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Milí priatelia! 
 
 Prežívame adventnú dobu a pred nami sú tie najkrajšie sviatky kresťanov – sviatky 
Narodenia Pána, Vianoce. Advent je príprava na príchod Krista na svet. A to nielen na ten 
historický príchod, ktorý si počas Vianoc pripomenieme, ale i na druhý príchod, ktorý je 
pre nás takisto veľmi dôležitý. Zvlášť v tejto dobe „covidu“, ktorá nás obmedzuje už 
deviaty mesiac, si to treba viac uvedomiť a snažiť sa o to stále spojenie s Kristom a takto 
byť pripravený i a to večné spojenie s nim.   
 V tomto období už pravidelne dostávate i posledné číslo bulletinu Sv. Gabriel 
v danom roku. I toho roku sa nám podarilo s vašou pomocou vytvoriť 5 čísiel. Do tohto 
posledného prispeli svojimi článkami K.Vydrová, J.Rusnák, O.Gáťa, Ľ.Kaľavský, 
M.Ignaťák a zbytok som doplnil ja. Dúfam, že každého z vás aspoň niečo zaujme. Na 
prebale nájdete prvú časť článku, ktorý som písal pre gréckokatolícky časopis Slovo a bol 
uverejnený v októbri (druhá časť nabudúce). Najbližšie číslo by mohlo vyjsť už koncom 
januára, lebo máme nejaké „seriály“ a mám už i zo dva ďalšie články, takže by to mohlo 
byť reálne a i na budúci rok by to mohlo byť opäť 5 čísel bulletinu.   
 Vo vianočnej pošte by ste mali dostať tí, ktorí sa zúčastnili 
ankety z príležitosti stého čísla nášho bulletinu i malý filatelistický 
suvenír a traja vylosovaní (pozri nasledujúcu zápisnicu) i ročník 
známok SR. Tiež tí, ktorí dostávajú bulletin len elektronicky i nejaké 
príležitostné poštové pečiatky SR. Neviem, či sa mi podarí - ako 
v minulosti - v Rajeckej Lesnej opečiatkovať vám zásielky pečiatka-
mi „Vianočnej pošty“ – uvidím, aký budú mať „covidovi“ režim (ja 
tam totižto pečiatkujem 2-3 hodiny).    
 Prajem vám všetkým požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia 
a v Novom roku 2021 veľa zdravia, Božie požehnanie a snáď i potešenie z filatelie. 

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 

58.stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 10.10.2020. 
 

Po roku sme sa teda opäť stretli. Opäť v Trenčianskej Teplej a opäť v tamojšom 
pastoračnom centre. Koronavírus znemožnil naše jarné stretnutie, ktoré malo byť 
v Považskej Bystrici a koronavírus poznačil (a skoro i znemožnil, lebo o týždeň neskôr by 
sa už kvôli pandemickým opatreniam vlády nemohlo uskutočniť) i toto stretnutie. Hoci 
bolo príjemné jesenné počasie, zišli sme sa v obmedzenom počte – bolo nás len 16. 
Mnohí sa však elektronicky či telefonicky ospravedlňovali – strach pred vírusom; pokoj 
v rodine, manželky či deti ich nechceli pustiť; choroba; iné povinnosti; strach cestovať vo 
verejných dopravných prostriedkoch;... – pochopiteľné (sme väčšinou v dôchodkovom 
veku) a s tým sa i počítalo (no bol tu už zo strany gabrielistov i „hlad“ po stretnutí).  

Prví gabrielisti (Ružomberok) prišli už nejakú minútu po siedmej. Filatelistického 
materiálu bolo dostatok a tak sa pozeralo a vyberalo. Postupne prišli ďalší (Považská 
Bystrica, Nitrianske Pravno, Trnava, Bratislava, Topoľčany, Nitra, Partizánske, Bytča, 
Turiec i Prešov). Oficiálne jednanie začalo po desiatej hodine. Predseda SSG všetkých 
privítal, prečítal mená ospravedlnených a informoval o dianí v SSG od posledného 
stretnutia (5 čísel bulletinu, nový adresár, členská základňa klesla o troch členov – 4 noví 
a 7 odišlo či zomrelo, neúspešná anketa o najkrajšiu známku Európy s kresťanskou 
tematikou, inaugurácie známok, propagačné výstavky, aktivity v Močenku, rokovanie so 
ZSF a napokon o ankete k 100. číslu bulletinu – traja účastníci: J.Iglárová, J.Mihola 
a L.Pásztor boli vylosovaní a dostanú ročník čistých známok SR a ostatní malý 
filatelistický suvenír). Hospodárka prečítala hospodársku správu za rok 2019 (bola 
uverejnená v bulletine Sv. Gabriel 2/2020) a revízor revíznu správu. V diskusii 
Ľ.Adamčiak informoval o 100.výročí vzniku KF Ružomberok a obdaroval prítomných 
peknou celistvosťou z osláv. Tiež pozval na jarné stretnutie do Ružomberka (sobota 
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17. apríl 2021). Diskutovalo sa o stretnutí „po 30 rokoch“, ktoré by malo byť na jar 2022. 
Do pamätnice by mal zosumarizovať udalosti posledného desaťročia J.Vallo, Ľ.Tarabová 
zachytiť členskú základňu a M.Šajgalík vystavovateľstvo; ďalšie témy sú otvorené. Bolo 
doporučené, aby stretnutie bolo dvojdňové v Charite Dolný Smokovec a predseda má 
zaistiť termín (koniec apríla). Tiež predseda SSG informoval o pripravovanej známke k 
stému výročiu prvých slovenských biskupov (12.2.2021) a živá diskusia bola i o 
„neveľkonočných" a „nevianočných" témach na známkach emisií Veľká noc a Vianoce. 
Hoci nás bolo poskromne, diskusia a preberanie filatelistického materiálu trvali 
i odpoludnia a účastníci odchádzali bohatší o filatelistické i priateľské zážitky (tí poslední 
až okolo štvrtej hodiny odpoludnia).    

JV 
 
 

Ludwig van Beethoven – 250. výročie narodenia 
 
      Ludwig van Beethoven (1770–
1827) bol nielen geniálny hudobný 
skladateľ a virtuózny klavirista, ale stal sa 
prvým predstaviteľom hudobného smeru 
– romantizmu. 
      Narodil sa v nemeckom Bonne do 
hudobníckej rodiny. Základy hudby dostal 
už v rodičovskom dome a už ako dieťa, 
podobne ako Mozart, prejavoval mimo-
riadne hudobné nadanie. Ako dvanásť-
ročný už bol členom dvornej kapely a ako 
trinásťročný  bol už organistom. 
      Sedemnásťročný Beethoven opus-
til rodné mesto a prichádza prvý raz do  Viedne, hudobnej 
metropoly. Chcel u Mozarta študovať hudbu, ale zakrátko sa musel 
vrátiť domov k smrteľne chorej matke. V novembri 1792 sa vrátil do 
Viedne už natrvalo, rok po úmrtí Mozarta. Stáva sa žiakom Haydna. 
Po trojročnom pobyte vo Viedni po prvý krát verejne vystúpil so 
svojimi skladbami. Zahral aj svoj klavírny koncert, ktorý bol prijatý s 
veľkým nadšením. V roku 1796 koncertoval aj v Bratislave, kde 
účastníci koncertu oceňovali jeho úžasné improvizačné schopnosti. 
V tom istom roku uskutočnil koncertné turné do Norimbergu, Prahy a Drážďan.   

      K prvým Beethovenovým 
priateľom vo Viedni patril oravský 
rodák Mikuláš Zmeškal z 
Domanoviec a Leštín, sekretár 
uhorskej dvorskej kancelárie. 
Beethoven mal blízke vzťahy aj k 
Slovensku, najmä keď sa v roku 
1800 spriatelil s rodinou grófa 
Antona Brunsvika, ktorého 
navštevoval v jeho kaštieli v Dolnej 
Krupej. Gróf tu zhromaždil 
významnú knižnicu a zbierku 
vzácnych obrazov. Jeho manželka 
bývala dvornou dámou Márie 
Terézie a jeho dve dcéry pochádzali 
zo Slovenska, narodili sa v 

Bratislave. V roku 1799 grófka Brunsviková vzala svoje dve dcéry do Viedne, aby ich 
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uviedla do spoločnosti. Zároveň hľadala pre ne učiteľa hudby. Beethoven bol aj 
vyhľadávaným učiteľom hudby. 
      Beethoven navštívil aj vtedajšieho majiteľa zámku v Hlohovci Jozefa Erdödyho. Vo 
svojom rozsiahlom anglickom parku dal Erdödy postaviť empírové divadlo, kde 
Beethoven koncertoval. Pamätník pripomínajúci jeho návštevu, Beethovenova busta, stojí 
pred divadlom. 
      Na prelome storočí prežíva Beethoven hlbokú 
osobnú krízu, ktorú mu spôsobila postupná strata 
sluchu. Na odporúčanie svojho lekára sa odsťahoval 
do malého mestečka pri Viedni, Heiligenstadt. 
      Strata sluchu mu nezabránila ďalej 
komponovať. Počul každú notu, akord, ktorú 
napísal, v uchu svojej mysle. Musel prestať 
koncertovať, ktoré bolo hlavným zdrojom jeho 
príjmov. Všetci jeho poslucháči boli nadšení jeho 
schopnosťami vedieť na klavíri doslova fantazírovať, teda znamenite improvizovať. V roku 
1814 mal posledné verejné vystúpenie, musel prestať aj s dirigovaním svojich skladieb. 
Neustále zhoršovanie sluchu zapríčinilo, že ho okolie začalo považovať za čudáka a 
podivína. On sám sa cítil trpký a izolovaný hluchotou. 
      Bolo však obdivuhodné ako dokázal bojovať. Práve v tomto období skomponoval 
svoje najvýznamnejšie diela Missa solemnis a Deviatu symfóniu. Deviatu symfóniu 
napísal tri roky pred smrťou. V jej závere zhudobnil Schillerovu „Ódu na radosť“, ktorá 
ako vieme sa stala oficiálnou hymnou Európskej únie. Hovorí sa, že na premiére nepočul 
búrlivý potlesk a musel byť otočený, aby videl reakciu publika. 
     Na sklonku života skomponoval aj svoje veľké dielo Missa solemnis. Na pamätnej 
doske Dómu sv. Martina v Bratislave je uvedený rok 1835 ako dátum premiéry tejto 
slávnostnej omše. Diela Ludwiga van Beethovena sa na Slovensku uvádzali už počas 
jeho života v mestách a vidieckych šľachtických sídlach.  
       Jeho dielo je rozsiahle. Napísal 9 symfónií, z ktorých najznámejšia je piata „Osudo-
vá“. Veľkú obľubu si získali jeho klavírne sonáty, napríklad Patetická, Sonáta mesačného 
svitu, Apasionata. Skomponoval ďalej 5 klavírnych koncertov, operu Fidelio a množstvo 
ďalších významných hudobných diel, tiež piesňových, oratóriá, omše, a kantáty. 

      Ludwig van Beethoven, najobdivovanejší hudobný génius, zomrel roku 1827 vo 
Viedni. Viedenčania sa s ním rozlúčili v tamojšom Kostole Najsvätejšej Trojice. 
Ceremónia mala veľkolepý priebeh a na jeho pohrebe sa zúčastnili davy ľudí. Pochovaný 
je na centrálnom cintoríne vo Viedni.     

                                                                                          Katarína Vydrová 
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450 rokov od narodenia kardinála Petra Pázmáňa. 
 

V tomto roku si pripomíname 450.výro-
čie narodenia zakladateľa Trnavskej univerzity 
kardinála Petra Pázmáňa – človeka veľmi 
blízkeho Slovákom.  

Narodil sa 4.októbra 1570 v meste 
Oradea na území dnešného Rumunska. Jeho 
otec bol kalvínsky šľachtic. Ešte v detstve 
prišiel o matku. Začal sa vzdelávať u jezuitov, 
čo malo vplyv na jeho ďalší život. Vplyvom jezuitov, ale údajne aj jeho nevlastnej matky 
sa ako trinásťročný rozhodol prestúpiť na katolícku vieru. Sedemnásťročný vstúpil do 
jezuitskej rehole. Začiatok štúdii a skúšobnú dobu prežil v Krakove. V štúdiách pokračoval 
vo Viedni a v Ríme, kde študoval teológiu. V ďalších rokoch prednášal na jezuitskom 
kolégiu a na univerzite v Štajerskom Hradci.  

Ďalšie roky jeho života boli úzko späté so Slovenskom. V rokoch 
1601–1602 pôsobil ako misijný kazateľ v Šali a v Košiciach. V rokoch 
1607–1616 pôsobil v službách ostrihomského arcibiskupa Františka 
Forgáča v Trnave. A v Trnave ostal aj naďalej, keď sa v roku 1616 stal 
ostrihomským arcibiskupom a turčianskym opátom. Zastaval aj funkciu 
kráľovského vyslanca na rokovaniach so sedmohradskými vyslancami 
počas povstania Gabriela Betléna. 1.júla 1618 korunoval v Bratislave 
Ferdinanda II. Habsburského. Arcibiskup Pázmáň veľmi rýchlo pochopil problémy 

uhorských a najmä slovenských študentov. Štúdia 
v cudzine neprospievali ich viere a prichádzali 
nasiaknutí novými myšlienkami. Ďalším veľkým 
problémom bola možnosť štúdii detí z menej majetných 
rodín. Preto sa snažil im čo najviac pomáhať. V roku 
1623 založil vo Viedni internát pre uhorských študentov 
z chudobných rodín – rímskokatolícky seminár – 
Pázmáneum. Tu vychovávali v jezuitskom duchu nový 
dorast pre potláčanie následkov reformácie. Mnoho 
slovenských národne orientovaných katolíckych kňazov 
študovalo práve tu. V Bratislave v roku 1626 založil 
Collegium Posoniense – gymnázium pre mládež. 
V roku 1629 sa stal kardinálom. Vrcholom jeho činnosti 
pre Slovákov bolo založenie Trnavskej univerzity v roku 

1635. Na tejto univerzite študovalo 
veľké množstvo Slovákov, ktorí sa 
zaslúžili o rozvoj slovenského jazyka 
a povedomia slovenského ľudu. 
Kardinál Pázmáň sa zaslúžil aj 
o stavbu množstva chrámov na 

území Slovenska. No pomáhal národu aj 
výstavbou zariadení, kde ľudia našli prácu. 
Napríklad v Nových Zámkoch to bol veľký 
trinásťkolesový mlyn. Veľkými finančnými 
prostriedkami prispieval aj na univerzitu a stavbu 
chrámov. Zomrel v Bratislave 19.marca 1637 
a pochovaný je v Katedrále svätého Martina. 
Škoda že si naša známková tvorba nedokázala 
na neho spomenúť. 

 Ján Rusnák 
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Juraj Selepčéni – Pohronec. 
 

V tomto roku sme si pripomenuli 
425 rokov od narodenia a 335 rokov od 
úmrtia veľkej osobnosti našich dejín – 
Juraja Selepčéniho – Záchrancu Európy. 

Narodil sa 24.apríla 1595 v Malých 
Slepčanoch na Požitavsku. Počas turec-
kého nájazdu mu zabili oboch rodičov. 
Juraj mal vtedy sedem rokov. Adoptovali 
si ho príbuzní jeho rodičov. Neskôr si ho 
zobral pod ochranu zeman Pohronec –
Slepčiansky zo Svätého Kríža (Žiar nad 
Hronom). Tento odviedol Juraja do 
Trnavy k chorému bratovi kanonikovi 
Františkovi Slepčénimu. Tu v roku 1602 začal navštevovať školu 
pod menom Juraj Selepčény. V roku 1605 kanonik zomrel a Juraj 
sa musel vrátiť do Slepčian. Tu pracoval ako pomocný pastier na 
majetkoch Ostrihomskej kapituly. Počas inšpekcie na majetkoch 
kapituly si nadaného chlapca všimol arcibiskup Peter Pazmány a zabezpečil mu štúdium 
na gymnáziu v Trnave, kde od roku 1617 mohol pokračovať vo vzdelávaní. Najprv 
vyštudoval učiteľstvo (v roku 1626 učil na Mestskej škole v Trnave), no Božie volanie 
pocítil veľmi rýchlo. V roku 1627 pokračoval v štúdiách v Ríme, čo mu opäť umožnil Peter 
Pazmány. V roku 1635 sa už ako doktor filozofie a teológie vracia na Slovensko, kde 
pôsobil ako kňaz vo viacerých farnostiach (Senec, Kamenné Kosihy a Svätý Kríž). 
Postupne pôsobil ako kancelár arcibiskupského úradu v Trnave, kanonik a prepošt 
v Ostrihome. Od roku 1638 začal pracovať v diplomatických službách a úspešne rokoval 
s Tureckou stranou. V roku 1642 sa stal titulárnym biskupom novijským. V roku 1643 
počas diplomatických rokovaní ho veľkovezír Mustafa zajal a uväznil, no sultán Ibrahim 
ho oslobodil. Stal sa aj uhorským kancelárom a 18.apríla 1648 nitrianskym biskupom 
a županom Nitrianskej stolice. Ako biskup dal opraviť poškodený Nitriansky hrad aj s jeho 
zariadením, budoval kostoly a školy, staral sa aj o chudobných a podporoval v štúdiách 
detí zo sociálne slabších rodín. Stal sa aj prezidentom Uhorskej kráľovskej komory. 
V roku 1666 sa stal ostrihomským arcibiskupom – najvyšším cirkevným hodnostárom 
v Uhorsku. No ani vtedy nezabúdal na svoj slovenský pôvod. Mnohým Slovákom 

pomohol získať zemiansky 
stav, na svojich majetkoch 
zakladal manufaktúry, kde 
ľudia našli prácu a na 
trnavskej univerzite zriadil 
právnickú fakultu. Nitrianskej 
hradnej katedrále daroval 
Nitriansky kódex – najstaršiu 

liturgickú knihu na území Slovenska z 11.storo-
čia. V roku 1670 sa stal miestokráľom – príma-
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som Uhorska. Bola to hlavne jeho zásluha, že  sa 12.septembra 1683 podarilo ubrániť 
Viedeň a odraziť tureckú presilu. Práve arcibiskup Selepčény viedol rokovania s poľským 
kráľom Jánom III. Sobieským, ktorého vojská udelili Turkom zdrvujúcu porážku. Poľský 
kráľ po bitke napísal pápežovi: „Prišiel som, videl som a Boh zvíťazil.“  Arcibiskup 
Selepčény rozdal obrancom Viedne medailóny s podobizňou Panny Márie, ktoré ich 
ochraňovali počas bojov s nepriateľom. A táto porážka bola predzvesťou k oslobodeniu 
Európy spod tureckej invázie. V roku 1686 sa podarilo vyhnať Turkov z Budína 
a postupne sa oslobodzovali aj ďalšie časti monarchie. Arcibiskup Juraj Selepčény 
vydával vysoké finančné náklady na oslobodenie Európy spod tureckého jarma. Zomrel 
14.januára 1685 ako 90-ročný na Morave a pochovaný je v kaplnke sv. Ladislava v 
Bazilike Panny Márie v Mariazelli v Rakúsku.  

Ján Rusnák 
 
 

Sv. Hubert, patrón poľovníkov 
 

Sv. Hubert je zaujímavá historická postava. Patrón 
poľovníkov sa narodil asi v roku 656 v Toulouse vo veľmi bohatej 
šľachtickej rodine v stredovekom Akvitánskom vojvodstve (dnes 
súčasť Francúzska), zomrel v r. 727. Počas života vykonal mno-
ho významných i kontroverzných skutkov a preto vzniklo okolo 
jeho osoby mnoho legiend. Ktorá z nich je v akej miere pravdivá? 

Podľa viacerých legiend, ako bolo hodné jeho pôvodu, 
mladý pán Hubert sa stal pážaťom pri dvore. Takže už v mladosti 
si užíval život – poľoval, hodoval so všetkým, čo k dvoru patrí. 
Jeho úcta k pokladom a darom prírody či už v podobe života 
samotného, jedla alebo zveri bola minimálna. Bol výborným 
lovcom a milovníkom hýrivých zábav, patril k družine franského kráľa Teodoricha III. 
Mladý Hubert bol však súčasne známy ako ľudomil s dobrým srdcom a legendy ho 
považujú za zástancu spravodlivosti. 

V Metz sa ako 26-ročný oženil s Floribanou, dcérou Dagoberta, grófa z Leuvenu. 
Pri pôrode však jeho mladá žena zomrela. Rozhodol sa ich narodeného syna Floriberat z 
Liège dôstojne vychovať. Vo veku 10 rokov však syn zomrel od „horúčky“. Legendy 
rozprávajú, že po týchto ranách životného osudu Hubert odišiel úplne od dvora a stal sa v 
ardénskych horách lovcom. Podľa legendy sa mu pri love na jeleňa raz zjavil Boh 

v podobe kríža medzi parohami 
jeleňa, ktorého chcel uloviť a 
prehovoril na neho týmito 
slovami: „Hubert, prečo stále 
lovíš a honíš zver. Je na čase, 
aby si začal hľadať mňa, ktorý 
sa za teba obetoval.“ Iná 
legenda opisuje dej trochu inak 
– hlas na neho prehovoril: 
„Hubert, ak nepristupuješ k 
Pánovi, a nevedieš svätý život, 
rýchlo sa dostaneš do pekla“. 
Hubert vtedy údajne zostúpil z 
koňa, poklonil sa a povedal: 
„Pane, čo by som mal robiť?“ 

Dostal odpoveď: „Choď a hľadaj Lamberta, on ti dá pokyn.“ Toto stretnutie ním údajne 
otriaslo a jeho postoj k vlastnému životu sa zmenil. 

Po zjavení v lese začal viesť pokorný život, naučil sa vážiť si ho a tiež prírodu. 
Rozhodol sa prijať z hĺbky duše kresťanstvo a stať sa kňazom. Na jeho poslanie ho začal 
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pripravovať sv. Lambert. Ten si však okolo roku 705 dovolil kritizovať cudzoložstvo kráľa 
Pipina a nedlho na to bol zavraždený. Po smrti sv. Lamberta sa stal Hubert jeho 
nástupcom. 

Ďalšia legenda pripomína, ako sa v lese v Ardénach snažil Hubert obrátiť miestny 
ľud k Bohu a prosil Boha o požehnanie úrody. Pripomínal veriacim aj sebe (a pripomína i 
nám): „Pokiaľ žijeme, sú nám dvere milosrdenstva otvorené. Tí, ktorí si ich nezvolia, budú 
musieť prejsť bránou zavrhnutia. Zváž, teda, čím si bol, čo si a čím zakrátko budeš! Svoje 
previnenia naprav pokáním a zmier sa s Bohom!“ 

Historici bývajú pri postoji k 
legendám vždy zdržanliví. Aj v Hu-
bertovom prípade majú prečo. Spisy 
totiž ukazujú, že legenda o jeleňovi 
sa vo svätopiseckej literatúre obja-
vuje až niekedy po r. 1400. Historic-
ky doložiteľné údaje o sv. Hubertovi 
sú pomerne skromné. 

Hubert pochádzal z význam-
ného rodu v severnej Gálii (terajšie 
Holandsko-Belgicko). Dátum jeho 
narodenia nie je presne známy. 
Pôsobil ako belgický kňaz. Okolo r. 
703-705 sa stal biskupom v diecéze 
Tongres-Maastricht ako nástupca sv. Lamberta. Hubert viedol diecézu a súčasne pôsobil 
ako misionár v južnom Brabantsku a v Ardennských horách (juhovýchodné Belgicko). 
Obyvateľstvo bolo v tomto regióne vtedy ešte stále z veľkej časti pohanské. 

Doložená je aj ďalšia historická skutočnosť. Koncom r. 717 alebo 718 viedol proce-
siu slávnostného prenesenia telesných ostatkov svojho predchodcu sv. Lamberta z Maas-
trichtu (tam bol pochovaný pri svojom otcovi) do Liége, kde skončila jeho životná púť. 
Tam ho pochovali v novom, jemu zasvätenom kostole, ktorý dal Hubert postaviť. 

Podľa análov z loveckej záľuby Hubertovi však predsa čosi ostalo – občas chodil 
chytať ryby. Možno tam chodil len kvôli bezprostrednému kontaktu s prírodou, ktorá mu v 
úrade mohla chýbať. Nevieme s istotou. Vieme, že práve chytanie rýb sa stalo jeho 
osudom. Keď sa raz chystal na rybačku, jeho pomocník ho pri neobratnom narábaní 
udicou vážne poranil na ruke. Rana sa zapálila a spôsobovala mu bolesti. Podľa 
všetkého si uvedomoval, že mu hrozí smrť, pretože si dal pripraviť hrob v kostole 
sv. Petra a Pavla v Liége. Napriek všetkému sa usiloval vykonávať biskupské povinnosti 
akoby mu nič nebolo. Keď sa v druhej polovici mája 727 vybral posvätiť nový kostol 
v Héverlé (Louvain), pocítil na ceste, že ho opúšťajú sily. Zastavil sa v mestečku 
Tervueren, kde sa so všetkými rozlúčil a po šiestich dňoch, 30. mája 727 zomrel. Podľa 
jeho želania ho previezli do Liége a pochovali v pripravenom hrobe. 

Keď o šestnásť rokov neskôr otvorili jeho hrob a jeho telo našli neporušené, zvesť 
sa dostala na kráľovský dvor. Vplyvný majordóm Karolman prišiel osobne s veľkým 
sprievodom do Liége a dal 3. novembra 743 preniesť biskupove telo do nového hrobu 
pred hlavný oltár kostola. Preto je 3. november sviatok sv. Huberta. 

Legendy o živote sv. Huberta od mladosti až po jeho premenu pripomínajú ľudí 
dnešnej doby. Paralela spočíva v neúcte mladých i starších 
k prírode, k životu. Môže sa to však v jedinom momente zmeniť 
ako sa to stalo sv. Hubertovi. Práve preto je sv. Hubert aj patrón 
poľovníkov. Aby každý poľovník našiel vo svojom vnútri lásku 
a porozumenie k prírode aj k ostatným ľuďom. Aby si v každej 
chvíli života uvedomoval, že zbrane, ktorými poľuje, môžu 
spôsobiť smrť druhým i jemu. A aby triezvo vážil mieru pri 
využívaní darov, ktoré ľuďom príroda poskytuje. 

podľa internetových podkladov spracoval JV 
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OKIENKO DO DÁVNEJŠEJ HISTÓRIE  
Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia 
II. časť 
 

 Prvý diecézny biskup Biskupstva v Banskej Bystrici - František Berchtold  
Prvým biskupom v novozaloženej Banskobystrickej diecéze bol František 

Berchtold. Narodil sa 24.6.1730 v Trnave, zomrel 14.8.1793 vo Svätom Kríži (Žiar nad 
Hronom). Mal šľachtický pôvod. Jeho predkovia pochádzali z Moravy. Filozofiu študoval 
vo Viedni, teológiu v rokoch 1749–1752 na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme. 
Biskupskú vysviacku prijal v Dóme sv. Martina v Bratislave, keď bol prepoštom Kapituly 
sv. Martina. Z jeho pastoračnej činnosti sú záznamy zrejme len v archívoch.   

Predmetný predznámkový list bol zaslaný 5.8.1792 na adresu biskupa s menom 
Francisco Berchtold a s úplným uvedením titulov, aké sa podľa bontónu danej doby 
používali, z Uhorského zastupiteľského úradu (pečiatka úradu vo farbe červenej vpravo 
hore). Zásielka bola zaslaná do Svätého Kríža (do Sant Crusem), s vyznačením poštovej 
linky cez Bánsku Štiavnicu (Schemnicia). Napriek tomu, že išlo o zásielku úradnú s 
vyznačením odosielateľa Ex offo (vpravo dole), list bol na poštovom úrade zaťažený 
poplatkom, čo poštmajster vyznačil rudkou, vrátane váhy prepravovanej zásielky. 
(Podrobnejšie popisy by boli vhodné pre špecialistov). Úradný list je podpísaný grófom 
Karolom Zichym, ako Caroilus Zichy.  

Predznámkový list pri úplnom popise jeho adresnej strany spĺňa všetky parametre 
zaradenia do riadneho exponátu predznámkových listov. Pravda, pokiaľ by bol zaradený 
do tematického exponátu na dokumentáciu priamej osobnosti biskupa, nebolo by to 
vhodné, hoci aj to je vec názoru, nakoľko v námetovej filatelii na tieto otázky sú viaceré 
názory, pokiaľ ide o skutočne staré doklady. (Uvedené platí aj pre nasledujúce 
predznámkové listy).  

Druhý diecézny biskup Biskupstva v Banskej Bystrici - Gabriel Zerdahelyi  
Druhým biskupom v Banskobystrickej diecéze bol Gabriel Zerdahelyi. Narodil sa 

16.10.1742 v Nitrianskej Strede, zomrel 5.10.1813 vo Svätom Kríži. Gymnázium študoval 
v Bratislave, filozofiu v Trnave a teológiu na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme. V roku 
1765 bol vysvätený za kňaza. Stal sa doktorom filozofie a za krátky čas aj doktorom 
teológie. V cirkevných hodnostiach pôsobil na viacerých farách na Slovensku a v 
Maďarsku. Dňa 11.12.1780 bol vymenovaný za pomocného biskupa vo Vácove a 
14.1.1781 bol vysvätený na biskupa. V roku 1800 bol menovaný za banskobystrického 
biskupa. Menovanie potvrdil pápež Pius VII. Biskup Gabriel Zerdahelyi založil vo Svätom 
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Kríži biskupskú knižnicu, ktorá sa rozrástla do početnosti so vzácnymi väzbami z 
predchádzajúcich storočí. (Knižnica, resp. jej časť sa v súčasnosti nachádza v Štátnej 
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici). Biskup bol literárne činný v cirkevných otázkach, 
spoločenských i štátnych. Ako spisovateľ je evidovaný v štátnych knižniciach v Rakúsku 
(vo viacerých) a v Maďarsku.  

Na predznámkovom liste z 23.5.1803 je pečiatka Miestodržiteľského úradu v 
Budíne, v červenej farbe. List bol zaslaný do Banskej Bystrice (Neozolium) poštovou 
linkou cez Banskú Štiavnicu (Schmeniczio). Zásielka bola odoslaná ako úradná (Ex offo). 
Poplatok za prepravu poštmajster vyznačil rudkou.  

Obsah listu je asi zaujímavý tým, že obyvateľka Hornej Štubne Katarína Balová 
(Bala) je evanjeličkou, chce uzavrieť manželstvo s katolíkom, ale rímskokatolícky farár v 
Háji (obec pri Turčianskych Tepliciach) nechce jej snúbencovi povoliť uzavrieť 
manželstvo. Gróf Jozef Brunsik, vedúci úradu na Miestodržiteľstve v Bude požiadal 
predmetným listom biskupa Zerdahelyiho, aby ako teritoriálne nadriadený farárovi v Háji, 
zjednal nápravu a aby umožnil mladým ľuďom uzavrieť manželstvo po splnení 
príslušných náležitostí. List napísal zapisovateľ úradu Hanisius Darvasz.   

Otto Gáťa 
 
 

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

Vežovú problematiku nášho slovníkovo-filatelistického cyklu ukončíme 
zadefinovaním niektorých výrazných typov striech kostolných veží. 

Šikmé vežové strechy (009)  
Najrozšírenejšími vežovými strechami 

sú šikmé, takzvané ihlanové (pri kruhovom 
pôdoryse veže sú to kužeľové). V rôznych 
modifikáciách sa vyskytujú naprieč všetkými 
historickými slohmi. Najčastejšie majú 
podobu štvorbokého alebo osembokého (v 
gotike zvlášť zdobeného) ihlana. Extrémne 
štíhle strechy s veľkým spádom sa nazývajú 
ihly. Plytšie ihlanové strechy s prehnutými 
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rohovými líniami voláme stanové. Ihlanové strechy, ktorých rohové línie sa na vrchole 
zbiehajú do dvoch bodov a vytvárajú podobu akéhosi dláta sa nazývajú dlátové. 
Takýchto veží je veľmi málo (napr. Kostol Povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch, 
Kostol sv. Michala v Sedliackej Dubovej). Ďalej to môžu byť kombinované t.j. 
najčastejšie z dvoch rôznych ihlanových sklonov zložené strechy (volajú sa aj lomené).  

Rovné strechy (010)  
Najmä v období renesancie sa 

objavuje zvláštny typ strechy ukrytý za 
vodorovným, rôznymi štítkami ozdobeným 
murivom – atikou. Preto sa volajú atikové. 
V sakrálnom prostredí na Slovensku ich 
máme iba na štrnástich spišských a šariš-
ských kostoloch (Kežmarok, Podhorany, 
Stará Lesná, Spišský Hrhov, Granč-Petrovce, Harakovce, Jamník, 
Svinia, Radatice, Chmiňany, Červenica pri Sabinove, Hubošovce, Osikov, Brezov). 
K nim môžeme pripočítať ešte dva kostoly v spišských zamagurských obciach Frydman 

a Krempachy, ktoré patria do územia 
historického Spiša ale v roku 1920 boli spolu 
s ďalšími dvanástimi obcami pričlenené 
k Poľsku. S týmto typom striech sa 
stretávame aj pri niekoľkých spišských 
samostatne stojacích zvoniciach. Filatelistic-
ky ich dokážeme zdokumentovať materiálmi 

vydanými na Slovensku v roku 2006 (zvonica v Kežmarku – známka a 
príležitostná pečiatka, zvonica v Podolínci – známka, Poprad – známka).  

Vypuklé vežové strechy (011) 
Obdobie baroka, rokoka a klasicizmu 

prinieslo do architektúry krivky vytvárajúce 
najrozmanitejšie oblé tvary. Vznikol tu celý rad 
typov a podtypov vypuklých vežových striech, 
ktoré dostávali priliehajúce názvy podľa toho, čo 
na prvý pohľad pripomínali. Veľa striech má 
podobu vypuklých nádobiek s úzkym hrdlom aké 
poznáme najmä z chemických laboratórií – 
banky. Voláme ich preto bane alebo baňaté. 
Môžu byť jednoduché ale aj zložené s niekoľkých baňatých útvarov poskladaných nad 
sebou podľa veľkosti. Ak je horná časť vypuklej strechy ukončená špicom vznikne verná 
podoba cibule, odtiaľ názov cibuľové strechy. Poznáme ich najmä z typickej architektúry 
byzantských chrámov. Niektoré vežové strechy vyzerajú ako rytierske prilby, najmä ak 
majú v dolnej časti oblé vykrojenie spôsobené hodinovým ciferníkom, preto dostali 
názov prilby alebo prilbice. Napokon sú to strechy, ktoré majú vypuklú časť v dolnej 
časti mierne rozšírenú, čo vytvára podobu zvona – voláme ich zvonové. 

Existuje celý rad poštových známok a iného 
filatelistického materiálu kde môžeme sledovať 
rozmanité typy striech v ich čistom typologickom 
tvare ale aj rôzne kombinácie vznikajúce spájaním 
šikmých a vypuklých tvarov. Osobitne dávame do 
pozornosti českú známku Příbram z roku 2004, kde 
sa v jednom obraze nachádza viac typov rôznych 
striech (rovná, baňatá, zvonová aj malá cibuľka). 

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

 
V Nemecku (Deutsches Reich) bola v 

roku 1923 vydaná známka s vyobrazením 
katedrály v Kolíne. Pohľad na Kolín nad Rýnom 
s výraznou siluetou katedrály sa objavil aj na 
ďalšej známke vydanej v tom istom roku a v roku 
1925 s pohľadom na katedrálu v Speyeri. Je to 
jedna z najväčších a najvýznamnejších román-
skych stavieb v Nemecku. S jej výstavbou začal 
v roku 1030 cisár Konrád II. a dokončil ju vnuk 
cisára Henricha IV. v roku 1061. Katedrála je známa svojou 
kryptou, ktorá je najväčšou stĺpovou kryptou v Európe. Peknými 
známkami katedrál sa môžu pochváliť aj poštové správy Belgicka 
a Rakúska. V rokoch 1928 a 1929 vydala pošta v Belgicku 

známky s vyobrazeniami 
katedrál v Monse, Tour-
nai, Mechelene, Bruseli a 
Antverpách a kostola v 
Gande. Vybrané známky 
vydané s príplatkami na 
boj proti tuberkulóze, ako 
aj na expresné zásielky. 

Rakúska pošta sa prezentova-
la známkou s majestátnou ka-
tedrálou sv. Štefana vo Viedni. 
V roku 1929 bola vydaná séria 
známok, v ktorých známka s 
najvyššou nominálnou hodno-
tou zobrazovala spomínanú 

katedrálu. V tej istej sérii bola aj známka s pohľadom na kostol 
v Seewiesene. V sérii, ktorú predtým vydala pošta v Rakúsku, 
teda v roku 1923, sa nachádzali známky s pohľadom na kostol 
v Eisenstadte a pohľadom na benediktínsky kláštor v Melku. 
Na známke vydanej poštou v Luxembursku v roku 1921 sa 
nachádza pohľad na kláštorné budovy benediktínskeho 
opátstva v Clervaux .  
 V roku 1926 vydala pošta v Portugalsku nádhernú 
historickú 21-známkovú sériu,  v ktorej sa nachádzala aj 
známka s dominikánskym kláštorom v meste Batalha a s 
vyobrazením kráľa Jána I. (1385 - 1433). Kláštor Panny Márie 
Víťaznej bol založený ako výraz vďačnosti  Jána I. (Ján de 
Avis) po víťaznej bitke  s Portugalcami nad Španielmi 
(„batalha” v portugalčine znamená „bitka”). Budova kláštora je 
najlepším príkladom portugalskej gotickej architektúry a v roku 
1983 bola zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 
V roku 1388 bol kláštor odovzdaný dominikánom, ktorí ho spravovali do roku 1834, teda 
do obdobia likvidácií reholí. Kláštor zničilo napoleonské vojsko – v roku 1810 ho vyplienili 
a vypálili. V roku 1907 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 1980 sa z 
opátstva stalo múzeum. Niektoré známky zo série boli v roku 1926 pretlačené novými 
nominálnymi hodnotami. 
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 Pošta plebiscitnej Sárskej oblasti (Saargebiet) vydala 9. apríla 
1925 dve známky rôznych rozmerov a hodnôt (45 centimov a 10 
frankov), na ktorých je vyobrazená plastika Madony z Blieskastelu 
známa tiež ako Madona so šípmi. Socha, preslávená zázračným 
uzdravením grófky Alžbety z Blieskastelu, bola umiestnená v kláštore 
neďaleko Letschenbachteru. Po zániku kláštora v roku 1780 sa na ňu 
až do roku 1911 zabudlo. Až na príkaz pápeža bola socha v roku 1924 
nájdená v Kaplnke sv. Kríža v kapucínskom kláštore.  
 Pohľady na katedrály, ktoré predstavujú hlavný motív známky, už predtým použili 
aj poštové správy v Mexiku, Guatemale, Nikarague, Dánsku a Kostarike. V roku 1899 
vydala mexická pošta 
známku s pohľadom na 
metropolitnú Katedrálu 
nanebovzatia najsvä-
tejšej Panny Márie 
(najdrahšia zo známok 
z viacznámkovej série), 
ktorá je najstaršou a zároveň najväčšou v Latinskej Amerike. Postavená v rokoch 1567–
1788 ako zmes rôznych architektonických štýlov. Guatemalská pošta taktiež vydala v 
roku 1902 známku s pohľadom na katedrálu. Známka bola pretlačená v rokoch 1908 a 
1912. Aj pošta v Nikarague vydala v roku 1914 niekoľko-známkovú sériu s pohľadmi na 
vládnu budovu a katedrálnu Baziliku Nanebovzatia Panny Márie v meste Leon. Katedrála 
postavená v rokoch 1747 až 1814, vysvätená pápežom Piom IX. v roku 1860, je na 
zozname svetového dedičstva UNESCO. Aj tieto známky boli viackrát pretlačené. 

 V Dánsku sa nachádza nádherná 
gotická katedrála v Roskilde, ktorá bola 
dokončená v roku 1280. Dánska pošta 
vydala v rokoch 1920–1921 známky s 
vyobrazením tejto katedrály. Jedná sa o 
prvý gotický kostol v Škandinávii. Kostaric-
ká pošta vydala v roku 1924 známku, na 

pozadí ktorej nájdeme katedrálu nachádzajúcu sa na polostrove 
Nicoya. Dve známky boli vydané pri príležitosti stého výročia pripojenia provincie 
Guanacaste ku Kostarike. Na oboch sa nachádza pohľad na 
túto katedrálu. 
 Na známkach nájdeme aj pohľady na ruiny bývalých 
katedrál, ako napríklad na známke vydanej v roku 1915 poštou 
v Paname. Táto známka bola znovu pretlačená v rokoch 1919 a 
1933.  
 Keď už venujeme pozornosť vyobrazeniam katedrál, 
sakrálnych objektov alebo udalostiam na pozadí týchto známok, 
nemôžeme opomenúť ani pohľady na pravoslávne katedrály 
(cerkvi) zobrazené na známkach. Príkladom sú známky pošty v 
Rumunsku z roku 1903. Pošta vtedy vydala zaujímavú sériu 
desiatich známok na pamiatku kniežaťa Karola I., ktorý politicky 
stabilizoval krajinu v roku 1866, a v roku 1881, keď Rumunsko 
získalo nezávislosť, stal sa jej prvým kráľom. Medzi známkami 
súvisiacimi s jeho životom a vládou sa nachádza aj známka zobrazujúca kráľovskú 
družinu pred metropolitným kostolom v Curtea de Arges. Kostol, postavený v rokoch 
1512–1517 zničený Gabrielom Báthorym v roku 1611, prestavaný a povýšený na 
metropolitné sídlo v roku 1753, sa stal pod vplyvom francúzskeho architekta Lecomte du 
Nouy vzorom pre rumunskú architektúru  19. a začiatku 20.storočia.  
 Ďalšiu známku s pravoslávnou katedrálou vydala rumunská pošta po dokončení 
stavby cerkvi v roku 1922. Cerkev sa nachádza v jednom z najstarších miest v krajine, 
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konkrétne v Alba Iulia. Bolo to hlavné mesto samostatného Sedmo-
hradského kniežatstva, ktoré bolo za čias Michala Chrabrého (Mihai 
Viteazul) spojené s Valašskom a Moldavskom. Bývalá provincia 
Sedmohradsko ohlásila v decembri 1918 spojenie s Rumunskom a v 
roku 1922 bol práve v tejto katedrále korunovaný knieža Ferdinand 
za nového rumunského kráľa.  

 V roku 1923 vydala pošta v Kostarike sériu známok, na 
jednej z ktorých je vyobrazená scéna stretnutia Krištofa Kolumba 
s indiánskym kmeňom Cariari. Postava v strede známky 
pravdepodobne zobrazuje Kolumba s krížom v jednej ruke a 
mečom v druhej. Známky s rovnakým motívom sa opakujú aj v 
rokoch 1938 a 1942. 

 Ďalšie dve série kostarických známok, ktoré zahŕňajú známky s kresťanskou 
tematikou, vyšli v roku 1926. V prvej je známka zobrazujúca ruiny jedného z najstarších 
kostolov v Kostarike, ktorý sa nachádza v Ujarrás. Pochádza z roku 1560 a jedná sa o 
kostol Iglesia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción (Kostol nepoškvrneného 
počatia Panny Márie), v ktorom sa nachádzal zázračný obraz Matky Božej. Bola to ona, 
ktorá v roku 1666 pomohla poraziť britských pirátov ohrozujúcich mesto. Kostol zničený 
postupnými zemetraseniami je aj naďalej 
funkčný a každoročne  v nedeľu najbližšie k 
14.aprílu sa v ňom koná svätá omša na po-
česť La Virgen de Ujarrás (Panny z Ujarrás). 
Súčasťou tej istej série je aj známka s pohľa-
dom na budovu útulku pre duševne chorých v 
San Jose s kupolou zakončenou krížom.  
 Vyobrazením na známkach boli poctení aj cirkevní hodnostá-
ri. Príkladom je séria troch známok vydaných Paraguajskou poštou 
v roku 1930 pri príležitosti vymenovania biskupa Juana Sinforiana 
Bogarina (1863–1949) za arcibiskupa novovzniknutej arcidiecézy 
Asunción, ustanovenej v roku 1929. J.S.Bogarin bol prvým katolíc-
kym biskupom v Paraguaji zvoleným vtedajším pápežom Levom XIII. v roku 1894.  
 V prvom období zobrazovania 
náboženských symbolov na pošto-
vých známkach boli predmetom zná-
mok pohľady na kaplnky a kostoly, 
prezentované najmä emisiami pošto-
vých správ z katolíckych krajín. Prí-
kladom je Lichtenštajnské kniežat-
stvo s biskupstvom vo Vaduze, ktoré 
zriadil pápež Ján Pavol II. Od roku 1920 môžeme na viacerých známkach nájsť napríklad 
pohľady na kaplnku svätého Mamerta (v niektorých krajinách známy ako jeden z tzv. 
„zamrznutých svätých,“ medzi ktorých u nás patria iba svätí Pankrác, Servác a Bonifác) a 
vyobrazenia kostolov z rôznych miest kniežatstva. V známkovej sérii vydanej v júni 1920 
sa nachádzajú dve známky s kaplnkou sv. Mamerta – z mesta Triesen a pohľad na 
kostolnú vežu zo Schaanu. V nasledujúcom roku pošta kniežatstva predstavila ďalšiu 
sériu známok, vrátane známok s opako-
vanými pohľadmi na kaplnku i vežu 
kostola, naviac so známkou kostola v 
Benderne. Séria známok vydaná v roku 
1930 zobrazuje aj tri kaplnky: Kaplnku 
sv. Mamerta, kaplnku v Rofenbergu – 
Eschene a v Stegu – Saminatale.  
Pokračovanie v nasledujúcom čísle! 

autor textu Jerzy Duda, preklad Michal Ignaťák 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
13.11.2020: Vianočná pošta 2020 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,65€) 
- grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,000.000 kusov  

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

Vianočná pošta pre Ježiška je výnimočný projekt, ktorý 
organizuje Slovenská pošta v spolupráci s partnerom a z ktorého sa stala neodmysliteľná 
súčasť obdobia spojeného s najkrajšími sviatkami roka. Vďaka Slovenskej pošte posielajú 
deti svoje tajné želania, predstavy o vysnívaných darčekoch, kresbičky či pozdravy 
Ježiškovi na adresu „Ježiško 999 99“. Od vzniku projektu dostal Ježiško viac ako 1,7 
milióna listov od detí z celého sveta. Radosť a nadšenie detí vyčarí skutočná odpoveď od 
Ježiška spolu s prekvapením v obálke. Slovenská pošta každý rok ocení detského autora 
výnimočnej kresby venovanej Ježiškovi. Detská kresba sa stane predlohou vianočnej 
poštovej známky pre nasledujúci rok. Všetky informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška sú 
na internetovej stránke www.vianocnaposta.sk. 

Námetom tohtoročnej príležitostnej 
poštovej známky z emisného radu „Vianočná 
pošta“ sa stali dve kresby. Ústredným motívom 
je „Zvonček plný lásky“ od Soni Drbúlovej zo 
Žiliny. Motívy z kresby „Vianočná krajina“ od 
Alexandry Patakyovej z Komárna boli tiež 

použité v návrhu známky. Motív „Zimnej krajiny“ na obálke 
FDC nakreslila Alexandra Potúčková zo Starej Turej. 
Predlohou vianočnej pečiatky FDC s vianočným stromčekom 

sa stala kresba Martina Galla z Dubnice nad Váhom. Všetky kresby vybrala Realizačná 
komisia známkovej tvorby z obrázkov, ktoré boli poslané Ježiškovi spolu s vianočnými 
listami v roku 2019. Grafickú úpravu výtvarných návrhov zhotovil akademický maliar 
Vladislav Rostoka.  

 
13.11.2020: Vianoce 2020: Tradičná slovenská modrotlač 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,65€) 
- autor výtvarného návrhu: Adrian Ferda 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 2,000.000 kusov. 

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

V 20. storočí začala ručne vyrábaná modrotlač zaostávať za 
masovou produkciou textilných fabrík. Napriek tomu bola ešte v polovici 20. storočia na 
Slovensku činná dvadsiatka vidieckych modrotlačových dielní. Nosenie tradičného odevu 
bolo vo viacerých oblastiach stále živé, a keďže remeselní modrotlačiari prispôsobovali 
sortiment svojich výrobkov konkrétnej cieľovej skupine, napriek vyšším cenám dokázali 
prežiť. 

 Až štátny zákaz prevádzkovania živností v 50. rokoch urýchlil zánik modrotlačiar-
skeho remesla v prirodzenom prostredí. Na druhej strane však modrotlač cez výrobné 
družstvá, napríklad Kroj, založený v roku 1948 Ústredím ľudovej umeleckej výroby 

http://www.vianocnaposta.sk
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(ÚĽUV) v bratislavskej Petržalke, začína reagovať na súčasnejšie požiadavky doby a z 
vidieckeho prostredia preniká vo forme bytových doplnkov aj do mestských domácností. 

Tradičné modrotlačové návrhy boli oživované originálnymi návrhmi súdobých 
výtvarníkov, z ktorých vynikali najmä 
tí, ktorí pracovali v ÚĽUV-e, pretože 
v rámci systematickej práce mohli 
čerpať materiál z terénnych výsku-
mov v tradičnom prostredí. Prelomo-
vými pre súčasnú podobu modrotla-

če boli 70. roky, keď ÚĽUV nadviazal spoluprácu so 
Stanislavom Trnkom, potomkom slávnej modrotlačiar-
skej rodiny z Púchova. Táto spolupráca sa ukázala ako 
obojstranne obohacujúca – pre výrobcu, že mohol 
nerušene pokračovať v remeselnej práci, a pre ÚĽUV, 

že získal majstra, ktorý svojimi bohatými skúsenosťami 
posúval ďalej aj výtvarníkov. Stanislav Trnka ročne 
vyprodukoval až 20 000 metrov modrotlače. 

Po roku 1989 sa so zmenou 
ekonomických podmienok otvoril trh. 
Pomôcť dnešným výrobcom môže popri 
ÚĽUV-e, ktorý tento rok slávi 75. výročie 
vzniku, hádam aj prestížny zápis 
slovenskej modrotlače do zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
ľudstva UNESCO v roku 2018.  
 So známkou okrem FDC vychá-
dza i celinová pohľadnica a známkový 
zošitok. 

 
4.12.2020: Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929-2016) 
- nominálna hodnota: 0,80€ 
- autor výtvarného návrhu: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD. 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 600.000 kusov. 

Na portáli Slovenskej pošty môžeme 
sa dozvedieť k tejto známke nasledovné:  
 Vladimír Machaj (1929–2016), akad. 
maliar, grafik, známy a oceňovaný ilustrátor 
najmä detskej knihy a rozprávok, sa v roku 1996 pomerne nečakane, s odstupom 40 
rokov od štúdia úžitkovej grafiky, predstavil ako autor poštovej známky. V rokoch 1949 – 
1956 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u  Antonína Strnadela v 
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špeciálnom ateliéri pre úžitkovú grafiku a absolvoval aj semestre štúdia známkovej tvorby  
pod  odborným vedením  Cyrila Boudu.   

 Desaťročia sa prioritne veno-
val ilustrácii a knižnej tvorbe. Pôsobil 
ako výtvarný redaktor vydavateľstva 
Mladé letá, ilustroval mnohé publiká-
cie, kultové tituly detskej literatúry, 
knihy rozprávok, báje a povesti, kniž-

ky pre najmenších i diela svetovej literatúry. Za 
ilustračnú tvorbu získal najvýznamnejšie českoslo-
venské, slovenské i medzinárodné ocenenia.   
      Pre slovenskú známkovú tvorbu v nasledu-
júcich rokoch vytvoril kolekciu desiatich známok. 
Po známkach s motívom kamzíka, zubra, muflóna, 

lesných plodov i niekoľko  emisií  s námetom ochrany prírody a známky na pozdravy 
k sviatkom.  
      Môžeme u neho hovoriť o nadväznosti na tradíciu 
vytvárať známku ako aplikovanú grafiku vysokej umeleckej 
úrovne.  Machaj  vytvára známku s pochopením pre 
špecifiká tejto maloformátovej grafiky, komplexne, 
obrazové i písmové zložky vyvážene, v jednotiacej  zväčša 
jednomotívovej kompozícii a prekreslených detailoch. 
V jeho tvorbe nachádzame lyricko-poeticky ladené emisie 
Veľká noc a Vianoce, romantizujúce prírodné scenérie, ako 
aj presnou vedeckou akríbiou vykreslené chránené rastliny 
a živočíchy. V tomto zmysle upúta najmä štvorznámková 
emisia Európska mačka divá, vydaná v medzinárodnej 
emisii WWF (Svetový fond ochrany prírody), ktoré 
zobrazujú ohrozené živočíšne druhy. Machaj popri 
výstižnom zobrazení mačky vytvoril i emotívne podfarbené 
portréty tohto vzácne sa vyskytujúceho endemitu ako 
pôsobivé vyjadrenie svojho vzťahu k prírode. 
      Pomerne početná známková tvorba tohto legendárneho ilustrátora i keď sa jej 
aktívne začal venovať až v neskoršom období, hoci k nej nikdy nestratil vzťah, je 
integrálnou súčasťou jeho grafického diela a originálnym autorským príspevkom, 
umeleckým vkladom do známkovej tvorby Slovenska.  
 Na známke sú vyobrazené dve veľkonočné známky (Baránok a ľudový motív). 
 So známkou okrem FDC vychádza aj nálepný list. 
 
 

Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
21.10.2020: Vianoce 
- nominálna hodnota: „B“ (19.-Kč)  
- technika tlače: plnofarebný ofset  

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

Námět: Dílo Svatá noc (Betlém s ponocným) od autora 
Josefa Lady 

Josef Lada byl český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel. Narodil se 
hrusickému ševci Josefu Ladovi a jeho manželce Alžbětě, rozené Janovské jako 
nejmladší ze čtyř dětí. Z okolí Hrusic čerpal řadu námětů svých obrazů. Působil jako 
karikaturista, ilustrátor a také jako spisovatel. Kromě mnoha pohádek a knih pro děti, 
které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce), ilustroval 
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především Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a další knihy Jaroslava Haška, 
dále Tyrolské elegie, Krále Lávru a Epigramy Karla Havlíčka Borovského, Erbenovy a 
Drdovy pohádky a další. Byl rovněž autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i 
operám uváděným Národním divadlem a hlavním výtvarníkem úspěšného českého filmu 
režiséra Josefa Macha Hrátky s čertem, natočeného podle stejnojmenné pohádkové 
divadelní hry Jana Drdy. Společně s Karlem Čapkem, Vítězslavem Nezvalem a Vladislav-
vem Vančurou se stal jedním ze zakladatelů tzv. „moderní pohádky“ v české literatuře a 
obdržel za svoje dílo roku 
1947 titul národní umělec. 

Známka okrem 50 
kusových archů je též vydá-
vána v tiskovém listu s 9 
známkami a 12 kupony se 
dvěma různými motivy – 
Děti u vánočního stromečku 
a Dívka s vánočkou. Část 
nákladu je vytištěna 
s prázdnými kupony, na něž 
budou dodatečně zhotovo-
vánny přítisky podle přání 
zákazníka. 
 
25.11.2020: Pražské motívy 
- príležitostný poštový hárček s dvoma rôznymi známkami a kupónmi 
- nominálna hodnota: „E“ (39.-Kč) + „Z“ (45.-Kč)  
- výtvarný návrh: Martin Srb 
- technika tlače: oceľotlač z plochej dosky (rytina 
len v známke „E“) s ofsetom 
- náklad: 32.000 hárčekov 

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

Námět: netradiční pohled na Pražský hrad 
od Národního divadla 

Pražský hrad je bezesporu symbolem 
českého státu, je nejvýznamnější českou 
památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších 
kulturních institucí. Pražský hrad je též památka 
UNESCO s více než tisíciletou tradicí. Od 9. 
století býval sídlem českých knížat, později králů 
a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. 
Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře 
Svaté říše římské. 

Pražský hrad 
se rozkládá na ploše 
téměř 70 000 m². 
Hrad tvoří rozsáhlý 
soubor paláců a 
církevních staveb rozmanitých architektonických slohů. 

Dobou rozkvětu bylo pro Pražský hrad 
období vlády krále, a později císaře z rodu 
Lucemburků, Karla IV. Ještě za vlády jeho 
syna Václava IV. pokračovala výstavba 
Hradu. Za husitských válek a následujícího 
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desetiletí Hrad nebyl obýván, což způsobilo chátrání hradních budov a opevnění. Další 
příznivá doba nastala až po roce 1483, kdy se král z nové dynastie Jagellonců opět usídlil 
na Hradě. Spolu s novým opevněním byly vystavěny obranné věže na severní straně 
(Prašná věž, Nová bílá věž a Daliborka). Králové další dynastie na českém trůnu, 
Habsburkové, zahájili přestavbu Hradu na renesanční sídlo. Přestavba Hradu vyvrcholila 
za vlády Rudolfa II., kdy se císař na Pražském hradě natrvalo usídlil a začal jej 
proměňovat v důstojné a velkolepé středisko říše. Se vznikem První československé 
republiky vyvstala i nutnost přestavby Hradu k jeho novým funkcím. Ta se stala dílem 
architekta slovinského původu Josipa Plečnika a realizována byla pod záštitou prezidenta 
republiky T.G.Masaryka. 

Námět kuponů: motiv fasády Staroměstské mostecké věže – ledňáček uprostřed 
zřásněné stuhy s uzlem dole zdobný motiv spodní části stojanu pouličního osvětlení u 
budovy Stavovského divadla 

Námět FDC: Šítkovská vodárenská věž; raz. 1. dne vydání – liniová kresba 
korouhve z Pražského hradu. 
 
25.11.2020: 900. výročie premonštrátskej rehole 
- nominálna hodnota: „B“ (19.-Kč)  
- výtvarný návrh: Eva Hašková 
- technika tlače: plnofarebný ofset 
- náklad: 500.000 kusov 

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

Námět: podobizna sv. Norberta s monstrancí v pozadí 
Svatý Norbert z Xantenu byl německý kněz a zakladatel premonstrátského řádu. 

V roce 1115 do Norberta při jízdě na koni udeřil blesk a srazil jej na zem. Při pádu Norbert 
uslyšel hlas kárající ho za jeho dosavadní světský život, což ho přimělo, aby se obrátil na 
hlubokou víru. Dal se vysvětit na kněze a stal se potulným kazatelem. V roce 1120 se 
spolu s několika následovníky usadil na pustém místě v severovýchodní Francii, později 
zvaném Prémontré. Toto společenství se stalo základem premonstrátského řádu. O šest 

let později byl Norbert jmenován arcibiskupem v 
Magdeburku, kde také po několikaletém působení 
zemřel. Roku 1215 byl prohlášen za blahoslaveného 
a v roce 1582 svatořečen. Když se Magdeburg 
přiklonil k protestantství, získal strahovský opat 
Kašpar z Questenberka ostatky světce pro Prahu. 

Tělo bylo ve slavném procesí na přelomu roku 1626 a 1627 
přeneseno na Strahov, a tak byl Strahovský klášter povýšen 
na prvořadé evropské centrum premonstrátského řádu. Opat 
pro náhrobek vyčlenil novou kapli a dal zbudovat stříbrnou 
mříž s knížecí korunou. Do strahovské baziliky objednal v dílně 
malíře Jana Jiřího Heringa cyklus 10 obrazů se scénami ze 

života, zázraků a smrti sv. Norberta. Pražští premonstráti si také na papeži vymohli, aby 
zakázal ze světcových kostí odebírat relikvie, což bylo dodržováno až do 19. století. Sv. 
Norbert bývá jako jediný světec zobrazován s monstrancí. 

Námět na FDC: pohled na baziliku Nanebevzetí Panny Marie;  raz. 1. dne vydání – 
liniová kresba hlavní klášterní brány se sochou sv. Norberta. 

•••••••••••••• 
Vlastným nákladom vydal Dr.Otto Gáťa trilógiu s názvom Zúbkovaným veršom, v ktorej sú 

v troch publikáciách v brožovanej väzbe v rozsahu 250 strán Osobnosti I. (A - J), Osobnosti II. (K 
- P), Osobnosti III. (R - Ž) + Udalosti. Spracované sú vo veršoch záujmové sféry 155 aktívnych 
filatelistov v druhej polovici 20.storočia. Vzhľadom na vydanie vlastným nákladom, počet kusov je 
nízky. Bližšie informácie: gataotto@gmail.com alebo Nám. Ľ. Fullu 5, 010 08 Žilina. 

mailto:gataotto@gmail.com


 21 

Kronika SV.GABRIELA 
 
 - pekné celistvosti i napriek koronakríze došli z Rakúska a Talianska 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - a opäť gabrielisti z Močenku (len časť – pokračovanie v budúcom čísle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zomrel Dr. Walter Stephan 
 
 6.júla 2020 v 102. roku života zomrel 
Dr. Walter Stephan – priekopník a dizajnér 
kresťanskej filatelie, prezident Weltbund 
St. Gabriel v rokoch 1988-2000, čestný člen 
nášho SSG.  
 V roku 1960 sa spolu s manželkou 
Madeleine pripojil k mníchovskej skupine 
nemeckého Gilde St. Gabriel. Bolo to po účasti 
na 37.eucharistickom kongrese, 1.kongrese 
Weltbund St. Gabriel a zatiaľ najväčšej výsta-
ve poštových známok s kresťanskou tematikou v Mníchove. Bol veľmi aktívnym členom. 
Spolu s manželkou sa zúčastnil na viac ako 70 výstavách s exponátmi: „Pavol – cesty 
apoštola národov“, „Kresťanstvo na severe“ a „Reformácia a Martin Luther“. Najväčším 
dielom však bol ich spoločný projekt  o benediktínskych kláštoroch v Európe dokumento-
vaných filatelistickým materiálom, ktorý manželia Stephanovci vydali knižne postupne 
v rokoch 1980-2012. Konkrétne vyšli knihy – benediktínske kláštory v Rakúsku, Švajčiar-
sku, Nemecku, Škandinávii, Francúzsku a krajinách Beneluxu (niektoré vo viacerých 
vydaniach). Z tohto dôvodu boli Madeleine a Walter Staphan v roku 1998 prijatí do rodiny 
cisterciátskeho opátstva v Heiligenkreuz (pri Viedni). Vo Weltbund St. Gabriel na 
kongrese v Sao Pulo (Brazília) v roku 1980 bol poverený referátom pre novinky 
v príležitostných poštových pečiatkach. O osem rokov neskôr – v roku 1988 – na 
svetovom kongrese Weltbund St. Gabriel vo Würzburgu bol Walter Stephan zvolený za 
prezidenta Svetovej federácie Weltbund St. Gabriel. Túto funkciu vykonával 3 funkčné 
obdobia do roku 2000. V tomto období bolo i naše SSG prijaté do Weltbund St. Gabriel 
na kongrese v poľskej Poznani (1992) a na kongrese v maďarskom Kecskeméte (1996) 
som bol zvolený za jedného z viceprezidentov. Za svoju prácu vo filatelii bol ocenený 
viacerými najvyššími vyznamenaniami – Weltbundu St. Gabriel, nemeckého Gilde 
St. Gabriel,... a bol i čestným členom nášho SSG. Posledných desať rokov už kvôli veku 
sa nezúčastňoval na gabrielistickom živote, no vo svojom dome vo Wörthsee (pri 
Mníchove) prijímal svojich priateľov a živo sa zaujímal o Weltbund St. Gabriel a vôbec 
o kresťanskú filateliu. Manželka mu zomrela pred piatimi rokmi (2015).      
 S pánom doktorom Stephanom som si dopisoval už za totality a prvýkrát som sa 
s nim stretol cez prázdniny v roku 1988, keď som spolu s mamou navštívil NSR. Dodnes 
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si spomínam na toto stretnutie, keď sme „pofilatelizovali“ pri dobrom obede, ktorý 
pripravila jeho manželka a na rozlúčku ma obdaril krásnou sadou celistvostí z návštevy 
pápeža Jána Pavla II. v NSR. Tých stretnutí potom po otvorení hraníc bolo viac – na 
kongresoch, Bodenseetrefen či iných stretnutiach a tiež pravidelne (skoro každý rok 
i v jeho byte vo Wörthsee. Vždy bol veľmi milý, veselý a trpezlivý voči mojej nemčine. 
Zaujímal sa o filatelistický život vo Východnej Európe a bol veľkým „fandom“ pri nástupe 
kresťanskej filatelie v tejto časti Európy. Svojimi radami mi pomohol i pri zakladaní SSG 
a i jeho zásluhou sme boli hneď po vzniku prijatý do Svetového spoločenstva Weltbund 
St. Gabriel. Mal som možnosť 4 roky byť s nim vo vedení Weltbundu a bol ozajstným 
vodcom ale i otcom. Veľmi mi pomohol zorientovať sa v tomto spoločenstve. Mal v pláne 
prísť i so svojou manželkou na Svetový kongres Weltbund St. Gabriel do Nitry v roku 
2008, no napokon pre zdravotné problémy (už ťahal 90. rok života) neprišiel, no keď som 
ho potom doma navštívil musel som ho dopodrobna informovať. Napokon pred vyše 
rokom cez prázdniny som sa s nim stretol naposledy a ešte sme dodatočne oslávili jeho 
storočnicu (priniesol som mu i slovenské syry – oštiepky, parenice a korbáčiky – vždy mu 
veľmi chutili). Ako vždy bol milý a veselý a hoci telesne už bol slabý (chodil pomocou 
chodítka), ducha mal jasného a zaujímal sa ešte i o filatelistické dianie.  
 Spomeňme si na neho v modlitbe. Nech odpočíva v pokoji! 

JV 
 
 
Platba členských príspevkov: 

Za rok 2020 ostalo nezaplatených ešte 30 členských príspevkov (ev. čísla): 18, 37, 
51, 53, 70, 74, 80, 82, 84, 87, 92, 95, 102, 123, 125, 127, 129, 136, 150, 152, 161, 165, 
168, 170, 172, 175, 176, 187, 188, 189 

Za rok 2021 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 
13,  22, 40, 65, 66, 75, 97, 99, 124, 126, 134, 135, 137, 143, 147, 149, 151, 156, 157, 
162, 174, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG – stav k 6.12.2020 

V našich radoch vítame jedného nového člena SSG: 

193. ŠIARIK Jozef, 958 01 PARTIZÁNSKE, Jána Švermu 1452/4 
sv. Ján Pavol II., kresťanské umenie na známkach, medaile, mince, kostoly, kaplnky, 
architektúra 

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. 

V 88. roku života zomrel 5. októbra 2020 Vladimír ŠAVLÍK (č. 36) zo Spišskej 
Novej Vsi. Bol zakladajúcim a aj najstarším členom SSG. Hoci sa moc viditeľne 
nezapájal do činnosti v SSG, tak asi každoročne sa ozval a zaujímal sa o dianie v SSG. 

V 78. roku života zomrel 5. novembra 2020 Ján MIČKA (č. 52) z Trnavy. Bol 
členom SSG od júla 1993. Zúčastňoval sa pravidelne na stretnutiach SSG, kde vždy 
aktívne sa zapájal do diskusie, prispieval svojimi článkami do nášho bulletinu, podieľal sa 
na organizovaní stretnutí SSG v Trnave, tiež na inauguráciách známok s kresťanskou 
tematikou. Zaslúžil sa i o vydanie niektorých známok s kresťanskou tematikou a viace-
rých príležitostných poštových pečiatok. Patril medzi najaktívnejších členov SSG i ZSF.  

Nech odpočívajú v pokoji. Pamätajme na nich v modlitbe.   
Ku dňu 6.12.2020 je celkový počet členov v SSG 102 (SR – 90, ČR – 8, Poľsko – 2, 

Rakúsko – 1, BRD – 1). 
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