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Milí priatelia! 
 
 Slávnosť Epifánie – Zjavenia Pána – Troch kráľov. Tento deň patrí medzi tie, keď 
obyčajne mám najviac pastoračnej práce (dopoludnia sv. omše s požehnaním trojkráľovej 
vody, len krátka prestávka na obed a až do neskorého večera požehnanie príbytkov 
veriacich). Ani si nepamätám, či som niekedy na Tri krále pomyslel na filateliu. Dnes je to 
iné. Len súkromná sv. omša, pozrel som si prenos z Vatikánu a odpoludnia som bol na 
dve hodiny v kostole pri jasličkách. A ostal čas – aj na filateliu. Sadol som k počítaču 
a dokončil toto číslo nášho bulletinu. Teda koronakríza spôsobila, že už na Tri krále máte 
prvé tohoročné číslo (zatiaľ len elektronicky, no dúfam, že v pondelok už pôjde i poštou). 
A aby toho nebolo málo, tak je i rozšírené (28 strán). Nájdete v ňom pokračovania 
článkov (sv. Ján Pavol II. – Poľsko 2020/2; biskupi v Banskobystrickej diecéze /3; sakrál-
ne veci vo filatelii /5; má Pán Boh rád poštové známky /4), tradičné rubriky (Vatikán 2020; 
Kronika sv. Gabriela; jubilanti 2021; členské príspevky a základňa), 3 články od K.Vydro-
vej (kláštor Vorau; Dante Alighieri; Vergílius) a dva aktuálne články o sv. Korone 
a k 100.výročiu vysvätenia prvých slovenských biskupov. Na prebale je avizované pokra-
čovanie z minulého čísla „Poštová známka v kresťanskom posolstve“.     
 Vo februári vychádza známka k 100.výročiu vysvätenia prvých slovenských 
biskupov – plánovali sme inauguráciu v Nitre. Či bude? (alebo kedy bude?) – sledujte 
našu webovú stránku. Toho roku je viac známok s kresťanskou tematikou (našťastie 
v druhom polroku) a tak asi nejaké inaugurácie budem iniciovať. Jarné stretnutie by malo 
byť v sobotu 17.apríla – dúfajme, že bude možné. A aké budú ďalšie tohoročné akcie??? 
(máme už v plánoch i stretnutie z príležitosti 30.výročia vzniku SSG – o rok,...). 
 Aj pre tento rok sme zaregistrovaní ako poberatelia 2% z dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom okolí 
(minulý rok sme zatiaľ mali najmenej – ani nie 300,00€). Údaje, ktoré sú k tomuto 
potrebné (tlačivá neskôr budú aj na našej webovej stránke): 
  Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv. Gabriel 

Sídlo:     Hradné nám. 7, 950 50 Nitra 
Právna forma:   Občianske združenie 
Identifikačné číslo prijímateľa: 37964330  

 Prajem vám všetkým veľa zdravia, aby vás koronavírus obišiel a dúfam, že každý 
si niečo zaujímavé nájde i v tomto čísle nášho bulletinu Sv. Gabriel.   

Ján Vallo, predseda SSG 
 
 
 Sv. Korona 
 

Hoci sa v poslednom čase o svätici z 2.storočia hovorí 
viac, jej príbeh bol pre nás donedávna neznámy. „Preslávil“ ju 
vírus nápadne sa podobajúci jej menu, hoci s ním nemá nič 
spoločné.  

O sv. Korone vieme málo. Pochádzala zo sýrskej 
Alexandrie (dnes mesto Iskanderun v Turecku) a spolu so 
sv. Viktorom, za ktorého sa modlila, podstúpila mučenícku smrť, 
pravdepodobne v rodnom meste v sýrskej Alexandrii, ktorá je 
zaznamenaná v Rímskom martyrológiu. Niektorí historici odka-
zujú na miesto smrti Damask, ďalší na Antiochiu. Väčšina sa 
však zhoduje, že zomreli medzi rokmi 168 - 171, za vlády cisára Marka Aurélia a že 
príkaz na ich umučenie udelil rímsky sudca menom Sebastián.  

Príbeh (respektíve legenda) hovorí o kresťanskom rímskom vojakovi Viktorovi. Po 
odhalení jeho viery v Krista, ktorá bola v tom čase v Rímskej ríši ediktom cisára Nera 
zakázaná, ho predviedli pred sudcu Sebastiána, ktorý kresťanov nenávidel. Rozhodol sa, 
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že urobí z Viktora výstrahu pre ostatných kresťanov, ktorí odmietali zaprieť Krista. Dal ho 
priviazať k stĺpu a bičovať, kým mu koža nevisela z tela a potom mu dal vylúpiť oči. Viktor 
však Krista ani raz nezaprel. Neďaleko bolo 16-ročné dievča menom Korona. Bola 
manželkou jedného z rímskych vojakov (niektoré legendy hovoria že samotného Viktora) 
a tiež bola kresťankou. Rozhodla sa Viktorovi pomôcť v jeho agónii. Vyznala svoju 
kresťanskú vieru všetkým prítomným a utekala k miestu, kde mučili Viktora. Kľakla si a 
modlila sa zaňho a povzbudzovala ho k vytrvalosti vo viere a k získaniu koruny 
mučeníctva. Netrvalo dlho a vojaci priviedli pred Sebastiána aj Koronu. Sebastián bol bez 
seba, že táto mladá žena nerešpektovala jeho autoritu. Dal ju okamžite uväzniť a mučiť. 
Potom prikázal, aby ju priviazali o dve palmy, ktoré pritiahli k zemi. Na jeho pokyn boli 
laná, ktoré tieto stromy držali, prerezané. Palmy „vyskočili“ naspäť do vzpriamenej polohy 
smerom od seba. Táto sila bola taká obrovská, že roztrhla Koronino telo na polovicu. 
Potom dal Sebastián Viktorovi odťať hlavu. 

Relikvie týchto svätcov sa nachádzajú v bazilike vo Feltre v severotalianskej 
provincii Belluno od 9.storočia. V roku 1943 a opäť v roku 1981 boli preskúmané a 
potvrdilo sa, že kosti patria mužovi a žene. V roku 1981 sa na nich našiel cédrový peľ, čo 
bolo typické pre oblasť Stredozemného mora v danom období. Archeológovia potvrdili, že 
tento peľ bol prítomný v Sýrii a na Cypre. Lebka sv. Viktora a rameno sv. Korony 
zabezpečil pre Katedrálu sv. Víta v Prahe v roku 1354 cisár Karol IV. 
 Úcta sv. Korony sa od 14.storočia rozšírila v Bavorsku, v Čechách i v Dolnom 
Rakúsku. Tam, ale i v iných častiach sveta, je sv. Korona uctievaná predovšetkým 
ako symbolom vytrvalosti vo viere.  

V Dolnom Rakúsku je malé mestečko St. Corona am Wechsel. V roku 1504 tu 
našli drevorubači v zoťatej lipe (v blízkosti dnešného kostola) ukrytú sochu svätej Korony, 
a preto tu postavili kaplnku a neskôr o kúsok ďalej dnešný farský kostol. Každoročne sa 
tu konajú púte k sv. Korone. Vo Viedni je napríklad lekáreň sv. Korony. Rakúske médiá 
poukazujú tiež na to, že mince, ktoré boli v Rakúsku razené v rokoch 1892-1924 sa 
nazývali koruny práve podľa sv. Korony (slovo „korona“ je latinským slovom pre korunu).  

Sv. Korona je patrónkou drevorubačov, pred nepriaznivým počasím, dobrej 
investície, lovcov pokladov, hráčov lotérií,... a paradoxne, sv. Korona je považovaná aj za 
patrónku epidémií.  

Aj slovo korona-
vírus, ktoré momentál-
ne hýbe svetom, je od-
vodené od slova koru-
na. Portál The Econo-
mist vysvetľuje: Až do 
prepuknutia vírusu 
SARS, ktorý sa objavil 
v Guangdongu v roku 
2002, venovali lekári 
koronavírusom veľmi 
málo pozornosti, hoci 
bol prvýkrát objavený 
už v 60-tych rokoch 
minulého storočia. Vírusy tejto kategórie dostali svoje pomenovanie podľa toho, že pod 
starými elektrónovými mikroskopmi ich tvar pripomínal kráľovskú korunu (moderné 
metódy odvtedy ukázali, že sa skôr podobá námornej míne). V súčasnosti poznáme viac 
ako 40 druhov koronavírusu, ktorý postihuje najmä cicavce a vtáky. Veterinárni 
virológovia ho dobre poznajú vďaka chorobám, ktorými často postihuje prasatá, dobytok a 
hydinu. 

Katolícka cirkev spomína na sv. Koronu 14. mája a dúfajme, že do toho dňa bude 
prekonaná a zažehnaná všetka hrozba súčasného koronavírusu. 

podľa internetových podkladov spracoval JV 
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VATIKÁN – 2020                 spracoval Ján Vallo 
 
 

14.2.2020:  Pontifikát pápeža Františka – 2020 
4 známky (1,10; 1,15; 2,40; 3,00€) 
náklad: 120.000 sérií  
Veľká Noc 2020 
1 známka (1,15€) 
náklad: 80.000 známok 

  1.750 rokov od narodenia sv. Mikuláša z Bari 
  1 známka (1,15€) 
  náklad: 50.000 známok 
  50. výročie Svetového dňa zeme 
  blok (2 známky – 0,30€ + 1,10€) 
  náklad: 40.000 blokov 
  250. výročie smrti Giambattistu Tiepola 
  1 známka (1,10€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
  náklad: 160.000 kusov 
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23.6.2020:  100.výročie smrti sv. Terézie delle Ande 
1 známka (2,40€) 
náklad: 50.000 kusov 
Európa 2020: Staré poštové cesty 
2 známky (1,10; 1,15€) 
náklad: 45.000 sérií 

  Medzinárodný rok zdravia rastlín 
  1 známka (1,15€) 
  náklad: 45.000 známok 
  500. výročie smrti Raffaella Sanzio 
  blok (2 známky – 1,10€ + 1,15€) 
  náklad: 45.000 blokov 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.9.2020:  50 rokov diplomatických vzťahov Svätej Stolice a Republiky Côte 
d‘Ivoire  - spoločné vydanie s Republikou Côte d‘Ivoire  
1 známka (2,40€) 
náklad: 67.000 kusov 

100 rokov apoštolátu morí 
blok (2 známky 1,10; 1,15€) 
náklad: 45.000 blokov 
100 rokov od vyhlásenia sv. Efré-
ma za učiteľa Cirkvi  
1 známka (1,15€) 
náklad: 51.000 známok 
28.9.2020: 75. výročie založenia „vatikánskeho“ inšpektorátu 
  verejnej bezpečnosti  

– spoločné vydanie s Talianskom 
  1 známka (1,10€) 

        náklad: 80.000 kusov 
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16.10.2020: 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II. - spoločné vydanie s Poľskom  
 1 známka (1,15€) – vydaná v malom TL so 6 známkami a 6 kupónmi  

  náklad: 216.000 kusov 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.11.2020 50 rokov diplomatických vzťahov Svätej stolice a Európskej únie 
  blok (2 známky – 2 x 1,15€) 
  náklad: 35.000 blokov 

250.výročie narodenia Ludwig van Beethovena  
1 známka (1,15€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 
náklad: 125.000 kusov 
Bazilika v Aquilei – spoločné vydanie s Talianskom a SMOM 
1 známka (1,10€)  
náklad: 110.000 kusov 
 900. výročie posviacky Baziliky vo Volterri – spoločné vydanie s Talianskom 
1 známka (1,10€)  
náklad: 120.000 kusov 
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10.11.2020: Svetové pastoračné cesty pápeža Františka v roku 2019 
1 známka (3,00€) vydaná v malom TL so 7 kupónmi 
 náklad: 35.000 kusov 

  Vianoce 2020  
2 známky (1,10; 1,15) 
náklad 65.000 sérií 
+ blok (2 známky 1,10; 1,15€)  
– spoločné vydanie s Rakúskom 

  náklad: 55.000 blokov 
 + známkový zošitok (2 x /1,10+1,15€/) 
náklad: 26.000 zošitkov 

 
Emisný plán vatikánskej pošty – 2021: 
- pontifikát pápeža Františka 2021 
- Veľká Noc 2021 
- 150.výročie Kongregácie kanonikov Nepoškvrneného počatia 
- 90.výročie založenia vatikánskeho rozhlasu a 160.výročie L´Osservatore Romano 
- Európa 2021: Vyhynutím ohrozená národná fauna divej zveri 
- 140.výročie diplomatických stykov medzi Svätou stolicou a Dominikánskou republikou 
- 800.výročie Putovania sv. Antona Paduánskeho 
- 500.výročie narodenia pápeža Sixta V. 
- 500.výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly 
- 700.výročie smrti Dante Alighieriho  
- 450.výročie narodenia Caravaggia 
- 70. Medzinárodný Eucharistický kongres v Budapešti 
- 300.výročie Kongregácie Passionistov 
- apoštolské cesty pápeža Františka v roku 2020  
- Vianoce 2021 
- 900.výročie opátstva v Prémontré 
- k jubileu 2025: 20.výročie postsynodálnej exhortácie Cirkev v Oceánii 
- 100.výročie založenia Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca
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100. výročie vysvätenia prvých slovenských biskupov 
 
 Keď hovoríme o vysviacke prvých slovenských biskupov, tak myslíme tým, 
biskupov, ktorí boli vysvätení už za spoločného štátu Čechov a Slovákov – I. Česko-
Slovenskej republiky. Z histórie vieme, že katolíckych biskupov z územia dnešného 
Slovenska, ktorí sa aj hrdo hlásili za Slovákov bolo viac, no Slovensko ako také 
administratívne neexistovalo a bolo súčasťou Uhorska.  
 Pozrime sa najprv trochu do dejín. Na územie Slovenska sa 
kresťanstvo dostalo v období existencie Rímskej ríše, zachovali sa 
informácie o rímskych kresťanských legionároch, ktorí v časoch 
Markomanských vojen vymodlili pre obkľúčených legionárov na území 
Slovenska „zázračný dážď“, ktorý ich zachránil pred smrťou v 
germánskom obkľúčení. Kresťanstvo však v období existencie 
Rímskej ríše nezapustilo na Slovensku hlbšie korene. 
 Počas sťahovania národov prišli na naše územie Slovania 
a v siedmom storočí franský kupec Samo zjednotil Slovanov na území 
Slovenska a v priľahlých častiach Moravy, Rakúska a Maďarska 
a vznikla Samova ríša. Nakoľko Samo bol Frankom je pravdepodobné, že mal vo svojej 
družine aj franských kňazov a kresťanov, takže sa Slovania mohli zoznámiť podrobnejšie 

po prvý krát s kresťanstvom. Po rozpade Samovej ríše sú 
archeologicky doložené pamiatky, ktoré dokazujú, že Slovania na 
území Slovenska obchodovali s Frankami i Byzantíncami, ktorí ako 
kresťania pôsobili na nich i nábožensky. Franský panovník Karol Veľký 
požadoval, aby sa začal proces christianizácie Slovanov. Pri tomto 
procese zohrali dôležitú úlohu nielen Frankovia, ale aj írski a škótski 
mnísi, ktorí prichádzali na slovanské územia. Ešte pred príchodom 
slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, nechal v roku 833 
nitrianske knieža Pribina pre svoju kresťanskú manželku postaviť v 
Nitre kostol a kresťanské pamiatky z pred cyrilometodského obdobia 
pochádzajú aj z iných miest nášho územia.  

Slovania na Morave a na Slovensku sa nakoniec zjednotili 
do jedného štátu, ktorý sa stal známy ako Veľká Morava. 
Veľkomoravskí vládcovia potrebovali oslabiť závislosť na Franskej 
ríši, preto knieža Rastislav pozval v roku 861 na Veľkú Moravu 
vierozvestcov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, ktorí sú označovaní 
ako Apoštoli Slovanov. Sv. Metod sa stal aj prvým arcibiskupom 
Veľkej Moravy a jeho nástupca sv. Gorazd pochádzal z nášho ľudu. 
V tomto období (880) vzniklo aj prvé biskupstvo na území dnešného Slovenska – Nitra. 

Po zániku Veľkej Moravy sa Slovania okolo roku 1000 stali súčasťou 
nového Uhorského štátu, do ktorého Slováci patrili až do roku 1918.  

Až do reforiem Márie Terézie na území Slovenska bolo len jedno 
biskupstvo – Nitra. Ostané územia Slovenska patrili do Ostrihomského 
arcibiskupstva či na východe Jágerského biskupstva. V roku 1776 
vznikli biskupstvá v Banskej Bystrici, Rožňave a na Spiši, v roku 1804 
v Košiciach a 1818 v gréckokatolícke biskupstvo Prešove.  

Po prvej svetovej vojne sa výrazným spôsobom zmenila politická 
geografia i mocenské pomery v Európe. Na troskách habsburskej monarchie vznikla 
okrem iných štátnych útvarov aj Česko-Slovenská republika. Táto zmena politickej mapy 
však u nás spočiatku narobila veľké problémy v územno-správnom delení cirkevných 
provincií. Problémom boli aj maďarskí a promaďarsky cítiaci biskupi a ordinári stojaci na 
čele slovenských diecéz, ktorí sa prikláňali k zachovaniu integrity Uhorska. Títo boli 
v marci 1919 vypovedaní z územia ČSR. Slovenskí katolícki kňazi si uvedomovali 
vážnosť situácie a tak s vatikánskym nunciom vo Viedni rokoval v Prahe Andrej Hlinka 
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a predložil mu žiadosť o zásadnú zmenu slovenských cirkevných pomerov, ktorej 
kľúčovým bodom malo byť nahradenie maďarských biskupov novými slovenskými 
ordinármi, úprava diecéz v súlade s novými štátnymi hranicami a konštituovanie 
slovenskej cirkevnej provincie. Vatikánu trvalo dlhšie, kým rozhodol o nových biskupoch. 
Malo to viac príčin. Jednak sa v Československu zdvihla vlna protikatolíckych nálad, ktoré 
prevládali najmä na českej strane. Republika tiež stále nemala oficiálne diplomatické 
styky s Vatikánom. A nakoniec nebola ešte dohodnutá konečná podoba hraníc nového 
štátneho útvaru. K posunu v otázke menovania biskupov došlo až po nadviazaní 
oficiálnych diplomatických vzťahov medzi ČSR a Svätou stolicou. V máji 1920 bol 
menovaný za apoštolského nuncia v ČSR Clemente Micara, ktorí dôsledne vyberal 
kandidátov zo zoznamov, ktorí dali slovenskí kňazi i vláda ČSR. Radil sa najmä so 
slovenskými kňazmi Karolom Kmeťkom a Jozefom Budayom. Prišli návrhy, proti ktorým 
však vláda ČSR mala námietky. Až po viacerých kompromisoch štátny sekretár kardinál 
Caspari 19.10.1920 vyjadril úmysel Svätej stolice vymenovať Jána Vojtaššáka za 
spišského, Karola Kmeťka za nitrianskeho a Mariána Blahu za banskobystrického 
biskupa. Vláda voči tomuto návrhu nemala ná-
mietky a vo verejnosti sa rozhodnutie prijímalo 
s veľkým nadšením. Kánonický proces meno-
vania sa začal 13.novembra 1920 a vymeno-
vanie bolo promulgované 16.decembra 1920 
počas tajného zasadania kardinálskeho konzis-
tória pod vedením pápeža Benedikta XV. 

Vysviacka slovenských biskupov sa 
konala v Nitre. Mala veľký historický význam a bola mimoriadne slávnostná. Samotný 
priebeh vysviacky zabezpečoval prípravný výbor, ktorý viedol tajomník nového 
nitrianskeho biskupa Jozef Tiso. Výber miesta vysviacky v sídle najstaršej slovenskej 
diecézy, ako symbolu kresťanskej i štátnej tradície spájanej s cyrilo-metodským 
dedičstvom, bol cieľavedomý.  

Termín bol určený najprv na 6. februára 1921, no z 
viacerých dôvodov došlo k jeho presunutiu na nedeľu 13. 
februára. Už v predvečer vysviacky boli nitrianske ulice 
počas slávnostného obradu vyzdobené 3.000 lampiónmi. 
Slovenských biskupov vítali slávobránou ozdobenou tromi 
symbolickými mitrami. 

Biskupské mitry použité pri konsekrácii vyšili 
vajnorské katolícke ženy typickými výšivkami. Na mitrách 
bol latinský nápis Natio Slovaca eppis Slovacis (Národ 
slovenský biskupom slovenským) a tiež staroslovenský 
nápis Budi gi milost tvoja na nas nina in viek (Nech je 
milosť tvoja nad nami teraz i naveky). Tieto slová 
požehnania sa dobovo chápali ako požehnanie 
vierozvestov svätých Cyrila a Metoda slovenskému 
národu a biskupi tým chceli nadviazať na cyrilo-metodskú 
tradíciu.  

Samotný obrad sa začal o 8.00 v piaristickom Kostole sv. Ladislava v Nitre. 
Hlavným svätiteľom bol apoštolský nuncius v ČSR arcibiskup Clemente Micara za 

asistencie spolusvätiteľov královohradeckého pomoc-
ného biskupa Karola Kašpara a pražského pomoc-
ného biskupa Antonína Podlahu. 

Pri vstupe nuncia do chrámu zaspieval 
katedrálny zbor z Nitry skladbu Ecce sacerdos 
magnus, ktorú na túto príležitosť skomponoval regen-
schori nitrianskej katedrály Bohumil Štetka. Slovenský 
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hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský skomponoval na túto príležitosť omšu, 
ktorej dal názov Stella matutina. Na slávnosti biskupskej vysviacky túto omšu zaspieval 
Mužský zbor z Bratislavy pod vedením Dobroslava Orla. Na organe hral sám Mikuláš 
Schneider-Trnavský.  

Na vysviacke boli prítomní štátni 
predstavitelia, zástupcovia kultúrnych, 
spoločenských organizácii z celej republi-
ky. Evanjelickú cirkev zastupoval biskup 
Samuel Zoch, moravských katolíkov 
viedol vymenovaný olomoucký arcibiskup 
Antonín Cyril Stojan. Po skončení 
slávnosti biskupskej vysviacky vyšli noví 
slovenskí biskupi z piaristického kostola 
oblečení do biskupského rúcha a žehnali 
zhromaždeným celou cestou cez mesto 
až na hrad do starobylej katedrály. 

Paralelne s vysviackou sa v troch ďalších kostoloch v Nitre konali bohoslužby, na 
ktorých kázali Ján Kohút z Banskej Bystrice, Jozef Buday z Nitry a Andrej Hlinka z 
Ružomberka. 

Vysviacka troch slovenských biskupov Mariána Blahu, Karola Kmeťka a Jána 
Vojtaššáka bola epochálnou a historicky významnou udalosťou pre celé Slovensko bez 
ohľadu na vierovyznanie, ako to pri tejto príležitosti vyjadril správca Matice slovenskej 
evanjelik Jozef Škultéty. Pre slovenských katolíkov znamenala ukončenie takmer 
dvojročného provizória duchovnej správy a začiatok novej epochy života miestnych cirkvi 
pod vedením horlivých pastierov.    

História dokazuje, že prínos týchto 
biskupov bol veľmi významný, pretože v 
medzivojnovom období sa náboženský život 
zintenzívnil. Zakladali sa cirkevné školy. V roku 
1945, keď sa zoštátňovali Košickým vládnym 
programom, bolo ich okolo dvetisíc, z toho 
tisícdeväťsto patrilo Katolíckej cirkvi. Boli tu 
inštitúcie pre rôzne stavy – pre mládež, 
študentov. V tom čase vznikol internát 
Svoradov, vydávali sa katolícke časopisy pre 

každú skupinu, stavali sa kostoly, kultúrne domy. Títo biskupi boli určitým spôsobom 
takou hybnou silou v tomto období. 

Článok je ilustrovaný i návrhmi na poštovú známku, FDC,  pamätný list i príležitos-
tnú poštovú pečiatku od Mgr. art. Martina Schwarza.  

Ján Vallo 
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Kláštor Vorau v Rakúsku 
 
      Dňa 27.novembra 2020 vydala Rakúska pošta dve vianočné 
známky v nominálnej hodnote 0,85 €, a to s motívom vianočného 
stromčeka a na druhej známke je motív Narodenia Pána. 
      Tvorcovia známky Narodenie Pána čerpali námet pre 
vianočnú známku z augustiniánskeho opátstva Vorau, presnejšie z 
kláštornej knižnice a predstavujú nám vzácnu ukážku zo 
stredovekého bohoslužobného umenia. Motív Narodenie Pána je 
vyobrazený v iniciále Kódexu 259/1. Rukopis je časťou 
štvordielneho antifonára, zbierky liturgických piesní a nôt v latinčine. Dielo pochádza zo 
14.storočia a kláštor Vorau ho získal v roku 1435.  

      Svetoznáma baroková kláštorná knižnica Vorau s 
nádherným zariadením uchováva 40.000 kníh, z toho 415 
rukopisov z doby pred vynálezom kníhtlače, 179 inkunábul, 82 
starých tlačovín i básne z 12.storočia. Historická ľudová Biblia z 
roku 1476 v bavorsko-rakúskom nárečí, Vorauer Volksbibel, je 
od roku 2018 zapísaná do zoznamu Pamäte sveta UNESCO 
(Memory of the World), v oblasti vzácnych dokumentov. Tento 
zoznam UNESCO má rovnakú hodnotu ako zoznam Svetové 

kultúrne dedičstvo v oblasti kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO. 
      Augustiniánsky kláštor Vorau bol založený v roku 1163 s cieľom vytvoriť centrum 
modlitieb a vzdelanosti. Nachádza sa v srdci východného Štajerska. Jeho výhodná 
poloha lákala maďarských, slovinských, ale hlavne tureckých dobyvateľov. Po dobytí  
Konštantinopolu v roku 1453 osmanskými vojskami hrozilo nebezpečenstvo hlavne z 
východu. V kláštore bola zriadená zbrojnica, postavený vysoký obranný múr, bola 
vykopaná hlboká priekopa a postavený padací most so železnými mrežami. Keďže 
kláštor počas stáročí bol neustále v ohrození, musel slúžiť aj ako pevnosť. Dnes má 15 
veží, najviac zo všetkých kláštorov v Rakúsku.  
      V minulom storočí kláštor s bohatou knižnicou najprv obsadili nacisti, neskôr v roku 
1945 ho neľútostne ostreľovala Červená armáda. Kláštor bol značne poškodený, 
poškodené boli aj zbierky a zmizlo asi 5000 kníh. Barokový kláštorný kostol zo 17.sto-
ročia zostal nepoškodený. Patrí k najveľkolepejším v krajine. 

      Dnes kláštor opäť 
slúži mníchom, znovu sa 
stal centrom modlitieb a 
vzdelávania. Vzdeláva-
cie centrum, ktoré bolo 
otvorené v roku 1977, 
ponúka zaujímavé reli-
giózne podujatia a viac-
denné semináre. 
        Atraktívny motív 

známky na FDC Rakúska a odtlačku pečiatky z 28.6.2013 zobrazuje farebnú rytinu 
kláštorného komplexu z roku 1681.  

                                                                                                  Katarína Vydrová 
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Dante Alighieri – 700. výročie úmrtia 
 
     Dante Alighieri (1265–1321), vlastným menom 
Durante Alighieri, patrí k najslávnejším stredovekým 
básnikom a k najvýznamnejším predstaviteľom svetovej 
literatúry. 
        O jeho mladosti vieme pomerne málo. Narodil sa vo 
Florencii. Jeho otec bol právnik, ktorý zomrel keď mal 
Dante 9 rokov. Vo Florencii navštevoval jednu z rádových  
škôl (františkánsku alebo dominikánsku). V rokoch 1285–
1287 študoval v Bologni. Vedomosti z filozofie získal v Padove a neskôr počas 
vyhnanstva v Paríži, kde sídlila najslávnejšia univerzita v stredoveku,  
         Už ako mladý sa zapojil do politiky, ale aj do vojenských bitiek. Jeho kariéra rýchlo 
rástla a v roku 1300 sa stal priorom - najvyšším predstaviteľom florentského štátu. V roku 
1302 ho vypovedali z Florencie, neskôr odsúdili na smrť upálením. Bol prinútený odísť do 
vyhnanstva. Odvtedy Dante putoval po Taliansku, prebýval v Arezze, Verone, Padove a 
Bologni. Nakoniec v Ravenne, kde aj zomrel. 
        Najväčší stredoveký básnik napísal viacero traktátov, medzi nimi napríklad „O 
ľudovej reči.“ Ako prvý klasifikoval talianske dialekty a nastolil potrebu spisovného jazyka.  
      Najväčším a hlavným Danteho dielom je Božská komédia, epos napísaný v 
tercínoch. Jeho 100 spevov je rozdelených na tri časti Peklo, Očistec a Raj. Dielo je  o 
Danteho putovaní cez peklo, očistec až do nebeského raja. Peklom a očistcom sprevádza 
Danteho rímsky básnik Vergílius, ktorý stelesňuje symbol ľudského rozumu. V Raji ho 
sprevádza Beatrice a sv. Bernard, symboly nadpozemskej dokonalosti a Božieho 
zjavenia. Púť záhrobnými ríšami symbolizuje ľudský život od prvotného hriechu po 
vykúpenie. Stretnutia s hriešnikmi a blaženými tak slúži čitateľovi  ako príklad ako žiť, aby 
dosiahol večnú blaženosť.  
          Danteho Božská komédia je umelecky najdokonalejším zobrazením základných 
problémov stredovekého človeka. Zachycuje skutočný svet svojej doby a vynáša nad ňou 
súd podľa večných Božích zákonov.  
            V Raji Danteho sprevádzali, ako už bolo spomenuté, sv. Bernard a Beatrice. 
Beatrice bola dcérou bohatého Florenťana Portinariho, ktorú po prvý krát uvidel ako 9-
ročný na májových oslavách. Predpokladá sa, že sa ani nerozprávali. Dante vo svojom 
Raji venoval oslave sv. Františka z Assisi celý nádherný spev. Oslávil aj 
ranorenesančného maliara Giotta (1267–1337), ktorý sa preslávil freskami v Bazilike 
sv. Františka v Assisi. a označil ho za „otca maliarov“. Giotto zas namaľoval básnikov 
portrét na freskách v Palazzo del Podesta vo Florencii.  

           Taliansky renesančný maliar Sandro Botticelli (1445–1510), 
Florenťan, bol nadšeným obdivovateľom Danteho a už pred rokom 1481 
začal ilustrovať jeho Božskú komédiu. Kresby na pergamene sú dnes 
uložené vo Vatikánskej knižnici a v Berlíne. Sú to diela vysokej umeleckej 
hodnoty. Vatikánska poštová správa vydala v roku 1965 pri príležitosti 
700.výročia narodenia štyri známky Mi 477-480. Na prvej známke je  
Dante s vavrínovým vencom z Raffaelovej fresky Dišputa - stojí medzi 
celým radom cirkevných otcov sv. Tomášom Akvinským, sv. Bonaventurom. Na ďalších 
troch známkach sú ilustrácie Pekla (Inferno), Očistca (Purgatorio) a Raja (Paradiso). V 
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roku 2009 vyšla známka s kupónom, spoločné vydanie s 
Talianskom, na ktorej je ilustrácia Raja. Podobne ako 
vatikánska pošta, vydala v roku 1965 aj pošta Talianska 
sériu štyroch známok. Na prvej známke je Danteho 
busta, ktorá pochádza z Národného múzea v Neapole. 
Na ďalších (L.40) Dante v pekle plače nad svojim 
nepriateľom Farinatom z Uberti, na známke nominálnej 
hodnoty L.90 - sedem stupňov do očistca. Na známke 
L.130 je Dante v raji so sv. Petrom. Botticelli ilustrácie vytvoril pre svojho veľkého patróna 
Lorenza z rodu Medici.  
   Dante „Božskú komédiu“ písal niekoľko rokov a Peklo dokončil tesne pred smrťou. 
Bola preložená do mnohých jazykov. V roku 2019 Spolok svätého Vojtecha vydal Božskú 
komédiu v brilantnom preklade slovenského romanistu Jozefa Felixa a jeho žiaka básnika 
Viliama Turčányho, s unikátnymi vysvetlivkami a originálnymi  ilustráciami akademického 
maliara Jozefa Cipára. V roku 2020 toto jedinečné dielo získalo hlavnú Cenu Ministerstva 
kultúry SR v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Dante zomrel obklopený svojimi deťmi a vnúčatami. Pochovaný je v Ravenne a 
jeho kenotaf sa nachádza vo františkánskom kostole Santa Croce vo Florencii, ktorý je 
národným panteónom. Kenotaf tu má aj Michelangelo a ďalšie významné osobnosti. 

                                                                                                              Katarína Vydrová 
 

 
Vergílius – 2040. výročie úmrtia  

 
      V predchádzajúcom článku o Dantem sme čítali, že Danteho 
v jeho „Božskej komédii“ sprevádzal peklom a očistcom Vergílius. 
Kto bol Vergílius? 
      Publius Vergílius Maron (70–19 pred Kr.), rímsky básnik sa 
narodil v dnešnom Taliansku neďaleko Mantovy do skromných 
rodinných pomerov. Otec bol hrnčiar, avšak postupne zbohatol 
chovom včiel a skupovaním lesov. Vďaka tomu mohol Vergílius 
navštevovať školy v Cremone, Miláne a Ríme. 

      Do Ríma sa Vergílius presťahoval okolo roku 51 pred Kr. Podľa 
Suetonia mal vysokú a mohutnú postavu a pôsobil dosť neohrabane. 
Na vrchol rímskej spoločnosti sa dostal vďaka jeho geniálnej 
básnickej tvorbe, ktoré začal písať ako odplatu všetkým, ktorí mu 
nejako pomohli a ktorým bol za niečo vďačný. Takto si ho všimol 
Maecen, rímsky boháč, ktorého Vergílius oslávil v Spevoch roľníc-
kych. Maecen bol podporovateľom Augusta, prvého rímskeho cisára. 
Prostredníctvom Maecena sa Vergílius dostal do blízkosti cisára 
Augusta. Vergílius ako dvorný básnik ospevoval cisára Augusta a tak 
ešte aj dnes, 2000 rokov po smrti prvého rímskeho cisára Augusta sa 
čitatelia vo Vergíliových veršoch oboznámia o jeho činoch a dobe. 

      Mnohí si pamätáme Vergília ako autora slávneho eposu Eneida, o trójskom 
hrdinovi Eneovi. Je vlastenecký epos o 12 spevoch oslavujúci starobylosť rímskeho 
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národa a panujúceho cisára Augusta. Už krátko po vzniku eposu Vergíliove diela prenikli 
do rímskeho vzdelávacieho systému. Aj v stredoveku bolo dielo Vergília prijaté kresťan-
stvom, čítali ho sv. Hieronym, sv. Augustín, citoval ho vo svojich kázňach pápež 
sv. Gregor z Tours. Podobne pápež František citoval z Eneidy počas týchto pandemic-
kých dní. Viacerí kresťanskí učenci videli vo štvrtej ekloge predzvesť príchodu Krista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
       

Vergíliove diela čítal aj Napoleon, ktorý premenoval Mantovskú 
akadémiu na dnešnú Accademia Nationale Virgiliana. Renesančný 
maliar Raffael na freske „Parnas“ vo Vatikánskych sálach pápeža Júlia II. 
zvečnil Vergília vo vznešenom zbore vedľa Homéra, Danteho. Na ďalšej 
freske „Požiar v Borgu“  Raffael použil výjav z Vergíliovej Eneidy, keď 
hrdinský Eneas s otcom na chrbte uteká z horiacej Tróje (Taliansko, rok 
1960).  
      Vergíliove dielo sa dodnes používa na školách pri výučbe latinčiny 
a už v 16. storočí sa Vergíliove diela čítali na našich školách. Katolícky 
kňaz, básnik a národný buditeľ Ján Hollý preložil Eneidu do slovenčiny. V roku 1828 sa o 
vydanie diela postaral ostrihomský kanonik Juraj Palkovič. V roku 1981 bola Eneida 
vydaná v preklade Viliama Turčányiho.  
      V roku 19 pred Kr. Vergílius podnikol cestu 
do Grécka na miesta, ktoré opísal v Eneide. V 
Brundisiu ochorel a čoskoro zomrel. Z dnešného 
pohľadu sa nedožil vysokého veku, 51 rokov, ale v 

tej dobe patril 
medzi najstar-
ších. Pochova-
ný je v Neapole. Cisár Augustus sa postaral o posmrt-
né vydanie jeho vrcholného diela Eneidy. 
         Vatikánska poštová správa, pošta Talianska a 
San Marino v roku 1981 vydali známku k 2000. výročiu 
úmrtia rímskeho básnika Vergília.  

                                                                Katarína Vydrová  
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Poštový materiál - sv. Ján Pavol II. – Poľsko 2020 (2.polrok) 
 
 V našom bulletine Sv. Gabriel 3/2020 (104) bol sumarizovaný poľský poštový ma-
teriál z 1.polroku 2020, ktorý vyšiel na tému sv. Ján Pavol II. Dnes sumarizujem 2.polrok, 
aby ste mali prehľad, čo všetko Poľská pošta vydala pri príležitosti Roku sv. Jána Pavla II. 
 
- známky + FDC 
 
16.10. 2020: 100. výročie na-
rodenia sv. Jána Pavla II. – 
spoločné vydanie s Vatikánom 
- nominálna hodnota: 5 zl 
- autorka výtvarného návrhu: 
Agnieszka Sobczynska 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 210.000 známok 
- známka vychádza v malom 
tlačovom liste so 6 známkami 
a 6 kupónmi (2 x 3 rôzne) 
 
 
 
 
 
 

- príležitostné karty - dvojstranné (regionálny úrad pošty): 
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- príležitostné karty - jednostranné (regionálny úrad pošty): 
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- príležitostné poštové pečiatky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- obtlačky výplatného stroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spracoval JV 
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OKIENKO DO DÁVNEJŠEJ HISTÓRIE  
Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia 
III. časť 

 
Tretí diecézny biskup Biskupstva v Banskej Bystrici - Anton Martin Makay  
Tretím biskupom Banskobystrickej diecézy bol Anton Martin Makay, narodený 

24.2.1756 v Rožňave, zomrel 8.1.1825 v Sümegu. Študoval na gymnáziu v Rožňave, 
teológiu v Jágri (Eger). Tam pôsobil ako profesor latinčiny. V roku 1792 sa stal kanonikom 
a v roku 1809 v Jágri prepoštom. V roku 1816 bol menovaný titulárnym biskupom 
makarským. Dňa 7.8.1818 bol panovníkom Františkom menovaný za banskobystrického 
biskupa. Dňa 12.12.1818 menovanie potvrdil pápež. Banskobystrickým biskupom bol 
krátko, v rokoch 1819–1823.  

 
Predznámkový list adresovaný biskupovi Antonovi Makayovi 9.9.1822. List 

odoslaný z Bratislavy (Presburg) kaplánom Františkom Foglerom, ktorý biskupa informuje 
o zamýšľaní zvolania synody. Predznámková pečiatka (riadková) s domicilom 
PRESBURG sa používala na pošte v Bratislave od roku 1821. List je adresovaný do 
Svätého Kríža (Santa Cruce). Poplatok za prepravu vyčíslený rudkou v sume 8 (fl). 
Odosielateľ na adresnú stranu uviedol švabachom poznámky (žiaľ, bez rozlúštenia). 

Štvrtý diecézny biskup Biskupstva v Banskej Bystrici - Jozef Jakub Belanský  
  Štvrtým diecéznym biskupom bol Jozef Jakub Belanský, narodený 20.6.1769 v 
Kysuckom Novom Meste, zomrel 4.1.1843 vo Svätom Kríži. Biskupom bol v rokoch 1824–
1843. Jozef Belanský študoval na gymnáziu v Pešti a v Budíne. Filozofiu a teológiu 
študoval v Pécsi a vo Vácove. Dňa 12.5.1792 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako 
profesor biblistiky a cirkevného práva v Seminári vo Vácove. V roku 1802 sa stal 
kanonikom a v roku 1808 titulárnym opátom. V roku 1820 sa stal veľprepoštom 
katedrálnej kapituly v Nitre. Cisár František II. Jozefa Belanského 4.3.1823 vymenoval za 
banskobystrického biskupa, ale Primas Alexander Rudnay ho až 8.2.1824 vysvätil za 
biskupa. Jozef Belanský bol veľkým podporovateľom diecéznych inštitúcii, ktoré 
podporoval z vlastných prostriedkov. V Banskej bystrici založil materskú školu pre deti od 
dvoch rokov. Podporoval zakladanie ľudových škôl na Kysuciach. Vykonal renováciu a 
rozšírenie biskupskej katedrály v Banskej Bystrici. Podporoval literárne snahy 
slovenských kňazov. Z jeho podporou mohli vyjsť 4 zväzky - Básne Jána Hollého v 
rokoch 1941 a 1942. Biskup Jozef Belanský je pochovaný v biskupskej krypte vo Svätom 
Kríži.  
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Predznámkový list z 18.5.1833 je zaujímavý z hľadiska prepravy k adresátovi. List 
bol úplne vyplatený ako súkromný list (viď vyznačenie "Franco") Banskobystrický biskup 
sa nachádzal v Bratislave, preto odosielateľ pre úplnosť vyznačil cestu "per Neosolium", 
cez Banskú Bystricu do Posonii (Bratislavy. Dôležité sú aj poznámky odosielateľa priamo 
na adresnej strane listu a to "Ad proprios manus Episcopatus", čo znamená, že zásielka 
má byť doručená priamo do rúk biskupa. Okrem toho ďalšia poznámka "In stricte 
Officiossis" znamená, že zásielka je prísne úradná. Predmetný predznámkový list by bol 
pre exponát poštovej histórie vhodný len do časti, ktorá pojednáva o ručných 
poznámkach odosielateľa.  
  Stručne z obsahu listu: Farár z farnosti Svätého Andreja (pri Brusne), Ján 
Nepomuk Kontoš, kde bola poštová stanica zriadená až v roku 1843 (preto zásielka nemá 
pečiatku pošty), na žiadosť biskupa poslal správu o stave farnosti. Ospravedlňoval sa, že 
správu nemohol poslať v roku 1832, pretože situácia "Cholera calamitae" - teda cholerová 
kalamita či pandémia mu znemožnila skôr správu poslať. Mor zachvátil obec 6.6.1831, 
keď začali zomierať prví veriaci. Účinok moru bol zničujúci (decimae fatalite) a v čase 
smrti (in tempore mortem) mal mnoho výdavkov, pretože zomierali najchudobnejší, ktorí 
nemali ani na rakvu a on sám mal výdavky 68 florénov. Zásielka aj obsahom je 
zaujímavá.  

Otto Gáťa 
 
 

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

V nasledujúcich častiach vytvoríme priestor pre 
zadefinovanie a filatelistické doloženie prvkov súvisiacich s malou 
sakrálnou architektúrou. 

Kaplnka a božia muka (012)  
Kaplnky sa delia na interiérové (zvláštne miestnosti ako 

súčasť nejakého iného väčšieho objektu – kostola, hradu, školy, 
nemocnice, domova sociálnych služieb a pod.) a exteriérové. My 
svoju pozornosť upriamime na tie druhé, t. j. samostatne stojace 
malé sakrálne objekty vo voľnej prírode. Ich výskyt je pomerne 
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veľký a rôznorodý, čo umožňuje ďalšiu kategorizáciu napríklad podľa lokalizácie alebo 
veľkosti. Podľa lokalizácie môže ísť napr. o kaplnky prícestné, cintorínske, lesné, nad 
prameňom a pod. Ich charakteristickou črtou je vnútorný priestor do ktorého sa dá vojsť. 
Veľké kaplnky vyzerajú ako menšie kostolíky a sú určené na príležitostné bohoslužby. 
Vnútorný priestor majú prispôsobený liturgickým účelom a dokážu pojať okrem 
celebranta s asistenciou aj určitý počet účastníkov bohoslužieb. Vnútorný priestor 
stredne veľkej kaplnky väčšinou pojme celebranta s asistenciou, pričom ostatné 
zhromaždenie zostáva v okolitom voľnom priestore. Malé kaplnky sa vyznačujú iba 
malým vnútorným priestorom. Obvykle sa tam nachádza 
malý oltárik s obrazom alebo sochou a kľačadlo pre 
jednu osobu. Osobitným druhom malej sakrálnej 
architektúry je božia muka. Je to kamenná, murovaná 
alebo aj drevená stavba v podobe piliera alebo stĺpu. 
Obyčajne sa skladá z podstavca (základu), drieku 
a hlavice. Hlavica má tvar miniatúrnej kaplnky s jedným 
alebo viacerými malými výklenkami pre obrázky alebo 
sošky.  

Rotunda (013)  
Rotunda je sakrálna stavba s centrálnym (najčastejšie 

kruhovým) pôdorysom plniaca funkciu kostolíka, kaplnky alebo 
karnera (pohrebnej kaplnky – kostnice). Takéto stavby sa stavali 
najmä v období románskeho slohu. Na území Slovenska ich 
máme evidovaných približne 40. Asi polovica z nich už zanikla. 
Niektoré existujú v čiastočnej dispozícii ako rozšírené kostoly či 
kaplnky. Do dnešnej doby sa na svojom pôvodnom a úplnom 
pôdoryse zachovalo iba päť a to v Skalici, Šiveticiach, 
Prihradzanoch, Bíni a Bijacovciach. Stredoveké rotundy sú 
dôležitým dokumentom  procesu šírenia kristianizácie Európy. Preto je všetkých päť 
existujúcich rotúnd zahrnutých do pamiatkového fondu Pamiatkového úradu Slovenskej 
republiky a evidovaných v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
pod príslušným číselným kódom ako významné doklady historického vývoja a kultúry. 
V zmysle platnej legislatívy im patrí príslušná ochrana a starostlivosť zameraná najmä na 
zachovanie stavu (predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu), odborný dozor pri 
obnove, poradenstvo pri spôsobe využívania a podobne. Okrem toho slúžia na vhodnú 
a primeranú prezentáciu umu, tvorivosti a nábožnosti tu žijúceho obyvateľstva. V rámci 
propagácie a edukácie sa všetky menované rotundy stali námetom kreatívnych 
papierových vystrihovačiek pre následné vytváranie modelov v mierke 1:150. Dve rotundy 
sa objavili na poštových známkach – Skalica v rokoch 1967 a 2002, Šivetice v roku 2009. 
Možno aj ostatné tri sa raz dočkajú svojej filatelistickej prezentácie. 

Socha, súsošie, stĺp (014)  
Do skupiny malých sakrálnych objektov 

patria aj samostatne stojace  (väčšinou na 
podstavcoch osadené) exteriérové sochy a 
súsošia. Špecifické skupinu predstavujú 
stĺpovité súsošia, nazývane podľa charakteru a 
obsahu ako mariánske, trojičné alebo morové 
stĺpy. Mariánske stĺpy slúžia na oslavu 
a vyzdvihnutie Panny Márie ako Nepoškvrnenej 
Panny, ktorá svojim poslaním ako Bohorodička 
víťazí nad zlom spôsobeným zlým duchom. Ikonografické stvárnenie najčastejšie 
predstavuje na zemeguli stojacu a svätožiarou ozdobenú tehotnú ženu so zloženými 
rukami uprene hľadiacu k nebu. Pod nohami má hada, ktorému šliape na hlavu 



 22 

(Immakulata). Na vrchole trojičných stĺpov sa nachádza súsošie Najsvätejšej Trojice – 
Otec znázornený ako starší muž 
so žezlom a zemeguľou v rukách, 
Syn s krížom a Duch Svätý v po-
dobe holubice. Morové stĺpy sa 
stavali ako pamätníky na morové 
epidémie. Na svojich podstavcoch 
a driekoch majú zvyčajne reliéfne 
výjavy z priebehu a likvidácie infekčných chorôb.  

Ako samostatne stojace sochy sa vyskytujú napr. 
podobizne sv. Jána Nepomuckého (najčastejšie pri vodných 
tokoch a na mostoch), sv. Urbana (vo vinohradoch) a sv. Flo-
riána (ochrancu pred požiarmi). 

                                                                                        
              Ľubomír Kaľavský 

 
 

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

 
 Máme taktiež poľské príklady známok s náboženskými motívmi 
z prelomu 20.rokov 20.storočia. V roku 1915 boli pre Mestskú poštu vo 
Varšave pripravené známky (neboli dané do obehu), z ktorých jedna 
známka zobrazuje Žigmundov stĺp vo Varšave. Kráľ Žigmund III. Vasa 
je prezentovaný ako obranca Cirkvi s veľkým krížom v rukách. Známka 
s pretlačou bola uvedená do obehu po získaní nezávislosti v roku 
1918.  
 Ďalšie náboženské známky s pohľadom na Katedrálu Wawel vydala Poľská pošta 
v roku 1925. Ešte skôr sa na známkach Strednej Litvy objavila katedrála vo Vilniuse, 
Kostol svätej Anny a kaplnka Ostrá brána. Nemožno nespomenúť  známku s pohľadom 
na Mariánsky kostol vydanú Slobodným mestom Gdaňsk v roku 1924. Konkatedrálna 
Bazilika nanebovzatia Panny Márie, všeobecne známa ako Mariánsky kostol, je najväčší 
tehlový kostol na svete. Prvý murovaný chrám bol postavený v rokoch 1343–1361, finálnu 
podobu dostal po 159 rokoch od začiatku výstavby. Jednou z kuriozít baziliky je podlaha 
pozostávajúca z 512 náhrobných kameňov prominentných obyvateľov Gdaňska, ktorí tu 
sú pochovaní. Zobrazená známka pochádza zo série piatich výplatných známok z roku 
1932 zobrazujúcich pohľady na Gdaňsk a jeho okolie.  

  
 

V roku 1923 uviedla Talianska pošta do obehu pekné 
známky na pamiatku 300.výročia založenia Kongregácie 
„Propaganda Fide.“ Jedná sa o organizáciu Svätej stolice 
založenú v roku 1622 pápežom Gregorom XV., s cieľom šíriť 
kresťanstvo v oblastiach, kam sa zatiaľ nedostalo, a taktiež 
tam, kde je kvôli šíreniu heréz v ohrození. V roku 1988, už 
pod menom „Kongregácia pre evanjelizáciu národov,“ prijala 
kongregácia nové úlohy, ktoré jej zveril pápež Ján Pavol II.  Táto emisia bola vydaná aj 
pre vybrané talianske kolónie (Tripolitánia, Talianská Eritrea, Talianske Somálsko). 
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Stredná časť každej známky z tejto štvorznámkovej série má rovnaký motív, a to kresbu 
postavy Krista, ktorý káže davu. Okrem príslušných nápisov sú v hornej časti známok 
kartuše s vyobrazením pápeža Gregora XV. a postupne na jednotlivých známkach aj 
sv. Terezy, sv. Dominika, sv. Františka z Assisi a sv. Františka Xaverského. 
  

 
 
 
 
 
V rokoch 1924 a 1926 vydala Talianska pošta ďalšie dve série. 

Najprv v decembri 1924 pri príležitosti Svätého roku (Anno Santo) v 
roku 1925. Táto séria bola tiež pretlačená a použitá v talianských 
kolóniách, napr. v Talianskej Eritrei. Známky zobrazujú pohľady na 
štyri rímske kostoly (Bazilika Santa Maria Maggiore, Bazilika sv. Jána 
v Lateráne, Bazilika sv. Pavla a Bazilika sv. Petra) a scény otvárania a 
zatvárania Svätej brány pápežom.  
 Následne sa v roku 1926 dos-
tala do obehu krásna jubilejná séria 
k 700. výročiu smrti sv. Františka z 
Assisi. Františkánska séria bola 

vydaná taktiež v talianskych kolóniách (Kyrenaika, 
Tripolitánia, Talianská Eritrea). Za zmienku tiež stojí ďalšia 
séria z roku 1929 vydaná k 1400. výročiu založenia 
benediktínskeho kláštora v Monte Cassine z roku 529, a taktiež séria 

známok vydaná v roku 1931 pri 
príležitosti 700. výročia smrti 
sv. Antona Paduánskeho, zobra-
zujúca výjavy z jeho života.  
 V roku 1926 vydala Malt-

ská pošta sériu známok, v rámci kto-
rej sa nachádzajú aj dve s nábožne-
skou tematikou. Témou prvej je po-
hľad na sochu sv. Publiusa, rímske-
ho miestodržiteľa ostrova, ktorý sa 
po uzdravení svojho otca sv. Pavlom 
stal ochrancom kresťanov a prvým 
maltským biskupom. Pamätnú sochu 
vyrobil G. Valenti. Na druhej známke je zobrazená drevená plastika sv. Pavla apoštola, 
patróna ostrova, ktorej autorom je M. Gaf.  Tieto a aj ďalšie známky v sérii boli v roku 
1928 pretlačené nápisom “Postage and Revenue.” Námety týchto dvoch známok boli 
opätovne použité v ďalšej sérii vydanej v roku 1930 a taktiež boli zaradené aj do tzv. 
korunovačnej série s podobizňou kráľa Juraja VI., vydanej v roku 1937, obohatenej o 
známky s pohľadom na katedrálu v Mdine a katedrálu sv. Jána vo Vallette.  

 Salvádorská pošta v roku 1924 a Argentína vydávali 
známky so scénami pripomínajúcimi účasť kňazov v boji za 
nezávislosť. Salvádorská pošta vydala v roku 1926 známku s 
nápisom „conspiracion de 1811.“ Obsahom známky je tajné 
stretnutie 7 osôb, z ktorých sú štyria duchovní, čo možno spoznať 
podľa ich oblečenia. Na stene miestnosti je kríž. Téma známky 
súvisí s vypuknutím povstania proti španielskym monarchistom v 
roku 1811. Vedúcim povstania bol páter Jose Matias Delgado.  

 Všetko toto sú známky vybrané z najstaršieho obdobia filatelie a z prvých 
tridsiatich rokov 20. storočia. Neuviedol som žiadny iný filatelistický materiál. Tiež som 
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zatiaľ nespomenul anjelov menej známych než sv. Gabriel alebo sv. Rafael, resp. 
symboly neviditeľných bytostí, duchov, podporujúcich a slúžiacich Bohu, prezentovaných 
v nádherných obrazoch, ktoré jemne vyjadrujú ich ochranu. 
 Anjeli na známkach sa v tomto zmysle objavili už v roku 
1897. Prvú známku s anjelom vydala poštová správa Nového 
Južného Walesu. Je to štát v Austrálii, bývalé britské panstvo, 
preto sa v rohu známky nachádza aj portrét kráľovnej Viktórie. 
Známka zobrazuje scénu s anjelom starajúcim sa o dieťa v 
lone prírody pod hviezdnou oblohou. Pod obrázkom je nápis v 
angličtine - v preklade - „no najväčšia z nich je láska,“ čo je 
citát z „Hymnu na lásku“ sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom.  

Ďalšie známky s anjelmi vydala 
Rumunská pošta v roku 1906. Anjel 
strážny ochraňujúci orajúceho roľníka 
na známkach zo série vydaných pre 
generálnu výstavu v Bukurešti a anjel 
strážny, ktorý sa stará o chudobných a 
prináša im korunu. 

 Tiež som nespomenul budovy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
kostolov, ani zvony zavesené na slávu Božiu vyobrazené aj na 
poštových známkach. Za zmienku však stojí nezvyčajná kampanila 
(zvonica) baziliky sv. Marka v Benátkach. Benátčania ju nazývajú 
„paron de casa“ - pán domu, postavili ju od 9. do 12.storočia. Zvuk 5 
zvonov zavesených na veži zvolával veriacich k modlitbe, ale každý z 
nich s iným zvukom dával obyvateľom konkrétne signály. V roku 1745, 
po zásahu bleskom a predchádzajúcom poškodení zemetrasením, sa 
po celej výške veže vytvorila trhlina. Oslabenie konštrukcie spôsobilo jej 
zrútenie 14.júla 1902. Rekonštrukcia trvala 10 rokov a od roku 1912 ju 
využívajú hlavne turisti. Predtým slúžila ako maják, miesto stretnutia 
patricijov, ba dokonca ako astronomické laboratórium. V roku 1609 nainštaloval Galileo 
na lodžiu zvonice ďalekohľad, svoj vlastný vynález. Pri príležitosti opätovného 
odovzdania zvonice sv. Marka do užívania v roku 1912 vydala Talianska pošta dve 
známky znázorňujúce už prestavanú vežu . 
Pokračovanie v nasledujúcom čísle! 

autor textu Jerzy Duda, preklad Michal Ignaťák 
 
 

Kronika SV.GABRIELA 
 
- aj v tomto roku bolo viacero pekných vianočných pozdravov 
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- a opäť močenskí gabrielisti (dokončenie z minulého čísla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

NAŠI JUBILANTI: 
 V tomto roku oslávia resp. oslávili svoje okrúhle životné jubileá nasledovní členovia 

SSG: 
50 Veronika CHORVATOVIČOVÁ (3.12.); 
55 Igor SOKOLÍK, Martin (5.3.); Ľuba TARABOVÁ, Považská Bystrica (6.5.); 
60 Hana HAVELKOVÁ, Větřní, ČR (24.6.); Igor VESEL (27.7.); 
65 Miroslav BALUŠKA, Trnava (22.12); Ivo FOJTÍK, Kvetoslavov (7.9.); Stanislav 

ZÁHORŇACKÝ, Malé Lednice (11.11); Gabriela HORVÁTHOVÁ (21.3.); 
70 Gabriel ŠUTKA, Bratislava (24.1); Emil HORVÁTH (20.5.); 
75 Pavol MOŠAŤ, Topoľčany (25.10.); Viliam GAÁL, Košice (7.9.);  
80 Jaroslav MIHOLA, Mutěnice ,ČR (23.11); Anna BEDNÁROVÁ, Žilina (14.9.); 
81 Kamil JANKECH, Bardejovské Kúpele (1.1.); Michal KIŠŠIMON, Harmanec (20.5.);   
82 Bogdan MICHALAK, Poznaň, PL (20.7.); Ladislav VAČKO, Považská Bystrica 

(14.6.); František SRNÁK, Trnava (1.2.);  
83 Stanislav HELMEŠ, Bytča (29.4); Jozefína IGLÁROVÁ, Hlohovec (1.2.); Vladimír 

JANSA, Dolní Čermná, ČR (30.1.); Marián ŽÁK, Trenčín (27.3.); Stanislav 
MEŠŤAN, Šaľa (7.11); Gabriel PETRÁŠ, Krompachy (26.7); 

84 František TARABA, Považská Bystrica (4.10); 
86 Otto GÁŤA, Žilina (21.8.); Ivan STREŠKO, Nitra (13.1.); 
88 Jozef PAGAN, Banská Bystrica (2.11.);  

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

Za rok 2020 ostalo nezaplatených ešte 27 členských príspevkov (ev. čísla): 18, 37, 
53, 70, 74, 82, 84, 87, 92, 95, 102, 123, 125, 127, 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, 30, 40, 51, 59, 65, 66, 72, 75, 80, 85, 97, 99, 124, 126, 129, 134, 135, 137, 143, 
147, 149, 151, 156, 157, 162, 163, 171, 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 6.1.2021 

Ku dňu 6.1.2021 je celkový počet členov v SSG 102 (SR – 90, ČR – 8, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1, BRD – 1). 
 

******* 
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