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2. 3. 1683 – v nemeckom Lűbecku zomrel Samuel Pomarius, evanjelický kňaz, pedagóg, náboženský 

spisovateľ, rektor škôl v Prešove a Spišskom Podhradí, mimoriadny profesor wittenberskej univerzity, 

superintendent v Lűbecku, autor polemických spisov, teologických dišpút, obhajujúcich evanjelickú 

vierouku (330. výročie) 

 

6. 3. 1813 – v Starej Lesnej sa narodil Karol Kramarčík, učiteľ, historik, profesor a riaditeľ 

evanjelického gymnázia v Rožňave, autor historických štúdií zameraných na dejiny Gemera, Rožňavy 

a evanjelického školstva v regióne, stúpenec uhorskej štátnej idey, exponent maďarizačnej politiky v ev. 

a. v. cirkvi, vedúca osobnosť ťaženia proti evanjelickému patronátnemu gymnáziu v Revúcej (200. 

výročie) 

 

6. 3. 1938 – v Martine sa narodil Ján Bohdan Hroboň, evanjelický kňaz, významný kazateľ 

a evanjelizátor, jeden zo zakladateľov Biblickej školy a Evanjelickej základnej školy v Martine (75. 

výročie)  

 

9. 3. 1833 – v Dvorci sa narodil Ján Konček, evanjelický kňaz, kultúrny, národný a osvetový pracovník, 

pomológ, včelár, publicista, blízky spolupracovník P. Mudroňa, J. Botta, A. H. Škultétyho, K. 

Zechentera-Laskomerského (180. výročie)  

 

10. 3. 1708 – v Štítniku zomrel Ondrej Bodó, evanjelický kňaz, gemerský senior, superintendent, 

zberateľ a autor nábožných piesní (305. výročie)  

 

10. 3. 1888 – v Liptovskom Mikuláši sa narodil Ivan Stodola, lekár, spisovateľ a dramatik, 

najvýznamnejšia autorská osobnosť slovenskej drámy v období medzi dvoma svetovými vojnami, 

organizátor zdravotníctva, prevencie pred infekčnými ochoreniami (125. výročie) 

 

13. 3. 1938 – v Newarku (USA) zomrel Ľudovít Novomeský, evanjelický kňaz, národnokultúrny 

a cirkevný pracovník v USA, zakladateľ slovenského ev. a. v. cirkevného zboru a školy v Newarku, 

cirkevný historik, spoluzakladateľ Slovenskej banky a Slovenského národného spolku v USA, publicista, 

novinár, zakladateľ cirkevných periodík Amerikánsky evanjelik, Amerikánske cirkevné listy, redaktor 

cirkevnej i sekulárnej krajanskej tlače (75. výročie)  

 

16. 3. 1828 – v Slavošovciach sa narodil Pavol Dobšinský, evanjelický kňaz, pedagóg, autor 

a prekladateľ romantickej poézie, vydavateľ, publicista, národopisec a folklorista, zberateľ a editor 

slovenských ľudových povestí, rozprávok, prísloví a porekadiel (185.výročie)  

 

17. 3. 1853 – v Hybiach sa narodil Belo Klein-Tesnoskalský, spisovateľ, historik, publicista, 

prekladateľ Hviezdoslavovej a Vajanského poézie do maďarského jazyka, kronikár mesta Prešov, o. i. 

autor Obrazov z dejín prešovských evanjelikov (1933), v ktorých podrobne zdokumentoval históriu 

prešovských jatiek (160. výročie)  

  

17. 3. 1983 – v Banskej Bystrici zomrel Fedor Samuel Ormis, právnik, dozorca Západného dištriktu, 

spoluautor cirkevnej ústavy z r. 1951, účastník protifašistického odboja, pre angažovanosť v cirkvi 

pozbavený postu predsedu Krajského súdu, r. 1959 zbavený aj funkcie dištriktuálneho dozorcu (30. 

výročie)  

 

18. 3. 1963 – v Prešove zomrel Július Tőrők, maliar, výtvarný pedagóg, zberateľ ľudového umenia a 

profesor slovenského evanjelického gymnázia v Prešove; vo svojej umeleckej tvorbe sa zameriaval 

predovšetkým na krajinomaľbu (50. výročie) 

 

22. 3. 1748 – v Liptovskej Sielnici sa narodil Samuel Ambrozi, evanjelický kňaz, pedagóg, homiletik, 

autor duchovných piesní, zakladateľ osvietenskej vedeckej spoločnosti Societas ex totius monarchiae 

Austriacae viris eruditis coacta (265. výročie)  

 



23. 3. 1933 – vo Freelande (USA) zomrel Michal Zemány, dlhoročný krajanský pracovník, 

spoluzakladateľ Evanjelickej slovenskej jednoty r. 1893 (prvá konvencia ESJ sa uskutočnila v jeho dome) 

a Národného slovenského spolku r. 1890, vydavateľ a podporovateľ krajanskej tlače v USA, obranca 

záujmov slovenských krajanov v Amerike (80. výročie) 

 

25. 3. 1913 – v Bratislave sa narodil Karol Wurm, občianskym povolaním lekár, jeden zo zakladateľov 

modernej slovenskej organológie, hudobný skladateľ a upravovateľ duchovných skladieb, nestor 

slovenských evanjelických kantorov, člen Spevníkového a podpredseda Hudobného výboru, spolu 

s Júliusom Letňanom a Miroslavom Bázlikom autor partitúr z r. 1995 a 1992; zomrel r. 1993 v Bratislave  

(100. a 20. výročie) 

 

27. 3. 1888 – v Mošovciach sa narodil Samuel Štarke, evanjelický kňaz vo Vojvodine, národnokultúrny 

dejateľ dolnozemských Slovákov, jeden zo zakladateľov slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci 

a predseda jeho kuratória, biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii (125. výročie) 

 

27. 3. 1898 – vo Vrbovciach sa narodil Ján Beblavý, evanjelický kňaz, teológ, profesor systematickej 

teológie a novozmluvných vied na EBF Litovskej univerzity v Kaunase a SEBF v Bratislave (jej dekan), 

účastník medzinárodných cirkevných konferencií v 30. – 40. rokoch 20. Storočia; zomrel v Jasenovej 10. 

4. 1968 (115. a 45. výročie)  

  

28. 3. 1798 – vo Veličnej sa narodil Jozef Zoch, významný včelársky odborník, zakladajúci člen Matice 

slovenskej a patronátneho gymnázia v Revúcej, rozširovateľ slovenskej periodickej tlače (215. výročie) 

 

29. 3. 1848 – v Tisovci zomrel Pavol Jozeffy, evanjelický kňaz, peštiansky senior, superintendent 

Potiského dištriktu, národnokultúrny pracovník, rozhodný odporca maďarizačných a unionistických 

tendencií v evanjelickej a. v. cirkvi, vedúci slovenskej delegácie k cisárovi Ferdinandovi V. v júni 1842 

(akcia Slovenského prestolného prosbopisu), patrón a podporovateľ prípravy a vydania Zpěvníka 

evangelického (165. výročie) 


