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 Milí priatelia! 
 
 Koniec júna - a to je termín, kedy vychádza už pravidelne ďalšie číslo nášho 
bulletinu. Nejako som to dal dohromady, lebo korona-kríza narobila posun viacerých 
termínov (robili sme v kostole nové liturgické zariadenie, dorábky na fare,...) a tiež 
i niektoré pastoračné veci sa mi posunuli práve na jún (zvlášť 1.sv. prijímanie detí) a tak 
opäť nejako „nestíham“.  

Počas karantény akcií filatelistov bolo poskromne nielen u nás ale i v Európe. 
Posunuli (i zrušili) sa dokonca niekde i vydania známok (napr. k storočnici narodenia 
sv. Jána Pavla II. – posunuli San Marino, Taliansko, Vatikán,..., zrušili sa známky 
k OH,...). Verím, že známky sme neprestali zbierať a ja osobne môžem povedať, že som 
mal na ne i trochu viac času a niečo som si v zbierkach aspoň „upratal“.  

Hoci akcie boli obmedzené, no predsa i gabrielisti na 
Slovensku sme mali jednu peknú inauguráciu – požehnanie 
známky k storočnici narodenia sv. Jána Pavla II. v Nitre 
18.mája. A veru zúčastnilo sa jej celkom pekne ľudí a to nielen 
z filatelistov, ale i zo širokej 
verejnosti. Známku pri sláv-
nostnej sv. omši som pred-
stavil a požehnal ju veľpre-
pošt nitrianskej kapituly 
Mons. Štefan Vallo. V areáli 
nitrianskeho hradu bola 
i pošta, kde bolo možné za-
kúpiť si filatelistický materiál 
a vonku pečiatkoval náš 
čestný člen M. Ňaršík, takže i napriek pandemickým obmedzeniam si záujemcovia ľahko 
zadovážili príležitostnú pečiatku.  
 Z príležitosti 25.výročia návštevy pápeža 
Jána Pavla II. v Nitre (30.6.1995) bola v tých 
istých priestoroch nitrianskeho hradu 
zriadená pošta a používala sa príle-
žitostná pečiatka 
(pôvodný môj návrh 
pošta zmenila!). 
Biskupstvo Nitra da-
lo natlačiť dva druhy 
lístkov v náklade po 
300 kusov. V tento deň v dolnej lodi Katedrály – Baziliky sv. Emeráma bola otvorená 
i filatelistická výstavka s mojimi exponátmi „Pútnik pokoja“ a „Nitrianske biskupstvo“. 
Výstavku si môžete pozrieť do konca augusta.   

A opäť v Nitre bude v nedeľu na Slávnosť sv. Cyrila 
a Metoda inaugurovaná pri sv. omši známka „1150. výročie 
ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravské-
ho arcibiskupa“. Už piatok bude otvorená výstavka M. Šaj-
galíka „Nitra a sv. Metod na poštových známkach“. 
 V piatok 18.septembra by mala byť v Trnave inaugurácia známky „150.výročie 
založenia SSV“. A ešte jedna dôležitá informácia. Ak nám situácia dovolí, tak jesenné 
stretnutie bude v Trenčianskej Teplej v sobotu 10.októbra. Dajte si už dátum do 
kalendára. 
 Prajem všetkým príjemné prázdniny a dovolenky a snáď si každý niečo nájde aj 
v tomto čísle bulletinu. 

Ján Vallo, predseda SSG 
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Sv. Metod 
1150. výročie ustanovenia za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa 

 
      Slovanskí vierozvestovia sv. Konštantín-Cyril, nazývaný 
Filozof a sv. Metod patria v dejinách kresťanstva medzi najvýz-
namnejších misionárov. Činnosť ich misie na Veľkej Morave 
zanechala hlbokú stopu vo vedomí všetkých slovanských náro-
dov. Šírenie evanjelia v zrozumiteľnom jazyku v krajinách strednej 
a východnej Európy si vyžadovalo namáhavé putovanie, politické 
boje a vytvorenie novej abecedy, aby mohli preložiť Písmo sväté a 
liturgiu do slovanského jazyka. Vďaka Konštantínovi a Metodovi sa 
Slovania zaradili medzi kultúrne krajiny Európy.  

      Metod sa narodil okolo roku 815 ako prvé dieťa v 
rodine byzantského hodnostára Leva v severogréckom 
meste Solúne, kde žili aj Slovania. Životopisec uvádza, 
že bol mohutnej a vznosnej postavy, takže aj na 
obrazoch má impozantný patriarchálny zjav. Po 
štúdiách v Solúne a právnickom vzdelávaní v Konštan-
tínopole bol v rokoch 843-856 správcom provincie pri 
rieke Styrmon. V tomto kraji, ktorý obývali Slovania, 
rýchlo vynikol a stal sa stratégom. Tento úrad 

vykonával niekoľko rokov, ale nakoniec bol už 
unavený a znechutený politickými spormi a 
krutosťami na cisárskom dvore a rozhodol sa 
odísť do kláštorného kľudu. Odišiel do kláštora 
sv. Bazila na Olympe (nejde o vrch v Grécku, na 
ktorom bolo Diovo sídlo, ale o horu v Malej Ázii, 
vysokú 2500m, ktorá je viditeľná za priaznivého 
počasia z Konštantínopolu. Tam sa stal mníchom 
a namiesto rodného mena Michal prijal meno 
Metod. V roku 860 sa stal predstaveným kláštora.   

      Z tohto pokoja bol však onedlho v 
roku 860 vytrhnutý príkazom cisára, aby 
sprevádzal svojho brata Konštantína na 
misiu k Chazarom. Konštantín bol 
najmladší zo siedmich detí a pre tú dobu 
je to neobvyklé, aby starší, prvorodený 
syn bol podriadený mladšiemu bratovi. 
Metod sa však oprel o svoju kláštornú 
skúsenosť pokory a poslušne sprevádzal 
brata ako otrok, ako sa vyjadril autor 
legendy. Cestu ku Chazarom podnikli 
bratia ako účastníci diplomatickej misie. 
Preplavili sa cez Čierne more na 
polostrov Krym, kde žil za rímskeho 

cisára Trajána vo vyhnanstve pápež sv. Klement. Chazari boli kočovný turecko-tatarský 
národ žijúci severne od Kaukazu medzi Čiernym a Kaspickým morom. 
      Misia sa začala pobytom v Chersone, kde Konštantín študoval hebrejský jazyk. 
Najdlhší dialóg viedol na dvore chazarského kagana so židovskými učencami Napriek 
skvelým Konštantínovým argumentom kagan svoje židovské náboženstvo neopustil. 
Dôležitý bol nález pozostatkov sv. Klementa,  ktorý bol tretím pápežom po sv. Petrovi. 
Konštantín sa tu prejavil ako úspešný archeológ, pretože sa mu podarilo objaviť trosky 
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starej svätyne so svätcovým hrobom. Misia k Chazarom bola 
zakončená krstom niekoľkých miestnych obyvateľov a prepustením 
gréckych zajatcov. Chazari boli potom z rozhodnutia cisára začlenení 
medzi nepriateľov Byzancie. O skutočnej úlohe Metoda a jeho 
prínose pre úspešnosť misie nie sú správy, ale musel byť veľký, 
pretože po návrate ho cisár chcel pre jeho prácu a vlastnosti 
vymenovať za arcibiskupa. Keď to Metod odmietol, musel prijať úrad 
opáta v kláštore Polychron.  
      Ďalšia byzantská misia Konštantína a Metoda bola na Veľkú 
Moravu a zaslúžila sa o kultúrnu premenu a duchovné pozdvihnutie 

slovanských národov. Pev-
né základy duchovného života Slovanov položil 
veľkomoravské knieža Rastislav, ktorý sa stal 
panovníkom okolo roku 846, po prvom 
veľkomoravskom panovníkovi Mojmírovi. Počas 
jeho panovania na území Veľkej Moravy pôsobili 
misionári, ktorí pri bohoslužbách používali 
grécky a latinský jazyk, ktorému ľud nerozumel. 
Preto sa Rastislav obrátil k pápežovi, aby vyslal 
na Veľkú Moravu učiteľov, ktorí by hlásali Božie 

slovo v zrozumiteľnom jazyku. Keď pápež 
neodpovedal, Rastislav po porade s kniežacím 
dvorom v roku 862 vyslal Moravanov s listom do 
Konštantínopolu, v ktorom požiadal byzantského 
cisára Michala III., aby poslal na Veľkú Moravu 
takého učiteľa, ktorý by učil jeho ľud pravú 
kresťanskú vieru v zrozumiteľnom slovanskom 
jazyku. 
      Misia Moravanov bola úspešná. Pred ich 
prijatím u cisára im Byzantínci vyčlenili osobitný 
palác. Počas pobytu ich sprevádzali po meste, 
pričom demonštrovali nádheru Konštantínopolu. Tiež 
prijatie Rastislavových vyslancov samotným cisárom v nádhernej trónnej sieni bolo 
veľkolepé, naaranžované tak, aby ohromil cudzincov.  
       Zo života Konštantína vieme, ako bol Metod spolu 

so svojim bratom pove-
rený cisárom Michalom 
III. viesť misiu na Veľkú 
Moravu. Obaja bratia 
stáli pred riešením váž-
neho problému. Chceli 
hlásať Božie slovo v 
slovanskom jazyku a spodobiť ho aj v písomnej 
podobe. Slovania dovtedy nemali vlastné písmo. 
Konštantín vytvoril novú abecedu, tzv. hlaholiku. Je 
priam neuveriteľné, že takú prácu vykonali za taký 
krátky čas, že preložili Evanjelium aj bohoslužobné 
texty z gréčtiny do staroslovienčiny. Po týchto 
prípravách asi v polovici roku 863 skupina moravských 
vyslancov opustila spolu s Konštantínom a Metodom a 
ich sprievodom Konštantínopol. 
      Keď prišli na Moravu, bratia sa najprv 
oboznámili so životom a obyčajmi v novom prostredí. 
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Založili školu na výchovu domácej inteligencie a čoskoro získali mnoho žiakov. Hoci 
obaja bratia sa podieľali na jednom diele, predsa ich činnosť bola rozdelená. Metod bol 
významným pomocníkom nadaného brata Konštantína. Metod mal právnické a 
administratívne znalosti, mal na starosti organizačné práce. V týchto praktických otázkach 
bol vďaka svojim skúsenostiam stratéga zbehlý. Písomné dielo Metoda je právnej 
povahy. Najrozsiahlejší je Cirkevný zákonník. Ďalším Metodovým dielom je „Napomenutie 
vladárom“ a najdôležitejším dielom je „Súdny zákonník pre ľud“. Ide o civilný zákonník, na 
ktorom sa podieľali obaja bratia. Metod oproti Konštantínovi bol vladársky rozhodný, 
často vznetlivý. Tichý, pritom ale nekompromisný Konštantín ho miernil. Všetky problémy 
a nepríjemnosti dvorského života  a politiky na Veľkej Morave ležali na Metodovi, a tak 
Konštantín bol chránený. Konštantín, učený teológ, filozof, básnik a geniálny filológ, ktorý 
vytvoril abecedu, sa zameral na výchovu žiakov.  
      Po štyridsiatich mesiacoch namáhavej práce v roku 
867 sa solúnski bratia vydali na cestu do Ríma, kde mali 
podať správu o misijnej činnosti, zároveň chceli dať vysvätiť 
niektorých žiakov. Cestou sa zastavili v Blatnohrade, kde ich 
prijal Koceľ, syn Pribinu. Podobne ako Rastislav aj on im 
zveril niekoľko mladíkov na výchovu.  

       V Ríme pápež Hadrián II. sa 
rozhodol, že pôjde spolu s Rimanmi 
solúnskym bratom oproti k bránam Ríma. 
Dôvodom zdvorilého privítania boli relikvie 
štvrtého pápeža sv. Klementa, ktorého 
pozostatky našli bratia na Kryme v meste 
Cherson. Prítomnosť relikvie pôsobila na 
Rimanov priam zázračne, v prameňoch sa 
uvádzajú zázračné uzdravenia. Svätý Otec 
preštudoval a uznal slovanské bohoslužob-
né knihy, posvätil ich a uložil v Chráme 
Santa Maria Maggiore, kde sa na ich 
počesť slúžila slávnostná omša. Pápež 
Hadrián II. zariadil, aby boli za kňazov 
vysvätení Metod a traja slovanskí učeníci. 
Ďalší dvaja získali niž-
šie svätenie. Konštantín 
a Metod teda dali všetky 

plody svojej práce na Veľkej Morave do rúk rímskeho pápeža.  
      Konštantín bol už v Ríme vážne chorý, čo ho podnietilo k vstupu 
do gréckeho baziliánskeho kláštora. Prijal meno Cyril a zakrátko na to 
14.februára 869 zomrel. Cyril bol s veľkou úctou pochovaný v rímskej 
Bazilike sv. Klementa a uctievaný od začiatku ako svätec. 
      Vieme, že sv. Cyril pred smrťou zaprisahal Metoda aby vytrval, 
určite sa vrátil na Veľkú Moravu a pokračoval na ich spoločnom diele. 
Vedel ako Metod túžil vrátiť sa domov do svojho kláštora. Metod svojho brata poslúchol a 

verne pokračoval v práci i keď to bolo stále obtiažnej-
šie. Bol bez podpory a chýbali mu Konštantínove rady 
a jeho autorita. Celá starostlivosť o misiu doľahla na 
jeho plecia. 

Metod sa teda vracal na Veľkú Moravu. Cestou 
sa zastavil na Blatnohrade u Koceľa. Koncom roku 869 
Koceľ posiela Metoda s dvadsiatimi učeníkmi opäť do 
Ríma so žiadosťou, aby pápež vysvätil Metoda za 
biskupa. Pápež Hadrián II. vyhovel Koceľovej žiadosti. 
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Obnovil dávno zaniknuté panónske sídlo sv. Andronika (jedného zo 72 učeníkov Ježiša 
Krista) v antickom meste Sirmium a pripojil k nemu územie Veľkej Moravy. V roku 870, 
keď sa Metod vracal z Ríma bol vo všetkom víťazný, pretože bola povolená nielen 
slovanská liturgia, ale bol menovaný za arcibiskupa 
pre Veľkú Moravu a Panóniu. Zároveň bol 
menovaný za pápežského legáta pre prípadné 
spory so salzburským metropolitom. Nemeckí 
biskupi pod patronáciou východofranského cisára 
Ľudovíta Nemca však všetky tieto rozhodnutia 
ignorovali a Metoda dali zatknúť. Väznili ho v 
kláštore na Reichenau a Elwangene. Držali ho v 
krutom a nedôstojnom väzení viac ako dva a pol roka. Je obdivuhodné, že Gorazd, ktorý 
sprevádzal svojich učiteľov do Ríma a bol vysvätený za kňaza, zostal pri Metodovi aj v 

zajatí. Situácia bola o to horšia, že došlo k zmenám na 
Veľkej Morave. V roku 870 nastala roztržka medzi 
Rastislavom a jeho ambicióznym synovcom Svätoplukom, 
nitrianskym kniežaťom. Svätopluk sa oprel o pomoc z 
Nemecka. Rastislav bol zajatý a odvlečený do 
Regensburgu, kde ho odsúdili a oslepili. Postavený pred 
súd v Regensburgu bol aj Metod. Bavorskí biskupi ho 
obvinili, že káže v nemeckých misijných územiach. 

      Pápež, ktorým už bol Ján VIII., v roku 873 prikázal oslobodiť arcibiskupa Metoda    
z väzenia a vrátil ho na Veľkú Moravu. Zároveň uložil trest salzburským, pasovským a 
frízskym biskupom za  to, že svojvoľne súdili pápežského legáta. 
      Po návrate na Veľkú Moravu Svätopluk zveril arcibiskupovi Metodovi pod správu 
všetky chrámy a duchovenstvo. Jeho spory s franským duchovenstvom na čele s 
mníchom Vichingom neutíchali a v roku 879 obžalovali Metoda u pápeža. Ján VIII. sa 
rozhodol pozvať Metoda do Ríma, aby sa duchovný pastier očistil od obvinení.  
      Z Ríma sa Metod vracia s bulou Industriae tue, ktorú pápež vydal v júni 880. 
Oznamuje Svätoplukovi, že Metod je vo všetkom pravoverný a potvrdzuje ho v hodnosti 
arcibiskupa. Zároveň schvaľuje aj slovanské písmo a liturgiu. Na Svätoplukovu žiadosť 
pápež vysvätil Vichinga za nitrianskeho biskupa. Viching nerešpektoval nadriadenosť 
Metoda a naďalej robil intrigy.  
      Arcibiskup Metod po návrate pokračoval v pastoračnej 
činnosti. Stála pred nim ešte  náročná práca a to dokončiť preklad 
celej Biblie (bez dvoch kníh Makabejských), preložiť do 
staroslovienčiny grécky zborník cirkevných zákonov. Medzitým 
pokračoval vo vyčerpávajúcom súboji s Vichingom. Na začiatku 
roka 885 sa jeho zdravotný stav zhoršil. Pred smrťou určil za svojho 
nástupcu Gorazda, kňaza vynikajúcich kvalít. Naposledy celebroval 
svätú omšu na Kvetnú nedeľu. Naposledy vydýchol 6. apríla 885.  

      Po Metodovej smrti 
rozbroje medzi franským a 
slovanským kňazstvom vyústili do 
zákazu slovanskej liturgie a 
vyhnanie jeho žiakov z územia 

Veľkej Moravy. Odišli do dnešného 
Bulharska, Ukrajiny, Macedónie, Čiech, 
kde zakladali školy. Zachovali sa 
početné pamiatky do dnešných čias 
(Ochrid, kláštory v Bulharsku, Kláštor 
Pečorská Lavra v Kyjeve). Na území 
Čiech sa slovienska liturgia zachovala 
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v Sázavskom kláštore do roku 1054. Po viac ako 450 rokoch od 
smrti sv. Metoda sa na korunovácii Karola IV. za českého kráľa v 
roku 1347 medzi darmi objavilo aj jedno staroslovienske evanje-
lium. Karol IV. prejavil svoju úctu k slovanskej vzdelanosti, keď 
založil v Prahe Emauzský kláštor na Slovanech. 
      Napriek všetkým snahám odporcov, dielo svätých Cyrila a 
Metoda prinieslo slovanským národom bohatstvo nevyčísliteľných 
hodnôt. Roku 1980 pápež sv. Ján Pavol II. vyhlásil sv. Cyrila a 
Metoda spolu so sv. Benediktom z Nursie za svätých patrónov 
Európy. 

                                                                                                
Katarína Vydrová 
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Poštový materiál - sv. Ján Pavol II. – Poľsko 2020 (1.polrok) 
 
- príležitostné karty (regionálny úrad pošty): 
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- príležitostné poštové pečiatky: 
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- obtlačky výplatného stroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- príležitostné R-nálepky  
 
 
 
 
 
 
- poštová známka a FDC sú zobrazené v „Novinkách Slovenskej pošty“. 

JV 
 
 

Loretánske litánie pri udeľovaní Nobelovej ceny  
 

Za rok 2019 bola udelená Nobelova cena za literatúru 
rakúskemu spisovateľovi so slovinskými koreňmi Petrovi 
Handkemu.  

Peter Handke sa narodil 6. 12. 1942 v osade Malá Vas 
(Kleindörf), ktorá je súčasťou korutánskej obce Griffen v Rakúsku. 
Narodil sa v dome svojho starého otca Gregora Siveca. Matka bola 
Slovinka. Adolf Handke, za ktorého sa matka vydala pred 
narodením dieťaťa, nebol biologickým 
otcom. Rodina patrila v obci k jej 

chudobnej časti, tzv. domkárov. Peter Handke po maturite na 
gymnáziu v Klagenfurte študoval právo, ale štúdium zanechal a 
začal publikovať. Písal scenáre pre rozhlas a televíziu v Grazi. 
Postupne uverejňoval eseje, básne a divadelné hry. Od 
polovice 90. rokov verejne deklaroval svoj protest proti útokom 
NATO na Juhosláviu. V roku 1999 taktiež z protestu, vrátil 
Nemeckej litrerárnej akadémii udelenú poprednú Büchnerovu 
cenu za literatúru. Pre svoj postoj počas útokov na Balkáne je 
podnes vystavený terčom určitej časti novinárov a istej časti 
tlače sveta. Napriek mnohým nepriazniam voči jeho osobe za 
jeho postoje, bola mu za rok 2019 udelená cena Alfréda Nobela 
za literatúru, ktorú mu odovzdal v štokholmskom Koncertnom dome za účasti 1 200 
pozvaných popredných osobností sveta, osobne švédsky kráľ Karol Gustáv.  
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Spisovateľ Peter Handke v slávnostnom prejave hovoril aj o časti svojho života 
(citujem z internetu a z Literárneho týždenníka č. 3-4 / 2020, pretože prejav spisovateľa 
vyvolal značný ohlas v intelektuálnej verejnosti sveta): "Najrannejšie záchvevy duše som 
získal nie cez umenie, ale už ako dieťa vďaka slovinsko-slovanským litániám pod 
románskymi oblúkmi kostola v blízkosti mojej rodnej obce Stará Vas. Tieto monotónne a 
zároveň melodické prosby vysielané do nebies, vo mne denne rezonujú a oživujú ma, 
dnes už 77 ročného. Po celý čas preludujú mi nebeské zvuky prakticky bez tónu, 
podobne, ako v dlhých litániách k Panne Márii. Spomeniem aspoň zopár z tých azda sto 
prosieb aj v slovinskom originály a prosím, zamyslite sa:  
Mati Stavrikova - prosi za nas (Matka Stvoriteľa, oroduj za nás)  
Sadež modrosti - prosi za nas (Ovocie múdrosti, ...)  
Začetek našega veselja - prosi za nas (Príčina našej radosti, ...)  
Posoda duchovna - prosi za nas ( Sídlo múdrosti, …), atď."  

Spisovateľ svoj slávnostný nobelovsky prejav zakončil 
vymenovaním ďalších 15 prosieb z litánie. Stalo sa tak po prvý raz v 
celej vyše sto ročnej histórii udeľovania Nobelovej ceny za literatúru, 
aby v slávnostnom prejave pred toľkým osobnosťami sveta zaznelo 
litánie k Panne Márii. (Prejav bol prednesený v decembri 2019 po 
prvých oznamoch o existencii vírusu).  

Otto Gáťa  
 
 

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

V pokračovaní nášho cyklu stále zostávame pri vežovej problematike a bližšie sa 
pozrieme na jej historický vývoj najmä v súvislosti s väčším počtom veží a z toho 
vyplývajúcimi funkciami. 

Bezvežové kostoly (003)  
Kostolná architektúra v podobe 

ako ju poznáme dnes prešla dlhodo-
bým vývojom. Prvé oficiálne kresťan-
ské kostoly vznikali v 4.storočí po 
Milánskom edikte (r. 313) transformá-
ciou dovtedy verejných polyfunkčných 
halových budov – bazilík. Tieto pries-
tranné stavby po určitých vnútorných úpravách vyhovovali liturgickému zhromaždeniu. 
Na vonkajšiu architektonickú dispozíciu (najmä výškovú) sa príliš nedbalo. Podľa tohto 
vzoru vznikali aj ďalšie novobudované bezvežové kostoly. Výraznejšiu výškovú formu 
začali chrámy nadobúdať neskôr uplatnením vežovej architektúry. Veže (najčastejšie 
ako zvonice) začali k existujúcim bazilikám pristavovať približne od 10.storočia. V obdo-
bí románskeho slohu (11.-13.stor.) už boli normálnou súčasťou vtedy budovaných alebo 
rekonštruovaných kostolov. Na Slovensku máme niekoľko zachovalých historických 
bezvežových kostolov (napr. Poníky, Čerín, Horná Mičiná, Kraskovo, Turčianske 
Jaseno, Plešivec, Svätý Jur, Dravce, Kopčany, Čierny Brod). Posledné dva menované 
máme aj na našich poštových známkach vydaných v roku 2009. Veľa bezvežových 
kostolov sa nachádza aj v evanjelickom prostredí. Bezvežovú kostolnú 
architektúru ilustrujeme exotickými známkami z juhu Afriky (Ciskei).  

Dvojvežové kostoly (004)  
Niektoré kostoly vynikajú viacvežovou architektúrou. Najčastej-

šie sú to chrámy s dvojvežovými priečeliami. Budovali sa najmä po 
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vzore benediktínskych kláštorných a opátskych kostolov. Týmto spôsobom sa navonok 
prejavoval honor samému Bohu, zároveň išlo o demonštráciu slávy a zázemia 
bohatších vrstiev z radov feudálov a meštiakov značne podporujúcich cirkev. Okrem 
toho je zhluk veží na západnom priečelí (odborne nazývaný Westwerk) považovaný za 
obranný a ochranný prostriedok proti náporu temnôt a zla prichádzajúceho od západu. 

Podľa našich zistení je na Slovensku 57 
dvojvežových rímskokatolíckych a gréckokatolíckych 
kostolov. Nájdu sa aj v evanjelickej cirkvi (napr. 
Košice). Z nich niektoré tvoria hlavný námet na našich 
pomerne známych poštových známkach (Spišská 
Kapitula – 2002, Hronský Beňadik – 2007, Jasov – 
2007, Skalka pri Trenčíne – 2012, Šaštín-Stráže – 
2012, Košice – 1938 a 1993). Pozornosti neujde ani 
dvojvežový kostol v Šuranoch ako vedľajší motív na 
hárčeku Žofie Bosniakovej – 2009 a dvojvežová 
Bazilika sv. Mikuláša v Trnave ako vedľajší motív na 
hárčeku Alexandra Rudnaya – 2002. V Trnave máme 
ešte dva ďalšie dvojvežové kostoly a to Katedrálu 
sv. Jána Krstiteľa (poštový lístok s prítlačou z roku 
2010 vydaný k 375. výročiu Trnavskej univerzity) 
a Kostol Najsvätejšej Trojice čiastočne videný na 
známke Trnava z roku 1998 vľavo od dominantnej 

mestskej veže. Z poštových pečiatok dávame do pozornosti Prešov s dvojvežovým 
kostolom na Kalvárii (3.11.1998). Dvojvežovú katedrálu v Banskej Bystrici nájdeme na 
prítlači celinového lístka z roku 1945 i neskôr z roku 1998. 

Trojvežové kostoly (005) 
Celkom výnimočne existu-

jú aj trojvežové kostoly. Na 
Slovensku ich nájdeme v orav-
skej obci Vavrečka alebo v Hli-
níku nad Hronom na vrchole 
kalvárie. Filatelistickými materiálmi môžeme dokumen-
tovať známe trojvežové pútnické chrámy v rakúskom 
Mariazelli alebo v Lurdoch. 

                                                                                                    Ľubomír Kaľavský 
 
 

Má Pán Boh rád poštové známky? 
Kresťanské motívy na poštových známkach vydaných do 30.rokov 20.storočia 

 
Pred mesiacom sa mi dostala do rúk neveľká publikácia Czy Pan Bóg lubi 

znaczki?, ktorej autorom je pán Jerzy Duda, významný námetový filatelista z Krakova a 
zároveň člen poľského Klubu Świętego Gabriela. Brožúra ma ihneď zaujala svojím 
obsahom a množstvom filatelistických informácií a zaujímavostí. Jedná sa akoby o úvod 
do zberateľstva známok s kresťanskou tematikou. S láskavým súhlasom autora som sa 
podujal na preloženie jeho textu, ktorý bude celý publikovaný v nasledujúcich číslach 
nášho časopisu. Nech text slúži ako dobrá propagácia nášho zberateľského smeru a 
možno niekoho z nás motivuje k založeniu si zbierky najstarších kresťanských známok 
sveta. 

 

DUDA, J. Czy Pan Bóg lubi znaczki? Kraków : Vandre, 2012. 28 s.  
 

Mám neochvejný pocit, že Pán Boh nemá nič proti poštovým známkam a dokonca 
ústami vyvolených nástupcov svätého Petra upozorňuje na možnosť ich využitia na aj 
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náboženské účely. Svedčia o tom výroky pápežov, medzi ktorých patrí svätý pápež Ján 
XXIII. (1881-1963), sv. Pavol VI. (1897-1978) a sv. Ján Pavol II. (1920-2005). Ján XXIII. 
„sa živo zaujímal o záležitosti náboženskej filatelie, keďže v poštovej známke videl prvok 
kultúry, vzdelávací nástroj a faktor evanjelizácie a dokonca výchovy spoločnosti.“ 
Pavol VI. prijal v roku 1976 na audiencii členov poroty výstavy „Italia 76“ a vo svojom 
prejave zdôraznil úlohu filatelie pri šírení kultúry, bratstva a svetového mieru. Pápež Ján 
Pavol II. uviedol, že „poštová známka môže prispieť k budovaniu tých zväzkov, 
priateľstiev a projektov, ktoré vyjadrujú spoločnú a univerzálnu túžbu po dohode a mieri.“ 
Táto veta v talianskom jazyku sa dokonca nachádza aj na známkach z roku 1998 
vydaných poštami Vatikánu, San Marína a Talianska pri príležitosti Medzinárodnej 
filatelistickej výstavy „Italia 98“. Na obrázku je očíslovaná obálka (č. 17143) so všetkými 
troma známkami, ktorá slúžila ako vstupenka na výstavu. 

Pri pohľade na tisíce vydaných známok s náboženskou tematikou, vydaných 
poštami vo väčšine krajín sveta, na činnosti klubov združujúcich zberateľov 
náboženských známok a cenín a na rastúci počet publikácií o „modliacej sa filatelii“, ako 
ju nazval Hans G. Schönen, môžeme pripustiť, že Pán Boh prechováva určitú priazeň k 
známkam ako aj k ich zberateľom, najmä keď sa zbieranie známok koná na Božiu slávu. 

Na poštových známkach, alebo všeobecnejšie, na poštových ceninách, boli takmer 
od ich vzniku, t. j. od štyridsiatych rokov 19.storočia, vyobrazené rôzne prvky, ktoré sú 
kresťanskými náboženskými symbolmi. Medzi ne patria okrem iného znaky krížov, 
písomné znaky (napr. Alpha, Omega, Tau), Kristov monogram, biblické postavy a ich 
zosobnenie, sakrálne stavby a ich časti a dokonca aj vybavenie a odevy, ako sú archa, 
kľúče, knihy, kalichy, ornáty, tiara. Časom sa poštové známky s touto tematikou stali 
predmetom zberateľstva a sú mimoriadne zaujímavým námetom pre zberateľov. 

Spomedzi viac ako tisíc námetov, ktoré figurujú v oficiálnych vydaniach rôznych 
organizácií tematických (námetových) filatelistov, okrem iných napr. American Topical 
Association, nachádzame aj také, ktoré sa týkajú náboženstva. Medzi nimi sú témy, ktoré 
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sa okrem iného týkajú Biblie, Vianoc a Veľkej noci, Svätej Zeme, svätých a 
blahoslavených, taktiež kostolov, synagóg, judaizmu, islamu a reformácie. Medzi 
samostatné témy patria napríklad známky súvisiace s osobou Martina Luthera a jeho 
činnosťou, Jezuitským rádom a téma, ktorá prekonáva všetky rekordy z hľadiska počtu a 
kvality emisií, súvisiaca so životom a činnosťou sv. Jána Pavla II. O tomto mimoriadnom 
pápežovi, jeho živote a apoštolskej službe sú vydávané poštové ceniny po celom svete, 
ako aj bohato ilustrované knihy, v ktorých sú publikované reprodukcie doteraz vydaných 
známok, hárčekov, tlačových listov a obálok prvého dňa vydania (FDC). Tieto knihy sú 
obrazovým životným príbehom a pontifikátom Jána Pavla II., určeným pre mládež aj pre 
dospelých, čo je podľa môjho názoru blízke Pánu Bohu. 

Unikátnym dielom v tomto ohľade je štvorzväzkové vydanie (zväzok 5 sa 
pripravuje) krakovských autorov Mareka Plewaka a Władysława Andreasika „Jan Paweł II 
na znakach pocztowych świata." Za zaujímavosť môžeme považovať formu reklamy, 
ktorú zvolili autori a vydavateľ EX LIBRIS Galerii Książki Polskiej v rokoch 2001-2008, 
keď vydania jednotlivých zväzkov propagovali vo forme poštových známok, 
beznominálových poštových lístkov s prítlačou opečiatkovaných príležitostnými 
pečiatkami s pápežskými motívmi. Na obrázkoch sú zobrazené poštové lístky s prítlačou 
s príležitostnými známkami a odtlačkami spomínaných pečiatok.  

 
Ešte sofistikovanejšiu reklamu na tieto diela zvolili v roku 2009 vydaním 

personalizovaných známok s kupónmi s vyobrazením jednotlivých vydaných zväzkov 
(nasledujúce obrázky). Som presvedčený, že z dôvodu ich nízkeho nákladu sa čoskoro 
stanú filatelistickou raritou a budú vyhľadávané zberateľmi náboženských motívov. 

 
Ako som uviedol vyššie, kresťanské symboly sa začali objavovať na poštových 

známkach od 40.rokov 19.storočia. Časom sa na známkach začali vyskytovať 
vyobrazenia chrámov, obrazy svätých, cirkevné obrady atď. Náboženské témy sa čoraz 
častejšie nachádzali aj na príležitostných pečiatkach, aj ako ilustrácie na celinových 
obálkach, vďaka čomu bolo už na prelome 19. a 20.storočia možné nazhromaždiť určité 
množstvo filatelistického materiálu, ktorý mohol poslúžiť dokonca aj na prípravu 
výstavného exponátu. Záujem o náboženskú tematiku v tomto období dokazuje 
publikácia článku Jacopa Gelliho v roku 1903 v milánskom mesačníku IL SECOLO XX s 
názvom „La religione nella filatelia.“ V medzivojnovom období 1918 - 1939 sa objavili 
ďalšie články autorov ako Heinz Werner Rosmund a Victor Gisquiere, ako aj knižka o 
kresťanskej filatelii. 

Po druhej svetovej vojne sa výrazne zvýšil počet zberateľov náboženských 
známok, čoho dôkazom je rastúci počet publikácií ako aj výstav, vrátane 
medzinárodných. Vybrané publikácie z obdobia po roku 1945 boli obsiahnuté v knihe 
Antona Kurczyńského „Filatelistyka tematyczna,” vydanej v roku 1992 vo vydavateľstve 
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Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Zoznam publikácií na tému „náboženstvo“ 
obsahuje 51 položiek a počtom je na druhom mieste za témou „medicína.“ 

Zberatelia náboženských známok založili v roku 1953 Svetovú federáciu 
filatelistických spoločenstiev svätého Gabriela, nad ktorou prevzal patronát viedenský 
arcibiskup Theodor Innitzer (1875 - 1955). 

V roku 1959 prevzal túto funkciu kardinál 
Franz König, známy filatelista, autor zaujímavých 
náboženských zbierok. Jemu vďačíme za apoštol-
ské breve „Quandoquidem mortalium vita“ z 9. 
decembra 1972, ohlásené pápežom Pavlom VI., v 
ktorom bola záštita svätého archanjela Gabriela 
rozšírená aj na filatelistov. Najskôr v roku 1951 
pápež Pius XII. vyhlásil Svätého Gabriela za 
patróna pracovníkov v komunikačných technoló-
giách, teda aj poštárov. Text breve sa na večnú 
pamiatku (ad perpetuam rei memoriam) objavil na 
hárčeku, ktorý vydala Brazílska pošta v roku 1973.  

V Poľsku bola aktivita gabrielistov iniciovaná poznanským filatelistom Tadeuszom 
Dorożałom (1898-1964), ktorý v roku 1957 zvolal zakladajúci kongres Spoločenstva 
poľských filatelistov zasväteného svätému archanjelovi Gabrielovi. Spoločenstvo oficiálne 
začalo svoju činnosť v roku 1981. Celopoľský „Klub Święty Gabriel” do dnešného dňa 
aktívne pôsobí pri Veľkopoľskom okruhu PZF, pod vedením Mgr. Bogdana Michalaka, s 
pobočkami v Toruni, Kališi, Lodži a taktiež v Krakove. Klub vydáva štvrťročník „Informator 
Klubowy Święty Gabriel” a má svoju webovú stránku www.swietygabriel.pl.tl 

Prvou známkou s náboženskou 
tematikou je dvojznámka vydaná poštou 
Ženevského kantónu vo Švajčiarsku, tzv. 
„dvojitá Ženeva”, z roku 1843. Známka 
zobrazuje erb kantónu so svätopeterským 
kľúčom a nad erbom je nápis, ktorý je 
citátom zo Žalmu 18 „Post Tenebras Lux,“  v 
doslovnom preklade - „po tme svetlo.“ V 
preklade Romana Brandstaettera znie citát 
zo Žalmu 18,29 „...rozjasňuje vo mne 

temnoty.“ Nad citátom je Kristov monogram IHS. Za šírenie tohto symbolu vďačíme 
najmä svätému Bernardínovi Sienskému. Neskôr sa symbol objavil na minciach 
Justiniána II. v 7. a 8.storočí a Spoločnosť Ježišova si ho v 17.storočí vybrala ako svoj 
znak s interpretáciou skratky „Jesu Humilis Societas” - Pokorná Spoločnosť Ježišova. 

Na objasnenie pôvodu známok je potrebné zohľadniť skutočnosť, že Ženeva je 
jedným z najstarších miest vo Švajčiarsku, v ktorom bolo zriadené biskupstvo a nachádza 
sa tu slávna katedrála zasvätená sv. Petrovi. V Ženeve vzniklo aj ranokresťanské 
spoločenstvo, práve vďaka ktorému tu bolo v roku 379 založené biskupstvo. Taktiež 
pomerne skoro bola postavená románska bazilika, neskôr katedrála, ktorú po zničení na-
riadil v roku 515 prestavať prvé katolícke knieža z Burgundska, neskorší kráľ - Žigmund. 

Vyššie uvedená známka je treťou známkou vydanou Švajčiarskou poštou a piatou 
vydanou na svete. Iniciátorom vydania známky bol Alphonse de Candolle, profesor 
botaniky a člen ženevskej mestskej rady. Poznajúc pozitívny vplyv zavedenia prvej 
poštovej známky na svete Rowlandom Hillom vo Veľkej Británii, navrhol Profesor 
Candolle 13.septembra 1843 riešenie podobné tomu britskému aj pre kantonálnu poštu. 
Spočívalo v zavedení jednotného miestneho poštovného 5 centimov za miestny list (v 
rámci mesta) a celá dvojznámka bola poplatkom za medzimestský list v rámci kantónu. 
Autor výtvarného návrhu „dvojitej Ženevy“ nie je známy, je však známy vtedajší poštový 
riaditeľ v Ženeve (Guillaume Pasteur) ako aj litograf Charles Alphons Schmid, ktorý 

http://www.swietygabriel.pl.tl
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známku zhotovil. Známka bola tlačená čiernou farbou na žlto-zelenom papieri, po 50 
dvojznámok na tlačovom liste. Rytec vyrobil 1 200 tlačových listov, čiže 60 000 dvojzná-
mok, z ktorých sa údajne použilo 6 000 dvojznámok a asi 108 000 polovíc. Zachovalo sa 
iba okolo 600 kusov. Dátum uvedenia známky vyvoláva medzi odborníkmi kontroverzie. 
Dátum 1.októbra 1843, ktorý je uvedený v katalógu známok Zumstein, nie je správny, 
pretože tento deň pripadal na nedeľu. Preto sa usúdilo, že známka bola uvedená na 
poštový trh v sobotu 30.septembra 1843. Prvé zdokumentované použitie známky sa 
datuje na 3.november 1843 a posledné na 8.január 1850. 

„Dvojitá Ženeva“ je najdrahšou známkou Švajčiarska a dosahuje na aukciách 
veľmi vysoké ceny, takže moja zbierka obsahuje iba kópiu, ktorá je pomerne vydareným 
falzifikátom, vyrobeným ešte pred druhou svetovou vojnou. V roku 1943, pri príležitosti 
stého výročia vydania dvojznámky, keď sa v Ženeve uskutočnila filatelistická výstava 
(GEPH), švajčiarska pošta si na nej pripomenula tieto prvé známky vydaním hárčeka, na 
ktorom boli tieto dvojznámky zobrazené.  

Pohľad na fragment tlačového 
listu „dvojitej Ženevy“ sa taktiež objavil 
aj na analogickej pohľadnici vydanej 
združením Association Maximaphile 
Suisse pri príležitosti medzinárodnej 
výstavy „Helvetia Geneve 90“ v roku 
1990. 
 Pokračovanie v nasledujúcom čísle! 

autor textu Jerzy Duda, preklad Michal Ignaťák 
 

******* 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
13.5.2020: Osobnosti: Maximilián Hell (1720-1792) 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,65€) – známka s kupónom 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset  
- náklad: 500.000 kusov  

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

Maximilián Hell bol významný astronóm 
18.storočia. Narodil sa 15.mája 1720 v Štiavnických 
Baniach. Základné vzdelanie získal v rodisku, 
stredoškolské na Gymnáziu v Banskej Bystrici. Po 
skončení gymnázia požiadal o prijatie do jezuitského 
rádu. V roku 1740 zložil rehoľné sľuby a odišiel 
študovať do Viedne históriu, teológiu a filozofiu. Po vysvätení za kňaza v roku 1750 
odišiel do Banskej Bystrice, kde učil na jezuitskom gymnáziu. V roku 1752 ukončil 
štúdium na univerzite vo Viedni. Má zásluhu na budovaní hvezdární v Trnave, Kluži, 
Budíne a v Jágri. V roku 1755 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Ríšskeho observatória 
vo Viedni, ktorú zastával do smrti. Najväčšou udalosťou v jeho živote bola expedícia za 
severný polárny kruh na ostrov Vardö, kde pozoroval prechod Venuše popred slnečný 
disk. Expedícia dosiahla vynikajúce výsledky. M. Hell vypočítal paralaxu Slnka a určil 
vzdialenosť Slnka od Zeme. Priekopnícke sú jeho výskumy v oblasti polárnej žiary a 
magnetického poľa. Podal obraz o prírodných pomeroch Nórska, Fínska a oblastí 
Severného mora – o geologickej skladbe, flóre a faune, o príčinách svetielkovania mora a 
o morskom odlive. Významné sú jeho astronomické ročenky, ktoré začal vydávať v roku 
1757. M. Hell bol členom mnohých učených spoločností v Paríži, Štokholme, Bologni, 
Kodani, Göttingene, Trondheime a v Londýne. Spolupracoval s anglickou Royal Society a 
v roku 1790 mu bol udelený Rád anglickej vlády za vedecké práce. UNESCO zaradilo 
250. výročie jeho narodenia do kalendára výročí významných osobností. Nesie po ňom 
názov jeden z kráterov na Mesiaci, planétka 3727-Maxhell, Hvezdáreň a planetárium 
Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom a ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach. Zomrel 
14.apríla 1792, pochovaný je v Maria Enzersdorfe pri Viedni. 

Motívom poštovej známky je 
portrét M. Hella prevzatý z 
medirytiny Jánosa Blaschka (1770-
1822) na pozadí mapy mesiaca 
publikovanej v roku 1764 v 
Hvezdárskej ročenke M. Hella. 
Kupón je venovaný Hellovým 

pozorovaniam prechodu Venuše pred slnečným 
diskom (De Transitu Veneris ante discum Solis, 
1770) a výpočtu vzdialenosti Zeme od Slnka (De 
parallaxi Solis, 1773). Motívom prítlače FDC je 

prierez ďalekohľadom z kvadrantu pri pozorovaní Venuše v nórskom Vardö v roku 1768 a 
motívom pečiatky je dobový kvadrant slúžiaci na astronomické pozorovania . 
 
18.5.2020: Spoločné vydanie s Poľskom: 100 výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. 
(1920 – 2005) 
- nominálna hodnota: 1,70€ (malý TL so 6 známkami + 6 kupónmi) 
- autor výtvarného návrhu známky: Maciej Jedrysik 
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- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset  
- náklad: 180.000 kusov  

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

Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – 
sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako 
druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílie, rodenej 
Kaczorowskej. Keď mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr i jeho starší brat 
Edmund. Otec zomrel v roku 1941. 

Počas 2. svetovej vojny začal tajne študovať teológiu, v ktorej po oslobodení 
Poľska pokračoval na Jagellonskej univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v 
júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal 
krakovským arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymenovaný za kardinála. V konkláve 16. 
októbra 1978 ho kardináli zvolili za 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za pápeža. Bol 
prvým pápežom slovanského pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní. 
Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005. 

Pontifikát Jána Pavla II. bol tretí najdlhší. Počas neho vykonal 104 zahraničných 
apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil 
a svätorečil 1 340 ľudí, povedal asi 3 500 prejavov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 

generálnych audienciách sa s nim 
stretlo vyše 20 miliónov ľudí... Bol 
neúnavným horliteľom za zachova-
nie mieru, dodržiavanie ľudských 
práv a dôstojnosti človeka. Svojou 
charizmou vtlačil Katolíckej cirkvi 
nový dynamizmus. 

Už na jeho pohrebe niesli ľudia transparenty s 
nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Pápež 
Benedikt XVI. ho 1.mája 2011 (Nedeľa Božieho milo-
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srdenstva) vyhlásil za blahoslaveného a pápež František ho 27. apríla 2014 (tiež Nedeľa 
Božieho milosrdenstva) vyhlásil za svätého. Jeho liturgická spomienka sa v Katolíckej 
cirkvi slávi 22. októbra – deň prevzatia pápežského úradu. 

 Na známke je znázornený so svätožiarou zamýšľajúci sa pápež a v pozadí jeho 
rodný dom vo Wadowiciach. Prítlač na FDC zobrazuje kľačiaceho pápeža pri modlitbe a 
na pečiatke je holubica (symbol Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 1920 – 2005. 
 Na kupóne známky je sv. Ján Pavol II. s kardinálom Jánom Chryzostomom Kor-
com na pozadí hôr. 
 S emisiou vychádza aj pamätný list. 

 Zobrazená známka (tlačový list) a FDC Poľskej pošty: 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
13.5.2020: Arcibiskupstvo pražské  
- nominálna hodnota: 30.-Kč 
- technika tlače: ofset  

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

Námět: dílo malíře Petra Brandla ze sbírek Arcibis-
kupství pražského. Na obrazu je František Ferdinand hrabě 
Khünburg, arcibiskup pražský. Do úřadu pražského arcibis-
kupa byl císařem nominován 14.dubna 1710. Založil řád 
celestinek, založil řád sester alžbětinek a připravoval a 
dovršil blahořečení i svatořečení Jana Nepomuckého. 

Dne 30.dubna 1344 povýšil papež Kliment VI. bulou 
pražské biskupství založené v roce 973 na arcibiskupství. Sídlem arcibiskupa je Praha. 
Sídelním kostelem je katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Pražská arcidiecéze je 
nejstarší existující diecézí v České republice a metropolitní arcidiecézí České církevní 
provincie, k níž mimo ni náleží ještě diecéze českobudějovická, královéhradecká, litomě-
řická a plzeňská. Arcibiskup pražský je zároveň primasem, formální hlavou katolické 
církve v České republice. 

Petr Brandl (24.října 1668 – 24.září 
1735) byl synem rodičů původem ze selského 
prostředí. Jeho otec byl německý krejčí 
Michal Brandl, matka Alžběta z české rolnické 
rodiny z Přestanic. Vzdělání získal na 
jezuitském gymnáziu u sv. Mikuláše na Malé 
Straně. Posléze se u Kristiána Schrödera 

vyučil malířem. Rané období jeho tvorby je poplatné běžným 
dobovým přístupem k barokní malbě. Bravurně zvládá práci 
se světlem, využívá také metodu šerosvitu. Věnuje se 
převážně malbě náboženských témat, ale významně je v 
jeho práci zastoupena i portrétní tvorba a nevyhýbá se i 
profánním motivům. Objednavateli jeho děl byly velké 
klášterní domy, např. benediktini, cisterciáci nebo karmelitáni 
a významné šlechtické rody. 

Námět FDC: Arcibiskupský palác v Praze, současné sídlo pražských arcibiskupů. 
Barokní budova stojí na Hradčanském náměstí. Razítko – zdobný element budovy sídla 
arcibiskupství. 
 
     
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2019 ostalo nezaplatených ešte 14 príspevkov (ev. čísla): 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, 32, 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, 191. 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
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Členská základňa SSG – stav k 30.6.2020 
V našich radoch vítame jedného nového člena SSG: 

191. PUDIŠ Karol, 034 01 ROŽOMBEROK, Horská 6093/2 
 Kvety a plody 

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. 

Ku dňu 30.6.2020 je celkový počet členov v SSG 105 (SR – 94, ČR – 7, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1, BRD – 1) 
 
 

Kronika SV.GABRIELA 
 
- počas koronakrízy evidujeme len bohatú činnosť gabrielistov z Močenka 
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