
Katolícke časopisectvona Slovensku.
Do štátneého prievratu bol počet katolíckych

časopisov slovenských velmi skrovný. Maďar
ský odnárodnovací režim i po tejto stránke sa
všemožne staral o to, aby sa Slovákom nedo
stalo do růk slovensky písaného slova. Tam, kde
sa Maďarom nepodarilo stlahnuť na slovenský
časopis z dóvodov „politických“, slahlo sa naň
iným účinným prostriedkom, a to tak, že časo
pis mohol sice volne vychádzať, ale jeho pred
platitelia a rožšírovatelia boli vystavení stálym;
krutým perzekuciam so strany maďarských ú
radných orgánov, hlavne žandárov, notárov atď.

Nie div teda, že počet skutočne slovenských
katolíckých časopisov sa do prievratu nebezpeč
ne stenšoval, a že nebyť šťastnej chvíle nášho
národného 1 politického oslobodenia, bolo by
dnes už nie len katolícke, ale vobec celé sloven
ské časopisectvo nadobro zaniklo, nevyjmůc
azda ani časopisy a tlačivá, písané síce sloven
sky, ale v madarskom duchu.

Po prievrate sa situácia rázom zmenila. Prí
rodzene v náš prospech. Popri niekolkých poli
tických časopisov, písaných v duchu katolickcm,
majů naši slovenskí katolíci celý rad dobrých
katolíckych Iudovýchovných mesačníkov, týž
denníkov a revuí.

Jedným z nejstaršich týchto mesačníkov je
„Královna sv. Ruženca“', ktorého cielom je roz
šírovať úctu P. Marie zvlášť naukami © pobož
nosti ruženoovej. Časopis založil r. 1888 č. ka
nomik v Trstenej Štefan Pirončák, a toho času
rediguje ho vdp. Anton Hromada, farár v Stan
kovanoch na Slovensku. Časopis je velmi roz
šírený hlavne medzi rolníckym katolíckym Iu
dom.

Druhým takýmto starým mesačníkom je
„Půluk“, založený r. 1888 A. Kubinom, vte
dajšim správoom Spolku sv. Vojtecha. Časopis
je úradným orgánom Katolíckej akcie pre bis
kupstvo Košické a Apoštolsků administraturu
v Trnave. Mesačník, ktorý sa tlačí už v, 12.000
exemplárech, informuje katolícku slovensků ve
rejnosť o katolíckom pohybe a živote na Sloven
sku. Jeho redaktorom je vdp. A. Šindelár, farár
v Piešťanoch. Časopis vychádza v Trnave.

Pre ctitelov Božského Srdca Ježišovho a pre
zasvátené rodiny vychádza v Trnave raz mesačne
objemný časopis „Posol B. Srdea Ježišovho“.
Časopis tento založil r. 1897 vdp. Adolf Me
lišek, farár vo V. Levároch. Jeho terajšim red
aktorom je vdp. Ján Králiček S. J.

„Katolícka Jednota“ je úradný orgán orga
nizácie „Katolickej Jednoty Žien“ Táto orga
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nizácia má dnes asi 70.000 členiek. Časopisza
ložil r. 1920 duchovný správca tejto organizá
cle vdp. dr. Evžen Filkorn, ktorý ho až dodnes
rediguje. Časopis vychádza raz mesačne okrem
mesiaca decembra, kedy je nahradený kalen
dárom. Časopis vychádza velkým nákladom v
Bratislave, Internát Svorádov.

„Caritas“ je úradný orgán Ústrednej charity
na Slovensku (Bratislava, Palisady č. 20). Vy
chádza mesačne raz, a to od r. 1929. Jeho za
kladatelom je J. E. spišský biskup Ján Vojtaš
šák. Cielom časopisu je šíriť charitativnů myš
lenku na Slovensku a vychovávaťLud k dobrým
skutkom milosrdenstva. Rediguje ho vdp. Bélo
Kováč, gen. riaditel Ústrednej charity na Slo
vensku.

„Serafinský Sveť“ bol založený r. 1921 vdp.
M. Olšovským, prvým predstaveným samostat
nej slovenskej františkánskej provincie. Je to
nábožensko-poučný mesačník a úradný orgán
III. rádu sv. Františka a Armády sv. Kríža. Ča
sopis vychádza v Kremnici. Rediguje ho P. L.
Mattoška OFM.

„Priatel Dietok“ je obrázkovým časopisom
slovenských katolíckych dietok. Vychádza raz
mesačne v Kremnici za redakcie P. L. Mattošku
OFM., ktorý tento časopis r. 1924 založil. Ča
sopis je velmi rozšírený a dobre redigovaný.
Jeho cielom je pestovaťnáboženský duch medzi
slovenskými katolíckymi deťmi. Vydává ho kra
jinská správa slovenských Františkánov.

„IKatolícke Misie“ "Tento časopis vychádza
1okrát do roka (adresa: Trnava, Slovensko) a
vydávajů ho otcovia Spoločnosti Ježišovej. Jeho
cielom je informovať katolícku verejnosť o vý
sledkoch katolíckých misií vo svete. Založený
bol r. 1928. Rediguje ho od počiatku P. Ján
Králiček S. J.

„Don Bosco“ je časopisem slovenských Sa
leziánov a ich priaznivoov. Oboznamuje verej
nosť s apoštolským duchom bl. Jána Boska. Pri
náša ďalej zprávy o účinkovaní Saleziánov v roz
hčných ústavov a o ich apoštolskej práci v ďa
lekých misiach. Prvé číslo časopisu vyšlo r.
1930. Vychádza vo Sv. Beňadiku nad Hronom.

„Mariánská Kongregácia.“ Tento časopis u
držuje družínského ducha medzi Mariánskými
kongregaciami a rozšíruje Mariánský kult na
Slovensku. Vychádza od r. 1924. Založil ho P.
Stefan Kramár S..J. Vychádzakaždý druhý me
siac za redigovania K. Griegera S. J. v Brati
slave, Františkánske nám. 2.

„Váš prialel.“ Vychádza raz týždenne (a



dresa: Hlinik nad Hr.). Je to velmi rozšírený
časopis Katolíckej akcie, ktorého cielom je ů
činne pracovať proti šíriacemu sa neverectvu a
bolševizmu. Založil ho r. 1928 J. E. bansko
bystrický biskup Marian Blaha. Rediguje ho
vdp. A. Kalmančok, dekan v Hliniku nad Kr.

Krajinská rada Orla na Slovensku vydáva tri
časopisy. Všetky vychádzajů raz mesačne. Sú
to: Tatranský Orol, Orlík a Stráž Tatier. Naj
bohatší a obsahove najpestrejší je Tatranský
Orol. Jeho prvým redaktorem bol (r. 1920)
Msgr. Ján Postényi. Teraz ho rediguje vdp. A.
Raška, krajinský starosta Orla v Trnave.

I slovenské katolícke študentstvo má svoj
riadny časopis, vychádzajúůciraz mesačne v Bra
tislave (adresa: Internát Svorádov). Časopis vy
chádza pod názvom „„Rozvoj“ a založený bol
Ústredím slovenského katolíckeho študentstva v
roku 1922. Jeho terajšim redaktorom je vdp.
Dr. Ján Ferenčik. Časopis teší sa medzi štu
dentstvom velkej oblube.

Jedným z najkrajšich a velmi dobre redigo
vaných katolíckých slovenských časopisov je
„Kultára“ Časopis vychádza v Trnave a je ma
jetkom Spolku Sv. Vojtecha. Je to mesačník,
založený roku 1929. Rediguje ho Výbor Lite
ráno-vedeckého odboru Spolku Sv. Vojtecha —
je tedy lterárným časopisom slovenských kato
líkov, obsahove velmi pestrý, čas od času iu
strovaný a značne objemný (vychodí až na 80
stranách!).

Politické časopisy na Slovensku, ktoré majů
karakter katolícky, sů soskupené v dvoch po
tických stranách, a to v československejstrane
Iudovej (vodca dr. Martin Mičura) a v sloven
skej strane fudovej (vodca Andrej Hlinka).

Čsi. strana Ludována Slovensku vydáva jeden
deník „Ludová Politika“, založený poslanoom
dr. Martinom Mičurom v roku 1925. Šéfred
aktorom časopisu, který vychádza v Bratislave,
Valy 27, je prof. Rudolf Soják.

Okrem toho čsl. strana Iudová vydáva týž
deník „Ludový Chýrnik“ na 8 stranách velké
ho formátu, ktorý je dnes už takrečeno najroz
šírenejšim týždeníkom na Slovensku a oblube
ným informačným časopisom slovenských vy
sťahovalcov vo Francu. Vychádza v Bratislave za
redigovania podpísaného. Prvé číslo ,„Ludového
Chýrnika“ vyšlo začtatkomjanuára 1926. Jeho
zakladatelom je taktiež dr. Martin Mičura..

Dalej Sváz Iudových zemedeloov čsl. vydáva
v Bratislave, (Valy č. 27) dva mesačníky, a to
„Slovenský Gazda“ a „„Gazdina“. Oba časopisy
vychádzajů od r. 1929 a ich odberatelia sa re

grutujů váčšinou z rolnických vrstiev. Redaktor:
Jozef Lejhanec, odbor. tajomník.

Slovenská strana Čudová (Hlinkova) vydáva v
Bratislave (Radlinského cesta 51) jeden deník
(„Slovák“), ktorého zakladatelom je Andrej
Hlinka. Časopis vychádza od r. 1919 —-zprvu
ako týždeník — pozdejšie bol premenený na de
ník a vychádzalnajprv v Ružomberku. Jeho šéf
redaktorem je t. č. Karol Sidor.

Dalej vydává týždeník (,„Slovák“), rozšířený
hlavne medzi rolníctvom západného Slovenska.

Hlinkova strana vydává aj odborovýčasopis
„Rofník“ —-orgán Krisť. rof."sdruženia, kto
rého redaktorom je Dr. Terlanda. Vychádza
Okráť do roka.

V Trenčine vydáva strana týždeník „Tren
čan“ za redakcie N. Marsinu. Vychádza od r.
1922.
"Dalej je tu týždeník „Tatranský Slovák“, za

ložený A. Hlinkom r. 1931 v Ružomberku.
Okrem toho vydáva táto strana jeden týždeník v
Košiciach pod názvem „Slovenská Pravda“, kto
rý do r. 1931 bol samostatný a od toho roku
je hlavičkovýmčasopisom týždeníka „Slováka“.

„Spišské novrny“ vychádzajů ako týždeník od
r. 1932 (adresa Špišská Nová Ves). V Žiline vy
dávajů slovenskí Ludovci „Slovák na stráži“
Vychádza raz za dva týždne od začiatku roku
1932. Vlastný časopis majú aj kresťanské
odborové robotnícke organizácie. Kwesťanskí
robotníci, organizovaní v rámci slovenskej Lu
dovej strany, majú týždeník „Slov. kresťansky
socialista“, ktorý vychádza v Ružomberku, da
lej kresťanskí slovenskí železničiari vlastnia
„Hlas slov. železničiarov“, ktorý vychádza v Ži
line, dvakrát mesačne.

Už z tohoto prehladu vidieť, že o slovensků
Iudovýchovnů katolícku 1 politicků tlač s kato
líckym karakterom je dobre postarané. Iná vec
je už s Čitatelstvom. Niektoré z týchto časopi
sov zápasla s finančnými ťažkostiami, lebo ne
majú dostatok odberatelov. Hospodárska a fi
nančná tieseň na Slovensku velmi krute postih
la zvlášť stredné vrstvy občianstva, ktoré boly
dosial nejváčšou oporou slovenského katolícke
ho časopisectva.

*

P. r. Mluví se o katolickém bloku, o dohodě
hdáků a ludáků. Prvním předpokladem dohody
je poznat se navzájem. Tento informativní člá
nek o katolickém časopisectvu na Slovensku je
příspěvkem k vzájemnému poznání obou táborů.
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