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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na 
 

61.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel, 
 

ktoré sa uskutoční v dňoch 29.apríla–1.mája 2022 v Dolnom Smokovci - Charita 
(č.p.19) s týmto programom: 
 

Piatok 29.4.2022:  - príležitostná poštová pečiatka na Pošte Dolný Smokovec 
      (pošta otvorená: 7.15 – 9.15; 13.15 – 15.15) 

16.00 - beseda a autogramiáda s tvorcami poštových známok SR 
   (F.Horniak, M.Činovský, D.Kállay, M.Čapka) 

   18.00 - slávnostná večera 
    - možnosť filatelistickej výmeny 
    - nocľah 
Sobota 30.4.2022:   7.30 – 8.30 - raňajky 

  9.00  - pracovné zasadanie SSG  
   11.00  - sv. omša – poďakovanie za 30 rokov SSG 
   12.00  - slávnostný obed  
    - individuálny program  

- možnosť filatelistickej výmeny  
   18.00 - večera  
    - možnosť filatelistickej výmeny  
    - nocľah   
Nedeľa 1.5.2022:     7.30 – 8.30 - raňajky 
    - možnosť filatelistickej výmeny 

11.00 - sv. omša 
   12.00 - obed 

- individuálny program, odchod domov 

 Je to stretnutie, kde si pripomenieme 30.výročie vzniku SSG, takže i program je 
k tomu prispôsobený. Pár slov k niektorým bodom programu nájdete na prebale bulletinu. 
 Už teraz je prihlásených 45 členov SSG a ubytovaných i 33 rodinných príslušníkov 
či hostí. Zoznam nájdete na prebale bulletinu (kurzívou sú vyznačení tí, ktorí budú 
ubytovaní len v prvý deň – skontrolujte si to!!! – ak je nezrovnalosť volajte pani 
hospodárke). Nakoľko kapacita Charitného domu nestačila, tak časť ubytovaných je 
v Penzióne „Valaška“.  
 Všetci (i z Penziónu „Valaška“) budú mať stravovanie v Charitnom dome. Počas 
pandémie Charitný dom zabezpečuje stravovanie pomocou cateringových služieb. Preto 
treba mať vopred nahlásené počty.  

Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu. 
 Mapku s miestami stretnutia nájdete na prebale bulletinu.  
 
 

 Milí priatelia! 
 

Pred jubilejným stretnutím dostávate ešte ďalšie číslo nášho bulletinu, aby ste boli 
aktuálne informovaní. V pozvánke máte už presný program i nejaké spresnenia na prebale 
bulletinu. Samozrejme, že aby sa stretnutie mohlo ozaj dobre zorganizovať je potrebné 
z vašej strany dodržať termíny. Čo sa týka ubytovania, tak tam už asi by sme ťažko vedeli 
ešte niekomu pomôcť, lebo kapacity sme vyčerpali (bolo ešte niečo v Penzióne „Valaška“). 
Tiež by som samozrejme prosil tých, ktorí sú už na ubytovanie prihlásení, aby prišli, lebo 
30% ceny ubytovania by sme i tak platili. Čo sa týka stravovania, tak tam dodržte termín 
prihlásenia, ktorí si ešte rozmyslíte a prídete (verím, že ešte viacerí v sobotu prídete na 
stretnutie a zároveň si možno spravíte i pekný výlet do Tatier). Tiež, nakoľko je stravovanie 
cateringom, bude len presný počet obedov či večerí. 
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 Na stretnutie sa pripravuje brožúra „Pamätnica“ (už je v tlači a tiež ju už nájdete i na 
našej internetovej stránke), príležitostná tlač „1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu“ s prítlačou. Tiež budú tradičné poháre s logom jubilea, samozrejme i 
príležitostná poštová pečiatka. Každý člen SSG (ktorý do 1.5.2022 bude mať zaplatené 
členské príspevky) dostane „Pamätnicu“, príležitostnú tlač s prítlačou i opečiatkovaný lístok 
s príležitostnou poštovou pečiatkou. Prichystané sú i ocenenia pre aktívnych členov SSG.   
 Okrem pozvania na stretnutie v tomto čísle bulletinu nájdete i dva články od 
K.Vydrovej, dve pokračovania od Ľ.Kaľavského, jeden článok a dve správy od Ľ.Tarabovej, 
článok od J.Rusnáka a zbytok som doplnil ja. Aby to bolo pestrejšie, tak píšte!!! (v júni by 
malo vyjsť ďalšie číslo).  
 A ešte sú do konca apríla stále aktuálne i 2% dane z príjmu – ak je možné oslovte 
vo svojom okolí – potrebné údaje (tlačivo je i na našej webovej stránke):  
 Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv. Gabriel 

Identifikačné číslo prijímateľa: 37964330  
Prajem vám príjemne chvíle pri čítaní bulletinu a teším sa na stretnutie s vami 

v Tatrách.  
Ján Vallo, predseda SSG  

 
 

Správa o hospodárení SSG za rok 2021 
 

Táto správa bilancuje hospodárenie nášho Spoločenstva Sv. Gabriel za obdobie od 
01.01.2021– 31.12.2021. 
 
a) Príjmy SSG v období 01.01.2021 - 31.12.2021 boli vo výške 1 475,53 €  v tom:  

  

 486,00 € za uhradené členské príspevky   

 450,00 € príspevky na činnosť SSG (v tom: 400 € od ZSF v rámci projektu MDV SR 

„Národný program aktívneho starnutia; 50 € od OZ Topoľčany) 

  538,22 € zaslané 2% dane za rok 2020 

      1,31 € kreditné úroky pripísané na Benefit Konto.  

Na čl. príspevkoch sme vybrali medziročne viac o +152 €. Na druhej strane uhradené 2% 
dane boli oproti r.2020 nižšie o -158,91 € (r.2020 / 697,13 €). 
 
b) Výdavky SSG v období 01.01.2021 - 31.12.2021 boli vo výške 935,80 €  v tom:  

 

 865,00 € výdavky súvisiace s fungovaním nášho Spoločenstva  (v tom: päť čísel 

bulletinu Sv. Gabriel; čl. príspevok do WB, notársky poplatok k registrácii poberateľa 

2%; hospodárske a organizačné výdavky) 

 70,80 € poplatky za vedenie bežného účtu v ČSOB za rok 2021. 

V medziročnom porovnaní výdavky za ostatný sledovaný rok stúpli len mierne, o 20,30 €. 
 

Ku dňu 31.12.2021 bol zostatok finančných prostriedkov SSG celkom 9 225,33 € čo 
je oproti r.2020 medziročný nárast o 539,73 €.  
 

Štruktúra finančných prostriedkov k 31.12.2021 bola nasledovná:   
 

 2 803,27 € zostatok na bežnom účte (aktuálna úroková sadzba je 0,00 % p.a.)  

 5 102,13 € zostatok na BENEFIT Konte (ide o účet so 7-dňovou výpovednou lehotou 

a aktuálnou úrokovou sadzbou 0,03% p.a.)  

 1 319,93 € zostatok v pokladni. 

        Ľuba Tarabová, hospodárka SSG 
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Pápež Sixtus V. - 500. výročie narodenia 
 
       Pápež Sixtus V. (1521-1590, vlastným menom 
Felice Piergentile) bol chudobným dieťaťom z regiónu 
Ascona. Pomocou svojho strýka františkána Salvatora 
z neďalekého františkánskeho kláštora Montalto sa 
dostal k rehoľnému a kňazskému povolaniu a v roku 
1549 sa stal doktorom teológie. Neskôr bol pápežom 
Piom V. menovaný za generálneho vikára františkán-
skeho rádu. Ako generálnemu vikárovi rehole bola pre neho dôležitá 
najmä vnútorná organizácia rádu. 
      V roku 1585 bol zvolený za pápeža. Sixtus V. ako pápež počas 
svojho krátkeho pontifikátu sa pričinil o dôslednú reorganizáciu Rímskej 
kúrie – pápežského administratívneho aparátu, čím obnovil prestíž kúrie 
a vplyv vo veľkej politike. Na objednávku Sixta V. bola v roku 1587 
vydaná Rímska (Sixtínska) Septuaginta. Táto Biblia v gréčtine mala 
pomôcť pri revidovaní a príprave latinskej Biblie Vulgáty. Dňa 1.marca 
1590 pápež Sixtus V. vyhlásil revidovanú verziu latinského prekladu Biblie od 
sv. Hieronyma – Vulgátu za jedine autentický biblický text.   
      Dobrým hospodárením naplnil pokladnicu, zamedzil hladomoru v Ríme. Dal 
vybudovať kanalizáciu, vysušiť močiare, aby obmedzil výskyt malárie a dal postaviť špitál. 
Obnovil poriadok v Cirkevnom štáte, zaviedol prísne a spravodlivé súdnictvo. Vyhubil 
lúpežníctvo, ktoré ohrozovalo prichádzajúcich pútnikov. 
      Pápež Sixtus V. sa preslávil ako významný urbanista. Dal prebudovať časť rímskych 
ulíc a námestí, dal postaviť nové kostoly, námestia, aby dal Rímu dôstojný vzhľad hlavného 
mesta katolíckeho sveta. Monumentálne námestia nechal vyzdobiť obeliskami, fasádami 
kostolov a pospájal ich priamymi, prehľadnými ulicami, pričom stredobodom boli Božie 
chrámy. 
      O stavebnom nadšení počas pontifikátu pápeža Sixta V. svedčia dodnes: 
      Námestie sv. Petra. Uprostred námestia dal 
postaviť jeden zo štyroch obeliskov, ktoré sa v prachu 
závodiska vozov Circus maximus povaľovali celé 
stáročia. Egyptský obelisk, ktorý dal roku 37 doviezť do 
Ríma Caligula, meria 25 m. Na dnešné miesto ho na 
želanie pápeža umiestnil architekt Domenico Fontana. 
Bola dokončená kupola Chrámu sv. Petra podľa návrhu 
Michelangela a preto na známke z roku 1953 je kupola 
ako sekundárny motív. Kupola Chrámu spolu s obeliskom 
sa stala symbolom Večného mesta pre každého pútnika.  
      Lateránske námestie. Pápež Sixtus V. poveril pápežského 
architekta dotvoriť okolie pri Bazilike sv. Jána v Lateráne. Boli zbúrané 
chátrajúce budovy. Vpravo vedľa Baziliky postavil v roku 1586 tzv. 
Sixtovu loggiu a oproti Bazilike postavil budovu, kde sa nachádzajú 
slávne Sväté schody, po ktorých kráčal v Jeruzaleme Ježiš Kristus k 
Pontiovi Pilátovi. Do centra vzniknutého námestia dal osadiť egyptský 

obelisk, ktorý bol privezený do Ríma v roku 357. Obelisk s podstavcom 
a krížom na vrchole meria 45,7 m a je najvyšší zo všetkých rímskych 
obeliskov. 
       Námestie Santa Maria Maggiore. Na priestranstve pred 
priečelím Baziliky dominuje obelisk, ktorý tu nechal osadiť v roku 1587 
pápež Sixtus V. Bazilika S. Maria Maggiore má súvislosť aj s našimi 
dejinami. Pápež Hadrián II. tu udelil súhlas používať staroslovienčinu 
ako štvrtý bohoslužobný jazyk.  
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      Námestie Piazza del Popolo. V strede námestia stojí 24 m 
vysoký egyptský obelisk z čias okolo 1300 pred Kr. Rímsky cisár 
Augustus obelisk umiestnil v Circus maximus, odkiaľ ho vykopali roku 
1587 a rozhodnutím pápeža Sixta V. ho vztýčili na Piazza del Popolo.  

      V rokoch 1587 – 1590 postavil budovu knižnice a 
založil veľkolepú tlačiareň. Vatikánska apoštolská 
knižnica, ktorú oficiálne založil pápež Sixtus IV. roku 
1475, už kapacitne nestačila. Nová apoštolská 
knižnica bola postavená podľa návrhu architekta 
D.Fontanu. Dokončená bola aj umelecká výzdoba knižnice. V nádhernej 
Sixtínskej sále dlhej 70 m a 15m širokej medzi tvorcami abecied je 
zobrazený aj sv. Cyril v biskupskom rúchu.  

      Svedectvom umeleckého cítenia Sixta V. je tiež 
reštaurovanie Trajánovho stĺpa a stĺpa Marka Aurélia. V roku 
1587 dal osadiť na vrchole Trajánovho stĺpa sochu sv. Petra a 
následne na stĺpe Marka Aurélia sochu sv. Pavla. Na 
Trajánovom stĺpe sa špirálovo vinie pás reliéfov, na ktorých sú  
výjavy z výprav, ktoré rímsky cisár viedol pri Dunaji. Na 
víťaznom stĺpe Marka Aurélia sú tiež reliéfy zobrazujúce 
cisárove vojnové výpravy a je zachytená aj udalosť 
zázračného dažďa pri Hrone.  

Bol to pápež Sixtus V., ktorý dopomo-
hol víťazstvu baroka v Taliansku. Kostol Il 
Jesu v Ríme predstavuje dôležitú etapu v 
dejinách cirkevného umenia. Jezuiti v 
protireformačnom čase potrebovali pre svoje 
kázne priestranné kostoly bez prekážajúcich 
stĺpov. Tento prvok hral dôležitú úlohu v 
architektúre baroka. Podľa tohto vzoru sa 

začali stavať tisíce barokových kostolov po celej Európe.  
      Pápež Sixtus V. zomrel 27.augusta 1590 vo veku 69 rokov. Počas svojho krátkeho 
pontifikátu zanechal v Ríme nezmazateľné stopy. Ešte desaťročia po jeho smrti sa stavalo 
podľa jeho plánov. Pochovaný je v Bazilike Santa Maria Maggiore v nádhernom náhrobku 
od jeho obľúbeného architekta Domenica Fontanu. 

Katarína Vydrová 

 
 
 

1000 rokov od príchodu Svätého Andreja – Svorada na 
územie Slovenska. 

 
V tomto roku si pripomíname výročie 

nášho prvého svätca Andreja – Svorada. Je 
to presne 1000 rokov od jeho príchodu na 
Slovensko.  

Svorad pochádzal 
z Poľska a narodil sa 
okolo roku 980 údajne 
v Opatovciach na Visle 
v rodine roľníka. Ako 
mladý mních žil neďaleko 
hraníc Slovenska v dedinke Tropie nad Dunajcom. Pridržal sa cyrilo-
metodskej tradície a uznával starosloviensku liturgiu.  Keď poľský kráľ 
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Boleslav Chrabrý v roku 1022 vystúpil proti staroslovienskej 
liturgii, odišiel Svorad podobne ako mnohí iní kňazi a mnísi 
na územie Slovenska. Svorad sa usadil v kláštore sv. 
Hypolita na Zobore pri Nitre. 

Či bola Nitra plánovaným cieľom jeho cesty, alebo sa 
do nej dostal postupne cez viaceré miesta pustovníčenia už 
dnes nezistíme. Legenda od päťkostolského biskupa Maura 
z roku 1064 nám však jasne hovorí, že Svorad prišiel do Zoborského kláštora. Tu ho prijal 
opát Filip a dal mu rehoľné meno Andrej (Ondrej). Nakoľko Svorad nebol vysväteným 
kňazom, mohol žiť pustovníckym životom. Držiac sa hesla „Ora Et Labora“ („Modli sa 
a pracuj“) pracoval pri klčovaní lesa. Raz týždenne sa však zúčastňoval diania vo svojom 
materskom kláštore na Zobore. Počas pôstneho obdobia dostal od opáta Filipa 40 orechov 
a to bola jeho strava na 40 dní. Aj mimo pôstu viedol odriekavý spôsob života, tvrdo 
pracoval, nedoprial si poriadny odpočinok a spánok a na tele nosil na znak kajúcnosti 
kovovú reťaz. (To sa zistilo až po jeho smrti, keď chceli jeho telo pred pochovaním 
poumývať a našli reťaz vrastenú do jeho tela.) Predpokladá sa, že Svorad prišiel do Nitry 
už ako starší človek, lebo opát Filip mu po krátkej dobe pridelil ako pomocníka mladého 

rehoľníka Beňadika. Spolu po čase 
odchádzajú na nové pustovnícke miesto 
Skalka pri Trenčíne, kde plánoval Svorad 
stráviť zvyšok života. Zomrel asi v roku 
1031. Koniec jeho života ostáva 
tajomstvom. Údajne zomrel na Skalke, ale 
traduje sa aj to, že keď cítil blížiacu sa 

poslednú hodinu, vrátil sa skonať na Zobor do kláštora. Krátko po Svoradovej smrti sa 
udiali jeho pričinením dva zázraky, ktoré biskupovi Maurovi porozprával opát Filip. Prvý 
opisuje záchranu života zbojníka vo Svoradovej pustovni a jeho obrátenie. V druhom 
Svorad zachraňuje nespravodlivo odsúdeného obesenca tým, že ho na šibenici pridržal 
aby nezahynul. Svorada spolu s jeho rehoľným 
bratom Beňadikom svätorečili v roku 1083. 
Pochovaný bol vo vtedajšom kapitulno-prepoštskom 
chráme sv. Emeráma v Nitre. 

Pripomeňme si v krátkosti aj osudy 
Svoradovho spolubrata Beňadika. Beňadik bol 
Slovák z okolia Nitry. Po Svoradovej smrti ostal 
pustovníčiť sám. Usadil sa v systéme jaskyniek, 
ktoré pravdepodobne predtým používali zbojníci 
pôsobiaci v pohraničí. Ľudia ho už počas jeho života 
považovali za Božieho muža a účinného orodovníka, preto ho často navštevovali so 
svojimi prosbami a nosili mu milodary. To sa dozvedeli aj zbojníci a vidina veľkého pokladu 
ich priviedla k Benediktovi. Keď však nič nenašli, odvliekli Benedikta na strmú skalu ( 
dnešná tzv. Veľká Skalka nad Váhom), zaškrtili ho a telo hodili do Váhu. Stalo sa to asi 
v roku 1034 Jeho telo našli až po roku vďaka orlovi, ktorý stále sedával na jednom mieste 
a niečo pozoroval. „Nim upozornení na telo, dali sa jednému človeku ponoriť do vody i našli 
ho tak zachovalého, ako by bol krátko predtým umrel.“ Benedikta pochovali pri jeho 

učiteľovi Svoradovi v chráme v Nitre. 
Životopisy našich prvých svätcov sú 

zaznamenané v najstaršej uhorskej legende 
„Život svätých pustovníkov Svorada 
vyznávača a Benedikta mučeníka“ spísanej 
blahoslaveným Maurom biskupom päťkostol-
ským, ktorý sa to dozvedel priamo od 
Beňadika a neskôr od opáta Filipa. 

Ján Rusnák 
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Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly 
vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 11. časť 
 

V zmysle kánonického významu a z toho vyplývajúcich funkcií pokračujeme 
charakteristikami  ďalších kostolov a objektov. 

Fara (032) 

Pojmom fara označujeme 
miesto (budovu) kde sídli farský 
úrad. Obyčajne je spojená s bytom 
správcu farnosti (administrátora 
alebo farára). V širšom slova zmysle 
ide o komplex budov a priľahlých 
pozemkov prislúchajúcich fare. 
Najmä v minulosti boli súčasťou fary 
aj hospodárske budovy, dvory 
a záhrady kde sa vykonávali rôzne 
hospodárske činnosti (včelárenie, 
pestovanie ovocia a zeleniny, chov 
domácich zvierat a pod.). Niektorým 
farám prislúchali aj polia a lesy. Budovy farského úradu (najmä v mestách a bohatších 
obciach) boli zvyčajne priestrannejšie a honosnejšie ako obyčajné ľudové domy. 
Poskytovali miesto na stretnutie určitých skupín, záujmových združení a spolkov na 
riešenie nielen cirkevných problémov. Mnohé takéto stretnutia najmä počas totalitného 
režimu sa nemohli uskutočniť verejne, preto boli tajné a fara k tomu poskytla svoje 
zázemie. V dnešnej modernej dobe (najmä po roku 1990) bolo mnoho fár 
zrekonštruovaných alebo novopostavených. Okrem základného štandardu t. j. bývania 
kňaza a sídla farského úradu sa tu zvyknú uplatňovať a realizovať požiadavky aj na iné 
priestory určené najmä na neliturgickú činnosť veriacich a zvlášť mládeže. Sú to 
napríklad pastoračné centrá prispôsobené na rôzne vzdelávacie, spoločenské a športové 
využitie.  

Farnosť a farský kostol (033) 

Farnosť je menšia územná a organi-
začná jednotka v rámci diecézy so 
samostatnou právnou subjektivitou, 
tvorená tu žijúcim spoločenstvom 
veriacich. Duchovným centrom far-
nosti je farský kostol, ktorý má byť 
posvätený slávnostným obradom. 
Každý farský kostol má mať krstný 
prameň a má sa v ňom uchovávať 
Eucharistia. Spravidla sa v ňom 
konajú každodenné bohoslužby a predpísané 
liturgické obrady v priebehu celého liturgického 
roka.  

Filiálka a filiálny kostol (034) 

Vzhľadom na územné členenie jednotlivých miest a obcí a konfesionálne zloženie 
obyvateľstva nie je reálne aby každý územný celok mal vlastnú faru a vlastný farský 
kostol. Preto sú menšie obce alebo mestské časti po duchovnej a cirkevno-
administratívnej stránke pričlenené k niektorej existujúcej blízkej farnosti ako filiálky. Vo 
väčšine prípadov majú filiálky vlastný kostol, ktorý by mal byť aspoň požehnaný. Vo 
filiálnom kostole sa zvyčajne neslávia bohoslužby a rozličné liturgické obrady tak často 
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ako vo farskom kostole. Model slávenia 
bohoslužieb a vysluhovania sviatostí vo 
filiálnych kostoloch v prvej polovici minulé-
ho storočia až do približne šesťdesiatych 
rokov bol veľmi obmedzený a pozostával 
iba z nedeľných svätých omší (aj to nie 
pravidelných). Sobášilo a krstilo sa iba vo 
farských kostoloch. Ak k farnosti prislúchali 
napríklad dve filiálky tak nedeľné sväté 
omše sa tam po týždni striedali. V prípade že sa v aktuálnu nedeľu svätá omša na tej-
ktorej filiálke nekonala, veriaci putovali do farského kostola. Slovo „putovali“ tu platí 
doslova že išli peši (v čase aj nečase), nakoľko v tejto dobe ešte nebola rozvinutá 
akákoľvek individuálna doprava. Na svätú omšu do filiálneho kostola (najmä na 
dedinách) vozili veriaci kňaza konským povozom (v lete kočom v zime na saniach). 
Neskoršie s rozvojom automobilovej dopravy dochádzal kňaz na filiálky vlastným 
dopravným prostriedkom (ak ho vlastnil) alebo sa v tejto službe striedali rodiny veriacich, 
ktoré dopravný prostriedok (osobný automobil) v tejto dobe mali. Opísaný model nie je 
univerzálny. Slúži ako príklad z niektorých regiónov, nakoľko v iných prípadoch mohla 
byť situácia odlišná. V dnešnej dobe je to už celkom ináč. S rozvojom individuálnej 
automobilovej dopravy a pastoračných potrieb veriacich sa zmenili aj zaužívané zvyky. 
V súčasnosti si len ťažko dokážeme predstaviť pastoračnú službu kňaza bez využitia 
osobného automobilu. Vo filiálnych kostoloch vzrástol počet svätých omší. Vo väčšine 
prípadov sa slúžia pravidelne každú nedeľu, vo sviatok i vo vybrané dni v týždni, alebo 
aj nepretržite každý deň ak to kapacitné dôvody dovoľujú. Filiálne kostoly už nie sú iba 
privilégiom menších dedín. S rozvojom miest pribudli a stále pribúdajú nové moderné 
filiálne kostoly aj na sídliskách, u nás najmä po roku 1990, kedy po mnohoročnom zákaze 
budovania sakrálnych objektov nastalo vytúžené uvoľnenie. 

                                                                                                  Ľubomír Kaľavský 

 
 

2. Pluralita kríža – Počet priečnych ramien 
 

Jedným z rozlišujúcich prvkov rôznorodosti kríža je počet jeho priečnych ramien. 
V tejto oblasti vnímame najmä kríže jednoramenné, dvojramenné, trojramenné alebo 
ďalšie s postupne narastajúcim počtom ramien. 

Jednoramenný kríž – v minulej prvej časti sme predstavili základné typy krížov, 
medzi ktorými boli grécky, latinský, šikmý, tau, kruhový a svastika. Všetky tieto typy boli 
z hľadiska počtu priečnych ramien jednoramenné. 

Dvojramenný kríž – ide o najčastejšie sa vyskytujúci viacramenný kríž. Môže sa 
vyskytovať v troch variantoch:   

1. horné rameno je kratšie ako spodné. 
Nazýva sa aj patriarchálny, biskupský, arcibiskup-
ský, nakoľko sa vyskytuje najmä v súvislosti 
s týmito cirkevnými hodnostármi, ktorí ho mávajú 
ako súčasť erbu (v heraldickej terminológii ide 
o jeden z takzvaných „honosných kusov“ a býva 
podložený pod erbovým 
štítom). Dvojramenné kríže 
sa vyskytujú v štátnych zna-
koch niektorých štátov, napr. 

Slovensko, Maďarsko a tiež v komunálnej heraldike v erboch miest 
a obcí (napr. Levoča, Žilina, Zvolen, Plešivec, Častá, Kolinovce).   

2. rovnako dlhé (takzvané zdvojené) priečne ramená. Takýto 
kríž nájdeme napríklad v erboch Topoľčian, Nitry, Skalice, Gelnice, Brzotína, Ardova. Ako 
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politický symbol sa nachádza na známkach Slovenského štátu 
s podobizňou Andreja Hlinku.   

3. horné rameno je dlhšie ako spodné. Málo 
sa vyskytujúci tvar nájdeme napríklad v erboch 
Šurian, Smižian, Mokrého Hája. 

Dvojramenné kríže (či už prvého alebo 
druhého variantu) sa stali symbolom boja proti tu-

berkulóze. Objavíme ich v hoj-
nom počte ak budeme vyhľadá-

vať poštové znám-
ky s touto tematikou (vo veľkej miere 
vydávané napr. v Belgicku, Fínsku, 
Dominikánskej republike, Filipínach; 
v menšej miere alebo ojedinele napr. 
v Poľsku, Chorvátsku, Mexiku, Rwan-
de, Estónsku, Nórsku, Libanone, Bu-
rundi a inde).   

Dvojramenný kríž sa nazýva aj lotrinský nakoľko bol od 
14.storočia symbolom Lotrinska – historického územia na 
severovýchode Francúzska. Počas druhej svetovej vojny sa stal 
symbolom zahraničného odbojového hnutia France libre 
(Slobodné Francúzsko) pod vedením generála Charlesa de 
Gaulla. Existuje tiež ako prvý alebo druhý variant. 

Trojramenný kríž – čím viac priečnych ramien má kríž, tým väčší počet rôznych 
variant a podôb nadobúda. V prípade trojramenného kríža môžu nastať napríklad tieto 
prípady: 

1. všetky tri ramená majú rovnakú dĺžku 
2. všetky tri ramená majú rôznu dĺžku, prvé (počítame zhora) je najkratšie, druhé 

je o trochu dlhšie a tretie najdlhšie. Nazývame ho aj pápežský lebo vyjadruje trojitý 
pápežský úrad (učiteľský, kňazský, pastiersky) alebo trojitú pápežskú moc (kňaza, sudcu, 
zákonodarcu), podobne ako symbolika historickej pápežskej tiary (mimoliturgickej 
pápežskej pokrývky hlavy s tromi korunkami). Na historických obrazoch ho vidíme 
v rukách najmä stredovekých pápežov. Pri niektorých príležitostiach ho výnimočne 
používajú aj novodobí pápeži. 

3. všetky tri ramená majú rôznu 
dĺžku ale v opačnom poradí, prvé je najdlhšie, druhé je 
o trochu kratšie a tretie najkratšie 

4. prvé a tretie rameno majú rovnakú dĺžku, druhé 
(prostredné) je o trochu dlhšie. Tento kríž sa používa najmä 
v gréckokatolíckom prostredí. 
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5. prvé kratšie a druhé dlhšie rameno je doplnené o niečo nižšie tretím šikmým 
ramenom. Ide o takzvaný ruský alebo pravoslávny kríž. 

Viac ako trojramenné kríže – v náboženskej oblasti sa s nimi veľmi 
nestretávame. Vyskytujú sa najmä v priemyselnej oblasti napríklad v elektrotechnike ako 
viacramenné krížové stožiare elektrického vedenia alebo v lodnej doprave ako sťažne 
s viacnásobnými priečnymi rahnami. 

                                                                                                      Ľubomír Kaľavský 

 
 

 Bl. Charles de Foucauld – svätorečenie 15.mája 2022 

 
Blahoslavený Charles de Foucauld sa narodil dňa 

15.9.1858 v Štrasburgu na hraniciach Nemecka a Fran-
cúzska. Pochádzal so zámožnej šľachtickej rodiny 
vikomtov de Foucald, táto rodina dala Francúzsku mnoho 
skvelých osobností. Vo veku 6 rokov však osirel, vychová-
val ho spoločne s jeho trojročnou sestrou dedko z 
matkinej strany vo francúzskom meste Nancy. Na starého 
otca  Charles de Foucauld spomínal počas celého svojho života s nesmiernou láskou. 
Približne do 16 rokov svojho života žil bohabojným katolíckym životom. Študoval na 
jezuitskej internátnej škole v Paríži, nevyhovovala mu však prísna disciplína na jezuitskej 
škole a začal sa búriť. Situácia zašla až tak ďaleko, že sám seba začal označovať za 
voľnomyšlienkara a agnostika. 

V 18 rokoch vstúpil na francúzsku Vojenskú akadémiu v Saint Cyr, ktorá vychovala 
množstvo vynikajúcich francúzskych dôstojníkov. Ako jediná škola sa sústredila na výcvik 
dôstojníkov Francúzskej cudzineckej légie. V roku 1878 vo veku 20 rokov sa stal 
podporučíkom. Na svoje obdobie voľnomyšlienkarstva a štúdia na vojenskej škole 
spomínal bl. Charles de Foucauld vždy s nesmiernym pohnutím. Po smrti starého otca 
získal spolu so sestrou značné dedičstvo a bohatý podporučík zaháňal nudu a duchovnú 
prázdnotu telesnými pôžitkami a hedonizmom. Bol požívačníkom, mal problémy s 
disciplínou i autoritami. Jeho priatelia ho nazývali Tlstý Foucauld, Foucauldove romániky 
so ženami všetkých spoločenských tried mu vytvárali veľmi negatívnu publicitu. V roku 
1880 kvôli nedisciplinovanosti prevelili Foucaulda dočasne do Alžíra, kde bojovala 
Francúzska cudzinecká légia. V potýčkach s arabskými kmeňmi si vyslúžil podporučík 
Charles de Foucauld uznanie, bol statočným vojakom, disciplínu mal však aj naďalej 
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katastrofálnu, takže ho nakoniec v roku 1882 z francúzskej armády vyhodili, vo veku 
necelých 24 rokov. 

Zdalo sa, že Foucauld má celú svoju životnú kariéru zničenú. Foucauldovi však už 
v tomto čase Alžír a Maroko so svojou drsnou krásou a hrdými Tuaregami, učarovali. Začal 
študovať arabčinu a hebrejčinu, zoznámil sa so židovským obchodníkom a sprievodcom 
Mordechaiom, z ktorým začal putovať po Alžírsku a Maroku. Na týchto cestách neúnavne 
kreslil mapy, zaznamenával množstvo cenných etnografických poznatkoch zo života 
Arabov a najmä Tuaregov, ktorých na svojich cestách stretával.  

Pri cestách po Alžírsku a Maroku hrozilo Foucaldovi spočiatku veľké 
nebezpečenstvo. Ak by ho Marokánci, ktorí zakazovali Európanom vstupovať na územie 
marockého kráľovstva, chytili, ako Európana by ho popravili. Jeho arabčina a hebrejčina 
sa však zo dňa na deň zlepšovali, takže po niekoľkých mesiacoch ho už aj moslimskí Arabi 
považovali za jedného zo židovských obchodníkov.   

Počas svojich ciest po Alžírsku a 
Maroku zmapoval obrovské územie, 
nakreslil 20 máp a 135 skíc. Jeho 
denníky sú plné cenných postrehov o 
takmer neznámej krajine, Bol ohromený 
Saharou a jej ľuďmi. Raz pri pohľade na 
úprimne sa modliaceho moslima začal 
opätovne hľadať cestu k Bohu. 
Opätovne začal čítať Bibliu, pridal však aj korán. Po návrate do Francúzska v roku 1886 
získal od Francúzskej geografickej spoločnosti za vypracovanie máp Maroka zlatú 
medailu. Svoje zážitky z Maroka publikoval v diele Reconnaissance au Maroc, ktoré vyšlo 
v roku 1888. 

V októbri 1888 sa v Paríži stretol so skupinou úprimne veriacich Francúzov. 
Rozhovory s francúzskymi katolíkmi ním otriasli. Charles de Foucauld si uvedomil vlastnú 
duchovnú prázdnotu a v temných a prebdených nociach, keď trýznivo rozmýšľal o Bohu, 
svete, význame človeka vo svete, sa začal formovať jeho prerod. 

Po niekoľkých týždňoch prebde-
tých nocí sa stretol v kostole svätého 
Augustína v Paríži s francúzskym kňa-
zom Henrim Huvelinom. Nechcel sa ísť 
spovedať, čo hneď aj kňazovi Huveli-
novi oznámil, požiadal ho však o mož-
nosť rozhovoru a odpovede na niektoré 
otázky, ktoré ho zaujímali a trápili. 
Henri Huvelin, skúsený kňaz a spoved-
ník okamžite spoznal, že má pred 
sebou katolíka, ktorý sa vzdialil od viery 
a po niekoľkých rozhovoroch mu otvo-
rene povedal: „To čo ti chýba, aby si uveril, je čisté srdce. Kľakni si, vyspovedaj sa Bohu 
a uveríš“. Charles de Foucauld poslúchol. Pokľakol si a po dlhej dobe sa konečne 
vyspovedal. Vtedy z neho spadlo obrovské bremeno a nehanbil sa za slzy, ktoré mu, 
stekali po lícach. Po rokoch pristúpil opäť k svätému prijímaniu a obe tieto svätosti – svätá 
spoveď a Eucharistia sa stali základným kameňom jeho viery. Sám o tom napísal: „Po 
spovedi a prijímaní som okamžite uveril že Boh existuje a pochopil som, že nemôžem 
urobiť nič iné, len pre Boha žiť. Moje duchovné povolanie sa zrodilo v rovnakom okamihu 
ako moja viera.“ 

Po duchovnej konverzii sa zmocnila Charlesa de Foucaulda obrovská duchovná 
netrpezlivosť. Zdalo sa mu, že nežije plnohodnotne, ak každý deň nechváli Boha, na 
rozdiel od rôznych moderných charizmatikov 21.storočia však bola jeho viera skutočná a 
hlboká. Rozhodol sa vydať peši na púť do Svätej zeme, kňaz Huvelin mu ale neodporúčal 
žiť mimo katolíckej komunity. Charles de Foucauld poslúchol a v januári 1890 sa pridal k 
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trapistom. Krátku dobu žil v trapistickom kláštore vo Francúzsku, cítil však že musí odísť 
do púšte. Odišiel do opátstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v sýrskej púšti, kde ho 
všetci miestni kresťania poznali ako brata Maria Alberika. 

Dobrovoľné pôsty a umŕtvovanie, ktoré si určil ako pokánie za svoje hriechy boli 
nesmierne tvrdé a ohrozovali jeho zdravie. V tomto čase už bol disciplinovaný, takže keď 
mu jeho predstavený prikázal prestať s pôstami a umŕtvovaním, Charles de Foucauld 
poslúchol. Trapisti spoznali obrovský charizmatický dar, ktorý Charles de Foucauld získal, 
takže dostal povolenie rád trapistov opustiť, vrátiť sa do Palestíny a žiť ako kedysi žili prví 
pustovníci. Boží duch volal Charlesa de Foucauld do miest, kde žil Ježiš Kristus a Charles 
de Foucauld vdychoval atmosféru biblických miest plnými dúškami. 

Charles de Foucauld putoval po Ježišových stopách po Biblickej zemi, najradšej 
však žil v blízkosti Nazaretu. V Nazarete žil v roku 1897 v blízkosti ženského kláštora 
Klarisiek, pomáhal mníškam ako, údržbár a záhradník. Žil v malej drevenej búde na 
nástroje, ktorá nemala ani 3 metre štvorcové. Voľný čas trávil v kaplnke pred 
svätostánkom, živil sa len chlebom, vodou a zeleninou. Spával na zemi, pod hlavu si 
ukladal kameň. Tu si zvolil aj svoje motto „Jesus Caritas“ a symbol Srdca so zasadením 
krížom, tento emblém najlepšie vystihoval aj Foucaludovu povahu. 

V roku 1900 sa opätovne vrátil do Francúzska, v roku 1901 sa stal kňazom. Primičnú 
omšu slúžil vo francúzskom meste Viviers. Ako kňaz odišiel v októbri 1901 do saharskej 
oázy Beni Abbes na alžírsko-marockej hranici, kde začal pôsobiť medzi Tuaregmi. 
Cestovaním po tuaregskej oblasti strávil celý potom svoj život. v Beni Abbes si postavil 
chyžu z rákosia, žil však aj v saharskej dedine Tamnrasset, kde sa spriatelil s miestnym 
náčelníkom músom Ag Amastanem, ďalšiu pustovňu si vybudoval v horskom masíve 
Hoggar. 

Žil medzi najbiednejšími Tuaregami ako zbožný kresťan, 
podľa Evanjelia. V každej ľudskej bytosti sa snažil vidieť Krista a 
dušu, ktorú treba spasiť a za ktorú prelial Ježiš svoju krv. Bol 
láskavý, mierny, pokorný, ale odvážny. Vždy sa podelil o 
potraviny s Tuaregami, vykupoval otrokov, ktorí sa dostali do 
tuaregského zajatia. Každý deň slávil sväté omše za obrátenie 
Tuaregov. Nie všetci Tuaregovia boli moslimami, Arabi sa 
dostávali pomerne často s Tuaregami do konfliktov, pretože 
Tuaregovia si nesmierne cenili svoju slobodu a odmietali 
obmedzenia, ktoré im Arabi a korán diktovali. 

Tuaregovia nakoniec Charlesa de Foucauld prijali za 
svojho brata a označovali ho ako kresťanského marabuta 
/Božieho muža/. Charles de Foucauld si získal Tuaregov svojou dobrotou, láskou a 
pomocou. Vytvoril francúzsko-tuaregský slovník a pre potreby Tuaregov prekladal aj Sväté 
Písmo. Foucauld zaznamenal množstvo tuaregských zvyklostí, básni, piesní a tradícií. 

V roku 1909 sa vrátil do Francúzska, pretože chcel získať laikov pre ďalšiu 
evanjelizáciu Tuaregov. Chystal sa na Tuaregmi obývanej Sahare vytvárať kresťanské 
komunity, podľa vzoru svätého manželského páru Aquily a Prisky. Rehoľu, navrhovanú 
Charlesom de Foucauld založil až jeho žiak Louis Massign v roku 1936 ako Malých bratov 
Ježišových a v roku 1939 uzreli svetlo sveta Malé sestry Ježišove. Vo Francúzsku sa však 
nezdržal dlho, ťahalo ho to späť medzi Tuaregov na Saharu. 

V roku 1914 sa začala 1.svetová vojna a Nemci sa snažili destabilizovať situáciu v 
saharskej Afrike. Pomerne silné pozície mali Nemci v Maroku. Nemci dodávali arabským 
kmeňovým náčelníkom zbrane a podnecovali ich k vzbure proti Francúzom. Francúzi, ktorí 
nikdy nemali v Alžírsku na ružiach ustlané, sa sťahovali na sever k morskému pobrežiu, 
kde bola hustejšia sieť osídlenia. Charles de Foucauld však odmietol opustiť svojich 
milovaných Tuaregov, ktorí sa dostávali s Arabmi čoraz častejšie do konfliktov. Charles de 
Foucauld pomáhal Tuaregom vybudovať pevnosť, kde by mohli ukryť svoje ženy a deti. 
Využíval pritom všetko, čo sa naučil svojho času ako mladý podporučík na vojenskej škole 
Saint Cyr vo Francúzsku. 
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V decembri 1916 Arabi Charlesa 
de Foucauld zajali. Bili ho, mučili, 
nútili ho zložiť prísahu Alahovi. 
Charles de Foucauld konvertovať 
na islam odmietol a potichu sa 
modlil za seba i za svojich 
vrahov. Nakoniec ho jeden z 

Arabov strelil do hlavy a jeho nahé 
telo neskôr niekto pochoval v prie-
kope. Charlesovi de Foucauld sa 
splnil jeho sen, umrel ako mučeník. 

Tuaregovia si pamätali miesto, kde zahynul mučeníc-
kou smrťou a pochovali ho podľa jeho poslednej vôle 
blízko vchodu do jeho pustovne. V roku 1929 Tuare-
govia príslušníkom Francúzskej cudzineckej légie 
ukázali, kde sa nachádzajú kňazove ostatky. Následne 
Foucauldovo telo exhumovali a s úctou pochovali v 
oáze El Golea /neskôr El Menia v provincii Ghardaja/, 
na malom kresťanskom cintoríne Svätého Jozefa. 
 Blahorečený bol dňa 13.11.2005 v Ríme za 

prítomnosti mnohých Tuaregov pápežom Benediktom XVI. a 15.5.2022 bude v Ríme 
svätorečený pápežom Františkom.  

podľa internetových podkladov spracoval JV 

 
 

Tri Márie pod krížom 
 
      Tri Márie pod krížom sú sväté ženy, 
ktoré boli svedkami Kristovho utrpenia. Pan-
na Mária, sv. Mária Magdaléna a sv. Mária 
Kleofášová sa spomínajú vo všetkých šty-
roch Evanjeliách. Pod krížom stál aj najmlad-
ší učeník Ján, ktorého Ježiš miloval. Svedka-
mi Ježišovho ukrižovania, ktorých uvádzajú 
evanjelisti, boli ďalej Jozef z Arimatey, Niko-
dém a galilejské ženy. To, že niektoré ženy 
sú označené svojimi menami – podčiarkuje 
sa aj ich služba Ježišovi počas jeho života – 
im dáva veľkú vážnosť ako svedkom utrpe-
nia. 
      V 5. a 6.storočí sa sformo-
vala ikonografia, ktorá existuje od 
ranokresťanského obdobia až po 
súčasnosť. Tak vznikli viaceré 
typy zobrazovania Ukrižovania. 
Prvý typ reprezentuje symetrická 
kompozícia ukrižovaného Krista v 
strede, s Pannou Máriou sprava  a sv. Jánom zľava. Ďalší typ zobrazuje všetky osoby tak, 
ako to popisujú evanjeliá a napokon redukovaný obraz samotného ukrižovaného Krista.  
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      Po Ježišovom skone na kríži prichádza zámožný Jozef z Arimatey, ktorý poprosil 
Piláta aby dovolil sňať Kristovo telo z kríža. Pri snímaní z kríža mu pomáhal Nikodém, ktorý 
bol tiež Ježišovým stúpencom a učeník Ján. Panna Mária, Mária Magdaléna a Mária 
Kleofášová spolu s galilejskými ženami oplakávali mŕtveho Krista. Schyľovalo sa k sobote, 
bolo málo času, preto Ježišovo telo položili na nové ľanové plátno, ktoré kúpil Jozef z 
Arimatey. Veľké množstvo voňavých olejov, ktoré priniesol Nikodém ako prejav veľkej úcty, 
myrha a aloe, boli rozsypané na plátne. Ježišovo telo zavinuli do plátna, ako je u Židov 
zvykom pochovávať. Jozef z Arimatey spolu s Nikodémom a evanjelistom Jánom, za 
prítomnosti Márií a žien z Galiley s plačom uložili Krista zavinutého v čistom plátne do 
skalného hrobu, vytesaného v záhrade, ktorý bol pôvodne určený Jozefovi z Arimatey. 

V stredoveku sa 
sformoval základný typ 
Snímania Ježiša z kríža. 
Jozef z Arimatey zobra-
zovaný ako starší bra-
daý muž v bohatom 
odeve stojí na rebríku 
spúšťa Kristovo telo, 
pričom mu pomáha Ni-
kodém odetý skromnejšie. 
Učeník Ján býva zobraze-
ný ako najmladší muž. 
Dole pri kríži sú plačúce 
Márie a galilejské ženy. 
Kompozícia sa neskôr 
rozrastá o ďalšie sprie-
vodné postavy (pomocní-
ci, stotník). 

      Oplakávanie (Pieta) sa 
zvyčajne zobrazuje hneď po 
snímaní, pri kríži, keď mŕtve 
telo Krista položili na plátno. 
Od 13.storočia sa objavuje 
zobrazenie Panny Márie s 
mŕtvym telom Krista v náručí, 
alebo Bolestný Kristus. 

      V roku 1967 bola vydaná v emisii „Sve-
tová výstava EXPO 67 v Montreale“ českoslo-

venská známka v hodnote 30 hal., na ktorej sú detaily z oltárneho 
triptychu Bolestný Kristus od Majstra Theodorika. Na ľavej strane 
známky sú dvaja anjeli z ľavého krídla a na pravej strane sú Tri 
Márie z pravého krídla triptychu. Majster Theodorik bol kráľovským 
maliarom českého kráľa Karola IV., ktorý ho poveril výzdobou Kaplnky sv. Kríža na 
Karlštejne. Výzdoba kaplnky bola ukončená v roku 1365.  

                                                                                  Katarína Vydrová 

  
Peter Michal Bohúň a jeho život a dielo v odraze známkovej tvorby 

 

V tomto roku si pripomíname 200.výročie narodenia Petra 
Michala Bohúňa, ktorý patrí medzi významných maliarov 19.storočia 
na Slovensku a spolu s J. B. Klemensom k predstaviteľom tzv. školy 
národného obrodenia.  

P.M.Bohúň sa narodil v evanjelickej rodine vo Veličnej 
v r.1822. Od roku 1843 študoval na pražskej akadémii výtvarného 
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umenia, kde začal študovať v triede kreslenia. Už počas pražského pobytu udržiaval 
kontakty s rodným krajom, ako aj so skupinou národovcov okolo Ľudovíta Štúra. Po smrti 
otca vo februári 1844, ktorý financoval jeho štúdiá, bol odkázaný na materiálnu pomoc 
oravského šľachtica Michala Kubína mladšieho.  

Po návrate domov čítal napríklad koncom mája 1848 vyhlásenie Žiadostí 
slovenského národa medzi rodákmi vo Veličnej. V r.1848 sa oženil so Žofiou Klonkayovou, 
ktorá pochádzala zo zámožnej zemianskej, vlasteneckej rodiny z Lučivnej.  

Vyvrcholením národných tendencií v Bohúňovej 
tvorbe je „Portrét Janka Francisciho“ ako kapitána 
slovenských dobrovoľníkov. Známka bola súčasťou tre-
tej československej emisie Umenie 1968 (číslo 1731). 
Podobizeň Francisciho vyšla tiež v emisii Umenie 1977 
(číslo 2285).    

Po revolučných rokoch sa nenaplnili Bohúňove 
očakávania. Vo svojej tvorbe sa postupne preorientová-
val od „národnej romantiky“ na komerčne úspešnejší idylický biedermeier. V tomto duchu 
tvoril hlavne portréty horno-uhorskej inteligencie, mešťanov a šľachty, ktoré mu zabezpe-
čovali tak potrebné financie. Portrétoval najbližších príbuzných a priateľov.  

 V septembri 1854 prišiel umelec spolu so svojou manželkou a  dvoma deťmi 
do Liptovského Svätého Mikuláša. Tu na dievčenskej evanjelickej škole takmer 11 rokov 
vyučoval maľbu. Dnešná Liptovská galéria P.M.Bohúňa sídli v priestoroch tejto bývalej 
školy. Na jeseň v roku 1865 zadlžený P.M.Bohúň opustil Slovensko a spoločne s rodinou 
sa usadil v Poľsku, v obci Lipnik pri Białej (v súčasnosti časť mesta Bielsko-Biała). Peter 
Michal Bohúň zomrel 20.mája 1879 na zápal pľúc. Je pochovaný na evanjelickom cintoríne 
v Białe.   

 Prostredníctvom poštovej 
známky boli zobrazené jeho portréty 
„Podobizeň Ilony Kubínyiovej“ (Česko-

slovenská pošta, sé-
ria Umenie 1973, č. 
2058), či portrét 
umelcovej manželky 
z r.1853 (Slovenská 
pošta, séria Umenie 
2014, č. 578).  

Krajinomaľbe 
sa venoval len 
príležitostne, známe 
sú krojované postavy z rôznych oblastí Slovenska. Československá 
pošta v rámci série Česká a slovenská grafika vydala známku „Bača 
a hájnik spod Oravského zámku“ (č. 1874).  

 V jeho tvorbe sa však často objavovali aj 
kristologické témy. Medzi jeho známejšie diela patrí aj 
obraz s témou „Nanebovstúpenie Krista“ nachádzajúci 
sa v kostole v Bátovciach, ktorý je zobrazený na 

tohtoročnej Veľkonočnej známke (č. 760). 
P.M.Bohúň prežil ťažký život s večným zápasom o holú existenciu, 

navyše s podlomeným zdravím. Rok pred svojou smrťou napísal svojim 
priateľom na Slovensko: „Veď po krátkej chvíli, minieme sa i my. Tak sa to deje od storočia 
do storočia, od pokolenia do pokolenia a zostáva v pamäti len to, čo je mimoriadne veľké, 
ale zato šťastným sa cíti ten, ktorého účinky už v sebe odplatu majú a ktorí si nerobia 
nároky na vďaku a oslavu potomstva. Ticho do života vstupuje a ticho zas z neho 
vychádza“... 

     podá internetových zdrojov spracovala Ľuba Tarabová 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1844
https://sk.wikipedia.org/wiki/1854
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1865


 17 

 Sv. Dominik Savio (1842 – 1857) 
 

Dominik sa narodil 2.apríla 1842 v San Giovanni di Riva, 
neďaleko Chieri v provincii Turín. 

Vychovávaný v rodine, ktorá žila pre naozajstné hodnoty, už 
od malička prekvapoval svojou ľudskou a kresťanskou vyspelosťou. 
Ako malý miništrant aj v zime čakal na kňaza pred zamknutým 
kostolom. Bol stále veselý. Jeho prístup k životu bol naozaj hlboký, 
čo dokazuje aj jeho malý „životný projekt“, ktorý si iba ako sedem-
ročný zapísal do zošita v deň svojho prvého svätého prijímania: 
„Budem sa často spovedať a na prijímanie pôjdem vždy, keď mi to spovedník dovolí. 
Budem svätiť zasvätené sviatky. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária. Radšej zomrieť, ako 
zhrešiť.“  

Keď mal dvanásť rokov, stretol dona Bosca 
a požiadal ho o prijatie do turínskeho oratória, 
pretože veľmi túžil stať sa kňazom. Don Bosco bol 
príjemne zaskočený: „Zdá sa mi, že je tu dobrá 
látka.“ Dominik mu na to odpovedal: „Ja budem 
látka a vy teda buďte krajčír.“ 

Po prijatí do oratória poprosil dona Bosca, 
aby mu pomohol stať sa svätým. Skromný, vždy 
pokojný a radostný, veľmi usilovný pri plnení si 
študentských povinností, na vyučovaní náboženstva, pri posluhovaní chorým, pri 
uzmierovaní roztržiek, ochotný kedykoľvek pomôcť spolužiakom… 

Novým kamarátom v oratóriu hovoril: „Pochopte, naša svätosť spočíva v tom, že 
sme veľmi veselí. Iba sa usilujeme vyhýbať sa hriechu ako veľkému nepriateľovi, ktorý nás 
okráda o Božiu milosť a o pokoj srdca, a presne si plníme svoje povinnosti.“ 

Vďaka vernosti svojmu projektu, podporenému častým 
pristupovaním k sviatostiam a synovskou oddanosťou Panne Márii, 
ho Boh v jeho radostnom sebadarovaní zahrnul mnohými darmi a 
charizmami. 

Keď 8. decembra 1856 Pius IX. vyhlásil dogmu o nepoškvrne-
nom počatí Panny Márie, Dominik sa zasvätil Panne Márii a začal 
rýchlo napredovať vo svätosti. V roku 1856 spolu s niekoľkými 
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priateľmi založil apoštolskú Družinu Nepoškvrnenej. Hneď po založení družiny 
Nepoškvrnenej rozprúdil sa v oratóriu nový život. Medzi chlapcami bolo pozorovať akési 
sväté preteky v čnosti, v pristupovaní ku sviatostiam a v návšteve najsvätejšej Oltárnej 
sviatosti. Mnohí si nevedeli vysvetliť príčinu tohto oživenia duchovného života. Až keď don 
Bosco o niekoľko rokov uverejnil Dominikov životopis, pochopili, že pôvodcom tohto bol 
Dominik spolu s členmi družiny Nepoškvrnenej. 

Mama Margita raz povedala svojmu synovi, donovi Boscovi: „Máš veľa dobrých 
chlapcov, ale nikto sa v kráse a dobrote srdca nevyrovná Dominikovi.“ A zdôvodnila to 
takto: „Stále ho vidím modliť sa, zostáva v kostole aj vtedy, keď iní už vyšli. Každý deň si 
cez prestávku nájde čas na krátku poklonu Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti… V kostole sa 
správa ako anjel v nebi.“ 

Koncom septembra 1855 si don Bosco všimol, že Dominik potrebuje oddych. Preto 
ho poslal domov k rodičom do Mondonia, aby pookrial na zdravom vzduchu. Len čo sa 
však cítil trochu lepšie, dobehol späť k svojmu milovanému učiteľovi do Turína. Na jar 1856 
sa jeho stav opäť zhoršil. Opäť odchádza k rodičom. Do školských lavíc sa vrátil koncom 
októbra. V januári 1857 dostal silný kašeľ. 1.marca prišiel poňho otec. Ráno sa ešte 
vyspovedal a pristúpil k sv. prijímaniu. Potom si zbalil svoje veci a dal posledné rady 
priateľom z družiny. Popoludní naostatok bozkal ruku don Boscovi a vravel: „Vy teda 
nechcete moju úbohú telesnú schránku. Preto ju musím zaniesť do Mondonia.“ Spočiatku 
sa zdalo, že domáci vzduch mu bude na osoh. No nebolo to tak. Lekár robil, čo mohol. Len 
čo lekár odišiel, Dominik prosil: „Otecko, musíme sa poradiť aj s nebeským lekárom. Rád 
by som sa vyspovedal a prijal sv. prijímanie.“ Prijal aj pomazanie nemocných, i pápežské 
požehnanie s plnomocnými odpustkami. Dominik bol až do konca pri plnom vedomí, s 
bystrým pohľadom a so zvyčajnou spokojnosťou. Zrazu sa mu zjavil na tvári blažený 
úsmev a zreteľne vravel: „Zbohom, otecko, zbohom ... Pán farár mi chcel ešte niečo 
povedať no už si na to nemôžem spomenúť ... Ach, aké krásne veci vidím...“ Vysloviac 
tieto slová, s úsmevom a s rukami zloženými na prsiach vrátil svoju nevinnú dušu 
stvoriteľovi. Dominik Savio zomrel 9.marca 1857 v Mondoniu. Don Bosco krátko na to 
napísal jeho životopis a zakaždým, keď ho čítal, rozplakal sa. Jeho telesné pozostatky sú 
uložené v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviatok Dominika Savia slávime 6.mája. Pius XI. ho definoval ako „vzrastom 

malého, ale duchom veľkého obra“. Je patrónom miništrantov a každý rok je zaznamenaný 
prekvapujúci počet vyprosených milostí na jeho príhovor. 

            z internetových zdrojov spracoval JV 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
4.3.2022: Veľká Noc 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822-1879)  
- nominálna hodnota: 0,65€ 
- autor výtvarného návrhu: Mgr. Art. Peter Nosáľ 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 2,000.000 kusov  

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

Maliar Peter Michal Bohúň patrí k dôležitej skupine umelcov, 

ktorí sa i v našom prostredí intenzívne zaujímali o národnú otázku a 

bol i súčasťou revolúcie v roku 1848. Napriek tomu, že väčšina dnes známych prác tohto 

autora sú portréty predstaviteľov hornouhorskej inteligencie, mešťanov a šľachty, počas 

svojej tvorivej kariéry sa venoval i objednávkam z radov cirkvi. Išlo často o dôležitý príjem, 

keďže živil svoju početnú rodinu. Prvé práce pochádzajú z 50.rokov 19.storočia a tejto 

tvorbe sa venoval aj v neskoršom období. 

      V Bohúňovej tvorbe sa pomerne často 

objavujú kristologické témy, ktoré nachádzame 

napríklad na oltárnych obrazoch v Dovalove, Lovi-

nobani, Mengusovciach, Ružomberku alebo Parti-

zánskej Lupči. Obraz s témou Nanebovstúpenia 

Krista sa nachádza v evanjelickom kostole v Bátov-

ciach, ktorý bol pôvodne tolerančným jozefínskym 

chrámom  pochádzajúcim z rokov 1780–1790. V roku 1873 dostal 

Bohúň objednávku na oltárny obraz s kristologickým námetom, 

kde spracoval tému, ktorá nastala štyridsať dní po Kristovom 

zmŕtvychvstaní. Pri svojej práci čerpal z grafických predlôh 

starých majstrov, čo bola bežná prax pri sakrálnych témach. 

Snažil sa o premietnutie svojej vlastnej zbožnosti pri tvorbe 

podoby Krista a jeho učeníkov. Centrom kompozície je postava 

vznášajúceho Krista, okolo ktorého Bohúň vytvára prácou s 

rôznymi farebnými odtieňmi symbol mandorly. Ten 

býva častým prvkom tohto zobrazenia a má navodiť 

divadelný efekt celej situácie. V spodnej časti 

oltárneho obrazu umiestnil maliar stojacich alebo 

sediacich apoštolov, ktorí s posvätnou úctou 

upierajú pohľady k nebu. 

        S emisiou okrem FDC vychádza i celinová 

pohľadnica 

a známkový 

zošitok. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
31.3.2022:Známka s personalizovaným kupónom: Športové úspechy 
- nominálna hodnota: T2 50g (0,75€) – UTL (8 známok a 4+4 kupóny) 
- autor výtvarného návrhu: Adrian Ferda 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 160.000 kusov  

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

  "Cítim sa skvelo. Len ťažko sa mi 
opisujú pocity, ktoré prežívam vo vnútri. Naozaj mám veľkú radosť. Teším sa. Po prvej 
jazde som bola skleslá, nahnevaná a smutná. V druhom kole to bol náročný boj. V športe 
sa netreba vzdávať. Potom je možné všetko. Je potrebné bojovať až do konca," povedala 
Petra Vlhová po dokončení pretekov v slalome na XXIV. zimných olympijských hrách 2022 
v Pekingu. Po prvom kole bola veľmi nespokojná, do druhého vstupovala z 8.miesta s 
výrazným 72-stotinovým odstupom na Nemku Lenu Dürrovú. V druhom kole slalomovú 

trať postavil tréner Vlhovej, Mauro Pini. Ten 
poznal silné stránky svojej zverenkyne a 
Petre pripravil profil ušitý na mieru. Petra 
Vlhová našla v sebe iskru a ukázala aj veľkú 
bojovnosť. Zajazdila najlepšie druhé kolo, 
ktoré ju posunulo na priebežnú prvú priečku 
a  žiadna zo súperiek ju už nepredstihla. 

Streda 9.februára 2022 sa zapísala do kroniky 
slovenského športu a olympizmu. Petra Vlhová 
vybojovala prvú zlatú olympijskú medailu v zjazdovom 
lyžovaní pre Slovensko v histórii. 

      Vytúženého olympijského finále sa slovenskí hokejisti nedočkali. V semifinále 
turnaja prehrali s Fínskom, budúcim olympijským víťazom, v pomere 0:2. „Máme šancu 
ukázať, kam sa slovenský hokej posunul. Je to príležitosť predviesť sa svetu, kde sme a 
akí dobrí sme. Je dôležité, aby hráči pochopili, že stále hrajú o medailu,“ deklaroval tréner 
Craig Ramsay pred zápasom s mužstvom Švédska o tretie miesto. V dovtedajšej bilancii 
bola slovenským maximom v ére samostatnosti Slovenska štvrtá priečka na XXI. zimných 
olympijských hrách 2010 vo Vancouveri. O víťazstve 4:0 na XXIV. zimných olympijských 
hrách 2022 v Pekingu a zisku olympijského bronzového kovu rozhodli presné zásahy 
Juraja Slafkovského a Samuela Takáča v druhej tretine, v závere Slafkovský a Pavol 
Regenda gólmi do prázdnej bránky spečatili zisk bronzu. „Hrali sme počas celého turnaja 
jeden pre druhého. Teraz prežívame neuveriteľné pocity. Zápas o bronz bol veľmi náročný, 
dali sme do toho posledné sily. Siahli sme si na dno,“ zhodnotil duel  Marek Hrivík, kapitán 
slovenskej reprezentácie. V sobotu 19.februára 2022 olympijskú bilanciu Slovenska 
doplnila prvá medaila pre ľadový hokej v ére samostatnosti. 
 Na obidvoch kupónoch je slovenský znak – dvojkríž. 
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Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
16.2.2022: Umelecké diela na známkach: České gotické nástenné maľby 
- nominálna hodnota: 34,- + 40.-Kč (2 známky) – aršík   
- výtvarný návrh: Jan Kavan 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 30.000 aršíkov  

Na portáli Českej pošty môžeme sa dozvedieť k tomuto aršíku nasledovné: 

Námět: zástupci českých a moravských gotických nástěnných maleb.  Jako podklad 
aršíku spojující obě známky byla použita malba z bývalého kostela sv. Anny na Starém 
Městě v Praze Assumpta s apoštoly Filipem a Jakubem. Jde o dílo ve své době kvalitativně 
zcela ojedinělé, vychází ještě z předhusitské tradice „krásného slohu“ a je připisované 
Mistru třeboňského oltáře. 

Nástěnná malba z oltářní menzy (34,-Kč) 
císařské oratoře kaple sv. Kateřiny z hradu 
Karlštejna – velmi dobře zachované Ukřižování je 
připisováno takzvanému Mistru karlštejnské 
Apokalypsy, který zde tvořil kolem roku 1356. 

Detail z rozsáhlého cyklu o životě sv. Markéty (40,-
Kč), objevený v roce 2010 při restaurování zámku ve Velkém 
Meziříčí. Je to vzácný doklad malířství inspirovaného knižní 

malbou na počátku 
působení gotického slohu u nás. 

V gotickém malířství zaujímají nástěnné 
malby významné místo vedle deskového 
malířství a knižní iluminací. Svým umístěním na 

stěnách chrámů, kostelů ale i paláců a měšťanských domů to 
byla výtvarná díla nejdostupnější veřejnosti. Bylo chápáno 
ještě ne jako umění, ale jako řemeslo a jako takové nebylo 
většinou podepisováno. 
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 S emisí vychází 2 FDC: 1. Námět: hrad Karlštejn spolu s další freskou z královské 
oratoře. Jde o dvojportrét Karla IV. a Anny Svídnické, kteří pozdvihují kříž. Motiv na razítku 
vychází z fresky Madony sluncem oděné, která se nachází na západní stěně kostela P. 
Marie na Karlštejně. 2. Námět: vstupní průčelí zámku ve Velkém Meziříčí spolu s další 
scénou z cyklu o sv. Markétě. Na razítku další z motivů rozsáhlého cyklu o sv. Markétě. 
 
 

Kronika Sv. Gabriela 
 
- tentokrát tu máme len celistvosti od gabrielistov z Močenku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inaugurácia v Liptovskom Mikuláši 
 

V piatok 4.marca 2022 sa uskutočnila v Liptovskej galérii P.M.Bohúňa 
slávnostná inaugurácia poštovej známky s názvom – Veľká noc: Kristologické motívy 
v diele Petra Michala Bohúňa. Spolu so Stankom Záhorňackým sme sa zúčastnili tohto 
snáď prvého tohtoročného filatelistického podujatia.  

Keďže sme prišli s istou časovou rezervnou, prezreli sme si celú galériu, v ktorej je 
päť stálych expozícií. Táto galéria je tretia najväčšia na Slovensku a skutočne sa ju oplatí 
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navštíviť. Nás zaujali tabuľové maľby, sochárske práce ale asi najviac expozícia 
„Bohúňova sieň“, v ktorej sa nachádza až 32 majstrových obrazov. 

Inaugurácia sa tešila veľmi peknej 
účasti. Úvodný hudobný program pripravili 
študenti Súkromnej základnej umeleckej 
školy. Prierez životom a tvorbou P.M.Bohúňa 
podala kurátorka galérie. Prítomným sa 
následne krátko prihovoril primátor Mesta 
Liptovský Mikuláš p. Ján Blcháč. Uviedol, 
práve v Liptovskom Mikuláši v rokoch 1844-
1848 sídlil spolok Tatrín; že v tomto meste 
bol zostavený prvý slovenský politický 
program „Žiadosti slovenského národa“. 
Zároveň uviedol, že v tomto roku si Mesto 
pripomína aj 200.výročie narodenia svojho významného rodáka, básnika-búrliváka Janka 
Kráľa, patriaceho k popredným štúrovcom. Zároveň avizoval, že v novembri je plánová 
inaugurácia druhej známy Petra Michala Bohúňa vydaná pri príležitosti jeho dvestoročnice 
v emisii Vianoce: Kristologické motívy v diele P.M. Bohúňa. Za Zväz slovenských 
filatelistov vystúpil jeho podpredseda  p. Zdeňek Baliga. Vo svojom príhovore vysoko ocenil 
aktivity domáceho klubu filatelistov a zvlášť jeho predsedu p. Jozefa Oška. POFIS 
zastupoval už tradične p. Martin Vančo. Ako posledný sa ujal slova predseda miestneho 
klubu filatelistov p. Oško. Vyzdvihol príkladnú spoluprácu s Mestom L. Mikuláš, s Galériou 
P.M.Bohúňa či Maticou slovenskou. S ľútosťou skonštatoval, že síl  ubúda a mladých tiež. 
V závere pripomenul československé i slovenské poštové známky, zobrazujúce diela 
P.M.Bohúňa.  

Po skončení slávnostného programu prítomní využili služby poštovej priehradky 
Slovenskej pošty. K dispozícii boli poštovné známky, zošity, celinové pohľadnice 
i príležitostná pečiatka. 

 Ľuba Tarabová 

         
 

Platba členských príspevkov:  
Za rok 2021 ostalo nezaplatených ešte 18 členských príspevkov (ev. čísla): 14, 53, 

70, 87, 103, 113, 127, 136, 150, 161, 170, 172, 173, 175, 187, 189, 192, 194 
Za rok 2022 majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 13, 

16, 18, 19, 22, 30, 31, 40, 45, 49, 51, 59, 65, 72, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 92, 95, 97, 99, 
104, 105, 106, 124, 126, 128, 130, 134, 137, 138, 139, 143, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 
156, 157, 158, 160, 163, 165, 166, 168, 169, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 
188, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200 

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

 

Členská základňa SSG – stav k 1.4.2022 

V našich radoch vítame jedného nového člena SSG: 

200. KOŠÍK Ľudovít, 909 01 SKALICA, Dr. Clementisa 48 

náboženské motívy všeobecne 

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 1.4.2022 je celkový počet členov v SSG 105 (SR – 93, ČR – 8, Poľsko – 2, 
Rakúsko – 1, BRD – 1). 
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