
Katolický tisk na Slovensku. Na Slovensku
je nyní přes 40 katolických časopisů v cel
kovém nákladě za měsíc 350.000. Informa
tivní článek uveřejňuje o fom v 2. č. Časo
pisu katolického duchovenstva V. Bucko.
Z nepolitických nejstarší je „Královna sv.
Ruženca“ (v Stankovanech, náklad 20.000,
zal. r, 1888), současně vyšel „Půtnik“ (1888
do 1900 a od 1923, v Trnavě, 12.000 exem
plářů), „Posol B. Srdca Ježíšovho“ (Trna
va, od r. 1897), „Svátá Rodina“ (od 1908,
náklad 16.000). K těmto předpřevratovým
měsíčníkům patří r. 1915 založené „Hlasy
z domova a misií“ (náklad 10.000).Pro ka
tolické ženy založen r. 1920 „Katolicka jed
nota“, kromě toho osmkrát ročně „Listy ro
dičom“ pro členky Katolícke jednoty žien
a „Veniec“ pro divky. Orelstvo má od roku
1920 „Tatranský Orol“, „Orlík“ a „Stráž
Tatier“ (9.000 exempl.). Terciáři a ctitelé
sv. Františka odbírají „Serafinský svet“ (r.
1921, náklad 5.000), měsíčníkem mládeže
jsou „Slovenské kvety“ (od r. 1923,náklad
2.500).Pro děti „Priatel dietok“ (11.000ex.,
od r. 1924), pro družiny mariánské ,„Ma
riánská kongregácia“ (2.000exempl.), od r.
1928 vychází orgán šíření víry „Katolické
misie“ (jako příloha Posla B. S. J.), od r.
1928 tiskovým orgánem Katolické akoe je
týdeník „Náš priatel"“ (18.000 odb.), od r,
1929ústřední orgán charity na Slovensku je
„Caritas“ (2.500 odb.). Pro příznivce sale
siánů vychází „Don Bosco“ (9.000 odb.),
Sdruženie katol. mužov vydává od r. 1928
leták (4 str., měsíčně) „Apoštoiát“. Stu
dentstvo má „Rozvoj“ (od r. 1923),„Skauť“,„Stanislavovské hlasy“. Dro všechnu mlá
dež (jako v Čechách „Dorost“) vychází od
1. ledna 19534čtrnáctideník „Plameň“ (mi
mo prázdniny), pro vysokoškoláky ve Svo
radově vychází dvojměsíčník „Svoradov“,
Jedinou slovenskou katolickou literární re
vue je „Kultůra“ (zal, 1929, nákl. 2.000 od
bír.). Odborné listy: učitelů „Slovenský u
čitel““, kněží „Duchovný pastier“ s přílo
hou „Katol. kázne“. Četné farnosti mají své
farní věstníky. Z politického tisku sloven
ských katolíků vychází orgány čsl. strany
lidové (dr. Mičura) denně „L'udová Politi
ka“, týdně „L'udový chýrnik“, měsíčníky
„Slovenský gazda“ a „Slovenská gazdina“.
L'uďáci vedle deníku „Slovák“ mají tři tý
deníky, jeden dvojtýdeník a dva odborové
listy pro dělnictvo, železničáře a zeměděloe.
Mládež, hlavně autonomistická inteligenoe,
vydává čtrnáctideník „Nástup“. Maďaři ma
ji 20 istů, německé neudány. Más—


