Karol Jozef Körper - Zrínsky
rím. Kat. kňaz, politik, publicista
(1894 – 1969)
pôsobiaci v Nemšovej
Narodil sa 4. januára 1894 v Nemšovej. Jeho otec bol finančným rešpicientom. V roku jeho
narodenia bol preložený do Púchova, neskôr do Ilavy. Tu začal chodiť v r. 1899 do ľudovej školy. V r.
1905 navštevoval v Bratislave gymnázium, po absolvovaní štvrtej triedy vstúpil do malého seminára
a v r. 1911 prestúpil do Trnavy, kde v r. 1913 i zmaturoval. V Budapešti študoval teológiu. R. 1918 bol
v Ostrihome vysvätený za kňaza.
V r. 1918 nastúpil za kaplána do Gajar, v r. 1920 bol preložený do Topoľčian a po roku do
Nových Zámkov. Tam učil náboženstvo na gymnázium na Flengerovom ústave a zároveň zastával aj
funkciu riaditeľa. Popri tom bol i prednášateľom na Bohosloveckej fakulte v Trnave a v Bratislave. V r.
1924 získal titul doktora teológie (ThDr).
V r. 1928 ho vymenovali za tajomníka biskupského úradu v Trnave, kde pôsobil 4 roky. V r. 1932
ho menoval pápež Pius XI. za kanonika bratislavskej kapituly.
V r. 1937 sa zúčastnil cesty do Spojených štátov amerických na pozvanie tamojších Slovákov.
Bola to misia SSV a zúčastnili sa na nej kňazi: Dr. Tomáš Caban, prelát Ján Pöstényi, Dr. Jozef Tiso,
Ferdinand Mondok a Dr. Karol Körper. Túto cestu opísal v knihe ,,Z Bratislavy do Chicaga“ (Trnava SSV,
1940).
Počas trvania Slovenského štátu (1939 – 1945) zastával funkciu poslanca Slovenského snemu
za HSĽS. Dňa 18. mája 1945 ho zaistili a uväznili v Bratislave a po dvoch rokoch ho odsúdili na 4 roky
väzenia a 4 roky pracovného tábora. Premiestnili ho do Leopoldova. V r. 1951 ho preložili do
Pracovného tábora v Novákoch a neskôr do Handlovej. V r. 1953 ho prepustili na slobodu. Pretože
nemohol pokračovať v pastorácii nastúpil v r. 1954 prácu v OSP Prievidzi a r. 1955 pracoval ako skladník
v OÚ NZ v Prievidzi. V r. 1958 bol z práce vypovedaný, no súhlas k pastorácie mu bol stále odmietaný.
Sklamaný sa odsťahoval do Bratislavy, kde žil až do úmrtia 4. októbra 1969. Pochovaný je na
Martinskom cintoríne.
V r. 1999 mu na rodenom dome v Nemšovej pri príležitosti 105. výročia narodenia a 30. výročia
úmrtia odhalili pamätnú tabuľu a MsÚ vydal monografiu o jeho živote.

