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4. 1. 1928 – v Bratislave zomrel Samuel Zoch, evanjelický kňaz, verejný činiteľ, politik, spisovateľ
a redaktor, biskup Západného dištriktu, jeden zo zakladateľov Teologickej vysokej školy, zakladateľ
Hurbanovej evanjelickej spoločnosti literárnej, Podporného fondu, iniciátor založenia Pomocného fondu
na výchovu farárskych detí, organizátor SEM (85. výročie)
8. 1. 1878 – vo Vavrišove sa narodil Ján Vladimír Jamnický, evanjelický kňaz, profesor na
bratislavskej Teologickej akadémii (neskoršej Teologickej vysokej škole a Slovenskej evanjelickej
teologickej fakulte, jej dekan (135. výročie)
10. 1. 1873 – v Budapešti sa narodil Aladár Hornyánszky, evanjelický kňaz, vysokoškolský pedagóg,
hebrejista, prekladateľ, prednášateľ starozmluvných, novozmluvných vied a hebrejčiny na Teologickej
akadémii v Bratislave (140. výročie)
12. 1. 1813 – v Spišskej Novej Vsi zomrel Jonáš Andrej Cirbes, evanjelický kňaz, senior 13 spišských
miest, komplexný bádateľ Vysokých Tatier (realizátor prvého, písomne zaznamenaného výstupu na
Kriváň), autor bohatej mineralogickej, archívno-sfragisticko-heraldicko-historickej a knižnej zbierky
(200. výročie)
13. 1. 1868 – v Báčskom Petrovci zomrel Ján Stehlo, evanjelický kňaz, báčsko-sriemsky senior
a popredný organizátor cirkevného, národného a kultúrneho života dolnozemských evanjelikov, odporca
maďarizácie a unionistických snáh Karola Zaya a Lajosa Kossutha v ev. a. v. cirkvi, spoluorganizátor
slovenského prestolného prosbopisu z r. 1842 (145. výročie)
18. 1. 1768 – v Slovenskej Ľupči sa narodil Pavol Zoch, významný evanjelický pedagóg,
ľudovýchovný pracovník, liečiteľ, rektor školy vo Veličnej, spoluzakladateľ a podpredseda Spoločnosti
vychovávateľskej v oravskom ev. a. v. učiteľskom bratstve, autor duchovných piesní, kázní a náboženskej
poézie (245. výročie)
18. 1. 1983 – v Bratislave zomrel Ján Milan Petrík, evanjelický kňaz, teológ, hymnológ,
vysokoškolský učiteľ, profesor a vedúci Katedry praktickej teológie, dekan SEBF v Bratislave, cirkevný
historik, autor vysokoškolských učebníc, monografií (30. výročie)
21. 1. 1753 – v Toruni zomrel Jakub Zabler ml., evanjelický kňaz, pedagóg, náboženský exulant, autor
historických diel, teologických dišpút a príležitostnej poézie (260. výročie)
21. 1. 1913 – v Clevelande (US) zomrel Karol Salva, národný a osvetový pracovník, kníhtlačiar
a vydavateľ, redaktor, spisovateľ, publicista, pedagóg, evanjelický kňaz, jedna z najvýznamnejších
osobností slovenskej vydavateľskej scény na prelome 19. storočia, ktorá sa zaslúžila o vydanie radu
cirkevných i svetských periodík, kalendárov, knižných edícií; o. i. v jeho ružomberskej tlačiarni
založenej r. 1888 (125. výročie) začal pod jeho redaktorským žezlom r. 1894 vychádzať Tranovský
evanjelický kalendár (od r. 1901 ho prevzal Tranoscius), po ňom Salvov evanjelický kalendár; redigoval
a vydával vlastné politicko-spoločenské Slovenské listy, vyznačujúce sa kritickými postojmi k uhorskej
vnútornej politike i slovenskej národnej reprezentácii; autor čŕt o Janovi Husovi a Gustávovi Adolfovi,
vydavateľ Tranovského Phialy odoramentorum po tristoročnej prestávke; pre Tranoscius tlačil jeho prvé
edičné dielo, výpravné vydanie Kralickej Biblie r. 1899 (100. výročie)
26. 1. 1843 – v Senici sa narodil Ján Mocko, evanjelický kňaz, nitriansky senior, cirkevný a literárny
historik, hymnológ, jeden zo zakladateľov a člen výboru Tranoscia, predseda pastorálnych konferencií,
zberateľ vzácnych kníh a spolu s generačným predchodcom M. Blahom zakladateľ historického knižného
fondu Tranoscia (170. výročie)

27. 1. 1688 – v Levoči zomrel Daniel Sinapius-Horčička, evanjelický kňaz, pedagóg, náboženský
spisovateľ, dramatik, autor duchovných piesní, kázní a modlitieb, divadelných školských hier (325.
výročie)
30. 1. 1903 – na Myjave zomrel Karol Viest, evanjelický kňaz, pedagóg, profesor patronátneho
slovenského evanjelického vyššieho gymnázia v Revúcej, predseda učiteľského spolku Nitrianskeho
seniorátu, osvetový a ľudovýchovný pracovník (110. výročie)

