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4. 6. 1673 – senická vzbura, počas ktorej evanjelici zo Senice a okolitých obcí napadli
cisárskych vojakov počas procesie Božieho tela, ktorá sa mala zavŕšiť odobratím kostola
evanjelikom, zabili katolíckeho farára M. Štvrteckého z Dojča, mnohých vojakov a
úradníkov; odpoveďou z cisárskej strany bol nájazd vojenských oddielov v júli toho roku na
Senicu a okolité obce, ich vyrabovanie a vypálenie a poprava troch evanjelických účastníkov
vzbury, viacerých ďalších uväznili na hrade Branč (340. výročie)
4. 6. 1938 – v Blatnici zomrela Oľga Textorisová, národnokultúrna a cirkevná pracovníčka,
učiteľka, prozaička, autorka krátkych didaktických dramatických útvarov pre školskú mládež,
zaslúžila sa o budovanie nedeľných škôl na Slovensku, zakladateľka vzorových nedeľných
škôl v Starej Pazove a Blatnici, organizácie pre materské školy na Slovensku (75. výročie)
5. 6. 1763 – v Turčianskej Štiavničke sa narodil Ján Korček, evanjelický kňaz, gemerský
senior, člen Učenej spoločnosti malohontskej, náboženský spisovateľ, autor kázní, rozpráv,
poézie a príležitostných rečí, cirkevný historik Hnúšte a Malohontu (250. výročie)
6. 6. 1898 – v Záriečí sa narodil Ján Jaroslav Pelikán, evanjelický kňaz, farár krajanských
cirkevných zborov v USA, predseda Slovenskej evanjelickej nezmeneného a. v. vyznania
synody americkej, jej vyslanec na Slovensku na začiatku 20. rokov, reprezentant evanjelickoluteránskej ortodoxie (115. rokov)
7. 6. 1888 – na Brezovej pod Bradlom sa narodil Samuel Štefan Osuský, evanjelický kňaz,
teológ, filozof, sociológ, historik a editor, cirkevný publicista, vysokoškolský pedagóg, biskup
Západného dištriktu, profesor Evanjelickej teologickej vysokej školy (Čs. štátnej evanjelickej
teologickej fakulty UK) v Bratislave, jedna z kľúčových osobností v oblasti dejín
a metodológie filozofickej vedy na Slovensku (125. výročie)
8. 6. 1878 – v Starej Pazove (Vojvodina, Srbsko) sa narodila Ľudmila Hurbanová,
osvetová pracovníčka, publicistka v cirkevnej a národnej tlači, organizátorka, herečka
a kronikárka ochotníckeho divadla v Starej Pazove, zakladajúca členka a predsedníčka
Ústredného spolku čs. žien v Kráľovstve SHS, členka Muzeálnej slovenskej spoločnosti
a Živeny (135. výročie)
15. 6. 1763 – vo Veľkej Lomnici sa narodil Gregor František Berzevici, právnik, ekonóm,
osvietenecký vzdelanec a humanista, cirkevný a školský dozorca Potiského dištriktu, o. i. sa
zaslúžil o pozdvihnutie prešovského evanjelického kolégia, kežmarského a levočského lýcea
(250. výročie)
15. 6. 1883 – voVrbickomHuštáku (dnes časť Liptovského Mikuláša) sa narodil Ján
Uram, učiteľ, národný, kultúrny a osvetový pracovník, organizátor školstva a ochotníckeho
divadla, seniorálny dozorca Gemerského seniorátu, funkcionár Zväzu slovenského učiteľstva
a ďalších spolkov, publicista, prozaik, zakladateľ a redaktor regionálneho periodika Gemer –
Malohont (zomrel 3. 10. 1958 v Rimavskej Sobote) – (130. a 55. výročie)
15. 6. 1923 – v Pezinku zomrel Jozef Ľudovít Holuby, evanjelický kňaz, trenčiansky senior,
botanik, etnograf a cirkevný historik, národnokultúrny, ľudovýchovný a osvetový pracovník,
bádateľ flóry západného a časti stredného Slovenska, autor cenných herbárových zbierok

a monografie o kvetene Trenčianskej župy, bádateľ ľudového liečiteľstva, zvykov, odevnej
a hmotnej kultúry, ľudového umenia a slovesnosti obyvateľov Bošáckej doliny (90. výročie)
17. 6. 1678 – v nemeckej Žitave (Zittau) zomrel Joachim Kalinka, evanjelický kňaz,
pedagóg, dvorný kazateľ Ostrožičovcov v Ilave, superintendent, náboženský exulant po r.
1673, predstaviteľ a obhajca ortodoxnej línie v evanjelickej teológii, usiloval sa o zjednotenie
cirkevnej praxe vo vieroučných a liturgických otázkach, stúpenec posilnenia úlohy
a postavenia neordinovaných vo vedení evanjelickej cirkvi (spis Symmetria), autor
katechizmu a agendy, ktoré cirkevné zbory neprijali (335. výročie)
19. – 23. 6. 1993 – II. zasadanie liptovskohrádockej synody (1991 – 1993) v Uhrovci –
Striebornici pod predsedníctvom generálneho biskupa Pavla Uhorskaia a generálneho
dozorcu Milana Beňa schválilo ústavný zákon č. 1, Ústavu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku (20. výročie)
21. 6. 1853 – na Myjave zomrel Ján Šulc, evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, autor
duchovných piesní i nezachovaných rukopisných dejín Myjavy (160. výročie)
23. 6. 1833 - vo Viedni zomrel Mikuláš Zmeškal, právnik, štátny úradník, jeden z riaditeľov
a radca dvorskej kancelárie, hudobný skladateľ a vynikajúci violončelista, priateľ L.
vanBeethovena a J. Haydna (180. výročie)
24. 6. 1843 – v Jasenovej sa narodil Ivan Branislav Zoch, významný slovenský vedec,
pedagóg, polyhistor a encyklopedista, fyzik, meteorológ, geológ, botanik a zoológ, spisovateľ,
publicista a prekladateľ, autor prvých slovenských učebníc fyziky a geometrie, dosahujúcich
vysokú odbornú úroveň, profesor evanjelického patronátneho gymnázia v Revúcej, člen
Matice slovenskej (170. výročie)

