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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

60.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel, 
 
ktoré sa uskutoční v sobotu 16.októbra 2021 v Trenčianskej Teplej v pastoračnom 
centre arcibiskupa Eduarda Nécseya (Štefana Straku 3/3) s týmto programom: 

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

materiálu) 
10.00  - privítanie a otvorenie  

- zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie 
- organizačné otázky a diskusia 

  11.30 -  výmena filatelistického materiálu 
 O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané. 
 V Trenčianskej Teplej sa stretáme už štvrtýkrát za sebou. Spôsobila to koronakríza 
(a dúfam, že koronakríza tentokrát nebude úradovať). Verím, že práve pre dobrú polohu 
obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa v hojnom počte 
a stretnutie bude vydarené. Ohľadom stretnutia sledujte aktuálne pandemické 
obmedzenia. Ak by sa stretnutie nemohlo uskutočniť v tomto termíne, tak na tom istom 
mieste to skúsime uskutočniť o nejaký týždeň neskôr – najneskôr do konca novembra (na 
internetovej stránke to oznámim minimálne 10 dní vopred).  
 Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.  
 Mapku Trenčianskej Teplej s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale 
bulletinu. 
 
 
 Milí priatelia! 
 
 Po troch mesiacoch dostávate do rúk ďalšie číslo nášho bulletinu Sv. Gabriel aj 
s pozvánkou na jesenné stretnutie. Politici nás už strašia, že zas sa všetko zavrie. 
Dúfajme, že v termíne stretnutia to ešte nebude zavreté a tak sa budeme môcť stretnúť a 
„pofilatelizovať“ (sledujte aktuálne našu webovú stránku).  
 V letnom období filatelia obyčajne trochu stagnuje. Aj ja osobne som sa snažil 
trochu oddýchnuť v Alpách či pri mori, no podarilo sa mi po dvoch rokoch opäť navštíviť 
i gabrielistov v Nemecku. Nikomu z nás roky neubúdajú a tak i nemeckí gabrielisti, ktorí 
ešte pred 15-20 rokmi boli super aktívni dnes už majú značne cez 80 i 90 rokov (mnohí 
už zomreli) a tak aktivita nemeckého Gabriela je dosť slabá. Počet členov klesol z asi 700 
na niečo vyše 100. Samozrejme, že pod vyššiu aktivitu sa podpísala i koronakríza.  
 V posledných dňoch som mal trochu viac práce s inauguráciou známky k návšteve 
pápeža Františka na Slovensku a vôbec i s organizovaním akcií súvisiacimi s návštevou. 
Dúfajme, že jeho pobyt na Slovensku bude pre veriacich posilnením vo viere a pre 
všetkých cestou k pokoju a jednote.  
 Toto číslo bulletinu okrem dvoch článkov (K. Vydrová a Ľ.Kaľavský) som 
„krvopotne“ zostavoval sám. Chcel by som vás všetkých poprosiť – píšte!!! Ešte i farebná 
tlačiareň mi odišla a tak v printovej forme máte trochu inú hlavičku (nemali náš 
písmenkový fond). Na prebale nájdete i pozvánku s programom filatelistickej výstavy 
jednorámových exponátov v Nitre. Tiež sa pripravujú ešte viaceré inaugurácie (Umenie, 
Vianoce, Klimčák) – snáď to pandémia umožní – sledujte našu webovú stránku.  
 Tiež by som vás chcel poprosiť skontrolujte si platbu členského a kto ešte nemá 
vyplatené, tak pošlite pani hospodárke alebo na účet. Z 2% daní sme toho roku získali 
zatiaľ 538,22€ - Pán Boh zaplať!  
 Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a verím, že o mesiac sa 
v Trenčianskej Teplej budeme môcť stretnúť v opäť hojnom počte. Teším sa na vás!  

Ján Vallo, predseda SSG 
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Aula Pavla VI. 
 

Vatikán si toto leto pripomenul celkom osobité výročie. 30.júla uplynulo 50 rokov od 
otvorenia Auly Pavla VI., známej predovšetkým ako miesta konania pápežských 
audiencií. V Ríme je známa aj ako Nerviho aula, podľa mena jej projektanta, ktorým sa na 
požiadanie pápeža Pavla VI. v roku 1964 stal architekt Pier Luigi Nervi. Podľa žiadosti 
pápeža malo ísť o veľkú sálu, ktorá bude slúžiť na pápežské audiencie, situovaná mala 
byť na okraji mesta Vatikán, na parcele medzi sakristiou Baziliky sv. Petra a Námestím 
sv. Petra. S prácami sa začalo o dva roky, teda v roku 1966 a slávnostné otvorenie auly 
sa konalo 30.júla 1971. 

Publicista Conny Cossa, ktorý napísal knihu o stavbách navrhovaných architektom 
Nervim, poukazuje predovšetkým na základnú ideu vychádzajúcu z pastorálnej koncilovej 
konštitúcie Gaudium et Spes pápeža Pavla VI., keď uvádza: „Nechcel nijakú klasickú 
poslucháreň, kam ľudia prídu, aby si niekoho vypočuli alebo videli, ale chcel akýsi 
umelecký priestor, kde bude možná komunikácia.“ Pre Pavla VI. bola táto stavba niečím 
veľmi dôležitým, predovšetkým jej umelecké hľadisko, pretože umenie je vlastne odrazom 
niečoho božského, prejavom chápania Boha, je modlitbou. Ako ďalej uvádza publicista 
Conny Cossa, architekt Nervi, ktorý bol o pár rokov starší než pápež, mal určite spoločný 
základ hodnôt a skúseností. Pier Luigi Nervi bol talianskou hviezdou na vtedajšej 
medzinárodnej architektonickej scéne. 

 
Aula, postavená zo železobetónu, pojme až 12 tisíc ľudí a jej parabolicky klenutý 

strop smeruje pozornosť publika k pódiu, na ktorom Pericle Fazzini vytvoril v roku 1977 
bronzovú sochu Vzkriesenia. Za ňou je situovaný veľký organ, ktorý v roku 1970 postavila 
firma Mascioni podľa projektu Raffaela Manariho pre organ Pápežského inštitútu Musica 
Sacra. Okrem audiencií sa v tomto monumentálnom priestore konajú od roku 2005 
Vianočné koncerty, ako aj koncerty na počesť pápeža pri rôznych významných 
príležitostiach. Za zmienku stojí aj technická zaujímavosť auly. V roku 2008 boli na 
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streche budovy nainštalované solárne kolektory, ktoré sú schopné pokryť minimálne 
štvrtinu energetických potrieb auly a okolitých budov, a tak sa v nej 26.novembra 2008 
konala prvá „ekologická” audiencia. 

 
 
 
Vatikánska pošta pri tomto jubileu 

vydala sériu štyroch celinových pohľad-
níc, kde sú postupne zobrazené: bron-
zová socha Vzkriesenia, časť okna s vitrážou, pohľad do priestoru haly a pohľad na 
strechu v pozadí so svätopeterskou bazilikou. Na známke je pápež sv. Pavol VI. postup-
ne v nominálnych hodnotách 1,10; 1,15, 2,40 a 3,00€. Pohľadnice vyšli v náklade 8.200 
sérií a sú balené v obale, na ktorom je umelecky zachytená budova auly. Ku dňu vydania 
bola používaná i príležitostná poštová pečiatka.  

spracoval JV 
 
 

Svätá Uršuľa  
 

      Svätá Uršuľa, starokresťanská svätica, 
patrónka manželstiev a učiteliek, žila v 
4.storočí.  
      Podľa legendy bola britskou princeznou, 
o ruku ktorej požiadal pohanský princ. 
Vyžiadala si trojročný odklad, počas ktorého sa 
mal oboznámiť s kresťanským učením a stať 
sa kresťanom. Vybrala sa s ním a so svojimi 11 
družkami do Ríma, kde ich prijal pápež. Dvaja 
rímski veľmoži, nepriatelia kresťanov, popudili 
proti nim hunského vodcu. Ten ich na spiatočnej ceste v Kolíne nad Rýnom prepadol a 
zavraždil. Legenda, že Uršuľu sprevádzalo 11000 panien vznikla mylným čítaním rímskej 
číslovky. 
       Iná verzia hovorí, že keď ich hunský vodca dostihol v Kolíne, panny povraždil a 
jedinú Uršuľu nechal nažive. Požiadal ju o ruku, ale keď ho odmietla, zastrelil ju šípmi. 
      Benátsky renesančný maliar Vittore Carpaccio (okolo 
1455–1526) bol maliarom obchodných bratstiev, ktoré medzi 
sebou súperili v oslavovaní svojich patrónov a dávali si maľovať 
výjavy z ich života. Tak vznikol cyklus veľkorozmerových 
Carpacciových obrazov na námet legendy o sv. Uršule. Inšpirácie 
čerpal z Legendy Aurea, ktorá vyšla roku 1475 v Benátkach v 
talianskom preklade. Dnes cyklus deviatich obrazov patrí k 
pokladom benátskej Gallerie dell´Accademie.  
      V roku 1972 Mongolská poštová správa v emisii „Benátske 
umenie“ vydala 7 známok, z ktorých na dvoch je výjav „Stretnutie 
snúbencov  a odchod pútnikov“ z cyklu o sv. Uršule podľa 
Carpaccia. Keďže skutočný obraz má rozmer 280x610 cm, 
tvorcovia známky rozdelili výjav na polovicu. Na ľavej strane princ 
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sa lúči s rodičmi, táto časť je na známke a na hárčeku 
je pravá strana obrazu, tam je  výjav stretnutie 
snúbencov. Sv. Uršuľa je zobrazovaná ako kráľovská 
dcéra v honosnom odeve a korunou na hlave. 
      Legenda o sv. Uršule bola prikrášľovaná 
stredovekými historikmi a je pozoruhodne vytrvalá. 
Uctievanie vzniklo v súvislosti s objavením ostatkov 
na starom cintoríne pri Kolíne nad Rýnom na základe 
videní sv. Alžbety zo Schönau v roku 1160. Jej kult 
šírili benediktíni a cisterciáni. V 16.storočí si ju vybrala 
sv. Angela Merici za patrónku nového rádu – 
Uršulínok. Vznik rádu pomohol šíriť legendu a kult 
sv. Uršule. Jej atribútmi sú šípy a lode. V liturgickom 
kalendári sa slávi 21.októbra. 

                                       Katarína Vydrová   
 
 

 

 52. medzinárodný eucharistický kongres - Budapešť 
 
 V dňoch 5.–12.9.2021 sa v Budapešti uskutoční 52. medzinárodný eucharistický 
kongres. Pôvodne mal byť o rok skôr, no pre pandémiu sa termín presunul.  

Medzinárodné eucharistické kongresy sú jedným z veľkých 
verejných podujatí Cirkvi, ktoré zdôrazňujú a zviditeľňujú význam 
Eucharistie v kresťanskom živote a cirkevnej praxi. Vznikli v roku 
1881 s cieľom osláviť Ježiša Krista reálne prítomného v Eucharistii 
a vydávať svedectvo o jeho nekonečnej láske k svetu. Tieto 
kongresy, vychádzajúc z eucharistického slávenia, podnietili v 
dejinách rozvoj kresťanských spoločenstiev, ktoré mohli odpove-
dať na očakávania ľudí a prispieť k budovaniu ľudskejšieho, 
spravodlivejšieho a pokojnejšieho sveta.  

Prvý medzinárodný eucharistický kongres sa konal vo francúzskom Lille v roku 
1881 (od 28. do 30.júna) z vôle pápeža Leva XIII. Za jeho pontifikátu sa konalo ďalších 
13 kongresov, počas pontifikátu Pia X. ich bolo 11, za jeho nástupcu Pia XI. ich bolo 9, a 
v období pontifikátu Pia XII. boli dva. V roku 1960, keď bol pápežom sv. Ján XXIII.,  sa 

medzinárodný eucharistický kongres 
konal v Mníchove v Nemecku. Pápež 
sv. Pavol VI. inicioval 4 svetové 
eucharistické kongresy: v Bombaji, v Bogote, v Melbourne a vo Philadelphii. Prvý zo 
siedmich kongresov počas pontifikátu svätého pápeža Jána Pavla II. sa konal v roku 
1981 v Lurdoch vo Francúzsku, v roku 1985 bolo hostiteľom tohto svetového cirkevného 
podujatia Nairobi, hlavné mesto Kene. O štyri roky to bolo mesto Soul v Južnej Kórei, 
nasledovala Sevilla v Španielsku, Wroclaw v Poľsku, v jubilejnom roku 2000 sa kongres 
konal v Ríme a posledným eucharistickým kongresom za pontifikátu Jána Pavla II. bol 
mexický v meste Guadalajara roku 2004. Za pontifikátu Benedikta VI. v roku 2008 sa 
konal v Kanade, v meste Quebec a  50. medzinárodný eucharistický kongres v roku 2012 
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v Írskom Dubline. Posledný – 51.medzinárodný eucharistický kongres – bol už za 
pontifikátu pápeža Františka v roku 2016 na 
Filipínach v meste Cebu.   

Maďarsko už hostilo pamätný medzi-
národný eucharistický kongres v roku 1938 v 
Budapešti. Po osemdesiatich troch rokoch 
sa bude eucharistický kongres konať opäť na 
tomto mieste, no v úplne iných historických a 
spoločenských podmienkach.  
  Maďarsko má hlboké kresťanské ko-
rene. Prvý uhorský kráľ, svätý Štefan (1000-
1038), priviedol maďarský ľud do spoločne-
stva kresťanských národov Európy. Práve 
rod Arpádovcov, ktorý bol jednou zo stredovekých panovníckych dynastií, obohatil 
Katolícku cirkev o nemalý počet svätcov: no nechýbajú ani novodobí mučeníci, ktorí 
obetovali svoj život za druhých. Kresťanská viera, vytrvalosť, poučenie a príklad predkov 
posilňovali maďarský národ v búrlivých časoch. Aj dnes platí výrok: „Naša minulosť je 
našou nádejou, našou budúcnosťou je Kristus“.  

Maďarsko usporiadalo naposledy medzinárodný eucharis-
tický kongres v roku 1938 a jeho témou bolo: „Eucharistia, 
vinculum caritatis (Eucharistia, puto lásky)“. Vtedajší svet bol 
poznačený veľkými napätiami a túžba po mieri bola mimoriadne 
silná, pretože – ako sa zdalo – neodvratne hrozilo nebezpečne-
stvo rozpútania novej vojny. V hymne kongresu veriaci spievali 
slová, ktoré sú aj dnes aktuálne: „Pane, zjednoť v mieri všetok 
ľud a všetky národy!“. Záverečná omša s procesiou za účasti pol 
milióna ľudí sa stala istým druhom manifestácie za mier medzi 
národmi a proti bezprostredne sa blížiacej hrozbe vojny.  

Ani to však nedokázalo odvrátiť druhý svetový konflikt, 
ktorý priniesol Maďarsku utrpenie a obete. Od konca vojny boli potom kresťania štyridsať 
rokov prenasledovaní a gniavení komunistickou diktatúrou: rehoľné rády a kongregácie 
boli zrušené, mnohí kňazi a veriaci boli odvlečení do pracovných táborov alebo uväznení, 
neustále šikanovanie a utláčanie zo strany režimu, ktorý sa vyhlasoval za ateistický, 
poštátnenie katolíckych škôl s výnimkou ôsmich lýceí, zákaz praktizovať náboženský 
život, útek státisícov ľudí do zahraničia. Viera a kresťanské hodnoty prežívali v 
katakombách a odovzdávali sa novým generáciám v spoločenstvách pôsobiacich v 
tajnosti. Počet praktizujúcich veriacich prudko poklesol, pričom dve alebo tri generácie 
vyrastali bez akejkoľvek náboženskej výchovy. Tam sú korene rozšírenej náboženskej 
nevedomosti, ľahostajnosti k viere, a neraz aj určitej nevraživosti voči Cirkvi: je to 
dôsledok niekoľko desaťročí trvajúcej proticirkevnej propagandy. 

Po „oslobodení“ a zmene režimu v roku 1989 sme boli v Maďarsku svedkami 
nového rozkvetu náboženského života. Návrat k demokracii umožnil znovuotvorenie 
katolíckych škôl – materských škôl, základných škôl, lýceí i katolíckej univerzity, ako aj 
cirkevných škôl iných kresťanských vierovyznaní. V politike i legislatíve sa znovu objavili 
niektoré kresťanské hodnoty. Mnohé kostoly boli znovu otvorené pre bohoslužby, 
postavili sa nové chrámy a kresťanské spoločenstvá všetkých vierovyznaní dostali 
čiastočné materiálne odškodnenie. Rôzne formy zasväteného života obnovili svoju 
činnosť s novou silou, po celej krajine sa rozšírila služba Charity a rastúci počet laikov sa 
aktívne zapojil do života spoločenstiev a farností. 

Avšak od roku 1989 sa za uplynulých tridsať rokov mnohé veci zmenili v 
negatívnom zmysle. Podobne ako v ostatných postkomunistických krajinách, aj v 
Maďarsku došlo k oslabeniu náboženského života a života viery. Na príčine je 
sekularizácia, laicizácia, túžba po materiálnom blahobyte, relativizmus, agnosticizmus. To 
viedlo k zvýšeniu priemerného veku veriacich a klesol aj počet praktizujúcich veriacich: z 
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desiatich miliónov Maďarov sa na nedeľnej omši zúčastňuje 7 až 10% veriaceho 
obyvateľstva. Kríza zasiahla aj rodinný život a kňazské i rehoľné povolania, pretože je 
dosť ťažké evanjelizovať svet mladých. Aj prítomnosť Cirkvi v spoločnosti má čoraz 
menšiu účinnosť, hoci je tu stále čoraz viac dospelých hľadajúcich, ktorí sa obracajú na 
kresťanské spoločenstvá, aby tam našli odpovede na základné otázky života. 

Príprava a slávenie Medzinárodného eucharistického kongresu v roku 2021 
poskytuje katolíkom i tým, ktorí sú im blízki či už vďaka kultúrnemu dedičstvu alebo 
priateľským vzťahom, mimoriadnu príležitosť spoločne sa prejaviť pred spoločnosťou a 
otvorene vydať svedectvo o svojej viere. Naozaj, dnešný človek – ako povedal Pavol VI. – 
„počúva skôr svedkov ako učiteľov, a ak počúva učiteľov, to preto, že sú svedkami“. 

Medzinárodný eucharistický kongres sa tak stáva pre katolíkov príležitosťou na 
posilnenie viery a zdieľanie nádeje, života a radosti s tými, ktorí kráčajú po tej istej ceste, 
vychádzajúc z eucharistického prameňa vzkrieseného Pána. 

Vďaka účasti na Eucharistii sa utvrdzuje viera veriacich, obnovuje sa ich 
kresťanská identita, prehlbuje sa ich spoločenstvo a jednota s Kristom a s bratmi. 
Kresťania, žijúci v spoločnosti, v ktorej panuje diktatúra relativizmu, tak môžu pred 
svetom vydávať svedectvo o Pravde, a to so vztýčenou hlavou, odvážne a s pokojom, s 
láskou a miernosťou podľa Kristovho príkladu. 

Okrem toho je medzinárodný eucharistický kongres príležitosťou k posilneniu 
dialógu medzi kresťanmi v istote, že je viac vecí, ktoré nás spájajú, než tých, ktoré nás 
rozdeľujú. Pod vedením Ducha Svätého sa môžeme vzájomne počúvať a chápať, aby 
sme vyriešili otvorené otázky a v pravde hľadali cesty do budúcna. Iba spoločné 
svedectvo veriacich totiž dokáže ponúknuť neveriacim dobrú zvesť o spáse. 

Kongres sa kerygmou obracia na všetkých ľudí akéhokoľvek stavu a sociálneho 
postavenia, ktorí hľadajú Boha. Táto kerygma, prvotné evanjeliové ohlasovanie znie: Boh, 
prameň všetkého života, miluje bezvýhradne každé svoje stvorenie. Preto nám poslal 
svojho Syna Ježiša, ktorý sa v lone Panny Márie stal človekom. Svojimi slovami a svojím 
posolstvom, svojou smrťou a vzkriesením (svojou Paschou) zničil naše hriechy a 
pôsobením Ducha Svätého žije natrvalo vo svojej Cirkvi. Kto sa slobodne rozhodne od-
vrátiť sa od zla a prijme Krista ako svojho Spasiteľa, krstom vstupuje do veľkej rodiny vy-
kúpených a buduje veľké spoločenstvo Božích detí. 

Eucharistickým kongresom na celosvetovej 
úrovni vzdáme vďaku a slávu Kristovi, lebo On 
jediný je schopný darovať život. Modlime sa, aby 
radosť, ktorá prýšti z eucharistického prameňa, 
mohla zažiariť nielen v celom Maďarsku, ale aj v 
krajinách strednej Európy, ba v celej Európe i na 
celom svete. Všetci tak môžeme nájsť si chvíľu 
duchovnej obnovy, nové nasmerovanie podľa 
evanjelia, iskru viery, ktorá premáha neistotu, svetlo 
nádeje pre tých, ktorí sú smutní, trochu lásky na 
prekonanie osamelosti a odlúčenia. 
 Mottom kongresu sú slová z 87. žalmu: „V 
tebe sú všetky moje pramene“. A toto sa odzrkadlilo 
i v loge, ktoré je symbolom Eucharistie ako prameňa 
živej vody. Prameň sa delí na štyri vetvy, ktoré 
symbolizujú štyri rajské rieky a šírenie Dobrej zvesti 
do sveta prostredníctvom štyroch evanjelistov. Jeho 
voda sa vlieva do rieky, znázornenej ako vlna, 
pripomínajúca neustálu evanjelizačnú činnosť Cirkvi. 
Tak ako Dunaj preteká a spája rôzne krajiny a národy, 
tak aj Eucharistia spája kresťanov rôznych kultúr a 
jazykov európskeho kontinentu v bratstve Božích detí.  

spracoval JV 
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Kardinál Stefan Wyszynski (1901-1981) 
 
Kardinál Stefan Wyszyński bol po sv. Jáno-

vi Pavlovi II. najvýznamnejšou osobnos-
ťou poľskej cirkvi v 20.storočí. V 50.rokoch bol 
väznený. Ako poľský prímas, arcibiskup Varšavy 
a Gniezna hrdinsky vzdoroval komunistickému 
režimu a bol významným obrancom ľudských práv 
a ľudskej dôstojnosti. Poliaci mu dali titul „prímas 
tisícročia“. Prímasom bol 33 rokov, od roku 1948 
až do svojej smrti v máji roku 1981. Sv. Ján 
Pavol II. ho nazval „dobrým pastierom“. 

Pápež František uznal jeho hrdinské cnosti v roku 2017 a v roku 2019 bol 
potvrdený zázrak na jeho príhovor – uzdravená bola mladá žena postihnutá rakovinou 
štítnej žľazy. Blahorečenie sa malo pôvodne uskutočniť 7.júna minulého roku, no 
z dôvodu pandémie bolo odložené a bude vo Varšave 12.septembra 2021. 

Stefan Wyszyński sa narodil 3. augusta 1901 v severovýchodnej oblasti Poľska 
(Mazowsze) v obci Zuzela. V tom čase Poľsko na mape Európy nebolo a jeho rodisko 
bolo čiastkou cárskeho Ruska. Hoci jeho rodina mala šľachtické korene, rodičia 
neoplývali nijakým veľkým majetkom a žili zo skromného zárobku otca, ktorý bol farským 
organistom. Mladý Štefan vyrastal v rodinnom prostredí, kde láska k Bohu a k národu boli 
tak samozrejmými vlastnosťami človeka ako dýchanie. Tam pod cudzím panstvom si 
osvojil hlbokú vieru s osobitnou úctou k Matke Božej Čenstochovskej a pevnú 
nepoddajnosť príslušníka národa bez vlastného štátu. Už v útlom veku prejavoval 
nevšedné intelektuálne schopnosti, akoby bol predurčený pre mimoriadne úlohy 
v náboženskom a spoločenskom dianí svojho národa.  

Keď mal deväť rokov, 
zomrela mu matka, ktorá mu 
od detských rokov vštepovala 
do duše zápal pre duchovné 
povolanie. Otec - vdovec 
pokračoval povzbudzovať ho 
v tomto duchu a v roku 1912 
mu umožnil pokračovať v štú-
diách na strednej škole, najprv 
vo Varšave, potom na jezuit-
skom lyceu v Lomže a od roku 
1916 v seminári vo Włocławe-
ku. Tu dňa 3.augusta 1924 pri-
jal kňazskú vysviacku z rúk 
biskupa Owczareka. Po vy-
sviacke pokračoval v štúdiách 

a v roku 1929 bol promovaný za doktora cirkevného práva na Katolíckej univerzite 
v Lubline. Po krátkom študijnom pobyte na západoeurópskych univerzitách pôsobil ako 
profesor na biskupskom seminári vo Włocławeku. 

V septembri 1939 Nemecko napadlo Poľsko a rozpútalo II. svetovú vojnu. 
K nacistickému útočníkovi sa pripojil z východu Sovietsky zväz a po troch týždňoch bojov 
víťazní agresori si rozdelili porazené Poľsko medzi sebou. Z toho, čo po deľbe ostalo, 
vytvorili tzv. generálny gubernát pod nemeckou správou. Život pod cudzou okupáciou bol 
veľmi ťažký a prejavov odporu a odboja pribúdalo. V popredí odporu stála Katolícka 
cirkev. Tisíce kňazov a rehoľníkov bolo za svoju účasť v odboji uväznených a 
popravených. Profesor Wyszyński unikol tomuto údelu len preto, že ho v roku 1940 jeho 
biskup Michal Kozal upozornil, aby bol obozretnejší a opatrnejší, pretože za daných 
okolností bude Cirkvi a národu osožnejší na slobode, ako vo väzení. A preložil ho 
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z Wloclaweka na faru do Laski, neďaleko Varšavy. Tragickým svedectvom katolíckeho 
odporu proti nacistickej okupácii je aj tých 1811 hrdinských poľských kňazov, ktorí 
zahynuli v nacistických koncentračných táboroch. Medzi nimi bol aj Wyszyńského biskup 
M. Kozal. V prvých augustových dňoch 1944 celonárodný odpor sa vynoril v podobe tzv. 
varšavského povstania, ktoré však Nemci – za pasívneho prizerania vojska Červenej 
armády – kruto potlačili. V tejto povstaleckej armáde ako poľný kaplán slúžil aj Stefan 
Wyszyński pod krycím menom Radwan. 

V roku 1945 sa skončila vojna a s ňou i utrpenie, ktoré ju sprevádzalo. Nenastal 
však opravdivý mier a nenasledoval pokojný rozvoj duchovného a spoločenského života. 
Poľsko sa síce zbavilo nemeckej okupácie, ale dostalo sa pod sovietsky vplyv, ktorý bol 
rovnako nebezpečný ako ne-
mecká okupácia. Boj s ne-
priateľmi Cirkvi pokračoval. 
Do tohto zápasu o dušu 
národa vstupovalo Poľsko 
pod zástavou katolicizmu a 
vlasteneckého nacionalizmu. 
Aj tu v popredí zápasu stála 
Katolícka cirkev, v ktorej kľú-
čová úloha dopadla na rame-
ná agilného kňaza a neskôr 
biskupa Stefana Wyszyńské-
ho. Po skončení vojny sa 
Stefan Wyszyński vrátil do 
Włocławeku, kde ako rektor 
usilovne obnovoval činnosť 
zruinovaného seminára, organizoval náboženský život mesta a popri tom pôsobil ako 
redaktor katolíckeho týždenníka. Neohrozene hájil a bránil práva a záujmy veriaceho 
ľudu, ktorý bol v tom čase vystavený útokom a nástrahám komunistickej ateistickej 
ideológie. Dňa 25.marca 1946 ho pápež Pius XII. ustanovil za biskupa diecézy Lublin. Aj 
tu prejavil svoju pevnosť, obratnosť a pastorálnu horlivosť. A preto, pre tých, čo ho 
poznali, nebolo nijakým prekvapením, keď sa v roku 1948 po smrti kardinála Augustína 
Hlonda (22.októbra 1948), Stefan Wyszyński stal jeho nástupcom ako arcibiskup 
Hnezdna a Varšavy a prímas Poľska. O štyri roky neskoršie ho Pius XII. kreoval za 
kardinála. Na ilustráciu, ako sa k tomu všetkému stavala poľská vláda, stačí uviesť, že 
keď kardinál požiadal príslušné úrady o vydanie pasu a povolenie vycestovať do Ríma 
(kde by ceremoniálne prijal vymenovací dekrét a kardinálsky klobúk), jeho žiadosť bola 
zamietnutá.  
 V rokoch 1948-1953 boli úradné proticirkevné zásahy v Poľsku – podobne ako aj u 
nás – veľmi kruté. Cirkevné školy a majetky boli zhabané, náboženské organizácie 
rozpustené, mnohí kňazi a rehoľníci uväznení. Komunistický režim chcel, aby biskupi a 
klérus sa stali poslušnými nástrojmi vládnej moci a pomáhali pretvoriť Rímskokatolícku 
cirkev a jej veriacich na sluhov a slúžky štátu. V tomto očakávaní sa vláda stretla 
s pevnou nepoddajnosťou hierarchie. Keď nátlak a prenasledovanie dosiahli svojho 
kritického bodu, kardinál Wyszyński adresoval zlomyseľným prenasledovateľom list, ku 
ktorému sa všetci poľskí biskupi pripojili svojimi podpismi. V liste jasne a dôrazne píšu, že 
pokladajú všetky proticirkevné opatrenia za nezákonné, protiviace sa poľskej ústave a 
preto ich neuznávajú. Vládna moc reagovala na tento principiálny postoj katolíckeho kléru 
tak, že dňa 25.septembra 1953 uväznila kardinála a držala ho vo domácej väzbe celé tri 
roky! Prenasledovanie sa stupňovalo, ale ani kňazstvo, ani veriaci ľud sa nedali zlomiť. 
Komunistom sa nepodarilo rozložiť jednotu katolíckej masy. 

Určitou nevýhodou poľských komunistov v tomto zápase bolo aj to, že bojovali 
nielen proti Cirkvi, ale aj medzi sebou. V poľskej komunistickej strane sa totiž vytvorili dve 
frakcie: radikálne pro-sovietske krídlo a miernejšia skupina, ktorá aspoň čiastočne brala 
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ohľad aj na národne cítenie obyvateľstva. Pro-sovietska skupina, ktorú viedol prezident 
Bolesław Bierut, mala podporu Moskvy a v januári 1949 odstránila z vedúcich funkcií 
Władysława Gomułku a jeho stúpencov. Gomulka bol vylúčený zo strany a uväznený. 
Prezident Bierut zomrel v marci 1956 a prvým tajomníkom strany sa stal Eduard Ochab. 
Ale medzitým zomrel aj Stalin a v roku 1956 Nikita Chruščov v svojej povestnej rečí proti 
“kultu osobnosti” denuncoval Stalina ako tyrana a despota. Nasledovalo obdobie 
destalinizácie nielen v Sovietskom zväze, ale aj v satelitných štátoch. Táto kampaň proti 
kultu osobnosti vyvolala prejavy rozhorčenia, ktoré vyústili do protikomunistického 
povstania vo východnom Nemecku a v Maďarsku. Nebezpečné revolučné vrenie 
prebiehalo aj v Poľsku. Vyhliadky ozbrojeného povstania boli také hrozné, že aj 
dogmatickí mocipáni vo Varšave a v Moskve mali z nich strach. V obavách o budúci 
vývoj, rehabilitovali Gomulku a čakali od neho, aby ratoval situáciu. Gomulka si uvedomil, 
že jediným jeho „spojencom“, s ktorým sa bude môcť predísť krviprelievaniu, je Katolícka 
cirkev. Obrátil sa na kardinála Wyszyńského – ktorý tiež bol len nedávno prepustený 
z väzenia – a žiadal ho o pomoc. Kardinál súhlasil, ale súčasne predložil podmienky: 
pevná záruka náboženskej slobody so všetkými praktickými dôsledkami, dôsledná odluka 
Cirkvi od štátu v tom zmysle, že štát nebude v ničom zasahovať do činnosti Cirkvi a – 
pokiaľ ide o voľby a menovania biskupov – toto bude výlučným právom Cirkvi. Władysław 
Gomułka tieto požiadavky prijal a v tomto zmysle bola potom dňa 8.decembra1956 
podpísaná dohoda, ktorú Gomulka (a jeho nástupcovia: Edward Gierek a Wojciech 
Jaruzelski) dodržiavali, aj keď im to určite nebolo po vôli. Od toho dňa postavenie Cirkvi 
v Poľsku sa postupne upevňovalo a komunistická tyrania strácala aj tú – na ozbrojenej 
moci založenú – autoritu, ktorú dovtedy mala. 

 

A tak, kým Cirkev na Slovensku prežívala katakombálnu existenciu, katolíci 
v Poľsku mali svoju univerzitu, svoje vydavateľstvá, svoje časopisy, prístup do 
rozhlasu…, mali pravidelné – i keď relatívne obmedzené – styky so zahraničím a pod. 
Tak sa mohlo stať, že v Poľsku sa vysviacali kňazi slovenskej tajnej cirkvi, cez Poľsko 
prichádzala na Slovensko náboženská literatúra atď. Poľsko predstavovalo oázu 
náboženského života na suchej púšti socialistického impéria. To všetko bolo vo veľkej 
miere zásluhou kardinála Wyszyńského. 

Po roku 1956 kardinál Wyszyński bol v Poľsku všeobecne 
uznávaný za najvyššiu autoritu: otvorene utláčanými a mlčky aj 
utláčateľmi. Toto postavenie vyžadovalo veľkú diplomatickú 
opatrnosť a zručnosť: udržiavať v národe vieru, nádej a 
nepoddajnosť, a zároveň krotiť vášne, ktoré by mohli viesť k takým 
výbuchy odporu a nespokojnosti, aké by mohli vyprovokovať 
vojenský zásah zo strany Moskvy. Vo všetkých krízových 
situáciách vždy stál na strane utláčaných; či to bolo počas 
študentských nepokojov v roku 1968, alebo pri štrajku robotníkov 
v roku 1970, alebo pri legendárnom masovom proteste 
v lodeniciach v Gdansku v roku 1976, kde si robotníctvo vynútilo 
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nezávislé odbory (Solidarność), alebo pri zrode vidieckej stavovskej organizácie (Wiejska 
Solidarność) v roku 1980.  

V lete 1958 kardinál Wyszyński pozval do Varšavy 
mladého 38-ročného teológa Karola Wojtyłu a oznámil mu, že 
bol menovaný za pomocného biskupa do Krakova. Tu začína 
príkladná spolupráca, ktorá sa naplno rozvinula po smrti 
krakovského arcibiskupa Eugeniusza Baziaka, v roku 1962, keď 
sa jeho nástupcom stáva Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, ktorý bol 
dovtedy známy ako “pravá ruka” kardinála Wyszyńského, sa 
teraz stáva jeho najbližším spolupracovníkom. Dvojica 
Wyszyński i Wojtyła (W+W) postupne začína hrať úlohu, ktorá 
presahuje úzke poľské hranice a dostáva svetové rozmery. V 
októbri 1978 bol Wyszyńského priateľ a spolupracovník Karol 
Wojtyła zvolený za pápeža. Bol to historický prelom v dejinách 
20.storočia. Ako pápež Ján Pavol II. mohol naplno zužitkovať 
skúsenosti svojho učiteľa i svoje vlastné. Pod jeho vedením Vatikán stál v popredí zápasu 
za ľudské práva, za spravodlivosť, za Európu, ktorá – vo veľkej miere jeho zásluhou – 
dnes už „dýcha oboma stranami pľúc“. Ján Pavol II. úspešne voviedol Cirkev do 
3.tisícročia, lebo kráčal tou cestou a bol motivovaný tými ideami, ktorými bol vedený jeho 
učiteľ a spolupracovník kardinál Wyszyński. Dňa 13.mája 1981 sa pápež Ján Pavol II. stal 
obeťou zákerného atentátu. Kardinála Wyszyńského našla táto udalosť na nemocničnom 
lôžku. Jeho životopisec uvádza, že keď dostal smutnú zvesť o atentáte na pápeža, 
zbožne zavzdychal, aby si ho Pán Boh povolal, ale aby zachoval pri živote jeho ťažko 
raneného priateľa. Boh vypočul jeho prosbu. Zomrel 28.mája 1981. Pápež Ján Pavol II. 
sa zo zranenia zotavil a dožil sa pádu komunizmu v Európe a odstránenia „železnej 
opony“, ktorá neprirodzene rozdeľovala Európu na dva nepriateľské bloky. 

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

Nie je kostol ako kostol. Aj v rámci jednej konfesie (napr. v katolíckom prostredí) 
je každý iný. Neexistujú dva rovnaké kostoly, každý je po architektonickej stránke 
originálom. Predsa však môžeme nájsť spoločné prvky, ktoré ich môžu do určitej miery 
typovo zjednotiť, či už podľa pôdorysu alebo celkového vzhľadu. Pôdorysy tradičných 
historických kostolov sú pozdĺžne alebo centrálne, moderné upútajú netradičným 
vonkajším vzhľadom. 

Kostol pozdĺžneho (bazilikálneho) typu (021) 
Ak chceme rozprávať o podobe a význame 

baziliky ako kresťanského chrámu, musíme si 
uvedomiť dva rôzne pohľady – architektonický 
a kánonický. Po stránke architektonickej sú za 
baziliky považované chrámy postavené na 
predĺženom (pozdĺžnom) pôdoryse, ktoré majú 
viac lodí, pričom hlavná (stredná) loď prečnieva 
nad bočnými a má svoje vlastné okná. V prípade 
že tieto okná absentujú a presvetlenie hlavnej 
lode je len prostredníctvom okien bočných lodí, 

ide o takzvanú pseudobaziliku. Ak sú vedľajšie 
lode rovnako vysoké ako hlavná loď (alebo je 
len jedna loď), hovoríme o halovom alebo 
sieňovom type kostola. Špeciálnym typom sú 
dvojloďové kostoly zaklenuté na stredové 
piliere. Všetky spomenuté varianty v najširšom 
slova zmysle sú po architektonickej stránke 
považované za kostoly pozdĺžneho alebo bazilikálneho typu.  

Kostol centrálneho typu (022) 
Základom kostola centrálneho typu 

je pôdorys, ktorého podoba vychádza 
z centrálnych geometrických obrazcov. 
Najčastejšie je to kruh, štvorec, rovnora-
menný kríž a polygón (mnohouholník). 
Alebo ide o súmernú zostavu týchto 
obrazcov z ktorých môže vzniknúť na-
príklad kvadrilob (štvorlist zostavený zo 
štyroch kruhov respektíve štyroch oblú-
kov s centrálnym štvorcom a podobne). 
V niektorých prípadoch môže ísť o pôdo-

rysy v tvare hviezdy s rôznym počtom cí-
pov. Kostoly centrálneho typu sú obľúbené 
najmä v oblastiach kresťanského východu 
(orientálna ortodoxná cirkev, pravoslávna 
cirkev, východná katolícka cirkev; v štátoch 
ako napríklad Ukrajina, Rusko, Bielorusko, 
Bulharsko, Rumunsko, Arménsko, Grécko, 
Turecko). Za prototyp centrálneho chrámu 
sa považuje Chrám Svätej Múdrosti (Hagia Sofia) v Istanbule 
s mohutnou kupolou nad pôdorysom štvorca.  
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Netradičné kostoly (023) 
Pri projektovaní a stavbe mnohých 

moderných a postmoderných kostolov je 
pozornosť architektov a staviteľov zame-
raná skôr na kreativitu a výnimočnosť ako 
na tradíciu. Prejavuje sa to jak v pôdorys-
nej tak v celkovej vonkajšej a vnútornej 
podobe kostolov. Hľadajú sa netradičné 
riešenia a tvary. Prevládajú asymetrické 
kompozície pozostávajúce z rôznostran-
ných trojuholníkov, kruhov a oválov, nerovnobežných lichobežníkov, zakrivených stien, 
krivočiarych striech, nepravidelne osadených okien. Niektoré kostoly so supermoder-
ným dizajnom sa podobajú skôr sochárskym dielam ako domom (skulpturálna 
architektúra; významným predstaviteľom je napr. architekt Le Corbusier a jeho sakrálne 
dielo Notre Dame du Haut). Používajú sa monolitické železobetónové konštrukcie 

v kombinácii so sklom a drevom. 
Mení sa aj interiér kde okrem 
liturgického priestoru pribúdajú 
priestory pre rôzne mimoliturgic-
ké komunitné aktivity.  Steny sú 
prevažne hladké bez výzdob, 
očistené od ornamentálnej minu-

losti. Klasické príbehové, portrétové a tapetové vitráže nahrá-
dzajú rôznofarebné sklá, ktoré prostredníctvom lomu svetla 
odrážajú farebné spektrum na biele steny, čím vznikajú zvláštne 
vizuálne efekty podporujúce meditáciu. Pre niektoré moderné 
kostoly je charakteristická aj netradičná lokalizácia. Typickým 
príkladom je kostol Autostrada del Sale na odpočívadle veľkej 

diaľničnej križo-
vatky neďaleko Florencie (talianska 
známka z roku 1987). Na moderný 
sakrálny dizajn sú odborníkmi najmä 
škandinávski a vôbec severskí architek-
tonickí majstri najmä v protestantskom 
prostredí. Po roku 1990 vzniklo aj na 
Slovensku niekoľko nových kostolov 
s moderným dizajnom. Poštovým lístkom 
a pečiatkou dokladujeme Kostol Sedem-
bolestnej Panny Márie v Martine. 

                                                   Ľubomír Kaľavský 
 

 
 Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi – 400.výročie smrti 
 

Obdobie, v ktorom žil Róbert Bellarmín, bolo obdobím 
veľkých náboženských a svetonázorových diskusií, ktoré sa 
prenášali aj na pole osamostatňujúcich sa prírodných vied. Tieto 
debaty zaujímali i mnohých jednoduchých ľudí. Tým menej sa im 
mohol vyhnúť muž, ktorý stál v prvej línii teologickej vedy a 
zastával dôležité funkcie v Cirkvi, ako bol sv. Róbert Bellarmín. 
Preto silne poznačili jeho život a najmä jeho pôsobenie v 
službách Cirkvi. 

Sv. Róbert Bellarmín pochádzal zo stredného Talianska. Narodil sa 4.októbra 
1542 v mestečku Montepulciano. Keď mal 15 rokov, jezuiti založili v jeho rodnom meste 
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školu. Róbert bol jeden z jej prvých žiakov. Veľmi dobre sa učil. Tiež si obľúbil svojich 
učiteľov a rozhodol sa nasledovať ich v rehoľnom povolaní. Otec najprv nechcel dovoliť, 
ale napokon súhlasil. Róbert vstúpil do jezuitskej rehole keď mal 18 rokov. 

Po dvojročnom noviciáte Róbert začal študovať filozofiu. Teológiu začal študovať v 
Padove. Ale dokončil ju v Louvaine v terajšom Belgicku, kam ho poslali predstavení 
nielen kvôli štúdiu, ale aj ako osvedčeného latinského kazateľa. Róbert zvládol veľmi 
úspešne obidve úlohy. Napokon v marci roku 1570 bol vysvätený za kňaza. Ešte v tom 
istom roku určili predstavení Róberta za profesora teológie v Louvaine. Súčasne tam bol 
aj prefektom štúdií a špirituálom. Roku 1576 Róberta preložili do Rímskeho kolégia, kde 
bol profesorom na katedre kontroverzných otázok. Mal veľký úspech a čoskoro ho jeho 
priatelia i nepriatelia pokladali za najvýznamnejšieho obrancu vtedajšej Cirkvi. Róbert 
usporiadal dišputované otázky do teologického systému a postupne (od r.1586) ich vydal 
tlačou. Po 12 rokoch predstavení uvoľnili Róberta z vyučovania, a to jednak pre oslabené 
zdravie a jednak preto, lebo ho poverili inými úlohami v reholi. Jednou z nich bolo 
duchovné vedenie jezuitských klerikov. Róbert sa tak stal duchovným otcom i sv. Alojza 
Gonzagu, ktorý v tom čase študoval na Rímskom kolégiu. Roku 1592 bol Róbert 
vymenovaný za rektora Rímskeho kolégia a roku 1594 za predstaveného neapolskej 
jezuitskej provincie. Niekedy v tom čase zostavil malý katechizmus pre deti a väčší pre 
katechétov. Obidva boli cennou príručkou kresťanskej náuky. Malý katechizmus dosiahol 
až 400 vydaní a bol preložený do 56 jazykov. Začiatkom februára 1597 pápež Klement 
VIII. povolal Róberta Bellarmína do služieb rímskeho cirkevného ústredia. Vymenoval ho 
za pápežského teológa, za poradcu Svätého ofícia, ktoré bolo najvyšším cirkevným 
orgánom pre vieroučné otázky, a za examinátora biskupov. Napokon 3. marca 1599 ho 
urobil kardinálom. V roku 1602 pápež ho vymenoval za capuánskeho arcibiskupa. Keďže 
dovtedy nebol biskupom, v apríli 1602 prijal biskupskú vysviacku a po nej sa odobral na 
nové pôsobisko. Po smrti pápeža Klementa VIII. v marci 1605 a po krátkom 
jednomesačnom pontifikáte Leva XII. sa stal pápežom Pavol V. Na pápežských voľbách 
sa zúčastnil spolu s ostatnými kardinálmi aj Róbert Bellarmín. Pri druhej voľbe bol 
dokonca vážnym kandidátom na pápežstvo, keď hneď pri prvom hlasovaní dostal 14 
hlasov. Ale on sám sa bránil zvoleniu a časť kardinálov ho nechcela voliť pre jeho rehoľnú 
jednoduchosť a prísnosť. Nový pápež Pavol V. povolal kardinála Bellarmína znova do 
Ríma a urobil ho členom viacerých rímskych kongregácií. Okrem toho bol Bellarmín 
protektorom rehole celestínov a kolégia Germanika, za istý čas i správcom biskupstva 
Montepulciano a v rokoch 1615-1621 predsedom biblickej komisie pre revíziu gréckeho 
textu Nového zákona. Hlavným poľom pôsobnosti kardinála Bellarmína boli teologické 
otázky. No pápež ho žiadal o spoluprácu aj v cirkevno-politických problémoch. Róbert 
Bellarmín bol takmer 
až do konca života v 
službách rímskych 
kongregácií. No nebol 
iba suchým kuriálnym 
úradníkom. Venoval 
veľkú starostlivosť 
duchovnému životu, 
ktorú prehĺbil najmä v 
posledných rokoch ži-
vota. Vo februári 1621 
sa kardinál Bellarmín 
ešte zúčastnil na 
konkláve, v ktorom bol 
zvolený pápež Gregor 
XV., ale v lete toho istého roku sa už cítil na konci svojich životných síl. Prosil pápeža, 
aby sa smel utiahnuť do jezuitského noviciátneho domu sv. Andreja na Kvirináli. Prišiel 
tam 15.augusta. O tri dni na to ochorel a viacej sa neuzdravil. Zomrel 17.septembra 1621. 
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Pochovali ho najprv v hlavnom jezuitskom kostole Al Gesú, ale po vyhlásení za 
blahoslaveného v máji 1923 preniesli jeho telesné pozostatky do kostola sv. Ignáca, kde 
ich uložili vedľa oltára sv. Alojza, ktorému bol kedysi duchovným otcom. 

Kardinála Bellarmína si mnohí ctili tak pre učenosť, ako aj pre svätosť života. Preto 
sa proces jeho blahorečenia začal už rok po jeho smrti. No pre rozličné príčiny sa 
dokončil až po tristo rokoch. Pápež Pius XI. vyhlásil v máji 1923 Róberta Bellarmína za 
blahoslaveného. Ten istý pápež ho roku 1930 vyhlásil za svätého a o rok neskôr za 
cirkevného učiteľa. 

spracoval JV 
 
 

Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
3.9.2021: Bienále ilustrácií Bratislava 2021  
- nominálna hodnota: 0,65€ 
- autor výtvarného návrhu: Hassan Moosavi 
- grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 250.000 kusov  

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

Bienále ilustrácií Bratislava 
je prestížna medzinárodná súťažná 
prehliadka originálov ilustrácií 
detských kníh, ktorá bola založená 
v roku 1967. Pravidelne sa každý 
druhý rok konala v Dome umenia, 
avšak ostatné BIB sa už uskutočni-

lo v exkluzívnych priestoroch Bratislavského hradu. 
O tom, že to bolo správne rozhodnutie, svedčí aj 
rekordný počet návštevníkov – viac ako 47  000. Aj 

v tomto roku sa Bienále ilustrácií Bratislava bude 
konať na Bratislavskom hrade. Začne sa 
15.októbra 2021 a skončí 9.januára 2022.  
     Neodmysliteľnou súčasťou BIB je od jeho 
začiatku poštová známka. V tomto roku bude 
prezentovať držiteľa Grand Prix BIB 2019 – 
iránskeho ilustrátora a maliara Hassana 
Moosaviho (*1983). Už ako dieťa pracoval v 
otcovej kováčskej dielni a postavičky, ktoré 
vytvoril, mu slúžili neskôr ako vzor pre ilustrácie 
superľudí, ktorí chcú zachrániť svet. Neskôr sa 
jeho záujem obrátil predovšetkým na ilustráciu, 
maľbu a začal sa venovať aj grafickému dizajnu, 
ktorý vyštudoval na univerzite Shahid Beheshti v 
Karaji (Irán). Ilustroval viac ako štyridsať kníh 
pre deti. Jeho diela boli okrem Iránu vystavené 
vo viacerých krajinách: v Nemecku, Dánsku, 
Japonsku, Českej republike, Spojených 
Arabských Emirátoch a v mnohých ďalších. 
Grand Prix 2019 získal za ilustrácie k autorskej 
knihe Boxer. Jeho snahou bolo predstaviť deťom 
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kultúru mieru, pričom vytvoril dynamické výrazne farebné ilustrácie, ktoré v sebe nesú 
hlboké morálne posolstvo. 
 So známkou okrem FDC vychádza aj Carte maximum. 
 Na známke sú zobrazené viaceré veže a kresťanské kríže. 
 
10.9.2021: Pápež František na Slovensku  
- nominálna hodnota: 1,20€ 
- autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Peter Nosáľ 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 350.000 kusov  

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

Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, sa narodil 17.decembra 
1936 v Buenos Aires. Vyštudoval za chemického technika, ale potom sa rozhodol pre 
kňazstvo, neskôr prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej a 13.decembra 1969 bol 
vysvätený za kňaza. V roku 1973 bol zvolený za provinciála argentínskej provincie 
jezuitov a túto službu vykonával šesť rokov. V máji 1992 ho svätý Ján Pavol II. vymenoval 
za titulárneho biskupa Aucy a pomocného biskupa v Buenos Aires. Vo februári 1998 sa 
stal biskupom v Buenos Aires. Za kardinála bol menovaný a kreovaný svätým Jánom 
Pavlom II. na konzistóriu 21.februára 2001. Po rezignácii pápeža Benedikta XVI. dňa 
28.februára 2013 konkláve zvolilo 13.marca 2013 kardinála Bergoglia za nového pápeža. 
Je 266. pápežom, prvým pápežom pochádzajúcim z amerického svetadielu (z Argentíny), 
prvým pápežom, ktorý vzišiel z jezuitskej rehole a prvým pápežom z južnej pologule. 

      Pápež František je známy pre 
svoju pokoru, dôraz na Božie 
Milosrdenstvo, záujem o 
chudobných a odhodlanie viesť 
medzináboženský dialóg. Pokračuje 
v tradícii druhého vatikánskeho 
koncilu, propagujúcej ekumenizmus 
s ďalšími kresťanskými 

denomináciami a podporujúcej dialóg s lídrami 
iných náboženstiev. Tiež podporuje zmierenie s 
tými, ktorí sú bez náboženskej príslušnosti. 
     Pápež František uskutočnil zatiaľ 33 

apoštolských ciest. Jeho cesta na 52. medzinárodný eucharistický kongres do Budapešti 
a na Slovensko preto bude v poradí 34. Prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci naši 
biskupi v mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka Slovenskej republiky ako 
hlava štátu, ako i vláda Slovenskej republiky. V dňoch 12.–15.septembra 2021 navštívi 
Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Mottom cesty je: „S Máriou a Jozefom na ceste za 
Ježišom“.  
 
10.9.2021: Krásy našej vlasti: Kalvária 
v Banskej Štiavnici 
- nominálna hodnota: 1,85€ 
- autor výtvarného návrhu: prof. akad. mal. Du-

šan Kallay 
- rytec: František Horniak 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne 

v kombinácii s ofsetom 
- náklad: 120.000 kusov  
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Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke nasledovné:  
Pôsobivý barokový sakrálny celok a zároveň neprehliadnuteľná krajinná dominanta 

sa zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Premyslenou súhrou 
architektúry a diel sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla s prírodným prostredím 
doslova vtiahne návštevníkov do príbehu Ježišovej poslednej cesty. 

Iniciátorom vybudovania Banskoštiav-
nickej kalvárie bol páter František Perger z 
miestnej komunity Jezuitov. Základný kameň 
Horného kostola bol položený 14.septembra 
1744. Autorom stavebného projektu bol 
Samuel Mikovíny. Presne o sedem rokov od 
začatia prác, 14.septembra 1751, bol celý 

komplex dokončený a slávnostne vysvätený. 
Komplex sakrálnych objektov na strmom kopci 

Scharffenberg bol vybudovaný z darov bohatých ťažiarov, 
hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Donátorov 
pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení. 
Banskoštiavnická kalvária svojou koncepciou prekračuje 
rámec zaužívaných stvárnení Krížovej cesty v podobe 
štrnástich zastavení. Štruktúrou, priestorovým rozložením aj 

charakterom zobrazených výjavov symbolizuje posolstvo dejín spásy originálne, 
veľkoryso a na vysokej umeleckej úrovni. 
Pašiový príbeh sa vďaka tomu dramatizuje až do 
scénickej polohy umocnenej zasadením do 
reálnej krajiny. Architektonický komplex tvorí 17 
zastavení, ďalej tri kostoly (Dolný kostol, Sväté 
schody a Horný kostol), zastavenie Žalár (Ecce 
homo) a Svätý hrob, jediný objekt postavený na 
opačnej, východnej strane kopca.  

 Autorom interiérovej freskovej výzdoby je 
maliar Anton Schmidt a sochárska výzdoba je 
pripisovaná dielni Dionýza Stanettiho. Každá z 
kaplniek predstavuje prostredníctvom umelecky 
spracovaných drevených reliéfov s typickou 
barokovou teatrálnosťou jeden z kľúčových 
okamihov Ježišovho umučenia či udalosti  z jeho 
života. 

 Obnovu, ochranu a znovuoživenie 
Banskoštiavnickej kalvárie zabezpečuje od 
začiatku roku 2008 občianske združenie 
Kalvársky fond, ktoré po viac ako polstoročí 
nadviazalo na záslužnú činnosť rovnomenného 
spolku pôsobiaceho od vzniku Kalvárie až do 
nástupu komunistického režimu. 

So známkou okrem FDC vychádza aj Carte maximum.  
 

********* 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
23.6.2021: Kocúr Mikeš - aršík 
- nominálna hodnota: 55.-Kč 
- výtvarný návrh: Pavel Hrach 
- autor rytiny: Václav Fajt 
- technika tlače: ocelotlač z plochej dosky kombino-

vaný s  ofsetom 
- náklad: 30.000 kusov 

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

Námět: ilustrace kocoura Mikeše ze stejno-
jmenné knihy od autora a ilustrátora Josefa Lady 

Kniha Mikeš ukazuje život na venkově počátku 
20. století. Velkou inspirací bylo Josefu Ladovi jeho 
vlastní dětství prožité v Hrusicích. Hrdinou knihy je 
malý Pepík Ševců a především jeho zvířecí kamarádi 
v čele s černým kocourkem Mikešem, který se naučil 
chodit po dvou nohách a mluvit lidskou řečí. Pepíkův 
tatínek ušil kocourkovi boty. Ten si v nich vykračoval 
po světě a nikdy nezkazil žádnou legraci. Začal 

chodit do školy a společně se svými kamarády 
prožil mnoho veselých dobrodružství. S cirkusem 
procestoval svět, ale rád se vracel domů. Nesmíme 
zapomenout ani na malého Nácíčka, bílého 
kocourka, který měl zahnat babiččin stesk po 
Mikešovi, když odešel do světa a který dojímá 
roztomilou nedokonalostí. Kniha mapuje celé 

dětství Josefa Lady. Na bezpočtu příhod ukazuje skromný život 
drobných zemědělců a řemeslníků, vždyť kocourka vyhnal do světa 
pocit viny, že rozbil babičce krajáč. Také notoricky známá příhoda, 
kdy zvířecím kamarádům před hospodou někdo vymění úplně nový 
trakař za motocykl a babiččino zděšení, co si s ním počne, jistě 

dnes vyvolá nevěřícný úsměv, ale krásně dokumentuje přístup venkovských lidí k 
nástupu moderní doby. 

Na FDC je kocour Mikeš čtoucí kalendář vzhůru nohama a na razítku  kresba 
Mikeše jdoucího do školy. 
 Na známke je dedinský kostolík.  
 
8.9.2021: Dante Alighieri 
- príležitostný poštový hárček s 2x dvoma rôznymi známkami  
- nominálna hodnota: 116.-Kč /2xB (19.-Kč) + 2xE (39.-Kč)/ 
- výtvarný návrh: Marina Richterová 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 30.000 kusov 

Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto známke nasledovné: 
Námět: „B“ - portrét italského básníka Dante Alighieriho, „E“ - celá postava Dante 

Alighieriho v monochromatické úpravě 
Dante Alighieri se narodil ve 13. století ve Florencii a byl jedním z 

nejvýznamnějších italských básníků. Významně přispěl také k vývoji italského jazyka, 
jazykovědy a politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie, jedno z 
nejvýznamnějších děl světové literatury vůbec. Hlavní postavou je zde sám autor, který 
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se dostal vlastní vinou do potíží. Těch si v nebi všimla Dantova ideální žena, jím v 
minulosti milovaná, která mu na pomoc poslala básníka Vergilia, aby Danta provedl 
Peklem a Očistcem. Po cestě se setkává se slavnými osobnostmi z minulosti a 
osobnostmi ze svého vlastního života. Dantovo jméno se však v Božské komedii objevuje 
jen jednou, když Danta musí opustit Vergilius, neboť jako pohan nesmí vstoupit do Ráje. 

 
Námětem FDC „B“ je 

kresba znázorňující Beatrice s li-
lií v ruce a nápis, který v překla-
du znamená Nový život a na 
raz. 1. dne vydání – v liniové 

kresbě písmeno „D“ s motivem šípkové růže. Námětem FDC „E“ jsou imaginární věže 
středověké Florencie a nápis, v překladu znamenající požehnaný navždy a na raz. 1. dne 
vydání – v liniové kresbě písmeno „D“ s motivem šípkové růže. 
 
 

Bratislavské zberateľské dni 2021. 
 
 Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa 
v piatok a sobotu 18. a 19.júna 2021 opäť otvorili brány Incheby pre 
obľúbené stretnutie zberateľov Bratislavské zberateľské dni. 
 Po niekoľkých rokoch mal som možnosť opäť navštíviť toto 
stretnutie. V piatok sme sa autom (s p. Záhornáckym) vydali na 
cestu do Bratislavy a už niečo po desiatej sme boli na výstavisku. 
Krásne počasie. Dlhá rada na „nulové“ eurobankovky. A už sme pozerali ponuky. Okrem 
filatelie bola ponuka numizmatiky, obrazov, minerálov, rôznych starožitných predmetov,... 
Nedokážem posúdiť ponuku v ostatných zberateľských oblastiach, ale ponuka z filatelie 
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bola dosť slabá i čo do množ-
stva i čo do kvality. Tiež, okrem 
Slovenskej pošty – Pofis tu 
mala stánok len pošta San 
Marína – kde boli ďalšie? 
Chýbal mi aj stánok ZSF. 
Takže tak trochu sklamanie, 
ale niektoré veci možno boli 
spôsobené ešte pandémiou. 
No ale aby nebola len kritika, 
tak iste ma potešili viaceré 
stretnutia s gabrielistami i inými 
filatelistami; Sanmarínska poš-
ta mala peknú ponuku známok 
(robil som tam tlmočníka 
p. Záhornáckemu, ktorý si tam 
kúpil viacero známok z umenia a obidvaja sme dostali 
pekné dvojeurové mince a s archanjelom Gabrielom); a tiež 
vďaka Slovenskej pošte za dve príležitostné pečiatky, na ktorých sú bratislavské kostoly 
(„Blumentál“ a Dóm sv. Martina).  
 Neviem, kedy zas budem mať možnosť zúčastniť sa tohto stretnutia, ale prajem 
mu do budúcna aby sa zvýšila kvalita (pre mňa hlavne tá filatelistická), lebo to čo som bol 
naposledy (pred 8-10 rokmi), tak to teraz voči tomu bol len „odvar“.  

Ján Vallo 
 
 

Kronika SV.GABRIELA 
 
- opäť pekné pozdravy z Rakúska 
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- a opäť niečo pekné i z Močenku 
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- a jeden pozdrav i z propagačnej filatelis-
tickej výstavy v Nitre 
 
 
Platba členských príspevkov:  

Za rok 2020 ostalo nezaplatených ešte 15 členských príspevkov (ev. čísla): 18, 37, 
53, 70, 87, 92, 127, 136, 150, 161, 170, 172, 175, 187, 189 

Za rok 2021 už majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 
13, 16, 17, 19, 22, 30, 31, 32, 40, 45, 49, 51, 59, 65, 72, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 
95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 134, 137, 138, 139, 143, 
147, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 
174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191 

Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku 
zaplatený. 
 
Členská základňa SSG – stav k 10.9.2021 

V našich radoch vítame jedného nového členov SSG: 

198. TULIPÁN Ivan, RNDr., 080 01 PREŠOV, Volgogradská 20 
pápež 

Želáme mu hodne potešenia i poučenia z kresťanskej filatelie - veríme, že sa 
bude medzi nami dobre cítiť a členstvo v SSG bude pre neho prínosom. 

Ku dňu 10.9.2021 je celkový počet členov v SSG 104 (SR – 92, ČR – 8, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1, BRD – 1). 
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