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1. 8. 1558 – v Kőrmende (dnes Maďarsko) sa narodil Gregor Horvát-Stančič, spišský
podžupan, stúpenec a podporovateľ šírenia reformácie, zakladateľ uznávaného gymnázia
v Strážkach a jeho knižnice, účastník polemík a dišpút s kryptokalvinistami ohľadom Formuly
svornosti, zástanca ortodoxnej lutherovskej línie (455. výročie)
3. 8. 1958 – v Smrečanoch zomrel Ľudovít Neckár, katechéta, pedagóg, autor učebníc
náboženstva, cirkevný publicista, účastník antifašistického odboja (55. výročie)
3. – 6. 8. 1923 – v Liptovskom Mikuláši sa konal druhý zjazd evanjelickej mládeže, na
ktorom bol zvolený Ústredný výbor evanjelickej mládeže na Slovensku na čele s predsedom
Pavlom Stykom a tajomníkom Jánom Ďurovičom; zjazd bol ďalším krokom na ceste
k založeniu Zväzu evanjelickej mládeže (SEM), ku ktorému došlo na treťom zjazde
v Trenčíne r. 1924 (90. výročie)
7. 8. 1928 – v Muráni sa narodil Vladimír Olexa, evanjelický kňaz, teológ, profesor SEBF,
šéfredaktor Cirkevných listov, jeden z iniciátorov založenia Kresťanskej mierovej
konferencie, jej aktívny činiteľ, angažovaný aj v ekumenických aktivitách evanjelických
cirkví, homiletik, cirkevný publicista, autor vysokoškolských učebných textov (85. výročie)
8. 8. 1708 – v Slovenskej Ľupči sa narodil Ján Blasius ml., evanjelický kňaz, rektor škôl
v Banskej Štiavnici a Kremnici, náboženský spisovateľ, autor nábožných piesní, modlitieb,
barokových dišpút (305. výročie)
8. 8. 1788 – v Bratislave zomrel Ján Ribini, evanjelický kňaz, bratislavský senior, cirkevný
historik – autor dejín evanjelickej a. v. cirkvi v Uhorsku (225. výročie)
10. 8. 1668 – v Turčianskom Petre sa narodil Samuel Palumbini, evanjelický kňaz,
pedagóg, dvorný kazateľ Zuzany Zayovej v Hajnej Novej Vsi, autor duchovných piesní (345.
výročie)
10. 8. 1903 – v Dolnom Srní sa narodil Ján Marták, literárny kritik a historik, prekladateľ,
publicista, teatrológ, organizátor ochotníckeho divadelníctva, správca Matice slovenskej,
verejný činiteľ (110. výročie)
10. 8. 1913 – v Bratislave zomrel Samuel Markušovský, pedagóg, učiteľ v Budapešti,
Arade a Bratislave, profesor Evanjelického lýcea v Bratislave, autor jeho dejín, cirkevný
historik, autor životopisu Mateja Bela (100. výročie)
11. 8. 1883 – v Martine zomrel Ján Kadavý, učiteľ, hudobný skladateľ, zbormajster
Slovenského spevokolu v Martine, hudobný teoretik, publicista, vydavateľ, osvetový
pracovník, propagátor a hlásateľ česko-slovenskej vzájomnosti, autor vlasteneckej a detskej
poézie, prozaik (130. výročie)
13. 8. 1818 – v Sámsonháze (Maďarsko) sa narodil Ľudovít Jaroslav Haan, evanjelický
kňaz, cirkevný i svetský historik, etnograf, archeológ, literát, autor prác o dejinách
dolnozemských Slovákov, ich kultúre, histórii tamojších cirkevných zborov,
umeleckohistorických štúdií, nábožných piesní, zakladateľ Archeologickej a kultúrnohistorickej spoločnosti Békešskej župy (195. výročie)

15. 8. 1773 – v Hornom Kalníku sa narodil Juraj Rohoň, evanjelický kňaz, báčskosriemsky senior, národný buditeľ, spolupracovník P. J. Šafárika a J. Kollára, autor
príležitostnej a národne angažovanej poézie, spisovateľ a publicista, zberateľ ľudových piesní,
cirkevný historik, osvietenecký racionalista (240. výročie)
17. 8. 1708 – audiencia superintendenta Daniela Krmana ml. u švédskeho kráľa Karola
XII. v poľnom tábore pri Mogileve za prítomnosti kancelára grófa Karla Pipera,
wűrttemberského kniežaťa Maximilána Emanuela a dvormajstra Gustava von Dűben (305.
výročie)
18. 8. 1738 – v Štítniku zomrel Samuel Antoni, evanjelický kňaz, gemerský, šarišský
a spišský superintendent, náboženský spisovateľ (275. výročie)
23. 8. 1858 – v Nagykalló (Maďarsko) sa narodila Anna Janošková, rod. Daxnerová,
spisovateľka pre deti a mládež, osvetová pracovníčka, organizátorka divadelných predstavení,
prekladateľka, cirkevná publicistka, participovala na zostavovaní Tranovského evanjelického
kalendára, spolupracovníčka Dennice a Živeny (155. výročie)
24. 8. 1768 – v Bobrovníku-Hliníku sa narodil Ondrej Palumbini, evanjelický kňaz,
náboženský spisovateľ, autor modlitieb, člen Učenej spoločnosti banského okolia, propagátor
výuky v rodnom jazyku vo svojom diele O Slovanech a jejich literatuře;zomrel 27. 1. 1823
v Dražovciach (245. a 190. výročie)
27. 8. 1793 – v Prahe zomrel Matej Markovič mladší, evanjelický kňaz, senior, prvý
správca českého evanjelického cirkevného zboru v Prahe po vydaní Tolerančného patentu
(220. výročie)
28. 8. 1663 – v Omšení sa narodil Daniel Krman ml., evanjelický kňaz, superintendent
Preddunajskej superintendencie, osobný kazateľ Juraja Ottlíka, dvormajstra Františka II.
Rákociho, ústredná postava obnovy evanjelickej cirkvi v období posledného stavovského
povstania a Ružomberskej synody v r. 1707, hlavný predstaviteľ evanjelicko-luteránskej
ortodoxie a bojovník proti pietizmu (350. výročie)
28. 8. 1908 – v Blatnici sa narodila Maša Haľamová (vlastným menom Mária
Pullmanová), významná slovenská poetka, autorka intímnej, krehkej ženskej lyriky
a prekladateľka poézie (105. výročie)

