a stále ešte do konca februára poslať odpovede.
Už avizované marcové číslo by malo vyjsť koncom marca i s pozvánkou na jarné
stretnutie, ktoré bude v avizovanom termíne – sobota 25.apríla a máme už i miesto –
Považská Bystrica (Katolícky dom). Prosím vás o články (píšte!!!), aby som ho mal čím
zaplniť (lebo nie vždy ma „kopne múza“).
Aj pre tento rok sme zaregistrovaní 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 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
Chcem sa ospravedlniť tým, ktorí dostávajú bulletin v tlačenej forme, že v rubrike
„členské príspevky“ nie sú komplet všetky čísla. Práve tieto strany som tlačil v predstihu
a neuvedomil som si, že medzi časom už niekto mohol si členské zaplatiť či doplatiť.
V digitálnej forme je to už opravené a môžete si to skontrolovať. Tiež v tlačenej forme je
„členská základňa – stav k 30.marcu“ (to je to, že „múza kopla“, ale „nepoopravovala“).
A ešte jedna informácia ohľadom „Ankety o najkrajšiu známku Európy
s kresťanskou tematikou 2019“. Poslal som na národné filatelistické zväzy FEPA prosbu,
aby nominovali jednu známku do súťaže. Žiaľ do dnešného dňa sa z vyše 40 zväzov
ozvali len dva – Česká republika a Portugalsko (ešte majú možnosť do konca januára).
Ak to ostane však v tejto pozícii (minimálne by bolo treba vyjadrenie aspoň polovice), tak
ani anketa sa neuskutoční. Asi dvaja ste mi už poslali i odpovede na túto anketu – no
zatiaľ neboli žiadne známky nominované a anketa nebola vyhlásená.
Snáď v týchto zimných mesiacoch si nájdete viac času i na nášho koníčka - filateliu
a dlhé zimné večery si skrátite i čítaním tohto čísla bulletinu – snáď si každý pre seba
v ňom niečo nájde.
Ján Vallo, predseda SSG
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VATIKÁN – 2019
11.2.2019:
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Pontifikát pápeža Františka – 2019
4 známky (1,10; 1,15; 2,40; 3,00€)
náklad: 150.000 sérií
Veľká Noc 2019
1 známka (1,10€)
náklad: 100.000 známok
90 rokov Lateránskych zmlúv a vzniku štátu Vatikán
1 známka (1,10€) – spoločné vydanie s Talianskom
náklad: 80.000 známok
blok (2 x 2 známky – 1,10 a 1,15€)
náklad: 80.000 sérií
1 známka (8,40€ - na plátne)
náklad: 40.000 kusov
100. výročie založenia eparchie Lungro
blok (2,40€)
náklad: 60.000 blokov
34. svetové dni mládeže v Paname
1 známka (2,60€)
náklad: 80.000 kusov

spracoval Ján Vallo

19.3.2019:

29.3.2019:

Európa 2019: „Národné vtáky“
2 známky (1,10; 1,15€)
náklad: 60.000 sérií
25.výročie smrti Dona Giuseppa Dianu
1 známka (1,10€) – vydaná v malom TL po 6 kusov
náklad: 120.000 známok
150 rokov detskej nemocnice „Bambino Gesù“
1 známka (1,10€) – spoločné vydanie s Talianskom
náklad: 100.000 známok
100 rokov diplomatických vzťahov Svätej stolice a Poľska
1 známka (1,15€) – spoločné vydanie s Poľskom
náklad: 80.000 kusov

29.4.2019:

50 rokov jednotky karabinierov na ochranu kultúrneho dedičstva
1 známka (5,40€) – vydaná v bloku
spoločné vydanie s Talianskom a SMOM
náklad: 80.000 blokov
500. výročie smrti Leonarda da Vinci
1 známka (1,10€) – vydaná v malom TL po 4 kusov
náklad: 200.000 známok

31.5.2019:

Cesta pápeža Františka do Rumunska
blok (2,40€)
náklad: 60.000 blokov
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31.5.2019:

300.výročie smrti sv. Jána de la Salle
1 známka (1,15€)
náklad: 50.000 známok
25 rokov od reštaurovanie Sixtínskej kaplnky
3 známky (2 x 0,25;1,10€) – vydané ako blok
náklad: 60.000 blokov

10.9.2019:

25 rokov diplomatických vzťahov Svätej stolice
a Izraela
blok (1,15€) – spoločné vydanie s Izraelom
náklad: 60.000 blokov
Svetové pastoračné cesty pápeža Františka
v roku 2018
4 známky (1,10; 1,15; 2,40; 3,00€)
náklad: 80.000 sérií

4.11.2019:

50.výročie kňazskej vysviacky pápeža Františka
2 známky (1,15; 1,15€)
náklad: 60.000 sérií
150. výročie založenia Circolo sv. Petra
1 známka (1,10€)
náklad: 60.000 kusov
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4.11.2019

350.výročie smrti Rembrandta Van Rijn
1 známka (1,15€) – vydaná v malom TL po 6 kusov
náklad: 300.000 kusov
Vianoce 2019
2 známky (1,10; 1,15€)
náklad: 70.000 sérií
+ známkový zošitok (2 x /1,10+1,15€/)
náklad: 30.000 zošitkov

Emisný plán vatikánskej pošty – 2020
1. Pontifikát pápeža Františka MMXX
2. Veľká Noc 2020
3. 1750.výročie narodenia sv. Mikuláša z Bari
4. 250.výročie smrti Giambattistu Tiepolo
5. 50 rokov „Svetového dňa Zeme“
6. Európa 2020: „Antické poštové cesty“
7. 100.výročie narodenia sv. Jána Pavla II. – spoločné vydanie s Poľskom
8. Medzinárodný rok zdravia rastlín
9. 100.výročie smrti sv. Terezie od Ježiša z Los Andes
10. 50 rokov diplomatických vzťahov Svätej Stolice a Európskej únie
11. 100 rokov od vyhlásenia sv. Efréma za učiteľa Cirkvi
12. 500.výročie smrti Raffaela Sanzio
13. 100 rokov apoštolátu morí
14. 52. Medzinárodný Eucharistický kongres
15. 50 rokov diplomatických vzťahov Svätej Stolice a Republiky Côte d‘Ivoire - spoločné vydanie
s Republikou Côte d‘Ivoire
16. Svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2019
17. Vianoce 2020
18. 900 rokov katedrály vo Volterri – spoločné vydanie s Talianskom
19. 250.výročie smrti Ludwiga van Beethovena
7

Korunovácia Gabriela Bethlena v roku 1620.
V tomto roku si pripomíname 400 rokov rozporuplnej udalosti – korunovácie vodcu
protihabsburgského povstania Gabriela Bethlena za uhorského kráľa. Bethlen sa narodil
v roku 1580 v meste Ilia na území
dnešného Rumunska. Bol vzdelaný
a až príliš ctižiadostivý. Bol podporovateľom politiky sedmohradského
kniežaťa Štefana Bočkaja a neskôr
sa stal jeho poradcom.
Po Bočkajovej smrti v roku
1606 sa u neho prejavili jeho politické ambície o dosiahnutie titulu
sedmohradského kniežaťa. Nakoľko
cisár Matej nesúhlasil s Bethlenom,
tento sa spojil s Turkami a v roku 1613
ho turecký sultán vymenoval za
vladára v Sedmohradsku. Túto voľbu
napokon v roku 1615 formálne uznal aj
Rakúsko-uhorský panovník Matej. Na prelome rokov 1618-1619 sa
uhorským kráľom stal Ferdinand II. Bethlen získal na podporu svojich
ďalších ambícii časť uhorskej šľachty a za podpory Turkov organizoval
odboj proti novému kráľovi a nemeckému cisárovi Ferdinandovi II.
Svoje ambície skrýval za slobodu náboženstva.
Napadol východné Slovensko, dobyl Košice a dal sa tu vyhlásiť za
vládcu Uhorska. Svoje vyhlásenia o slobode vierovyznania tu aj „dokázal“.
7.septembra 1619 zajali jeho vojska v Košiciach troch katolíckych kňazov
– Marka Križina, Štefana Pongráca a Melchiora Grodzieckého. Všetkých
troch umučili na smrť a ich tela zneuctili. ( V roku 1995 pri návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku boli vyhlásení za svätých).

Postupne sa Bethlen zmocňoval ďalších území a miest na
Slovensku a jeho vojska spôsobovali ľudu veľké škody a tyraniu.
V januári 1620 po dobytí
Bratislavy zvolal v nej Bethlen snem,
na ktorom vyhlásili náboženskú
slobodu, čo im však neprekážalo vyhnať
jezuitov z Uhorska a zhabať ich majetky.
V auguste 1620 sa dal Bethlen protestantským snemom v Banskej Bystrici
zvoliť za uhorského kráľa. Tu rozhodli aj o vyhnaní
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kardinála Pázmaňa a zhabaní jeho majetkov.
Po porážke českých stavov v novembri 1620 sa
Bethlenova hviezda začala strácať. Časť uhorskej
šľachty sa od neho začala izolovať, najmä pre
nesplnené sľuby o prerozdelení zhabaných majetkov
katolíkov. Bethlen podporovaný len zvyškom svojich
vojakov a najmä Turkov bol nútený v roku 1622
podpísať mier v Mikulove. Musel sa zrieknuť aj titulu
uhorského kráľa a vrátiť značnú časť obsadeného
územia – hlavne na Slovensku. Neskôr sa ešte dvakrát
pokúsil o vojenský odpor proti kráľovi – v rokoch 1623
a 1626, no napriek pomoci cudzích vojakov bol
prinútený uzavrieť mier. Pre Slovensko bolo toto
obdobie mimoriadne náročným, pretože väčšina bojov
prebiehala na našom území. V roku 1629 Bethlen
zomrel v Alba Julii v Rumunsku. No ani toto povstanie
nebolo jediným, ktoré sa formálne skrývalo za boj
o slobodu náboženstva a napokon z neho vyrástol boj
o osobné ambície a výhody. A ako vždy si najviac
vytrpel prostý ľud.
Ján Rusnák

Loretánsky jubilejný rok.

Osobitný Loretánsky jubilejný rok, ktorý
trvá od 8.decembra 2019 do 10.decembra 2020,
sa uskutočňuje pri príležitosti 100.výročia vyhlásenia Panny Márie z Loreta za patrónku všetkých
ľudí využívajúcich dopravu vzdušnou cestou.
Panna Mária z Loreta bola v roku 1920
vyhlásená pápežom Benediktom XV. za patrónku
letcov. Loretská úcta letcov siaha k veteránom Prvej svetovej vojny. Veteráni Prvej svetovej
vojny žiadali pápeža o schválenie osobitnej
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ochrany Panny Márie. Prvé lietadlá sa v tej dobe nazývali
„lietajúcimi domami“ a tak myšlienky prirodzene smerovali
k Svätému domu v Lorete, ktorý podľa tradície priletel do
Loreta z Nazareta. Zveriť Panne Márii všetkých tých, čo
používali lietadlo, bolo teda úplne prirodzené.
Jeden z kardinálov sa vtedy vyjadril, že letci
majú byť spojení so Svätým domčekom v Lorete nielen kvôli prastarej
tradícii o zázračnom lete anjelov, ale najmä kvôli letu, ktorý podnikol
sv.archanjel Gabriel do nazaretského domčeka k Panne Márii. Úlohou
letcov je prijať za svoj štýl letu let archanjela Gabriela a z každej svojej
misie učiniť posolstvo pokoja, aby sa z každého miesta na svete stále
viac šírila radostná zvesť, že Boh si postavil svoj príbytok medzi ľuďmi“.
Pozrime sa do histórie:
25.marca roku 1969 bola v Nazarete požehnaná nová Bazilika
zvestovania Panne Márii, dielo Giovanniho Muzia. Počas prác na stavbe
chrámu vykonali dvaja františkáni Bellarmino Bagatti a Emmanuele Testa
archeologický výskum v okolí tzv. jaskyne zvestovania, miesta, ktoré bolo
podľa tradície dejiskom stretnutia Márie s anjelom Gabrielom. Františkáni
odkryli jeden z prvých kresťanských kostolíkov, vlastne ešte synagógu,
budovu, v ktorej sa na počiatku 2.storočia schádzali židokresťania
a mnohí z nich boli príbuznými Márie a Jozefa. Ide o tých, ktorých
evanjelia nazývajú Ježišovi bratia. Na skromnom mieste kultu z antických
čias identifikovali archeológovia znaky najstaršej mariánskej úcty. Na
jednej zo stien sa nachádza zrejme najstarší známy grafit hovoriaci:
„Chaire Maria" (Zdravas Mária).
Toto najstaršie kultové
miesto svedčiace o úcte k Panne
Márii, bolo vytvorené v bezprostrednom kontakte
s miestom, kde Mária skutočne vyrastala, kde bol
jej rodný dom, kde prijala návštevu anjela a kde
pravdepodobne so sv. Jozefom vychovávala
malého Ježiška. Predpokladáme teda, že s
istotou vieme, kde stál Máriin dom. Vlastne,
vieme, kde stojí, pretože jaskynka, ktorá bola jeho
súčasťou, sa nikdy zo svojho miesta nepohla. To
sa však nedá povedať o druhej, murovanej časti
nazaretského domčeka. Ten sa už vyše 700
rokov uctieva ako výnimočná relikvia v talianskom
mestečku Loreto.
Loreto je pútnické miesto v strednom Taliansku (provincia
Ancona). Tamojší mariánsky pútnický kostol stojí na pahorku pri
pobreží Jadranského mora. Pôvodne to bol vrch, na ktorom rástol
vavrínový háj, ktorý vlastnila pani s menom Laureta. V latinčine je
slovom „laurea" nazývaný vavrín. V bazilike nad morom sa ukrýva
kaplnka, ktorú nazývame Domček Božej Matky. Uctieva sa v nej
loretánska Madona s Ježiškom v náručí. Figúrka má čiernu farbu.
Stredoveká legenda tvrdí, že v roku 1291, keď sa definitívne ukončili križiacke
vojny v Palestíne, murované steny Máriinho domu boli „tajomným anjelským spôsobom“
prenesené najskôr do dnešnej Rijeky v Dalmácii. Nazaretský domček našli údajne
drevorubači cestou do práce na kopci Tersato ráno 10. mája roku 1291. Bola to malá
kamenná stavba, ktorá tam predtým nestála. Nemala žiadne základy, stála iba na tráve.
Vo vnútri sa nachádzal krb, police, stôl, kamenný oltár s krížom a socha Panny Márie
s Ježiškom na rukách. Správa o objavení domčeka vyvolala rozruch. Po krátkom čase
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došlo k náhlemu uzdraveniu ťažko nemocného Alexandra de Giorgi, ktorý sa vraj predtým
modlil k tajomstvu zvestovania. Ľuďom odovzdal tento uzdravený muž
odkaz Panny Márie, že kamenný domček je vlastne nazaretským domčekom Svätej rodiny. Miestny panovník
Mikuláš Franga následne poslal do
Nazareta štyroch mužov, aby zistili, čo
je na tom pravda. Vrátili sa s tým, že v
Nazarete skutočne našli už len základy bez domu a zvyšky odneseného domčeka mali taký istý
materiál i rozmery, aký mal domček, ktorý sa u nich
objavil. Kostolík na kopci Tersato sa stal okamžite cieľom
pútnikov z celej Dalmácie. Dlho tam však nezostal.
O pozemok pod Svätým domčekom sa vraj škaredo sporili
dvaja muži; iné legendy vravia, že pútnikov prepadávali
zbojníci. Anjeli teda dom Svätej rodiny zdvihli a
z Dalmácie ho preniesli do Loreta (bolo to v noci z 9. na
10.decembra roku 1294).
Čo na to veda? Historické a archeologické výskumy, ktoré boli v posledných
desaťročiach vykonané v sanktuáriu Domčeka Panny Márie, potvrdili starú tradíciu.
Kaplnka, ktorá je považovaná za dom Svätej rodiny, bola s najvyššou pravdepodobnosťou ozaj privezená z Palestíny. Výskumy v nazaretskom Chráme zvestovania i v Chráme
zvestovania v Lorete potvrdili, že pôvodný dom Ježišovej Matky pozostával z dvoch
priestorov. Prvý priestor, jaskyňa vytesaná do skaly, je pod bazilikou v Nazarete. Druhým
priestorom domu bola neveľká predná izba pozostávajúca z troch murovaných stien
pripojených k otvoru spomínanej jaskyne.

Vďaka archívnym výskumom sa podarilo osvetliť i legendu o
anjeloch a dnes je všeobecne akceptovaná hypotéza, že steny
Máriinho domu boli do Loreta privezené po Stredozemnom mori
loďou. Transport však iniciovala šľachtická rodina s menom „Angeli“
(tzn. Anjeli). Dokument zo septembra roku 1294 svedčí, že Niceforo
Angeli, panovník z Epíri, pri príležitosti svadby svojej dcéry Ithamar
s Filippom z Taranta, štvrtým synom neapolského kráľa Carla II.
d´Angio, odovzdal veno, ktorého súčasťou boli „sväté kamene
prinesené z Domu našej Panej, Panny, Božej Matky“.
Pravdivosť príbehu potvrdzujú aj nálezy v stenách sanktuária. Pri skúmaní muriva
Máriinho domčeka sa našlo päť krížov z červenej látky, ktoré boli znakmi križiakov, alebo
rytierov niektorého z početných vojenských rádov, úlohou ktorých bolo ochraňovať
dôležité pútnické miesta a relikvie v Palestíne. V murive sa našli i zvyšky škrupín
pštrosích vajec. Aj to sa považuje za dôkaz palestínskeho pôvodu a znak, ktorý sa
v tradičnej symbolike spája s tajomstvom Kristovej inkarnácie, čiže vtelenia Božieho
Syna. Múry domčeka sú vybudované so zvláštnou štruktúrou. Dokázateľne ide o murár11

ske umenie, ktoré nepochádza z loretského kultúrneho konceptu. Technické porovnanie
Svätého domčeka v Lorete s jaskynkou pod novou Bazilikou v Nazarete ukázalo, že obe
časti pôvodného domu vznikli v rovnakom čase. Majú rozmery, ktoré poukazujú na to, že
pôvodne tvorili jeden celok a oddelené časti do seba presne zapadajú. Preukázalo sa, že
kamene Máriinho domčeka v Lorete boli opracované tzv. nabatejským spôsobom, teda
technikou, ktorá bola rozšírená v Galilei v čase Pána Ježiša.
Obrovský záujem odborníkov vzbudili nápisy, grafity na stenách loretského domu.
Experti poukazujú na ich židokresťanský obsah a na veľkú podobnosť s nápismi
nájdenými na zvyškoch toho istého domu v Nazarete.
Stena loretského domčeka, pri ktorej stojí oltár a figúrka Čiernej Madony, nie je
originálna. Východná časť príbytku bola totiž na pôvodnom mieste napojená na vytesanú
jaskyňu. Tri originálne steny, ktoré sú vysoké takmer tri metre, naozaj nemajú základy.
Postavené boli na antickej ceste. Dnes sú sčasti omurované
červenými tehlami, ktoré pochádzajú z okolia Loreta a samozrejme, nie sú pôvodné. Dostali sa tam v roku 1536, keď bolo toto
miesto upravené pre potreby kultu. Ďalším zásahom do pôvodnej
podoby bolo vyhotovenie freskovej výzdoby, ktorá sa dnes
zachovala už iba fragmentárne.
Z vonkajšej strany je Máriin domček obložený mramorom.
Obloženie inicioval pápež Július II. okolo roku 1507. V roku 1509
nakreslil slávny Donato Bramante jeho návrh. Následne ho
realizovali renomovaní talianski renesanční umelci.
Pôvodná Čierna Madona z Loreta pochádzala zo 14.storočia
(zničil ju požiar v roku 1921). Loretánska Madona je „Čiernou
Madonou“. Mnohí ľudia si myslia, že je vyhotovená z ebenového
dreva. Nie je to však pravda. Vytesali ju z libanonského cédra. Drevo
libanonského cédra má symbolický mariologický význam. Cédre
v Libanone produkujú zvláštnu živicu, ktorá obsahuje látky s repelentnými účinkami. Ich drevo netrpí napadnutia drevokazným hmyzom. Je ideálnym materiálom na vytvorenie podoby Nepoškvrnenej
Panny plnej milosti, celej krásnej, nedotknutej hriechom. Céder
nemá čierne drevo. Mária je zvonka čierna, vo vnútri biela.
V stredovekej mystike, zvlášť vo františkánskom prostredí (a loretskú baziliku
spravovali minoriti) sa Mária stotožňovala s dokonale krásnou nevestou, ktorú Boh miluje
a obdivuje v biblickom spise Veľpieseň. V Božích očiach je Mária celá krásna a niet na
nej nijakej škvrny: „Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet“ (Pies 4,7).
Figúrka teda dostala svoj odtieň na základe duchovného výkladu biblickej knihy. Milovaná
z Piesne nad piesňami hovorí: „Čierna som, no predsa pôvabná, dcéry jeruzalemské, ako
stany Kedáru, ako stanové závesy kmeňa Šalma.“ (Pies 1,5)
Celé stáročia patrí mariánsky chrám v Lorete k najviac
navštevovaným pútnickým miestam. Ján Pavol II. ho nazval
„srdcom kresťanskej mariánskej úcty“. Duchovnú službu
pútnikom v Lorete poskytovali donedávna otcovia minoriti, dnes
v nej slúžia bratia kapucíni. Toto populárne sanktuárium oficiálne
navštívilo údajne až 12 pápežov. Klement
V. bulou zo dňa 18.júla 1310 potvrdil pravosť Svätého domu a
Inocent XII. v roku 1699 dokonca zaviedol do cirkevného kalendára
sviatok jeho zázračného prenesenia z Nazareta. Dvaja pápeži
(Pius II. a Pavol II.) navštívili Loreto, aby sa Panne Márii poďakovali
za zázračné uzdravenie z vážnych chorôb. Ján XXIII. ho navštívil v
roku 1962, Ján Pavol II. tam zavítal až päťkrát, Benedikt XVI. ho
navštívil v roku 2007 a pápež František minulého roku.
spracoval JV
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Rok Božieho slova.
V minulom roku sme si pripomenuli 50.výročie Katolíckej biblickej federácie.
Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac
ako 300 riadnych členov (a takmer 100 pridružených členov) zo 127 krajín celého sveta.
Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním
federácie je šírenie Svätého písma.
Tiež Svätý Otec František vydal 30.septembra apoštolský list „Aperuit illis“ –
„Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“. V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný
význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon
ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“.
V tomto roku si pripomenieme 1600.výročie smrti
sv. Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu
Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím
prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto
sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.
Z týchto troch podnetov Prezident Katolíckej biblickej
federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol,
aby sa od Prvej adventnej nedele (1.decembra 2019) až do
sviatku sv. Hieronyma (30.septembra 2020) v jednotlivých
krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov
Slovenska tento návrh prijala a pozýva nás na časté stretnutie
so živým Kristovým slovom v Cirkvi. Najväčšmi sa to odporúča
– a je to aj optimálne – v rámci každej svätej omše. Rok
Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo. Napríklad
jeho čítaním v kruhu rodiny – v rámci osobnej modlitby – vzdelávaním sa v chápaní
obsahu Písma – jeho štúdiom, vytváraním biblických krúžkov vo farnostiach či na
školách.
Čo je Biblia – Sväté písmo? Stačí iba letmo
pozrieť na obsah tejto knihy, aby sme zistili, že Biblia to je
akási malá „knižnica“, v ktorej sa uchováva viacero spisov
od rôznych autorov z rozpätia viac ako desať storočí,
napísaných zväčša po hebrejsky (s niektorými časťami
v aramejčine) a po grécky. Aj po literárnej stránke sú
v Biblii rôznorodé spisy: historické rozpravy, texty zákonov
a kultových predpisov, básnické zbierky, reči a kázne náboženského obsahu, modlitby
a piesne, múdroslovné výroky, apokalyptické výjavy, zbierky listov a pod.
Mnohorakosť literárnych foriem
a myšlienkovej náplne vystihuje už sám
názov Biblia (z gréc. ta biblía = knižočky,
spisky), ktorý hneď od začiatku
poukazoval na to, že Biblia je zbierkou
mnohých
samostatných
spisov.
Postupom času sa termínom Biblia
označovala táto zbierka ako celok, ako
jedna kniha a takto sa dnes používa
takmer vo všetkých rečiach. Pre svoj
mimoriadny pôvod a bohatú myšlienkovú
náplň si Biblia získala jedinečné miesto
vo svetovej literatúre a právom dostala
meno „Kniha kníh“.
Túto skutočnosť plnšie vyjadruje a potvrdzuje jej bežný názov Sväté písmo (lat.
Sacra Scriptura), ktorý naznačuje aj to, že všetky spisy Biblie boli napísané z vnuknutia
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Ducha Svätého a že v nich máme písomne zachytené Božie zjavenie a Božie slovo, ktoré
sa nám neporušene zachovali aj v ústnom podaní Cirkvi. Biblia nie je iba kniha, v ktorej
sa hovorí o Bohu, ale aj kniha, v ktorej Boh hovorí ľuďom, človeku.
Ako vznikli biblické spisy? Kto je ich skutočným autorom? Aká je ich myšlienková
náplň a posolstvo? V čom spočíva ich jedinečný charakter, ktorým sa líšia od všetkých
iných kníh a spisov náboženského rázu? Na tieto a podobné otázky odpovedá krátko
a kompetentne Druhý vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii o Božom zjavení Dei
verbum: „Bohom zjavené pravdy, ktoré sú v knihách Svätého písma vyjadrené
a zachované, boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého a ako také boli zverené Cirkvi.
Na napísanie posvätných kníh si Boh vyvolil ľudí a použil ich tak, že oni uplatnili svoje
schopnosti a sily, no On účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori
všetko to a len to, čo On sám chcel. Keďže teda všetko, čo inšpirovaní autori čiže
svätopisci tvrdia, treba pokladať za výrok Ducha Svätého, musí sa uznať, že knihy Písma
bezpečne, verne a bez omylu učia pravdu, ktorú chcel mať Boh vo Svätom písme
zaznačenú na našu spásu…“

Všetky inšpirované spisy a ich časti sú zozbierané v kánone (z gréc. kanón =
norma, meradlo), čiže v zozname biblických kníh, a preto sa nazývajú i kánonické. Teda
to, ktoré texty sú inšpirované a patria do Svätého písma, vieme z úradných cirkevných
zoznamov a zo štúdia cirkevného podania. Spisy Starého zákona prevzala Cirkev od
Ježiša Krista a jeho apoštolov v takom počte, ako boli uvedené v gréckom preklade
Septuaginty (= „Sedemdesiatich“), kým spisy Nového zákona postupne zozbierala
a vložila ich do zoznamu inšpirovaných kníh. Tento zoznam bol už koncom 4.storočia
úplný a v celej Cirkvi všeobecne známy a prijatý. Na IV. sesii všeobecného Tridentského
koncilu 8.apríla 1546 ho definitívne schválili a slávnostne zverejnili.
Podľa dvojakej zmluvy Boha s ľuďmi rozdeľujeme aj knihy Svätého písma na spisy
Starého zákona (Starej zmluvy) a Nového zákona (Novej zmluvy). Tieto dve zbierky sa
ďalej rozčleňujú na tri skupiny kníh: 1. dejepisné, 2. poučné a 3. prorocké. Jednotlivé
knihy sa v týchto skupinách uvádzajú podľa poriadku kánonu inšpirovaných spisov, stanoveného na Tridentskom koncile r. 1546. (V zátvorke sa uvádza príslušný počet kníh.)
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I. Spisy Starého zákona (46):
1. Dejepisné knihy (21): Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium, Jozue,
Sudcovia, Rút, 1.–2. Samuelova, 1.–2. kráľov, 1.–2. kroník, Ezdráš, Nehemiáš,
Tobiáš, Judita, Ester a 1.–2. Machabejcov.
2. Poučné knihy (7): Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Pieseň piesní, Múdrosť
a Sirachovec.
3. Prorocké knihy (18):
a. veľkí proroci (4 + 2): Izaiáš, Jeremiáš (spolu s Nárekmi a Baruchom), Ezechiel
a Daniel.
b. malí proroci (12): Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum,
Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš.
II. Spisy Nového zákona (27):
1. Dejepisné knihy (5): Evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána a Skutky
apoštolov.
2. Poučné knihy (apoštolské listy) (21): Rimanom, 1.–2. Korinťanom, Galaťanom,
Efezanom, Filipanom, Kolosanom, 1.–2. Solúnčanom, 1.–2. Timotejovi, Títovi,
Filemonovi, Hebrejom, Jakubov list, 1.–2. Petrov, 1., 2. a 3. Jánov a Júdov list.
3. Prorocká kniha (1): Zjavenie.
spracoval JV
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Sv. Valentín – patrón zamilovaných
V Ríme si oddávna uctievali 14.februára sv. Valentína ako
mučeníka z 3.stor., kým v talianskom meste Terni si ho ctia ako
svojho biskupa. Zachované životopisy neobsahujú však historicky
spoľahlivé správy. Je to jedna či dve osoby?
Najstaršia zmienka o sv. Valentínovi sa nachádza v oficiálnych dokumentoch Cirkvi z 5.-6.storočia, kde sa hovorí o dni jeho
smrti. Z 8.storočia máme ďalší dokument, ktorý rozpráva o jeho
umučení – o priebehu mučenia, o sťatí, o pochovaní. Ďalšie
pramene zo 6.storočia hovoria, že sv. Valentín bol biskupom v
meste Terni od roku 197. Bol tretím biskupom v Terni. Stal sa
známym vďaka svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti,
horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil. Istý rímsky rečník
menom Kratonus ho požiadal, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac
rokov chorý. Valentín teda prišiel do Ríma, uzdravil ho. Chlapec s celou rodinou prijal krst
a dal sa na štúdiá gréčtiny a latinčiny spolu s Prokulom, Efebom a Apolóniom. Za čias
cisára Aureliána ho uväznili a sťali. Stalo sa to 14.februára roku 273 v
Ríme. Spomínaní traja učeníci – Prokulus, Efebus a Apolónius previezli
jeho telo do Terni. Kvôli tomu zabili aj ich.
Podľa jednej z mnohých legiend sviatok sv. Valentína v istom
zmysle nadväzuje na staré oslavy Grékov, Italov a Rimanov, ktorí
15.februára slávili sviatok pohanských bohov. Tento sviatok sa spájal s
očistou po bojoch a obradným smilstvom. Časom to prerástlo do veľmi
neviazaných a vášnivých orgií. Zakázal ich Augustus a aj pápež Gelázius
v roku 494. Cirkev zmenila tento pohanský sviatok tak, že sv. Valentínovi, ktorý mal
sviatok deň predtým, zverila do ochrany snúbencov a zaľúbených.
Iná legenda hovorí, že cisár Claudius II. bol známy svojou záľubou vo vojnových
výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý
vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal
svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a
naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý dal
rebelujúceho kňaza uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14.februára 269 kat
mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej
dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria,
uzdravenie dcéry presvedčilo o moci Ježiša Krista a s celou svojou rodinou sa mu dal
pokrstiť.
Zas iná legenda hovorí, že sviatok sv. Valentína ako
sviatok zamilovaných sa začal sláviť v stredoveku v Anglicku a
Francúzsku. Práve v polovici februára si vtáci začínajú hľadať
svoj pár, preto sa 14.február začal sláviť ako sviatok
zamilovaných. Mnoho literatúry z tých čias odkazuje práve na
tento zvyk.
Zaujímavá je aj legenda, ktorá
hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a
iné voňavé kvety, ktorými obdarúval
snúbencov a prial im šťastný život, a
preto sa považuje za patróna snúbencov a mladomanželov. Iný výklad odkazu tohto sviatku zas hovorí o láske
medzi Bohom a človekom, ktorý je stvorený na obraz Boha. V Láske prichádza
pokoj a solidarita, jednota a čistota.
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Historicky prvýkrát je 14.február a sviatok sv. Valentína spájaný s romantickou
láskou až v 14.storočí – konkrétne v diele Geoffreya Chaucera „Vtáčí snem“ (o tom, ako
si vtáci vyberajú svoje partnerky). Táto báseň bola napísaná ako pocta k zasnúbeniu
pätnásťročného anglického kráľa Richarda II. s o osem mesiacov staršou princeznou
Annou Českou, dcérou Karla IV.

Už v stredoveku získala postava sv. Valentína ako patróna zamilovaných popularitu a túto má dodnes. Toto sa samozrejme muselo odzrkadliť aj v známkovej tvorbe.
spracoval JV
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Ctihodná Paulína Jaricotová – matka misií
Mesiac október 2019 bol pápežom Františkom vyhlásený za
Mimoriadny misijný mesiac. Pri tej príležitosti si pripomeňme život
a dielo ctihodnej Paulíny Jaricotovej (ďalej len Paulína), zakladateľky Pápežských misijných diel, najväčšej organizácie, ktorá pomáha
misiám. Paulína bola aj iniciátorkou vzniku ružencových skupín,
ktoré sa stali počiatkom Živého ruženca.
Paulína sa narodila v roku 1799 do zámožnej francúzskej
rodiny v Lyone. Vyrastala v prepychu a nadbytku. Ako 17-ročná si
vypočula kázeň, ktorá jej zmenila názory na život a hodnoty. So
svojim bratom Fileasom snívala o misionárskej práci v pohanských krajinách. Brat sa
neskôr stal kňazom a odišiel na misie. Paulína zložila sľub čistoty. So skupinkou dievčat,
ktoré pracovali v textilnej továrni jej otca v roku 1818 založila Duchovné združenie.
Spoločne sa modlili a dávali drobný dar na šírenie evanjelia vo svete. Zaviazali sa, že
nájdu ďalších podporovateľov, ktorí by sa modlili za misie a jedenkrát týždenne by
venovali na tento účel drobnú čiastku. Už v roku 1822 bolo oficiálne založené Združenie
pre šírenie viery a v roku 1826 začal vychádzať časopis, kde sa uverejňovali listy
misionárov. Paulínin brat Fileas, ktorý sa stal medzičasom kňazom a odišiel na misie, tiež
opisoval v listoch duchovné a materiálne potreby v misijných krajinách. Dielo šírenia viery
sa postupne rozrastalo po celej Európe a v máji 1922 rozhodnutím pápeža Pia XI. vznikli
Pápežské misijné diela - PMD, prebral ich riadenie a začlenil ich do Kongregácie pre
evanjelizáciu národov.
Paulína sa stala aj zakladateľkou Živého ruženca. V roku 1826 založila ružencové
skupiny, ktoré mali pomáhať misionárom duchovne – silou modlitby. Určila pravidlá
a stanovy, ktoré platia dodnes – 15 desiatkov ruženca bolo rozdelených medzi 15 členov,
ktorí vytvorili tzv. ružu. V súčasnosti máme 20 desiatkov, t. j. 20 členov tvorí jednu ružu.
V roku 1832 pápež Gregor XVI., s ktorým sa osobne poznala, schválil štatút Združenie
živých ružencov a odporúčal tento spôsob modlitby posvätného ruženca.

Táto francúzska laička, ktorá sa osobne poznala aj so svätým farárom z Arsu
Jánom M. Vianneyom, sa usilovala aj o lepší život robotníkov. Do tohto projektu vložila
celé svoje dedičstvo. Jej pokus bol neúspešný. Zomrela v úplnej chudobe 9.januára 1862.
Jej hrob sa nachádza v kostole San Niziere v Lyone. Pápež sv. Ján XXIII. v roku 1963
vyhlásil Paulínu Jaricotovú za ctihodnú. Pápež sv. Ján Pavol II. jej udelil titul „matka
misií“.
Poštová správa Vatikánu pri príležitosti 100. výročia úmrtia Paulíny Jaricotovej
vydala známky Mi – 405/7.
Katarína Vydrová
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
17.1.2020: 75.výročie tragických udalostí v obciach Ostrý Grúň a Kľak
- nominálna hodnota: 1,90€
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
- rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
- náklad: 200.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto
známke nasledovné:
Na Slovensku pôsobila v období 2.svetovej vojny
špeciálna protipartizánska jednotka Edelweiss. Táto jednotka sa
brutálnym spôsobom zúčastnila vraždy civilného obyvateľstva v
Ostrom Grúni a Kľaku. Dňa 21.januára 1945 prepadli obec Ostrý
Grúň, kde v dome Izidora Debnára a v ďalších domoch postupne
zavraždili 65 osôb. Obeťami fašistov sa stali deti, ženy a starí
ľudia. Po krvavej masakre v Ostrom Grúni alkoholom opojená banda vrahov vtrhla do
susednej obce Kľak. Tu zavraždili ďalších 83 osôb. Najmladšia obeť bola trojmesačná
Jozefínka Haringová. Veľmi krutým spôsobom zaobchádzali so zraneným 21-ročným
partizánom Martinom Herkom, ktorému rezali chodidlá, stiahli kožu z tela, odrezali uši,
nos, jazyk a vyklali oči. Napokon ho ešte živého hodili do plameňov horiaceho domu. V
hornom Kľaku vrahovia zastrelili partizánov
Jakaba a Boroša. Obyvateľov vyhnali z domov do
treskúcej zimy a sústredili ich na voľnom
priestranstve pri kaplnke, kde proti nim namierili
guľomety. Celkove v týchto dvoch obciach
zavraždili 148 osôb, z toho 56 žien a 38 detí.
Počas opätovného zákroku, ktorý vykonali 26.januára 1945,
vypálili ďalšie domy a hospodárske budovy: v Ostrom Grúni 112
domov a 78 hospodárskych budov, v Kľaku 132 domov a
hospodárskych budov. Fašisti sa pomstili aj na obyvateľoch obcí
Hrabičov a Župkov, ale i Prochot, kde vypálili 140 domov a
hospodárskych budov. Nedeľa 21.januára 1945 sa vyznačovala
tým, že v celej Kľackej doline boli obrovské záveje snehu. Táto nedeľa vošla do našich
dejín a spomienok i ako Krvavá nedeľa. Padlým hrdinom obidvoch obcí patrí naša česť a
úcta. Navždy zostanú v pamäti nášho národa. Chráňme si ako dar slobodu a demokraciu,
za ktorú oni umierali. Doba, v ktorej žijeme, stavia pred nás čoraz naliehavejšiu úlohu
chrániť mier a uchovať v pamäti všetkých padlých, aby tí, ktorí prídu po nás, nezabudli na
statočnosť a hrdinstvo civilných obyvateľov v Ostrom Grúni a Kľaku.
Na známke je rozstrieľaný kríž a v pozadí ďalšie kríže. Podobný námet je aj na
prítlači FDC.

*****
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Kronika SV.GABRIELA
- pekné vianočné pozdravy došli od gabrielistov zvlášť z Rakúska, ale i z Nemecka,
Českej republiky a Slovinska
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- a opäť gabrielisti z Močenku

Naši jubilanti:
V tomto roku oslávili resp. oslávia svoje okrúhle životné jubileá nasledovní členovia SSG:
50
55
60
65
70

22

Wilhelm REMES, Linz, A (29.6.);
Mária MASARYKOVÁ, Rajecké Teplice (21.12.); Ján RUSNÁK, Košťany nad
Turcom (24.3.);
Ernest BREDSCHNEIDER, Nitra (13.5.); Ľubomír KAĽAVSKÝ, Bijacovce (13.4.);
Ladislav PÁSZTOR, Košice (24.3); Gabriela VESELOVÁ, Rajecké Teplice (8.9.);
Michal BILŠÁK, Prešov (5.7.); Ivan KÚTNY, Nitra (22.7.); Ján HADIDA, Žilina
(12.2.); Rudolf MASLÁK, München, BRD (27.6.);
Ján KIZLING, Nižný Hrabovec (4.4.); Peter KOLENIČ, Hlohovec (1.3.); Karol
PASTOR, Bratislava (8.8.); Wojciech Krysztof JANKOWSKI, Ciechocinek, PL;
Pavel KURILEC, Michalovce (28.6.); Jozef BALÁŽ, Žalobín (19.1.); Vladimíra
CHYLOVÁ, Trenčianske Teplice (15.2.);

75
80
81
82

83
85
87
89
90

Július ROZLOŽNÍK, Bratislava (8.7.); Jozef HUDEK, Rajec (16.5.); Ľubomír
FLOCH, Bratislava (19.3.);
Kamil JANKECH, Bardejovské Kúpele (1.1.); Michal KIŠŠIMON, Harmanec (20.5.);
Bogdan MICHALAK, Poznaň, PL (20.7.); Ladislav VAČKO, Považská Bystrica
(14.6.); František SRNÁK, Trnava (1.2.);
Stanislav HELMEŠ, Bytča (29.4); Jozefína IGLÁROVÁ, Hlohovec (1.2.); Vladimír
JANSA, Dolní Čermná, ČR (30.1.); Marián ŽÁK, Trenčín (27.3.); Stanislav
MEŠŤAN, Šaľa (7.11); Gabriel PETRÁŠ, Krompachy (26.7);
František TARABA, Považská Bystrica (4.10);
Otto GÁŤA, Žilina (21.8.); Ivan STREŠKO, Nitra (13.1.);
Jozef PAGAN, Banská Bystrica (2.11.); Vladimír ŠAVLÍK, Spišská Nová Ves
(19.2.);
Ján NYÉKI, Kežmarok (2.3.);
Florián KRAJNÍK, Trebišov (27.4.);

Naším jubilantom srdečne želáme všetko dobré, pevné zdravie, hojnosť Božieho
požehnania a veľa radosti z nášho spoločného koníčka. Pamätáme na nich i v našich
modlitbách i pri sv. omši.

Platba členských príspevkov:
Za rok 2019 ostalo nezaplatených ešte 16 príspevkov (ev. čísla): 32, 53, 70, 82,
84, 87, 113, 123, 136, 141, 150, 161, 168, 172, 175, 176
Za rok 2020 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 10,
13, 14, 16, 17, 19, 22, 29, 31, 40, 45, 49, 52, 65, 66, 72, 77, 78, 97, 99, 103, 104, 105,
106, 124, 126,130, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 147, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 160, 163, 166, 169, 171, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190
Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku
zaplatený.

Členská základňa SSG – stav k 29.1.2020
V apríli 2016 ukončila písomne členstvo v SSG Silvia FECSKOVÁ (č. 169)
z Bardejova. Po minulé roky poslala členské príspevky bez toho, aby formálne obnovila
členstvo v SSG (na čo bola písomne vyzvaná). Nakoľko opäť i toho roku poslala členský
príspevok, tak vedenie SSG sa rozhodlo vrátiť jej členstvo a ponechať jej pôvodné číslo
v SSG. Dúfajme, že členstvo v SSG bude pre ňu prínosom.
V piatok 10.januára 2020 zomrela vo veku 85 rokov Mária BARUSOVÁ (č. 88)
z Nitry. Členka SSG od roku 1995. Pokiaľ jej to zdravotný stav dovoľoval, tak sa
pravidelne zúčastňovala na našich stretnutiach (bola ešte i v októbri 2019 v Trenčianskej
Teplej). Vystavovala exponát „Ježiš Kristus a jeho Cirkev“, ktorý získal viaceré pekné
ocenenia. Nech odpočíva v pokoji. Pamätajme na ňu v modlitbe.
Zo zdravotných dôvodov vystúpil zo SSG Ivan LOBOTKA (č. 177) z Bánoviec
nad Bebravou. Člen SSG od roku 2014. Tiež zo SSG vystúpil Jozef ŠIMKO (č. 159)
z Prievidze. Člen SSG od roku 2009. Ďakujeme im za členstvo v SSG a prajeme im veľa
zdravia a spokojnosti a možno snáď ešte i trochu potešenia pri filatelii.
Ku dňu 29.1.2020 je celkový počet členov v SSG 104 (SR – 93, ČR – 7, Poľsko – 2,
Rakúsko – 1, BRD – 1)
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