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Kázeň, kterou při pohřebě velebného p. Pavla
Zocha... / Július Žarnovický. - In: Na pamiatku
Pavla Zocha. - Roháček, Šimon. - Modra:
Knihtlačiarna Šimona Roháčka, 1907. - 32 s.
Neděle 3. po Veliké noci 1917 / Július
Žarnovický. - In: Nábožné kázání. - [Pezinok],
1917. - 8 s. - Posledná kázeň vydaná knižne.

* 2. apríl 1853, Lazy pod Makytou
† 1. máj 1917, Pezinok
Národovec, publicista, evanjelický farár.
Študoval na gymnáziu v Revúcej, na evanjelickom
lýceu v Bratislave a dva roky teológiu na univerzite
v Heidelbergu. Pôsobil ako kaplán v Záriečí, od roku
1881 bol evanjelickým farárom v Pezinku, súčasne
25 rokov pokladníkom, potom konseniorom
bratislavského seniorátu. Jeho manželka Božena bola
dcérou J. Ľ. Holubyho.
Ako obhajca práv Slovákov vystúpil proti poštátneniu
a pomaďarčeniu pezinskej školy. V politických
zápasoch na prelome storočí podporoval slovenské
záujmy. Publikoval náboženskú poéziu (Stráž na
Sione 1915, 1916), články so vzťahom k národu,
cirkvi a regionálnym dejinám. Vďačíme mu tiež
za nájdenie Komenského spisu Informatórium školy
materskej, ktorý vydal K. Salva v Ružomberku
a rozšíril ho medzi vzdelanými Slovákmi.
Július Žarnovický zomrel v Pezinku, kde je aj
pochovaný.

Július Žarnovický - obhajca národných
záujmov a duchovných potrieb Pezinčanov /
Lucia Burdová. - In: Historika. - ISSN 1338998X. - Roč. [2], č. 1 (2013), s. 36-39.
Z dejín pezinských evanjelikov : 1783-2008 /
Helena Benková. - Pezinok : Cirkevný zbor
evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 2008. 59 s. : fareb. fotogr. ; 21 cm.
Bránami mesta : životopis starého domu / Petra
Pospechová, Peter Wittgrúber ; [ilustroval
Michal Franko]. - 1. vyd. - Pezinok : Mestské
múzeum, 2008. - 275 s. : ilustr. ; 21 cm. ISBN 978-80-969179-4-5 (viaz.)
Roku pána- : lexikón pezinských dejín / Peter
Wittgrúber, Petra Pospechová ; [príhovor Oliver
Solga]. - Pezinok : Mestské múzeum v Pezinku,
2013. - 64 s. ; 20 x 30 cm. - ISBN 978-80969179-7-6 (viaz.)
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