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 Milí priatelia! 
 
 Nakoľko sa nazbierali nejaké články, tak opäť hneď v januári dostávate prvé 
tohtoročné číslo nášho bulletinu. Po dva články tu majú K.Vydrová a Ľ.Kaľavský a zbytok 
som doplnil ja. Dúfam, že si každý niečo zaujímavého nájdete. A ak budete aktívny v písaní, 
tak aj toho roku by to mohlo byť opäť 5 čísel nášho bulletinu Sv. Gabriel..   
 Svojím stvárnením ma oslovila známka Monaka, ktorú som dal na titulnú stranu. Je 
to kresba od talianskeho umelca Michelangela Buonarrotiho „Nárek nad mŕtvym Kristom“. 
Hneď, ako som sa na ňu pozrel, ma napadla taká paralela, že i my v tejto dobe často 
nariekame – trúchlime. Možno je to nad našimi zosnulými, ktorí často zomierajú nečakane 
a rýchlo; možno nad hospodárskou a politickou situáciou; možno aj nad náboženským 
životom; možno nad „blbosťou“ ľudí; možno... Iste tých dôvodov môže byť mnoho. Cesta 
životom je cesta s krížom. Ale na Golgote to s Kristom neskončilo. Nariekanie sa už čoskoro 
– vo veľkonočné ráno – zmenilo na jasavú radosť. A toto je dôležité, aby sme to aj my 
všetci mali vždy pred očami. Začiatkom marca začneme pôstne obdobie. Budeme zvlášť 
uvažovať nad Ježišovými bolesťami – jeho krížovou cestou a budeme sa snažiť ju i apliko-
vať do nášho života, do našej spoločnosti. Vo veľkonočné ráno nám však Zmŕtvychvstalý 
ukazuje nové horizonty. A to je krása, ktorú sv. Pavol opisuje v Prvom liste Korinťanom 
(2,9): „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú.“ Teda aj popri všetkých „nariekaniach“ otvárajme sa Láske.  
 Aj pre tento rok sme zaregistrovaný ako poberatelia 2% z dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o podporu i oslovenie ľudí vo vašom 
okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivo nájdete aj na našej webovej stránke):
 Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv. Gabriel 

Identifikačné číslo prijímateľa: 37964330  
 Z Nitry máme ponuku, že na budúci rok by sa mohla uskutočniť v rámci cyrilo-
metodských osláv súťažná výstava jednorámových exponátov s kresťanskou tematikou. 
Pouvažujte nad tým. Na stretnutí by sme si to podrobnejšie rozobrali. 
 Stretnutie „30“ sa nám už pomaly blíži. Máme už aj prvé prihlášky (asi 15) i prísľub 
účasti Fera Horniaka. Dúfam, že epidemická situácia sa ustáli a stretneme sa ozaj v hojnom 
počte (bližšie na prebale).   
 Prajem všetkým veľa zdravia a srdečne vás pozdravujem 

Ján Vallo, predseda SSG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenská pošta vydala k emisii „Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec“ aj 
služobnú obálku (040 CSO 755/21), ktorá je nepredajná a vyšla v náklade 1.300 kusov. 
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VATIKÁN – 2021                spracoval Ján Vallo 

 
 

22.2.2021:  Pontifikát pápeža Františka – 2021 
4 známky (1,10; 1,15; 2,40; 3,00€) 
náklad: 60.000 sérií  
Veľká Noc 2021 
1 známka (1,15€) 
náklad: 55.000 známok 

  Rok sv. Jozefa 
  blok (1 známka – 3,00€) 
  náklad: 45.000 blokov 
  150.výročie Kongregácie kanonikov Nepoškvrneného počatia 
  1 známka (1,10€) 
  náklad: 46.000 známok 

90.výročie vatikánskeho rozhlasu a 160.výročie L´Osservatore Romano 
  Blok (2 známky – 1,15 + 2,40€)  
  náklad: 45.000 blokov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.5.2021 50. výročie asociácie sv. Petra a Pavla 
  1 známka (1,15€) 
  náklad: 34.000 známok 

500. výročie narodenia pápeža Sixta V. 
2 známky (2,00; 2,50€)  
náklad: 35.000 sérií 
Európa 2021: Vyhynutím ohrozená fauna 
2 známky (1,10; 1,15€)  
náklad: 33.000 sérií 

  800.výročie Putovania sv. Antona Paduánskeho 
blok (1 známka – 2,40€) 
náklad: 30.000 blokov 
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25.5.2021 500. výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly 
 1 známka (1,15€) – vydaná v malom TL po 4 kusy 

  náklad: 102.000 známok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2021 52. medzinárodný Eucharistický kongres 

 2 známky (1,10; 1,15€)  
náklad: 36.000 sérií 
700. výročie smrti Dante Alighieriho 
1 známka (1,15€) – vydaná v malom TL po 4 kusy  
náklad: 104.000 známok 
450. výročie narodenia Caravaggia 
blok (1 známka – 5,40€) 
náklad: 35.000 blokov 
100.výročie založenia Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca 
1 známka (1,10€) 
náklad: 41.000 známok 

  300. výročie Kongregácie Passionistov 
 1 známka (1,10€) 

  náklad: 36.000 známok 
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9.11.2021 Ideálna púť okolo zeme – na ceste k Jubileu 2025: Oceánia 

 blok (1 známka – 3,00€) 
náklad: 33.000 blokov 
900. výročie opátstva v Prémontré 
1 známka (1,15€)  
náklad: 36.000 známok 
Cesty pápeža Františka v roku 2020 
1 známka (2,40€) 
náklad: 35.000 známok 
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9.11.2021 5. svetový deň chudobných 
2 známky (1,10; 1,15€) – vydané v malom TL po 3 + 3 kusov  
náklad: 85.500 sérií 
Vianoce 2021  
2 známky (1,10; 1,15) 
náklad 55.000 sérií 
 + známkový zošitok (2 x /1,10+1,15€/) 
náklad: 22.000 zošitkov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Emisný plán vatikánskej pošty – 2022: 
 

- pontifikát pápeža Františka 2022 
- Veľká noc 2022 
- 10. Svetové stretnutie rodín 
- Desaťročie pre obnovu ekosystému podľa Laudato Si ‚- Rok I 
- Európa 2022: „Príbehy a mýty“ 
- Ideálna púť okolo Zeme na ceste k Jubileu 2025: Ázia 
- apoštolské cesty pápeža Františka v roku 2021 
- Vianoce 2022 
- II.výročie Statio Orbis – Záverečného slávenia Eucharistického kongresu 
- 200.výročie od narodenia Giovanniho Battistu de Rossiho 
- 1900. výročie mučeníctva sv. Marziana 
- 500. výročie zvolenia pápeža Adriána VI. 
- storočnica pediatrickej ambulancie Svätá Marta 
- 150. výročie narodenia a 70. výročie úmrtia blahoslaveného otca Paola Mannu 
- 300. výročie vyhlásenia svätého Izidora zo Sevilly za učiteľa cirkvi 
- 150. výročie narodenia sv. Luigi Orioneho (spoločne s Talianskom a Argentínou) 
- storočnica konkordátu medzi Svätou stolicou a Lotyšskom (spoločne s Lotyšskom) 
- 30. výročie diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Mongolskom (spoločne 
s Mongolskom) 
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Svätá koruna uhorských kráľov 
 

Koruna uhorských kráľov je neoddeliteľ-
nou súčasťou európskych a slovenských dejín. 
Po stáročia uhorskí panovníci korunovaní touto 
korunou vládli aj nášmu územiu a jeho obyvate-
ľom.  
      Bratislava, mesto na Dunaji, bola odjak-
živa strategickou obchodnou križovatkou. Jej 
význam vzrástol po porážke uhorského vojska 
pri Moháči v roku 1526, po ktorej Turci obsadili 
celé územie dnešného Maďarska. Turci zrovnali 
so zemou tradičné korunovačné mesto Székes-
fehérvár (Stoličný Belehrad). Vtedajšie kráľovské mesto Prešporok vyhlásili v roku 1536 
za hlavné mesto Uhorska a rozhodnutím Ferdinanda I. Habsburského sa Prešporok stal aj 
korunovačným mestom. V rokoch 1563 – 1830 sa v Dóme sv. Martina v Bratislave 
uskutočnilo 19 slávnostných korunovácií – 10 uhorských kráľov, 8 kráľovských manželiek 
a jedná kráľovná, Mária Terézia v roku 1741. Mimochodom Jozef II., syn Márie Terézie, sa 
nedal formálne korunovať v Uhorsku a Čechách, stal sa „kráľom v klobúku“. V 16. až 18. 
storočí bola koruna viackrát uložená v Korunnej veži Bratislavského hradu. Počas svojej 
histórie uhorská koruna veľa putovala a menila miesto uloženia. Na ľavej strane hárčeka 
sú názvy miest, kde všade bola koruna uložená. Počas 2. svetovej vojny celý kráľovský 
poklad vyviezli z Maďarska a v rokoch 1951 -1978 bol uchovávaný vo Fort Knox (USA, 
Texas). Do Maďarska sa vrátil v roku 1978. Kráľovské korunovačné klenoty sú uložené 
v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. 
      Koruna, ktorou bol sv. Štefan I. 25.decembra 1000 korunovaný za prvého uhorské-
ho kráľa sa nezachovala. Dnes známa uhorská koruna, označovaná za svätoštefanskú, 
má mladší pôvod a vznikla spojením dvoch častí, ktoré pochádzajú z rozličných období. 
Doposiaľ neexistuje stanovisko o mieste a čase vzniku koruny. 
      Maďarská pošta v rokoch 2005 až 2008 vydala štyri hárčeky, na ktorých sú na 
známkach postupne zobrazené emailové platničky, s ktorými sa postupne oboznámime. 
      Spodná časť koruny je zlatý byzantský diadém, nazývaný grécka koruna (corona 
graeca). Je vyrezaná z jedného pruhu zlatého plechu, má šírku 5,1 cm. Je to vlastne 
čelenka, ktorá sa dotýka hlavy kráľa. Zdobená je pravými perlami, drahokamami ako je 
zafír, ametyst a emailovýmí platničkami. Súčasťou čelenky je osem štítkov s nepravými 
drahokamami pripevnenými po hornom obvode čelenky. Medzi nimi, nad čelom, je 
polkruhovitý zlatý štítok s postavou tróniaceho Krista.  Je označený gréckym IC (Jesus) 
XC (Christos). Pravou rukou dáva požehnanie a v ľavej ruke drží knihu. Pod Kristom na 
čelenke je najväčší nebovomodrý kameň, má tvar trojuholníka a symbolizuje Ducha 
Svätého. Na čelenke je ďalších sedem kameňov, ktoré symbolizujú dary Ducha Svätého. 
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      Na čelenke vľavo od modrého kameňa sa nachádza archanjel Michal. Je otočený 
a hľadí hore k postave Krista. Sv. Michal je premožiteľ Satana, vodca nebeských zástupov, 
bojovník a ochranca proti silám zla. Vedľa je ďalší bojovník sv. Juraj, rímsky vojak, ktorý 
zomrel ako mučeník za vlády Diokleciána. Nasleduje sv. Kozma.       

Na čelenke smerom vpravo od modrého kameňa sa nachádza archanjel Gabriel, je 
tiež otočený smerom ku Kristovi. Sv. Gabriel je anjel zvestovania a milosti, ktorý oznámil 
Panne Márii narodenie Krista, či Danielovi príchod Mesiáša v Starom zákone. Vedľa sa 
nachádza sv. Demeter, mučeník, ktorý vo funkcii rímskeho úradníka odmietol prenasledo-
vať kresťanov. Sv. Demeter je patrónom mesta Solún, rodného mesta svätých bratov Cyrila 
a Metoda. Nasleduje sv. Damián, dvojča sv. Kozmu. Obaja pôsobili ako lekári, pri liečení 
hlásali evanjelium, za čo zaplatili životom. Dnes sú patrónmi lekárov.  
      Celkom vzadu, ako Kristov pozemský 
protipól, na polkruhovom zlatom štítku pripevne-
nom na hornom obvode čelenky, je vyobrazený 
byzantský cisár Michal VII. Dukas (1071–1078). 
Pod ním, na čelenke, je jeho spoluvládca 
Konštantín (nazývaný Porfyrogenet) a uhorský 
kráľ Gejza I. (1074–1077), označený ako „Geovit-
zas pistos krales Tourkias“ (Gejza, verný kráľ 
Turkie). Podľa panovania spomenutých vladárov 
sa datuje možný vznik tejto časti koruny.  
      Usporiadanie opísaných emailových plat-
ničiek je na hárčeku, rok 2005  a je v poradí zhora 
nadol nasledovné: apoštol Tomáš, uhorský kráľ 
Gejza I., byzantský cisár Michal VII. Dukas, 
Konštantín, tróniaci Kristus. Nasleduje vyobraze-
ná koruna. Tu by mal byť zobrazený apoštol 
Bartolomej, ale keďže táto emailová platnička je 
úplne zakrytá tróniacim Kristom, tvorcovia 
hárčeka zvolili čelný pohľad na korunu. Výsku-
mom sa zistilo, že ide o apoštola Bartolomeja. 
Apoštol Tomáš na zadnej strane koruny je zakrytý 
cisárom Dukasom len sčasti. 

      Latinská koruna (corona latina), je 
doplnkom gréckej koruny a má tvar kríža 
s prehnutými ramenami, ktoré sú k čelenke 
prinitované. Hore na krížení sa nachádza 
Pantokrator, Pán a Stvoriteľ neba i zeme. 
Spolu s tróniacim Kristom a trojuholníko-
vým modrým kameňom vytvárajú symbol 
Svätej Trojice. Emailová platnička Panto-
kratora je necitlivo poškodená dierou, 
v ktorej je upevnený krížik. 
      Na ramenách prehnutého kríža je 
osem emailových platničiek apoštolov: 

Tomáš, Ján, Ondrej, Peter, Pavol, Filip, Jakub a Bartolomej (Natanael). Zaujímavosťou je 
ich neúplný počet. Namiesto dvanástich sú len ôsmi. Apoštoli Peter, Jakub a Ján boli 
prítomní pri premenení Krista na hore Tabor a s Ondrejom tvorili najobľúbenejšiu štvoricu 
Kristových učeníkov. Apoštol Peter, popredný z apoštolov, je zobrazený s dvomi 
symbolickými kľúčmi, jeden drží v pravej ruke, druhý mu visí z ľavého zápästia. Sv. Ondrej 
bol bratom sv. Petra. Sv. Jakub, Zebedejov syn, bol starší brat apoštola Jána, evanjelistu. 
Je vyobrazený s krížom a zvitkom. Sv. Filip presvedčil svojho priateľa Bartolomea 
(Natanaela), aby nasledoval Ježiša. Bartolomej vtedy zapochyboval otázkou: „Či môže  
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z Nazareta pochádzať niečo dobré?“ Podobne zapochyboval apoštol Tomáš, nazývaný 
„neveriaci“, pretože na vieru potreboval hmatateľný dôkaz. Apoštol Pavol najskôr 
prenasledoval kresťanov. Neskôr, ako vieme zo Skutkov apoštolov, mimoriadne zjavenie 
Ježiša Krista urobilo z neho horlivého kresťanského teológa a mučeníka. Na korune je 
zobrazený s knihou v ľavej ruke, kým držanie pravej ruky symbolizuje dodržiavať Ježišovo 
učenie. Postavy apoštolov majú v rukách knihy alebo zvitky. 
      Poradie apoštolov vy-
obrazených na hárčeku rok 
2006, zhora nadol je nasledov-
né: svätí Ján, Ondrej, Peter, 
Pavol, Filip a Jakub. Na kríže-
ní je vyobrazený Pantokrator.  
      Emailové platničky gréc-
kej koruny majú grécke nápisy, 
kým na latinskej korune sú 
mená apoštolov v latinčine. Aj 
to dosvedčuje, že pôvodne obe 
časti k sebe nepatrili. 
       Svätá koruna uhorských 
kráľov je unikátna, pretože sa 
na nej nachádza nezvyčajný 
počet emailových platničiek. Je 
ich spolu 19 a zobrazujú Boha 
Otca, Ježiša Krista, osem apoštolov, ďalších svätých a mučeníkov a tiež kresťanských 
panovníkov. Možno konštatovať, že koruna uhorských kráľov sa právom označuje za Svätú 
korunu.   

                                                                                                                  Katarína Vydrová 

 
 

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

V jednej z predchádzajúcich častí sme sa zaoberali architektonickou stránkou 
baziliky a jej vplyvu na pozdĺžne typy ostatných kostolov. Okrem toho má pojem bazilika 
aj význam kánonický, vychádzajúci z jej funkcie ako povýšeného mimoriadne 
významného kostola v zmysle cirkevných predpisov. Vo filatelii nájdeme aj bohatý 
materiál týkajúci sa svetových či slovenských katedrál a konkatedrál. 

Bazilika maior (028)   

Pojmom veľká bazilika (maior) sa 
označujú predovšetkým štyri vybrané 
rímske kostoly. V minulosti boli symbolmi 
štyroch starovekých svetových patriarchá-

tov, preto sa nazý-
vali aj patriarchálne. 
Dnes sa nazývajú 
pápežskými, nakoľ-
ko sú úzko späté 
s úradom pápeža. 
Na území Vatikánu 
(pápežského štátu so sídlom pápeža) sa nachádza Bazilika sv. 
Petra. Ostatné baziliky sa nachádzajú mimo Vatikánu t. j. na území 
Talianska ale v zmysle zvláštnych dohôd majú tzv. extrateritoriálny 
status podľa ktorého patria pod správu Vatikánu. Bazilika sv. Jána 
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v Lateráne je katedrálnym chrámom rímskeho biskupa – pápeža. Ďalšími bazilikami sú 
Bazilika Panny Márie Snežnej a Bazilika sv. Pavla za hradbami. Jednotlivo sa veľké 
baziliky vyskytujú na viacerých filatelistických materiáloch Vatikánu, Talianska 
i ostatného sveta. Avšak všetky štyri spoločne nájdeme na dvoch námetovo rovnakých 
avšak cenovo a farebne odlišných známkach Vatikánu z roku 1949, kde sú baziliky 
symbolicky usporiadané podľa územia ohraničeného vatikánskymi hranicami a rímskymi 
hradbami. Pápežské baziliky sa okrem iného vyznačujú aj svätými bránami, ktoré sa 
otvárajú počas jubilejných rokov, ďalej pápežskými oltármi na ktorých smie slúžiť svätú 
omšu iba pápež (poprípade aj iný kňaz so zvláštnym súhlasom pápeža) a pápežskými 
sedadlami. 

Okrem týchto štyroch sa k veľkým bazilikám priraďuje aj ďalšia rímska Bazilika sv. 
Vavrinca za hradbami a dve baziliky v Assisi – Bazilika sv. Františka a Bazilika Panny 
Márie Anjelskej.   

Bazilika minor (029)   

Bazilika minor (malá bazilika) je čestný titul, ktorý 
prepožičiava pápež niektorým významným chrámom. 
Cieľom je posilnenie väzieb s pápežom a vyzdvihnutie 
významu konkrétneho chrámu pre danú lokalitu. 
Baziliky minor na Slovensku: Navštívenia Panny Márie 
v Levoči, sv. Jakuba v Levoči, Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne, Navštívenia Panny Márie v Starých 
Horách, Povýšenia sv. Kríža v Kežmarku, sv. Emeráma 
v Nitre, sv. Egídia v Bardejove, Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej, Narodenia 
Panny Márie vo Vranove nad Topľou, sv. Mikuláša v Trnave, Narodenia Panny Márie 
v Marianke, sv. Ondreja v Komárne, sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku, Zosnutia 
presvätej Bohorodičky v Ľutine, Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. 

Katedrála (030) 

Katedrálou nazývame hlavný kostol prislúchajúci biskupskému (arcibiskupskému) 
sídlu. Názov je odvodený od slova katedra t. j. od biskupského sedadla (trón, sedes) 
z ktorého biskup tvárou k veriacim predsedá liturgii a vyučuje náboženské pravdy. 
V minulosti sa architektonickým (nie kánonickým) pojmom katedrála označovali aj iné 
veľké viacloďové a dvojvežové gotické chrámy s rozvinutým oporným systémom, 
priľahlými bočnými kaplnkami a systémom viacerých chórov a ochodzí. 

Rímskokatolícke katedrály na Slovensku: 
sv. Martina v Bratislave, sv. Jána Krstiteľa v Tr-
nave, sv. Emeráma v Nitre, sv. Františka Xaver-
ského v Banskej Bystrici Najsvätejšej Trojice 
v Žiline, sv. Alžbety v Košiciach, Nanebovzatia 
Panny Márie v Rožňave, sv. Martina v Spišskom 
Podhradí, sv. Šebastiána v Bratislave. 

Gréckokatolícke katedrály na Slovensku: 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, Narodenia presvätej 
Bohorodičky v Košiciach, Povýšenia vznešeného 
a životodarného Kríža v Bratislave. 

Pravoslávne katedrály na Slovensku: sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, 
sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Michalovciach, Zosnutia presvätej Bohorodičky 
a sv. Jána Milostivého v Košiciach. 

Konkatedrála (031) 

Na území niektorých diecéz sa okrem hlavného biskupského chrámu (katedrály) 
vyskytujú aj konkatedrály (tiež nazývané ako spolukatedrály alebo sekundárne 
katedrály). Konkatedrála akoby doplňovala či (spolu)zdieľala význam katedrály ale na 
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inom mieste než je oficiálne sídlo 
biskupa. Právo povýšiť kostol na 
konkatedrálu má iba Svätá stolica. 
Dôvodov na zriadenie resp. povýšenie 
kostola na konkatedrálu môže byť 
niekoľko: veľká geografická rozľahlosť 
diecézy, excentrická poloha biskup-
ského sídla v rámci rozľahlosti diecézy, 
ekonomický a sociálny význam iného 
miesta (či mesta), pri presťahovaní sídla 
biskupstva, pri zlučovaní diecéz a po-
dobne. Hlavný dôraz sa pritom kladie 
najmä na dôležitosť a efektivitu vykoná-
vania pastorácie. Na Slovensku máme v súčasnosti v podmienkach 
rímskokatolíckej cirkvi dve konkatedrály: sv. Mikuláša v Prešove 
a Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. V prípade spišskej 
diecézy ide o najväčšie mesto v diecéze (Poprad) neporovnateľne 
väčšie v porovnaní so sídelným mestom (Spišské Podhradie). V prípade košickej 
arcidiecézy ide o významnú aglomeráciu t. j. tretie najväčšie mesto na Slovensku a druhé 
po Košiciach (Prešov). V minulosti bol v určitom období konkatedrálou aj Dóm sv. Martina 
v Bratislave, ktorý sa po zriadení samostatného bratislavského biskupstva stal 
katedrálou. 

                                                                                                      Ľubomír Kaľavský 

 
 

Pluralita kríža – Úvod 
 

O kríži a jeho mnohorakých podobách bolo už publikovaných viacero odborných 
článkov, štúdií i rozsiahlejších monografií. Ich autori sa pomocou rôznych nákresov, 
fotografií a tabuliek pokúšali priblížiť a zosumarizovať rôzne druhy krížov. Často však iba 
nesúrodo t. j. vymenovaním najčastejšie sa vyskytujúcich podôb bez použitia základného 
typologického radu alebo iných rôznych spoločných charakteristických čŕt a rozlišovacích 
znakov. Výsledkom bolo vzájomné „miešanie“ jednotlivých typov a podôb krížov, kde sa 
v jednej skupine vyskytovali kríže s viacerými rozlišujúcimi prvkami, či už sa to týkalo 
počtu ramien, ich tvaru a ukončenia s krížmi území a národov a podobne. Cieľom tejto 
práce je spresniť a následne predstaviť všeobecné typologické rady krížov a ich 
podružných podôb a to teoretickou formou podporenou praktickými ukážkami 
z filatelistického prostredia.   

Pre lepšiu orientáciu čo nás v budúcnosti čaká predstavujeme predbežný 
dlhodobý publikačný plán (z dôvodu rozsiahlosti a náročnosti problematiky si autor 
vyhradzuje právo dodatočnej úpravy publikačného plánu ak bude potrebná): 1. Základné 
typy, 2. Počet priečnych ramien, 3. Tvary ramien, 4. Ukončenie ramien, 5. Materiál, 
6. Farba, 7. Lokalizácia, 8. Dekorácie, insígnie, ilustrácie a symboly, 9. Rehoľné 
spoločenstvá, 10. Heraldika, 11. Vexilológia, 12. Faleristika, 13. Územia a  národy, 
14. Slovenský dvojkríž, 15. Personalizácia kríža, 16. Svätci s krížom, 17.  Monogramy, 
alfabetické a numerické tvary, 18. Zvláštne tvary a podoby, 19. Logá, 20. Korpus, 
21. Archeológia a história, 22. Krížové známky a iné filatelistické zaujímavosti. 

18. Pluralita kríža – Základné typy 

Základné typy kríža odvodzujeme od vzájomnej polohy krížených priamok (alebo 
úsečiek), ktoré tvoria jeho konštrukčný alebo virtuálny základ. Pod pojmom konštrukčný 
základ rozumieme každý reálne vytvorený a zreteľne viditeľný hmotný kríž. Pod pojmom 
virtuálny základ rozumieme symbolicky znázornený kríž napríklad prstom naznačený kríž 
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na čelo, rukou naznačený kríž na vlastnom tele pri prežehnávaní alebo dlaňou naznačený 
kríž žehnajúceho kňaza či biskupa. 

Medzi základné typy zaradzujeme kríž grécky, 
latinský, šikmý, tau, kruhový a svastiku. 

Grécky kríž – vznikne z dvoch rovnako dlhých 
úsečiek pretínajúcich sa presne v polovici svojej dĺžky 
a zvierajúcich navzájom pravý uhol. Nazýva sa aj 
rovnoramenný. Ako kresťanský symbol sa začal používať 
približne od 4.storočia. Dodnes sa s obľubou používa najmä 
v prostredí východných cirkví (gréckokatolíckej a pravo-
slávnej), či už ako geometrický článok pri projektovaní 
a stavbe základov chrámov alebo ako dekoračný prvok na 
liturgických odevoch a iných textíliách.   

Latinský kríž – vyvárajú ho dve úsečky nerovnakej 
veľkosti pretínajúce sa pod pravým uhlom v polovici kratšej 
a mimo polovice dlhšej. Požíva sa najmä v prostredí 
západnej (latinskej) rímskokatolíckej cirkvi. Stal sa univer-
zálnym symbolom kresťanstva. 

Šikmý kríž – jeho základ vznikne skrížením dvoch 
priamok alebo úsečiek pod 
iným než pravým uhlom. Má 
podobu písmena X. Šikmo 
situované polpriamky vychá-
dzajúce z jedného spoločného 
bodu vytvárajú kríž v podobe 
písmena Y, ktorý sa nazýva 
ypsilonový alebo vidlicový. 

Tau kríž – vznikne z dvoch úsečiek (resp. priamky 
a polpriamky) pretínajúcich sa v bode vrcholu jednej z nich 

a zvierajúcich navzájom 
pravý uhol. Svoje meno 
dostal od podoby devätnás-
teho písmena gréckej abe-
cedy T – tau.   

Kruhový kríž (alebo 
presnejšie kríž v spojení 

s kruhom) – ide o zvláštne vzájomné stvárnenie základných kozmologických elementov – 
kríža a kruhu, pričom môžu vznikať rôzne kombinácie a alternatívy. Kríž 
vpísaný do kruhu (alebo kružnice) sa nazýva kolesový (konce ramien 
kríža sa dotýkajú vnútorného priemeru). Pojmom kvesta označujeme 
kríž, ktorého ramena presahujú obvod kruhu (alebo kružnice), čím sa 
symbolicky vyjadruje nadradenosť kríža nad zemou. Svätiaci kríž (resp. 
krížový nimbus) je atribútom nadľudských osobností, obklopuje najmä 
hlavu Ježiša Krista, pričom viditeľné sú iba jeho tri ramená. Krúžok 
s centrálne umiestneným krížikom symbolizuje Sviatosť Oltárnu.   
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Svastika – je hákový kríž t. j. kríž so 
zalomenými koncami ramien, najčastejšie 
pod pravým uhlom a to buď do jednej (pravej) 
alebo druhej (ľavej) strany. Vyskytuje sa 
v mnohých kultúrach po celom svete ako 
náboženský symbol, symbol rôznych organi-
zácií, ideológií, politických smerov alebo ako 
dekoratívny prvok.   

Pri základnom type kríža nesledujeme ďalšie možné kombinácie vzniknuté 
pridávaním ďalších priamok (ramien), zmeny ich polohy, geometrickému tvaru jednotlivých 
ramien, spôsobu ukončenia ramien a iným dekoratívnym prvkom. To je vecou ďalšieho 
špecifického členenia a určovania podtypov alebo tvarov. 

                                                                                                      Ľubomír Kaľavský 

 
 

Mandylion 
 

      V roku 1970 boli v emisii „Slovenské ikony“ vydané 
štyri známky, z ktorých ikona Mandylion, ktorá sa dnes 
nachádza v Slovenskej národnej galérii v Bratislave je 
unikátna pre svoju výnimočnú štylizáciu.  
      Mandylion je rukou neutvorený obraz Kristovej tváre 
na pozadí štvorcovej šatky. Patrí medzi obrazy, ktoré sa na 
Východe a Západe pripisujú Kristovi. Mandylion je názov pre 
byzantskú paralelu k Veraikonu v západnom kresťanstve, k šatke svätej Veroniky, do ktorej 
utrela Kristovu tvár počas krížovej cesty na Golgotu. Od Veraikonu sa Mandylion líši 
napríklad tým, že Kristus sa nezobrazuje s tŕňovou korunou a stopami po bičovaní, ale ako 

majestátna tvár Krista Spasiteľa so 
svätožiarou a s náznakom kríža za hlavou.  
      Táto ikona je spojená s udalosťou 
malomocného kráľa Abgara z Edessy. Kráľ 
Abgar, podľa tohto príbehu vyslal posla za 
Kristom so žiadosťou, aby ho prišiel vyliečiť 
z malomocenstva. Kristus odmietol, ale 
poslal požehnané posolstvo vo forme 
obrazu, odtlačku svojej tváre na šatke. Kráľ 
sa pohľadom Naň uzdravil. Tento obraz 

bedlivo uchovávali a uctievali v Edesse. Podobizeň Krista Spasiteľa na šatke sa stala 
svätým artefaktom a prvou ikonou v dejinách. Najstaršie verzie sú zaznamenané v Kláštore 
sv. Kataríny na hore Sinaj. 
      Prvá zmienka o tomto príbehu pochádza zo 4.storočia od Eusébia z Cézarey. 
Eusébius (275–339) bol teológ, historik a grécky biskup v meste Cézarea v Palestíne. Je 
považovaný za otca cirkevných dejín. Vo svojich dielach zaznamenal rané dejiny 
kresťanskej Cirkvi.  
      Mandylion je najstaršou zo zbierky ikon Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 
Pochádza z r. 1500 až 1550 od neznámeho ikonopisca. Ikona bola súčasťou ikonostasu 
v dnešnom gréckokatolíckom drevenom kostole sv. Kozmu 
a Damiána v obci Lukov-Venécia v okrese Bardejov. Jeho 
špecifikom je štvordielny cyklus po stranách takmer meter dlhej 
drevenej tabuli, ktorý rozpráva legendu o kráľovi Abgarovi 
z Edessy a vzniku Mandylionu – rukou neutvoreného obrazu 
Krista Spasiteľa. 
       Na poľskej známke z roku 1989 je Mandylion, ktorý sa 
nachádza v múzeu ikon  na zámku v Lancute. 

                                                                                                    Katarína Vydrová 
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 Sv. Norbert, biskup, zakladateľ rehole 
 900.výročie založenia rehole premonštrátov 
 
 Sv. Norbert sa narodil niekedy v rokoch 1082-85. Pochádzal 
zo stredného Porýnia. Jeho otec pracoval v službách kolínskeho 
arcibiskupa. Norbert sa tiež dostal do cirkevnej služby. Už vo veľmi 
mladom veku bol vymenovaný za kanonika kolegiátneho kostola 
v Xantene nad Rýnom. Istý čas žil v kúrii kolínskeho arcibiskupa 
a neskôr v paláci cisára Henricha V. Norbert nemal v úmysle byť 
kňazom. Ako kanonik prijal iba subdiakonské svätenie, ale inak žil 
svetáckym životom feudálnych dvoranov. 

Po smrti biskupa v severofrancúzskom meste Cambrai roku 1113 
ponúkol cisár Henrich toto biskupstvo Norbertovi. Išlo tu o bežný prípad 
laickej investitúry, proti ktorej bojovali vtedajší pápeži. Pre mladého 
ctižiadostivého muža bola cisárova ponuka lákavým pokušením, ale 
Norbert ju odmietol. Ozvalo sa mu svedomie, ktoré mu poukazovalo na 
nesprávnosť kráľovského počínania i na nehodnosť jeho vlastnej osoby. 
A keď pápež Paschal II. Roku 1115 exkomunikoval Henricha pre jeho 
zásahy do cirkevných vecí, Norbert odišiel z cisárskeho dvora. 

Odvtedy sa jeho život začal meniť. Životopisci hovoria, že k tomu prispel i blesk, 
ktorý Norberta takmer zabil. Norbert v tom videl Boží zásah a rozhodol sa pre veľkú zmenu 
života. Zriekol sa všetkého pohodlia i svetských záujmov a na istý čas vstúpil do kláštora 
sv. Benedikta v Siegburgu. Tam sa v modlitbe a pokání rozhodol, že bude slúžiť Bohu 
a dušiam ako kňaz. V decembri 1115 ho kolínsky arcibiskup vysvätil za kňaza. Norbert sa 
znova vrátil do kláštora, aby sa čím lepšie duchovne pripravil na ďalšie pôsobenie. 
V zmysle gregoriánskej reformy sa chcel venovať čisto 
duchovnej službe bez svetských záujmov a záväzkov. 
Z kláštora sa vrátil do Xantenu, kde chcel získať kanonikov 
pre reformu, ale nenašiel u nich porozumenie. Preto opustil 
kanonické miesto a začal žiť podľa príkladu potulných 
kazateľov, ktorí v chudobe a odriekaní povzbudzovali 
veriacich ku kresťanskejšiemu životu.  

Norbertove presvedčivé kázne spojené s príkladom jeho života zapôsobili na 
mnohých, ale vyvolali aj protirečenia, s ktorými sa zaoberala synoda vo Fritzlare. Synoda 
neodsúdila kazateľa, no nerozptýlila ani všetky pochybnosti o ňom. Preto sa Norbert vybral 
k pápežovi Gelázovi II., ktorý bol v tom čase vo francúzskom meste St. Gilles, a ten schválil 

jeho kazateľskú činnosť. Norbert kázal predovšetkým 
v severnom Francúzsku, kde mu jeho výrečnosť, ako aj 
povesť proroka a divotvorcu získali veľa prívržencov. 

Medzitým zomrel pápež Geláz. Keď jeho nástupca 
Kalixt II. Navštívil francúzske mesto Remeš, Norbert ho 
vyhľadal a požiadal ho o znovupotvrdenie svojej kazateľskej 
činnosti. Vtedy mu pápež na podnet laonského biskupa 
odporúčal, aby sa usadil v laonskom biskupstve v severnom 

Francúzsku. Norbert tak urobil, ale keď sa mu nepodarilo 
reformovať kolegiátne opátstvo v Laone, odobral sa na jar roku 
1120 so svojimi nasledovníkmi do blízkeho údolia Prémontré. 
Na Vianoce roku 1121 zložil spolu s niekoľkými druhmi sľuby 
a dal tak základ rehole z Prémontré, ktorá sa rýchlo rozšírila 
po celej Európe. Základom ich rehoľného života sa stali 
rehoľné stanovy (regula) sv. Augustína. Ich cieľom bola čo 
najdokonalejšia dušpastierska služba vo farnostiach, pričom 
dávali osobitný dôraz na dôstojné slávenie bohoslužieb a na liturgickú výchovu veriacich.  
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Norbert aj po založení komunity v Prémontré pokračoval ešte istý čas 
v apoštolských cestách ako kazateľ. Pôsobil tak vo Francúzsku, Belgicku a Nemecku. 

Roku 1124 ho povolal cambraiský biskup do mesta Antverpy 
(Belgicko), aby tam kázal proti učeniu bludára Tanchelma. 
Tanchelm bol horlivý reformátor, ktorý oprávnene kritizoval 
neporiadky medzi duchovenstvom, ale zašiel priďaleko, 
takže napokon popieral cirkevnú hierarchiu a sviatosti, 
najmä Eucharistiu. Norbertove kázne proti bludárovi boli 
úspešné a vyslúžili mu titul apoštol Oltárnej sviatosti. 

Roku 1126 išiel Norbert do Ríma, kde dosiahol 
potvrdenie premonštrátskeho rádu. V tom istom roku 
odmietol ponuku würzburského biskupstva, ale na nalieha-
nie prijal menovanie za arcibiskupa v Magdeburgu 
v strednom Nemecku, kde si ťažká situácia vyžadovala 
silnú a váženú osobnosť.  

Norbert dostal biskupskú vysviacku a nastúpil na 
nové pôsobisko v júli roku 1126. Bez meškania sa dal do obnovy cirkevnej organizácie 
a duchovnej služby. Zvlášť mu ležalo na srdci odstránenie neporiadkov medzi 
duchovenstvom a obnova kláštorov. Bola to ťažká úloha, ktorá mu zapríčinila veľa 
nepríjemností a nepriateľov. Aby ľahšie presadil potrebné reformy, Norbert si povolal na 
pomoc svojich duchovných synov – premonštrátov. Je pochopiteľné, že starosti 
v arcibiskupstve naplno viazali jeho sily, takže sa nemohol venovať vedeniu rehole, ktorú 
založil. Preto ju roku 1128 odovzdal do rúk svojho schopného žiaka Huga de Fosses. 

Napriek toľkým starostiam a prácam v magdeburskom cirkevnom 
obvode zasahovalo Norbertovo pôsobenie aj mimo neho. Horlivý 
arcibiskup rozličným spôsobom podporoval šírenie evanjelia vo 
východných germánskych krajoch, kde kresťanstvo ešte nezapustilo 
korene. V rokoch 1130-32 urobil veľkú službu celej Cirkvi tým, že sa 
rozhodne zasadil o uznanie pápeža Inocenta II. Proti nezákonne 
zvolenému Anaklétovi. Kým sv. Bernard z Clairvaux dosiahol takéto 
uznanie vo Francúzsku, Norbert k nemu prispel v Nemecku, a najmä na 

panovníckom dvore cisára Lotara II. Keď roku 1130 Lotar išiel s vojskom do Ríma, aby 
pomohol usporiadať tamojšie pomery a aby prijal od pápeža cisársku korunu, Norbert ho 
sprevádzal a zaslúžil sa o uspokojivé vyriešenie niektorých chúlostivých otázok, ktoré 
vyvolávali napätie medzi pápežmi a nemeckými panovníkmi. 

Tvrdý život a nadmerná práca predčasne vyčerpali Norbertovu životnú silu. Pred 
Veľkou nocou roku 1134 50-ročný arcibiskup vážne ochorel. Na Zelený štvrtok, na sviatok 
ustanovenia Eucharistie a kňazstva, slúžil posledný raz svätú omšu. Zomrel 6.júna. O jeho 
telo vznikol spor medzi katedrálnou kapitulou a premonštrátskym kláštorom, ktorý založil 
Norbert v Magdeburgu. Cisár rozhodol v prospech rehoľníkov, a tak Norberta pochovali 
v premonštrátskom kostole Panny Márie. 

Veriaci krajín, kde Norbert pôsobil, ako aj jeho 
duchovní synovia z premonštrátskeho rádu si ho 
uctievali ako svätca čoskoro po jeho smrti. Úradne mu 
tento najvyšší titul priznal aj pápež Gregor XIII. Roku 

1582. Boli to pre Cirkev ťažké 
časy, keď‘ sa v Nemecku 
a severnej Európe šíril protestantizmus. Aj premonštrátsky kostol, 
kde bol pochovaný sv. Norbert, zaujali protestanti. Preto sa 
premonštrátske kláštory na katolíckom území usilovali získať 
svätcove telesné pozostatky. Podarilo sa to po ťažkých vyjednáva-
niach pražskému opátovi Questembergovi, ktorý začiatkom roku 
1627 previezol túto vzácnu relikviu do premonštrátskeho kláštora 
na pražskom Strahove.  
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Premonštráti na Slovensku 

 

V diele sv. Norberta pokračovali a pokračujú rehoľní kanonici premonštráti.  
 Na územie dnešného Slovenska sa prví premonštráti dostali v roku 1134 uvedením 
palatína Lamperta. Prvý kláštor bol v Bzovíku, ďalšie prepošstvá vznikli v Jasove, Lelese, 
Ipeľských Šahách a Kláštore pod Znievom. 

Dnes bývajú slovenskí premonštráti v Jasove, kde majú aj noviciát. Členovia 
kanónie pracujú v pastorácii na území trnavskej a košickej arcidiecézy aj rožňavskej 
a spišskej diecézy. 

Rehoľa už od čias svojho zakladateľa člení na mužskú vetvu, ženskú vetvu 
a laických bratov a sestry – tzv. terciánov. Sv. Norbert bol prvým zakladateľom tretieho 
rádu (terciánov) pre obe pohlavia, tzv. svetskej vetvy rehole. Na Slovensku dodnes pôsobí 
každá z uvedených vetiev. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spracoval JV 
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Sv. Ignác z Loyoly (1491 – 1556)  

500.výročie obrátenia  
 
Životopis sv. Ignáca z Loyoly isto nepatrí medzi najjednoduch-

šie. Jednak preto, že ide o silnú osobnosť, ktorá prekonala veľké 
vnútorné a vonkajšie zmeny, a jednak preto, že životné dielo tohto 
svätca sa mimoriadne výrazne zapísalo do dejín a často vyvolalo tie 
najprotichodnejšie ozveny. 

Sv. Ignác pochádzal z poprednej baskickej rodiny de Recalde. 
Narodil sa roku 1491 vo vidieckom kaštieli Loyola v baskickej provin-
cii Guipúzcoa v severnom Španielsku. Bol najmladší z dvanástich 
alebo trinástich detí. Pri krste dostal meno Iňigo Lopez, ktoré si 
neskôr zmenil na Ignác (Ignatius). Matku nepoznal, lebo krátko po narodení ho dali na 
výchovu žene istého kováča. Jeho matka už vtedy chorľavela a onedlho zomrela. 

Otec sa usiloval dať Iňigovi dobrú výchovu a chcel, aby sa dal na duchovnú dráhu. 
Preto mu zaistil učiteľa a Iňigo ešte v detskom veku prijal tonzúru, ktorou bol začlenený do 
stavu klerikov. No chlapca nelákala ani škola, ani duchovný stav. Iňiga nadchýnalo už od 
detstva vojenské hrdinstvo. Otec napokon rešpektoval túžby svojho najmladšieho syna 
a krátko pred svojou smrťou mu zabezpečil miesto v paláci dona Juana Velázqueza de 
Cuéllar kde dostal dospievajúci Iňigo dvornú a rytiersku výchovu. Po smrti Juana 
Velázqueza vstúpil 16-ročný Iňigo do služieb navarrského miestokráľa a nájerského 
vojvodu dona Antonia Manríqua. So zbraňou v ruke bojoval pri obrane navarrského 
hlavného mesta Pamplona proti Francúzom. A práve obrana Pamplony sa stala 
medzníkom medzi dvoma veľmi odlišnými etapami Iňigovho života. 

Bolo to v roku 1521 keď po niekoľkohodinovom ťažkom boji o Pamplonu jedna 
kanónová guľa zasiahla Iňiga do nôh pričom mu pravú nohu rozdrvila pod kolenom. Víťazní 
Francúzi sa zachovali voči ťažko ranenému rytierovi gavaliersky. Najprv ho dva týždne 
liečili v Pamplone a potom ho dali preniesť do rodného loyolského kaštieľa. V Loyole lekári 
usúdili, že kosti sú zle zložené a usilovali sa mu ich napraviť podľa možností vtedajšej 
chirurgie. Tu pri lekárskom mäsiarčení Iňigo skoro zomrel, no po prekonaní krízy sa Iňigov 
zdravotný stav rýchlo zlepšoval. Po lekárskych zásahoch noha natrvalo ostala kratšia, 
takže Iňigo po celý zvyšok života kríval. Kým však mohol začať chodiť, prešli dlhé týždne. 
Za ten čas sa mu zažiadalo čítať rytierske romány, aké čítaval na kniežacích dvoroch. No 

v loyolskom dome sa nič také nenachádzalo. Ošetrujúca švagriná 
mu mohla ponúknuť iba dve knihy: Život Krista a Zlatú legendu – 
životopisy svätých. Iňigo sa voľky-nevoľky dal do čítania týchto kníh 
a postupne ho veľmi zaujali. Zistil, že jestvuje aj duchovné rytierstvo, 
ktoré je oveľa náročnejšie ako telesné.  

Keď mu noha natoľko spevnela, že mohol chodiť, Iňigo odišiel 
z domu. Rozhodol sa ísť do Svätej zeme, na miesta, kde žil a trpel 
Spasiteľ sveta. Ale predtým bolo treba ešte dokončiť vyúčtovanie 
z minulého života. Vydal sa do známeho pútnického miesta 
Montserrat neďaleko Barcelony. Tam si vykonal po dôkladnej 
príprave spoveď z celého uplynulého života. Spoveď trvala celé tri 

dni. Nový život začal ako – rytier nebeského Kráľa celonočným bdením pred obrazom 
montserratskej Madony. Bolo to v noci z 24. na 25.marca 1522, teda pred sviatkom 
Zvestovania Panny Márie. Pre Iňigovo vnútorné formovanie bolo dôležité obdobie ďalších 
jedenástich mesiacov, ktoré strávil v Manrese neďaleko Montserratu. Tu prekonal hlbokú 
vnútornú premenu, sprevádzanú duchovnou útechou i neútechou, spojenou s úzkosťami 
svedomia. V jednom vnútornom osvietení získal také prenikavé poznanie vecí viery, 
duchovného života a iných skutočností, že sa začal na všetko pozerať celkom novým 
pohľadom. Iňigove manrézske poznatky, ktoré získal v rozjímaniach, a iné duchovné 
skúsenosti sa stali základom jeho známych „duchovných cvičení“. 
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V druhej polovici februára 1523 odišiel Iňigo z Manrézy do Barcelony, odkiaľ sa 
o krátky čas odplavil do Talianska. Do Ríma prišiel na konci marca. Odtiaľ sa s dovolením 
a požehnaním pápeža Hadriána VI. Vydal na púť do Svätej zeme. Do Svätej zeme prišiel 
koncom augusta a zdržal sa tam celý mesiac. Na posvätných miestach zažil veľa 
duchovnej útechy a chcel tam ostať natrvalo. Ale františkáni, ktorí mali na týchto miestach 
cirkevnú právomoc a zodpovednosť pred tureckými úradmi, mu to nedovolili. Iňigo sa 
musel vrátiť cez Taliansko do Španielska.  

Po návrate zo Svätej zeme Iňigo pokračoval v apoštoláte, ktorý začal už pred púťou, 
ale uvedomil si, že potrebuje väčšie vzdelanie. Preto bez ohľadu na to, čo si myslia iní, 33-
ročný Iňigo si v Barcelone spolu s deťmi sadol do školských lavíc a začal sa učiť latinčinu. 
Po istom čase mohol prejsť na ďalšie štúdium na univerzity v Alcale a Salamanke. Na 
obidvoch týchto vysokých školách však študoval nepravidelne, lebo veľa času a síl venoval 
apoštolátu. V januári 1528 odišiel do Paríža, kde sa dal študovať filozofiu a teológiu na 
tamojšej slávnej univerzite. 

Ignác bol v Paríži celkom sedem rokov: od februára 1528 do apríla 1535. Roku 
1533 dosiahol akademický titul Magister artium, čo približne zodpovedá terajšiemu 
doktorátu filozofie. Okrem štúdia sa však venoval i osobnému apoštolátu medzi 
univerzitnými študentmi. Niektorí z nich urobili veľmi nápadnú zmenu vo svojom živote. 
Ignác mal preto popri obdive aj vážne nepríjemnosti. Najcennejším výsledkom jeho 
apoštolského pôsobenia bola skupina akademikov, magistrov, ktorí pod vplyvom 
duchovných cvičení a Ignácovho osobného vedenia prijali jeho ideály a rozhodli sa spojiť 
s ním aj svoje životné osudy. Boli to prví Členovia vznikajúcej rehoľnej spoločnosti jezuitov. 
15.augusta 1534 sa zišiel Ignác so šiestimi spoločníkmi v kaplnke sv. Dionýza na 
parížskom Montmartri k prvému vážnemu spoločnému úkonu: všetci urobili sľub, že budú 
žiť v chudobe a čistote a že budú slúžiť dušiam vo Svätej zemi. Keby tam nemohli ísť, dajú 
sa k dispozícii pápežovi ako Kristovmu zástupcovi. 

Medzitým sa Ignácovi zhoršil zdravotný stav. Lekári poznali iba jediný liek: vzduch 
rodného kraja. Po dohovore so spoločníkmi odcestoval Ignác v apríli 1535 do Španielska. 
Dohodli sa, že sa na jar 1537 stretnú v Benátkach. V januári 1537 prišli do Benátok Ignáco-
vi spoločníci a spolu chceli odplávať do Svätej zeme. Ale v tom čase pre napätie medzi 
Benátkami a Turkami neplávali lode do východného Stredomoria a ani sa nedalo predpo-
kladať, že sa situácia v dohľadnom čase zlepší. Preto sa Ignác ku koncu roka 1537 vybral 
do Ríma, aby ponúkol služby celej skupiny pápežovi. V Ríme sa Ignác a jeho druhovia 
venovali všestrannému apoštolátu a dobročinnosti: vyučovali deti katechizmus, kázali, oše-
trovali chorých, dávali duchovné cvičenia významným cirkevným i necirkevným osobám.  

27.septembra 1540 pápež Pavol III. Schválil ich združenie 
ako novú rehoľnú spoločnosť s menom Spoločnosť Ježišova. Ignác 
sa stal jej prvým generálnym predstaveným. Nová rehoľa zohrala 
dôležitú úlohu pri vnútornej obnove Cirkvi, ale osobitne vynikla v boji 
proti šíriacim sa bludom. Nečudo, že mala hneď od počiatku dosť 
skrytých i otvorených nepriateľov, ktorí ju očierňovali a usilovali sa ju 
celkom znemožniť. Ignác Loyolský potreboval veľa trpezlivosti, 
diplomatického taktu a niekedy i rozhodnej energie, aby obránil 
rozvíjajúce sa dielo. No najviac sa spoliehal na nadprirodzenú Božiu 
pomoc, ktorá viedla k založeniu Spoločnosti a účinne ju sprevádzala 
v jej prácach. Veď v konečnom dôsledku Bohu patrili všetky jeho túžby i námahy, ako to 
vyjadrovalo jeho základné životné heslo: „Všetko na väčšiu Božiu slávu!“ 

V poslednom období svojho života Ignác zakúsil veľa telesného utrpenia. Napriek 
tomu, okrem malých výnimiek, Ignác veľmi intenzívne pracoval v apoštoláte. Ignác z Loyoly 
zomrel takmer nebadane 31.júla 1556 ráno. Vtedy mal ním založený rád už 1000 členov, 
ktorí pracovali v 13 rehoľných provinciách. Pápež Pavol V. vyhlásil Ignáca z Loyoly roku 
1609 za blahoslaveného a pápež Gregor XV. Roku 1622 za svätého. Telesné pozostatky 
sv. Ignáca sú uložené v hlavnom jezuitskom kostole Al Gesú v Ríme.    

  Spracoval JV 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
19.1.2022: XXIV. Zimné olympijské hry v Pekingu  
- nominálna hodnota: 0,75€ 
- autor výtvarného návrhu: akad. Mal. Marián Komáček 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 200.000 kusov  

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

  Medzinárodný olympijský výbor oznámil 7.júla 2014 
mená troch kandidátskych miest na usporiadanie XXIV. 
Zimných olympijských hier 2022: Almaty (Kazachstan), 
Oslo (Nórsko) a Peking (Čína). V priebehu kandidátskeho 

procesu odstúpilo po verejnej diskusii v krajine Oslo. Na 
128.zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru 31.júla 2015 
v Kuala Lumpure právo na usporiadanie zimných olympijských hier 
získal Peking, keď o štyri hlasy zdolal kazašské Almaty. Peking 
bude prvé mesto v histórii, ktoré hostilo obe verzie hier. Hry XXIX. 
Olympiády sa tu konali v roku 2008, zimné olympijské hry sa 

uskutočnia od 4. do 20.februára 2022, v čase osláv čínskeho nového roka, ktorý bude 
rokom tigra. Organizátori vstupujú do prípravy hier s hlavnou myšlienkou vytvoriť „radostné 
stretnutie na čistom ľade a snehu“ s cieľom vzbudiť v krajine záujem o zimné športy.  
      Aj keď mesto vybudovalo rad nových športovísk, 
využije zároveň existujúce objekty postavené pre hry v roku 
2008. Otvárací aj záverečný ceremoniál sa bude konať na 
Národnom štadióne v Pekingu, známom pod názvom 
„Vtáčie hniezdo“. V Pekingu sa uskutočnia súťaže 
v halových športoch (curling, ľadový hokej, korčuľovanie) 
a v súťažiach Big Air.  
      V Jan-čching, v meste 80 km vzdialenom od 
hlavného mesta, sa predstavia alpskí lyžiari, akrobatickí 
lyžiari, bobisti, sánkari, snoubordisti  a skeletonisti, 
biatlonisti, bežci na lyžiach, skokani na lyžiach a severskí 
kombinátori v známom zimnom stredisku Čang Ťia-kchou. 
Celkový počet medailových súťaží v siedmych športoch 
a pätnástich športových disciplínach je 109. Na zvýšenie 
rodovej rovnosti hier sa základnou súčasťou olympijského 
programu stali zmiešané podujatia. V Pekingu ich bude 
celkove deväť, z toho štyri nové, medzi nimi aj ženské monoboby, čím sa tieto hry stanú 
rodovo najvyváženejšími zimnými olympijskými hrami v doterajšej histórii. 
 S emisiou okrem FDC vychádza i nálepný list. 
 Na známke je logo SOV so slovenským znakom (dvojkríž) 

 
19.1.2022: XIII. Zimné paralympijské hry v Pekingu  
- nominálna hodnota: 0,75€ 
- autor výtvarného návrhu: akad. Mal. Igor Piačka 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 200.000 kusov  

Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa 
dozvedieť k tejto známke nasledovné:  
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V roku 2022 sa športovci stretnú v Pekingu na hrách, ktoré sa budú po prvýkrát 
uvádzať pod spojeným názvom „Olympijské a paralympijské hry Peking 2022“. V týchto 
intenciách uzreli svetlo sveta aj známky olympionikov a paralympionikov. Po prvýkrát 
v histórii došlo k spojeniu dvoch emisií poštových známok do jedného celku 

prostredníctvom motívu roku tigra podľa čínskeho 
kalendára. Práve počas neho sa spomínané 
podujatie uskutoční. Spojenie dvoch emisií 
poštových známok je ďalším pokračovaním 
zintenzívňujúcej sa spolupráce a vzájomného 

približovania medzi SPV a SOŠV.   
V Pekingu budú zimní paralympionici súťažiť už po 

trinástykrát. V dňoch 4.–13.marca sa predstaví 736 
športovcov v 6 športoch (paraalpské lyžovanie, 
paraseverské lyžovanie – beh na lyžiach a biatlon, 
parasnoubord, curling na vozíku a parahokej) a v 82 

medailových disciplínach. Slovenskí športovci budú v Pekingu 
obhajovať 11 medailí, z toho 6 zlatých, ktoré vybojovali na predošlých 
hrách v Pjongčangu 2018. Všetky získali paraalpskí lyžiari a v tomto 
športe dokonca Slovensko zvíťazilo aj v celkovej bilancii krajín. 

Zrakovo znevýhodnená Henrieta Farkašová sa so štyrmi zlatými a jednou striebornou 
medailou stala ako prvá športovkyňa zo Slovenska najúspešnejšou účastníčkou hier! 

Aj v Pekingu sa medailové nádeje Slovenska budú upierať hlavne k paraalpským 
lyžiarom. Po tretíkrát za sebou budú na ZPH štartovať curleri 
na vozíku a prvýkrát v histórii sa predstavia parahokejisti, ktorí 
si právo účasti vybojovali v kvalifikačnom turnaji. Práve 
postava parahokejistu dominuje na poštovej známke 
venovanej paralympionikom. Slovensko bude mať po prvýkrát 
na ZPH zastúpenie v dvoch kolektívnych športoch.  

Od roku 1994 vybojovali slovenskí paralympionici pod 
samostatnou slovenskou vlajkou na doterajších 14 PH a ZPH 
spolu 125 medailí, z toho 39 zlatých, 42 strieborných a 44 
bronzových. Veríme, že aj v Pekingu sa im podarí rozšíriť túto 
úctyhodnú zbierku. 
 S emisiou okrem FDC vychádza i nálepný list.  
 Na známke je logo SPV s dvojkrížom. 
 
 

Kronika SV.GABRIELA 
 
- ešte niečo z vianočnej pošty z Rakúska, Nemecka, ČR, Slovinska i Holandska 
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- jedna príležitostná pečiatka (v dvoch kartičkových vyhotoveniach) prišla i z Močenku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- a v Nitre sa k stému výročiu narodenia Dr. Severína Zrubca (prvého predsedu ZSF 
a zakladajúceho člena SSG) používala príležitostná pečiatka – tiež prišli pekné celistvosti. 
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NAŠI JUBILANTI: 

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

60 Milan KRAJČO, Preseľany (12.11.);  

65 Anton ŠUMICHRAST, Nemšová (5.11.); Ján VALLO, Trenčianska Teplá (28.3.); 

70 Kamil BEDNÁR, Trstená (17.7.); Dezider BIRČÁK, Levice (19.7.); Jozef KÚTNY, 
Močenok (25.1); Karol MILAN, Trenčín (25.8.); Pavol ONDRÁŠKA, Bratislava (20.1.) 

75 Štefan BURČO, Rožňava (16.7.); Hubert DOBÁL, Košice (18.2); Anton KVANTA, 
Hlohovec (11.5.); Milan ŠAJGALÍK, Nitra (18.10); Štefan Zachar, Trnava (4.2.);  

81 Jaroslav MIHOLA, Mutěnice ,ČR (23.11); Anna BEDNÁROVÁ, Žilina (14.9.); 

82 Kamil JANKECH, Bardejovské Kúpele (1.1.); Michal KIŠŠIMON, Harmanec (20.5.);   

83 Bogdan MICHALAK, Poznaň, PL (20.7.); František SRNÁK, Trnava (1.2.);  

84 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); 

85 František TARABA, Považská Bystrica (4.10); 

87 Otto GÁŤA, Žilina (21.8.); 

89 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 13 členských príspevkov (ev. čísla): 53, 70, 

87, 92, 127, 136, 150, 161, 170, 172, 175, 187, 189 
Za rok 2021 ostalo nezaplatených ešte 22 členských príspevkov (ev. čísla): 14, 53, 

70, 87, 92, 103, 113, 119, 127, 136, 150, 161, 170, 172, 173, 175, 179, 187, 189, 192, 194, 
198 

Za rok 2022 majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 13, 
18, 19, 22, 31, 40, 45, 49, 51, 59, 65, 72, 75, 77, 78, 82, 84, 95, 97, 99, 104, 105, 106, 124, 
126, 128, 130, 134, 137, 138, 139, 147, 149, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 163, 165, 166, 
168, 176, 178, 180, 181, 184, 185, 186, 188, 190, 193, 195, 196, 197, 199 

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

Na bežnom účte je suma 12,00€, ktorú niekto poslal cez Slovenskú poštu (zatiaľ 
meno ešte zo SP neprišlo).  

 

Členská základňa SSG – stav k 21.1.2022 

V našich radoch vítame jednu novú členku SSG: 

199. MAMOVÁ Kvetoslava, 811 07 BRATISLAVA, Radlinského 28 

náboženské motívy všeobecne 

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

Ku dňu 21.1.2022 je celkový počet členov v SSG 104 (SR – 92, ČR – 8, Poľsko – 2, 

Rakúsko – 1, BRD – 1). 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


