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Evanjelické cirkevné zbory v Abrahamidesovej vizitácii z r. 1611 a 1612                       



Formovanie moderného národa z ducha reformácie I.
Používanie ľuďom zrozumiteľného jazyka

Melantrichova biblia z r. 1577     Kralická biblia, VI. diel z r. 1593



Turecké vpády
Štefan Pilárik: Sors Pilarikiana, Los Pilárika Štěpána



Vzbura v Turej Lúke 14. júla 1672

dobový obraz                                                     pamätník v Hrajkách



Pamätník evanjelickému rektorovi a štyrom kalvínskym farárom 
odsúdeným pre vieru na galeje a väzneným na hrade Branč

„... 30. mája 1674 
dovezení boli na 
branecký zámok 
v ťažkých putách. 
Tu hodení boli do 
podzemnej diery plnej 
smradu ...“



Formovanie moderného národa z ducha reformácie I.
Používanie ľuďom zrozumiteľného jazyka

Turolúcky kancionál Jána Liborčena z roku 1684



Postup protireformácie, evanjelické cirkevné zbory v roku 1693                       



Sedem obcí kraja, ktorých evanjelické cirkevné zbory prežili prvú 
vlnu protireformácie, podalo panovníkovi spoločnú žiadosť 
o slobodné vykonávanie náboženstva, došlú 2. mája 1691. 



Daniel Krman, myjavský evanjelický farár, od roku 1706 
superintendent piatich stolíc -Trenčianskej, Liptovskej, 
Oravskej, Nitrianskej a Bratislavskej 



Formovanie moderného národa z ducha reformácie I.
Používanie ľuďom zrozumiteľného jazyka

Krmanovo a Belovo vydanie biblie                     Kleychov kancionál



Protokol (zápisnica) Brančsko-čachtického seniorátu

Z článku č. II. seniorálnych 
zákonov:

„...Odmieta sa vyslúžiť tým, čo 
sa dopúšťajú verejných 
prehreškov, ako sú: hulvátstva, 
smilstvá, trýznenie, zlorečenie, 
klamstvo, lakomstvo, 
obscénnosť, hry s kartami 
a s kockami. Títo ľudia len 
znetvorujú Pánov chrám. 
Konštatuje sa, že vzácne perly 
sa nemajú hádzať sviniam...“ 



Zápis v Obecnej knihe Brezovej

„Roku 1703, dňa 4. mája v prítomnosti jeho dvojctihodnosti, pána 
farára Jána Michaelidesa, v prítomnosti tiež Jána Marka, zo strany 
jeho osvietenosti pána, pána grófa Erdődi Krištofa richtára...
V prítomnosti tiež i ostatného úradu poctivého obce Brezovej, ....

V príbytku farskom Tomáš Pružinský skúšaný strany tých 
nepoctivých rečí, ktoré o ňom a jeho dobrom mene boli vzišli, žeby 
s manželkou Jura Tkadlečíka mal voľajaké porozumenie v zlom 
skutku. Z ktorého že to podezrenia Tomáš Pružinský chcejúc sa 
vyviesť, prísahu prijal, po ktorej vyznal, že nikdy so žiadnou cudzou 
osobou, mimo svojej manželky, žiadneho zlého skutku neurobil, 
ani proti poctivosti nehanebne sa nedotkol. 

Jestliže by mu to ktorý za tým na oči nahodil, taký najprv rýnskych 
12 pokuty na pána svojho veľkomožného položí a potom právo 
s ním vystojí.“



1733, jediný evanjelický cirkevný zbor v Prietrži



Zápis v anonymnej brezovskej kronike o odoberaní kostolov v 
roku 1733

Fotografia artikulárneho kostola v Prietrži postaveného r. 1733



Zápisy rodiny Bruškovcov z Brestovca, záznam k roku 1749 



Pamätník v Priepasnom U Mosnáčkov



Výpoveď richtára Martina Karáska pri vyšetrovaní Nitrianskej 
stolice konanom v Brezovej 16. 2. 1756



Po vydaní tolerančného patentu, stav k roku 1789                       



Štefan Leška, redaktor, superintendent českej Ev. a.v. cirkvi

Pavel Jozeffy superintendent Potiského dištriktu Ev. a.v. cirkvi



Rukopisné svadobné vinše z roku 1833 spísané rektorom 
evanjelickej školy v Krajnom Samuelom Záhonom



Formovanie moderného národa z ducha reformácie II.
Národovci

Jozef Miloslav Hurban



Formovanie moderného národa z ducha reformácie II.
Národovci

Samuel Jurkovič



Formovanie moderného národa z ducha reformácie II.
Budovatelia

Tomáš Hroš



Ján Pravoslav Leška, senior Nitrianskeho seniorátu Evanjelickej 
a.v. cirkvi



Formovanie moderného národa z ducha reformácie III.
Spolutvorcovia našej štátnosti

M. R. Štefánik                 Štefan Osuský                 Ján Papánek



Samuel Štefan Osuský, biskup Západného dištriktu Evanjelickej 
a. v. cirkvi



Matúš Valihora
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Pramene a literatúra:
Archív bývalého Nitrianskeho seniorátu, cirkevný zbor ECAV Myjava
Cirkevný zbor ECAV Brezová pod Bradlom
Literárny archív SNK v Martine
Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest
ÚK SAV, Lyceálna knižnica v Bratislave 
Knihovna Vlastivědného muzea v Olomouci
Záhorské múzeum v Skalici
SNM Múzeum SNR v Myjave
Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Rodný dom Samuela Štúra, Lubina
archív autora

www.google.sk/maps

Paulíny, Ľ.: Dejepis superintendencie nitranskej, diel II., Senica 1893
diel IV., Jasenová 1894

Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archi-dioecesis Strigoniensis...,
Strigonii 1894


