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DOBRÝ LUTHERÁN (1923 – 1926) – POKUS O VYDÁVANIE SLOVENSKÉHO 

EVANJELICKÉHO ČASOPISU V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ 

 

Ján DŽUJKO 

 

 

Už pred rokom 1918 tvorili konfesijné periodiká jednu z väčších skupín 

predvojnového časopisectva. Aj po vzniku Československej republiky viaceré z nich 

pokračovali vo svojom vychádzaní ďalej, pričom však vznikalo aj množstvo nových titulov 

náboženskej tlače. Najsilnejšie postavenie na Slovensku mala katolícka tlač. Postupne tu 

vychádzalo 60 slovenských periodík adresovaných nielen veriacim, ale aj rozličným 

cirkevným združeniam, reholiam a spolkom.
1
 Evanjelická tlač tu síce nemala také silné 

zastúpenie ako katolícka, no napriek tomu sa roky 1918 – 1938 stali v jej dejinách dobou jej 

najväčšieho rozmachu, pod čo sa podpísala nová vlna cirkevného, národného i politického 

oživenia slovenského evanjelictva po 28. 10. 1918.
2
 Na Slovensku tak v uvedenom období 

vychádzalo približne 20 po slovensky písaných evanjelických periodík.
3
  

Dobrý lutherán začal vychádzať v Sirku v decembri 1923 s podtitulom Vnútorno-

misijný lístok pre ev. a. vyzn. Vydával ho Farský úrad ev. cirkvi a. v. v Sirku, neskôr 

Evanjelický a. v. gemerský seniorát. Tlačil sa vo formáte 25 x 20 cm v Tlačiarni Dezidera 

Fehéra v Revúcej, potom v Kníhtlačiarskom účastinárskom spolku, filiálka v Rimavskej 

Sobote. Časopis bol písaný v slovenskom jazyku. Jeho cena postupne vzrástla z 20 hal. na 40 

hal. Sformovali sa v ňom len tieto pravidelné rubriky: Horlitelia za cirkev, Zprávy a Zlaté 

zrnká. Obsah periodika sporadicky dopĺňali obrázky a fotografie, nevyskytovala sa však 

reklama a inzercia.
4
  

                                                 
1
 VÁTRAL, Jozef. Slovenské novinárstvo v Československej republike (od októbra 1918 do Mníchova 1938). 

In: Slovensko. Kultúra – II. časť. Zost. K. Rosenbaum. Bratislava: Obzor, 1980, s. 594. 
2
 BACHLETOVÁ, Eva. Ľudové časopisy evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (1918 – 1938). In: Otázky 

žurnalistiky, roč. XLIII, 2000, č. 3, s. 216. 
3
 VÁTRAL, Jozef. Slovenské novinárstvo v Československej republike (od októbra 1918 do Mníchova 1938). 

In: Slovensko. Kultúra – II. časť. Zost. K. Rosenbaum. Bratislava: Obzor, 1980, s. 594. 
4
 Len v roku 1925 časopis propagoval Kníhkupectvo Spolku Tranoscius.  
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Dobrý lutherán začali vydávať preto, aby došlo ,,k obživeniu nášho cirkevného 

života“, ako  aj preto, aby sa veriacim dostal do rúk kvalitný časopis. Tí totiž čítali často 

štvavé periodiká, ktoré mali na nich zlý vplyv a podmieňovali ich ľahostajnosť k cirkvi. 

Redakcia sa tak pomocou neho snažila zabrániť tejto negatívnej tendencii v cirkvi.
5
 Na 

začiatku tretieho ročníka jeho existencie priznala, že sa pri svojom vydávaní borilo 

s viacerými ťažkosťami. Tých, ktorých cirkevný život nezaujímal a bol im ľahostajný, totiž 

ignorovali aj cirkevnú tlač. Zároveň to bol však dôvod na to, aby naďalej takýto časopis 

vydávala a snažila sa veriacich prebudiť, naďalej brániť cirkev, upevňovať povedomie 

evanjelické, hrdosť lutheránsku.
6
 

Z obsahovej stránky časopis formou krátkych správ informoval predovšetkým o tom, 

čo sa dialo v cirkevnom živote jednotlivých farností Gemerského seniorátu patriaceho do 

Východného dištriktu. Tie dopĺňali príspevky analyzujúce Sväté písmo či obšírnejšie články 

publikované pri príležitosti rozličných cirkevných sviatkov. Usiloval sa osloviť všetkých 

veriacich a prispieť tak k formovaniu ich viery.  

Dobrý lutherán tak najskôr upozornil na betliarsky cirkevný zbor, ktorý v posledných 

rokoch hmotne i mravne upadal. Po finančnej stránke sa mu to podarilo čiastočne zlepšiť, ale 

stále chýbal Duch Kristov. Niektorí veriaci boli ľahostajní a ťažko vnímali napomenutia 

tamojšieho kazateľa.
7
 Pozitívne vnímal náboženský život v Čiernej Lehote. Obyvatelia obce 

napriek tomu, že boli postihnutí povodňou, prispeli na Podporoveň, založili si spevokol 

a s radosťou očakávali avizované misijné služby Božie.
8
 Tie sa konali v roku 1924 a 1925 aj 

v Turčoku, v Ratkovej, Roštári, Slavošovciach a tiež v Sirku.
9
 Informoval aj o posviacke 

chrámu v Rybníku. Ten bol vysvätený po šestnástich rokoch. Na jeho opravu prispel nielen 

                                                 
5
 E. M.: ,,I což toto bude?“ In: Dobrý lutherán, roč. I, december 1923, č. 1, s. 1. 

6
 Redakcia: K milým čitateľom nášho vnútorno-missijného lístku. In: Dobrý lutherán, roč. III, december 1925, č. 

1, s. 2. 
7
 Betliar. In: Dobrý lutherán, roč. I, január 1924, č. 2, s. 3. 

8
 Lehoťan: Čierna Lehota. In: Dobrý lutherán, roč. II, december 1924 – január 1925, č. 1, s. 4. 

9
 Misijné služby Božie v Turčoku... In: Dobrý lutherán, roč. II, december 1924 – január 1925, č. 2, s. 3-4; 

Missijné služby Božie v Ratkovej... In: Dobrý lutherán, roč. II, december 1924 – január 1925, č. 2, s. 3-4; 

Missijné služby Božie v Čiernej Lehote. In: Dobrý lutherán, roč. II, február 1925, č. 4, s. 3; Missijné služby B. 

v Slavošovciach. In: Dobrý lutherán, roč. II, marec – apríl 1925, č. 5, s. 3 – 4; Missijné služby Božie v Roštári. 

In: Dobrý lutherán, roč. II, marec – apríl 1925, č. 5, s. 4; Missijné služby Božie...  Dobrý lutherán, roč. II, jún 

1925, č. 6, s. 4. 
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štát, ale aj samotní veriaci túžiaci po vlastnom chráme.
10

 Nezabudol napísať ani  o posviacke 

nového kostola, školy a učiteľského bytu v Poproči. Vyzdvihol pritom obetavosť 

stošesťdesiatich veriacich, ktorí sami financovali realizáciu celej stavby.
11

 Dobrý lutherán 

informoval v krátkych správach aj o posviacke nových zvonov. Tie dominovali od začiatku 

takmer v každom čísle. Dozvedáme sa tak o posviacke zvonov v Nandráži, Muráni – Dlhej 

Lúke, Polome, Padarovciach, Slizskom, Melechedi, v Jelšavskej Teplici, v Miglesi, v Rákoši, 

v Sáse, v Ratkovskej Suchej, v Repišťoch či Mokrej Lúke.
12

 

Rozsiahly príspevok priniesol na svojich stránkach aj pri príležitosti kanonickej 

vizitácie v roku 1924 v Gemerskom senioráte. Tá sa uskutočnila takmer po 60 rokoch od 

poslednej, vykonanej Karolom Mádayom
13

 – potiským superintendentom. Jur Janoška
14

 

vtedajší biskup východného dištriktu spolu so svojím tajomníkom Pavlom Neckárom
15

 

a ďalšími duchovnými postupne navštívil cirkev padarovskú, drienčanskú, budikovianskú, 

rybnickú, španopolskú, sásansku, brusnícku, ratkovskú, ratkovsko-bystranskú, sirkovskú, 

                                                 
10

 Posviaka chrámu v Rybníku. In: Dobrý lutherán, roč. II, február 1925, č. 4, s. 4. 
11

 Posviacka chrámu a školy na Poproči. In: Dobrý lutherán, roč. II, marec – apríl 1925, č. 5, s. 3. 
12

 Nandráž. In: Dobrý lutherán, roč. I, december 1923, č. 1, s. 1; Muráň – Dlhá Lúka. In: Dobrý lutherán, roč. I, 

december 1923, č. 1, s. 3; Posviacka zvona na Polome. In: Dobrý lutherán, roč. I, december 1923, č. 1, s. 4; 

Petermanská cirkev. In: Dobrý lutherán, roč. I, december 1923, č. 1, s. 4; Slavoška. In: Dobrý lutherán, roč. I, 

január 1924, č. 2, s. 3; Dňa 16. decembra r. 1923... In Dobrý lutherán, roč. I, január 1924, č. 2, s. 3; 

Dcérocirkev ev.. a. v. ... In: Dobrý lutherán, roč. I, január 1924, č. 2, s. 3-4; Posviacka zvona v Melechedi. In: 

Dobrý lutherán, roč. II, december 1924 – január 1925, č. 1, s. 4; Posviacka zvonov... In Dobrý lutherán, roč. II, 

február 1925, č. 4, s. 3; Miglés. In: Dobrý lutherán, roč. II, február 1925, č. 4, s. 3; Posviacka zvonov v Rákoši. 

In: Dobrý lutherán, roč. II, marec – apríl 1925, č. 5, s. 4; Posviacka zvonov v Sáse. In Dobrý lutherán, roč. II, 

marec – apríl 1925, č. 5, s. 4; Posviacka zvona v Ratkovskej Suchej. In: Dobrý lutherán, roč. II, október 1925, 

č. 7, s. 3; V Repišťoch. In: Dobrý lutherán, roč. II, október 1925, č. 7, s. 3; Posviacka zvona v Mokrej Lúke. 

In: Dobrý lutherán, roč. III, december 1925 – január 1926, č. 2, s. 8. 
13

 Máday, Karol (1821 – 1870) evanjelický farár. Teologické štúdiá absolvoval v Prešove, Berlíne, Greifswalde 

a Jene. Ako farár pôsobil v Spišskej Belej a Dobšinej. Bližšie PETRÍK, Boris, RYBÁR, Peter a kol. 

Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava: BoPo, 2001, s. 209. 
14

 Janoška, Jur (1856 – 1930) evanjelický kňaz, politik. Teologické štúdiá absolvoval vo Viedni a Rostocku. Ako 

farár pôsobil v Liptovskej Sielnici, Jasenovej a v Liptovskom Mikuláši. Bol biskupským administrátorom, 

biskupom východného dištriktu i generálnym biskupom ECAV na Slovensku. Bol jedným zo 

signatárov  Martinskej deklarácie, poslancom v parlamente. Stal sa i predsedom spolku Tranoscius, Matice 

slovenskej a Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti. Bližšie Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 1 

– 2. Ed. K. I. Dvořák, N. Gilániová. Liptovský Mikuláš: Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., 2005, s. 118.   
15

 Neckár, Pavol (1888 – 1975) evanjelický kňaz, poslanec. Teológiu študoval v Bratislave. Ako kaplán pôsobil 

v Liptovskom Mikuláši ako farár v Liptovskom Trnovci. Od roku 1919 bol tajomníkom generálneho biskupa 

v Liptovskom Mikuláši. Bol signatárom Martinskej deklarácie. Aktívny účastník protifašistického odboja. Bol 

členom Agrárnej strany a Demokratickej strany. V rokoch 1945 – 1947 poslancom Národného zhromaždenia. 

Po roku 1948 ho zbavili funkcie a 18 mesiacov väznili. Bližšie Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 1 – 2. 

Eds. K. I. Dvořák, N. Gilániová. Liptovský Mikuláš: Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., 2005, s. 190.   
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kameňanskú, nándražskú a jelšavskú. Vysvetlil aj úlohu a podstatu kanonickej vizitácie. 

Prišiel skontrolovať, ako konajú svoje povinnosti cirkevní úradníci, presbyteri, veriaci a ako 

sa buduje vnútorný Sion.
16

  

 

 

Obr. 1  

Dobrý luterán, roč. 1, jún – júl 1924, č. 3-4 

 

Niekoľko rozsiahlejších príspevkov adresoval Dobrý lutherán aj mládeži. Vyzýval ju 

predovšetkým na  organizovanie na evanjelickom základe. Učitelia nabádali mládež k tomuto 

                                                 
16

 Kanonická vizitácia v Gemeri. In: Dobrý lutherán, roč. I, jún – júl 1924, č. 3-4, s. 4-8. 
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združovaniu a ponúkali pomoc, pretože len ,,peknoduchá mládež je zárukou rozkvetu cirkve, 

blaha národa“
17

. Zvlášť v povojnových časoch ju bolo potrebné chrániť. V združeniach sa 

mala zaoberať náboženským spevom, naučiť sa slušne správať voči predstaveným a starším. 

Stať sa tichou, ústupnou, bezúhonnou.
18

 Odporúčal jej aj členstvo v spevokoloch. Po dedinách 

totiž bolo často počuť spev mládeže, ale bolo to ,,hulákanie nejakých otrhaných odpadkov 

vojenskej poézie“. Preferoval skôr ,,národnú alebo náboženskú poéziu“. Mladý človek mal 

spevom zdokonaliť nielen seba, ale potešiť aj iných.
19

 Rodičov mala  mládež podporovať v 

starobe. Aj preto bolo žiaduce, aby sa cvičila najmä v čnostiach – čistote a vernosti. Napokon 

,,..i vaši duchovní otcovia a úprimní vodcovia očakávajú od vás, že sa stanete horlivými údmi, 

mocnými stĺpami, zmužilými ochrancami cirkve našej....“
20

 Samuel Štefan Osuský
21

 mládež 

vyzýval na vstup do Zväzu evanjelickej mládeže.
22

 Ten z nej chcel vychovať veselých, 

šľachetných a dobroduchých mladých ľudí.
23

 Kriticky vnímal tých, ktorí podľahli 

materialistickému svetonázoru, zostávali duševne prázdni, bez hodnôt a vyššieho ideálu a žili 

nemravne hriešnym životom.
24

 Dobrý lutherán informoval aj o celoročnom zjazde mládeže, 

ktorý sa mal uskutočniť v roku 1925 v Prešove a apeloval na mládež z Gemera, aby sa aspoň 

niekoľko jej zástupcov zúčastnilo tejto akcie.
25

 

                                                 
17

 CELDER, J. Našej milej ev. mládeži! In: Dobrý lutherán, roč. I, jún – júl 1924, č. 3-4, s. 3. 
18

 MALOVECKÝ, J. Slovo k našej ev. mládeži. In: Dobrý lutherán, roč. I, jún – júl 1924, č. 3-4, s. 2-3. 
19

 BERGEL, Ján. Niečo o našich ,,Spevokoloch“. In: Dobrý lutherán, roč. II, november 1924, č. 1, s. 2-4. 
20

 HALLÁT, J. Kristus a mládež. In: Dobrý lutherán, roč. II, december 1924 – január 1925, č. 1, s. 2-3. 
21

 Osuský, Samuel Štefan (1888 – 1975) evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, filozof,  vysokoškolský profesor.  

Bol profesorom na Teologickej akadémii v Bratislave, dekanom na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. 

Napísal niekoľko monografických prác. Založil časopis Viera a veda. Od roku 1933 bol biskupom Západného 

dištriktu. Založil Štúrovu ev. spoločnosť. Za Slovenského štátu bol perzekvovaný a väznený. Bližšie Evanjelici 

v dejinách slovenskej kultúry. 1 – 2. Eds. K. I. Dvořák, N. Gilániová. Liptovský Mikuláš: Vydavateľstvo 

Tranoscius, a. s., 2005, s. 195-196. 
22

 Zväz evanjelickej mládeže bola organizácia pre kresťanskú výchovu mládeže. Začiatky hnutia sú spojené 

s mesačníkom Nový rod. Celoslovenský Zväz evanjelickej mládeže bol utvorený až na treťom zjazde 

evanjelickej mládeže v roku 1924 v Trenčíne. Predsedom sa stal Samuel Štefan Osuský. Zväz pracoval v troch 

odboroch: Združenie evanjelickej mládeže, Dorast evanjelickej mládeže a Nedeľné školy. Bližšie RAČKO, 

Peter: Spolkové aktivity evanjelickej a. v. mládeže na Slovensku v rokoch 1918 – 1948. In: Církve 19. a 20. 

století ve slovenské a české historiografii. Eds. Pavel Mačala, Pavel Marek. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2010, s. 271-282. 
23

 OSUSKÝ, Samuel Štefan. Mládež a pôst. In: Dobrý lutherán, roč. III, marec 1926, č. 4-5, s. 4-5. 
24

 E. M.: Bolo to... In: Dobrý lutherán, roč. II, november 1924, č. 1, s. 1-2. 
25

 K našej mládeži. In: Dobrý lutherán, roč. II, jún 1925, č. 6, s. 2. 
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Časopis tiež čitateľom pripomínal, aby pamätali aj na Podporoveň. Niektorí ani 

nevedeli, čo to vlastne je. Podľa Cirkevnej ústavy sa v rámci všeobecnej evanjelickej 

Podporovne organizovali zbierky, ofery, aby následne z toho, čo sa vyzbiera, mohli byť 

podporované chudobné cirkevné zbory. Pomoc pri budovaní chrámov, škôl či cirkevných 

budov. Svoju výzvu v periodiku na tento účel sformulovala redakcia takto: ,,Či nemyslíš, že 

ak Ty nedáš na Podporoveň, že ani Podporoveň nebude mať z čoho podporovať.“
26

 Výsledky 

zbierok však boli veľmi slabé. Z výnosu sa nedalo veľmi pomáhať chudobnejším zborom či 

tým, ktorí boli odkázaní na podporu.
27

 Napriek tomu priebežne menovite informoval 

o finančných daroch a sumách, ktoré jednotliví veriaci obetovali na rozličné potreby cirkvi. 

Časopis sa prihovoril čitateľom v rozsiahlejších úvodníkoch s náboženskou tematikou 

aj v čase adventu, pôstu, Vianoc, Nového roka, Zoslania Ducha Svätého.
28

 

Veriacim dal do pozornosti Slovenskú evanjelickú ženskú jednotu
29

 a Slovenskú 

evanjelickú jednotu
30

 – evanjelický duchom vedený podporujúci spolok.
31

  

Časopis si pripomenul aj niektoré dôležité dejinné medzníky či osobnosti evanjelickej 

cirkvi a. v. Veriacim ozrejmil zmysel Wormského snemu z roku 1521 a upozornil ich, aby 

odolali pokušeniu a neopustili cirkev len preto, že niekedy je potrebné priniesť aj určitú 

obeť.
32

 Katolícku cirkev chcel Luther napraviť údajne preto, že sa ,,nedržala čistého učenia 

evanjelia Kristovho“.
33

 Priblížil aj život veľkého reformátora – Martina Luthera.
34

 Pripomenul 

                                                 
26

 Podporoveň. In: Dobrý lutherán, roč. I, január 1924, č. 2, s. 4. 
27

 Čo naše podporovne nasbierajú ročite... In: Dobrý lutherán, roč. II, október 1925, č. 7, s. 4. 
28

 HOZNEK, Ľ. Vianoce. ... In: Dobrý lutherán, roč. II, december 1924 – január 1925, č. 2, s. 3-4; CHALUPKA, 

J. Advent. In: Dobrý lutherán, roč. III, december 1925, č. 1, s. 1-2; Bol to deň... In: Dobrý lutherán, roč. II, jún 

1925, č. 6, s. 1-2; JANOŠKA, Jur. Vianočný pozdrav. In: Dobrý lutherán, roč. III, december 1925 – január 

1926, č. 2-3, s. 1; HALLÁT, J. Ako tráviť dni pôstne? In: Dobrý lutherán, roč. III, marec 1926, č. 4-5, s. 2-4; 

Pravý pôst. In: Dobrý lutherán, roč. III, marec 1926, č. 4-5, s. 2-4.  
29

 Jednota evanjelických žien na Slovensku – sesterská organizácia Slovenskej evanjelickej jednoty. Založená 

v Klenovci v roku 1924 Zuzanou Ďuríkovou. Úlohou spolku bolo podporovať svojich členov v núdzi, 

prispievať na cirkev či na spolok Živena. Zrušený bol v roku 1948. Bližšie PETRÍK, Boris, RYBÁR, Peter 

a kol. Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava: BoPo, 2001, s. 152. 
30

 Slovenská evanjelická jednota bol svojpomocný dobročinný spolok založený v roku 1892 Slovákmi v USA. 

Na Slovensku bola prvá Slovenská evanjelická jednota založená v Klenovci v roku 1920. Z členských 

príspevkov vyplácala starobné, posmrtné, sirotské či osvetové finančné podpory. Bližšie PETRÍK, Boris, 

RYBÁR, Peter a kol. Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava: BoPo, 2001, s. 329.  
31

 Našim milým spoluveriacim.... In: Dobrý lutherán, roč. II, október 1925, č. 7, s. 4. 
32

 HALLÁT, Ján. Na pamiatku reformácie. In: Dobrý lutherán, roč. II, október 1925, č. 7, s. 1. 
33

 KAMEŇANSKÝ. Ptéjte se na písma! In: Dobrý lutherán, roč. II, október 1925, č. 7, s. 2. 
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si aj najukrutnejšie a najsmutnejšie obdobie cirkevnej histórie – ,,dobu utrpenia a mordovania 

našich predkov“ v Uhorsku za panovania cisára Leopolda I.
35

 

Dobrý lutherán bol jedným z pokusov vydávať evanjelický časopis na Slovensku 

v medzivojnovom období. Patril však k tým neúspešným. Vyšiel len niekoľkokrát a zanikol. 

Z obsahu periodika vyplýva, že redakcia mala pravdepodobne problém zaplniť jeho obsah. 

Svedčia o tom čísla jednotlivých ročníkov, ktoré vyšli len niekoľkokrát v malom rozsahu, 

väčšinou so stránkami vyplnenými krátkymi príspevkami. Ďalším faktorom, bol podľa správ 

publikovaných v periodiku, nezáujem zo strany čitateľov a nízky počet abonentov. A napokon 

možno kvôli chýbajúcim financiám, a to napriek tomu, že sporadicky informoval o daroch, 

ktoré adresovali čitatelia práve za účelom vydávania periodika.
36
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Summary 

 

Dobrý lutherán (1923 – 1926) – An attempt to publish evangelic magazine in the interwar period 

 

After the establishment of the Czechoslovak republic, denominational journals represented one of the major 

groups as far as special interest publications are concerned. It was catholic magazines that prevailed in Slovakia. 

However, periodicals related to Evangelical church of the Augsburg confession were represented here as well. 

One of such periodicals was Dobrý lutherán (The Good Lutheran) that was first published in the village of Sirk 

in December 1923. It tried to encourage its readers in belief, although its contents was not rather rich. Short 

headlines reporting on religious life in congregations prevailed in the journal. Long reports described important 

religious holiday at its occasion. Dobrý lutherán was published on an irregular basis. Editorial board found it 

difficult to fill pages with reports, readers were no longer interested and last but not least financial problems 

occurred, too. After only several issues between 1923 - 1926 the journal ceased to publish in March 1926. 
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