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Milí priatelia! 
 
 „Človek mieni, Pán Boh mení“. Ešte pred týmto mojim príhovorom ste mali mať 
pozvánku na jarné stretnutie SSG do Považskej Bystrice. Žiaľ koronavírus nám to 
znemožnil a stretnutie sa neuskutoční. Snáď do jesene sa zmení situácia a bude možné 
stretnutie uskutočniť.   
 Áno, koronavírus, to je to, čo dnes hýbe nielen Slovenskom, ale doslova celým 
svetom. COVID-19 – zatvoril školy, škôlky, niektoré fabriky, obchody,... zrušil verejné 
bohoslužby, športové a kultúrne podujatia,... oberá nás o časť osobnej slobody,... Čo (kto) 
je za tým? Rôzne oficiálne správy i konšpiračné teórie – pandémia, laboratórny vírus... 
Čína, USA, Rusko,... Pred niekoľkými dňami som dostal takúto odpoveď:   

Po pobyte na Klinike Gemelli v Ríme, sotva sa zotavil z útoku, ktorý ho takmer 
stál život v r. 1981, pápež Ján Pavol II. sa už odvážil pozvať si najbližších priateľov na 
obed. Bola to hŕstka biskupov vrátane nášho biskupa Pavla Hnilicu, ktorý potom 
rozprával túto príhodu: „Konverzácia sa dobre rozbehla a potom sa začalo hovoriť 
o atentáte. „Kto je za týmto útokom?“ A každý začal vyjadrovať svoj názor od KGB až 
po CIA atď., ... Ján Pavol II. ticho sedel, popíjal svoju kávu a počúval tieto analýzy. Po 
tom, čo sa spomenuli všetky možné príčiny, všetci boli zvedaví a chceli počuť odpoveď 
Svätého Otca. Ján Pavol II. vtedy povedal: „Je to satan!“ Zarazení biskupi zostali ticho 
a pápež dodal: „Ale zapamätajte si, že aj satan je nástrojom v Božích plánoch!“  
 Proti satanovi môžeme bojovať len Božími prostriedkami. Využime modlitbu, denne 
si prečítajme Sväté písmo, podľa možnosti využime i pôst a almužnu (bratskú pomoc) 
a tiež sviatosti (aj keď dnes skôr len cez masmédiá, no pri sv. omši vzbuďme si i túžbu 
duchovného prijímania a namiesto sviatostného zmierenia vzbudzujme si dokonalú ľútosť). 
Boh je nad každé zlo. Nedajme sa ubiť propagandou zla (samozrejme, to neznamená, že 
by sme nemali využiť i všetky prirodzené prostriedky proti šíreniu koronavírusu).  
 Okrem stretnutia v Považskej Bystrici sme mali rozpracované 
i ďalšie akcie. Na sté výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. mala byť 
inaugurácia známky (spoločné vydanie s Poľskom) v Nitre. Žiaľ asi tiež 
nebude. Mali by sa však na poštách v Bratislave, Trnave, Šaštín-Stráže, 
Nitre, Banskej Bystrici, Rožňave, Košiciach, Prešove a v Levoči – 9 miest, 
ktoré pápež na Slovensku navštívil – používať príležitostné poštové 
pečiatky (rovnaký vzor, len miesto iné). Tiež nevedno, ako to bude 
začiatkom júla s inauguráciou známky „1150.výročie ustanovenia 
sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa“ a v septembri snáď už bude 
možná inaugurácia „150.výročie založenia SSV v Trnave“. 
 Opäť pripomínam, že 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  

 V tomto čísle nájdete okrem tradičných rubrík i príspevky od K.Vydrovej, S.Fecsko-
vej, Ľ.Tarabovej, J.Rusnáka, Ľ.Kalavského i niečo odomňa. Ak budem živý a zdravý, tak 
ďalšie číslo by mohlo byť v júni (treba poslať príspevky!). Na prebale sú ďalšie odpovede 
k našej ankete. Anketa o najkrajšiu známku Európy s kresťanskou tematikou žiaľ skončila 
krachom – len dve krajiny poslali návrh a dve sa ospravedlnili, že nemajú taký motív. 
 Možno v týchto časoch „skúšky“ oddýchnete si i pri našej záľube – filatelii. I pri čítaní 
nášho bulletinu vám prajem príjemné chvíle. Prajem vám veľa zdravia a pamätám na vás 
v modlitbe a prosím tiež o spomienku v modlitbe. Sedembolestná Panna Mária, patrónka 
nášho Slovenska, oroduj za nás! 

                                   Ján Vallo, predseda SSG 
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Pápež Ján Pavol II. – filatelistický materiál SR. 
 
Pri príležitosti storočnice narodenia Karola Wojtylu (pápeža Jána Pavla II.) pokúsim 

sa katalógovo zhrnúť filatelistický materiál dokumentujúci tohto dnes už svätého pápeža, 
ktorý vyšiel na Slovensku. Aj keď v nadpise uvádzam materiál SR, predsa začnem už jeho 
prvou návštevou na Slovensku, ktorá bola ešte za ČSFR.  

Poštové známky: 
1./  16.4.1990 – Návšteva pápeža Jána Pavla II. 
      Návrh: Rudolf klimovič 
      Rytec: Miloš Ondráček 
      Tlač: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou  
      Náklad: 11,500.000  

 
2./  29.5.1995 – Návšteva pápeža Jána Pavla II. 
      Návrh: akad. mal. Jozef Baláž 
      Rytec: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD. 
      Tlač: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou 
      Náklad: 1,617.500  

 
3./  7.9.2003 – Ján Pavol II. (hárček) 
      Návrh: akad. mal. Jozef Baláž 
      Grafická úprava: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD. 
      Tlač: ofset (samolepka) 
      Náklad: 1,800.000 

 
4./  29.4.2011 – Blahorečenie Jána Pavla II. (UTL) 
      Návrh: akad. mal. Jozef Baláž 
      Rytec: František Horniak 
      Tlač: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom 
      Náklad: 100.000  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poštové celiny: 

1./  11.11.2000: Slávnosť zvonov – poštový lístok s prítlačou 
2./  9.7.2002: Slovensko 2002, Deň kresťanskej filatelie – poštový lístok s prítlačou 
3./  7.9.2003: Ján Pavol II. na Slovensku – poštový lístok s prítlačou 
4./  25.4.2014: Svätorečenie Jána Pavla II. – celinová obálka s prítlačou 
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FDC: 
 Ku každej známke bola vydaná FDC. 

 
 
 
 
 
 
 

 Iné poštové produkty: 
1./  29.5.1995: Návšteva pápeža Jána Pavla II. – známkový zošitok 
2./  29.5.1995: Návšteva pápeža Jána Pavla II. – nálepný list 
3./  7.9.2003: Mons. Vasiľ Hopko blaherečený Svätým Otcom pápežom Jánom Pavlom II. – 

pamätný list 
4./  7.9.2003: Sestra Zdenka Schelingová blahorečená Svätým Otcom pápežom Jánom 

Pavlom II. – pamätný list 
5./  29.4.2011: Blahorečenie Jána Pavla II. – príležitostná tlač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Príležitostné poštové pečiatky: 
1./  22.4.1990: Bratislava 1 – Ján Pavol II. (pápežské kľuče) 
2./  22.4.1990: Bratislava 1 – Ján Pavol II. (erb Jána Pavla II.) 
3./  22.4.1990: Bratislava 36 Vajnory – Ján Pavol II. 
4./  30.6.1995: Bratislava 21 – Ján Pavol II.  
5./  30.6.1995: Nitra 1 – Ján Pavol II. (katedrála a erb Jána Pavla II.) 
6./  30.6.1995: Nitra 1 – Ján Pavol II. (katedrála a Ján Pavol II.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7./   1.7.1995: Šaštín – Svätý Otec Ján Pavol II. 
8./   2.7.1995: Košice 1 – Svätí Košickí mučeníci – Ján Pavol II. 
9./   2.7.1995: Košice 1 – Svätý Otec Ján Pavol II. na Slovensku – Religfila ´95 
       (tá istá pečiatka len s názvom pošty Košice – chýba číslo 1, ktoré používaním pečiatky 

sa zničilo) 
10./ 2.7.1995: Prešov 1 – Ján Pavol II. 
       (ten istý vzor pečiatky len s inou veľkosťou písem) 
11./ 2.7.1995: Trnava 1 – svätorečenie košických mučeníkov  
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12./ 3.7.1995: Levoča – návšteva Sv. Otca 
13./ 3.7.1995: Poprad 1 – návšteva Svätého Otca 
14./ 2.7.1996: Košice 1 – 1.výročie návštevy Svätého Otca na Slovensku 
15./ 18.5.2000: Nitra 1 – Svätý Otec Ján Pavol II. 80 ročný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16./ 11.9.2003: Trnava 1 – Ján Pavol II. na Slovensku (rozlišovacie čísla 1, 2 a 3) 
17./ 12.9.2003. Banská Bystrica 1 – Ján Pavol II. na Slovensku (rozlišovacie čísla 1, 2 a 3) 
18./ 12.9.2003: Banská Bystrica 5 – Ján Pavol II. na Slovensku 
19./ 12.9.2003: Banská Bystrica 8 – Ján Pavol II. na Slovensku 
20./ 12.9.2003: Marianka – Sviatok Narodenia Panny Márie – Ján Pavol II. na Slovensku 
21./ 13.9.2003: Rožňava 1 – Ján Pavol II. na Slovensku 
22./ 14.9.2003: Bratislava 5 – Ján Pavol II. na Slovensku (rozlišovacie čísla 1 a 2) 
23./ 16.10.2003: Žilina 1 – 25 rokov pontifikátu Jána Pavla II.  
24./ 8.4.2005: Bratislava 15 – Ján Pavol II. – 1920-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25./ 29.4.2011: Nitra 1 – inaugurácia poštovej známky – blahorečenie Jána Pavla II. 
26./ 1.5.2011: Močenok 1 – Močenčania vítajú blahorečenie pápeža Jána Pavla II. v Ríme 
27./ 28.4.2014: Bratislava 1 – svätorečenie Jána Pavla II. 
28./ 28.4.2014: Banská Bystrica 1 – svätorečenie Jána Pavla II. 
29./ 28.4.2014: Košice 1 – svätorečenie Jána Pavla II. 
30./ 28.4.2014: Trnava 1 – svätorečenie Jána Pavla II. 
31./ 28.4.2014: Nitra 1 – svätorečenie Jána Pavla II. 
32./ 28.4.2014: Rožňava 1 – svätorečenie Jána Pavla II. 
33./ 28.4.2014: Prešov 1 – svätorečenie Jána Pavla II. 
34./ 28.4.2014: Levoča – svätorečenie Jána Pavla II. 
35./ 16.10.2014: Trenčianska Teplá – svätý Ján Pavol II. - výstava 
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 Odtlačky výplatného stroja (OVS) väčšinou sa používali viac dní – rôzny dátum: 
1./  22.4.1995: 810 00 Bratislava 1 – Slovensko spomína: 22.4.1990; modlí sa za Vás; 

očakáva: 1-3.7.1995. 
2./  14.-29?.6.1995: 040 02 Košice 2 – návšteva Sv. Otca pápeža Jána Pavla II. – Košice 

3.júla 1995 
3./  30.6.1995: 810 00 Bratislava 1 – Ján Pavol II. 30.6.1995 – Bratislava  
4./  2.7.1995: 040 01 Košice 1 – návšteva Sv. Otca pápeža Jána Pavla II. – Košice 3.júla 

1995 
5./  2.7.1995: 054 01 Levoča – Ján Pavol II, Levoča 3.7.1995 
6./  8.-17?.9.2003: 917 01 Trnava 1 – Slovenský Rím víta Sv. Otca – blahorečenie sestry 

Zdenky – Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
7./  18?.5.2005: 917 01 Trnava 1 – slovenský Rím vzdáva hold Svätému Otcovi – Mesto 

Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
8./  27?.4.2014: 917 01 Trnava 1 – svätorečenie Jána Pavla II. – spomienka na návštevu 

v roku 2003 – Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toto by mali byť všetky oficiálne vydania Slovenskej pošty, ktoré sú priamo spojené 
so svätým pápežom Jánom Pavlom II. (ak by som predsa na niečo zabudol, tak budem rád, 
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ak by ste mi to oznámili). Pri príležitostných poštových pečiatkach sa vyskytujú farebné 
odtiene (hlavne na košickej pošte) od čiernej až po červené či modrú. Tiež sú tlačové 
chyby a farebné odtiene i pri tlači známok, celín i ostatných poštových produktov.  
 Samozrejme je tiež i nepriamy poštový materiál k tejto téme – známka sv. Košic-
kých mučeníkov, bl. Zdenky Schelingovej,... poštový lístok s prítlačou bl. Pavol Gojdič a bl. 
Metod Dominik Trčka CSsR,... príležitostné poštové pečiatky a OVS k sv. Košickým 
mučeníkom,... 
 Tiež je i hodne materiálu súkromného charakteru – predovšetkým rôzne prítlače na 
celinových i necelinových obálkach a lístkoch, CM, kašety, známkové zošitky, pamätné 
listy,...   

spracoval JV 

 
Obrázková kronika Uhorska – Viedenská kronika – 650. 

 
Vďaka cirkvi a jej úsiliu o zachovanie histórie a pamiatok, môžeme dnes obdivovať 

nespočetné množstvo pokladov na celom svete. Či už sú to stavby chrámov, sochárske 
a výtvarné diela, oltáre a zariadenia kostolov. Nie menšou mierou si vážime aj archívy 
a kroniky, vďaka čomu sa môžeme dozvedať informácie o našich najstarších dejinách. 
Jednou z takýchto pamiatok je aj Viedenská kronika, alebo ako ju zvykneme nazývať 
„Obrázková kronika Uhorska“ z pera Marka z Kaltu. V tomto roku si pripomíname 650 rokov 
od jej dokončenia. Kronika bola zostavovaná v rokoch 1358 – 1370.  

Marek z Kaltu, ktorému 
bolo napísanie kroniky prisú-
dené bol stoličnobelehrad-ským 
kanonikom. Neskôr pôsobil aj 
v Budíne na dvore kráľa 
Ľudovíta Veľkého (1342-1382), 
kde zastával aj úlohu správcu 
kráľovského archívu. Takže 

k informáciám mal prístup z prvej ruky 
V kronike sa môžeme dočítať o prí-

chode Maďarov na územie Strednej Európy, 
hlavne na Veľkú Moravu, o živote na nitrian-
skom kniežatstve, o budovaní kresťanstva na 
našom území, stavbe kostolov a živote 
panovníkov až do obdobia kráľa Ľudovíta. 

Dozvedáme sa  v nej aj o udalostiach, ktoré ohrozovali kresťanstvo a ľud v ťažkých obdo-
biach stredoveku. Máme tu možnosť vidieť štýly obliekania, stolovania, výzbroje vojska, 
oslavy, tresty a aj pohreby. 
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Osud kroniky bol tiež veľmi zaujímavý. Ako 
som spomenul napísaná bola v rokoch 1358 – 
1370. Ilustrácie boli do nej doplnené o niečo 
neskôr, pri príležitosti zásnub dcéry kráľa Ľudovíta 
Kataríny s Ľudovítom z Valois. Kronika bola darom 
pre francúzsku kráľovskú rodinu. V polovici 15. 
storočia ju francúzsky kráľ daroval srbskému 
despotovi Jurajovi Brankovičovi. Neskôr sa 
kronika načas dostala do tureckých rúk a potom 
bola aj súčasťou knižnice Mateja Korvína 
v Budíne. Odtiaľ putovala do Cisársko-kráľovskej knižnice vo Viedni, podľa čoho jej 
hovoríme aj viedenská. V roku 1932 po uzavretí kultúrnej dohody v Benátkach bola 
preložená do Széchényiho knižnice v Budapešti, kde je uložená dodnes. V roku 2016 bola 
prvýkrát vydaná aj na Slovensku.  

Na prekrásne iluminácie z kroniky často reagovala aj Maďarská pošta, ktorá ich na 
známkach používala viackrát. No ani Slovenská pošta ich neobišla a použila ich na našich 
známkach. Verím, že sa ešte stretneme na našich známkach aj s ďalšími obrázkami 
z našich dejín. 

Ján Rusnák 
 
 

Raffael Santi – člen Tretieho rádu sv. Františka 
500. výročie úmrtia. 

 
      Raffael Santi (1483 – 1520) 
patrí bezpochyby medzi najvýznam-
nejších renesančných maliarov i na-
priek tomu, že jeho kariéru ukončila 
predčasná smrť. Väčšinu svojho ži-
vota strávil v službách Cirkvi. Inšpi-
ratívne zákazky od pápežov a jeho 
hlboká viera boli katalyzátormi jeho 
úspechov. Maľoval náboženské 
a mytologické obrazy a fresky, bol 
staviteľom Chrámu sv. Petra v Ríme 
      Narodil sa v Urbine, ktoré v 
období renesancie bolo dôležitým 
centrom kultúrneho života. Jeho 
prvým učiteľom bol jeho otec 
Giovanni. Z tohto obdobia sa zachovali obrazy sv. Juraj a Tri grácie, ktorý namaľoval ako 

18-ročný. 
      Od roku 1496 pracoval v Perugii po boku významného 
renesančného maliara Perugina (1448- 1523). O Peruginovej sláve 
svedčí aj to, že v roku 1481 prichádza do Ríma na pozvanie pápeža 
Sixta IV., aby sa spolu so slávnymi Florenťanmi zúčastnil na freskovej 
výzdobe Sixtínskej kaplnky. Namaľoval tri fresky, ktoré sa stretli s 
veľkým obdivom.  
      V roku 1504 mladý Rafael 
opustil ateliér svojho majstra a pri-

chádza do Florencie, kde si zriadil vlastnú dielňu. 
Florencia bola vtedy metropolou talianskeho umenia. V 
tomto meste práve pracovali Michelangelo a Leonardo 
da Vinci. Raffael vo Florencii dotvoril svoj štýl a 
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duchovne sa tak rozvinul, že za štyri roky pobytu vo Florencii namaľoval celú sériu 
portrétov ale predovšetkým Madon s dieťaťom. 
      Raffaelové Madony dodnes patria k najväčším skvostom umeleckého dedičstva 
ľudstva. Väčšinu z nich namaľoval pre bohaté florentské rodiny. Napríklad Madona 
Conestabile (ZSSR, Aitutaki, Togo), Madona veľkovojvodova (Maďarsko, Panama, Niu, 
Niger, Laos, San Marino, Kongo), Madona Ansidei (Anguilla, Manáma), Madona Tempi 
(Guinea-Bissau, Manáma, Penhryn, Nový Zéland), Madona Eszterházyovcov (Maďarsko, 
Nikaragua). Obraz Madona so stehlíkom (Taliansko) je jedným z najlepších, ktoré Raffael 
namaľoval vo Florencii. Nemožno popísať všetky Madony, ktoré dnes zdobia slávne 
múzeá. Raffael maľoval Pannu Máriu s Ježiškom v harmónii ideálnych tvarov, v atmosfére 
naplnenej materinskou láskou, s výrazom tichého rozjímania. Obklopujú ich svätci, 
napríklad na slávnom obraze Sixtínska Madona je to kľačiaci pápež Sixtus IV. a sv. 
Barbora.  

  
Koncom roka 1508 odišiel Raffael do Ríma, kde zostal až 

do smrti. Prišiel na pozvanie pápeža Júliusa II. na odporúčanie 
svojho príbuzného a rodáka slávneho architekta Bramanteho. 
      Raffael bol poverený dekorovať sály (nazývané stanze) 
v súkromných apartmánoch pápeža Júliusa II. vo Vatikáne. 
Pápež bol uchvátený Raffaelovými maľbami a dal zoškrabať 
pôvodné staršie maľby. Raffaelovi a jeho pomocníkom práce na troch sálach trvali od 
r.1508 do roku 1517. Aby zvládol rozsiahlu objednávku Raffael najprv urobil na kartónoch 
kresbu v pomere 1:1, ktorú perforoval drobnými dierkami. Potom kresbu preniesol na 
omietku tak, že kartón posypal uhoľným  prachom. Žiaci a pomocníci potom maľovali fresku 
pod jeho dozorom.  
      Freskovú výzdobu začal v 
podpisovej sieni Júliusa II, nazvanej 
Stanza della Segnatura. Námety na 
štyroch stenách sály, v súlade so 
želaním pápeža, boli Pravda, Dobro a 
Krása. Na dvoch priečnych stenách sú 
dve fresky. Aténska škola (Vatikán, Kambodža), ktorá predstavuje alegóriu filozofie. 
Uprostred obrazu sa vynímajú postavy dvoch najväčších filozofov Platona a Aristotela. 

Okolo nich sú rozmiestnení významní 
predstavitelia staroveku i novej doby. Freska 
Dišputa (Vatikán, Kambodža) na tému 
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Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti ilustruje pravdu v teologickom zmysle. Na ďalších dvoch 
stenách sály sú fresky, ktoré vyjadrujú krásu a dobro. Freska Parnas stelesňuje krásu 
poézie a hudby. Dobro vyjadruje freska ilustrujúca čnosti tak ľudské ako aj teologické, 
Vieru, Nádej a Lásku. My-
šlienka ilustrovať jednodu-
chým spôsobom štyri prin-
cípy poznania – filozofie, 
teológie, poézie a práva 
vyvolala u Rimanov obdiv 
a nadšenie (Vatikán).  
      Druhá sieň je naz-
vaná podľa rozmernej fresky, ktorá zachycuje starozákonný príbeh Vyhnanie Heliodora z 
chrámu. (Vat, rok 2011). V popredí vidíme, ako vyslanci nebies prenasledujú Heliodora, 
ktorý znesvätil jeruzalemský chrám. Pápež Július II. a skupina žien sú svedkami príbehu. V 
Heliodorovej sieni sa nachádza freska Bolsenský zázrak (Vat, rok 2013). Jej námetom bola 
udalosť z 13. storočia, keď v bolsenskom kostole kňaz pochyboval o prítomnosti Kristovho 
tela v Hostii a pri lámaní skanulo z nej niekoľko kvapiek krvi. Ďalšie dve fresky v tejto sieni 
predstavujú stretnutie  pápeža Leva Veľkého s Attilom a Oslobodenie sv. Petra z väzenia, 
ktorú možno zaradiť k najslávnejším dielam Raffaela. 

      Ďalšou stránkou Raffaelovho génia je portrétne umenie. Namaľoval celý rad 
portrétov, ktoré sú neprekonateľné svojou výtvarnou hodnotou ako i psychologickou 
výstižnosťou. Jedným z jeho prvých portrétov je Žena s jednorožcom (Maďarsko, Maldivy, 
Ekvádor, Taliansko), ktorý namaľoval ešte vo Florencii. Štýlom pripomína Leonardovu 
Monu Lisu. V Ríme sa Raffael pohyboval medzi najväčšími umelcami vtedajšieho Ríma. 
Nie všetky portréty maľoval na objednávku. U svojich priateľov chcel zvečniť ich podobu. 

Portréty spisovateľa Baltasara Castilioneho (Bulharsko, Jemen, Fujaira, Komory, Bhután) a 
Donny Velatiovej (Bulharsko, Bhután, Ras al Khaima, Jemen, Vietnam, San Marino, Kuba) 
sa radia medzi veľdiela. Portrét Agnola Doniho (Bulharsko, Jemen) vyniká farebnosťou a 
Portrét kardinála vyniká jednoduchosťou (Bulharsko, Kuba).  
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      Raffael aj v Ríme namaľoval cyklus neopakovateľných Madon. Spomeňme niektoré: 
Madona z Foligna (Vatikán, Manama, Nikaragua, Niue, Gibraltar), Madona della Sedia 
(Taliansko, Maďarsko, San Marino) a Madona Candelabri (Taliansko, USA). Krás-na 
záhradníčka z parížskeho Louvru (Poste Magistrali, Nikaragua, Panama, Guinea-Bisau, 
Aitutaki, Vietnam) a najobdivovanejšia Sixtínska Madona z drážďanskej galérie (Vatikán, 
Nemecko, Santa Lucia, Taliansko, Nikaragua, Vietnam, Gibraltár, Niger, San Marino, 
Ekvádor).  

      Okrem skvelých Madon maľoval obrazy s náboženskými motívmi: Narodenie Pána 
(Nemecko, Vatikán), Svätá rodina (Benin, Uganda, Nový Zéland),  Ukladanie do hrobu 
(Niger), Zvestovanie Panny Márie (Vatikán, Francúzsko),...  
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V roku 1514 pápež Lev X. požiadal Raffaela, aby zhotovil 
sériu obrazov podľa ktorých mali v Bruseli vyhotoviť gobelíny. 

Gobelíny mali byť zavesené na dolných stenách 
Sixtínskej kaplnky. Námety boli vybrané zo Skutkov 
apoštolov: Zázračný ry-
bolov (Vatikán, Malawi, 
Niger),  Kázeň sv. Pavla 
v Aténach (Vatikán, 
Gambia).  

      Na objednávky bohatých Rimanov 
maľoval mytologické obrazy. V roku 1510 bankár Chigi zveril 
Raffaelovi výzdobu sály vo vile Farnesina Na veľkolepej freske 
Galatea už vidieť vplyv Michelangela (Taliansko).  

       V roku 1514 zomrel najväčší renesančný architekt Donato 
Bramante, ktorého v roku 1506 pápež Július II. poveril stavbou Chrámu 
sv. Petra v Ríme. Pápež Lev X. vymenoval Raffaela za hlavného 
staviteľa chrámu a Sangalla za jeho pomocníka. (Vat, rok 1944) 
      Raffaelov obraz Premenenie Pána 
začal Raffael maľovať v roku 1518. Na 
obraze sú vyobrazené dva príbehy. V hornej 
časti obrazu sa odohráva 
výjav premenenia Krista 

na hore Tabor - Ježiš sa vznáša v oblakoch 
medzi Mojžišom a Eliášom za prítomnosti 
apoštolov Petra, Jakuba a Jána. V dolnej 
časti obrazu prebieha uzdravenie chlapca 
posadnutého diablom (Vatikán, Niger, 
Paraguaj, S.Tomé e Principe). Obraz bol 
vystavený pri jeho smrteľnom lôžku.  
      Raffael zomrel náhle v deň svojich 
narodenín vo veku 37 rokov, na Veľký piatok 
v roku 1520. Jeho smrť naplnila žiaľom celý 
Rím. Tento slávny umelec si zachoval františ-
kánskeho ducha, zostal zbožný, láskavý a druž-
ný. Podľa análov je zapísaný ako člen Tretieho 

rádu sv. Františka. 
Dostalo sa mu veľkej cti, 
bol pochovaný v Pan-
theone (Taliansko). Ob-
divoval túto budovu z 
čias antiky a práve tu si 
želal byť pochovaný. 

Katarína Vydrová 
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Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly 
vo filatelii (encyklopedický cyklus) 
 

Filatelistické materiály ponúkajú množstvo obrazových, grafických a textových 
ilustrácií a informácií na základe ktorých sa pokúsime zostaviť a publikovať (možno 
nekonečný) encyklopedický cyklus.  

Kostolná veža (001) 
Veža vo všeobecnosti je definovaná ako samonosná vysoká štíhla stavba, ktorej 

výška značne prevyšuje jej pôdorysnú dispozíciu. Môže existovať samostatne alebo ako 
súčasť iného objektu (v našom prípade kostola). Kostolná veža plní viacero významných 
duchovných i praktických úloh. Upriamuje pozornosť (zrak i myseľ) človeka k nebeským 
výšinám, slúži ako zvonica, v niektorých prípadoch aj ako hodinová veža. Je vynikajúcim 
orientačným bodom. V minulosti mala aj obranný a ochranný charakter. Jedno z jej 
poschodí bolo zvyčajne upravené ako príbytok strážnika a hlásnika, ktorý v pravidelných 
intervaloch (najmä v noci) vykonával z jej ochodze obhliadku okolia s cieľom včasného 
odhalenia požiaru alebo iného nebezpečenstva. Pritom vydával príslušné zvukové 
znamenie (hlásnická trúba, bubon, sústava zvoncov alebo iných zvukových zariadení). Vo 
väčšine prípadov to bolo doplnené ústnou informáciou spievanou formou napr.: „Udrela 
dvanásta hodina, chváľ každý duch Hospodina i Ježiša jeho Syna. Opatrujte svetlo, oheň 

aby nebol ľuďom škoden.“  
V dnešnej dobe sú niektoré 

kostolné veže s atraktívnym výhľa-
dom sprístupnené verejnosti ako 
vyhliadkové (napr. v mestách Ko-
šice, Prešov, Spišská Nová Ves, 
Zvolen, Hlohovec, Modra, Trstená a 

inde). Československá znám-ka 
z roku 1957 ilustruje vežový 
systém mesta Kolín. Poľská 
obálka prvého dňa ilustruje zhluk 
veží a vežičiek na Kosto-le 
sv. Doroty (Licheń Stary).  

 

Sanktusník (002)  
Do vežovej témy patrí aj sanktusník. Je to menšia 
štíhla vežička vyčnievajúca z hrebeňa strechy väčšiny 
historických (najmä však gotických a barokových) 
kostolov. Môže byť lokalizovaná nad loďou alebo 
svätyňou, v prípade krížovej lode nad jej krížením. 
Spravidla býva ukončená takým istým typom strechy 
ako hlavná veža. V gotike je to štvorboký alebo 
viacboký ihlan (takáto strieška sa nazýva ihlancová, v prípade veľmi úzkeho a ostrého 
ihlanu sa používa odborný výraz ihla); v baroku je to zasa vypuklá cibuľová (alebo 
bankovitá) strieška nad lampovitým driekom (lucernou). Do vežičiek sa umiestňoval 
menší zvon, ktorého ovládacie lano bolo spustené cez stropný otvor do stredu svätyne 
alebo za hlavný oltár v svätyni. Zvonilo sa pri slávnostných svätých omšiach počas spevu 
Sanctus (odtiaľ pochádza špecifický názov) a pri pozdvihovaní. Na československej 
známke z roku 1959 nájdeme na Kostole sv. Bartolomeja v Plzni dva sanktusníky – jeden 
nad loďou, druhý nad svätyňou. Výrazný sanktusník je aj na Kostole sv. Jakuba v Brne. 

                                                                                                      Ľubomír Kaľavský 
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Historický organ z Olkusza  
 

Pre filatelistickú tvorbu v Poľsku je charakteristický cit pre kresťanské duchovné 
námety. V rámci nich sa v posledných rokoch objavil tematický okruh s cieľom predstaviť 
historické pamiatkové organy Poľska. Organ, hudobný nástroj označovaný za kráľovský 
hudobný nástroj, sa stal dôležitým liturgickým nástrojom v západnom rímskom obrade 
katolíckej Cirkvi. Zdôraznil túto skutočnosť aj Druhý vatikánsky koncil v dokumentoch ako 
Sacro sanctum concilium a Musicam sacra. Zmieňujú sa o tom aj Všeobecné smernice 
rímskeho misála. Pri návšteve chrámov v Poľsku obdivujeme pozoruhodnosť 
architektonického stvárnenia i vnútorného mobiliára, čo tak kontrastuje s prístupom na 
Slovensku. Na chórových emporách zrak návštevníka zaujmú organy. Každý z nich je 
unikát. Jedinečný. Neexistuje ešte v inom chrámovom priestore postavený nástroj, ktorý by 
bol jeho duplikátom. Toto bohatstvo historických starobylých organov si uvedomuje širšia 
poľská verejnosť a tvorcovia známok vytvorili z nich jednu z tematických okruhov, ktorého 
prvý produkt vyšiel v roku 2015.  

V Bazilike minor sv. Andreja apoštola v Olkusze sa 5.októbra 2019 uskutočnilo 
uvedenie poštovej známky s námetom jedného z jeho dvoch organov.  

Stručný pohľad do histórie tohto neskoro 
renesančného organa nás vedie až do roku 
1611, vedenie mesta Olkusz podpísalo dohodu 
a objednávku stavby nového organa pre tento 
chrám s Hansom Hummlom, staviteľom organov 
v Krakove, ktorý pochádzal z Norimbergu. 
Staviteľa organu predchádzali skvelé referencie 
z prác na organe v Bazilike menšej Mariánskej 
v Krakove (jej kňaz Sebastian Zielonka bol 
odborným konzultantom organára) a – to je pre 
nás pozoruhodné – postavenie nového organa 
v dnešnej Bazilike menšej sv. Jakuba v Levoči 
na Slovensku (!). Nástroj dokončil jeho tovariš 
Jerzy Nitrowski v roku 1633 (práve Jerzy 
Nitrowski prevzal v roku 1630 organársku dielňu 
Hansa Hummla a vytvoril trojgeneračný rod 
staviteľov organov, ktoré ho preslávili v celom 
Poľsku). Medzi týmito dvoma údajmi sa udialo 
viacero zaujímavostí: V korešpondencii 
s mestom Olkusz z roku 1616 sa dozvedáme, 
že dispozície nástroja boli oproti objednávke 
zväčšené o 6 registrov, pretože objednávatelia 
chceli mať nástroj dispozične väčší oproti organom v chrámoch okolitých miest. Pôvodný 
termín odovzdania organa v roku 1618 staviteľ pre rôzne technické problémy nedodržal. Do 
priebehu stavby organa v Olkuszu musel zasiahnuť aj poľský kráľ Žigmund svojou 
intervenciou. Práce na stavbe nového organa poznačila aj tragická udalosť: v roku 1624 
v dôsledku pádu lešenia zahynul staviteľov syn. Práce na stavbe organa Hans Humml 
viackrát prerušil, totiž súbežne pracoval aj na stavbe spomínaného organa v Levoči, kde 
v roku 1630 zomrel za dodnes nevyjasnených okolností (aj tento nástroj dokončil práve 
Jerzy Nitrowski).  

Vo svojej viac ako 380 ročnej histórii bol tento nástroj viacnásobne opravovaný 
a reštaurovaný. V poslednom období sa výskumom archívnych materiálov objavili nové 
dokumenty, ktoré viedli nadáciu Herman-Reemtsma Stiftung z Hamburgu zahrnúť aj 
reštaurovanie tohto organa do projektu reštaurátorskej obnovy viacerých starobylých 
organov v Poľsku. Reštaurátorské práce sa začali v roku 2015 a boli ukončené v roku 
2018. Na finančnom zabezpečení reštaurátorských prác sa podieľali viaceré poľské 
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ministerstvá, orgány samospráv Krakova i vojvodstva, Cirkev (osobitne sa o toto dielo 
zaslúžil Mons. Mieczysław Miarki, správca farnosti) a mnohí domáci i zahraniční sponzori. 
Reštaurátorské práce previedli firma Flentrop Orgelbouw zo Zaandanu v Holandsku 
a konzervátorská dielňa Modulus z Krakova.  

Paralelne s priebehom reštaurátorských prác sa organári i muzikológovia venovali 
práci na knihe o organoch v chrámoch Olkusza. Slávnostnému uvedenie poštovej známky 
predchádzala sv. omša, ktorej predsedal Mons. Grzegorz Kaszak, sosnovecký biskup. 
Slávnostné požehnanie reštaurovaného organa sa uskutočnilo 7. 10. 2019 o 13.00 hodine 
tým istým biskupom. V dňoch 8. až 10. 10. 2019 sa uskutočnil XIX. ročník Medzinárodných 
dní organovej a komornej hudby. Na ktorom bolo možné po prvýkrát počuť nástroj 
v pôvodnej zvukovej podobe.  

Hárček v nominálnej hodnote 6,60 zł, zhotovila Marzanna Dąbrowska a bol tlačený 
ofsetom v náklade 100.000 kusov - prináša fotografický pohľad na chór s organom v plnej 
noblese po prevedených reštaurátorských prácach. Na FDC je zvýraznený stojací anjel na 
strednom pilastri zo stredu organového prospektu a pečiatku tvoria organové píšťaly.  

Silvia Fecsková, muzikologička, regenschori n. v. - krátené 
 
 
 Kláštor Engelberg – Anjelský vrch. 
 

Benediktínske opátstvo Engelberg sa nachádza v horskom údolí na úpätí hory Titlis 
(Švajčiarsko). Kláštor založil zürišský šľachtic Konrad von Sellenbüren v roku 1120 keď 
sem prišli mnísi z Muri s opátom Adelhelmom. V polovici 12.storočia obnovili kláštorný život 
mnísi z reformovaného kláštora St. Blasien. Opátstvo bolo dvojitým kláštorom. V roku 1615 
sa ženská komunita presťahovala do Sarnen (kláštor sv. Ondreja). Okolo roku 1604 bolo 
opátstvo Engelberg začlenené do švajčiarskej benediktínskej kongregácie. Až do 
Francúzskej revolúcie bol opát duchovným aj svetským pánom. V roku 1798 získali ľudia v 
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údolí politickú nezávislosť. V priebehu času bol kláštor zasiahnutý vnútornými ťažkosťami, 
vonkajšími výzvami, požiarom a morovými epidémiami - život v kláštore však nikdy 
neprestal. Už v polovici 12.storočia tu vznikla škola písma a dnes kláštorná škola má 
strednú školu a gymnázium.  

Dnešný barokový kláštor 
bol postavený po treťom požiari 
(1729). Je jedným z najväčších 
barokových komplexov v strednom 
Švajčiarsku. Kláštorný kostol je 
tiež farským kostolom. Nachádza 
sa tu najväčší orgán vo Švajčiar-
sku a jeden z najväčších na svete. 

Medzi hlavné oblasti čin-
nosti kláštora patrí pastoračná sta-
rostlivosť, vzdelávanie, pohostin-
stvo, remeslá, kultúrna starostli-
vosť, podpora miestneho poľno-
hospodárstva.                               jv 
 
 

Správa o hospodárení SSG za rok 2019 
 

Táto správa bilancuje hospodárenie nášho Spoločenstva Sv. Gabriela za obdobie od  
01.01.2019 – 31.12.2019. 
a) Príjmy SSG v období 01.01.2019 - 31.12.2019 boli vo výške 1 504,74 €  v tom: 

• 376,00 € za uhradené členské príspevky   
• 600,00 € príspevky na činnosť SSG (v tom: 400 € od ZSF v rámci projektu MDVRR 

SR „Národný program aktívneho starnutia; 200 € od OZ) 
•  527,01 € zaslané 2% dane za rok 2018  
•      1,73 € kreditné úroky pripísané na Benefit Konto.  

V medziročnom porovnaní príjmy za ostatný sledovaný rok poklesli o 464,94 €. 
Tento pokles bol spôsobený predovšetkým výpadkom vo výbere 2% daní, keď sme 
v sledovanom r.2019 vybrali oproti predchádzajúcemu roku o 378,53 € menej. 
b) Výdavky SSG v období 01.01.2019 - 31.12.2019 boli vo výške 1 072,53 € v tom:  

• 995,00 € výdavky súvisiace s fungovaním nášho Spoločenstva  (v tom: päť čísel 
bulletina Sv. Gabriela; čl. príspevok do WB, hospodárske a organizačné výdavky) 

•      77,53 € poplatky za vedenie bežného účtu v ČSOB za rok 2019. 
V medziročnom porovnaní výdavky za ostatný sledovaný rok stúpli o 90,88 €.  Ich 

nárast bol spôsobený predovšetkým vydaním až piatich čísel bulletinu Sv. Gabriela (v 
r.2018 boli vydané štyri čísla). Aby sme znížili náklady na vedenie bežného a sporiaceho 
účtu v ČSOB, od septembra 2019 sme zrušili papierové zasielanie výpisov z účtov a prešli 
na elektronické. 

Ku dňu 31.12.2019 bol zostatok finančných prostriedkov SSG celkom 8 395,96 €, čo 
je oproti r.2018 medziročný nárast o 432,21 €.  

Štruktúra finančných prostriedkov k 31.12.2019 bola nasledovná:   
• 1 933,72 € zostatok na bežnom účte (aktuálna úroková sadzba je 0,00 % p.a.)  
• 5 099,51 € zostatok na BENEFIT Konte (ide o účet so 7-dňovou výpovednou lehotou 

a aktuálnou úrokovou mierou 0,03%)  
• 1 362,73 € zostatok v pokladni. 

       Ľuba Tarabová, hospodárka SSG 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
13.3.2020: Veľká noc 2020: tradičná slovenská modrotlač 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,65€) 
- autor výtvarného návrhu známky: Adrian Ferda  
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset  
- náklad: 2,000.000 kusov  

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

Historický vývin i technologické zákutia modrotlače opísal už v roku 1954 erudovaný 
etnograf a pracovník Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) Josef Vydra v knihe 
Ľudová modrotlač na Slovensku. Hovorí v nej o historickom vývine farbenia látok indigom 
vo svete, v Európe i na Slovensku. Modrotlač sa na našom území uchytila medzi širšími 
vrstvami obyvateľstva koncom 18.storočia v malých mestách, odkiaľ prenikala aj na vidiek, 
kde sa modrotlačiari začali usádzať od polovice 19.storočia. Špecifikom vidieckych 

modrotlačiarov bolo prispôsobovanie produkcie 
vkusu nositeľov z konkrétnych oblastí, vďaka čomu 
dnes môžeme obdivovať vzácne regionálne 
varianty modrotlačových vzorov. 

Práve vzory dávajú modrotlačovej látke 
charakter. V tradičnej výrobe sa na ňu nanášali 

ručne za pomoci drevených foriem, ktoré boli buď celodrevené 
(najčastejšie z hruškového dreva) alebo s vtĺkanými drôtikmi a 
mosadznými plieškami. Ich výrobou sa zaoberali špecializovaní 
rezbári alebo aj samotní modrotlačiari. 

Formy sa natierali krycou hlinkou, nazývanou rezerva 
alebo pap, ktorá zabránila prieniku farby na ňou prekrytú plochu. 

Intenzita modrej, ako aj rôznofarebnosť vzorov sa dosahovala viacnásobným ponáraním 
látky do studeného indigového roztoku, nazývaného kypa.  

Technologické postupy modrotlačového farbenia sú, samozrejme, omnoho 
zložitejšie a majster modrotlačiar sa poznal najmä podľa jednoliatosti odtieňa zafarbenej 
látky. Viac sa možno dozvedieť v spomínanom diele Josefa Vydru, hoci dnes je už 
vzácnym knižným artefaktom. Dostupná záujemcom o túto oblasť našej tradičnej výtvarnej 
kultúry je však stále publikácia Modrotlač na Slovensku významnej etnologičky Oľgy 
Danglovej. V roku 2014 ju vydal ÚĽUV, ktorý tento rok oslavuje 75 rokov. 

So známkou okrem FDC vyšla aj celinová pohľadnica a známkový zošitok. 
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31.3.2020: Osobnosti: Andrej Sládkovič (1820-1872) 
- nominálna hodnota: 1,00€ 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Karol Felix 
- autor líniovej rozkresby: Mgr. art. Jozef Česla 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset  
- náklad: 1,000.000 kusov  

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

Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej 
Braxatoris, básnik, prekladateľ, literárny kritik, 
evanjelický kňaz, je v slovenskej kultúre etablovaný 
ako „prvý básnik“ romantickej generácie, tvorca 
dvoch kľúčových básnických skladieb slovenského 
literárneho romantizmu – Marína (knižne 1846, 
ľúbostná báseň s oslavou lásky k žene, krásy, 

mladosti a slovenskej krajiny) a Detvan (1853, idylický epos 
oslavujúci slovenský ľud a prírodu). Marína bola zároveň prvá a 
jediná kniha poézie zo štyridsiatych rokov 19. storočia, ktorá vyšla v 
spisovnej slovenčine. Obe skladby znamenali medzník vo vývine 
slovenskej romantickej poézie, pretože Sládkovič v nich rozšíril 
tvorivé možnosti básnickej tvorby a priniesol zvýšenú citlivosť či dôraz 
na subjekt a jeho rozporný citový život. Vo svojej básnickej koncepcii 
spájal do jedného celku lásku k žene, k vlasti a k Bohu. Jeho literárne 
dielo bolo však žánrovo i druhovo oveľa širšie – písal aj intímnu 
lyriku, filozofické skladby (Sôvety v rodine Dušanovej), nábožensko-
meditatívnu poéziu, epickú poéziu s historickými námetmi (Gróf 

Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti, 1866), národne angažované, príležitostné a didaktické 
básne, a tiež prózu a drámu. Prispieval do súvekých novín a časopisov ako publicista, keď 
sa vyjadroval k aktuálnemu národno-politickému dianiu. V roku 1861 sa zúčastnil 
memorandového zhromaždenia v Turčianskom Sv. Martine a túto udalosť aktuálne stvárnil 
v skladbe Pamiatka na deň 4.augusta a v „národnom epose“ Svätomartiniáda. V roku 1863 
bol jedným zo zakladajúcich členov nového celonárodného spolku Matica slovenská. Bol 
vnímaný ako básnik harmónie a idyly, neskôr aj ako hlásateľ slovanského vlastenectva a 
zástanca národných práv Slovákov.  
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
20.1.2020: 500.výročie zahájenia razby Jáchymovských toliarov 
- nominálna hodnota: A (26.-Kč)  
- výtvarný návrh: Karel Zeman 
- technika tlače: plnofarebný ofset  

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

Námět: V horní části známky autor 
zobrazil detaily Jáchymovských tolarů. Ve 
spodní části autor zachytil akt samotné ražby. 

Jáchymovský tolar je označení historic-
kých stříbrných mincí ražených v Jáchymově v 
letech 1519 až 1528. Šlechtickému rodu Šliků, 
patřily pozemky v Krušných horách, na kterých 
byla vhodná ložiska pro těžbu stříbra. Důlní 
těžba zde začala okolo roku 1516, a protože 
výnosy stříbra byly velké, požádali Šlikové o 
povolení ražby. Tu jim oficiálně povolil český 
zemský sněm svým rozhodnutím z 9. ledna 
1520. Jáchymov se stal horním městem a 
započala zde ražba šlikovských 2 tolarů, tolarů 
a jejich dílů (1/2 a ¼). Mince byly raženy v 
jáchymovské královské mincovně. Od jména 
jáchymovského tolaru se později odvozovaly 
názvy dalších mincí a měn - tolary a dolary.  

 
V meziarší upraveného tiskového listu je 

zobrazen dobový Jáchymovský erb a po stranách 
meziarší je ražba naznačující samotné tolary. 

Námět FDC: Jáchymovské tolary spolu s 
dobovým vyobrazením Jáchymovského hrádku a 

zakladateli z rodu Šliků. Raz. 1. dne vydání – liniová kresba 
historického erbu Jáchymova a text: Jáchymov, 20. 1. 2020 
 Na prednej strane Jáchymovského toliara je sv. Joachim 
 
 

 
26.2.2020: Veľká noc 
- nominálna hodnota: B (19.-Kč)  
- výtvarný návrh: Ladislava Pechová 
- technika tlače: plnofarebný ofset  

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

Námět: tři velikonoční obarvená vajíčka, která jsou položena 
v jarní trávě 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, 
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic 
spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Barvenými a i 
jinak zdobenými vajíčky bývají odměňováni koledníci, kteří pomlázkami pletenými z 
mladých proutků symbolickým vyšleháním zajišťují, že se dívky a ženy udrží po celý rok 
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stejně mladé a svěží. Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění. V 
západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním 
úplňku po rovnodennosti. 
 
11.3.2020: Josef Gončár a architektúra Hradca Králové  
- nominálna hodnota: 23.- + 45.-Kč (aršík)  
- výtvarný návrh: Ján Kavan 
- autor rytiny: Václav Fajt 
- technika tlače: plnofarebný ofset  

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

Námět: připomenutí rozmanitosti práce Jo-
sefa Gočára – pozadí aršíku tvoří Gočárova mapa 
Hradce Králové. Na známce 23.-Kč a kupónu — 
nejvýznamnější Gočárovy stavby a na známce 
45.-Kč  — Gočárův portrét 

Josef Gočár (13.3.1880, Semín – 10.9. 
1945, Jičín) byl český architekt. Jeho díla 
především z kubistického a funkcionalistického 
období patří k vrcholům české moderní architektu-
ry. Vysoce oceňován je také jeho podíl na urba-
nistických koncepcích některých měst, zejména 
Hradce Králové. Od roku 1902 studoval na 
Umělecko-průmyslové škole v Praze. Jako jeho 
první samostatné dílo je označována Červená vila 
Josefa Binka v Krucemburku. V letech 1909–1910 realizoval první větší projekty: schodiště 

u kostela P. Marie v Hradci Králové a 
obchodní dům Wenke v Jaroměři. Z roku 
1910 je rovněž železobetonová stavba 
vodojemu v Lázních Bohdaneč. V 
následujících letech vytvořil nejvýznamnější 
díla své kubistické epochy: Dům U Černé 

Matky Boží v Praze a Lázeňský dům-Gočárův pavilon v 
Lázních Bohdaneč. V roce 1924 byl jmenován profesorem 
na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1928 byl 

zvolen rektorem této školy. Na počátku 
dvacátých let začal pracovat v Hradci Králové. 
Postupně zpracoval územní plán města, 
vytvořil regulační plán nábřeží, výstavbu v 
Labské kotlině, školní bloky (Gymnázium J. K. 
Tyla), střed města (dnešní Ulrichovo náměstí). 

Plány výstavby zahrnovaly rovněž systém vnějšího 
dopravního okruhu s radiálami směřujícími do centra města, 
mezi nimiž se střídají obytné čtvrti s plochami zeleně. 
Gočárova práce v Hradci Králové vrcholila v letech 1931–

1936 návrhem a realizací budovy Okresního a finančního úřadu. Josef Gočár zemřel v 
Jičíně a je pochován na vyšehradském Slavíně. 
 Na známke 23.-Kč je kostol Zboru kňaza Ambroža cirkvi československej husitskej 
a tiež na FDC pečiatke známky 23.-Kč je kostol.  
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Kronika SV.GABRIELA 
 - pekné pozdravy došli z Rakúska (stihli to pred karanténou koronavírusu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri obnove kostola sv. Egídia vo 
Vöcklabrucku sa v roku 1980 objavil nález, 
ktorý ohromil umeleckých odborníkov 
ďaleko za hranicami Rakúska. Predtým, 
ako boli vyhodené na hromadu sutiny, boli 
objavené v starej  zákrstí štyri pozlátené 
medené platne. Vtedajší farár Franz Leitner 
predstavil tento nález odborníkovi. Ten 
datoval platne lombardskému umeniu 
ôsmeho storočia. 
 Na platniach je 10 výjavov (A – 2, B 
– 3, C – 2, D – 3). Na známke je prvý výjav 
z platni C, ktorý dostal názov „Vöcklabrucký 
Kristus“. 
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- a opäť „nádielka“ od gabrielistov z Močenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2019 ostalo nezaplatených ešte 15 príspevkov (ev. čísla): 32, 53, 70, 82, 84, 
87, 123, 136, 141, 150, 161, 168, 172, 175, 176. 

 Za rok 2020 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 
13, 14, 16, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 36, 40, 45, 49, 52, 59, 65, 66, 72, 77, 78, 83, 85, 97, 99, 
103, 104, 105, 106, 113, 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 28.3.2020 

Ku dňu 31.3.2020 je celkový počet členov v SSG 104 (SR – 93, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1, BRD – 1) 
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