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Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

62.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,
ktoré sa uskutoční v sobotu 15.októbra 2022 v Trenčianskej Teplej v pastoračnom
centre arcibiskupa Eduarda Nécseya (Štefana Straku 3/3) s týmto programom:
8.00 - sv. omša vo farskom kostole sv. Matúša
8.30 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického
materiálu)
10.00 - privítanie a otvorenie
- zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie
- organizačné otázky a diskusia
11.30 - výmena filatelistického materiálu
O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.
V Trenčianskej Teplej sa stretáme už siedmykrát. Vždy to boli vydarené stretnutia –
dokonca i počas koronakrízy (dúfam, že koronakríza tentokrát už nebude úradovať).
Verím, že práve pre dobrú polohu obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia
stretneme sa v hojnom počte a stretnutie bude opäť vydarené.
Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.
Mapku Trenčianskej Teplej s vyznačením miesta stretnutia nájdete na prebale
bulletinu.

Milí priatelia!
Ešte len jeden a pol mesiaca uplynulo od posledného čísla nášho bulletinu a už tu
máte ďalšie číslo i s pozvánkou na jesenné stretnutie do Trenčianskej Teplej. Je trochu
„štíhlejšie“ – má len 20 strán. No ďakujem všetkým, ktorí sa svojimi príspevkami pričinili,
že číslo mohlo vyjsť – pani Vydrovej, Ľubomírovi Káľavskému i Jánovi Rusnákovi – zbytok
som doplnil ja. Píšte, aby vianočné číslo (a nielen ono) bolo i obsiahlejšie i pestrejšie –
záleží to len od vás!
Moje zdravotné problémy s ľadvinovými kameňmi sa zintenzívnili a tak som koncom
júla musel absolvovať operáciu a v podstate som ešte i dnes v rekonvalescencii. Dostal
som avízo, že ak chcem pokračovať ďalej, tak treba aktivity zredukovať na polovicu.
V pastoračnej práci to moc nejde – mám síce teraz vo farnosti pomocného duchovného,
ktorý býva doma a je ochotný pomôcť – takže niečo sa mi poľahčilo, no asi to hlavné
zredukovanie činnosti bude musieť byť vo filatelii a tak i v SSG bude treba hľadať asi
nového predsedu, ktorý by sa vedel naplno venovať tejto činnosti (voľby by mali byť o rok).
Samozrejme, že pokiaľ vládzem, budem sa snažiť i tu byť nápomocný, no hlavne mi
hovoria, že potrebujem veľa odpočinku (v podstate i moje telo ma na to upozorňuje
a jednoducho to často nejde bez odpočinku).
Trochu ma mrzí, že k úmrtiu kardinála Jozefa Tomku nebola PPP. Ja som sa ozval
na Pofis, no chceli celý oficiálny postup a to som po operácii nezvládal. Košickí filatelisti
(gabrielisti) nepodnikli asi nič. Aj do budúcna bude treba, aby takéto veci ste si dokázali
riešiť na regionálnej úrovni (príklad gabrielistov z Močenku,...).
Chcem opäť pripomenúť, že na budúci rok (3.-5.júla) v Nitre bude filatelistická
výstava s religióznou tematikou (NITRAFILA-RELIGFILA). Treba pripravovať exponáty!!!
Je to pre nás jedinečná možnosť.
Na účet nám pribudlo ešte i niečo z 2% daní a tak za tento rok už máme 755,07€ ďakujeme. Tiež by som chcel poprosiť tých, ktorí ešte nemajú zaplatené členské, aby tak
čím skôr urobili.
Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní bulletinu a verím, že o mesiac sa
v Trenčianskej Teplej budeme môcť stretnúť v opäť hojnom počte. Teším sa na vás!
Ján Vallo, predseda SSG
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Pápež Ján Pavol I. - blahoslavený
Cirkev v nedeľu 4.septembra 2022 oficiálne priznala
pápežovi Jánovi Pavlovi I. titul „blahoslavený“. Za jeho liturgický
deň pápež František určil dátum 26.augusta, výročie zvolenia
Albina Lucianiho na Petrov stolec, na ktorom zotrval len 33 dní.
Ján Pavol I., vlastným menom Albino
Luciani, nazývaný aj „pápež úsmevu“, bol
na Petrovom stolci len 33 dní, aj tak sa však hlboko zapísal do
sŕdc veriacich. Rodák z benátskych Dolomitov si za biskupské
heslo zvolil slovo „pokora“ (Humilitas). Pred zvolením na Petrov
stolec bol benátskym patriarchom. Je známy aj ako literát, autor
knihy Listy včerajším. Voľbou svojho mena nadviazal na odkaz
sv. Jána XXIII. a sv. Pavla VI., ktorých pontifikáty boli späté s
II. vatikánskym koncilom.
Narodil sa 17.októbra 1912 v dedinke Canale d'Agordo
v severotalianskom Benátskom regióne. Mal troch súrodencov.
V roku 1935 bol vysvätený za kňaza v Bellune. V roku 1937 bol
menovaný za vicerektora seminára v Bellune a začal svoju
pedagogickú činnosť. V roku 1947 získal titul z teológie na
Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. V roku 1958 ho pápež Ján
XXIII. menoval za biskupa diecézy Vittorio Veneto. Zúčastnil sa na
všetkých štyroch zasadaniach II. vatikánskeho koncilu. V roku 1969
ho Pavol VI. menoval za patriarchu Benátok. Za kardinála bol kreovaný v roku 1973.
Na konkláve po smrti sv. Pavla VI. bol 26.augusta 1978 zvolený za pápeža ako 263.
v poradí od sv. Petra. Zvolil si meno Ján Pavol I. Slávnostný začiatok jeho pastoračnej
služby sa uskutočnil 3.septembra. Pontifikát pápeža Jána Pavla I. bol jedným z najkratších,
no zanechal v dejinách Katolíckej cirkvi nezmazateľnú stopu. Počas svojho pôsobenia na
Petrovom stolci Albino Luciani pripravil deväť príhovorov, tri posolstvá, napísal tri
apoštolské listy a štyri ďalšie listy, dve homílie. Stihol len päť nedeľných modlitieb Anjel
Pána a štyri stredajšie generálne audiencie. Zomrel náhle na infarkt 28.septembra 1978
skoro ráno v Apoštolskom paláci, vo veku 65 rokov. Jeho telo bolo po zabalzamovaní
vystavené v Bazilike sv. Petra, kam sa s ním prišlo rozlúčiť viac než milión veriacich.

Pápež František schválil dekrét o hrdinských cnostiach
Božieho služobníka Jána Pavla I. v roku 2017, čím mu prisúdil titul
„ctihodný“. V roku 2021 schválil dekrét potvrdzujúci zázrak na jeho
príhovor, ktorý sa vzťahuje na dátum 23.júla 2011 a odohral sa v
argentínskom Buenos Aires. Ide o uzdravenie jedenásťročného
dievčatka trpiaceho ťažkou akútnou zápalovou encefalopatiou,
malígnym refraktérnym epileptickým ochorením so septickým
šokom. Dievčatko sa náhle uzdravilo v situácii, keď už lekári
konštatovali, že zomiera.
spracoval JV
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Kráľovná Izabela I. Katolícka – členka Tretieho rádu františkánov
Izabela I. Katolícka (1451–1504) kastílska
kráľovná spolu s manželom Ferdinandom II.
Aragónskym položila základy na vznik zjednoteného Španielska.
Bola to charakterná, múdra a nábožná
kráľovná. V roku 1469 sa vydala za Ferdinanda II.
z Aragónie a mali spolu päť detí. Ferdinand sa stal
po otcovej smrti r. 1479 aragónskym kráľom. V tom
istom roku vytvoril s manželkou Izabelou I. úniu
spojením Kastílie a Aragónie. Ich cieľom bolo mocné Španielsko. Pod spoločnou korunou
zjednotili rozličné malé kniežatstvá a položili základy jednotnej Španielskej monarchie.
Izabela a Ferdinand zaviedli vo svojej krajine poriadok. Vytvorili štátnu správu, bola
spísaná zbierka zákonov, zaviedli školský systém, čo malo pozitívny dopad na ekonomiku
krajiny.
Rok 1492 možno považovať v dejinách Španielska za kľúčový. Po dlhých bojoch získali Granadu,
poslednú baštu moslimov. Z krajiny boli vyhnaní
moslimovia a Židia. V januári 1492 kráľovskí manželia
slávnostne vstúpili do Alhambry (pevnosť v Granade) a
tým bola Granada pripojená ku Kráľovstvu. Izabela
začala ihneď so šírením kresťanstva na dobytom území.
Zriadila granadské arcibiskupstvo, založila prvé kostoly a kláštory.
Ukončením reconquisty (znovudobytie) si kráľovskí manželia v
roku 1496 vyslúžili od pápeža Alexandra VI. titul „Katolícke veličenstvá“.
Pamätný rok 1492 možno považovať v dejinách Španielska za dôležitý aj z
iného hľadiska. Kráľovná Izabela poslúchla radu františkánov z kláštora Santa Maria
de la Rabida a podporila Kolumbov plán
cesty do Indie cez Atlantický oceán.
Poskytla mu potrebné lode na plavbu.
Objavom Ameriky zažila španielska
monarchia v 16. a 17.storočí ohromný rozmach a stala sa svetovou veľmocou.
Kráľovná Izabela I. Katolícka zomrela v roku 1504. Pochovaná
bola podľa jej želania v Granade, v kláštore františkánov vo
františkánskom habite Tretieho rádu. Utiekala sa o pomoc svätca
Františka z Assisi, ktorého obzvlášť milovala.
Po smrti Ferdinanda II., ktorý zomrel vo veku 63 rokov, sa na
španielsky trón dostali Habsburgovci. Španielskym kráľom sa stal vnuk
Karol V., cisár Svätej ríše rímskej. Matkou Karola V. bola Johana
Kastílska, zvaná Šialená, jedna zo štyroch dcér Izabely a Ferdinanda,
ktorá sa vydala za Filipa Pekného Habsburgského. Pripomeňme ešte, že ďalšia zo štyroch
dcér, najmladšia Katarína Aragónska, sa vydala za anglického kráľa Henricha VIII. O jej
osude sme písali v článku o sv. Tomášovi Morusovi.
V roku 1521 cisár Karol V. zariadil prenesenie telesných ostatkov Izabely Kastílskej
a jej manžela Ferdinanda Aragónskeho do Kráľovskej kaplnky (Capilla Real), ktorá je
súčasťou granadskej katedrály. Výstavba Kráľovskej kaplnky prebiehala v rokoch 1506–
1517. Nad hrobom kráľovského páru dal cisár Karol V. vybudovať honosný náhrobok.
Medzi španielskymi a latinskoamerickými katolíkmi silnie volanie o kanonizáciu
kráľovnej Izabely. V Latinskej Amerike je viac ako polovica katolíckych kresťanov celého
sveta. Vlastný beatifikačný proces na diecéznej úrovni bol zahájený v roku 1958 vo
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Valladolide a v nadväznosti na to apoštolský proces v Ríme. Dnes teda
už môže byť kráľovná Izabela nazývaná Služobnica Božia.
Pri príležitosti 500. výročia narodenia kráľovnej Izabely I.
Katolíckej vydali pamätné emisie známok viacerých krajín.

Katarína Vydrová

Krištof Kolumbus – člen Tretieho rádu františkánov
Krištof Kolumbus (1451/6–1506), tal.
Cristoforo Colombo, šp. Cristóbal Colon, bol
taliansky moreplavec v španielskych službách,
objaviteľ Ameriky.
Narodil sa v Janove (Genova) v rodine
tkáča a vyučil sa tomuto remeslu, ale už v rokoch
1470 až 1476 sa
plavil na cestách po
Stredozemnom mori. Jeho snom bolo
dosiahnuť
novú
cestu do Indie. Keď
si Kolumbus správne uvedomil, že do ázijských krajín sa treba dostať západnou cestou kvôli guľovitému tvaru
zeme, vytrvalo pokračoval vo svojich plánoch na uskutočnenie veľkej cesty cez Atlantický
oceán. Jeho úsilie získať pre svoj plán potrebné lode v jeho rodnom meste Janov bolo
bezvýsledné. Od roku 1476 žil v Portugalsku, kde kráľovi predložil plán na plavbu do Indie
západnou cestou, ale tiež bol odmietnutý. Preto sa obrátil na Španielsko a v roku 1484
odišiel do Kastílie.
Františkánsky kláštor Santa Maria de la Rabida v Palose
sa stal pre Krištofa Kolumba pohostinným azylom. Žil tu od roku
1486 do 1492. Pomocou rozsiahlej kláštornej knižnice si mohol
rozšíriť svoje geografické a námorné znalosti. Františkáni v
kláštore mu poskytli širokú podporu a povzbudenie pre jeho
plány.
Kastílska kráľovná Izabela I. Katolícka po skončení vojen proti Maurom, aj na
príhovor františkánov, podporila Kolumbove plány a poskytla mu potrebné lode. Vo svojom
tábore v Santa Fé, zriadeného asi 10 km od dobytej Granady, dňa 3.apríla 1492 Izabela
podpísala zmluvu s Krištofom Kolumbom.
Na základe tejto zmluvy Kolumbus
vyplával v auguste 1492 s tromi plachetnicami
(Santa Maria, Nina a Pinta) zo španielskeho
prístavu Palos s cieľom objaviť novú námornú
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cestu do Indie. Cez Kanárske ostrovy sa vydal naprieč Atlantickým oceánom a v októbri
dosiahli Bahamy. Objavili ešte mnoho ostrovov napr. Kubu, Haiti a v marci 1493 sa vrátili.
Neskôr podnikol ešte tri plavby (r. 1493, 1498 a 1502), pričom okrem iného objavili
Jamajku, Portoriko, ústie rieky Orinoko, dosiahol severné pobrežie juhoamerickej pevniny.

Boli mu udelené veľké pocty no nevyhol sa ani nevďačnosti a zneužívaniu.
Kolumbus v každej životnej situácii zachovával neochvejnú dôveru v Boha. Nenašiel ani
zlato ani koreniny. Priviezol do Európy zemiaky a tabak.
Krištof Kolumbus posledné dva roky života žil ukrivdený a zabudnutý. Zomrel roku
1506 po ťažkej chorobe obklopený synmi vo Valladolide. Na jeho výslovné želanie bol
pochovaný v habite Tretieho rádu františkánov. Až do svojej smrti bol presvedčený, že
objavil cestu do Indie a nie „Nový svet“.
Objavenie Ameriky prinieslo Španielskej monarchii v 16. a 17.storočí veľké
bohatstvo a „Zlatý vek“.
Čo týka známkovej tvorby možno konštatovať, že žiadnej inej osobnosti
medzinárodného významu nebolo poštovými správami vo svete vydaných toľko emisií
známok ako Krištofovi Kolumbovi.

Katarína Vydrová
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Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly
vo filatelii (encyklopedický cyklus) 13. časť
V tejto časti načrieme predovšetkým do prostredia komunitného rehoľného života
ale i do života v pustovni, pevnosti či školy.
Kláštor (040)
Kláštorom nazývame spoločný dom resp.
iné sídlo rehoľníkov alebo rehoľníčok. Najmä
v stredoveku to bol celý komplex budov
a zariadení v ohraničenom priestore izolovanom
od ostatného sveta, slúžiaci k uzavretému,
komunitnému, asketickému a meditatívnemu
spôsobu života Bohu zasvätených osôb.
Kláštorný kostol (041)
Kláštorný kostol sa architektonicky i svojim
zariadením nijako zvlášť nelíši od ostatných
kostolov najmä ak stojí ako samostatný objekt.
Práve naopak, mnoho iných (najmä farských)
kostolov bolo postavených podľa vzoru
kláštorných. Ide skôr o jeho kánonickú funkciu,
ktorá spočíva v jeho prioritnom vyhradení pre
potreby vykonávania náboženského kultu daného
rehoľného spoločenstva. Okrem slúženia svätých
omší sa v ňom rehoľníci viackrát v priebehu dňa
stretávajú pri konaní rozličných pobožností a liturgie hodín. Niektoré kláštorné kostoly
(ktoré zvykli pri bohoslužbách navštevovať aj laici) majú vytvorený priestor takzvaného
mníšskeho chóru oddeleného od lode lektóriom – bohato zdobeným zábradlím
oddeľujúcim chrámovú loď od chóru (ide o fyzické oddelenie laikov od rehoľníkov).
V niektorých prípadoch je kláštorný kostol integrálne spojený s priľahlými budovami
s ktorými ho spája ambit – krížová chodba s arkádami.
Pustovňa (042)
S problematikou Bohu zasväteného života súvisí
(alebo ho predchádza) pustovnícky život. Súvisel v zrieknutí
sa vonkajšieho sveta a v asketickom spôsobe života
v pustatine. Príbytok pustovníka tvorila najčastejšie nejaká
opustená chatrč alebo jaskyňa. Medzi známych pustovníkov
patria napr. sv. Pavol z Théb a sv. Anton z Komy. Na
talianskej poštovej známke z roku 1972 je znázornený sv. Pier Damiani, ktorý napriek
sľubne sa rozvíjajúcej kariére uprednostnil život v pustovni.
Kolégium (043)
Slovo kolégium je staršieho pôvodu a má viacero
významov. Najmä v minulosti označovalo rôzne vzdelávacie
inštitúcie, študentské domovy, zbor pracovníkov rovnakého
odboru, poradný zbor rektora alebo dekana a pod.
V rímskokatolíckej cirkvi sa používalo v súvislosti s vysokou
školou zameranou prevažne na prípravu duchovných
povolaní. Položku ilustrujeme poštovou známkou s vyobrazením komplexu budov
Kolégia svätej Barbory (Collège Sainte Barbe) v 5. parížskom obvode vo Francúzsku,
vydanej k päťstoročnému jubileu v roku 1960. Toto školské zariadenie má úctyhodnú
históriu, ktorá sa začala písať v roku 1460 a trvala až do roku 1998. Medzi študentmi
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nechýbali neskoršie významné osobnosti ako napríklad sv. Ignác z Loyoly, staviteľ
slávnej parížskej veže Gustave Eiffel, či sv. František Xaverský. Po rekonštrukcii tu v roku
2009 zriadili univerzitnú knižnicu.
Pevnosť (044)
Pevnosťou sa nazýva opevnený objekt slúžiaci na
vojenské účely. Pozostáva z vonkajších a vnútorných
architektonických prvkov. Medzi vonkajšie architektonické prvky patrí najmä hradbový systém s viacerými
strážnymi vežami a baštami, mostmi a bránami,
poprípade pevnostné valy a vodné kanály. Vnútro je
svojimi stavbami prispôsobené k dlhodobému prežitiu
početnej vojenskej posádky. Nachádzajú sa tu obytné budovy (kasárne), muničné a iné
skladové priestory, dielne, zdravotnícke zariadenie, maštale a iné hospodárske
a technické budovy a zariadenia. Nezabúdalo sa ani na duchovný život, preto súčasťou
pevnosti bol aj kostol. Situačný plán pevnosti dokumentujeme Maďarkou známkou z roku
1971 v meste Győr. U nás bola jednou z najznámejších pevnosť v Nových Zámkoch,
ktorá sa stala základom budúceho mesta. V tejto rozľahlej pevnosti bol postavený aj
arcibiskupský palác, ktorý dal vybudovať Peter Pázmány. Okrem toho sa tu nachádzal aj
františkánsky kláštor a až tri kostoly – farský, františkánsky a kostol reformovanej cirkvi s
kolégiom.
Ľubomír Kaľavský

4. Pluralita kríža – Ukončenie ramien
Doteraz sme sa venovali krížu ako celku, či už ako základnému tvaru, počtu
ramien alebo tvaru ramien. Je čas na preskúmanie jeho skrášľujúcich detailov. Ide najmä
o výtvarné ozdobné prvky týkajúce sa najmä ukončenia ramien. Pre lepšiu názornosť
pripájame tabuľku s mnohými najčastejšie sa vyskytujúcimi možnosťami ukončenia:
1. rovné, 2. šikmé, 3. rozštiepené, 4. klinové, 5. zaoblené, 6. vyhĺbené, 7. barlové, 8.
krížikové, 9., 10., 11., 12. lopatkové, 13., 14., 15. kopijové.

Z filatelistického materiálu vyberáme nasledovné
špecifické kríže:
Ďatelinový kríž – jeho konce
ramien sú ukončené v tvare
ďatelinového trojlístka
Ľaliový kríž – konce ramien
zdobí ornament v tvare
štylizovanej ľalie
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Lievikový kríž – do koncoch ramien sú
svojimi vrcholmi vklinené trojuholníky čo
vytvára obraz lievika
Barlový (alebo barličkový) kríž – konce
ramien
ukončuje
kolmá
priečka
pripomínajúca veľké písmeno „T“ čo
vytvára podobu barly
Šípkový kríž – konce ramien ukončujú
šípky
Krížikový kríž –
každé rameno je
na svojom konci
ukončené krížikom
Okrem týchto štandardných
ukončení existuje množstvo ďalších
ľahšie alebo ťažšie definovateľných krížov na
základe ukončenia ich ramien.
Ľahšie definovateľné sú tie,
ktorých ukončenie je jednoznačné napr. guľové, kruhové, elipsové, jabĺčkové, hruškové,
srdcové... t. j. podobajú sa na nejaký konkrétny objekt alebo prvok.
Ťažšie definovateľné sú tie, ktoré majú ramená ukončené zvláštnym,
viac či menej rozvinutým ornamentom alebo kombináciou viacerých už
spomínaných ukončení – nazývame ich všeobecne ako ornamentálne
kríže.
Ľubomír Kaľavský

Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 1
V týchto článkoch som nadviazal na články z čísiel 105-108 od p. O. Gáťu
o biskupoch v Banskobystrickej diecéze z pohľadu korešpondencie. Zameral som sa na
slovenských biskupov v diecéze od roku 1921 do konca dvadsiateho storočia. Článok
o 100. výročí vysvätenia prvých slovenských biskupov od p. Valla bol uverejnený v čísle
107 nášho bulletinu.
Mons. Marián Blaha.
Prvým skutočne slovenským banskobystrickým biskupom bol Mons. Marián Blaha.
Narodil sa 10.júla 1869 v Liptovskom Hrádku ako Jakub Marián Blcha (meno si zmenil
v roku 1915). Základné vzdelanie získal v rodisku a pokračoval na gymnáziu v Levoči.
Teologické štúdia ukončil v roku 1892 v Spišskej Kapitule. 29.júna 1892 bol vysvätený za
kňaza. Pôsobil ako kaplán v Ždiari, Nižných Ružbachoch a Kežmarku. Potom až do roku
1903 bol vychovávateľom synov grófa Zamoyského na zámku v Starej Ľubovni. V roku
1908 vycestoval do Ríma a vo francúzsky písanej obhajobe „Pro Andrea Hlinka sacerdote“
objektívne opísal černovskú tragédiu a politické pozadie Hlinkovej suspenzie biskupom
Párvym. Medzi rokmi 1913-1919 pôsobil ako hlavný tajomník Spolku svätého Vojtecha
v Trnave. Na Parížskej mierovej konferencii v roku 1919 bol zástupcom vládnej delegácie.
Po úmrtí spišského biskupa Párvyho v roku 1919 bol 4.augusta 1919 zvolený kapitulou za
Kapitulárneho vikára Spišskej diecézy. 13.novembra 1920 ho pápež Benedikt XV. po
dlhých rokovaniach s Česko-slovenskou vládou vymenoval za biskupa Banskobystrickej
diecézy. Marián Blaha bol z troch biskupov najstarší a preto bol vysvätený ako prvý
a označenie „Prvý slovenský biskup“ mu už ostalo.
Biskup Blaha si rýchlo získal srdcia veriacich a kňazov svojej diecézy. Pomohli mu
k tomu aj slová prvej kázne, v ktorej oznámil veriacim, že im chce byť dobrým pastierom
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a prišiel k ním v mene tichého a poníženého Ježiša. Usadil sa v biskupskom kaštieli
v Svätom Kríži nad Hronom (Žiar nad Hronom), kde žil do konca svojej pozemskej púte.
Biskup Marián bol od začiatku aktívny v činnostiach, ktoré napomáhali v rozvoji jeho
diecézy. Medzi jeho prvé priority patrilo obnovenie činnosti diecézneho seminára. Pri jeho
nástupe mala diecéza len siedmich bohoslovcov, ktorí študovali v Prahe, Olomouci
a Trnave. (Už v roku 1936 vysvätil pre diecézu nových 21 kňazov z vlastného seminára.)
Od roku 1921 bol predsedom Spolku svätého Vojtecha a od roku 1926 predsedom Matice
Slovenskej. Bol aj spoluzakladateľom Hlinkovej Slovenskej Ľudovej Strany a otvoril
zaniknuté biskupské katolícke lýceum v Banskej Bystrici. V HSĽS pôsobil najmä v kultúrno-

umeleckej oblasti, ktorú usmerňoval v kresťanskom duchu. Zaviedol vo svojej diecéze
pravidelné rekolekcie kňazov. Počas jeho pastorácie bolo v diecéze postavených 17
nových kostolov a 106 ich bolo dôkladne zrekonštruovaných. Zriaďoval aj nové farnosti
a zveľaďoval aj cirkevné školstvo. Jeho zásluhou bola obnovená činnosť Katolíckeho
gymnázia v Kláštore pod Znievom, ktoré začalo fungovať v novovybudovaných
priestoroch. Náboženskému povzbudeniu Božieho ľudu slúžil aj diecézny časopis „Náš
priateľ“, ktorý vychádzal od roku 1928 až do konca druhej svetovej vojny.
Napriek svojmu nabitému programu nezabúdal ani na pomoc chudobným a chorým
ako nás to učí Evanjelium. Zakladal sirotince a charitné domy, podporoval žiadosti
v prospech chudobných a aj sám poskytoval finančnú pomoc v individuálnych prípadoch
napríklad pri požiari, alebo pri živelných pohromách. Jeho inteligenciu a vedomosti
využívali mnohé štátne, kultúrne a cirkevné inštitúcie pre svoje vnútorné potreby.
Naplnený život biskupa Mariána Blahu sa však odzrkadlil na jeho zdravotnom stave.
Začal chorľavieť a pociťovať únavu. Od roku 1938 žil pre stále sa zhoršujúci zdravotný stav
osamotený v biskupskom kaštieli vo Svätom Kríži. 14.júna 1941 vymenoval Svätý Otec
Pius XII. za svätiaceho biskupa pre Banskobystrickú diecézu Andreja Škrábika, ktorý
vlastne začal viesť diecézu. Biskup Marián Blaha zomrel 21.augusta 1943 vo veku 74
rokov a je pochovaný v krypte Kostola svätého Kríža vo Svätom Kríži.
Ján Rusnák
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Sv. František Borgia, SJ (1510-1572)
Sv. František Borgia (španielsky de Borja) pochádzal zo známeho španielskeho
rodu Borgiovcov. Tento rod dal Cirkvi jednak dobrého pápeža Calixta III. (1455-1458) a
jednak neslávne známeho pápeža Alexandra VI. (14921503). Ten mal pred zvolením za pápeža štyri nezákonné deti. Jeho druhý syn Juan bol starým otcom sv. Františka Borgiu. František poznal dejiny svojho rodu a v
živote urobil veľa, aby odčinil vážne poblúdenia svojich
predkov. Nerobil to však s nápadnou okázalosťou, ale
s obdivuhodnou rytierskou eleganciou.
Narodil sa 28.októbra 1510 ako prvorodený syn, a
teda aj dedič gandijského vojvodu Juana de Borja. Gandia
bola malé vojvodstvo na východnom pobreží Španielska v
blízkosti mesta Valencie. Keď mal desať rokov, zomrela
mu matka. Otec ho dal na ďalšiu výchovu do mesta
Zaragozy k tamojšiemu arcibiskupovi, ktorý bol bratom
Františkovej matky. Tam chlapec získal základné vzdelanie. Tam sa oboznámil aj s hudbou a naučil sa narábať
mečom. Dospievajúceho mládenca prijal do služby cisár
Karol V. a ustanovil ho za páža svojej mladšej sestre Kataríne, ktorá robila spoločníčku
choromyseľnej matke na zámku Tordesillas. Keď sa Katarína v r. 1525 vydala za portugalského kráľa Jána III., František sa vrátil do Zaragozy, kde tri roky študoval filozofiu. V r.
1528 ho cisár povolal na panovnícky dvor, kde sa František o rok neskôr oženil s
Portugalčankou Eleonórou de Castro, ktorá bola dvornou dámou cisárovnej Izabely. V
ďalšom roku sa mladomanželom narodil syn Karol, najstarší z ôsmich detí. V r. 1536 sa
František v cisárových službách zúčastnil na provensálskej vojne proti Francúzsku.
Dôležitým medzníkom vo Františkovom živote bola náhla smrť cisárovnej Izabely
1.mája 1539. Cisár ho poveril, aby sprevádzal mŕtvolu jeho manželky do Granady a aby
potvrdil jej identitu pred pochovaním 17.mája. Najmä posledný pohľad na mŕtvu cisárovnú
ním otriasol. Tu si naplno uvedomil pominuteľnosť pozemských vecí. Vtedy sa uňho začala
výraznejšie formovať túžba po duchovných hodnotách a kresťanskej dokonalosti.
Krátko potom cisár vymenoval Františka Borgiu za katalánskeho miestokráľa.
František zastával tento úrad v rokoch 1539-1543. Medzitým v decembri 1542 mu zomrel
otec. František sa po ňom stal gandijským vojvodom. Dňa 27.marca 1546 mu zomrela
manželka Eleonóra. Bol to druhý medzník v jeho živote. Vojvoda sa rozhodol, že celkom
opustí svet a zasvätí sa Bohu.
Už niekoľko rokov predtým sa priatelil s františkánmi a
dominikánmi, medzi ktorých patrili sv. Peter Alkantarský OFM
a sv. Luis Bertrand OP. V r. 1541 spoznal jezuitov prostredníctvom pátra Petra Favra a Antónia Araoza, ktorý vtedy ešte
nebol kňazom. Hoci boli povahovo veľmi rozdielni - Favre
jemný a Araoz energický -, obidvaja kázňami v Barcelone silno
zapôsobili na Katalánčanov a na ich miestokráľa. František
hneď nadviazal listovný styk so zakladateľom jezuitov
sv. Ignácom Loyolským. Jeho výsledkom bolo trvalé priateľstvo a v r. 1546
gandijské jezuitské kolégium, pre ktoré o rok neskôr vojvoda dosiahol od
pápeža Pavla III. štatút univerzity.
Slávnosť založenia gandijského kolégia sa konala v máji 1546,
necelé dva mesiace po smrti vojvodovej manželky. Niekedy v tom
čase František urobil sľub, že vstúpi do jezuitskej rehole, len čo usporiada
záležitosti svojho vojvodstva. Krátko potom poslal do Ríma dôverného
poverenca, prostredníctvom ktorého žiadal Ignáca Loyolského o prijatie do
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rehole. Zakladateľa jezuitov veľmi prekvapila táto žiadosť. Už päť rokov síce poznal
Borgiovu náklonnosť k mladej reholi, ale niečo také predsa len nečakal. Takmer päť rokov
trvalo kým sa vybavili všetky záležitosti. Medzitým 1.februára 1548 vojvoda zložil
slávnostné rehoľné sľuby. Popri vonkajších povinnostiach a štúdiu František venoval veľa
času a energie modlitbe a skutkom pokánia. O všetkom informoval generálneho
predstaveného, ako si to ten želal. František Borgia bol príkladne poslušným duchovným
synom Ignáca Loyolského.
Ešte v plnom vojvodskom lesku so sprievodom vyše 20 osôb prišiel František
Borgia do Ríma 25.októbra 1550. Bolo to z príležitosti vtedajšieho Svätého roku. Ubytovali
ho v oddelenej časti jezuitského domu. Borgia sa zdržal v Ríme do 4.januára 1551, teda
vyše dva mesiace. Takto mohol osobnými rozhovormi s Ignácom doplniť to, na čo nestačili
listy. Keďže Ignác sa v tom čase chystal založiť v Ríme ústredný seminár na výchovu
elitného duchovenstva a nemal na to nijaké peniaze, vojvoda mu venoval na tento cieľ
štedrý dar vyše 4500 zlatých dukátov. Ignác chcel z vďačnosti dať novému semináru meno
Borgiovo kolégium. Ale keď to František nechcel pripustiť, nazvali ho jednoducho
Collegium Romanum - Rímske kolégium. Neskôr z vďačnosti za podporu pápeža Gregora
XIII. ho nazvali Gregoriánskou (Gregorovou) univerzitou.
Po návrate do Španielska František Borgia požiadal cisára
Karola V., aby sa smel zriecť vojvodstva v prospech svojho
najstaršieho syna Carlosa. Keď dostal patričný súhlas, prišiel čas,
aby zverejnil svoje členstvo v jezuitskej reholi. Keďže medzitým už
študoval teológiu, mohol byť 23.mája 1551 vysvätený za kňaza.
Vysviacku prijal v baskickom meste Oňate a z úcty k Ignácovi slúžil
prvú sv. omšu v loyolskom kaštieli.
V rokoch 1551-1554 sa František venoval kázaniu a zostavovaniu duchovných
spisov. Cisár Karol nezabudol na svojho dôverníka a keďže nemal veľké sympatie k
jezuitskej reholi, myslel, že urobí bývalému miestokráľovi najlepšiu službu, keď navrhne
jeho povýšenie za kardinála. Pápež bol ochotný. Ignác Loyolský potreboval veľa modlitieb,
diplomatického taktu a rozhodnosti, aby odvrátil kardinálske nebezpečenstvo od svojho
dobrého a cenného spolubrata. Namiesto toho ho vymenoval za generálneho komisára
rehole pre Španielsko a Portugalsko. V tejto úlohe založil v Španielsku do dvadsať nových
kolégií a v r.1554 založil v mestečku Simancas prvý jezuitský noviciát v tejto krajine.
V r.1555 sa Karol V. zriekol panovníckej hodnosti a utiahol sa do
kláštora v San Yuste. Tam si dal trikrát zavolať Františka Borgiu, aby sa
s ním radil a prijal od neho duchovnú posilu. Pri smrti (v septembri 1558)
si ho žiadal mať pri sebe a spolu so svojím synom Filipom II. ho
vymenoval za vykonávateľa svojho závetu. V tom čase bol František
spolu s Antóniom Araozom v osobitnej službe cisárovej dcéry Jany
Rakúskej, ktorá v neprítomnosti kráľa Filipa II. vládla v Španielsku ako
regentka v r. 1554-1558.
Po toľkých prejavoch priazne panovníckej rodiny prišiel však aj nevďak. V r.1556
regentka Jana naliehala na Ignáca Loyolského, aby dosiahol od pápeža, žeby oslobodil od
celibátu veľmajstra Monteského rytierskeho rádu. Týmto veľmajstrom bol Františkov
nevlastný brat don Galcerán de Borja. Ten sa totiž pri návštevách kráľovského dvora
zaľúbil do regentkinej prvej dvornej dámy doňe Leonóry Manuel. Avšak žiadosť španielskej
vladárky prišla do Ríma práve v čase, keď Ignác Loyolský zomieral. Preto jej ďalším
vybavovaním poverili Františka Borgiu. A keďže ten bol
neúspešný, kráľ Filip, ktorý sa po smrti Márie Tudorovej v
r. 1558 vrátil do Španielska, ho vykázal z kráľovského
dvora.
To však nebolo pre Františka nešťastie, lež iba
veľké uponíženie, ktoré postihnutý páter ochotne prijal,
lebo takto mohol viac vykonať pre rehoľu a pre Cirkev.
Horšie bolo s cirkevnou inkvizíciou, ktorá v tom istom čase
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odsúdila zbierku duchovných spisov Františka Borgiu. Ako sa neskôr ukázalo, španielska
inkvizícia zašla v tomto prípade priďaleko. Čiastočne sa o to pričinil vydavateľ Juan de
Brocar v Alcale, ktorý k Borgiovým spisom pripojil aj niektoré menej pravoverné. Vec sa
časom vyjasnila, ale medzitým veľa trpel František aj jezuiti. František sa v tom čase utiahol
do Portugalska.
Keď ani po úradnom objasnení prípadu neutíchli ťažkosti a podozrievanie, pápež
Pius IV. povolal Františka do Ríma, kam tento prišiel v septembri 1561. Keď o rok neskôr
generálny predstavený rehole Diego Laínez a jeho vikár Alfonso Salmerón odišli do
Tridentu na záverečné zasadania tamojšieho cirkevného snemu, páter Borgia prevzal
vedenie rehole v hodnosti generálneho vikára. Tým bol až do januára 1564, keď sa z
Tridentu vrátil Diego Laínez. Ten vymenoval Františka za asistenta pre Španielsko a
Portugalsko. Keď v januári 1565 zomrel Diego Laínez, páter František Borgia sa znovu stal
generálnym vikárom rehole a po zvolení na generálnej kongregácii 2.júla 1565 jej
generálnym predstaveným.
Generalát Františka Borgiu prebiehal súčasne s pontifikátom
pápeža-dominikána sv. Pia V. Medzi oboma svätcami bolo vzácne
nadprirodzené priateľstvo, hoci nechýbali dôvody pre nepríjemné
napätia. Svätý pápež totiž nanútil reholi dve vážne zmeny v jej
stanovách, a to, že jezuiti museli zaviesť spoločnú chórovú modlitbu a
že museli skladať slávnostné sľuby ešte pred kňazskou vysviackou.
Avšak po smrti Pia V. jeho nástupca Gregor XIII. v r. 1573 odvolal
spomenuté zmeny a potvrdil jezuitské stanovy v pôvodnej podobe.
Ako generálny predstavený František Borgia sa usiloval predovšetkým o
zachovanie vnútorného ducha rehole. S týmto cieľom sa v r. 1569 obrátil na Spoločnosť
Ježišovu listom "De mediis conservandi spiritum Societatis" (O prostriedkoch na
zachovanie ducha Spoločnosti) . Usiloval sa zriadiť pre každú provinciu osobitný noviciát,
opravil a doplnil pravidlá rehole, v roku 1570 sa postaral o nové vydanie jej stanov. Na
základe právomoci, ktorú mu dala kongregácia, zaviedol do rehole jednohodinové ranné
rozjímanie. On sa zaslúžil o vybudovanie hlavného jezuitského kostola del Gesú so
štedrou podporou kardinála Alessandra Farnese, synovca pápeža Pavla III.
V r. 1571 na príkaz pápeža Pia V.
sprevádzal do Španielska a Portugalska
kardinála-legáta Michele Bonelliho, ktorého
úlohou bolo koordinovať postup katolíckych
mocností proti Turkom. František sa vydal na
cestu, hoci bol vážne chorý. Každý pohyb mu
spôsoboval utrpenie. Zomrel tri dni po návrate do
Ríma 30.septembra 1572.
Pápež Urban VIII. ho v r. 1624 vyhlásil za blahoslaveného a pápež Klement X. v r.
1671 za svätého. Jeho telesné pozostatky medzičasom previezli do kostola jezuitského
profesného domu v Madride, kde ich v r. 1931 revolucionári spálili spolu s kostolom.
Niektoré obrazy predstavujú sv. Františka Borgiu ako
smutného, chmúrneho askétu. V skutočnosti to bol priateľský a
duchovne vyrovnaný človek. Je pravda, že robil veľké skutky pokánia
a pri niektorých príležitostiach sa vyhlasoval za najväčšieho hriešnika,
ale zachované dokumenty dostatočne svedčia o tom, že svätý
gandijský vojvoda žil aj pred vstupom do rehole v stave kresťanskej
nevinnosti. Pocit hriešnosti pochádzal najviac zo solidárnosti s
predkami, ktorí sa tmavými farbami zapísali do cirkevných dejín a do
svetovej literatúry. Jeho duchovný denník z posledných rokov dáva aspoň čiastočne tušiť,
ako hlboko a dôverne prežíval František svoje spojenie s Bohom. Jeho nábožnosť bola
poznačená osobitnou úctou k Eucharistii a k Panne Márii.
V jezuitskej reholi sa pamiatka sv. Františka Borgiu slávi 3.októbra.
spracoval JV
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Sv. Tomáš, apoštol
Sv. Tomáš, apoštol patrí medzi apoštolov, ktorí
sú známi, no nemáme o ňom veľa historických správ.
Podľa tradície bol sv. apoštol Tomáš pôvodom
z Galiley. Jeho meno v aramejčine znamená Dvojča,
takisto ako v gréčtine Didymus. Zrejme bol tiež
rybárom. Bol pravoverným Židom a skromným
človekom. V evanjeliách o ňom najviac písal Ján,
celkovo štyrikrát. Po prvý raz je to v situácii, keď
doniesli Ježišovi správu o Lazárovej chorobe. Apoštoli Ježiša odhovárali od cesty do
Judey. Tomáš vtedy povedal: „Poďme aj my a umrime s ním.“ (Jn 11,1-16). Druhý krát Ján
o ňom píše v udalosti, ktorá sa stala deň pred Veľkonočnými sviatkami. Ježiš hovorí o
príbytkoch, ktoré sú pripravené v nebi, a o ceste, kam ide. Tomáš vtedy reaguje: „Pane,
nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?“ Vtedy mu Ježiš povedal pamätné
slová: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba
cezo mňa.“ (Jn 14, 1-7). V 20. kapitole píše Ján o veľmi známej
udalosti, keď sa Kristus po svojom zmŕtvychvstaní zjavil
apoštolom, ktorí boli zhromaždení za zatvorenými dverami.
Tomáš vtedy s nimi nebol. Až keď prišiel Ježiš druhýkrát, bol
tam aj Tomáš. Vtedy vyslovil slová, ktoré sú nezabudnuteľné:
„Pán môj a Boh môj“. Uveril a zostal verný Bohu až do smrti.
Posledný krát sa Sväté Písmo zmieňuje o Tomášovi v 21.
kapitole Jánovho evanjelia. Apoštoli – medzi nimi výslovne aj
Tomáš – boli loviť ryby. Vtedy sa im Ježiš opäť zjavil.
Podľa tradície Tomáš ďalej hlásal evanjelium v krajine Partov, Peržanov (dnešný
Irán) a v Indii. Podľa všetkého zomrel mučeníckou smrťou v Indii v meste Mailapure pri
Madrase – prepadli ho Brahmovi kňazi, dobodali kopijami a utĺkli kyjakmi v roku 72.
Apoštolovi Tomášovi sa pripisuje autorstvo viacerých apokryfných textov.
Najznámejšie z nich je Evanjelium podľa Tomáša, ktoré obsahuje rozprávanie o Ježišovej
mladosti a jeho zázračnej moci už od detstva.
Od sv. Tomáša odvodzujú pôvod tzv. malabarskí a malankarskí kresťania, ktorí žijú
v juhozápadnej Indii.

spracoval JV
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Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
16.8.2022: 25. výročie založenia Slovenskej filatelistickej akadémie
Poštový lístok s prítlačou: 315 CDV 314/22
Autor prítlače: Adrian Ferda
Na prítlači je veža farského kostola
v Banskej Bystrici
9.9.2022: Sběratel 2022
Poštový lístok s prítlačou: 316 CDV 226/22
Autor prítlače: Adrian Ferda
Na prítlači sú veže pražských kostolov

Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
21.9.2022: Rotunda sv. Václava v Prahe
- nominálna hodnota: B + B (19,- + 19.-Kč)
- výtvarný návrh: Otakar Karlas
- technika tlače: ofset
- náklad: 300.000 + 300.000 známok
Na portáli Českej pošty môžeme sa
dozvedieť k týmto známkam nasledovné:
Námět známek: Šestihranná dlaždice s reliéfem bájného stvoření gryfa + šestihranná dlaždice s reliéfem lva.
Rotunda vznikla podle legendy na místě, kde se zastavil povoz s mrtvým tělem
svatého Václava. Zvířata táhnoucí povoz se dle legend nechtěla pohnout z místa do té
doby, než byli v nedalekém vězení osvobozeni nespravedlivě uvěznění lidé. Ve vrcholném
středověku sloužila rotunda jako pohřební kaple a přiléhala k nedalekému farnímu kostelu
sv. Mikuláše. Po bitvě na Bílé hoře, kdy byl kostel sv. Mikuláše darován jezuitům, se
rotunda dočkala barokní přestavby (v letech 1628–29) a stala se malostranským farním
kostelem. Ve 2. polovině 17. století jezuité začali s výstavbou nového komplexu budov,
která nakonec vedla k demolici této románské svatyně a na jejím místě vznikl barokní
kostel svatého Václava, který byl včleněn do bloku profesního domu a stejně jako rozšířená
rotunda plnil roli farního kostela. Zbylé torzo někdejší rotundy zůstalo v základech
barokních budov. V roce 2003, při rekonstrukci Matematicko-fyzikální fakulty na Malé
Straně, v tzv. Profesním domě, začaly
práci komplikovat neznámé bloky zdiva,
které byly nejprve označeny jako
barokní sklepy. Později se ukázalo, že k
nim nevede žádný vchod, a tudíž se
muselo jednat o kryptu. Po vybourání
krypt se mezi zbylými zdmi objevily tři
části kruhového románského zdiva a
záhy bylo jasné, že se musí jednat o
bájnou rotundu. Nejvýznamnějším objevem na
rotundě je zbytek původní románské podlahy,
který uvedl rotundu mezi přední románské
památky v Čechách. Fragment tvoří 74 dlaždic tří
tvarů složených do pěti řad.
Námět FDC: celá rotunda sv. Václava; stavba rotundy sv. Václava
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Kronika Sv. Gabriela
- najprv už avizované poštové pečiatky a lístky od našich gabrielistov z Močenku

17

- tiež aj pozdrav z výstavy v Nitre

18

- a napokon niečo aj z Poľska a Rakúska

Viete že:
- v Bardejovskej Bazilike sv. Egídia sa v dňoch 28.6.20.9.2022 konal Medzinárodný organový festival „XXX.
Organové dni Jozefa Grešáka“. Bardejovskí gabrielisti v deň
otvorenia iniciovali príležitostnú poštovú pečiatku s portrétom
Jozefa Grešáka (autor: Adrian Ferda)
a tiež prítlač na lístku s pohľadom na
hrací stôl organa v Bazilike sv. Egídia.
Tento dvojmanuálový nástroj bol postavený v roku 1908 firmou Ottó Rieger
v Budapešti.

Platba členských príspevkov:
Za rok 2021 ostalo nezaplatených ešte 9 členských príspevkov (ev. čísla): 14, 53,
70, 87, 136, 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, 103, 104, 105, 106, 113, 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, 172, 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 13.9.2022
Ku dňu 13.9.2022 je celkový počet členov v SSG 109 (SR – 97, ČR – 8, Poľsko –
2, Rakúsko – 1, BRD – 1).
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