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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

58.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční v sobotu 10.októbra 2020 v Trenčianskej Teplej v pastoračnom 
centre arcibiskupa Eduarda Nécseya (Štefana Straku 3/3) s týmto programom: 

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

materiálu) 
10.00  - privítanie a otvorenie  

- zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie 
- hospodárska správa za rok 2019 
- revízna správa 
- organizačné otázky a diskusia 

  11.30 -  výmena filatelistického materiálu 
 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Trenčianskej Teplej sa stretáme už druhýkrát za sebou (po roku). Spôsobila to 
koronakríza (a dúfam, že koronakríza tentokrát už nebude úradovať). Verím, že práve pre 
dobrú polohu obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa znovu 
v hojnom počte a stretnutie bude vydarené. 
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.  
 Mapku Trenčianskej Teplej s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale 
bulletinu. 
 
 
 Milí priatelia! 
 
 Leto pominulo, no koronakríza nie – teraz akoby chcela chytať druhý dych. Áno, 
hovorí sa o druhej vlne koronakrízy a hoci počty nakazených rastú, zdá sa, že sme sa 
s tým už pomaly naučili žiť. A tak i filatelistický život sa pomaly prebúdza – fungujú už 
burzy (na tie – nakoľko sú v nedeľu – sa nedostanem), obnovili sa inaugurácie známok, 
plánujú sa akcie SFA, Zberateľ,..., plánujeme aj my naše jesenné stretnutie. Uskutoční sa 
v sobotu 10.októbra 2020 – pri dodržaní zvýšených hygienických zásad – opäť v Tren-
čianskej Teplej. Pozvanie aj so všetkým potrebným nachádzate v tomto čísle bulletinu.  
 Ďalej v čísle nájdete články od K. Vydrovej, J. Mičku, Ľ. Kaľavského, J. Rusnáka, 
O. Gáťu, M. Ignaťáka a zvyšok (chvála Bohu, tentokrát to nebolo veľa) som doplnil ja. Je 
to pestré a verím, že každý si niečo zaujímavé v čísle nájdete. Na prebale nájdete aj 
adresár krajín Weltbundu St. Gabriel – možno niekomu poslúži. 
 V auguste som sa v Bratislave zišiel s vedením ZSF (predseda P. Lazar a člen 
rady V. Jankovič) a hovorili sme o možnej spolupráci, publikačnej a vydavateľskej 
činnosti, vystavovateľstve a vôbec o propagácii filatelie. Nejaké konkrétne závery neboli. 

V piatok 18.septembra bude v Trnave v historickej zasadačke SSV inaugurácia 
známky 150.výročie založenia SSV. Údajne však je to kvôli koronakríze len na pozvánky 
a tak neviem, kto sa tam dostane, no asi predaj známok a filatelistického materiálu 
a príležitostná poštová pečiatka budú sprístupnené širokej verejnosti (či v priestoroch 
SSV alebo len na pošte neviem), takže záujemcovia si môžu poslať poštou potrebné 
celistvosti.   

Na stretnutí konečne vyhodnotíme anketu k 100. číslu nášho bulletinu Sv. Gabriel 
a tiež by sme mali už začať uvažovať nad stretnutím, ktoré by malo byť na jar 2022 
z príležitosti 30.výročia vzniku SSG a rozdeliť si úlohy, aby sme do „Pamätnice“ zhrnuli 
ďalších 10 rokov našej činnosti. Pouvažujte, kto ako môže prispieť.   
 Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a verím, že po roku sa v hojnom 
počte v zdraví stretneme a „pogabrielizujeme“.   

Ján Vallo, predseda SSG 
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Benediktín Štefan Anián Jedlík – 220.výročie narodenia 
 

      Štefan Anián Jedlík, kňaz, fyzik, vynálezca a pedagóg sa 
narodil 11.januára 1800 v obci Zemné, neďaleko Nových 
Zámkov. Študovať začal na gymnáziu v Trnave a v Bratislave. 
Do rádu benediktínov vstúpil v roku 1817. V štúdiách 
pokračoval na rádovom lýceu v Györi a ako člen benediktínskej 
rehole študoval teológiu v Pannonhalme. Zároveň študoval na 
peštianskej univerzite matematiku a fyziku. Doktorát získal v 
roku 1822. V roku 1825 bol vysvätený za kňaza. 

       V rokoch 1821–29 učil fyziku na benediktínskom lýceu v Györi. V rokoch 1829–40 
bol profesorom fyziky na Kráľovskej akadémii v Bratislave a v rokoch 1840–78 
profesorom fyziky na univerzite v Budapešti. V roku 1858 sa stal riadnym členom 
Uhorskej akadémie vied. Jeho otec bol Slovák z Liptova. Hovoril peknou slovenčinou a na 
lýceu v Györi, či na Kráľovskej akadémii v Bratislave prednášal slovenským študentom po 
slovensky. 
      Vychoval generácie profesorov, inžinierov a fyzikov. V zaostalom Uhorsku nenašiel 
dosť pochopenia pre svoje vynálezy, takže experimentoval viac-menej pre seba a pre 
svojich študentov. Zhotovoval prístroje, aby študentom názorne predviedol niektoré 
fyzikálne zákony. 
       Zaoberal sa mnohými odbormi, bol priekopníkom v elektrotechnike. Venoval sa 
výskumu vplyvu galvanického prúdu na magnetizmus s cieľom zostrojiť stály zdroj 
elektrickej energie. Dôkladné štúdium elektrotechnických javov a nespočetné množstvo 
pokusov v rokoch 1827–28 napokon priniesli výsledok, keď 
svojim študentom predviedol svoj prvý elektromagnetický 
motor a to nielen v Uhorsku, ale aj v Európe a vo svete. 
Následne zostrojil dynamo, nový zdroj elektriny. V roku 1842 
zostrojil malú elektrickú lokomotívu, prototyp električiek. V 
roku 1863 skonštruoval veľkokapacitný elektrický 
kondenzátor, ktorý bol v roku 1873 na svetovej výstave vo 
Viedni odmenený na návrh Siemensa medailou za pokrok. 
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      Jedlík sa zaoberal aj optikou. Skonštruoval prístroj na rezanie veľmi jemných 
optických mriežok.  
       Je zrejmé, že benediktín a katolícky kňaz Štefan Anián Jedlík netúžil po sláve. 
Zostal až do konca života skromný. Dal si patentovať jediný vynález v roku 1826, prístroj 
na výrobu sódovej vody a je jediným vynálezom, ktorý počas jeho života našiel 
priemyselné uplatnenie. Na základe tohto patentu založili v Bratislave v roku 1841 prvú 
výrobňu sódovej vody v Uhorsku.  
      Dožil sa vysokého veku 95 rokov. Po odchode do dôchodku žil v rádovom dome 
pre benediktínov v Györi, kde 13.decembra 1895 zomrel a bol pochovaný. Na jeho 
náhrobnom kameni je citát z Biblie: „Spravodliví žijú večne.“ V rodnej obci Zemné je 
zriadený Dom Aniána Jedlíka, kde si návštevníci môžu pozrieť expozíciu o jeho živote a 
diele. 
      Slovenská pošta vydala v roku 2000 príležitostnú poštovú 
známku v emisii Osobnosti v nominálnej hodnote 5.- Sk. Na pravej 
strane známky je vyobrazený motor. Autor výtvarného návrhu 
známky je akad. maliar Karol Félix. Rytec známky je František 
Horniak.  
      Maďarská pošta vydala v roku 1954 poštovú známku v emisii 
Vedci Mi 1400. Na pravej strane známky je vyobrazený 
elektromagnetický motor a na pozadí dynamo. Ďalšia známka bola 
vydaná v roku 2000, Mi blok 253. 

                                                                                                      Katarína Vydrová 
 
 

Maďarskí svätí a blahoslavení - VIII.emisia 
 
        Maďarská pošta v tomto roku pokračuje v emisii známok „Maďarskí svätí a 
blahoslavení“ vydaním číslovaného hárčeka s podtitulom zasvätené Alžbety z rodu 
Arpádovcov. Na ich počesť predstavuje blahoslavenú Alžbetu vdovu z rodu Arpádovcov, 
blahoslavenú Alžbetu pannu z rodu Arpádovcov a svätú Alžbetu Portugalskú. Zároveň so 
základnou verziou boli vydané v obmedzenom množstve špeciálne číslované hárčeky s 
reliéfnou tlačou a číslované čiernotlače. Zakúpiť si ich možno vo Filaposte, na vybraných 
poštách a na www.posta.hu.  

http://www.posta.hu
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        Dve slávne svätice z rodu Arpádovcov – sv. Alžbeta, príklad obetavej milosrdnej 
lásky a sv. Margita, dominikánka oddaná svojej reholi – ich svätosť života bola silným a 
presvedčivým príkladom hodným nasledovania. 
          Blahoslavená Alžbeta vdova, bola dcérou kráľa Štefana V. a Alžbety Kumánskej a 
neterou sv. Margity. Keď ovdovela, žila v Kláštore sv. Petra v Neapole, kde v pokore a 
samote žila podľa vzoru svojej tety.  
        Blahoslavená Alžbeta panna, bola dcérou posledného Arpádovca Ondreja III. a 
poľskej princeznej Fenenny Piastovskej. Jej tetami boli sv. Alžbeta a sv. Margita. Po smrti 
otca sa utiahla do kláštora. 
        Svätá Alžbeta Portugalská bola dcérou aragónskeho kráľa Pedra III. a pravnučkou 
uhorského kráľa Ondreja II. Meno dostala na počesť sv. Alžbety. Pred smrťou 
samopašného manžela (portugalského kráľa) dosiahla uňho, aby oľutoval svoje hriechy. 
Keď ovdovela, rozdala svoj majetok a vstúpila do III. rádu františkánov (žila v kláštore 
klarisiek v Coimbre). 

podľa textu Maďarskej pošty preložila Katarína Vydrová 
 
 

Historický erb mesta Trnava a mestská pečať 
 

Známy gotický erb mesta Trnavy je na 
slovenské pomery jedinečný. Údajne jeho pôvod 
siaha do najstarších čias osídlenia  územia osady 
pri riečke Trnávka  s tŕňmi, resp. stromami, z ktorých 
dreva istý kolár robil kolesá na vozy. Takýto pôvod 
má aj niekoľko iných kruhových erbov európskych 
miest. Hlava Pána Ježiša v jeho strede je však 
v trnavskom erbe ojedinelá (V období minulého 
režimu sa často vysvetľovalo, že hlava v strede zo-
brazuje remeselníka kolára). Zobrazenie tohto erbu nájdeme na mnohých filatelistických 
materiáloch, lebo sa nachádza na zobrazených budovách mesta, napr.  na priečelí 
radnice, na mestskej veži, v klenbe baziliky sv. Mikuláša, na súsoší sv. Trojice, na FDC aj 
na poštovom lístku s vytlačenou známkou gotického erbu (Niekoľko príležitostných 
poštových pečiatok k hudobnému festivalu Dobrofest vytvoril Mgr. M. Šnirc aj 

s jednoduchým erbom ako 
rezonátorom na gitare). Tento 
príspevok sa  však venuje 
používaniu mestských pečatí, 
odvodených z erbu na úradných 
listinách  mesta. 
1. Spolu s veľkou pečaťou 

používal Trnava túto pečať, 
zachovanú na listine z r. 
1422. Jej kruhopis znie: +S 
DIVITAT TIRNENS MD 
AHVSRS 

2. Druhá pečať je na listine 
z rokov 1420-1471  na 
jednom liste r. 1426. Zaují-
mavosťou  je 8špicové kole-
so v gotickom štíte s rastlin-
nými úponkami. 

3. Asi 400 rokov používalo mesto pečať v rokoch 1467 – 1724. Existovala ešte v r. 1937, 
kedy sa používala na pečatenie vnútornej strany pamätnej knihy mesta. Kruhopis má 
text  +Sigillum civitatis tirnavie, umiesteného medzi 6 výbežkami vnútorného kruhu.  
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4. Táto pečať sa nachádza na listinách magistrátu mesta v rokoch 1420-1686. 
5. Najjednoduchšia je malá pečať z písomností okolo r. 1540. 
6. Neskorogotický štít s 8 špicovým kolesom je analogický s pečaťou č. 4. 
7. Písomnosti mesta z r. 1728-1849 majú vo vnútornom kruhu osemšpicové koleso 

s hlavou Pána Ježiša v strede. 
8. Najobsažnejšia je pečať z r. 1902, vytvorená kovorytcom Felsenfeldom v Budapešti, 

prvý raz zobrazuje veľký znak mesta nad ktorým je korunka. Používala sa od 
15.augusta 1905. 

9. V období 1. ČSR  používal Obecný úrad mesta Trnavy pečať s 8 špicovým kolesom. 
10. V rokoch 1945 – 1950 používal Národný výbor mesta Trnavy pečať so 6 špicovým 

kolesom, ktoré v grafickej skratke, ako uvádza prof. Jozef Šimončič,  vyjadruje grécke 
litery I (jota – Jesus a X – Christos) s hlavou uprostred kolesa. 

    J. Mička 
 
 

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

V tomto príspevku prinášame pohľad na ďalšie architektonické prvky týkajúce sa 
vežovitých a strešných častí chrámov. 

Kupola (006) 
Kupolou nazývame vypuklú (najčastejšie polguľovú) 

klenbu slúžiacu na prekrytie (zastrešenie) stavieb alebo ich 
častí nad centrálnym pôdorysom (kruhom, štvorcom, gréckym 
krížom, mnohouholníkom). Po materiálnej stránke sa delia na 
murované (tehlové, kamenné), liate (betónové), v modernej 
dobe aj oceľové a presklené. Po technickej stránke sú to 
kupoly guľové (sférické), kužeľové (kónické), kryštálové 
(prizmatické), nízke alebo sploštené (hríbovité). Podľa povrchu zasa hladké, zvrásnené 
a článkované (rebrové). 

Najstaršie kupoly sú známe už z obdobia praveku 
niekoľko tisícročí pred Kristom a tiež z primitívnych obydlí 
Eskimákov stavaných zo snehových kvádrov (iglu). Oveľa 
neskôr sa objavujú v antickej rímskej architektúre (napr. 
Panteón). V chrámovej architektúre sa začínajú vyskytovať 
od 4.–5.storočia najmä vo východnom (byzantskom) 
náboženskom prostredí. Kým vonkajšia časť kupoly slúži pre 
praktické účely ako zastrešenie, presvetlenie a ochrana objektu, vnútorná má symbolický 
význam – pripomína klenbu nebies.  

Impozantné kupoly významných 
chrámov vznikali prevažne v renesancii 
a baroku, najmä po vzore rímskeho 
antického Panteónu. Dnes ich môžeme 
obdivovať najmä v rímskej architektúre 
napr. Bazilika sv. Petra, Kostol sv. Lukáša 
a sv. Martiny, Kostol Chiesa Nuova, ale aj 
inde napr. Katedrála Panny Márie vo 
Florencii, Dóm sv. Karola Boromejského vo Viedni, Kostol 
sv. Mikuláša v Prahe.  

Chrámové kupoly sú aktuálne aj v súčasnej 
sakrálnej architektúre, najmä v gréckokatolíckom 
a pravoslávnom prostredí (nové gréckokatolícke chrámy 
napr. v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Starej Ľubovni, pravoslávny v Bratislave).  
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Lampa (007) 
Lampa (česky lucerna, laterna, svítilna) v architektúre je 

vežový nástavec podobajúci sa starým ručným dreveným 
lampášom so sklenenými stenami. Má praktický aj dekoratívny 
charakter. Z praktického hľadiska ide o zabezpečenie presvetlenia 
vnútorného priestoru pod kupolou. Ako dekoratívny prvok slúži na 
ukončenie baňovitých striech kostolných veží alebo ako 
medzičlánok viacnásobných baňovitých striech veží. Lampa má 
valcovitý alebo polygonálny driek tvorený stĺpikmi s otvorenými 
alebo zasklenými bočnými stenami. 

Chrlič (008)  
Chrliče sú architektonické prvky slúžiace na odvedenie dažďovej vody zo striech, 

terás a pilierov historických budov tak aby stekala na zem v dostatočnej vzdialenosti od 
múrov. Vyskytujú sa v podobe jednoduchých drevených alebo plechových žľabov 
v niektorých prípadoch ukončených (ozdobených) napríklad hlavou draka. Na gotických 
chrámoch plnili aj dekoratívnu a symbolickú funkciu. Boli to umelecky tesané kamenné 
plastiky znázorňujúce podivné bytosti z ľudskej, mytologickej a zvieracej ríše. 
S degenerovanými telami a doširoka roztvorenými ústami či papuľami pôsobili nevkusne 
a odstrašujúco, čím sa vyjadrovali určité neresti (pýcha, opilstvo, závisť, chamtivosť, 
zhýralosť a pod.) ako opak cností, pre ktoré bol vyhradený vnútorný priestor chrámu. 
Zaujímavé chrliče môžeme obdivovať napríklad na Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 
Filatelisti ich nájdu na prítlači obálky prvého dňa (FDC) vydanej k českej známke Kostol 
sv. Jakuba v Brne v roku 2000. 

                                                                                                  Ľubomír Kaľavský 
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Vatikánsky mestský štát – sada celinových pohľadníc 
 
Minulý rok oslávil Vatikánsky mestský štát 90 rokov od svojho vzniku. Vatikán sa 

síce svojimi špecifikami líši od iných štátov, má však ako každý iný štát svoje symboly. 
Má svoju vlajku, hymnu, maličké územie s charakteristickým tvarom na pôdorysnej mape 
a navyše má aj svojho nebeského patróna. 

Vatikánska filatelistická a numizmatická služba vydala pri príležitosti 90 rokov 
Vatikánskeho mestského štátu sériu štyroch celinových pohľadníc. Autorka ich 
obrazových predlôh, talianska umelkyňa Gabriella Titottová na prvej z nich znázornila 
Pannu Máriu Lurdskú podľa kópie v lurdskej jaskynke vo Vatikánských záhradách. 
Pamätná pohľadnica symbolicky pripomína, že k podpisu Lateránskych zmlúv, ktorými sa 
zrodil Vatikánsky mestský štát, došlo práve na sviatok Panny Márie Lurdskej 11.februára 
1929. Tiež sú tu erby prvých dvoch pápežov Vatikánskeho štátu – Pia XI. A Pia XII. 
      Druhá pohľadnica znázorňuje známu žlto-bielu vatikánsku vlajku. Na jej pozadí 
vidíme notovú partitúru Pápežskej hymny. Skladbu skomponovanú Charlesom 
Gounodom vyhlásil za oficiálnu hymnu Vatikánu Pius XII. v roku 1950. Erby ďalších 
dvoch pápežov – sv. Jána XXIII. a sv. Pavla VI. 

Obvod vatikánskych múrov, ktoré dnes predstavujú teritoriálnu hranicu medzi 
Vatikánom a Talianskom, zachytáva tretia pohľadnica. Nájdeme na nej aj erby Božieho 
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služobníka Jána Pavla I.  a sv. Jána Pavla II., sochu sv. Petra od Arnolfa di Cambio a 
vitráž zobrazujúcu Ducha Svätého z apsidy vatikánskej baziliky.  

Na poslednej, štvrtej z výročnej série pohľadníc nájdeme zobrazenie patróna 
Vatikánskeho mestského štátu, ktorým je sv. Michal, archanjel. Kresba zodpovedá soche 
vo Vatikánskych záhradách, umiestnenej na začiatku pontifikátu pápeža Františka, na 
ktorej odhalení sa zúčastnil aj vtedy čerstvo emeritný pápež Benedikt XVI. – erby 
obidvoch pápežov nájdeme na tejto pohľadnici. 
      Obálka k sérii pohľadníc zobrazuje Lateránsky palác, miesto podpísania 
historických Lateránskych zmlúv, ako aj samotnú Lateránsku baziliku, vedľa ktorej stojí. 
 Na všetkých pohľadniciach je natlačená známka – v nominálnych hodnotách: 1,10; 
1,15; 2,40 a 3,00€ - na ktorej je pápežská tiara a Petrov kľúč. 

      podľa KN spracovala K.Vydrová 
 
 

150 ROKOV OD ZALOŽENIA SPOLKU SV. VOJTECHA. 
 

14.septembra 1870 sa konalo prvé valné zhromaždenie Spolku svätého Vojtecha 
v Trnave. Ach, ako dobre sa to dnes píše. No problémy ktoré tomu predchádzali by mohol 
pripomenúť už len zakladateľ SSV, katolícky kňaz Andrej Radlinský, osoba ktorá spájala 
Slovákov bez rozdielu vyznania a sociálneho zaradenia. 

Andrej Radlinský bol človek, ktorý združoval duchovenstvo, 
mládež, zakladal spolky miernosti, ženské spolky, bránil právo národa 
a v priateľstve spolupracoval so Štúrom, Palárikom a ďalšími, vydával 
časopisy, stál pri Katolíckych novinách a spolupracoval aj so 
zakladateľmi Matice slovenskej. No pokúsim sa priblížiť problémy, 
ktoré tomu predchádzali. Ako všetci vieme 18. a 19.storočie bolo 
obdobím potláčania práv národnosti v Uhorsku. Maďarský národovci 
vyhlasovali jeden národ v Uhorsku a to maďarský. No slovenský 
národ, vďaka ľuďom, ktorým záležalo na zachovaní slovenskej identity 
sa snažil presadiť aspoň základné požiadavky na zachovanie práv 
menšín v Uhorsku. Prvé kroky k presadeniu slovenčiny do literatúry 

začal už koncom 18.storočia Anton Bernolák 
a jeho Slovenské učené tovarišstvo. Aj tento 
spolok sa snažil o vydávanie kníh a textov 
v slovenčine. Boli tu prvé snahy o preklady 
liturgických textov a kodifikáciu slovenského 
jazyka. V roku 1792 bolo oficiálne založené 
Slovenské učené tovarišstvo. Tu sa stretli ľudia 
ako Bernolák, Fándly, Bajza a množstvo 

osobností z katolíckych kňazov, ktorí si uvedomili potrebu písania literatúry v jazyku 
slovenských ľudí. Za spisovný jazyk sa 
rozhodli kodifikovať jazyk z okolia Trnavy.  
Nasledujúce roky sa postavenie Slovákov 
nezlepšovalo. V 40.rokoch 19.storočia sa 
maďarský šovinizmus rozrastal už neza-
držateľne. Slovenská inteligencia sa začala 
združovať bez rozdielu konfesie. Bolo to 
obdobie, ako ho nazval zosnulý  Ján 
Chryzostom kardinál Korec – Obdobie príkladnej ekumenickej 
spolupráce katolíckych a evanjelických osobností. Začalo Slovenským národným 
povstaním v roku 1848, kde Slováci prejavili svoje požiadavky. Pokračovalo 
Memorandom v roku 1861 panovníkovi a nakoniec založením Matice slovenskej.  Len ten 
Radlinského sen o spolku sa stále neplnil. Veď on sa snažil o spoluprácu so všetkými 
konfesiami. Jeho Pokladov kazateľského rečníctva sa ujímali aj evanjelický kňazi a on 
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podporu necítil. V roku 1855 dostal Radlinský Katolícke noviny, ktoré dovtedy spadali pod 
Spolok Svätého Štefana, ktorý bránil vzniku Spolku sv. Vojtecha. Aj tento mal byť 
pôvodne Spolkom sv. Cyrila a Metoda, no maďarské úrady to nepovolili. Radlinský 
bojoval ďalej. Vydávaním časopisu Cyril a Method sa snažil aspoň o obnovenie 
slovenčiny a našej histórie pre Slovákov. Stále predkladal požiadavky na vznik spolku, 
ktorý by vydával časopis pre 
slovenských veriacich. V 60.ro-
koch 19.storočia sa snažil 
o pripomenutie Milénia príchodu 
sv. Cyrila a Metóda na územie 
Slovenska. V tomto mu bol 
nápomocný banskobystrický biskup Štefan Moyses, 
ktorý presadil v Ríme, aby v jeho diecéze bol 5. júl 
sviatkom sv. Cyrila a Metoda. Andrej Radlinský bol 
však vo svojej požiadavke neústupný. Bojoval ďalej 
o vznik spolku. Skúšal všetko čo sa dalo použiť na 
dobrú vec pre Slovákov. Stále sa snažil 
o spoluprácu slovanských národov. Medzníkom 
v situácii bola Slovenská púť do Ruska v roku 1867. Bola to cesta odborná - spolupráca 
jazykového vzdelania. Pre túto návštevu ho redaktor časopisu Magyar Állam Lónskay 
napadol a nazval vlastizradcom a panslávom. Po tejto afére, Radlinský nepoľavil. Podal 
na redaktora žalobu na súd. A nakoľko aj pán redaktor poznal Radlinského výrečnosť  
a aj skutočnosť, ktorou ho očierňoval, požiadal cirkevnú vrchnosť o prímerie. Prímas 
Šimor, nadriadený Radlinského ho prosil o odvolanie súdu. Radlinský nechcel. Prímas 
mu navrhol za odvolanie súdnej žaloby schválenie Stanov Spolku svätého Vojtecha. 

Radlinský sa rozhodol obetovať svoje záujmy za národ a tak mohlo zasadnutie 
14.decembra 1869 schváliť Stanovy SSV.  A tak sme znovu na dni 14.septembra 1870, 
kedy úradne vznikol SSV. Tento pracuje dodnes a obohacuje nás množstvom 
kresťanskej literatúry. A dnes si už bez strachu môžeme pripomenúť a osláviť 150 rokov 
od jeho založenia. 

Ján Rusnák 
 



 12 

OKIENKO DO DÁVNEJŠEJ HISTÓRIE  
Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia  
I. časť všeobecná  

 
Banskobystrická diecéza bola založená 13.3.1776. O šesť 

rokov si Rímskokatolícka cirkev bude pripomínať 250.výročie 
založenia, čo by nemalo uniknúť pozornosti známkovej tvorbe 
Slovenska, pretože je čo ponúknuť ako inšpiráciu návrhárom. Nie je 
to len architektúra samotného biskupského paláca v Banskej Bystrici, 
je to aj palác v Žiari nad Hronom, portréty biskupov s ich erbami či 

erbami diecézy a pod.  
Dnešné územie Banskobystrickej diecézy 

bolo pôvodne súčasťou rozsiahleho Ostrihom-
ského arcibiskupstva. Na podnet cisárovnej 
Márie Terézie z neho vyčlenil v roku 1776 pápež 
Pius VI. Banskobystrickú, Spišskú a Rožňavskú 
diecézu. V tom čase Banskobystrická diecéza 
mala 77 farností a 290 filiálok. Nebolo v 
možnostiach ostrihomského biskupa uskutočniť 
čo len sčasti vizitácie pre značnú rozlohu.  

Dňa 5.5.1783 bol v Banskej Bystrici veľký požiar, ktorý až na 
dve uličky zničil všetky domy, vrátane rozostavanej diecézy. Biskup 
požiadal Miestodržiteľskú radu v Bratislave o podporu. Miestodržiteľ-
ská rada žiadosť predložila priamo panovníkovi Jozefovi II., ktorý 
"ponúkol pomoc" ozaj svojského charakteru, keď odporučil zrušiť 
diecézu v Banskej Bystrici s tým, aby biskup sa uchádzal o iné 
biskupstvá. Banskobystrický biskup odporúčanú "pomoc" odmietol a 
biskupský úrad presťahoval do Svätého Kríža, čo v súčasnosti je Žiar 

nad Hronom. V uvedenom čase Svätý Kríž mal v korešpondenčnom styku náboženského 
charakteru názov Santa Cruse (Santa Krús), v bežnej civilnej či svetskej korešpondencii 
názvy v nemčine Heilegenkreurz a v maďarčine Szent Kereszt. (Sídlo biskupstva sa späť 
do Banskej Bystrice zo Svätého Kríža presťahovalo až v roku 1941. Učinil tak biskup 
Mons. Andrej Škrábik).  

Z filatelistického hľadiska je obdobie 18. a 19.storočia zaujímavé tým, že vo filatelii 
je nazývané ako predznámkové obdobie. Ide spravidla o skladané listy. Vzácne výnimky 
boli obálky. Práve v biskupskej korešpondencii sa používanie obálok realizovalo 
podstatne skôr, ako to vo všeobecnosti uvádzali niektoré odborné články či štúdie 
predznámkového obdobia. Korešpondencia na predznámkových listoch má viac prvkov 
poštovej prevádzky, napríklad pečiatku, poznámky rudkou poštmajstra o zaplatení taxy, 
presmerovanie zásielky alebo dôležitosti zásielky, jej rýchleho doručenia a pod. 
Religiózna korešpondencia viac znakov, okrem poštovej pečiatky odosielacej poštovej 
stanice obyčajne nemá, pretože cirkevná korešpondencia bola obyčajne od poplatkov na 
prepravu poštou oslobodená. Podobne, ako napríklad súdna korešpondencia, kriminálne 
orgány a i.  

Tento seriál má snahu zamerať sa na osobnosti biskupov z hľadiska 
korešpondencie, ktorá bola doručená na ich meno s uvedením poštových prvkov. Žiada 
sa poznamenať, že predznámkové listy tohto charakteru boli v päťdesiatych rokoch voľne 
v predaji v bývalých predajniach "Klenoty", kde sa predávali starožitnosti. Okrem toho, nie 
jeden archivár môže potvrdiť, že veľa korešpondencie z kláštorov i diecéz bolo 
vyvezených na smetiská alebo zlikvidované do riek. Boli ľudia, ktorí korešpondenciu zo 
smetísk zachraňovali a listy boli na burzách v celých kufroch.  

Toľko k všeobecnej časti, nabudúce pokračujem o konkrétnych osobnostiach 
biskupov.  

Otto Gáťa 
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Ján Palárik – 1822-1870  
 

Dňa 7.decembra 2020 uplynie 
150 rokov od predčasného úmrtia 
vynikajúceho cirkevného spisovateľa, 
publicistu, učeného slovenského 
rodoľuba, rím. kat. kňaza Jána Palárika, 
ktorý všetky svoje duševné a fyzické 
sily venoval cirkvi, mravnému a 
kultúrnemu povzneseniu národa.  

Ján Palárik sa narodil 27.4.1922 
(o dva roky bude 200 rokov) v Rakovej, 
okr. Čadca v rodine roľníka. Jeho otec 
bol aj učiteľom a organistom. Ján 
Palárik študoval na Katolíckom gymná-

ziu v Žiline, pokračoval štúdiom v Keč-
keméte. V Ostrihome zložil prijímacie 
skúšky pre štúdium v seminári v 
Trnave, kde aj dokončil teologické 
štúdia. Tam sa nadchol dielami Jána 
Hollého. V bohatej knižnici okrem 
cirkevných diel zdokonaľoval sa aj 
štúdiom cudzích jazykov, najmä 

francúzštiny a nemčiny, ktorými hovoril i písal. Patril medzi výborných kazateľov. V roku 
1847 bol v Ostrihome vysvätený za kňaza. V pôsobisku, v Starom Tekove bol obvinený z 
panslavizmu pre šírenie myšlienok slovanstva. Po preložení na Štiavnické Bane začal sa 
venovať publicistike. V roku 1850 vydal prvé číslo časopisu sv. Cyril a Metod. Vzhľadom 
na jeho národnú činnosť a naliehanie svetskej vrchnosti bol preložený do Pešti na 
nemeckú faru, aby bol odlúčený od Slovákov. Jeho učenosť a kázne v nemčine a 
slovenčine sa stali také známe, že ich navštevovali aj evanjelici. V roku 1852 do roku 
1856 redigoval Katolícke noviny, ktoré vychádzali v slovenčine. Podľa jeho kréda, viera, 
škola a literatúra majú byť v súzvuku.  

Vydal Slovenský šlabikár a tri ďalšie učebnice pre slovenské katolícke školy. 
Zaoberal sa aj dramatickým umením. V roku 1858 vydal almanach Concordia, v ktorom 
uverejnil prvú slovenskú národnú veselohru Incognito. Po jej 
úspechu napísal ďalšiu hru - Drotár. Zakrátko nasledovala 
divadelná hra Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. 
Hry písal pod pseudonymom Beskydov. Až v roku 1861 sa 
zistilo, že autorom je Ján Palárik. Všetky hry sa dlho hrávali 
na ochotníckych divadlách a poznali ich naši starí rodičia i 
rodičia.  

V roku 1862 bol Palárik preložený na chudobnú faru do Majcichova, kde si všetko 
musel zaobstarávať. Oral, sial, kosil, venoval sa pastoračnej činnosti, oprave kostola, 
pritom ďalej písal. Vydal ďalšie dve učebnice pre katolícke školy. Častejšie sa hlásila jeho 
nemoc - žalúdočné vredy, čo ho nielen telesne, ale aj duševne ubíjalo. Úplne vyčerpaný 
zomrel ako 48 ročný 7.12.,1870. Už nestihol dokončiť ďalšie dve rozpísané divadelné hry.  

Ján Palárik propagoval zakladanie knižníc po obciach, zakladanie čitateľských 
spolkov, besied pri zachovávaní a rozvíjaní viery - to bola mimoriadne veľká činnosť, 
ktorú historici zapísali do dejín slovenskej osvety a vzdelanosti. Odporúčal zakladať 
spevokoly a cez ne organizovať nábožný a národný život. S ľútosťou konštatoval, že v 
mestách sa deje opak, keď sa vysedáva v kaviarňach, intelektuáli sa hrdia úspechmi na 
strelniciach, "ale našťastie, táto mestská karikatúra sa slovenských dedín nedotkla". Sú 
však aj mestá, ako Trnava, Nitra, Žilina, kde je duchovný rozvoj slovenského národa.  

Otto Gáťa  
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Má Pán Boh rád poštové známky? – II. 
Kresťanské motívy na poštových známkach vydaných do 30.rokov 20.storočia 
DUDA, J. Czy Pan Bóg lubi znaczki? Kraków: Vandre, 2012. 28 s. 

 
 Ďalšími známkami s kresťanským symbolom bola séria vydaná Pápežským štátom 
(Stato Pontificio) v roku 1852 s pápežským erbom, v ktorom sú kľúče sv. Petra. Kľúče sú 
dôležitým náboženským symbolom. Symbolizujú moc alebo riadenie. Kristus odovzdal 
kniežaťu apoštolov, čiže sv. Petrovi svoju moc v týchto slovách: „Tebe dám kľúče od 
nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, 
bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16,19). Predávanie cirkevných úradov sa dodnes spája s 
odovzdávaním kľúčov. Dva skrížené kľúče s tiarou ako symbolom pápežskej autority 
zostali prezentované na známkach Pápežského štátu vydaných v rokoch 1852 až  1868. 
Príklady známok z roku 1852, vytlačených na rôznych 
druhoch papiera a v rôznych farbách sú uvedené na 
prvom obrázku, zatiaľ čo známky z konca 
šesťdesiatych rokov 19.storočia, tlačené taktiež na 
rôzne druhy papiera, lesklé aj matné, sú zobrazené na 
druhom obrázku.  
 Tu stojí za zmienku, že známky sa objavili vo veľmi zložitom období fungovania 
Pápežského štátu. Bolo to obdobie revolučných a národných hnutí nazývané „Jar 
národov,“ ktoré zasiahlo takmer celú Európu. Požadovala sa väčšia účasť ľudí na vláde, 
zlepšenie životných podmienok a taktiež realizácia národnostných otázok v rôznych 
formách: autonómia, nezávislosť alebo zjednotenie v rámci jedného štátu. Tieto udalosti 
zasiahli aj Pápežský štát, ktorý bol obnovený po kongrese vo Viedni v roku 1815. Vtedajší 
pápež Pius IX., zvolený na Apoštolský stolec v roku 1846, súhlasil s udelením 
občianskych práv obyvateľom štátu, ale odmietol súhlas so zjednotením Talianska. 
Pápež musel utiecť z Ríma do Gaety. Po zásahu francúzskej armády sa 12.apríla 1850 
vrátil späť do Ríma. 
 21.novembra 1851 štátny sekretár Giacomo Antonelli oznámil zavedenie 
poštových známok na území Pápežského štátu (Bolli Franchi). Návrh predstavoval 
kresbu dvoch skrížených kľúčov sv. Petra s trojitou tiarou, ktoré sa už po stáročia 
nachádzajú v oficiálnom pápežskom erbe. Každá známka mala odlišný tvar okraja a 
obsahovala slová „Franco Bollo Postale“. Hodnoty známok boli udávané v mene baiocchi 
(100 baiocchi sa rovná 1 scudo). 1.januára 1852 boli na farebnom papieri vydané známky 
v čiernej farbe v hodnotách od 1/2 do 7 baiocchi. Tri vyššie hodnoty boli vydané 
nasledovne: 1.októbra bola vydaná známka v čiernej farbe na bielom papieri v hodnote 8 
baiocchi, dňa 12. úla boli vydané 50 baiocchi na bielom papieri a taktiež 1 scudo. Matrice 
známok vyrobila firma Doublet a Decoppet a odliatky vykonala firma Couppet. Známky 
boli vytlačené na papieri z firmy Cartier Graziosi Subiaco na tlačových listoch po 100 
kusoch z rozdelením na 4 sektory. Známky s vyššími hodnotami, t. j. 50 baiocchi a 1 
scudo, boli vytlačené v tlačových listoch po 50 kusov bez rozdelenia na sektory. 
 Poštový úrad Pápežského štátu sa v rokoch 1851–1870 nachádzal v budove 
Palazzo Madama. V súčasnosti sa tu nachádza sídlo talianskeho Senátu. 
 Na ďalšiu známku s kresťanskou tematikou bolo 
treba čakať štyridsať rokov. Bola to známka vydaná 
venezuelskou poštou v roku 1892 pri príležitosti štyristého 
výročia objavenia Ameriky. Zobrazuje scénu dvíhania 
prvého dreveného kríža na americkej pôde, ktorý priviezol 
Krištof Kolumbus.  
 V niektorých prípadoch je potrebné dôkladne 
preskúmať výtvarné spracovanie známky, aby sme na nej 
objavili akýkoľvek špecifický prvok, napríklad určitý náboženský symbol. Niekedy si to 
vyžaduje prezeranie obrázka pod lupou. Takéto podrobné skúmanie známky umožnilo 
objaviť kríž na známke, ktorú vydala salvádorská pošta pri príležitosti štyristého výročia 
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objavenia Ameriky Kolumbom. Sotva vidi-
teľná kresba sa nachádza až za postavami 
v pozadí. Zaujímavé je, že v sérii skladajú-
cej sa z 10 známok s rovnakým obrázkom, 
ale v rôznych farbách, je na niektorých 
obrázkoch kresba kríža slabo viditeľná. S 
podobným problémom sa stretávame v prí-

pade známky vydanej poštou USA v roku 1892 pri tej istej príležitosti. 
Na známke je viditeľný kríž, nachádzajúci sa v  pozadí obrázka.  

 Ďalšou krajinou, ktorá vydala 
náboženské známky, bolo Portugal-
sko. Pošta tejto krajiny vydala v roku 
1895, pri príležitosti sedemstého 
výročia úmrtia sv. Antona Paduánske-
ho, sériu viacerých známok so 
scénami zo života svätca. V tom istom 
roku poštové úrady niektorých portugalských kolónií použili pretlače na známkach s 
nápisom „1195 Centenario Antonio 1895,“ resp. „Centenario de S. Antonio MDCCCXCV.“ 
Príklady známok z Mozambiku a Inhambane.  

 Pri príležitosti medzinárodnej 
výstavy v Bruseli (konanej v roku 
1897) vydala belgická pošta v roku 
1896 sériu známok znázorňujúcich 
postavu sv. Juraja zabíjajúceho draka. 
O dva roky neskôr pripadlo na rok 
1898 štyristé výročie objavenia 
námornej cesty do Indie. Portugalská 
pošta oslávila toto jubileum viacznámkovou sériou, v ktorej sa 
nachádzali aj dve známky s kresťanskou tematikou, jedna 

zobrazujúca postavu archanjela Gabriela, patróna cesty Vasca da Gamu a druhá známka 
s archanjelom Rafaelom, medzi inými patrónom flotily, pútnikov, námorníkov a 
cestujúcich. Tieto známky sa objavili aj v portugalských kolóniách a to na Azorských 
ostrovoch, Madeire, Portugalskej Indii, Timore a Tete.  
 4. februára 1899 vydal poštový úrad na Malte známku 
zobrazujúcu scénu záchrany sv. Pavla a ďalších väzňov po 
stroskotaní lode pri pobreží Malty, predtým známej ako Melita. 
Známka zobrazuje reprodukciu maľby Gustava Dorého (obrázok 
18). V roku 1919 bola táto známka vydaná znovu, tentoraz vo forme 
čiernotlače v náklade 1 530 kusov. O dva roky neskôr v roku 1921 
bola známka opätovne vydaná a zaradená do série k známkam s 
podobizňou kráľa Juraja V. V obidvoch týchto prípadoch sú dnešné 
ceny týchto známok vysoké a existuje aj veľa falzifikátov.  

 Na začiatku 20. storočia bolo vydaných niekoľko náboženských 
známok. Patria k nim, okrem iného, známky vydané belgickou poštou v 
roku 1910 s vyobrazením sv. Martina, deliaceho sa o svoj plášť so 
žobrákom. V západnej ikonografii je sv. Martin zobrazovaný ako vojak 
na bielom koni, dávajúci časť svojho plášťa žobrákovi. 
 Ďalšiu známku, ktorej obsah je 
jedinečný medzi známkami s kresťanskou 
tematikou, vydala  pošta v Mexiku v roku 
1910 ako súčasť jedenásťznámkovej série. 

Zobrazuje veriacich a kňaza, vysluhujúceho svätú omšu na 
Monte de las Cruces, po víťazstve nad španielskymi silami 
dňa 30.októbra 1810.  
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 Boj za nezávislosť Mexika viedol svojho času aj Miguel 
Hidalgo y Costilla, kňaz neveľkej farnosti v Dolores. Pošta 
Panamy vydala v roku 1915 jednu známku zo série, zobrazujúcu 
portál kostola sv. Dominika. Známka bola taktiež vydaná aj s 
pretlačou „EXPRESO“. 

 Jedným z najzaujímavejších 
vydaní známok s kresťanskou tematikou je známka 
znázorňujúca návrh kostola v Sarajeve, vydaná v roku 1917 
pre vojenskú poštu s názvom „Feldpost“ alebo „Militer-post“ v 
Bosne a Hercegovine, ktorá bola v rokoch 1908 – 1918 
kondomíniom Rakúsko-Uhorskej monarchie. 
 Množstvo kresťanských známok sa 

začalo objavovať po roku 1920. Bohato zastúpené sú známky s 
vyobrazením Panny Márie. Je patrónkou Bavorska, Lichtenštajnského 
kniežatstva aj Maďarska. Bavorská pošta vydala známky s postavou 
Panny Márie, ktorá drží malého Ježiška. Jej postava je umiestnená do 
obrázka oválneho tvaru, ktorý takto imituje medailón. Známky boli vydané 
zúbkované a aj rezané. Tieto známky boli aj pretlačené čiernym a 
červeným nápisom Deutsches Reich. Taktiež v roku 1920 vydala pošta 
Lichtenštajnského kniežatstva tri známky pri príležitosti 80.výročia 
založenia kniežatstva, ktoré zobrazujú postavu Panny Márie s dieťaťom a 
svätožiaru z hviezd. Preblahoslavená Panna Mária je hlavným patrónom 
kniežatstva. Okrem nej sú patrónmi aj mučeník Lucius a sv. Florián.  

 V rokoch 1921 – 1932 vydala 
maďarská pošta niekoľko sérií známok 
s postavami svätcov, vrátane troch sérií s obrazom 
Bohorodičky. Začínajúc od roku 1921, vydané boli dve 
známky s nízkym nominálom (50 a 100 Korún), v 
rokoch 1923 a 1925 bola táto séria 
doplnená o ďalších osem známok s 
čoraz vyššími nominálnymi hodnotami, 
a to až do hodnoty 10 000 korún. 

Ďalšia séria s Patrónkou Maďarska bola vydaná v 
roku 1926 a v roku 1932 bola v neveľkom náklade 
publikovaná tretia séria. V tom 
období vydala maďarská pošta 
ďalšie dve série so sv. Štefanom 
a v roku 1930 so svätými: uhor-
ským kniežaťom Imrichom, kano-
nizovaným v roku 1083 pápežom 
Gregorom VII., s jeho otcom – 
kráľom Štefanom, s kráľom Ladi-
slavom (1040 – 1095) ako aj s biskupom Gerhardom von Csanat.   

V roku 1932 vydala maďarská pošta ďalšiu 
sériu s kresťanskými motívmi, tentoraz pri príležitosti 
sedemstého výročia narodenia sv. Alžbety, nazývanej 
Uhorskej, ale aj Durínskej. Bola jednou z prvých 
františkánskych terciárok. Sľuby zložila v roku 1228. 
Po smrti bola v roku 1235 kanonizovaná pápežom 
Gregorom IX. 
Pokračovanie v nasledujúcom čísle! 

autor textu Jerzy Duda, preklad Michal Ignaťák 
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 Jan van Eyck 
 
 Čo sme mali možnosť byť v roku 2004 v Gente na svetovom kongrese Weltbund 
St. Gabriel, tak sme mohli obdivovať v tamojšej katedrále nádherný stredoveký oltár od 
Jana van Eycka. 
 Toho roku belgická pošta vydala päť známok z diela Jana van Eycka. Známky sú 
umiestnené v tlačovom liste, ktorý predstavuje otvorený oltár. Bližšie o oltári sa dočítate 
v článku od K. Vydrovej v bulletine Sv. Gabriel č.35 (str. 6) . 

 
 Teraz len v krátkosti, čo je na jednotlivých obrazoch: 

Na vnútornej strane (čo zobrazuje tlačový list) v strede horného radu obrazov je 
vyobrazenie Boha-Otca, sediaceho na tróne (v niektorých prameňoch sa táto postava 
interpretuje ako Kristus). Pri nohách leží koruna, symbolizujúca nadvládu nad všetkými 
cisármi. Po ľavej strane Boha je vyobrazená Panna Mária, po pravej Ján Krstiteľ – sčasti 
zakrytými známkami. Vedľa nich sú obrazy Hold anjelských chórov, anjelov bez krídel; 
jeden z nich hrá na organ, druhý na harfu. Na krajných paneloch radu sú vyobrazení nahí 
Adam a Eva; nad nimi sú v malých oblúkových paneloch vyobrazené scény obete Kaina a 
Ábela a zabitie Ábela Kainom.  

Uprostred spodného radu je scéna klaňanie Baránkovi Božiemu, symbolizujúcemu 
Krista. Tento ústredný motív celého oltára diváka akoby vťahuje do svojho deja. Krajina je 
detailne prepracovaná a celá je preliata svetlom. Nad oltárom sa vznáša Duch Svätý v 
podobe bielej holubice, v popredí je umiestnená fontána - symbol kresťanstva. V popredí 
vľavo od fontány je skupina starozákonných prorokov - tí, ktorí uverili v Krista skôr, než 
prišiel, v popredí vpravo dvanásť apoštolov, za nimi potom pápeži, biskupi a rehoľníci, 
hore vpravo potom sprievod panien a mučeníc. Vedľa tohto ústredného obrazu (vyšiel 
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samostatne na belgickom hárčeku v roku 1986) vľavo Kristo-
vo vojsko a vpravo sprievod pútnikov (prekryté známkami).  

Na vonkajšej strane uzavretého oltára (nie je vidieť na 
hárčeku) je vyobrazený donátor a jeho manželka, modliaci 
sa pred sochami Jana Krstiteľa a Jána Evanjelistu. V 
strednej rade je vyobrazená scéna Zvestovania Panny 
Márie. Postavy Marie a archanjela Gabriela sú rozdelené 
vyobrazením okná, z ktorého je vidieť panorámu mesta. V 
hornom rade obrazov sú prezentované postavy starozákon-
ných prorokov a pohanských veštíc, predpovedajúcich 
príchod Vykupiteľa.  

spracoval JV 
 
 
 
Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
4.7.2020: 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského 
arcibiskupa 
- nominálna hodnota: 2,10€ – hárček 
- autor výtvarného návrhu hárčeka: prof. akad. mal. Dušan Kállay 
- rytec hárčeka: František Horniak 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne 
v kombinácii s ofsetom 
- náklad: 50.000 kusov  

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

Vysvätenie sv. Metoda za arcibiskupa 
panónskej arcidiecézy pôvodne so sídlom v Sirmiu 
(Sriemska Mitrovica), ktorá bola nefunkčná od 
vpádu Avarov v 6.storočí, sa predpokladá na 
prelome rokov 869–870. Pápežská kúria uvedeným 
aktom sledovala nielen zabezpečenie cirkevnej 
jurisdikcie v Panónii, ale aj v susednej oblasti 
Veľkomoravskej ríše. Týmto vydaním Slovenská 
pošta, a. s., uzatvára sériu poštových známok s 
cyrilo-metodskou tematikou, na ktorých boli 
prezentované výnimočné pamiatky staroslovienske-
ho písomníctva, či už Assemaniho evanjeliár (2013) alebo Zografský kódex (2018), ktoré 
boli vydané v spolupráci s Vatikánskym mestským štátom. 

Táto emisia prezentuje starosloviensku 
pamiatku „Pochvalné slovo sv. Cyrilovi a 
Metodovi“ napísanú bezprostredne po smrti sv. 
Metoda. Obsahovo vychádza tak zo Života sv. 
Konštantína, ako aj Života sv. Metoda, pričom 
niektoré historické udalosti rozvíja podrobnejšie. 
Je tomu tak aj v prípade okolností vymenovania 

sv. Metoda za arcibiskupa pápežom Hadriánom II., pričom ide o 
najstarší zachovaný písomný prameň napísaný cyrilikou z 
12.storočia a je ruskej redakcie moskovského Uspenského 
chrámu (Uspenskij sobor): „Hadrián biskup, služobník všetkých 
služobníkov Božích, Rastislavovi a Svätoplukovi a Koceľovi. 
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Sláva na výsostiach Bohu a na zemi mier, v ľuďoch dobrá vôľa. Keďže sme o vás počuli 
duchovné radosti, ktoré máte ku spaseniu, posielame nášho brata, ctihodného Metoda, 
vysväteného na arcibiskupstvo, do vášho kraja…“  

Samotným motívom poštovej známky je však symbolicky zobrazenie sv. Metoda 
inšpirované najstaršími známymi freskami s jeho portrétom z kostola San Clemente v 
Ríme, na pozadí pôdorysu veľkomoravského trikonchálneho kostola na Devíne. 
Sv. Metod má doplnené biskupské insígnie: palium – pás látky s vyšitými krížmi a barlu s 
byzantským dvojkrížom. Po stranách sv. Metoda sú adorujúci anjeli takisto voľne 
inšpirovaní dobovými freskami z kostola San Clemente v Ríme a pozadie známky je 
tvorené nákončiami opasku v podobe bohoslužobných kníh z hrobu č. 1735 z pohrebiska 
na Kostelisku na veľkomoravskom hradisku Valy pri Mikulčiciach. V spodnej časti hárčeka 
sa nachádzajú zobrazenia ďalších cirkevných architektúr súvisiacich pravdepodobne s 
pastorálnou činnosťou sv. Metoda, pôdorys veľkomoravskej rotundy objavenej na dvorci 
Kostolec pri Ducovom a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. 

Na prítlači FDC je zobrazený reverz veľkomoravského nákončia opasku s motívom 
oranta-biskupa (sv. Metoda?) nájdeného v hrobe č. 100 pri kostole č. II na 
veľkomoravskom hradisku Valy pri Mikulčiciach tiež na pozadí cyrilského rukopisu z 
Uspenského chrámu. Motívom pečiatky je olovený krížik s ukrižovaným Kristom 
nájdeným v chate č. II situovanej v „obytnom“ areáli pri veľkomoravskej bazilike v Sadoch 
pri Uherskom Hradišti, ktorá bola pravdepodobne misijným centrom byzantských 
vierozvestcov. 

V emisii okrem FDC vychádza aj príležitostná tlač 
a špeciálna obálka (s celým hárčekom). 

 
24.8.2020: XVI. paralympijské hry Tokio 
- nominálna hodnota: 1,55€ – samolepka 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Igor Piačka 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 480.000 kusov  

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

Na rok 2020 pripadli dve významné udalosti: 25.výro-
čie vzniku Slovenského paralympijského výboru (SPV) a 
XVI. paralympijské hry v Tokiu. Tie sa však v dôsledku celosvetovej pandémie koronaví-
rusu prvýkrát v histórii museli posunúť presne o rok a uskutočnia sa v dňoch 24.augusta–
5.septembra 2021. Očakávame na nich účasť približne 40 slovenských športovcov v 10 
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športoch. Najúspešnejším letným paralympionikom je Ján Riapoš (para stolný tenis) so 4 
zlatými a 1 striebornou medailou. Za ním nasleduje parastrelkyňa Veronika Vadovičová s 
bilanciou 3-1-1, ktorá sa stala aj predlohou poštovej známky k PH Tokio. 

Ustanovujúce valné zhromaždenie SPV sa 
konalo v januári 1995 z iniciatívy štyroch zväzov, 
ktoré zastupovali telesne, zrakovo, mentálne a 
sluchovo znevýhodnených športovcov (tí v roku 2005 
na vlastnú žiadosť opustili rady SPV a vydali sa inou 
cestou). Do Medzinárodného paralympijského výboru 

(IPC) bol SPV prijatý 3.júna 1995. Prvou predsedníčkou bola v 
rokoch 1995 – 2000 Helena Hanková, po nej v období 2000 – 
2002 nasledoval Pavol Straka, 2002 – 2003 Karol Mihok a od roku 
2003 je jeho predsedom a štatutárnym zástupcom Ján Riapoš. 

Do roku 1992 boli slovenskí paralympionici súčasťou 
česko-slovenskej výpravy na viacerých letných i zimných 

paralympijských hrách. Od ZPH 1994 v Lillehammeri štartujú 
pod slovenskou vlajkou. Na letnej paralympiáde debutovali v 
slovenských farbách v Atlante 1996 a celkove sa zúčastnili 
na 13 paralympijských hrách (7× na zimných a 6× na 
letných). Získali na nich spolu úctyhodných 114 medailí, z 
toho 34 zlatých, 40 strieborných a 40 bronzových! Aj tieto 
úspechy potvrdzujú opodstatnenosť existencie SPV, ktorý 
stojí na troch pilieroch: športovom, sociálnom a motivačnom. 
Veríme, že v Tokiu vstúpia slovenskí paralympionici úspešne 
aj do novej štvrťstoročnice, k čomu im držme spoločne 
palce! 
 S emisiou okrem FDC vychádza aj nálepný list. 
 Z kresťanského hľadiska je tu len vedľajší motív – 
slovenský dvojkríž v znaku paralympikov.  
 
18.9.2020: 150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave 
- nominálna hodnota: 1,85€ (UTL po 10 kusov) 
- autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Peter Augustovič 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 200.000 kusov  

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

Spolok svätého Vojtecha (SSV) je najväčším a najstarším 
združením katolíkov na Slovensku. Za 150 rokov existencie prekonal 
mnohé útrapy spojené so svojím vznikom: strasti maďarizačného útlaku, dvoch svetových 
vojen, represálií komunistického režimu i prekážok nového začiatku po roku 1990. 

SSV oficiálne vznikol 14.septembra 1870, 
keď sa konalo prvé valné zhromaždenie v 
Trnave. Pri jeho začiatkoch zohral mimoriadnu 
úlohu katolícky kňaz a jazykovedec Andrej 
Radlinský, ktorého cieľom bolo šíriť vzdelanosť, 
prehlbovať náboženský život a oživovať 

myšlienku národného povedomia. SSV začal preto po svojom 
založení vydávať „lacné a dobré knihy“ pre všetky vrstvy 
obyvateľstva. Členstvo v združení bolo založené na podielovom 
princípe. Každý rok dostávali členovia za symbolický poplatok 
kvalitnú literatúru a kalendár Pútnik svätovojtešský. Spolok 
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vydával aj učebnice v slovenčine a krátko po svojom vzniku začal i s periodikom Katolícke 
noviny. 

Asi jednu z najväčších rán uštedril členom rozvetvenej svätovojtešskej rodiny 
komunistický režim. V roku 1953, keď mal SSV 
vyše štvrť milióna členov, čo bol historicky 
najvyšší počet, zakázali komunistické orgány 
ich členstvo v spolku, obmedzili jeho 
vydavateľskú činnosť a transformovali ho na 
„účelové zariadenie Cirkvi“. Keď si SSV v roku 
1970 pripomínal svoju storočnicu, nemohol ju 
osláviť slobodne. 

Nová etapa SSV sa začala v roku 1990, 
keď boli členstvo a vydavateľské aktivity 
obnovené. V súčasnosti má SSV 85 000 
členov na Slovensku aj v zahraničí a je 
uznávaným katolíckym vydavateľstvom, získa-
vajúcim ocenenia doma i vo svete. 

Pri významnej príležitosti 150.výročia 
vydáva Slovenská pošta známku s motívom 
sochy sv. Vojtecha z 19.storočia nachádzajúcej 
sa pred kostolom sv.Mikuláša v Trnave na 
pozadí kaligraficky stvárnenej roztvorenej knihy 
symbolizujúcej vydavateľskú činnosť SSV. 
Motívom FDC je portrét Martina Kollára, ktorý 
bol jedným z najvýznamnejších  reprezentan-

tov SSV v 70.rokoch 19.storočia. 
S emisiou okrem FDC vychádza aj pamätný list. 

 
 
Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
9.9.2020: Alfons Mucha „B“ 
- nominálna hodnota: „B“ (19.-Kč) – TL = 9 známok + 12 kup. 
- výtvarný návrh: Ján Augusta 
- technika tlače: plnofarebný ofset  

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

Námět: volné grafické zpracování 
motivu z původního návrhu pro poštovní 
známku od Alfonse Muchy 

Alfons Mucha se narodil v Ivančicích v rodině soudního zřízence Ondřeje Muchy a 
jeho manželky Amálie rozené Malé. Studoval na Slovanském gymnáziu v Brně, kde si 
přivydělával jako chrámový zpěvák v chlapeckém sboru. Po neúspěchu u přijímacích 
zkoušek na pražskou Akademii krátce pracoval jako písař u ivančického soudu. V této 
době připravoval ochotnická divadelní představení, maloval dekorace a plakáty, 
navrhoval pozvánky. Z roku 1875 pochází Muchova první známá přesně datovaná 
kresba, jedná se o pastel představující Janu z Arku na hranici. K osudovému zlomu v 
jeho kariéře došlo roku 1894, když získal objednávku na plakát pro Sarah Bernhardtovou. 
Mucha však nebyl pouze grafikem a tvůrcem světoznámých plakátů ve stylu art nouveau. 
Všestranným nadáním zasahoval do všech uměleckých oborů, sochařstvím počínaje a 
divadlem konče. Alfons Mucha vytvořil grafickou předlohu k první československé 
poštovní známce. 
 Na známke je katedrála sv. Víta, Václava a Vojtecha a tiež chrám sv. Mikuláša.  
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Kronika SV.GABRIELA 
 
- gabrielistický život sa len veľmi pomaly rozbieha v koronakríze i v Rakúsku. Koncom 
júna sme však dostali pekný pozdrav z Götzensu.  

- pozdrav prišiel i z výstavy v Nitre 
- a opäť sú tu veľmi aktívny gabrielisti 
z Močenku (i keď nie všetky pečiatky sú 
s náboženským motívom, ale na kartič-
kách je vždy náboženský motív). 
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Platba členských príspevkov: 

Za rok 2019 ostalo nezaplatených ešte 13 príspevkov (ev. čísla): 53, 70, 82, 84, 
87, 123, 136, 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, 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, 128, 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, 192. 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 

 
Členská základňa SSG – stav k 13.9.2020 

V našich radoch vítame jedného nového člena SSG: 
192. LINHART Petr, CZ – 270 61 LÁNY, Březová 629, ČR 
 sv. Juraj, Nový Zákon, ČSR, ČR 

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. 

Ešte 1.marca 2020 zomrel vo veku 68 rokov Ing. Juraj VLASÁK (č. 141) 
z Bratislavy. Člen SSG od roku 2014. Stal sa členom SSG po smrti otca Jozefa, ktorý bol 
zakladajúcim členom SSG. Nezúčastňoval sa síce na našich stretnutiach, ale bol 
pravidelným sponzorom SSG.   

Vo veku 90 rokov zomrel 3.júla 2020 Mgr. Florián KRAJNÍK (č. 21) z Trebišova. 
Bol zakladajúcim a aj najstarším členom SSG. Pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľoval, tak 
sa i párkrát zúčastnil na našich stretnutiach. Tiež prispel viacerými článkami do nášho 
bulletinu Sv. Gabriel. 

4.septembra 2020 zomrel vo veku 89 rokov Ján NYÉKI (č. 29) z Kežmarku. Bol 
zakladajúcim - a po pánu Krajníkovi, ktorý zomrel pred dvoma mesiacmi - i najstarším 
členom SSG. Zúčastnil sa viacerých našich stretnutí hlavne pred rokom 2000. Potom už 
zdravotný stav mu moc nedovoľoval prichádzať medzi nás. Prispel viacerými článkami do 
nášho bulletinu a hlavne nám prekladal do a z maďarčiny. Zúčastnil sa i na kongrese 
Weltbund St. Gabriel v Kecskeméte (1996). Posledne sme s nim gabrielisti boli na 
oslavách nášho 25.výročia vzniku v Dolnom Smokovci. Hoci už zdravie bolo veľmi 
podlomené aktívne sa zapájal do diskusie a zaujímal sa o činnosť SSG.     

Nech odpočívajú v pokoji. Pamätajme na nich v modlitbe.  
Ku dňu 13.9.2020 je celkový počet členov v SSG 103 (SR – 91, ČR – 8, Poľsko – 

2, Rakúsko – 1, BRD – 1). 
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