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Milí priatelia!
O týždeň nám končí mesiac júl a dovolenkové a prázdninové obdobie sa už dostáva
do druhej polovice a tak mnohí z vás už asi dlhšie očakávate toto letné číslo nášho
bulletinu. Áno, pravidelne už koncom júna - začiatkom júla býva číslo hotové. Čo sa stalo?
Po stretnutí v Dolnom Smokovci som musel vo farnosti dohnať niektoré pastoračné
a kancelárske veci. Pred stretnutím som to, čo nebolo súrne odkladal (stretnutie dalo totižto
časovo dosť zabrať) a tak sa veci nakopili. V polovici júna som bol s farníkmi na šesťdňovej
púti v Assisi, Ríme a v San Giovanni Rotondo a potom – keď som sa mal „vrhnúť“ na
bulletin – „schytal“ som ľadvinové kamene a koliku a bol i prvopiatkový týždeň a záver
školského roku, takže dva týždne ubehli a s bulletinom som ani trochu nepohol. Pred
týždňom som sa vrátil z osemdňovej dovolenky a hneď som začal pracovať na bulletine
a tu je výsledok. Dúfam, že si každý z vás v ňom niečo nájde, čo ho zaujme.
Reportáž zo stretnutia v Dolnom Smokovci napísala p. Tarabová. Ja snáď len toľko
k tomu, že to bolo po Kongrese v Nitre (2008) najväčšie stretnutie členov SSG (stretlo sa
nás až 50 členov) – na 10. výročí SSG v Rajeckých Tepliciach (2002) nebolo toľko členov,
no zas bolo viac hostí. Tým, ktorí neboli na stretnutí som ešte dlžný poslať „Pamätnicu“,
černotlač a lístok s pečiatkou – majte strpenie, pomaly ich pošlem (niektorým z vás už ich
zobrali tí, čo na stretnutí boli). Každý dostane – evidenciu mám.
Možno zo stretnutia vás bude zaujímať, kto dostal „Ďakovný list“ (vyobrazený na
prebale) za prácu v SSG. Boli to: O.Gáťa, J.Kútny, Ľ.Kaľavský, P.Mošať, J.Iglárová,
K.Vydrová, Ľ.Tarabová, M.Šajgalík, S.Záhornácky a J.Rusnák – dostali i knihu od SP-Pofis
„25 rokov slovenskej známkovej tvorby“; ďalej: S.Helmeš, M.Baluška, A.Bilšák, A,Kvanta,
H,Dobál a M.Igňaťák – dostali i ročník známok SR a tiež J.Vallo. Za spoluprácu so SSG
dostali „Ďakovný list“ a tiež vázu s emblémom stretnutia: V.Judák, F.Horniak, D.Kállay,
M.Čapka, M.Činovský, MDaV SR, SP-Pofis, rakúski a poľskí gabrielisti,
Na účet nám už nabehli i 2% z daní – zatiaľ je to 535€ (o 3€ menej ako minulého
roku). Ďakujem všetkým, ktorí nás i takto podporili.
Na prebale tiež nájdete „Ďakovný list“, ktorý sme dostali od ZSF KF 52-51 Nitra pri
oslavách ich 40 ročnej činnosti. Ďakujeme.
Poštovú známku k 50.výročiu vyhlásenia archanjela Gabriela za patróna pošty
a filatelie sa nám nepodarilo presadiť, no mal by vyjsť poštový lístok s prítlačou a tiež by
mala byť 9.decembra 2022 i príležitostná poštová pečiatka.
Na budúci rok (3.-5.júla) v Nitre bude filatelistická výstava s religióznou tematikou
(NITRAFILA-RELIGFILA). Pravdepodobne to bude súťažná výstava vo všetkých stupňoch
a kategóriách. Treba pripravovať exponáty!!! Je to pre nás jedinečná možnosť.
Jesenné stretnutie SSG bude v Trenčianskej Teplej v sobotu 15.10.2022. Dajte si
termín už do kalendára. Tiež pred stretnutím ešte vyjde ďalšie číslo bulletinu, kde bude
i pozvánka na stretnutie s programom. Preto, prosím vás, píšte články, aby bolo číslo
pestré. PÍŠTE!!!
Prajem vám všetkým ešte príjemné dni oddychu a i v týchto teplách snáď trochu
potešenia i pri kresťanskej filatelii.
Ján Vallo, predseda SSG

61. stretnutie SSG v Dolnom Smokovci, 29.4.-1.5.2022
30. výročie založenia SSG
Piatok 29.apríl 2022 – deň, keď sa postupne začali zapĺňať
priestory Charity v Dolnom Smokovci. Osobne som mala pocit, že to bolo
pred nedávnom, keď sme na tom istom mieste oslavovali 25.výročie
Spoločenstva.
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S blížiacim sa termínom 3-dňového
stretnutia (29.4.2022 – 01.5.2022) stupňovala intenzita telefonických a mailových kontaktov. Ako organizátori sme
veľmi pozorne sledovali meniace sa
proti-pandemické opatrenia i prílev
ukrajinských utečencov. Veď na počiatku vojenského konfliktu aj samotná Charita prijala
a poskytla dočasný príbytok ukrajinským matkám s deťmi. Počítali sme i s eventualitou, že
sa tesne pred podujatím z rôznych príčin niekto odhlási.
Ale nakoniec sa nás zišlo celkom 78 (50 členov+28 hostí). Ako organizátori sme tak
vysoký záujem naozaj neočakávali. Osobne ďakujem každému z vás, ktorí ste sa zúčastnili
stretnutia. Uvedomujem si, že pre každého z vás to znamenalo vzdať sa na istý čas
domáceho komfortu a pohodlia, cestovať, prispôsobiť svoje plány.
Keďže ubytovacie kapacity Charity boli nepostačujúce, zabezpečili sme dodatočne
náhradné ubytovanie v susednom penzióne Valaška. Registrovala som vaše pozitívne
referencie a spokojnosť.
A tak sa naše 61.jarné stretnutie nieslo v slávnostnom duchu. Slovenskí gabrielisti,
vzácni zahraniční i domáci hostia, rodinní príslušníci či priatelia, tí všetci sa stretli, aby si
spoločne pripomenuli 30 rokov činnosti SSG. Nášho podujatia sa osobne zúčastnil
prezident Svetového spoločenstva p. Mag. Wilhelm Remes a predseda poľského
Spoločenstva p. Mag. Bogdan Michalak.
Po srdečnom zvítaní sa a vybalení, kroky viacerých z nás smerovali na miestu
poštu, kde bola k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s naším logom a výročím. Videla
som, že viacerí ste si doma pripravili rôzne celistvosti nielen pre seba ale aj svojich
filatelistických partnerov.
Slávnostný program sa
začínal o 16,00 hod besedou
s tvorcami slovenských poštových známok. Nášmu predsedovi sa podaril naozaj husársky
kúsok, keď pozvanie na stretnutie prijali významní výtvarníci a
rytci: František Horniak, Martin
Činovský, Marián Čapka, Dušan
Kállay s manželkou p. Kamilou
Štanclovou. Čo meno, to pojem
v slovenskej filatelii. V rámci
besedy každý z umelcov predstavil svoju známkovú tvorbu.
Potom sa rozprúdila čulá diskusia a autogramiáda. Z našich
vzácnych hostí vyžarovala osobná skromnosť, ľudskosť, prívetivosť.
Myslím, že by sme diskutovali podstatne dlhšie ako boli vymedzené dve hodiny, ale
nasledovala slávnostná večera a po nej príhovor nášho predsedu, vdp. Vallu.
Rekapitulácia činnosti za posledné desaťročie, inaugurácie, výstavy, prednášky či besedy,
námety na známky s kresťanskou tematikou. Toto všetko Spoločenstvo realizuje vďaka
vám, svojim členom ochotným zapojiť sa do uvedených aktivít a tak šíriť propagovať našu
činnosť a ideály.
Prihovorili sa nám aj naši zahraniční hostia z Rakúska (p. Remes) a Poľska
(p. Michalak). Nasledovalo ocenenie aktívnych členov, ktorým bolo udelené Poďakovanie
za podporu kresťanskej filatelie a vecné ceny. Každý z prítomných si v ten večer prevzal
Pamätnicu 30 rokov Spoločenstva Sv. Gabriel, mapujúcu posledné desaťročie činnosti.
Zostavil ju vdp. Vallo za pomoci viacerých prispievateľov. Ako trvalú spomienku na naše
výročie každý z nás dostal/dostane okrem Pamätnice číslovanú černotlač 1.150 výročie
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príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu s podpisom autora výtvarného návrhu, p.
Kállaya a korešpondenčný lístok s pečiatkou. Kto bol prítomný osobne, prevzal si aj pohár
s logom.
Nezabudli sme ani na tých, ktorí bývali pravidelnými účastníkmi našich stretnutí, ale
predišli nás do večnosti.
Ale v tento slávnostný večer mali narodeniny aj dvaja členovia, pričom p. Stanko
Helmeš sa dožil požehnaných 84 rokov a Matúško Bartúnek slávil 24.narodeniny. Prítomný
bol p. Helmeš, ktorému tak v mene Spoločenstva zablahoželal vdp. Vallo. Myslím, že
samotný oslávenec dovtedy netušil, koľko gratulantov bude mať...
Rady oslávencov sme ešte rozšírili o nášho predsedu vdp. Jána Vallu. To, že sme
sa v takom počte stretli, že si máme čo povedať, že máme víziu, to všetko je jeho zásluhou.
A tak sme mu spoločne zablahoželali k marcovým dožitým 65.-tym narodeninám. Ako
trvalú spomienku na tieto chvíle mu bol v mene Spoločenstva odovzdaný dar - vyrezávaný
obraz archanjela Gabriela. A aby sme mu osladili život, pridali sme 3 krásne vyzdobené
torty. Keďže boli určené filatelistovi, každá bola zhotovená v podobe albumu. Pochutnali
sme si na nich naozaj všetci.
Potom už nasledoval voľný program, v ktorom sa diskutovalo, filatelizovalo,
vymieňalo, spomínalo. Myslím, že poslední na izby odchádzali až hodinku po polnoci.
Sobotňajšie dopoludnie malo pracovný ráz. Uskutočnilo sa 61. stretnutie s obvyklým
rokovacím programom. Potom nasledovala slávnostná sv. omša, obetovaná za našich
členov – i zosnulých. Kaplnku sme zaplnili do posledného miesta.
Popoludňajší sobotný program nebol pevne organizovaný. Počasie sa vydarilo a tak
viacerí využili možnosť prechádzky krásnou tatranskou prírodou či pokračujúcou diskusiou
s priateľmi, známymi.
Niektorí sme sa vybrali do Popradu, kde nám
vdp. Vallo sprostredkoval exkurziu v Kostole
sv. Egídia. Naším sprievodcom bol predseda
popradských filatelistov, milovník histórie a znalec
Popradu, p. Rastislav Ovšonka. Tento gotický
kostol je najstaršou a najvzácnejšou popradskou
pamiatkou. Postavený bol koncom 13.storočia. Je
známy svojou freskovou výzdobou. Pre jeho zlý stav sa od r.1952 v ňom neslúžili
bohoslužby a bol zatvorený. Opäť otvorený a požehnaný bol až v r.1998. Netušila som, že
niečo takéto existuje na Slovensku, bol to neuveriteľný zážitok obdivovať majstrovstvo
starých umelcov. Určite odporúčam každému, kto sa zaujíma o históriu a umenie jeho
návštevu. V kostole je kópia obrazu Madona s anjelmi z Popradu (r.1484, neznámy autora),
originál sa nachádza v SNG v Bratislave. Myslím, že keby sa poradilo v budúcnosti zaradiť
tento motív do emisného plánu, bola by to jedna z najkrajších slovenských známok. Pri
kostole je 34 metrová zvonica. Niekoľkí sme využili príležitosť vyšliapať 90 schodov
a obdivovať panorámu Vysokých Tatier z tejto perspektívy. Osobne mi schody nerobili
problém, ale keď som vyšla na ochodzu a videla to prázdno pod nohami, počkala som
radšej v miestnosti pre strážnika.
To, čo mi popri kráse kostola utkvelo v pamäti najviac, bola telesná a duševná
vitalita, obdivuhodný prehľad p. Petráša, ktorý patrí k najstarším členom Spoločenstva.
Večerný program sa niesol v piatkovom duchu.
Nedeľa, ráno sv. omša a potom ešte nejaké výmeny, balenie a lúčenie. Tie tri
spoločne strávené dni ubehli veľmi rýchlo, ako všetko, čo je pekné, príjemné.
S vďakou spomínam na pozorný a ochotný personál, ktorý promptne reagoval na
všetky naše požiadavky.
Neviem, či sa nám ešte niekedy v budúcnosti podarí zorganizovať stretnutie za tak
veľkej účasti. Zámerom organizátorov bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre každého.
Každý jeden z vás, ktorý bol v Charite sa tak podieľal na priateľskej a žičlivej atmosfére.
Ľuba Tarabová
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Proroci v Sixtínskej kaplnke
Michelangelo Buonarotti (1475 – 1564) bol už slávny sochár,
keď v roku 1508 sa pápež Július II. rozhodol zveriť mu realizáciu
freskovej výzdoby klenby Sixtínskej kaplnky. Michelangelo prijal
zákazku s nevôľou, pretože sa necítil byť maliarom a nemal
skúsenosti so zhotovovaním fresiek. Zmluvu podpísal ako sochár
Michelangelo. Napokon sa pustil do novej práce s neuveriteľnou
energiou a zaumienil si vykonať ju sám. Zbavil sa pomocníkov,
ktorých si pozval z Florencie.
Sixtínska kaplnka je rozľahlá pravouhlá sieň dlhá
štyridsať, široká 13 metrov a dvíha sa do výšky 25 metrov.
Klenbu Kaplnky s plochou viac ako 500 metrov štvorcových
vyzdobil dejinami človeka pred príchodom Krista na zem – 9
príbehov z knihy Genezis Starého zákona. Michelangelo sa
tematicky inšpiroval freskami, ktoré pred ním v rokoch 1481–
1484 vytvorili na bočných stenách kaplnky najznámejší maliari
z Florencie. Tieto fresky vyzdvihujú úlohu Ježiša Krista a jeho
predchodcu Mojžiša v dejinách spásy.
Po oboch stranách klenby s príbehmi zo Starého zákona
Michelangelo umiestnil prorokov a Sibyly. Vytvoril sedem
prorokov a päť Sibýl. Sedia na kamenných laviciach, študujú
zvitky a zaznamenávajú svoje vízie. Michelangelo sa prejavil
ako sochár aj v maliarskej tvorbe, čo je vidieť na držaní tela, či
na gestách, ktoré vyjadrujú morálnu silu prorokov, ako si ich
predstavoval iba Michelangelo. Obrovské postavy prorokov sú významné osobnosti
Starého zákona, ktorí predvídajú pohanskému svetu príchod Vykupiteľa a predstavujú
prorokov Jeremiáša, Ezechiela, Joela, Jonáša, Zachariáša Daniela a Izaiáša.
Prorok Jeremiáš (7.stor.
pred Kr.). Boh si ho povolal v
mladom veku za proroka. Jeho
meno nemá jasný význam.
Pôsobil v Jeruzaleme. Oznámil
svojmu ľudu dobytie Jeruzalema Novobabylončanmi a vyhnanstvo. Predvídal, že príde nová zmluva,
v ktorej sa Boh zjaví ako milosrdný. Dopredu videl novú zmluvu, ktorá
nahradí starú. Jeremiáš je zo všetkých prorokov Starého zákona
najnovozákonnejší. Najintenzívnejšie predstavuje Ježiša z Nazareta.
Prorok Ezechiel (okolo 590 pred Kr.) je tretí medzi tzv. veľkými prorokmi po
Izaiášovi a Jeremiášovi. Jeho meno znamená „Boh je silný“. Prorocká činnosť kňaza
Ezechiela začala v Babylone, po prvej deportácii Židov do Babylonu. Tam ho Pán pri
jednom videní povolal ohlasovať Boží súd. Vo svojej knihe sa
Ezechiel venuje mnohým duchovným témam, napr. motívom
očakávaného dobrého pastiera, videnie Pánovej slávy sa objavuje
viackrát. Ezechiel vidí Pána sediaceho na tróne, ktorý držia človek,
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lev, býk a orol. Kresťanská tradícia dáva tieto
štyri bytosti do súvisu s evanjelistami: Matúš je
pripodobnený s človekom, Marek levovi, Lukáš
býkovi a Ján orlovi. Renesančný maliar Raffael
interpretoval túto starozákonnú tému na obraze
„Ezechielove videnie“. Na obraze vidíme ako sa
Všemohúci vznáša na nebesiach v sprievode
štyroch evanjelistov v symbolických podobách
podopieraný dvoma anjelmi, ktorí nemajú
zvyčajné zvitky.
Prorok Joel (5.–4.stor. pred Kr.) je
druhý z 12 malých prorokov Starého zákona.
Hlása Boží súd nad nepriateľmi (kobylkové
pustošenie), ale aj Božie milosrdenstvo a
požehnanie. Jeho meno znamená „Pán je
Boh“. Žil pravdepodobne v
časoch, keď sa izraelský
národ vracal z babylonského zajatia. Pripisujú sa mu proroctvá o vyliati Ducha Svätého. Ohlasoval
zoslanie Pánovho Ducha, prorokoval nové časy, v ktorých Pán zošle na
Boží ľud svojho Ducha, ktorý sa jeho činnosťou pretvára a obnovuje. V
deň Turíc hovorí o prorokovi Joelovi vo svojom kázaní aj apoštol Peter.
V byzantskom umení je prorok Joel často zobrazovaný s rohom hojnosti.
Prorok Jonáš (4.–3.stor. pred Kr.). Jeho meno znamená holubica. Príbeh Jonáša,
ktorý zotrval v bruchu veľkej ryby tri dni a potom bol rybou vyvrhnutý, použil evanjelista
Matúš vo svojom evanjeliu. Poukazuje na Ježišovo vzkriesenie po troch dňoch v lone
zeme. Keď zákonníci a farizeji prosili Ježiša o znamenie, Pán Ježiš im prisľúbil znamenie
proroka Jonáša.

Prorok Zachariáš (okolo 521–484 pred Kr.) patrí medzi 12
menších prorokov. Jeho meno znamená „Pán sa rozpamätá“.
Starozákonná kniha proroka Zachariáša obsahuje osem opisov vízií
o znovupostavení Šalamúnovho chrámu, o budúcej sláve Jeruzalema, o príchode
Mesiáša. Oznámil aj, že Mesiáš bude „láskavý a bude jazdiť na oslovi“. Túto víziu
považoval evanjelista Matúš za splnenie Zachariášovho proroctva.
Prorok Daniel (6.stor. pred Kr.) mimoriadny vizionár a vysvetľovač snov sa
považuje za jedného z piatich hlavných prorokov Starého zákona. Jeho meno znamená
„Boh súdi“. Vo svojich videniach opisuje účinok Božieho súdu, ktorý zahubí celé ríše a
sľubuje príchod Božieho kráľovstva. Dôležité sú aj ďalšie jeho vízie. Zvláštny význam má
postava „Syna človeka“, ktorý dostáva všeobecnú a večnú moc. V Novom zákone
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evanjelisti viackrát použili tento výraz na Pána Ježiša, okrem iného aj v procese Ježiša
pred Kaifášom. V knihe proroka sa začínajú objavovať anjeli s vlastnými menami – Michal
a Gabriel. Príbehy z knihy proroka Daniela ako sú Zuzana v kúpeli, ktorú zachránil Daniel,
alebo Daniel v jame s levmi, boli častými témami renesančných a barokových maliarov.
Daniel v podaní Michelangela v Sixtínskej kaplnke študuje spisy, ktoré
zvestujú príchod Mesiáša.

Prorok Izaiáš (pol. 8.stor. pred Kr.) je jeden z
významných starozákonných prorokov. V jeho knihe
sa však spájajú spisy aspoň dvoch ďalších prorokov,
ktorí žili oveľa neskôr. Meno Izaiáš sa svojim
významom podobá Ježišovmu menu „Pán spasí“
alebo „Pán zachraňuje“.
Kniha proroka Izaiáša sa stala najcitovanejším spisom
Starého zákona pre jeho proroctvá o narodení Emanuela z
lona Panny, o vinici, o daroch Ducha Svätého, o Božej láske
ku každému človeku a ďalšie.
Nádej bola zvláštnou čnosťou všetkých patriarchov a
prorokov Starého zákona, ktorí žili a umierali vo viere na
príchod Mesiáša.
Michelangelo monumentálnou výzdobou stropu Sixtínskej kaplnky dostal príležitosť
realizovať svoje myšlienky a premeniť Kaplnku na chrám Boží. Jeho fantázia bola v tomto
období bola kolosálna a jeho dielo sa stalo míľnikom v dejinách maliarstva.
Katarína Vydrová

Sv. Alojz Ján Orione (1872 - 1940)
K zaslúžilým synom Cirkvi v Piemonte (severozáp.
Taliansku), ktorí žili v minulom a začiatkom tohto storočia
patrí nepochybne aj sv. Alojz Ján (tal. Luigi Giovanni)
Orione, známy pod menom don Orione.
Pochádzal z mestečka Pontecurone pri Tortone, kde
sa narodil 23.júna 1872. Jeho otec pracoval tvrdo ako
dláždič ciest a bol chladný voči náboženstvu a Cirkvi. No
zato matka bola úprimne nábožná a veľmi rozumná, takže mohla pomáhať svojmu synovi
aj neskôr, v ťažkých počiatkoch jeho životného diela.
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V rodine Orione nebolo nazvyš peňazí, a preto sa všetci zúčastňovali na spoločných
rodinných prácach. Tak aj malý Alojz-Luigi už ako chlapec pomáhal na poli. Kvôli tomu
nemohol poriadne chodiť ani do základnej školy. Avšak čo najviac oduševňovalo jeho
osobný život, bola vidina duchovného povolania, po ktorom túžil a na ktoré sa podľa svojich
skromných možností pripravoval. Už ako 13-ročný žiadal a bol prijatý do františkánskeho
kláštora vo Voghere. No nebol tam ani rok, keď sa mu veľmi zhoršilo zdravie. S ťažkým
zápalom pľúc ho rehoľníci poslali domov.
Doma Luigi ozdravel. A keďže už mal štrnásť rokov, otec ho priberal na pomoc pri
dláždičskej práci. Tak sa zoznámil s robotníckym prostredím. Pritom sa však nezriekol
svojich túžob po duchovnom povolaní. Veľa sa modlil a keď mohol, pomáhal miestnemu
farárovi. Ten sa mu tiež usiloval pomôcť. Tak mu od septembra 1886 vybavil pobyt v
turínskom saleziánskom oratóriu, ktoré viedol sv. Ján Bosko. Luigi tam býval a študoval tri
roky. Hoci don Bosko vtedy už končil svoju životnú dráhu (zomrel 1888), Luigi od neho
veľa získal pre celý ďalší život. Veľa si osvojil najmä z umenia, ako zaobchádzať s
chlapcami.
Po troch rokoch štúdia v oratóriu bolo samozrejmé,
že usilovný a nábožný mládenec vstúpi do saleziánskej
rehole. Ale Luigi odrazu cítil, že to nie je jeho miesto.
Preto sa prihlásil a bol prijatý do kňazského seminára v
Tortone. Na štúdium filozofie a teológie nastúpil v októbri
1889.
Po dvojročnom štúdiu filozofie nešiel domov na
prázdniny, ale s rektorovým dovolením ostal v seminári,
kde si dopĺňal štúdium a konal rozličné služby v katedrále.
Preto mu pridelili osobitnú izbu. Tu sa začal aj jeho
apoštolát - kresťanská výchova chlapcov. Začal s
vyučovaním katechizmu. Za triedu slúžila jeho izba. No tá
čoskoro nestačila. Biskup pochopil význam tejto iniciatívy
a dal bohoslovcovi Luigimu k dispozícii svoju záhradu. Tu
mladý klerik v júli 1892 založil svoje prvé oratórium
zasvätené sv. Alojzovi, patrónovi mládeže. V
nasledujúcom roku už otvoril pre chlapcov kolégium, do
ktorého sa hneď prihlásilo niekoľko sto chlapcov. Dňa 13.apríla 1895 Luigi Orione prijal
kňazskú vysviacku. Prvú sv. omšu slúžil medzi svojimi chlapcami, ktorých medzitým
premiestnil do bývalého klariského kláštora.
Dosiahnuté povzbudivé výsledky pohli viacerých klerikov a kňazov, aby sa pripojili
k donovi Orionovi. Bolo to jadro neskoršieho rehoľného združenia "Synov Božej
prozreteľnosti" (Figli della Divina Provvidenza). Nové spoločenstvo sa však neobmedzovalo iba na výchovu chlapcov. Usilovalo sa o celkové náboženské a sociálne povznesenie
ľudí. Preto sa jeho členovia venovali kázaniu, starostlivosti o chudobných a chorých, boju
proti slobodomurárom, rozširovaniu dobrej tlače.
Sám don Luigi Orione pracoval neúnavne po celé dni a veľkú časť nocí. A
neobmedzoval sa len na svoj kraj. Keď sa dozvedel o katastrofálnom zemetrasení v
Messine na Sicílii a v Reggio di Calabria v r. 1908, ponáhľal sa so svojimi na pomoc. Zvlášť
sa ujal sirôt, ktorým zahynuli rodičia, a vzal ich do svojich ústavov. Na žiadosť pápeža
sv. Pia X. prijal na tri roky funkciu generálneho vikára spustošenej messinskej diecézy.
Podobne sa zachoval aj pri veľkom zemetrasení v Marsike r. 1915.
Ako pri výchove mládeže sa riadil príkladom sv. Jána Boska, tak zase pri
charitatívnych dielach ho inšpiroval príklad sv. Jozefa Cottolenga, podľa ktorého
pomenoval viaceré svoje ústavy. Cestoval po celom Taliansku, aby získal ľudí i hmotnú
pomoc pre svoje náročné podujatia. Napokon založil pre svoje diela štyri rehoľné
združenia. Dve sú činné: Synovia Božej prozreteľnosti (Figli della Divina Provvidenza) a
Malé misionárky kresťanskej lásky (Piccole Missionarie della Caritá). Ďalšie dve sú
kontemplatívne, aby podporovali vonkajší činný apoštolát modlitbou a prinášaním obiet.
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Pre mužov sú Pustovníci Božej prozreteľnosti (Eremiti della Divina Provvidenza) a pre ženy
Sestry Najsvätejšej sviatosti (Suore Sacramentine). Obidve kontemplatívne združenia
prijímajú aj slepých mužov či ženy.
Činnosť spomenutých rehoľných spoločenstiev sa neobmedzovala iba na
Taliansko. Don Luigi poslal svojich synov a dcéry tiež do Brazílie a Argentíny a po r. 1914
aj do Palestíny. Sám sa dvakrát vybral do Južnej Ameriky, a to v r. 1921 a r. 1934, keď sa
v Buenos Aires konal medzinárodný eucharistický kongres. Vtedy ostal v Latinskej Amerike
tri roky. Organizoval tam školy, roľnícke kolónie, farnosti, sirotince a charitatívne ústavy
nazývané "Piccolo Cottolengo" (Malé Cottolengo). Všade kázal a spovedal.
Don Orione sa usiloval priblížiť náboženstvo čo najviac praktickému životu. Preto
organizoval ľudové misie, sprievody a púte, živé betlehemy na Vianoce. Posledné tri roky
strávil v Tortone. Každý týždeň navštevoval "Malé Cottolengo" v Miláne a Janove. Avšak
jeho spolupracovníci odrazu zbadali, že jeho takmer nevyčerpateľná životná energia sa
rýchlo stráca. S pomocou lekárov ho prinútili, aby si trocha oddýchol. Začiatkom marca
1940 odišiel do oddychovej vily sv. Klotildy v San Reme, kde onedlho zomrel 12.marca
1940.
Jeho pohreb sa stal manifestáciou úcty k mužovi, ktorý sa strávil v láske Bohu a
ľuďom. Pochovali ho v mariánskej svätyni "Madonna della Guardia" v Tortone, ktorú dal
postaviť. Niekoľko rokov po jeho smrti sa začal informatívny proces pre blahorečenie
Božieho služobníka. V r.1965 otvorili jeho hrob a jeho telo našli neporušené.
Dona Alojza Jána Orione vyhlásil za blahoslaveného pápež Ján Pavol II. 26.októbra
1980 a ten istý pápež ho svätorečil 16.mája 2004.
K 150.výročiu jeho narodenia bolo spoločné vydanie štyroch poštových správ:
Talianska, Vatikánu, Argentíny a SMOM.

spracoval JV
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Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly
vo filatelii (encyklopedický cyklus) 12. časť
Osobitný význam v živote kresťana majú púte. Ide o veľmi starý a stále aktuálny
spôsob návštevy výnimočných posvätných miest s prekonaním menších či väčších útrap
spojených s cestou s úmyslom načerpania a rozmnožovania duchovných darov.
Pútnické miesto a pútnický kostol (035)

Pútnické miesto je určitá lokalita,
ktorá sa stala známym a vyhľadávaným
miestom vzhľadom na zázrak alebo inú
mimoriadnu udalosť (uzdravenie, obrátenie, ochrana pred nepriateľom a pod.)
odohrajúcu sa na tomto mieste. Veriaci tu
začali putovať s cieľom uctenia stôp
zázraku, ďakovania za preukázané milosti,
prosieb Boha a svätých o rôzne potreby (napr. uzdravenie seba či príbuzných, odvrátenie
pandémie a pod.). Na Slovensku máme viac ako 150 pútnických miest. Väčšina z nich
má vlastný pútnický kostol, no nemusí to byť pravidlo. Za pútnické miesta sú považované
aj niektoré kalvárie. Niektoré farské alebo filiálne kostoly majú tiež prívlastok pútnické.
Diecézna svätyňa (036)
Kódex kánonického práva (CIC) pod
označením svätyňa rozumie kostol alebo iné
posvätné miesto, kam z osobitného dôvodu
nábožnosti putujú početní veriaci so schválením
miestneho ordinára (CIC Kán. 1230). Niektoré
kostoly na Slovensku s titulom diecézna svätyňa: Kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku
KVP v Košiciach, Diecézna svätyňa Božieho
milosrdenstva na sídlisku Západ v Spišskej
Novej Vsi, Pútnický chrám svätých Andreja Svorada a Beňadika
v Skalke pri Trenčíne, Kostol svätého Jakuba vo Veľkom Šariši, Farský
kostol svätých Cyrila a Metoda v Terchovej, Pútnický chrám
Ružencovej Panny Márie v Obišovciach.
Národná svätyňa (037)
Aby sa svätyňa mohla nazvať národnou, musí dostať schválenie
Konferencie biskupov (CIC Kán. 1231). Na Slovensku má štatút
národnej svätyne Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v ŠaštíneStrážach.
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Medzinárodná svätyňa (038)
Aby sa svätyňa mohla nazvať medzinárodnou, vyžaduje sa schválenie Svätej
stolice (CIC Kán. 1231). Medzi najznámejšie medzinárodné pútnické miesta so
svätyňami patria Fatima a Lurdy.
Svätyniam s môžu udeliť niektoré
privilégiá, keď sa zdá, že tomu nasvedčujú
miestne okolnosti, množstvo pútnikov
a najmä dobro veriacich. Vo svätyniach sa
majú veriacim hojnejšie poskytovať prostriedky spásy horlivým hlásaním Božieho slova,
vhodným rozvíjaním liturgického života najmä slávením Eucharistie a sviatosti pokánia,
ako aj pestovaním schválených foriem ľudovej nábožnosti (CIC Kán. 1233-1234).
Európska mariánska sieť (039)
Európska sieť mariánskych pútnických miest (Résau Marial
Européen) bola za podpory Svätej stolice vytvorená v roku 2003
s cieľom vzájomného duchovného spojenia a podpory zameranej
na rozvoj potrieb návštevníkov a pútnikov. Spočiatku to bolo
združenie pätnástich významných mariánskych svätýň v pätnástich krajinách Európy ku ktorým neskôr pribudlo ďalších päť,
vrátane našej Levočskej hory. Súčasný celkový počet 20 je
symbolicky totožný s počtom ružencových tajomstiev.
Krajiny zapojené do tejto siete: Nemecko, Belgicko, Slovinsko, Rumunsko, Poľsko,
Švajčiarsko, Portugalsko, Gibraltár, Írsko, Taliansko, Francúzsko, Maďarsko, Rakúsko,
Chorvátsko, Malta, Litva, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Ukrajina a Slovensko.
Ľubomír Kaľavský

3. Pluralita kríža – Tvary ramien
V tejto časti nebudeme myslieť na doteraz publikované teórie o základných tvaroch
a počtoch ramien a sústredíme sa iba na tvar ramien, lebo každý z jednotlivých typov
krížov môže mať ramená vytvorené (poskladané) z najrozličnejších obrazcov a prvkov.
Ramená kríža môžu byť poskladané zo základných geometrických obrazcov ako sú štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh, od ich
odvodenín ako sú kosoštvorec, kosodĺžnik, lichobežník, elipsa a pod. Na
známke Brazílie vidíme kríž poskladaný z viacerých druhov základných
geometrických obrazcov. Napokon sú tu aj rôzne bizarné tvary v podobe
obláčikov, machuliek, vlnoviek a iných konkrétnych alebo abstraktných
obrazcov. Pri pozornom skúmaní najrozličnejších poštových známok
a pečiatok určite objavíme zaujímavosti v tejto oblasti. My sme skúsili
poskladať ramená kríža z poštových známok rôzneho tvaru s využitím
ich rubovej, teda neobrazovej ale lepidlovej časti. Nevieme ako by
hodnotila porota uvedenú kreativitu
v prípade zaradenia takého materiálu
v exponáte.
Niekoľko príkladov krížov s rozmanitými tvarmi ramien:
Konkávny kríž – jeho ramená majú konkávny (prehnutý,
vyhĺbený) tvar
Konvexný kríž – opak konkávneho, jeho ramená majú konvexný
(vydutý, vypuklý) tvar
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Konkávno-konvexný kríž – bočné krivky jeho ramien majú konkávny tvar, kým
ich ukončenie je konvexné
Hviezdicový kríž – pozostáva
zo štyroch navzájom poskladaných
úzkych trojuholníkov (základňami
k spoločnému stredu) alebo iných
kriviek (napr. hyperbol) do tvaru
štvorcípej hviezdy. Viaceré európske
krajiny vydali poštové známky so spoločným námetom –
spleťou hviezdicových (hyperbolických) krížov. Hviezdicový kríž používa ako svoj znak
Severoatlantická aliancia NATO. Na viacerých svetových poštových známkach
s vianočnou tematikou je zobrazená betlehemská hviezda v tvare hviezdicového kríža.
Reťazový kríž – kríž vytvorený z viacerých ohniviek
reťaze. Takýto nevšedný a kuriózny kríž môžeme vidieť na
hrudi sochy sv. Andreja Svorada umiestnenej v presbytériu
ruiny bývalého kláštorného kostola v Nitre na Zobore. Reťaz
je symbolom zajatia a otroctva, resp. víťazstva nad týmito
porobami. V inom slova zmysle je symbolom spájania
a jednoty. V antickom myslení spájala nebo a zem zlatá reťaz
(catena aurea). V kresťanskom myslení podľa Dionýsia
Areopagitu predstavuje modlitba kresťana zlatú reťaz, ktorá sa klenie nad priepasťou
medzi Stvoriteľom a tvorstvom (porov. Hans Biedermann, Lexikón symbolov, Obzor
Bratislava 1992). Viaceré európske krajiny vydali poštové známky so spoločným
námetom kríža, ktorého zvislé rameno je vytvorené z článkov reťaze a priečne rameno z
nápisu „europa“. Písmeno „O“ v krížení ramien je spoločné pre jedno ohnivko reťaze
a približný stred slova „europa“.
Stožiarový kríž – alebo krížový stožiar. Jeho ramená sú
vytvorené z kovových nosníkov a zvyčajne slúži na upevnenie niečoho
vo výške (napríklad elektrického vedenia, anténového systému
rôznych vysielačov a pod.). Vztýčený ako náboženský symbol najmä
na vysokých vrchoch deklaruje vieru a oddanosť Bohu tu žijúceho
obyvateľstva.
Kríž z ostnatého drôtu – kríž utrpenia a znášania neprávostí. Ostnatý drôt
pripomína tŕnie z ktorého bola uvitá tŕňová
koruna pre Ježiša Krista. Používa sa na
pietnych a pamätných miestach súvisiacich najmä s nespravodlivým útlakom, vojnovými konfliktami, vraždami a pod.
Mašličkový kríž – kríž s dvoma oblúkmi
nad priečnym ramenom pripomínajúcimi zaviazanú mašličku.
Mozaikový kríž – kríž,
ktorého podoba je vytvorená
z rôznych drobných geometrických obrazcov alebo iných vhodných prvkov
pripomínajúcich plošnú mozaikovú výzdobu
Kubusový kríž – trojrozmerný kríž vytvorený
z geometrického telesa kocky odobratím menších
(najčastejšie rozmerovo tretinových) rohových kociek
Kotvový kríž – alebo kríž nádeje, vytvorený
s použitím obrazu kotvy ako symbolu záchrany, bezpečia a stability. Ak je tento symbol doplnený ešte o srdce
ide o vyjadrenie troch božských čností – viery, nádeje
a lásky.
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Stromový kríž – nazývaný aj živý, vytvorený
z kmeňa a konárov nejakého stromu alebo inej
vegetácie. Ak je tým stromom palma ide o špecifický
palmový kríž. Ak sú ramená kríža vytvorené z viniča ide
o špecifický viničový kríž.

„Štenýřový kříž“ –
schválne sme použili český
odborný výraz nakoľko v slovenskom jazyku nemáme
jeho ekvivalent. Ide o kríž
s ramenami zostavenými
z trojuholníkov, ktoré vzniknú
rozdelením plochy (napríklad
štvorca alebo erbového štítu)
pravouhlým a súčasne šikmým krížom. Spravidla ide
o dvojfarebnú kombináciu
pričom sa farby susedných polí navzájom rovnomerne striedajú.
Ľubomír Kaľavský

Johann Gregor Mendel – 200.výročie narodenia
O tom, ako sa prenášajú, či, ak chcete, dedia
vlastnosti a znaky z pokolenia na pokolenie, nás učí
genetika. No a za jedného zo zakladateľov genetiky je
považovaný mních a vedec, ktorý sa narodil na území
bývalého Československa - Johann Gregor Mendel.
Johann Mendel sa narodil 20.júla 1822 v
nemeckej roľníckej rodine v sliezskej dedinke
Heinzendorf bei Odrau, ktorá sa dnes volá Hynčice (súčasť obce Vražné). V detstve
pracoval v záhrade a učil sa včelárstvu, neskôr navštevoval gymnázium v Opave. Od roku
1840 študoval na filozofickej fakulte univerzity v Olomouci, ale kvôli chorobe musel štúdium
na rok prerušiť. Potom študoval až do roku 1843, keď kvôli nedostatku finančných
prostriedkov štúdium ukončil a na odporúčanie svojho učiteľa fyziky vstúpil do
augustiniánskeho kláštora sv. Tomáša v Brne, kde prijal meno Gregor, pod ktorým je
známejší. Brnianski augustiniáni mali v tej dobe na Morave veľmi dobrú reputáciu v oblasti
vzdelávania. V roku 1847 ho vysvätili za kňaza, štúdium teológie skončil v roku 1848.
V roku 1851 bol vyslaný na štúdium do Viedne, ktoré sponzoroval opát C. F. Napp.
Vo Viedni bol jeho profesorom fyziky známy Christian Doppler (po ňom je pomenovaný
Dopplerov jav). Na univerzite študoval zoológiu, botaniku, chémiu a fyziku. Z Viedne, kde
sa stal členom odborných spolkov, si priniesol bádateľské zručnosti a začal uverejňovať
prvé odborné články.
V roku 1853 sa vrátil do kláštora a pôsobil ako učiteľ.
V roku 1867 nahradil Nappa vo funkcii opáta kláštora. V
rokoch 1856 až 1863 sa Mendel v dvojhektárovej záhrade
systematicky venoval experimentom s krížením starostlivo
vybratých variet hrachu. Podrobne si všímal jednotlivé
znaky rastlín, napríklad farbu kvetov (červené alebo biele)
či semien (žlté či zelené) i tvar semien (guľaté či hranaté).
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Mendel krížil rastliny tak, že štetcom prenášal peľ na bliznu materskej rastliny, z
ktorej odstránil tyčinky, aby nenastalo samoopelenie. Aby nedošlo k dodatočnému
opeleniu hmyzom, obaľoval kvety papierom alebo gázou. Z 355 umelých opelení
vypestoval okolo 13 000 hybridov, na ktorých skúmal jednotlivé znaky. Z veľkého počtu

hybridov štatistickými metódami (to bolo v botanike úplné
nóvum) určoval, v akom pomere sa jednotlivé znaky prenášajú na ďalšie generácie.
Na základe tohto štatistického vyhodnocovania sa mu podarilo objaviť dnes po ňom
nazývané všeobecné pravidlá dedičnosti znakov. O zistených poznatkoch, týkajúcich sa
prenosu znakov na ďalšie generácie, informoval Mendel v roku 1865 členov brnianskeho
prírodovedeckého spolku. Jeho dve prednášky boli prijaté kladne a zmienilo sa o nich
niekoľko miestnych novín. Keď bol Mendelov článok v roku 1866 publikovaný v časopise
uvedeného spolku, bol považovaný skôr za dielo o hybridizácii, než dedení a mal malý
ohlas (v nasledujúcich 35 rokoch bol citovaný len trikrát).
Ako zaujímavosť možno uviesť, že Mendelov súčasník Charles Darwin, pôvodca
evolučnej teórie, o Mendelových výskumoch nevedel. Po experimentoch s hrachom začal
Mendel experimentovať s včelami s cieľom rozšíriť svoju teóriu aj na živočíchy. Táto práca
však neviedla k jasným záverom a to najmä pre nemožnosť zabezpečiť kontrolované
kríženie včiel.
Mendelove poznatky jeho kolegovia z radov biológov ignorovali, a to aj preto, lebo
používal metódy matematickej štatistiky, o ktorých nemali ani potuchy. Satisfakciu mu
posmrtne v roku 1900 poskytli poprední biológovia Carl Correns, Hugo de Vries a Erich
von Tschermak-Seysenegg, ktorí jeho zákony dedičnosti potvrdili, prijali a ukázali, že platia
pre rastliny aj živočíchy.
Málo známa je skutočnosť, že Mendel pracoval aj ako meteorológ, ktorý od roku
1862 až do svojej choroby robil každodenné pozorovania pre Meteorologický ústav vo
Viedni. Z trinástich Mendelových publikácií sa deväť týka meteorológie.
Gregor Johann Mendel zomrel 6.januára 1884 v Brne, pričom na pohrebe mu hral
vtedy ešte nie veľmi známy hudobný skladateľ Leoš Janáček.
spracoval JV
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
2.5.2022: EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo
- nominálna hodnota: 1,50€
- autor výtvarného návrhu: Martin Kellenberger
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.
- technika tlače: ofset
- náklad: 160.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť k tejto
známke nasledovné:
Za zachovanie množstva motívov tradičných ľudových
rozprávok a povestí vďačíme folklórnym zberom príslušníkov
štúrovskej generácie. Ako prvý publikoval ich výber Ján FrancisciRimavský v knihe Slovenskje povesťi v roku 1845. Ľudové povesti
a rozprávky mali v predstavách romantických zberateľov 19.storočia niesť črty konkrétneho
„národného ducha“. Rozprávkam štúrovci síce upierali historickú faktografickú hodnotu, no
nachádzali v nich vieru v budúcnosť slovenského národa. A práve vo víťaziacom
Lomidrevovi videl Francisci „... zidealizované indivíduum Slovenska“.
Vedecké výskumy poukazujú na typickú
vlastnosť folklóru, ktorou je medzinárodné šírenie
motívov. Aj Lomidrevo predstavuje slovenskú
verziu príbehov o putujúcich hrdinoch obdarených
bohmi alebo inými nadprirodzenými bytosťami
nadľudskou fyzickou silou, čím pripomína známe
staroveké príbehy o Herkulovi alebo Samsonovi. Postava
Lomidreva, zachytená v slovenskom jazykovom prostredí
Jánom Franciscim, Pavlom Dobšinským a ďalšími
zberateľmi 19.storočia, sa objavuje v typickej rozprávkovej
ríši princezien a drakov so šťastným koncom – chudobný,
šikovný a čestný Lomidrevo s priateľmi sa stanú kráľmi. Lomidrevo reprezentuje slovenský
kontext stereotypu horala/pastiera putujúceho slovenskými dedinami a v ruke zvierajúceho valašku a budzogáň.
Jeho fyzická sila je vysvetlená dlhým dojčením (17
rokov). Pavol Dobšinský pridal k tomuto motívu
nasledujúcu poznámku: „O tomto nadájaní musím
podotknúť, že na Muránskej doline a inde v Gemeri
doposiaľ o Hroncoch, t. j. o mocných zachovalých
obyvateľoch hornatých krajov Hrona, pod Kráľovou
hoľou, tá domienka platí, že u nich matky ešte i
vyrastených chlapcov nadájajú... A o hodnom mocnom
chlapovi k označeniu jeho sily sa povedá: ‚Ten za tri roky
mater cical.‘ “
S emisiou okrem FDC vyšiel i nálepný list
a známkový zošitok.
Na známke Lomidrevo prekračuje dedinku
s kostolom.

18

1.7.2022: 200.výročie narodenia významných osobností štúrovskej generácie
- nominálna hodnota: 4,00€ - hárček (na titulku)
- autor výtvarného návrhu: akad. Mal. Rudolf Cigánik
- rytec: akad. Mal. Rudolf Cigánik
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.
- technika tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s
ofsetom
- náklad: 40.000 kusov
Na portáli Slovenskej pošty môžeme sa dozvedieť
k tejto známke nasledovné:
V dejinách ľudstva i v dejinách konkrétnych národov
sú obdobia, v ktorých sa v krátkom časovom úseku narodí
mnoho osobností, ktoré v dospelosti prelomovým spôsobom
zasiahnu či už do spoločenského, vedeckého, kultúrneho,
umeleckého alebo politického života a zásadným spôsobom ovplyvnia vývin spoločnosti
vo svojej krajine. Obyčajne pri tom nejde o jednorozmerné osobnosti, ale o ľudí so širokým
kultúrnym a spoločenským záberom. Medzi takéto obdobia na Slovensku patria aj roky
1815 – 1825, keď svetlo sveta uzrela generácia všeobecne nazývaná štúrovcami. Pod
vedením charizmatického Ľudovíta Štúra (*1815) zásadným spôsobom ovplyvnila ďalší
vývin slovenského národa ako v revolúcii 1848 – 1849, tak aj čase tzv. provizória 1860 –
1867, keď sa rozhodovalo o kľúčových otázkach existencie Slovákov ako národa.
V tomto roku si pripomíname dvojsté
výročie narodenia až piatich osobností štúrovskej generácie, ktoré zásadným spôsobom
vstúpili do slovenského spoločenského života a
zanechali v ňom trvalú a nezmazateľnú stopu.
Podľa dátumu narodenia to bol 24.apríla Janko
Kráľ, hádam najväčší básnik štúrovskej generácie, búrlivák a
revolucionár; o niekoľko dní neskôr 27.apríla sa narodil Ján
Palárik, katolícky kňaz, pravý opak Janka Kráľa, ktorý sa svojou
duchovnou prácou a literatúrou snažil nájsť cestu k
priateľskému spolužitiu jednotlivých národností vtedajšieho
Uhorského kráľovstva; dňa 1.júna prišiel na svet Ján FrancisciRimavský, ktorý sa nezabudnuteľne zapísal do revolučných
bojov v revolúcii 1848 – 1849, ale aj ako zvolávateľ a
organizátor Memorandového zhromaždenia roku 1861; o zhruba dva mesiace neskôr
10.augusta uzrel svetlo sveta Ján Kalinčiak, nadaný literát, ktorý svojou humoreskou
Reštaurácia zabáva slovenských čitateľov aj po vyše 150
rokov; a nakoniec 22.decembra sa narodil Štefan Marko
Daxner, právnik, hlavný tvorca Memoranda národa
slovenského z roku 1861, kde boli zakotvené základné
politické požiadavky smerujúce k slovenskej samospráve,
ktoré boli obsahom politických programov Slovákov až do
roku 1993.
Známka zobrazuje základný motív, ktorý nadchýnal
všetky spomínané osobnosti. Ide o hrad Devín, ktorý
považovali za národnú svätyňu, miesto, kde sa zrodila
slovenská národná štátnosť. Osobnosti, ktorým je
venovaná známka, sú zobrazené na hárčeku. Na FDC je
orol nad Kriváňom, symbolom Slovenskej krajiny, ktorý
trhá reťaze, ktorými bol slovenský národ spútaný. Lipový
list a kvet v pečiatke symbolizuje vtedajšie slovanstvo.
So známkou okrem FDC vychádza aj pamätný list.
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22.4.2022: 200. výročie narodenia Jána Palárika
Poštový lístok s prítlačou: 313 CDV 267/22
Autor prítlače: Adrian Ferda
Na prítlači je portrét Jána Palárika, katolíckeho kňaza

Kronika Sv. Gabriela
- niečo ešte z veľkonočnej pošty

- viac pozdravov prišlo z Rakúska
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- rakúski gabrielisti si už pripomenuli 50.výročie, čo pápež sv. Pavol VI. vyhlásil archanjela
Gabriela za patróna pošty a filatelie (obálka zo svetového kongresu v Ríme – 30.9.1972
a karta s vyobrazením brazílskeho hárčeka s Breve pápeža Pavla VI. – 9.12.1972)

- poštové pečiatky od našich
močenských gabrielistov uverejníme v budúcom čísle (už teraz ich
je 9)

Opustil nás náš člen, pán Michal Kiššimon
Pán Michal Kiššimon nar. 20.5.1940, bol od roku 1975
členom Zväzu slovenských filatelistov a od roku 1985 členom
Krajského výboru ZSF v Martine. Jeho záujmovou sférou vo
filatelii bola poštová história. Niekoľko rokov bol najúspešnejším dopisovateľom časopisu Martinia. V ňom v osemdesiatych rokov uverejnil na pokračovanie článok Agnus Dei Baránok Boží. Prispieval článkami do katalógov výstav,
vrátane výstavy, ktorú organizovalo SSG v Tepličke nad
Váhom. Bol aktívnym vystavovateľom až do roku 1994, kedy
zo ZSF vystúpil. Od toho času sa usiloval o zriadenie
Slovenskej filatelistickej akadémie, čo sa uskutočnilo 16. a
17.8.1997 v Plevníku - Drienovom. Stalo sa tak o päť rokov neskôr, ako bolo
založené Spoločenstvo Sv. Gabriel. Tým vzniklo na Slovensku druhé združenie zamerané
na poštovú históriu a filateliu a v nej na zisťovanie histórie. Členovia boli a sú prevažne vo
vyššom veku, čím pôvodný počet členov z pôvodných sto sa mierne znížil, čo je jav
všeobecný.
Michal Kiššimon patril medzi tvorivých členov, publicistov, bádateľov a organizátorov. Od roku 1997 bol opakovane zvolený za predsedu Slovenskej filatelistickej akadémie.
Práve v čase, keď sa tvoril program slávnostného stretnutia pri príležitosti 25 ročného
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trvania Akadémie, Michal Kiššimon dňa 16.apríla, uprostred rozpracovaných diel na
vydanie a prípravy jubilejného stretnutia, náhle zomrel.
Pán Michal Kiššimon sa prihlásil za člena Spoločenstva Sv. Gabriel v roku 2012. Aj
keď nepatril medzi aktívnych členov, mal bohaté poznatky, ktoré v rámci poštovej histórie
poskytoval naším členom, ktorí prejavili záujem. Bol žičlivým priateľom, dobroprajným
človekom, výborným filatelistom a na takých sa s úctou spomína. Česť pamiatke nášho
člena pána Michala Kiššimona! Nech odpočíva v pokoji!
Otto Gáťa

Platba členských príspevkov:
Za rok 2021 ostalo nezaplatených ešte 12 členských príspevkov (ev. čísla): 14, 53,
70, 87, 103, 113, 136, 172, 173, 189, 192, 194
Za rok 2022 majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 13,
16, 18, 19, 22, 30, 31, 37, 40, 45, 49, 51, 59, 65, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 92,
95, 97, 99, 104, 105, 106, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 137, 138, 139, 143, 147,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
Tento zoznam je zároveň i potvrdenka že členský príspevok je v tom-ktorom roku
zaplatený.

Členská základňa SSG – stav k 22.7.2022
V našich radoch vítame šesť nových členov SSG:
201. FERENCOVÁ Margita, 913 21 TRENČIANSKA TURNÁ, Hukova 1414
náboženské motívy všeobecne
202. KOLNÍKOVÁ Monika, 917 01 TRNAVA, Spartakovská 9
história, náboženské motívy všeobecne
203. ŠULKOVÁ Marta, 919 27 BRESTOVANY, Orechová 37
vianočná pošta, slovenské a české náboženské motívy
204. ŠULKO Samuel, 919 27 BRESTOVANY, Orechová 37
náboženské motívy všeobecne
205. KORČÁKOVÁ Denisa, 917 02 TRNAVA, Golianová 31
náboženské motívy všeobecne
206. DEMOVIČOVÁ Lucia, 917 01 TRNAVA, Hospodárska 13
náboženské motívy všeobecne
Želáme im hodne potešenia i poučenia z kresťanskej filatelie – veríme, že sa budú
medzi nami dobre cítiť a členstvo v SSG bude pre nich prínosom.
V 82. roku života zomrel 16.apríla 2022 Michal KIŠŠIMON (č. 170) z Harmanca.
Bol členom SSG od roku 2012. Bol predsedom SFA. Hoci na stretnutia nechodieval, bol
zanieteným propagátorom kresťanskej filatelie.
Dostali sme i oznámenie pri odoslaní poštovej zásielky „adresát zomrel“ od
Ladislava PÁSZTORA (č. 171) z Košíc. Bol členom SSG od roku 2012 a mal 62 rokov.
Bližšie informácie sa nezistili.
Nech odpočívajú v pokoji. Pamätajme na nich v modlitbe.
Ku dňu 22.7.2022 je celkový počet členov v SSG 109 (SR – 97, ČR – 8, Poľsko –
2, Rakúsko – 1, BRD – 1).
23

24

