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SLOVENSKÉ KALVÍNSKE HLASY (1930)1
Ján DŽUJKO
V medzivojnovom období sa
v rámci záujmovej tlače sformoval aj početný okruh náboženských periodík, ktoré vydávali jednotlivé cirkvi pôsobiace
na východnom Slovensku. Slovenskí kalvínski veriaci boli vo
svojej cirkvi aj začiatkom 30tych rokov bez periodika, ktoré
by im bolo adresované v ich
materinskom jazyku. Zväz slovenských kalvínov na Slovensku sa preto rozhodol, že začne
pre svojich veriacich vydávať
náboženské periodikum v jazyku, ktorému by rozumeli.
Dňa 6. marca 1930 v Bánovciach nad Ondavou vyšli
prvýkrát Slovenské kalvínske hlasy s podtitulom Úradný orgán
Zväzu slovenských kalvínov na
Slovensku. Tlačili sa mesačne
na 4 – 12 stranách v Slovenskej
kníhtlačiarni v Košiciach. Majiteľom a vydavateľom periodika
bol Zväz slovenských kalvínov
na Slovensku. Jeho zodpovedným redaktorom sa stal kňaz, náboženský spisovateľ
a redaktor Ján Tomašuľa. Ročné predplatné mesačníka v Československu bolo 10 Kč,
polročné 5 Kč. Postupne sa v prvých ročníkoch v periodiku sformovali tieto pravidelné rubriky: Hodnota našich peňazí, Chýrnik, Nedeľná škola, Plodinová burza,
Všeličo z minulosti a prítomnosti, Z našich cirkví, Zprávy.
Redakcia poukazovala na význam novovzniknutého periodika. Veriacich mal
povzbudiť vo viere a upevniť ich národné povedomie. Mal tiež prispieť k výchove
charakterných, poctivých ľudí s pevným kalvínskym náboženským presvedčením.
Každý Slovák, kalvín sa mal usilovať rozširovať Slovenské kalvínske hlasy, ktoré
boli tlačovým orgánom slovenských kalvínov.
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Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-19-0058 Multietnicita a multikonfesionalita a ich vplyv na spoločenský, politický a kultúrny vývoj okrajových oblastí v prvej polovici
20. storočia (na príklade východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi).
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Časopis tiež viackrát poprosil čitateľov, aby uhradili predplatné, pretože bez finančných prostriedkov nebolo možné mesačník vydávať. Svojich abonentov redakcia aj motivovala. Ten, kto získal 10 nových predplatiteľov, dostal ročné predplatné
Slovenských kalvínskych hlasov zdarma a ten kto 20, modlitebnú knižku zdarma.
Aj po roku existencie redakcia priznala, že má problémy s financovaním časopisu
a s neuhrádzaním predplatného zo strany abonentov. Upozornila, že ak si niekto
neprial byť naďalej odberateľom, mal to oznámiť prostredníctvom korešpondenčného lístku redakcii. S poľutovaním však konštatovala, že mnoho veriacich utrácalo svoje peniaze za alkohol, cigarety a tzv. svetské časopisy, avšak na periodikum,
ktoré pomáhalo ich duchovnému rastu nemalo peniaze. O podporu a ďalších abonentov žiadala redakcia aj slovenských kalvínov žijúcich v Amerike. Poukázala na
ciele časopisu bojovať za právo na používanie slovenského jazyka pri bohoslužbách
i v cirkevnej administratíve a apelovala na nich, aby svojím predplatným podporili
snahu o cirkevnú samostatnosť. Každý národ a každá cirkev mala podľa časopisu
svoje periodiká, vydávané vo vlastnom jazyku. Slovenskí kalvíni mali periodikum,
ktoré hájilo ich cirkevné národné záujmy a čitatelia si ho mali preto predplácať
a rozširovať. Redakcia apelovala na čitateľov, aby časopis nielen čítali, ale snažili sa
v ňom aj publikovať. Všetci slovenskí kalvíni nielen na východe Slovenska, ale aj tí
na Podkarpatskej Rusi mohli obohatiť obsah periodika príspevkami, ktoré informovali o aktívnom živote jednotlivých zborov. O pomoc v tomto smere požiadala aj
farárov a učiteľov pôsobiacich na slovenských kalvínskych školách, ako aj všetkých
priateľov slovenských kalvínov.
Z obsahovej stránky sa periodikum venovalo predovšetkým aktivitám Zväzu
slovenských kalvínov na Slovensku a jeho snahe o vznik slovenského seniorátu
a šíreniu slovenského národného povedomia. Samozrejme, na stránky mesačníka
sa dostali najmä príspevky s náboženskou problematikou, ktoré boli adresované
čitateľom v snahe upevniť ich vieru a posilniť ich v duchovnom živote.
Slovenské kalvínske hlasy sa stali v medzivojnovom období úspešným periodikom, ktoré následne vychádzalo niekoľko desaťročí aj po zániku Československej
republiky v roku 1939.
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