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Milí priatelia! 
 
 Blížia sa Vianoce a to je i čas, kedy dostávate posledné číslo nášho bulletinu 
Sv. Gabriel v danom ročníku. Tentokrát je to už piate číslo a je rozšírené (28 strán). Sú 
v ňom tri články od K. Vydrovej, dva od Ľ. Kaľavského, jeden od J. Rusnáka a zbytok som 
doplnil ja. Dúfam, že si nájdete niečo zaujímavé na prečítanie. 
 Už tradične tí, čo dostávajú bulletin len 
elektronickou poštou pred Vianocami dostanú 
obálku s dvoma-troma filatelistickými celistvos-
ťami. Tentokrát v obálke budú mať aj poštový 
lístok k 50.výročiu vyhlásenia archanjela Gab-
riela za patróna pošty a filatelie opečiatkovaný 
príležitostnou pečiatkou, ktorá bola dnes 
používaná na pošte Bratislava 1 a tiež tí, ktorí 
ešte nemajú príležitostnú pečiatku z nášho 
jubilejného stretnutia si ju nájdu v tejto obálke. 
Tí, ktorí dostávajú bulletin v tlačenej forme, tak 
si tento opečiatkovaný poštový lístok nájdu ako 
prílohu (tieto lístky sme dostali ako dar od Slovenskej pošty a. s. – Ďakujeme!). Všetky 
poštové veci zašlem opäť s pečiatkami vianočnej pošty z Rajeckej Lesnej.   
 Aj pre budúci rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom okolí. Údaje, 
ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete od januára aj na našej webovej stránke): 
  Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo Sv. Gabriel 

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

 Nakoľko jarné stretnutie na budúci rok bude pomerne skoro (18.marca 
v Ružomberku – poznačte si už do kalendára!), tak v januári isto nevyjde prvé číslo 
budúcoročného bulletinu, ale až vo februári a to i s pozvánkou na stretnutie.  
 Pre budúci rok nám Slovenská pošta pripravila viacero známok s kresťanskou tema-
tikou a pretože niektoré sú už v prvých dvoch mesiacoch (spoločné vydanie s Arménskom 
– kostoly; Ján Gotčár – katolícky kňaz; Veľká Noc; výročie vojenského ordinariátu) 
a predpokladá sa, že budú i inaugurácie, tak záujemcovia nech si to sledujú na stránke 
Pofisu (ak nebudem mať problémy s našou stránkou, tak budem tiež informovať). No a ku 
koncu roka sa môžeme tešiť na dve známky z emisie Umenie a tiež dve vianočné známky 
(a možno, že bude niečo z náboženského motívu i na ďalších známkach).   

Prajem vám všetkým požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia a v Novom 
roku 2023 veľa zdravia, spokojnosti, Božie požehnanie a snáď i potešenie z našej - 
kresťanskej filatelie.                      Ján Vallo, predseda SSG 

 
A ešte pohľad na tohtoročnú služobnú obálku a pečiatky vianočnej pošty. 
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62. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 15.10.2022 

 
 Jesenné stretnutie SSG sa opäť uskutočnilo v Trenčianskej Teplej 15.októbra 2022 
v pastoračnom centre farnosti. Stretli sme sa v peknom počte – 35 (33 členov a 2 hostia). 
 Stretnutie začalo sv. omšou vo farskom kostole sv. Matúša. Ďakovali sme za Božie 
dary a poprosili sme Pána Boha o požehnanie pre našich členov a ich rodiny a tiež 
spomenuli sme si i na tých, ktorí nás predišli do večnosti. Po sv. omši sme pokračovali 
v pastoračnom centre – pozdravy, stisky rúk a hneď začala intenzívna burza prineseného 
filatelistického materiálu. Medzitým nejaké občerstvenie a po desiatej hodine začalo 
samotné jednanie. Predseda SSG všetkých privítal, prečítal mená ospravedlnených 
a informoval o dianí v SSG od posledného stretnutia (2 čísla bulletinu; členská základňa 
stúpla o štyroch členov – šiesti noví a dvaja zomreli; akcie, ktoré sa v tomto období 
uskutočnili a pri ktorých nechýbali naši členovia – Bratislavské zberateľské dni, Sběratel, 
inaugurácia známky Štúrovci; výstavy F. Horniaka v Zlatých Moravciach a v Partizánskom; 
výstava v Nitre z príležitosti 40.výročia vzniku KF; stretnutie s viacerými gabrielistami 
v Nemecku; pečiatky v Močenku; aktivita v Bardejove;). 
 V diskusii: 
- K. Milan spomenul uvedenie známky Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou 
- M. Šajgalík informoval o PPP Dr. P. Jantauscha v Piešťanoch a výstavke s ňou spojenú 
- J. Kútny informoval o akciách v Močenku 
- A. Ferenec pripomenul 800.výročie kláštora benediktínov na Skalke (možnosť poštovej 
známky?) 
- J. Šiarik informoval o vyhlásení výsledkov ankety o najkrajšiu známku Slovenska za rok 
2021, čo sa uskutočnilo v Partizánskom z príležitosti otvorenia výstavy F. Horniaka 
- J. Vallo informoval o pripravovaných inauguráciach známok ešte v tomto roku (Levoča – 
Umenie a Liptovský Mikuláš – Vianoce); tiež o kresťanských motívoch na známkach SR 
v roku 2023; o 1.200.výročí prvého kostola na Slovensku v Nitre (bude podaná žiadosť 
o známku na rok 2029); tiež o žiadaných vydaniach známok kardinálov Korca a Tomka, 
kaplnky Zápoľských v Spišskom Štvrtku, gotického oltára v Dóme sv. Alžbety v Košiciach; 
tiež povzbudil k písaniu článkov do bulletinu a poprosil o príspevky výlučne v digitálnej 
forme a tiež kvalitné skeny obrázkov; tiež informoval o pripravovaných výstavách 
v budúcom roku – Bratislava (jún), Nitra (júl) – treba pracovať na exponátoch! 
 Účastníci stretnutia, ktorí sa nezúčastnili jubilejného stretnutia dostali ešte i pamätné 
poháre a tiež všetci i lístok s príležitostnou pečiatkou (ktorí ho ešte nemajú, tak ho dostanú 
vo vianočnej pošte). Tiež sa dohodol termín jarného stretnutia: Ružomberok – 18.marec. 
 A hoci slniečko nám nesvietilo (ale ani nepršalo) účastníci stretnutia odchádzali 
spokojní a obohatení o priateľské zážitky a mnohí i o pekný filatelistický materiál.  

 JV 

 
 

Sv. Gianna Beretta-Molla (1922–1962) 

 
Albert Beretta a jeho manželka Mária, rodená De Micheli, 

spolu so svojimi deviatimi deťmi žili v meste Magenta, 
vzdialeného od Milána asi pätnásť kilometrov. Desiate dieťa, 
dcérka, ktorá sa im narodila 4.októbra 1922, dostala pri krste v 
kostole sv. Martina meno Giovanna Francesca. V rodine ju 
skrátene oslovovali Gianna (Jana). V ďalších rokoch manželia 
Berettovci s láskou privítali ešte ďalšie tri deti, takže Mária 
porodila celkom trinásť detí. V rodine však zažili veľa utrpenia 
a bolesti, keď päť z nich postupne odprevadili na cintorín.  

V období hospodárskej krízy sa roku 1925 rodina 
presťahovala do mesta Bergamo, kde sotva šesťročná Gianna 
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pristúpila k prvému svätému prijímaniu a o dva roky neskôr prijala 
v bergamskej katedrále sviatosť birmovania. 

Rodičia boli hlboko veriaci, patrili do tretieho rádu sv. Františka. 
Deti od malička vychovávali vo viere v Boha. Denne sa zúčastňovali na 
sv. omši a sv. prijímaní. V rodine vládla atmosféra lásky a pokoja. Otec 
chodieval do kostola zavčasu ráno ako prvý, matka s deťmi neskôr. 
Večer sa spoločne modlievali, spievali a hrali na klavíri. K ich obľúbeným 
modlitbám patrili ruženec, litánie k Božskému Srdcu a ku sv. Jozefovi. 
Otec Albert zvlášť viedol svoju rodinu k dobročinnosti a zdôrazňoval, že 

viera bez skutkov lásky nie je úplná. Zúčastňovali sa farských akcií na podporu 
chudobných, matka pre nich dokonca pekávala chlieb. Dvere pre chudobných mali vždy 
otvorené, hoci pri takej početnej rodine museli dosť šetriť; aj preto, že rodičia sa snažili 
všetkým deťom zabezpečiť slušnú existenciu. Napriek rôznym prekážkam všetkých osem 
detí úspešne vyštudovalo – boli medzi nimi kňazi, lekári, inžinieri. Gianna a bratia 
Ferdinand a Enriko boli lekármi. Enrika navyše vysvätili za kňaza a roku 1948 odišiel ako 
páter Albert spolu s bratom Františkom na misie do Brazílie, kde sa usilovali zlepšiť 
zdravotnícku starostlivosť. Sestra Virgínia, doktorka farmácie, bola misionárkou v Indii, 
slúžila chorým na malomocenstvo. Gianna dlho túžila nasledovať svojich súrodencov 
v misijnej službe.  

Po skončení základnej školy roku 1933 Gianna 
nastúpila na nižší stupeň gymnázia v Bergame (Liceo Paolo 
Sarpi). Ako 12-ročná sa stala členkou miestnej skupiny 
Katolíckej akcie, čo pozitívne ovplyvnilo jej duchovný vývoj. 
Neskôr prevzala jej vedenie. Keď roku 1937 Berettovcom 
zomrela dcéra Amália, rozhodli sa presťahovať do 
prímorskej oblasti Janova (Genua-Quinto), kde Gianna pokračovala v štúdiu na gymnáziu 
sestier sv. Doroty. V tom čase tam viedli pátri jezuiti exercície, ktoré v živote mladého 
dievčaťa zohrali významnú úlohu. Gianna sa upevnila vo viere a v životných 
predsavzatiach. Jej život bol usmerňovaný v kresťanskom duchu aj mimo rodinného kruhu. 
Od roku 1938 Gianna začala chorľavieť, až napokon musela školu prerušiť a zostať doma. 
Na klasické lýceum sa vrátila takmer po ročnej prestávke. Bolo to práve kritické obdobie, 
keď vypukla vojna, bombardovali Janov, čo obyvateľov mesta úplne ochromilo. Rodina sa 
kvôli bezpečnosti rozhodla vrátiť späť do Bergama. Gianna však ostala v Janove, aby 
dokončila gymnaziálne štúdium. 

Ťažká skúška viery zastihla rodinu Berettovcov v apríli 
roku 1942. Vo veku 53 rokov zomrela starostlivá matka. Otec ju 
o pár mesiacov nasledoval. Napriek bolestným udalostiam 
zmaturovala Gianna v júni 1942 s dobrým prospechom.  

Po maturite sa Gianna vrátila do rodičovského domu 
v Magente a začala študovať medicínu v blízkom Miláne. V tomto 
meste sa intenzívnejšie venovala charitatívnej činnosti. Po 
dlhoročnom členstve v Katolíckej akcii sa stala aj členkou Spolku 

sv. Vincenta de Paul, a tak organizovane spolupracovala pre dobro chudobných. Pri práci 
s dospelými i mládežou zdôrazňovala, že prvou úlohou členov 
katolíckych spolkov v ich dobročinnosti je prehlbovanie 
osobného duchovného života, pravidelná účasť na Eucharistii, 
modlitba, ruženec a najmä osobné svedectvo života vo viere v 
Božiu moc.  

Od roku 1945 Gianna pokračovala v štúdiu medicíny na 
univerzite v Pavii, kde mala viac príležitostí angažovať sa 

v Spolku sv. Vincenta de Paul i v Katolíckej akcii. Ako regionálna delegátka vo farnosti 
v Mesere chodila prednášať mládežníckym krúžkom. Mala zmysel pre kultúrne a športové 
podujatia. Nevynechala žiadnu príležitosť pre rozvoj telesného a duchovného zdravia, čo 
odporúčala aj iným. Ako sympatická mladá deva milovala všetko dobré a pekné: hudbu, 
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divadlo, koncerty, literatúru. Rada chodila 
do prírody, lyžovala sa a cestovala. Vychut-
návala drobné radosti života v súlade 
s kresťanskou morálkou. Stále sa však 
nevedela definitívne rozhodnúť, či má 
nasledovať svojich troch súrodencov 
v rehoľnom stave. Skúmala Božiu vôľu, 
hľadala odpoveď na otázku, či má ísť – 
rovnako ako oni – na misie. 

Gianna dokončila štúdium na Lekár-
skej fakulte a promovala 30.novembra 
1949. Viacerí priatelia dosvedčili, že 
pomáhať ľuďom a liečiť ich bolo jej povolaním a poslaním, priam vnútornou potrebou, 
vyvierajúcou z lásky k Bohu a blížnym. 1.júna 1950 si Gianna už mohla otvoriť samostatnú 
ordináciu v Mesere na predmestí Magenty, vzdialenom asi päť kilometrov od stredu mesta. 
Súčasne sa stala členkou Spolku lekárov v Miláne a čoskoro získala aprobáciu praktickej 
lekárky a chirurgičky. Zakrátko obhájila špecializáciu v odbore pediatria a detskou lekárkou 
zostala až do svojej smrti. V meste ako obvodný lekár pôsobil aj jej brat Ferdinand. 
Pomáhala mu pri návštevách chorých, robila nočné služby, prevzala bezplatnú lekársku 
starostlivosť v detských jasliach a materskej škôlke. Neskôr pracovala ako školská lekárka 
v základnej škole v Ponte Nuovo di Magenta a venovala sa výchove mladých chlapcov.  

Gianna chápala svoje zamestnanie skutočne ako povolanie a poslanie a slúžila mu 
so všetkými schopnosťami. Dospelých i deti ošetrovala veľmi starostlivo, od chudobných 
pacientov nežiadala poplatky, a keď nemali peniaze na lieky, tak im ich darovala. Lekárske 
povolanie bolo pre ňu aj určitou formou apoštolátu – uvedomovala si, že lekár má viacero 
príležitostí jemne pacientovi naznačiť, že popri starostlivosti o telo nemá zanedbávať dušu. 
Osobitnú pozornosť venovala budúcim 
matkám, dodávala im odvahu pred pô-
rodom a neraz zabránila potratu. Deti 
pokladala za Boží dar a plod manžel-
skej lásky. Nie div, že za všetky svoje 
skutky si získala u ľudí všeobecnú 
obľubu.  

Ešte stále túžila stať sa misionárkou a hľadala prejav Božej vôle. Usmernil ju 
spovedník radou, že misijné pole je všade a misie nemusia byť len niekde na rovníku. 
Dôležité misie sú aj v rodine, v ktorej, podobne ako jej rodičia, môže urobiť veľa dobrého. 
Rozhodla sa teda ešte vykonať púť do Lúrd, kam sprevádzala skupinu chorých v júni 
mariánskeho roku 1954. Vrúcne prosila Pannu Máriu o pomoc. 

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8.decembra 1954, pri príležitosti 
primičnej slávnosti jedného svojho známeho kňaza v Mesere Gianna spoznala 
elektroinžiniera Piera Molla, riaditeľa továrne na kartóny a zápalky v neďalekom mestečku 
v Ponte Nuovo di Magenta. Bol to človek veľmi zaujatý zamestnaním, okrem práce nemal 
čas na nič iné. Od prvej chvíle bolo jasné, že toto stretnutie nie je náhodné. Pierovi sa 
Gianna veľmi zapáčila a bol presvedčený, že našiel nielen priateľku, ale i životnú lásku. 
Vtedy sa aj ona rozhodla pre manželstvo. 

Známosť však nebola bez problémov. Pre Giannu bolo nepochopiteľné, že niekto 
môže pre prácu zanedbávať kultúru i šport. Považovala to za nesprávne a škodlivé pre 
telesné aj duševné zdravie. Postupne začali spolu chodiť do prírody a na koncerty, i keď 
Gianna pritom musela rešpektovať Pierove povinnosti vo fabrike a obmedzovať svoje 
osobné záujmy. Rozhodnutie sa pre spoločný život potvrdili zasnúbením v apríli 1955. 
Gianna práve dovŕšila tridsaťtri rokov. Pred prijatím sviatosti manželstva Gianna navrhla 
ešte spoločnú trojdňovú duchovnú prípravu. Sobáš sa uskutočnil 24.septembra 1955 
v kostole sv. Martina v Magente, kde Giannu pokrstili. Manželstvo prijali ako dar a svoju 
rodinu zasvätili Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Predsavzali si, že sa denne budú 
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spoločne modliť ruženec. Na svadobnú cestu šli najprv do Ríma, kde sa zúčastnili na 
audiencii u pápeža, až potom pokračovali ďalej podľa svojho programu. Novomanželia sa 
presťahovali do Ponte-Nuovo pri Magente, kde Piero daroval manželke novú ambulanciu. 
Gianna pokračovala v svedomitej práci detskej lekárky, starala sa o deti robotníkov z 
blízkej továrne. Popri svojich povinnostiach a starostlivosti o domácnosť niekedy 
sprevádzala manžela na jeho služobných cestách. 

V novembri roku 1956 po ťažkom tehotenstve Gianna porodila 
prvé dieťa – chlapčeka, ktorému dali meno Peter-Ľudovít (Pietro-
Luigi). O trinásť mesiacov, opäť po komplikáciách, prišla na svet dcérka 
Mária-Zita (Mariolína). Pri ďalšej ťarchavosti hrozil predčasný pôrod, 
preto od ôsmeho mesiaca tehotenstva musela byť Gianna hospitalizo-
vaná. Napriek všetkých obavám rodina v júli 1959 radostne privítala 
tretie dieťa, dcéru Lauru. Deti hneď po narodení zasvätila Panne Márii, 
Matke dobrej rady, ktorú považovala za veľkú pomocníčku v závažných 
životných situáciách. Bola presvedčená, že nebeská Matka nás vždy 
vedie správnou cestou.  

V druhom mesiaci štvrtého tehotenstva 40-ročnej Gianne lekári diagnostikovali 
nezhubný nádor na maternici (fibromyóm), ktorý by rastom ohrozoval najmä dieťa. 
Navrhovali zákrok, pri ktorom jej chceli odňať maternicu, nádor aj plod. To rázne odmietla. 
Podobne neprijala operáciu, v ktorej by spolu s nádorom odstránili aj dieťa. Súhlasila iba s 
možnosťou vybrať nádor tak, aby sa zachránilo dieťa, čo bolo najriskantnejšie. Hrozilo 
totiž, že jazva na maternici pri pôrode nemusí vydržať a môže zapríčiniť smrť matky. 
Gianna sa pevne rozhodla zachrániť dieťa aj za cenu vlastného života. Chirurgovia podľa 
jej priania odstránili iba nádor. Po zákroku sa zdalo, že Gianna si naďalej celkom 
vyrovnane plní svoje povinnosti. Dobre si uvedomovala vážnu prognózu i to, že 
pravdepodobnosť jej prežitia je veľmi malá. Nasledujúcich sedem mesiacov ťarchavosti 
Gianna prežívala plná obáv. Má zanechať manžela a tri či štyri sirôtky? Nebude dieťatko 
poškodené?... Chvíle depresie premáhala vierou, nádejou a láskou. Veľa sa modlila, 
manžela prosila o láskavú podporu a súčasne o odpustenie, že mu spôsobuje starosti. Na 
Veľký piatok 20.apríla 1962 Giannu prijali na pôrodnícke oddelenie v Monze. Pôrod bol 
veľmi vyčerpávajúci a bolestivý. Na Bielu sobotu o jedenástej hodine prišla na svet krásna 
zdravá dcérka Gianna-Emanuela; vážila 4500 g. 

Zdravotný stav matky sa však zhoršil, vystúpila jej teplota, bolesti sa zväčšovali, 
chvíľami strácala vedomie. V beznádejnom stave s diagnózou hnisavý zápal pobrušnice 
previezli pacientku domov. Pri neustálych bolestiach sa nesťažovala, celkovo bola pokojná 
a prosila svoju zomrelú matku, aby ju sprevádzala do neba. K jej smrteľnému lôžku 
pricestovali aj dvaja bratia a sestra Virgínia. V kruhu svojej najbližšej rodiny zomrela po 
týždni utrpenia, dňa 28. apríla 1962, s povzdychom: „Ježiš môj, milujem ťa ...“ 

Pohrebné obrady sa konali 30.apríla 1962 v Ponte-Nuovo, odkiaľ ju previezli do 
Mesera, kde uložili jej telesné pozostatky. Hrdinskú matku-lekárku na poslednej ceste 
okrem príbuzných odprevádzal smútočný zástup priateľov, známych, vďačných pacientov 
a chudobných. 

Svedkovia a posudzovatelia jej života usúdili, že bola skutočne mimoriadnou 
a všeobecne uznávanou osobnosťou vydávajúcou hodnoverné svedectvo v službe 
evanjeliovej lásky. Nemala síce zvláštne mystické zjavenia, ale bola svedomitou lekárkou, 
obetavou manželkou a matkou, ktorá uvádzala do praxe kresťanské čnosti tak, ako sa to 
vyžaduje pri procesoch blahorečenia. Manžel ju charakterizoval takto: „Bola to jedinečná 
a normálna žena: krásna, inteligentná, dobrotivá ... Boh, pôvodca každej radosti a lásky, 
bol stredobodom jej bytia ...“  

Gianna Beretta-Molla svojím životom dosvedčila: „Život človeka pochádza od Boha, 
je jeho darom, jeho obrazom a účasťou na oživujúcom dychu jeho života. Preto je Boh 
jediným Pánom života, človek o ňom nemôže a nesmie rozhodovať...“(Cit: Evangelium 
vitae) 
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Iba desať rokov po 
smrti Gianny Beretty-Molla 
začali proces blahorečenia 
na diecéznej úrovni, čo je 
nezvyčajne rýchlo. Kongre-
gácia káuz svätých v Ríme 
dostala potrebné dokumenty 
už roku 1978. Ján Pavol II. 
potvrdil jej heroické čnosti 
a dňa 24.apríla 1994 na 
Námestí sv. Petra v Ríme ju 
vyhlásil za blahoslavenú. 
Hneď sa ozývali hlasy na 
začatie svätorečenia hrdin-
skej matky. Bol však potrebný zázrak, ktorý by sa udial na orodovanie blahoslavenej. 

Zázrak uzdravenia sa stal v Brazílii. Na príhovor blahoslavenej Gianny Beretty-Molla 
Pán zachránil život matky a jej dieťaťa. Tridsaťtriročná Elisabete Arcolino Camporini na 
začiatku svojho štvrtého tehotenstva začala krvácať. Vyšetrenie v novembri 1999 potvrdilo 
prítomnosť päť až šesť týždňového plodu a veľkú krvnú zrazeninu. O mesiac lekári zistili 
veľkoplošné odlupovanie placenty s ohrozením života embrya. V ďalšom mesiaci, keď 
nastala strata krvi a značnej časti plodovej vody, lekári navrhli ukončenie tehotenstva, lebo 
pravdepodobnosť prežitia dieťaťa bola minimálna a matke hrozila infekcia. Vtedy sa 
Elizabeta rozhodla, že neprijme lekársky návrh a jej manžel Karol ju v tom podporil. Začali 
úpenlivo prosiť blahoslavenú Giannu o orodovanie u Pána. V polovici tehotenstva prepustili 
Elizaabeta do domáceho liečenia, kde ju starostlivo ošetrovala zdravotná sestra a spolu 
s lekárom sledovali celý priebeh. Po troch mesiacoch ju znova prijali do nemocnice na 
liečbu kortizónom, aby podporili dozrievanie pľúcneho tkaniva osemmesačného dieťatka. 
30.mája 2000 sa rozhodli pre cisársky rez. Matka i dieťa operáciu prežili. Dievčatko, ktoré 
pri krste dostalo meno Gianna-Mária, vážilo 1820 gramov, nemalo problémy s dýchaním 
a okrem deformácie ľavej nožičky bolo v poriadku. Tento zázrak bol na príhovor 
blahoslavenej Gianny oficiálne uznaný, a tým urýchlil proces svätorečenia. Okrem neho sa 
udiali aj iné uzdravenia, ktoré lekárska komisia uznala za nevysvetliteľné. 

Blahoslavená Gianna Francesca 
Beretta-Molla bola kanonizovaná v Ríme 
dňa 16.mája 2004. Liturgický sviatok 
sv. Gianny je stanovený na  28.apríla. 
Svätorečenie bolo veľkým sviatkom pre 
celú Cirkev a najmä pre tých, ktorí sa 
zasadzujú za ochranu života. Obrad 
svätorečeniasa slávil za prítomnosti 
mnohých príbuzných a davu veriacich z celého sveta. Mimoriadne dojemná bola účasť 92-
ročného Piera Molla a Gianniných dospelých detí, teda aj najmladšej Gianny-Emanuely, 
povolaním lekárky, za ktorú matka obetovala život. Slávnosti sa zúčastnili aj šťastní rodičia 
Elisabete a Carlo Camporiniovci z Brazílie so svojou 4-ročnou dcérkou Giannou-Máriou, 
zachránenou na orodovanie novej svätice. 

 V roku 1998 v Rajeckých Tepliciach vznikla organizácia „Áno 
pre život“, ktorá od svojho vzniku zameriava svoju činnosť na 
dievčatá, ženy a matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových 
životných situáciách. Založili aj Domov Gianny Berettovej-Mollovej, 
ktorý poskytuje ubytovanie a služby osamelým matkám s deťmi. Vo 
farskom kostole Božského Srdca Ježišovho je uctievaná relikvia tejto 
svätice. 

spracoval JV 
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Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly 
vo filatelii (encyklopedický cyklus) 14. časť 
 

Prišiel čas keď vstúpime do útrob chrámu aby sme sa oboznámili s jeho vnútornou 
dispozíciou a zariadením. 

Predsieň (045)   

Do chrámu sa zvyčajne vstupuje cez predsieň, ktorá 
býva pristavená buď k bočnej stene lode alebo k priečeliu 
veže. V niektorých prípadoch ju nahrádza prízemný 
priestor veže – takzvaná vežová komora. Funkcia 
predsiene nie je presne vymedzená. Ide skôr o ochranný 
architektonický prvok chrániaci honosnejší hlavný portál. 
Pre predsieň sa podľa miestnych zvykov zachovalo aj 
niekoľko ľudových názvov ako napr. babinec (zvyčajne tu 
počas bohoslužieb sedávali staršie ženy) alebo žobračňa 
(miesto pre ľudí, ktorým sa z rôznych dôvodov brán  ilo vstúpiť do chrámu, napríklad 
žobráci). 

Loď (046)   

Najväčší chrámový priestor 
medzi vchodom a svätyňou sa 
nazýva loď a slúži na zhromažde-
nie veriacich počas liturgických 
slávení. Menšie kostoly majú iba 
jednu loď a nazývajú sa jednolo-
ďové. Väčšie kostoly (najmä bazi-
liky a katedrály) môžu mať väčší počet pozdĺžnych 
lodí, ktorých býva nepárny počet (tri, päť). Od seba 
sú oddelené stĺporadím. Určitým špecifikom sú 
takzvané dvojloďové kostoly zaklenuté na stredný stĺp. Existuje aj priečna loď (transept), 
ktorá oddeľuje hlavnú loď od svätyne a vytvára chrámový pôdorys v tvare kríža. 

Svätyňa (047)  

Svätyňa (presbytérium) je priestor v chráme slúžiaci na 
zhromaždenie presbytérov (kňazov) poprípade asistencie 
(miništrantov) pri liturgických sláveniach. Býva menšia ako loď od 
ktorej je zvyčajne oddelená takzvaným víťazným oblúkom, niekde 
aj zábradlím. K jej štandardnému zariadeniu a vybaveniu patrí stôl 
Božieho slova (ambóna, pult, kazateľňa), stôl Eucharistie (obetný 
stôl, oltár), tabernákulum (bohostánok), večné svetlo, sedadlá a iné 
doplnky (obrazy, sochy, zvončeky, stolík na liturgické nádoby, 
podstavec na knihy, svietniky, sviečky a pod.). 

Sakristia (048) 

Sakristiou sa nazýva osobitná miestnosť najčastejšie 
pristavaná k bočnej stene svätyne alebo lode. Určená je 
predovšetkým na úschovu rôznych liturgických predmetov 
a odevov. Slúži ako priestor pre prípravu celebranta a asistencie 
(miništrantov) pred liturgickým slávením a po ňom na odstrojenie. 
Medzi štandardnú výbavu sakristie patrí stôl alebo pult pre 
prípravu celebranta, skriňa na liturgické odevy, skriňa pre odevy miništrantov, skriňa 
alebo polica pre liturgické knihy, vitrína alebo trezor pre úschovu vzácnych liturgických 
nádob, vešiaky alebo vešiakové steny na odkladanie vrchného šatstva, kútik pre prípravu 



 10 

a úschovu kadidla, meditačný kútik s krížom a kľakadlom, sväté obrazy alebo fotografie 
pápeža, biskupa a pod. 

Krypta (049)   

Pri rekonštrukcii kostolov sa zvykne realizovať aj 
archeologický výskum, najmä čo sa týka podzemia. 
Nájdené kostrové pozostatky pod podlahami svätýň a lodí, 
ako aj pri obvodových múroch z vonkajšej strany svedčia 
o pochovávaní osôb v týchto priestoroch. Podľa dochova-
ných písomných dokumentov alebo archeologických nále-
zov išlo zväčša o zámožné osoby z radov duchovenstva, 
šľachtických rodov alebo iných mecenášov, ktorí za svoje zásluhy a najmä materiálnu 
a finančnú pomoc pri výstavbe a zveľaďovaní kostolov dostali toto privilégium. Pri 
menších kostoloch ide zvyčajne  o klasické pochovávanie, teda uloženie rakvy s telom 
priamo do zeme a jej zasypanie. Pod podlahami väčších a významnejších kostolov 
(katedrály, baziliky, kláštorné kostoly) sa k tomuto účelu stavali krypty. V slovníkoch je 
krypta definovaná ako podzemný alebo polopodzemný priestor na pochovávanie. 
Niektoré krypty slúžia pôvodnému účelu a pochovávajú sa do nich významné duchovné 
osobnosti (v katedrálnych chrámoch napr. biskupi, arcibiskupi, v rímskych bazilikách 
kardináli a pápeži, v kláštorných kostoloch rehoľníci). Súčasťou niektorých krýpt je aj 
pohrebná kaplnka. 

                                                                                                      Ľubomír Kaľavský 

 
 

5. Pluralita kríža – Materiál 
 

Ježiš bol „zavesený na drevo“ (porovnaj Sk 5,30), preto 
prirodzeným a prvoradým materiálom na zhotovenie kríža by malo 
byť drevo. Drevo je organická látka utváraná prírodnými procesmi 
v kmeni a konároch stromu. Stará legenda hovorí o Ježišovom kríži 
zhotovenom z dreva rajského stromu. Táto myšlienka je často 
podporovaná aj v ikonografii zobrazovaním Adamovej lebky pod 
krížom na Golgote. Známe je tiež stredoveké zobrazovanie výjavu 
ukrižovaného Krista na takzvanom strome života. Ide o znázornenie 
vetvového kríža s výhonkami vetvičiek a listov alebo zeleného kríka 
(najčastejšie viniča). Drevo ako materiál pre stavbu kríža sa využívalo najmä v horských 
a podhorských oblastiach. Nevýhodou dreveného materiálu bolo jeho podliehanie 
poveternostným podmienkam a drevokaznému hmyzu. Aby sa toto eliminovalo kríže sa 
zhotovovali z tvrdšieho a odolnejšieho dreva najmä smrekového a dubového. Vrchné 
časti ramien sa zvykli olemovať plechom alebo zakryť ochrannou plechovou strieškou 
(najčastejšie oblúkovitého tvaru). Hniloba poškodzovala kríž v krížení ramien (zatekanie 
vody do štrbín čapu) ale najviac v prízemnej časti tesne nad zemou a v zemi. Spodná 
časť kríža určená na zapustenie do zeme sa preto robila širšia. Brvno sa tam neotesávalo 
do hranola ale sa nechalo v pôvodnej hrúbke a profile. Táto časť sa pre získanie väčšej 
odolnosti zvykla natierať asfaltom. Životnosť takého kríža mohla byť až 25 rokov. Pri 
správnom a pravidelnom ošetrovaní aj viac. V prípade že päta vysokého kríža zhnila 
a kríž sa pri zemi zlomil, bolo ho možné opätovne osadiť zdravou časťou do zeme. Kríž 
bol potom o niečo nižší a slúžil ďalej svojmu účelu. Využívala sa aj možnosť nadzemného 
pripevnenia kríža k betónovému stĺpiku osadenému v zemi. V dnešnej dobe sa drevené 
kríže zvyknú vyrábať zo strojne opracovaných hranolov štvorcového alebo obdĺžnikového 
prierezu a osadiť do betónovej pätky prostredníctvom kovových príchytiek. K dispozícii 
sú aj účinnejšie prostriedky na ochranu dreva. Životnosť takto osadeného a správne 
ošetrovaného kríža sa potom rapídne zvyšuje. Z dreva sa vyhotovovali a stále vyhotovujú 
najmä kríže misijné, ústredné cintorínske a aj niektoré prícestné. 
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Druhý najrozšírenejším materiálom pre zhotovovanie krížov je kameň. V minulosti 
sa používal najmä prírodný pieskovec a vápenec (travertín). V menšej miere žula 
a mramor. Dnes sú k dispozícii aj rôzne umelo vytvorené kameniny. Výroba kamenného 
kríža je oveľa náročnejšia ako dreveného. Náročnosť spočíva jednak v zaobstaraní 
vhodného materiálu a jednak v jeho spracovaní. Ručné spracovanie je náročnejšie na 
čas a vyžaduje určitý stupeň kamenárskej zručnosti. K priemyselnému spracovaniu sú 
potrebné príslušné stroje (kamenné píly, brúsne a leštiace linky a pod.). Kamenné kríže 
sa vo väčšine prípadov stavali ako vztýčené 
na podstavci z toho istého materiálu. Samot-
ný kríž (vysoký 1–1,5 metra) bol osadzova-
ný do jednoduchého alebo viacstupňového 
kvádrového, postupne sa zužujúceho pod-
stavca. Takýto postup bol nevyhnutný kvôli 
značnej hmotnosti materiálu a manipulácii 
pri výrobe a montáži jednotlivých dielov. 
Čelná plocha podstavca slúžila ako doska 
pre umiestnenie nápisov, ktoré sa do nej 
vyrývali. Pri rozsiahlejších nápisoch sa 
využívali aj ostatné plochy podstavca ako aj 
ramená kríža. Kríže vyrobené z kameňa sa používali najčastejšie ako náhrobníky 
zámožnejších osôb, ako pamätné na kostolných nádvoriach a pri cestách, v menšej 
miere ako ústredné cintorínske (najmä na pietnych miestach vojnových a iných tragédií). 
Ako menej náročnejšia a lacnejšia náhrada za kamenné kríže sa stavali kríže zo 
železobetónu. Životnosť kamenných krížov je pomerne dlhá, ešte dnes hrdo stoja 
s letopočtami postavenia na konci 19.storočia. 

Kov je charakterizovaný ako pevná a nepriehľadná látka dobre vodiaca teplo 
a elektrickú energiu. Okrem toho má tú vlastnosť že pri vysokých teplotách mäkne, ba 
dostáva sa až do tekutého stavu, čo umožňuje jeho najrozličnejšie formovanie. Po 
vychladnutí má jeho nový tvar opäť pôvodné pevnostné vlastnosti. Existuje množstvo 
druhov kovových prvkov a ich zliatin 
z ktorých možno vyrobiť či vyformovať kríž. 
Kríže určené pre bežné účely 
v exteriérových podmienkach sú najčastejšie 
vyrábané zo železa a liatiny. Podľa použitej 
technológie spracovania a výroby ich delíme 
na kríže kované, zvárané, odlievané 
a montované. Zvárané kríže sa zhotovujú 
z rôznych kovových profilov (plných aj 
dutých). Stretneme sa s nimi na cintorínoch 
ale i pri cestách. U odlievaných liatinových 
krížov sa využíva možnosť ich tvarovania 

prostredníctvom vyhotovených foriem. 
Vznikajú tak rôzne ornamentálne kríže 
s geometrickými alebo rastlinnými motívmi. 
Zvláštnym druhom sú montované kovové 
monumentálne kríže stožiarového typu z navzájom 
pospájaných tyčí (nosníkov).   

Kríže sa vyrábajú aj z tzv. ľahkých, farebných a drahých 
kovov a ich zliatin. Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie 
patria napríklad hliník, meď, mosadz, bronz, striebro, zlato. Ich 
uplatnenie nájdeme najmä v zlatníctve a bižutérii, kde bývajú 
často zdobené drahokamami. 

Okrem vymenovaných existujú ďalšie suroviny 
a materiály z ktorých sa môže zhotoviť kríž. V minulosti to bola 
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napríklad vzácna slonovina, dnes sú k dispozícii rôzne umelé hmoty. V modernej 
sakrálnej architektúre sa s obľubou využíva sklo. Za sklenený typ kríža môžeme 
považovať aj kríž na vitráži. 

                                                                                                      Ľubomír Kaľavský 

 
 

Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 2 
  

Mons. Andrej Škrábik.  

Andrej Škrábik sa narodil 13.mája 1882 v Rajci rodičom Andrejovi a Paulíne ako 
druhé zo štyroch detí. Otec bol remeselník – mäsiar a popri tom gazdoval na svojom malom 
gazdovstve. V rodine bol mladý Andrej vychovávaný v katolíckej viere a prijaté základy 
rozvíjal na ľudovej škole vo svojom rodisku. Od roku 1899 študoval na gymnáziu v Žiline 
a Nitre. Nitriansky biskup ho poslal študovať na Centrálny seminár v Budapešti, ktorý 
navštevovali najlepší bohoslovci z jednotlivých diecéz. Teologické štúdia ukončil v roku 
1903 a bol vysvätený za diakona. Pre svoj nízky vek nemohol prijať kňazskú vysviacku 
a preto pôsobil ako pomocný duchovný vo Farnosti Skačany a Domaniža. V roku 1904 bol 
vysvätený za kňaza a stal sa kaplánom vo Farnosti Nitra–Dolné mesto. Po roku ho 
nitriansky biskup Bende povolal k sebe do biskupskej kúrie. V roku 1906 ho biskup Batthani 
vymenoval za svojho ceremoniára a osobného tajomníka. Tu sa podrobne zoznámil 
s Nitrianskou diecézou a aj si doplnil svoje postgraduálne teologické štúdia, ktoré v roku 
1911 úspešne ukončil doktorátom z teológie. Od roku 1917 prednášal v diecéznom 
kňazskom seminári. Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Česko-Slovenska 
uvítal tieto zmeny a už v novembri 1918 bol zvolený za člena Slovenskej národnej rady 
v Nitre. Nový nitriansky biskup Karol Kmeťko ihneď po uvedení do úradu vymenoval Andrej 
Škrábika za riaditeľa biskupskej kúrie. Od roku 1929 pôsobil ako sídelný kanonik nitrianskej 
katedrálnej kapituly. V roku 1935 sa stal generálnym vikárom nitrianskej diecézy.  Od roku 
1936 pôsobil aj ako správca Katedrály sv. Emeráma v Nitre. V roku 1939 ho pápež  
Pius XII. vymenoval za pomocného biskupa nitrianskej diecézy.  

V roku 1941 bol pre zhoršujúci sa zdravotný stav biskupa Blahu menovaný za 
pomocného banskobystrického biskupa s právom nástupu na funkciu. Príchod do Banskej 
Bystrice znamenal pre biskupa Andreja veľkú zmenu. Podmienky tu boli úplne odlišné ako 
v Nitre. Bolo to najmä problémami medzi katolíkmi a evanjelikmi. Diecéza bola rozdelená 
a mnohé farnosti boli obývané prevažne evanjelickým obyvateľstvom. Veľa veriacich sa 
pod vplyvom komunistov vzdalo viery a vystupovali tvrdo proti kresťanom.  

No aj napriek tomu sa nezľakol a rozhodol sa 
obnoviť poriadok v diecéze. Vo svojom vzťahu 
k veriacim laikom sa dá povedať, že predbehol dobu 
o viac ako dvadsať rokov, nakoľko jeho myšlienky na 
laický apoštolát a úlohu laikov v cirkvi preberal 
a schválil Druhý vatikánsky koncil až v šesťdesiatych 
rokoch dvadsiateho storočia.  

Podarilo sa mu presťahovať biskupský úrad zo 
Svätého Kríža do Banskej Bystrice, čo bola požiadav-
ka Svätej stolice.  

V roku 1943 po smrti biskupa Blahu preberá diecézu v ťažkej dobe druhej svetovej 
vojny a viedol ju aj v čase Slovenského národného povstania. Spolu so svojimi veriacimi 
znášal utrpenia vojny aj povstania, Mnohým dokázal podať pomocnú ruku a zakročiť 
v prospech ľudí. Aj vďaka jeho apelom bola Bystrica po povstaní uchránená od likvidácie. 
Podarilo sa mu zachrániť a ukryť aj množstvo povstalcov. Nesúhlasil s odsunom nemecký 
hovoriaceho obyvateľstva zo svojej diecézy do zahraničia po skončení vojny. Snažil sa 
pomáhať bohoslovcom a v ťažkej dobe - kedy začali byť problémy so štúdiom - posielal 
ich do seminárov v Ríme. 
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Po skončení vojny sa život kresťanov zásadne zmenil. Nedemokratické sily, ktoré 
sa dostavali k moci obmedzovali aj činnosť našich biskupov a kňazov. Toto sa ešte zhoršilo 
po komunistickom prevrate vo februári 1948. Biskup Škrábik otvorene kritizoval okliešťova-

nie práv Cirkvi a svojvôľu komunistického režimu, za čo si vyslúžil súdny proces, kde bol 
označený za vlastizradcu a odporcu režimu. Od ťažkého prenasledovania, ponižovania 
a mučenia režimom ho oslobodil Pán. 8.januára 1950 povolal Andreja Škrábika vo veku 
68 rokov z jeho ťažkej pozemskej púte. Tým ho uchránil od mnohých príkorí, ktoré neskôr 
prežívali biskupi Vojtaššák, Buzalka, Gojdič a aj mnohí ďalší kňazi, rehoľníci a laici 
v zinscenovanom procese „proti vlastizradným biskupom“ v januári 1951.   

Pochovaný bol v jednoduchom hrobe na Mestskom cintoríne v Banskej Bystrici. Po 
jeho smrti nebol biskupský post v Banskobystrickej diecéze obsadený až do roku 1973 
a diecézu spravovali vikári a ordinári – niektorí dosadení režimom. 

 Ján Rusnák 

 
 

Vznik gregoriánskeho kalendára – 440. výročie 
 
      Vznik gregoriánskeho kalendára sa spája s menom pápeža Gregora XIII. (1572–
1585). Počas jeho pontifikátu v roku 1582 bol zosúladený dovtedy používaný kalendárny 
rok (juliánsky) s rokom solárnym.  
      Juliánsky kalendár, ktorý sa dovtedy používal 
v celej Európe zaviedol v Rímskej ríši roku 46 pred 
Kr. Gaius Julius Caesar, ktorý sa počas pobytu v 
Egypte zoznámil s prednosťami egyptského 
kalendára. Na jeho počesť bol mesiac, v ktorom sa 
narodil premenovaný na Julius a kalendár dostal 
meno juliánsky. Po čase sa stal tento kalendár 
nepresným a cisár Augustus v roku 8 pred Kr. 
nariadil opravu. Na jeho počesť bol mesiac Sextilius premenovaný na Augustus. Tým, že 
február v normálnom roku mal 28 dní a v prestupnom roku 29 dní, bol juliánsky kalendár 
dotvorený a v tejto podobe sa rozšíril do celej Európy. Nezmenil sa až do 16.storočia.  
      Juliánsky kalendár má jeden nedostatok a to, že sa každých 128 rokov omeškáva 

o jeden deň. V druhej polovici 16.storočia, keď sa pápež Gregor 
XIII. stal pápežom, dosiahla táto nepresnosť až 10 dní. Vplyvom 
spomínanej odchýlky jarná rovnodennosť pripadla na 11.marca, 
jesenná rovnodennosť na 11.septembra, najkratší deň bol 
11.decembra a najdlhší deň pripadol na 11.júna. 
      Nicejský koncil v roku 325 nariadil, že Veľká noc sa má 
sláviť nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Používanie 
juliánskeho kalendára sa stalo problematické. Kresťanský 
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kalendár je solárnym kalendárom, ale jeho vzťah k lunárnemu kalendáru badať pri určovaní 
najvýznamnejšieho pohyblivého sviatku, ktorým je Veľká noc a súvisiace pohyblivé sviatky 
(Nanebovstúpenie Pána, Zoslanie Ducha Svätého atď.). Bolo potrebné, aby jarná 
rovnodennosť pripadla na 21.marec. 
       Odstránením spomínanej odchýlky sa 
zaoberali tri cirkevné koncily, ako aj posledný 
Tridentský koncil v roku 1563. Pápež Gregor 
XIII. ustanovil zvláštnu komisiu, ktorej pred-
sedal a dňa 24.februára 1582 vydal bulu 
„Inter Gravissimas“, ktorou korigoval nepres-
nosti juliánskeho kalendára. Vypustením 
desiatich dní tak, že po 4.októbri nasledoval 
15.október a úpravou prestupných rokov 
vznikol dodnes používaný gregoriánsky 
kalendár. Úpravou kalendára sa zároveň určil 
termín Nového roku na 1.január. Tak sa 
dosiahlo, že jarná rovnodennosť v nasledujúcom roku 1583 skutočne pripadla na 
21.marec. Veľkonočná nedeľa môže nastať najskôr 22.marca najneskôr 25.apríla. 
Pohybuje sa v rozmedzí tridsiatich piatich dní.  

      Aby v budúcnosti nedošlo k odchyľovaniu 
sa od slnečného roku podľa kalendára, určilo 
sa, že prestupným rokom je iba ten rok končiaci 
(začínajúci) storočie, ktorý je deliteľný číslom 
400 bezo zbytku. Teda prestupným rokom bol 
rok 1600, 2000, ale roky 1700, 1800, 1900 boli 
neprestupné. Hoci boli deliteľné štyrmi. 
      Zavedenie gregoriánskeho kalendára v 

Európe neprebehlo jednotne a bez problémov. Pravoslávna cirkev a 
protestantské oblasti sa aj naďalej riadili juliánskym kalendárom. 

Korekciu zavádzali jednotlivé krajiny postupne, niektoré až v 20.storočí (Rusko, Grécko). 
Reforma v Uhorsku a v Čechách bola zavedená len s malým oneskorením. V Uhorsku to 
bolo na Uhorskom sneme dňa 1.11.1587, ktorý sa konal v Bratislave. Prakticky to 
znamenalo, že po 21.októbri nasledoval 1.november. 
      Pri príležitosti 400.výročia reformy 
kalendára Vatikánska poštová správa 
vydala hárček s tromi známkami, na 
ktorých sú vyobrazené detaily z reliéfov na 
náhrobku pápeža Gregora XIII., ktorý sa 
nachádza v Chráme sv. Petra v Ríme. 
Reliéfy umelecky zachytávajú Gregorovú 
reformu kalendára, postavu sediaceho 
pápeža s tiarou na hlave v prítomnosti 
alegorických postáv Viery a Statočnosti, 
ako dáva požehnanie okoloidúcim. 
                                                                                Katarína Vydrová 
 
 
 

Sv. Fidel zo Sigmaringenu  
– 400. výročie umučenia  

 
      Svätý Fidel zo Sigmaringenu (1578-1622), pôvodným 
menom Markus Roy, bol katolícky kňaz a mučeník. Pochádzal zo 
Švábska (juhozápadné Nemecko). 
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      Vyštudoval filozofiu, občianske a cirkevné právo na univerzite vo Freiburgu. Štúdium 
ukončil dosiahnutím doktorátu v roku 1611. Po doplnení štúdia bol v roku 1612 vysvätený 
za kňaza a v tom istom roku vstúpil do kapucínskeho kláštora vo Freiburgu. Tam prijal 
rehoľné meno Fidelis (verný). O Fidelovom duchovnom živote svedčia aj jeho zápisky, 
ktoré vyšli tlačou v roku 1746 pod názvom „Duchovné cvičenia“ (Exercitia spiritualita). 
Prejavil sa ako dobrý organizátor a jeho dráha predstaveného troch kláštorov sa 
vyznačovala zbožnosťou a modlením. Vyznačoval sa tiež spovedníckym nadaním a 
súcitom s chorými a chudobnými. 
      Žil v období tridsaťročnej vojny (1618-1648) medzi katolíckymi a protestantskými 
vojskami. Jeho vlasť bola spustošená a vykonávali sa hrozné ukrutnosti. 

      V roku 1622 sa vybral na misie do 
Švajčiarska, kde chcel stúpencov švajčiarskeho 
kazateľa Zwingliho obrátiť na katolícku vieru. 
Ulrich Zwingli (+1521) popieral Ježišovu reálnu 
prítomnosť v Eucharistii. Po istých počiatočných 
misijných úspechoch kalvinisti Fidela znenávideli 
a pod zámienkou záujmu o katolícku vieru ho pozvali do svojho kostola. Statočný 
kapucínsky misionár tušil nebezpečenstvo ktoré mu hrozilo, no v mene Božom išiel. Počas 
kázne niekto na neho vystrelil, ale netrafil. Fidel z kazateľnice zostúpil, ale pred kostolom 
na neho čakali chlapi, ktorí ho mečmi a kyjakmi dobili na smrť. Stalo sa to 24. apríla 1622. 
Fidela pochovali v katedrálnom kostole v meste Chur vo Švajčiarsku. Pápež Benedikt XIII. 
ho vyhlásil roku 1729 za blahoslaveného a Benedikt XIV. roku 1746 za svätého. 
      Sv. Fidel zo Sigmaringenu sa zobrazuje s mečom alebo kyjakom s klincami. Je 
patrónom právnikov a advokátov.  
      Keď si pripomíname pamiatku statočného mučeníka Fidela, pripomeňme si Troch 
svätých košických mučeníkov Mareka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana 
Pongrácza, pôsobiacich v Košiciach, ktorí vydali hrdinské svedectvo viery mučeníckou 
smrťou . Stalo sa to v roku 1619, keď aj v Uhorsku sa počas politického a vojenského 
rozvratu šíril protestantizmus v podobe kalvinizmu. 

Katarína Vydrová 
 
 

Ikona Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach 
 

Začiatkom októbra 2022 sme si mohli na internetovej stránke košického Korzára 
prečítať článok o kópii vzácnej ikony Panny Márie, ktorá sa nachádza v Dóme sv. Alžbety 
v Košiciach. Viaže sa k nej zaujímavá história. 
     Originál ikony pochádza z národného mariánskeho pútnického miesta Máriapócs na 
severovýchode Maďarska, asi 23 km od Nyíregyházy. Patrí k najnavštevovanejším 
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pútnickým miestam v Maďarsku. Maďarská poštová správa 
vydala v roku 1991 v emisii „Mariánske pútnické miesta“ aj 
známku nominálnej hodnoty 7 Ft.  
      Prvá písomná zmienka o dedine Pócs (Póč) pochádza z 
13.storočia. V polovici 17.storočia tu žili gréckokatolícki Rusíni, 
ktorí mali na mieste terajšieho pútnického kostola malý drevený 
kostolík. V roku 1676 vytvoril miestny občan spolu s miestnym 
maliarom ikonu Bohorodičky a umiestnili ju v kostolíku. Tým 
splnil svoj sľub, ktorý si dal, keď sa vyslobodil z tureckého 
zajatia. Táto ikona po dvadsiatich rokoch zaslzila v novembri 
1696 počas svätej omše. V tom čase sa v dedine zdržiavali 
vojaci, ktorí boli ubytovaní u miestnych obyvateľov, takže aj oni 
popri dedinčanoch sa stali očitými svedkami. Udalosť sa 
čoskoro rozšírila a prúdy veriacich aj zvedavcov prichádzali do 
kostolíka z celého okolia. Zároveň sa začalo aj cirkevné vyšetrovanie, ktoré preukázalo, 
že ide o jav nevysvetliteľnej povahy sprevádzaný aj telesnými uzdraveniami. 

      Správa o slzení ikony sa dostala aj do Viedne. Na odporúčanie 
pápežského legáta kapucína Marka d´Aviana sa rozhodol hlboko 
veriaci rímsko-nemecký cisár Leopold I. (panoval 1657-1705) priniesť 
zázračnú ikonu do Viedne. Pri prevoze ikony cez Košice jezuiti z 
Barce využili príležitosť na zhotovenie kópie zázračnej ikony. Košická 
ikona je považovaná za prvú kópiu. Vzácna kópia ikony je dnes v 
hornej časti oltára v kaplnke napravo od vchodu, kde sú pochovaní 
košickí biskupi. 
      Ikonu priviezli do Viedne 4.júla 1697 a uložili ju v v letnom 

cisárskom sídle. Potom 7.júla 1697 ikonu ozdobenú drahocenným vencom, ktorý pripravila 

cisárovná Eleonóra, 
slávnostne previezli vo 
veľkej procesii do 
Dómu sv. Štefana. V 
priebehu ďalších 33 dní 
prenášali v procesii 

zázračnú ikonu do všetkých viedenských chrámov, v každom 
chráme bola vystavená tri dni na poklonu a uctievanie. Práve v čase 
týchto osláv vo Viedni, princ Eugen Savojský so svojim vojskom 
porazil 11.septembra 1697 Turkov v bitke pri Zente. Bitka pri Zente 
bola poslednou veľkou bitkou medzi kresťanskou Európou a 
Turkami. Príčinou bitky bola snaha sultána získať späť Uhorsko po 
bitke pri Viedni v roku 1683. Keď prišla táto správa do Viedne, vo 
veľkej procesii za prítomnosti cisára, celého cisárskeho dvora a 
kňazstva nádherne vyzdobenú ikonu vniesli do Dómu sv. Štefana, 
položili na hlavný oltár a konali sa ďakovné bohoslužby za víťazstvo 
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nad Turkami. Tak od 1.decembra 1697 navždy ostala zázračná ikona slziacej Panny Márie 
vo Viedni. Dodnes tam uctievajú ikonu napravo od vchodu do Dómu pri prvom vedľajšom 
oltári.  
      Obyvatelia Pócsu darmo žiadali vrátiť zázračnú ikonu Bohorodičky. Na ich 
uspokojenie dal jágerský (egerský) biskup Štefan Telekessy vyhotoviť vernú kópiu ikony a 
roku 1707 ikonu uložili na pôvodné miesto na ikonostase. Aj táto ikona zaslzila v auguste 
1715. Egerský biskup okamžite zahájil vyšetrovanie a o mesiac povolil verejné uctievanie 
zázračnej ikony. Zároveň vyhlásil kostol za mariánske pútnické miesto a dedinu 
premenoval na Máriapócs.  
      Vzhľadom na veľké množstvo prichádzajúcich 
pútnikov bolo potrebné postaviť väčší kostol. Stavby 
kostola sa ujala rehoľa baziliánov, ktorí prišli do Pócsu 
začiatkom 18.storočia na žiadosť vtedajšieho biskupa. 
Stavba kostola a kláštora bola ukončená v roku 1756. 
      Pútnický kostol sv. Michala Archanjela a 
baziliánsky kláštor rádu sv. Bazila I. Veľkého (330-379), 
cirkevného učiteľa a biskupa, bol obnovený a posvätený 
v roku 1946 pri príležitosti 250. výročia prvého slzenia 
ikony. Baziliáni sa starali o potreby pútnikov až do roku 1950. V roku 1990 sa sem opäť 
vrátili. 

      Pápež Pius XII. (1939-1958) v Mariánskom roku 
1948 vyzdvihol pútnický kostol v Máriapócsi na 
baziliku minor. Toto pútnické mariánske miesto patrí 
k najväčším pútnickým miestam v Maďarsku. Ročne 
sem prichádzajú tisíce pútnikov. 
      Pápež sv. Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu 
mnohokrát ukázal svoju úctu a oddanosť Panne 
Márii. Navštívil mnohé mariánske pútnické miesta a 
jej zasvätené miesta. Stalo sa tak aj pri jeho druhej 
návšteve Rakúska v roku 1988, keď počas 
gréckokatolíckej svätej omše vo Viedni, pred 
milostivým obrazom Bohorodičky z Máriapócsu  zveril 
dňa 23.6.1988 celé Rakúsko pod jej ochranu a 
príhovor. 
      Podobne počas svojej návštevy Maďarska v roku 
1991 pápež sv. Ján Pavol II. slúžil dňa 18.8.1991 
svätú omšu v Máriapócsi, pripojil sa k pútnikom, aby 
si uctil zázračnú ikonu Bohorodičky. 
                                                                                                  Katarína Vydrová  

 

********* 
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika 
 
21.10.2022: UMENIE: Ján Rombauer (1782-1849)  
- nominálna hodnota: 2,60€  
- autor výtvarného návrhu: František Horniak 
- rytec: František Horniak 
- 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:   

Spišský maliar Ján Rombauer (1782–1849) bol synom 
stolára a garbiarovej dcéry. Rodnú Levoču opustil už v 
mladosti. Odišiel za bratmi do Prešova a potom do Petrohradu. Oženil sa s Amáliou 
Baumannovou, s ktorou hovoril po francúzsky. V roku 1824 sa do Prešova vrátil a pôsobil 
tam do konca života. 
     Umelecké vzdelanie nemal, základy zrejme získal u Jána Jakuba Stundera, 
levočského maliara dánskeho pôvodu. Vďaka svojmu talentu sa vypracoval na žiadaného 
portrétistu spoločenskej honorácie, obchodníkov a vzdelancov. Tvoril v období 
biedermeiera. Inšpirácie nachádzal v starom nizozemskom umení. Venoval sa aj 
náboženským obrazom pre evanjelickú, rímsko- i gréckokatolícku cirkev. V roku 1836 

namaľoval rozmerný obraz Svätý Martin na koni. 
Zachoval sa v zbierkach SNM – Spišského múzea v 
Levoči. Je signovaný a datovaný na kameni v ľavom 
dolnom rohu. Pravdepodobne bol určený do Kostola 
sv. Martina v Kapušanoch, pre ktorý namaľoval obrazy 
oboch bočných oltárov.  

      Rombauer stvárnil svätého Martina, biskupa z Tours, ešte ako 
rímskeho vojaka na koni, ktorý keď zbadal chromého žobráka, 
mečom rozťal svoj plášť a polovicu mu dal. Podľa rímskeho práva 
iba polovica plášťa patrila vojakovi, polovica eráru, takže daroval len 
to, čo bolo jeho. Rombauer výjav situoval do kopcovitej krajiny s 

kupolovitým chrámom a na nebesia namaľoval anjelov, poňatých, až na jedného, len ako 
okrídlené hlavičky. Obraz má pre Rombauera typické tmavé obrysy a viacero zvláštností. 
Martinov kôň je hlavou otočený smerom do krajiny, nie k divákovi, čo je zriedkavé. Na 
prilbe svätca sedí syčiaci bazilišok, ktorý má 
zastrašiť nepriateľa, v danej situácii bez 
raison d’etre. Tiež fúziky, ktoré mu Rombauer 
namaľoval, sa vymykajú bežným zobraze-
niam svätca. Obraz nemá na Slovensku 
obdobu a je obohatením umeleckých spraco-
vaní známej legendy. Motívom FDC je obraz 
Podobizeň Jána Steinhübela z Prešova zo 
zbierkového fondu SNG. 
 Známka je tlačená v tlačovom liste 2+2 
spolu s druhou známkou z edície „UMENIE: 
Aleš Votava (1962-2001)“ 
 Spolu so známkou okrem FDC 
vychádza aj príležitostná tlač s obidvoma 
známkami.  
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11.11.2022: Vianočná pošta 2022  
- nominálna hodnota: 0,75€  
- autor výtvarného návrhu: Viktória Bubeníková 
- grafická úprava: Adrian Ferda 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 1,000.000 kusov  

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

Slovenská pošta od roku 1999 organizuje výnimočný projekt Vianočná pošta, ktorý 

sa rokmi stal neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia. Aj v roku 2022 (už dvadsiaty 

štvrtý raz) môžu deti posielať listy či pohľadnice Ježiškovi na adresu „Ježiško 999 99“. 

Presne pred 10 rokmi sa vedenie Slovenskej pošty rozhodlo spropagovať tento unikátny 

projekt nielen medzi deťmi, ale aj medzi širšou verejnosťou vydaním samostatnej emisie 

poštovej známky vytvorenej na základe návrhov detí. Od roku 2013, keď vyšla prvá 

poštová známka s detským námetom, sa do súťaže o vianočnú známku zapojili desiatky 

základných škôl z celého územia Slovenska, pričom boli akceptované aj diela detí zo 

zahraničia, napr. z Taiwanu, ktoré boli doručené poštou Ježiškovi.  

     Najčastejšie sa súťaže výtvarných návrhov 

tejto emisie zúčastňujú deti z Komárna. 

Najúspešnejší boli mladí autori z výtvarného krúžku 

Základnej školy Rozmarínová v Komárne, ktorý 

vedie Ing. Renáta Kubalová. Vďaka jej kreativite a 

osobnému nasadeniu sa výtvarné diela detí z tohto 

krúžku takmer každý rok stávajú motívmi vianočných poštových 

známok. Diela vyberá  porota zložená z členov Realizačnej komisie 

slovenskej známkovej tvorby, a to výhradne na základe výtvarnej 

kvality, a nie príslušnosti detí ku konkrétnej škole. To je hlavným 

dôvodom, prečo je celá tohtoročná emisia známky tvorená dielami 

detí zo ZŠ Rozmarínová. 

     Námetom poštovej známky je kresba od Viktórie Bubeníkovej s trojkráľovými 

koledníkmi, motívom prítlače FDC je kresba vianočného mestečka od Kristíny Gubienovej 

a motívom FDC pečiatky anjel od Nikoletty Andrei Samai. Grafickú úpravu výtvarných 

návrhov vytvoril grafik Slovenskej pošty Adrian Ferda. 
 
11.11.2022: Vianoce 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: 1,000.000 kusov  

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

Maliar Peter Michal Bohúň, ktorého 200.výročie narodenia si 

v tomto roku pripomíname, je dôležitým predstaviteľom výtvarnej 

scény okolo roku 1850, ktorá súvisí s našim umeleckým prostredím. 

Podobne ako Jozef Božetech Klemens sa intenzívne zaujímal o národnú otázku a bol 

súčasťou revolúcie v roku 1848. Napriek tomu, že väčšina dnes známych Bohúňových 

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

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

Dovalove, Lovinobani, Mengusovciach, Ružomberku a ďalších lokalitách. 

V zbierke Slovenského národného 

múzea – Etnografického múzea v Martine sa 

nachádza oltárny obraz s námetom Kráľovnej 

nebies z obdobia 50. rokov 19.storočia. Obraz 

bol pravdepodobne pôvodne určený pre 

kaplnku v Krivej na Orave. Zachytáva 

ikonografickú tému Panny Márie stojacej na 

zemeguli, odetej do slnka. Pod jej nohami sa nachádza 

kosák a plaziaci sa had, pričom práve tieto atribúty odkazujú 

na ikonografický typ Kráľovnej Nebies. V rukách drží Ježiška. 

Odetá je do tradičného typu odevu, ktorý súvisí s jej 

zobrazovaním, do červených šiat a hlavne modrého plášťa. 

Po stranách sú umiestnené tri postavy anjelikov v dlhých 

riasených rúchach s kvetinovými venčekmi na hlavách. Anjel 

stojaci na ľavej strane nesie nápisovú pásku s textom „Gloria in excelsis Deo“ a ten na 

pravej strane s textom „Resurexit“. Tretí anjel kľačí pri nohách Panny Márie a na kolenách 

na bielej drapérii má položený malý kríž. Bohúň pri svojej práci čerpal z grafických predlôh 

starých majstrov, čo bola bežná prax pri sakrálnych témach.  
Spolu so známkou okrem FDC vychádza aj známkový zošitok a celinová 

pohľadnica. 
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2.12.2022: Deň poštovej známky: Historický poštový voz 
- nominálna hodnota: 1,00€  
- autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Marian-
na Žálec Varcholová 
- tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
- technika tlače: ofset 
- náklad: 300.000 kusov  

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

  Už v období starovekej Rímskej ríše v rámci štátnej poštovej služby (cursus 
publicus) zavedenej cisárom Augustom (27 pred Kr. – 14 po Kr.) prepravovali nielen ľudí, 
ale aj poštové zásielky rôzne druhy vozov. Prepravu listín síce zvyčajne zabezpečovali 
jazdci na koni, ale na dopravu väčších zásielok, tovaru alebo osôb slúžili buď ľahšie 
dvojkolesové  (carrus) alebo štvorkolesové vozy (raeda). 
      V ranom stredoveku sa preprava pošty vozmi nerozvíjala, poslovia chodili väčšinou 
peši alebo koňmo. Koncom 15.storočia sa objavil nový druh voza – koč, ktorý vynikal 
ľahkosťou a rýchlosťou. Začal sa používať aj na prepravu kráľovskej pošty a kuriérov. V 
období reforiem cisárovnej Márie Terézie v 40. rokoch 18.stor. sa rozšírila a stabilizovala 
poštová preprava. Preto sa aj v habsburskej monarchii začalo uvažovať o možnosti 
zapojenia špeciálnych vozov, tzv. diligencií (dostavníkov), do poštovej dopravy, ako tomu 
bolo už dávnejšie v Anglicku alebo Francúzsku. Skúšobné jazdy sa osvedčili a tak už v 
roku 1750 prevzal štát prevádzkovanie diligencií do svojej réžie. Začiatkom 19.stor. sa 
ukázala potreba skvalitnenia a najmä zrýchlenia prepravy poštových zásielok. Reformu 
dopravy osôb aj pošty naštartoval v roku 1823 Maximilián Ottenfeld, nový riaditeľ správy 
poštových vozov,  zavedením pravidelných jázd pohodlnými a dobre odpruženými vozmi 
(Eilpostwagen), ktoré jazdili na poštových trasách aj v noci.  

      Ďalší pokrok v doprave ľudí aj 
poštových zásielok nastal s nástupom 
železnice. Už v roku 1838 zaviedli v 
Anglicku prvú vlakovú poštu, keď počas 
jazdy priamo v poštovom vozni 

zapojenom do vlakovej súpravy posádka poštových 
zamestnancov triedila listové a balíkové zásielky. 
Takto vytriedená pošta sa vykladala na železničných 
staniciach do balíkových doručovacích vozov, ktoré ju 
cestnými kurzami rozvážali na poštové úrady. 
Nákladný priestor takýchto balíkových vozov tvorila 

obyčajne drevená skriňová korba obitá plechom. K záprahu sa používal jeden alebo dva 
kone. Preprava poštových zásielok balíkovými doručovacími vozmi pretrvala až do roku 
1960, keď bola plne nahradená motorovými vozidlami.  
       Na poštovej známke a na prítlači 
obálky prvého dňa je vyobrazený práve 
takýto balíkový doručovací voz. Používala 
ho aj československá poštová správa v 
období medzi prvou a druhou svetovou 
vojnou. Vtedajší znak Československej 
štátnej pošty používaný na jej dopravných 
prostriedkoch je na kupóne známky.  
 V znaku Československej štátnej 
pošty je na kupóne slovenský štátny znak 
s dvojkrížom.  
 Spolu so známkou okrem FDC 
vychádza aj pamätný list. 
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29.9.2022: 50.výročie vyhlásenia sv. Gabriela za patróna pošty a filatelie  
Poštový lístok s prítlačou: 318 CDV 314/22 
Autor prítlače: Adrian Ferda 
Náklad: 1.500 kusov 

 
13.10.2022: Anketa o najkrajšiu poštovú 
známku 2021 
Poštový lístok s prítlačou: 319 CDV 314/22 
Náklad: 2.300 kusov 

 

 
 

 
Novinky Českej pošty – kresťanská tematika 
 
12.10.2022: Krajiny pre chov a výcvik ceremoniálnych kočových koní v Kladrubech 
nad Labem 
- nominálna hodnota: 26 + 30 + 34 + 40 (130.-Kč) - aršík 
- výtvarný návrh: Jan Kavan 
- autor rytiny: Martin Srb (líniová kresba) 
- technika tlače: ofset s líniovou kresbou 
- náklad: 28.000 aršíkov 

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

Námět: Národní hřebčín Kladruby nad Labem: 
26.-Kč: část hřebčína a klisna z plemene starokladrubských koní s hříbětem 
30.-Kč: část hřebčína s hříbětem 
34.-Kč: druhý pár koní ze čtyřspřeží a část kočáru s vozkou 
40.-Kč: první pár koní ze čtyřspřeží s kočárem 

Chov koní v Kladrubech nad Labem můžeme datovat již někam za rok 1491, kdy 
panství koupili Pernštejnové. Roku 1560 byla k panství připojena i obora, kde byl později 
vybudován hřebčinec, kterému Rudolf II. udělil statut císařského dvorního hřebčína. Na 
stejném místě zůstal i přes některá složitá období až dodnes. Krajina Kladrubského Polabí 
je tedy v současnosti jedinou zachovalou a stále sloužící krajinou na světě, která byla 
několik století cíleně formována pro výcvik a chov tažného plemene koní. Spojuje v sobě 
dvě kategorie kulturní krajiny, a to živé organicky se vyvíjející krajiny s dominantním 
funkčním určením a krajiny člověkem záměrně komponované. Prvky francouzské zahrady 
jako jsou symetrické cesty, aleje a stromořadí jsou přizpůsobeny výcviku ceremoniálních 
kočárových koní. Klasicistní statek v jejím srdci, jakkoliv je okrasný, se stal nedílnou 
součástí krajiny, která nevystupuje, ale záměrně 
zapadá v krajinné kompozici a s respektem 
nechává vyniknout její kráse, měnící se v ročních 
obdobích. Areál Národního hřebčína Kladruby nad 
Labem je chovnou stanicí běloušů českého 
plemene starokladrubských koní a spolu s okolní 
krajinou je od roku 2019 zařazen na Seznam 
světového dědictví UNESCO. 

 Na známke nominálnej hodnoty 26.-Kč je 
kostol sv. Leopolda a sv. Václava, ktorý sa nachá-
dza v areáli kladrubského cisárskeho žrebčína. 
Prvá zmienka o kostole je z roku 1359, kde sa 
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spomína ako farský kostol. Kostol bol za cisára Leopolda I. v roku 1668 prestavaný 
v barokovom štýle. V roku 1757 kostol i so zámkom vyhorel a v nasledujúcom roku bol 
opravený. V roku 1857 bol zbúraný a v roku 1859 bol postavený nový kostol v dnešnej 
novoklasicistickej podobe. Kostol je stavebne spojený so zámkom a tvorí dominantu 
ústredného priestoru kladrubského cisárskeho žrebčína.  
 Kostol má nad portálom nápis: „In honorem omnipotentis Dei, Sanctorum Venceslai 
et Bohemia et Austrie Patronorum a Ceasera Leopoldo Leopoldi I. A.S. MDCLXVIII, 
erectas aedes Annorum Labe Caducas e fundamentis restituit Frauciscus Josephus I. 
Austria Imperator, A.S. MDCCCLIX“ – Ku cti všemohúceho Boha, svätých Václava 
a Leopolda patrónov Čiech a Rakúska, od cisára Leopolda I. roku Pána 1668 postavený, 
počas rokov schátraný a od základu obnovený Františkom Jozefom I., cisárom rakúskym 
roku Pána 1859.  
 
26.10.2022: Vianoce 
- nominálna hodnota: B (19.-Kč) 
- výtvarný návrh: Anna Khunová 
- technika tlače: ofset 
- náklad: 3,200.000 známok 

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

  Kometa nesoucí malého Ježíška. Vlasy komety tvoří 
pomyslná notová osnova, na které je pomocí not zapsán úryvek koledy Narodil se Kristus 
Pán. 

Vánoce jsou křesťanské svátky připomínající narození Ježíše Krista, historicky 
navazující na pohanské oslavy zimního slunovratu jako symbolu znovuzrození Slunce. 
Hlavní svátek Boží hod vánoční připadá na 25. prosince. Předchází mu doba adventní 
končící Štědrým dnem. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž patří zdobení 
vánočního stromečku, stavění betlému, pečení vánočního cukroví a rozbalování dárků, 
které podle české tradice nosí Ježíšek. 
 
 

Inaugurácie, výstavy, akcie. 
 
 Jeseň bola bohatá na filatelistické udalosti, na ktorých sa podieľali či zúčastnili 
viacerí naši členovia. 
 Začalo to v Piešťanoch 11.októbra, kde na Malej scéne 
Mestského kultúrneho strediska otvorili výstavu k stému výročiu 
ustanovenia Mons. Dr. Pavla Jantauscha za administrátora Trnavskej 
apoštolskej administratúry. Filatelistické exponáty s výrazne 
náboženským charakterom, i keď sa priamo neviažu k tomuto výročiu, 
zapožičal náš člen Milan Šajgalík z Nitry. Výstava trvala do 
14.novembra.    
 Už o dva dni v Parti-
zánskom 13. októbra otvorili 
v Galérii MUA výstavu „To 
najlepšie z tvorby Františka 
Horniaka“. Výstava bola spo-
jená aj s vyhlásením Ankety 
o najkrajšiu poštovú známku roku 2021, ktorú 
vyhrala známka (hárček) z edície Umenie 
„Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec“, 
ktorej rytcom je František Horniak. Na tejto 
akcii sa zúčastnilo aj viacero našich členov.  
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 O ďalšie dva dni sme stihli stretnutie 
SSG v Trenčianskej Teplej a v ďalšom týždni 
v stredu 19.októbra sa v Banskej Bystrici 
uskutočnilo stretnutie Slovenskej filatelistic-
kej akadémie, do ktorej patria i viacerí 
gabrielisti. Toho roku SFA oslávila 25 rokov 
od založenia a pri tejto príležitosti dostali jej 
aktívny členovia i podporujúce organizácie 
ocenenia. SSG dostal „Pamätný list“ (pozri 
prebal). Ďakujeme. Slovenská pošta a.s. 
Pofis už vopred vydal k tomuto jubileu 
poštový lístok a príležitostnú pečiatku.   
 A o ďalšie dva dni 21.októbra v stredovekom kláštore minoritov v Levoči bola 
inaugurácia poštovej známky z emisie Umenie „Ján Rombauer“ s krásnym obrazom 
sv. Martina na koni. Opäť hojná návšteva (i gabrielistov) a pekný sprievodný program.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A hoci známka „150.výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach“ 
nepatrí medzi náboženské témy, náš člen Hubert Dobál nám z jej inaugurácie 27.októbra 
poslal peknú „náboženskú“ celistvosť.  
 Ďalšia inaugurácia bola v Liptovskom Mikuláši v Galérii P.M..Bohúňa 11.novembra. 
Slovenská pošta vydala známku „Vianoce  2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa 
(1822 – 1879)“. Pekný sprievodný program (typický pre Liptovský Mikuláš) a tiež hojná 
návšteva  
 A napokon na 3.decembra prišla pozvánka do Nitry na Klub Fera Horniaka. Po 
krátkej návšteve katedrály – Baziliky sv. Emeráma, kde bol už v Pribinovej kaplnke 
inštalovaný krásny betlehem a kde sme na hrob kardinála Korca (prvého protektora SSG) 
zapálili sviecu a priložili modlitbu, sme sa v reštaurácii Ponitrianskeho múzea stretli 
priatelia majstra Horniaka pri príjemnom predvianočnom posedení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JV 
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Kronika Sv. Gabriela 
 
- pekné pozdravy prišli z Rakúska i z Poľska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- a z Rakúska už prišli i prvé vianočné pozdravy 
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- a opäť niečo z Močenku 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam 
 
 25.októbra 2022 si Pán Boh povolal k sebe pani Annemarie Strasser 
z Kreuzlingenu (Švajčiarsko). Od roku 1987 bola členkou švajčiarskeho Gabriela 
a zastávala viaceré funkcie (od roku 2007 predsedníčka). V Nitre na Svetovom kongrese 
Weltbund St.Gabriel (2008) bola zvolená za tajomníčku Weltbundu a túto funkciu zastávala 
do roku 2019. V poslednom desaťročí (po Marlene Hellbling) ako redaktorka mala na 
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starosť i švajčiarsky bulletin Gabriel, 
ktorý má vysokú odbornú úroveň. Mal 
som možnosť viackrát sa s ňou (i s jej 
manželom Georgom) stretnúť a vždy to 
boli veľmi milé stretnutia na filatelistic-
kej i ľudskej úrovni. Nech odpočíva 
v pokoji! 
 11.septembra 2022 vo veku 86 
rokov zomrel evanjelický pastor Anton 
Schipper z Rotterdamu (Holandsko). 
Zastával viaceré funkcie v holandskom 
Gabriely (dlhé roky bol prezidentom). 
V roku 2011 bol zvolený za jedného 
z viceprezidentov Weltbund St.Gabriel a od roku 2019 bol web 
majstrom. Tiež som mal možnosť viackrát sa s nim stretnúť a vždy 
to boli obohacujúce rozhovory. Nech odpočíva v pokoji! (Annemarii 
i Antona vidíte na obrázkoch zo Svetového kongresu v Nitre)   
 Smutná správa prišla aj z Veľkej Británie. Začiatkom septembra zomrel dlhodobý 
člen (od roku 1976) a funkcionár (hospodár, redaktor bulletinu a prezident) britského 
Gabriela Peter Greening. Mal som možnosť sa s nim stretnúť na Svetovom kongrese 
v Poznani (1992) a potom už len korešpondenčne. Podobne ako predchádzajúci dvaja 
zosnulí bol veľkým „fandom“ nášho SSG a v svojich listoch viackrát ma povzbudzoval 
v práci. Nech odpočíva v pokoji! 

Ján Vallo 

 
 

Platba členských príspevkov:  
Za rok 2022 ostalo nezaplatených ešte 12 členských príspevkov (ev. čísla): 14, 32, 

87, 102, 119, 136, 173, 182, 183, 189, 192, 194 
Za rok 2022 majú zaplatené členské títo členovia s evidenčným číslom: 1, 3, 10, 13, 

18, 22,  37, 40, 45, 49, 51, 65, 70,  74, 75,  82, 99, 103, 104, 105, 124, 125, 126, 130, 134, 
143, 147, 150, 151, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 166, 168, 169, 172, 174, 175, 178, 180, 
181, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 196, 200, 201, 207, 208 

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

 

Členská základňa SSG – stav k  9.12.2022 

V našich radoch vítame dvoch nových členov SSG: 

207. GREGOR  Kvetoslav, 022 01 ČADCA, J. Kollára 2455 

Vianoce, Veľká Noc, osobnosti 

208. GERŠI  Dominik, 958 01 PARTIZÁNSKE, Družstevná 642/16 

umenie 

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. 

Zo zdravotných dôvodov sa odhlásil z členstva v SSG Stanislav MEŠŤAN (č. 53) 
zo Šale. Má 84 rokov. Bol členom SSG od roku 1993. Pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, 
tak sa zúčastňoval našich stretnutí. Prajeme mu ešte do ďalších rokov hlavne primerané 
zdravie.  

Ku dňu 9.12.2022 je celkový počet členov v SSG 110 (SR – 98, ČR – 8, Poľsko – 
2, Rakúsko – 1, BRD – 1). 
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