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1. 8. 1849 – v Liptovskej Sielnici sa narodil Karol Salva, evanjelický pedagóg, publicista,
kníhtlačiar a vydavateľ, národnokultúrny a osvetový pracovník, na sklonku života
ev. a. v. duchovný v USA; počas vydavateľského pôsobenia v Ružomberku sa
významnou mierou zaslúžil o rozvoj slovenskej kníhtlače, šírenie národnej,
slovenskej prekladovej a cirkevnej spisby; vydavateľ a redaktor Slovenských
listov, zakladateľ tradície vydávania Tranovského evanjelického kalendára
(prvý ročník vyšiel r. 1894 – 120. výročie), o. i. vydavateľ Tranovského Phialy
odoramentorum, Salvovho evanjelického kalendára, kníhtlačiar Kralickej Biblie
pre Tranoscius r. 1899 (165. výročie)
2. 8. 1549 – prijatie Confessio Pentapolitana – prvého domáceho vierovyznania
v evanjelicko-luteránskom duchu; bardejovský farár Michal Radašín predložil
v Prešove kráľovským komisárom - vacovskému biskupovi Štefanovi Bardalovi
a radcovi Gregorovi Šibríkovi – Vyznanie Piatich východoslovenských
slobodných kráľovských miest (Levoče, Bardejova, Prešova, Sabinova a Košíc),
ktoré títo vzali na vedomie. Dokument vypracovaný bardejovským Leonardom
Stőckelom následne potvrdili aj kráľ Ferdinand I. Habsburský, jágerský biskup
Anton Verančič a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh. Vyznanie opätovne
potvrdili zástupcovia piatich východoslovenských miest na konvente v Bardejove
r. 1564 (465. výročie)
2. 8. 1649 – v Banskej Bystrici zomrel Ján Graca, evanjelický pedagóg, rektor gymnázia v
Trenčíne; náboženský spisovateľ, autor náboženských dišpút a polemík, apologét
evanjelickej vierouky (365. výročie)
3. 8. 1739 – v Hontianskych Tesároch sa narodil Fridrich Coroni, evanjelický kňaz, farár
vo Veľkom Krtíši a Ratkovej, gemerský senior a synodál peštianskej synody r.
1791; homiletik, autor náboženskej poézie a duchovných piesní v Tranovského
kancionáli a Zpěvníku; kritik neordinovaných zemianskych funkcionárov cirkvi
a podporovateľ slovenských študentov na nemeckých univerzitách (zomrel 2. 4.
1819 v Ratkovskom Bystrom) – (275. a 195. výročie)
3. 8. 1949 – generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí v Liptovskom Mikuláši prijalo
Memorandum Ev. a. v. cirkvi na Slovensku vo veci praktického uplatňovania
Ustanovení Ústavy ČSR o náboženskej slobode; v dokumente poukázalo na
porušovanie základných, ústavnými zákonmi garantovaných náboženských
slobôd, obmedzovanie a zasahovanie do činnosti cirkvi, zaberanie cirkevného
majetku (65. výročie)
4. 8. 1884 – v Starej Pazove (Srbsko, Vojvodina) sa narodil Vladimír Konštantín Hurban
-Vladimirov, evanjelický kňaz, farár v Starej Pazove, dramatik, publicista, autor
historických a novátorsky koncipovaných divadelných hier, ovplyvnených
symbolizmom a expresionizmom, reflektujúcich svojimi námetmi dobu
a prostredie, v ktorých žil (130. výročie)
4. 8. 1764 – v Uhrovci sa narodil Juraj Milec, evanjelický kňaz, rektor v Trenčíne a farár
v Modre, Lubine a Beckove, autor prekladu Novej zmluvy, vydanej J.

Palkovičom (1805 –1806) – (250. výročie)
5. 8. 1529 – cisár Karol V. uzavrel mier s pápežom Klementom VII., v mierovej zmluve
sa zaviazal, že sa pokojným spôsobom, prípadne aj silou pokúsi navrátiť
stúpencov reformačných prúdov do lona katolíckej cirkvi – po korunovácii
v Bologni vo februári 1530 (poslednej korunovácii cisára Svätej ríše rímskej
národa nemeckého rímskym pápežom) sa Karol rozhodol na ríšskom sneme
v Augsburgu vyriešiť náboženské problémy i hrozbu zo strany Osmanskej ríše
(485. výročie)
5. 8. 1899 – v Lalići (Vojvodina, dnes Srbsko) zomrel Ľudovít Maróthy, evanjelický kňaz,
farár v Lalići, spisovateľ, autor humoristických próz a obrázkov z dedinského
prostredia (115. výročie)
5. 8. 1909 – v Bzinciach pod Javorinou zomrel Ján Pravoslav Leška; evanjelický kňaz,
farár na Bukovci, v Bzinciach, na Brezovej pod Bradlom, nitriansky konsenior
a senior; národnokultúrny dejateľ, bojovník proti maďarizácii, stúpenec
protestantského patentu, pre odpor proti uzneseniam budapeštianskej synody
pozbavený rozhodnutím cirkevného súdu úradu seniora; tvorca duchovnej
a ľudovými piesňami inšpirovanej poézie, tvorca nábožensko-vzdelávacej
a výchovnej literatúry; homiletik, vynikajúci kazateľ, nazývaný Jánom
Zlatoústym; autor prvého slovenského prekladu Symbolických kníh (Békešská
Čaba, 1898); cirkevný publicista, spoluvydavateľ Korouhve na Sionu (105.
výročie)
5. 8. 1964 – v Bratislave zomrela Mária Rázusová-Martáková; spisovateľka, redaktorka
detskej matičnej edície Dobré slovo a časopisu Slniečko; autorka detskej poézie
a prózy, dramatických hier pre deti a mládež, ľúbostnej a reflexívnej lyriky,
veršovanej drámy Jánošík, upravovateľka ľudových rozprávok, prekladateľka
umeleckej literatúry z českého, francúzskeho, nemeckého a ruského jazyka
osobitným dôrazom na diela svetovej, najmä francúzskej drámy, literárna
publicistka (50. výročie)
5. 8. 1969 – v Bohumiliciach (dnes Česká republika) zomrel Ondrej Rumpel; vydavateľ
anglickej prekladovej náboženskej literatúry; náboženský publicista (45. výročie)
6. 8. 1799 - v Lubine sa narodil Karol Ľudovít Bobok, evanjelický kňaz, učiteľ
náboženstva v Brne, farár v Trnave a Skalici; náboženský spisovateľ, autor koliekt
a modlitieb, nábožensko-vzdelávacej literatúry a rukopisných dejín ev. a. v. cirkvi
v Uhorsku (zomrel 26. 3. 1844 v Skalici) – (215. a 170. výročie)
6. 8. 1859 – v Martine sa narodil Ľudovít Šimko st.; lekár, národný pracovník, odporca
maďarizácie, signatár Martinskej deklarácie a poslanec Revolučného národného
zhromaždenia ČSR, dozorca nitrianskeho seniorátu a Západného dištriktu ECAV,
publicista, ľudovýchovný a osvetový činiteľ (155. výročie)
6. 8. 1894 – slovenské senioráty (Nitriansky, Trenčiansky, Turčiansky, Oravský
a Liptovský) podali Františkovi Jozefovi I. prosbopis vo veci rozhodnutia
Budapeštianskej synody o územnej reorganizácii dištriktov, poukazujúc na
politické dôvody a finančné zaťaženie vyplývajúce z tohto rozhodnutia; panovník

ich prosbám nevyhovel (120. výročie)
7. 8. 1819 – vo Veľkom Krtíši sa narodil August Horislav Škultéty; evanjelický kňaz a
pedagóg, farár v Dlhej Vsi, Rozložnej a Kraskove, správca a profesor
evanjelického patronátneho gymnázia v Revúcej, autor jeho pamätnice z r. 1889,
spoluzostavovateľ Zpěvníka evangelického r. 1842 a autor duchovných piesní
a učebníc pre evanjelické školy; národný dejateľ, jedna z najvýznamnejších
osobností štúrovskej generácie; nástupca Ľ. Štúra na Katedre reči a literatúry
česko-slovanskej v Bratislave, popredný člen Tatrína, národnokultúrny,
ľudovýchovný a osvetový pracovník; básnik, spisovateľ, zakladateľská osobnosť
slovenskej literatúry pre deti a mládež; folklorista, zberateľ a upravovateľ
slovenských povestí a rozprávok (195. výročie)
7. 8. 1899 – v Mošovciach sa narodila Anna Lacková- Zora; slovenská spisovateľka,
prozaička, poetka a dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež, známa najmä
životopisnými románmi o prvej slovenskej herečke Anne Jurkovičovej (115.
výročie)
9. 8. 1864 – v Ružomberku sa narodil Peter Makovický ml.; podnikateľ, národný
a cirkevný činiteľ; spolumajiteľ ružomberskej bryndziarne, podpredseda
správnych rád Slovenskej banky a slovenskej papierne, predseda predstavenstiev
Slovenskej poisťovne a Továrne na papierovú drevolátku; predseda tajného
študentského spolku Zora na bratislavskom lýceu, člen výboru Slovenskej
národnej strany, podpredseda Liptovskej muzeálnej spoločnosti; cirkevný mecén
(zomrel v Ružomberku 10. 11. 1929) – (150. a 85. výročie)
10. 8. 1489 – v Štrasburgu sa narodil Jakob Sturm von Sturmeck; nemecký štátnik,
reprezentant Štrasburgu, jeden z významných činiteľov Reformácie
a predstaviteľ meštianskeho prostredia; účastnik marburských rozhovorov r.
1529 a autor Confessio Tetrapolitana, signatár protestu nemeckých
evanjelických kniežat a miest na sneme v Speyeri r. 1529; propagátor
evanjelického Šmalkaldského spolku, ku ktorému sa jeho zásluhou pripojil aj
Štrasburg (525. výročie)
10. 8. 1524 – spišský prepošt Ján Horváth vydal nariadenie proti luteránom; o dve
desaťročia neskôr zanechal svoj úrad a priklonil sa k Reformácii (490.
výročie)
13. 8. 1859 – v Liptovskej Sielnici sa narodil Ján Miloslav Hroboň; evanjelický kňaz,
učiteľ v Sučanoch a farár v Istebnom; ľudovýchovný a osvetový pracovník,
publicista, autor článkov z odboru slovanskej etnológie, mytológie a
jazykovedy (zomrel 16. 6. 1914 v Českom Tešíne) – (155. a 100. výročie)
15. 8. 1899 – v Sučanoch zomrel Adam Ján Grőner; učiteľ v Cinobani, a Devičanoch,
zbormajster spevokolu v Sučanoch, autor pohrebných piesní a príručky
duchovného spevu pre evanjelické školy, zberateľ a upravovateľ ľudových
piesní (115. výročie)
16. 8. 1619 – ku konfederácii krajín Koruny českej sa osobitnými zmluvami pripojili
hornorakúske a dolnorakúske stavy (395. výročie)

16. 8. 1644 – v Ružomberku zomrel Pavel Lochmann; evanjelický pedagóg, učiteľ
v Kőnigsbergu a konrektor v Ružomberku; autor filozoficko-teologických
dišpút a príležitostnej poézie (370. výročie)
18. 8.1909 – v Liptovskom Mikuláši zomrel Karol Ruppeldt; evanjelický učiteľ, hudobný
skladateľ, autor zborových skladieb, upravovateľ a vydavateľ slovenských
ľudových piesní a cirkevných skladieb, zbormajster spevokolu Tatran
v Liptovskom Mikuláši, notár tamojšieho ev. a. v. cirkevného zboru, činovník
spolkov, hudobný teoretik, prozaik a publicista (105. výročie)
18. 8. 1929 – v Laškovciach sa narodil Andrej Hajduk; evanjelický kňaz a vysokoškolský
pedagóg, cirkevný historik, básnik, životopisec biblických postáv a osobností
európskej a slovenskej Reformácie (85. výročie)
18. 8. 1834 – v Kraskove zomrel Ján Krman; evanjelický kňaz a pedagóg, učiteľ
v Klenovci a Tisovci, farár v Kraskove; člen Učenej spoločnosti malohontskej,
autor modlitieb, didaktickej osvietenskej poézie a kultúrnohistorických
príspevkov v Solenniách; cirkevný historik Malohontu (180. výročie)
19. 8. 1619 – detronizácia Habsburgovcov (Ferdinanda II.) generálnym snemom
krajín Koruny českej (395. výročie)
19. 8. 1839 – v Českom Brezove sa narodil Pavol Zelenka; evanjelický kňaz, farár v Irši
a Miškovci, profesor evanjelického lýcea v Bratislave, senior, biskup Potiského
dištriktu, synodál v Budapešti v r. 1891 – 94, predseda Uhorskej všeobecnej
evanjelickej podporovne a Uhorskej protestantskej literárnej spoločnosti,
náboženský spisovateľ a publicista; podporovateľ prešovského kolégia,
dievčenských škôl, sirotinca v Rožňave (175. výročie)
19. 8. 1949 – v Martine zomrel Ľudovít Vanovič; národnokultúrny dejateľ, neordinovaný
funkcionár evanjelickej cirkvi, bankár a finančník; zakladateľ a budovateľ
slovenského peňažníctva pred r. 1918, hlavný riaditeľ Tatrabanky v Martine
a organizátor tamojšieho kultúrneho života; podpredseda Muzeálnej slovenskej
spoločnosti a pokladník Matice slovenskej; signatár martinskej deklarácie a člen
SNR r. 1918, funkcionár hospodárskych a kultúrnych spolkov; cirkevný dozorca
v Sučanoch a Martine, seniorálny poddozorca a predseda seniorálnej
podporovne Turčianskeho seniorátu, presbyter Východného dištriktu a predseda
dištriktuálneho hospodárskeho výboru, člen generálneho hospodárskeho výboru
ECAV (65. výročie)
20. 8. 1609 – Rudolf II. vydal Majestát na náboženskou svobodu pre Sliezsko
(405. výročie)
20. 8. 1924 – v Tisovci sa narodil Milan Kraus, evanjelický kňaz, básnik a esejista, redaktor
a zástupca šéfredaktora vydavateľstva Slovenský spisovateľ,
zostavovateľ antológií a edícií slovenskej a zahraničnej poézie, prekladateľ
nemeckých duchovných piesní, poézie a dramatických diel zo
srbochorvátskeho, švédskeho a rumunského jazyka, autor publicistických
a literárnych príspevkov v Tvorbe, Tvorbe T a Cirkevných listoch (90. výročie)

21. 8. 1599 – v Bardejove zomrel Dávid Guttgesel; kníhtlačiar, zakladateľ prvej tlačiarne
v Bardejove, vydavateľ nemeckej a domácej náboženskej literatúry, o. i. prvej
knihy v slovenskom jazyku – Katechizmu Dr. M. Luthera, diel G. Horvátha –
Stančiča, L. Stöckela, J. Bocatia a i., náboženských učebníc a príležitostných
básní; senátor, richtár a zástupca Bardejova na krajinskom sneme (415. výročie)
21. 8. 1784 – v Bratislave (uvádza sa aj Viedeň) zomrel Jozef Benczur, pedagóg,
profesor a rektor kežmarského a bratislavského evanjelického lýcea;
viceregistrátor Uhorskej komory, riaditeľ cisárskej dvorskej knižnice, autor
odborných prác z oblasti práva, histórie a politickej geografie; osvietenec,
stúpenec a propagátor legitimity zásahov panovníka do cirkevných záležitostí
(230. výročie)
22. 8. 1919 – v Sennom zomrel Samuel Bodický, evanjelický kňaz, farár v Ozdíne
a Sennom; prozaik a cirkevný publicista, prekladateľ z anglického, maďarského
a ruského jazyka, člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti (95. výročie)
23. 8. 1544 – v Kežmarku sa narodil Šebastián Lahm-Ambrosius; evanjelický kňaz
a pedagóg, učiteľ v Spišskej Belej a Spišskej Sobote, rektor v Kežmarku, farár
v Prešove a Kežmarku; odporca Formuly svornosti a predstaviteľ
kryptokalvinizmu, účastník náboženských polemík – kežmarských kolokvií v r.
1595 a 1596; náboženský spisovateľ, autor polemík, duchovných piesní,
pohrebných kázní, príležitostnej poézie (470. výročie)
23. 8. 1879 – v Budapešti zomrel Pavol Krman; evanjelický pedagóg, profesor patronátneho
gymnázia v Revúcej a učiteľ v Liptovskom Mikuláši; cirkevný a odborný
pedagogický publicista, autor vlasteneckej poézie, publicistických príspevkov
a v rukopisoch zachovaných učebníc náboženstva pre evanjelické školy (135.
výročie)
24. 8. 1524 – chytený a pri Nitre upálený nemecký predavač Lutherových kníh Ján,
sluha Martina Cordata, brata známeho reformačného kazateľa Konráda Cordata,
pôsobiaceho v Budíne a stredoslovenských banských mestách, významnej
osobnosti nemeckej luterskej teológie a reformátora (490. výročie)
– kremnický komorský gróf Bernhard Behem varoval mestskú radu
v Banskej Bystrici pred chystanými represáliami proti stúpencom
a šíriteľom Lutherovho učenia (490. výročie)
24. 8. 1904 – v Hornom Tisovníku zomrel Michal Laciak st.; evanjelický kňaz, farár
v Hornom Tisovníku; hudobný skladateľ, autor hymnických spevov a
klavírnych skladieb, hudobnej úpravy stoviek duchovných piesní a prvej
slovenskej učebnice harmónie, publicista (110. výročie)
24. 8. 1954 – v Liptovskom Mikuláši zomrela Mária Uličná; učiteľka, sociálno-charitatívna
pracovníčka, mecénka miestneho evanjelického sirotinca, prekladateľka
a pracovníčka Tranoscia (60. výročie)
25. 8. 1744 – v Mohrungene (dnes Morąg, Poľsko) sa narodil Johann Gottfried von

Herder, jeden z najvýznamnejších nemeckých filozofov, tvorca uceleného
systému filozofie dejín, ktorý svojimi myšlienkami ovplyvnil aj generáciu
štúrovcov, generálny superintendent vo Weimare (270. výročie)
25. 8. 1874 – v Kysáči (Vojvodina, dnes Srbsko) sa narodil Ľudovít Miloš Mičátek st.;
právnik, politik, národný a cirkevný dejateľ, organizátor cirkevného,
politického, kultúrneho a hospodárskeho života dolnozemských Slovákov
a čelný predstaviteľ slovenskej menšiny v Kráľovstve SHS ; obhajca
slovenských veriacich v kovačickom procese (1908), činiteľ Srbsko- slovenskej
národnej a Slovenskej národnej strany, po r. 1918 predseda Čs. zväzu
v Kráľovstve SHS a Slovenskej národnej strany v Juhoslávii, organizátor
slovenského školstva a slovenskej evanjelickej cirkvi v Juhoslávii, jej prvý
dištriktuálny dozorca; redaktor, publicista, spoluzakladateľ a vydavateľ
Dolnozemského Slováka, člen Matice slovenskej a srbskej, Muzeálnej
slovenskej spoločnosti a i. (140. výročie)
25. 8. 1979 – v Žiline zomrel Fedor Fridrich Ruppeldt; evanjelický kňaz, farár v Sučanoch
a Žiline, generálny tajomník ev. a. v. cirkvi pre styk so zahraničím, biskup
Západného dištriktu ECAV, člen Svetovej luteránskej aliancie a účastník jej
medzinárodných konferencií a kongresov, spoluzakladateľ, účastník a delegát
zakladajúceho zhromaždenia Svetovej rady cirkví v Amsterdame r. 1948, čelná
osobnosť ekumenického hnutia ; signatár Martinskej deklarácie r. 1918,
organizátor zboru turčianskych dobrovoľníkov r. 1919 a jeho poľný duchovný,
spolupracovník Milana Hodžu, aktivista agrárnej strany, účastník
protifašistického odboja, perzekvovaný gestapom, ľudáckym a socialistickým
režimom; národný a cirkevný dejateľ, verejný činiteľ, spisovateľ, publicista,
literárny a hudobný historik, publicista, hymnológ, básnik a prekladateľ diel
anglickej krásnej a náboženskej literatúry i politickej publicistiky; poslanec
Národného zhromaždenia, člen výboru a literárnovedného odboru Matice
slovenskej a i. spolkov a kultúrnych a spoločenských ustanovizní (35. výročie)
26. 8. 1619 – generálny snem krajín Koruny českej zvolil za českého kráľa Fridricha
Falckého, vodcu protestantskej Únie a falckého kurfirsta, zaťa Jakuba I.
Anglického; aktu voľby predchádzali zložité rokovania a detronizácia
Habsburgovcov; s Fridrichovou voľbou sa spájali nádeje na vojenskú
a diplomatickú pomoc evanjelického a reformovaného zahraničia českým
nekatolíckym povstalcom (395. výročie)
26. 8. 1729 – vo Veľkej Lomnici sa narodil Samuel Augustini; evanjelický kňaz, konrektor
evanjelického lýcea v Kežmarku, farár v Spišskej Sobote; prírodovedec, geológ
a mineralóg, tvorca významnej zbierky tatranských minerálov, topograf, historik
(285. výročie)
26. 8. 1934 – v Senici zomrel Martin Miloš Braxatoris; evanjelický kňaz, farár v Senici;
básnik, spisovateľ, redaktor, priekopník literatúry pre mládež, prekladateľ
ruskej, nemeckej a maďarskej literárnej tvorby, zostavovateľ cirkevnej Agendy
(1922), autor nábožensko-výchovných diel inšpirovaných biblickými dejmi, o.
i. Ratoliestok z hory Olivetskej 1 – 3, Života Pána a Spasiteľa nášho Ježiša
Krista, Na Golgote a j monografie História cirkve evanjelickej a. v. senickej
(1922) – (80. výročie)

27. 8. 1879 – v Martine sa narodil Vladimír Milan Gustáv Jesenský; politik, verejný
činiteľ, popredný slovenský finančník; člen vedenia a predseda viacerých
slovenských bankových, hospodárskych a finančných inštitúcií (135. výročie)
.
28. 8. 1654 – v Stockholme zomrel Axel Gustafsson Oxenstierna, gróf zo Sődermőre,
švédsky štátnik, politik a diplomat, kancelár kráľovstva a predsedajúci
Regentskej rady, najbližší spolupracovník Leva severu, Gustava II. Adolfa,
tvorca švédskej zahraničnej politiky v období Tridsaťročnej vojny, jeden
z najvýznamnejších a najmocnejších evanjelických štátnikov svojej doby (360.
výročie)
26. – 28. 8. 1844 – na stretnutí národovcov v Liptovskom Mikuláši bol na podnet Ľudovíta
Štúra založený národný kultúrnobuditeľský a vzdelávací spolok
Tatrín, predsedom spolku sa stal domáci zborový farár Michal Miloslav
Hodža; spolok si predsavzal šíriť a podporovať slovenskú kultúru,
vydávanie a distribúciu slovenských kníh a tlače a podporu slovenských
študentov; ambíciou jeho členov bolo preklenúť konfesionálne rozdiely
a animozity a spojiť národnú inteligenciu oboch hlavných vierovyznaní do
životaschopného organizačného celku (170. výročie)
29. 8. 1944 – začalo sa Slovenské národné povstanie, v ktorom evanjelici prinášali obete
za slobodu Slovenska a obnovenie Československej republiky (70. výročie)
29. 8. 1974 – v Banskej Bystrici zomrel Daniel Kováč; evanjelický kňaz, farár v Slatine nad
Bebravou a vojenský duchovný; popredný účastník protifašistického odboja,
prednosta ev. a. v. duchovnej správy veliteľstva 1. ČSA na Slovensku počas
SNP, po oslobodení superintendent duchovnej správy MNO v Prahe; po 1949
perzekvovaný a väznený; autor Dokumentácie o činnosti ev. kňazov počas II.
svetovej vojny (40. výročie)
30. 8. 1894 – v Lehote nad Rimavicou sa narodil ThDr. PhDr. Ján Ďurovič;
evanjelický kňaz, vysokoškolský pedagóg, literárny a cirkevný historik; farár vo
Važci a Skalici, profesor cirkevných dejín a literatúry na SEBF v Bratislave;
významný odborník v oblasti slovenskej evanjelickej hymnológie, osobitne
dejín Cithary sanctorum a Zpěvníka evangelického, životopisec J. Tranovského,
J. a S. Chalupkovcov, M. Laučeka, D. Licharda, autor prác o M. R. Štefánikovi
a T. G. Masarykovi ako duchovných a náboženských osobnostiach; redaktor
Nového rodu, Theologicy evangelicy a i., cirkevný publicista, organizátor
a funkcionár SEM-u (120. výročie)
31. 8. 1814 – v Bratislave sa narodil Juraj Gustáv Roskoff; evanjelický kňaz,
vysokoškolský pedagóg, autor odbornej teologickej spisby; profesor
Teologickej akadémie vo Viedni, vládny radca; judaista, odborník na biblický
starovek (zomrel 20. 10. 1889 vo Viedni) – (200. a 125. výročie)
august 1599 - s podporou pápežského nuncia Spinelliho a dvorsko-španielskej strany
sa kľúčových pozícií v Českom kráľovstve zmocnili predstavitelia
radikálneho krídla katolíckej strany na čele so Zdeňkom Vojtěchom

Popelom z Lobkovic, ktorý sa stal českým dvorským kancelárom;
česká dvorská kancelária sa stala centrom protireformačnej politiky (415.
výročie)
august 1829 – na evanjelickom lýceu v Bratislave vznikla Společnost česko-slovanská;
jej zakladateľmi boli Karol Štúr, Samo Chalupka, Daniel Lichard a Samuel
Godra; v tom istom roku vznikla Společnost česko-slovanská na
evanjelickom lýceu v Kežmarku. Bratislavská Společnost sa v r. 1834 stala
hlavným ohniskom a vedúcim činiteľom slovenského národného obrodenia
(185. výročie)

