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ДОЧЕКАТЬ СЯ УРАЇНА 
ЗРАХОВАНЯ ЖЫТЕЛЬСТВА?

Такый вопрос задавають 
україньскій владі актівісты під-
карпаторусиньскых орґанізацій 

уж три рокы. Но ясной одповіді не є і 
нихто не знать ці буде, бо україньска 
влада не хоче комуніковати з Руси-
нами. Послідній раз было на Україні 
зрахованя жытельства в 2001 р. 
Штатістічный уряд довго не хотів 
публіковати выслідкы ани нияку 
інформацію Русины не годны были 
од уряду дістати. По неконечных 
просьбах сьме дістали інформацію, 
же на Підкарпатьскій Руси, де жыє 
1 200 000 людей, ся ку Русинам при-
голосило аж 10 050 людей. Но хто 
увірить тому чіслу, кідь лем у єднім 
селі Свалявского району записа-
ло ся ку Русинами аж 80% людей! 
Значіть, даны штатістікы были абсо-
лутно фалошны. Далше зрахованя 
жытельства на Україні мало быти 
у 2011 р., но не было, україньска вла-
ды не мала фінанції. Хоць іншы шта-
ты таке зрахованя не аж так вельо 
стоїть. Уж є 2013 рік, но влада о тій 
проблематіці перестала бісідовати, 
зато  Русины пішли владі навстріч. 
До уряду была дана пропозіція од 
русиньскых орґанізацій, жебы влада 
доволила доповнити тім комісарів  
русиньскыма актівістами, котры 
будуть ораґанізачні робити при 
зрахованю безплатно і тым бы быв 
вырішеный вопрос фінанцій. Але 
одповіді дотеперь не є. А може ани 
ниґда не буде, бо добрі знають, же 
тогды бы ся ку Русинам записало не 
10 050 людей, но може і 700 000 – 
750 000 людей, бо такы штатістікы 
одгадують русиньскы організації на 
Підпкарпатю.

Ґлоса

založená v roku 1990

DUCHNOVIČOV PREŠOV 2013 

PROPOZÍCIE
Ing. Martin Karaš, podpredseda 
Rusínskej obrody na Slovensku 

MÔJ POSTOJ 
k súčasnej situácií 
vyvolávanej interneto-
vou diskusiou

V posledných mesiacoch som 
si prečítal mnoho článkov, 
vyhlásení, správ a iných 

dokumentov, ktoré riešili „starosti 
i radosti“ rusínskeho ruchu na Slo-
vensku. Keďže veľká časť z nich 
mi vôbec nebola po vôli - mnohé 
nepravdivé tvrdenia ma doslovne 
vytáčali a mal som sto chutí ukončiť 
svoje pôsobenie v tejto sfére, roz-
hodol som sa nájsť v nich predsa 
len niečo pozitívne. Po náročnom 
dumaní sa mi to nakoniec aj poda-
rilo. Najväčším pozitívom celej tej 
mašinérie je podľa môjho názoru to, 
že o riešenie rusínskej problematiky 
je obrovský záujem zo strany mno-
hých a ak to porovnám s obdobím, 
keď som sa ako nováčik začal za-
ujímať o rusínske dianie, mnohé 
záležitostí sa riešia na oveľa vyššej 
úrovni ako pred rokmi. A tak sa po-
kúsim nasmerovať začatú diskusiu 
do inej – novej dimenzie, ktorá by 
nebola útočnou, vyčítavou, hľadaju-
cou chyby na druhej strane...

Súčasná situácia v rusínskom 
hnutí na Slovensku sa vyprofi -
lovala do štádia, kedy existujú 
dva prúdy, ktoré sa snažia riešiť 
komplexne problematiku rusín-
skej národnostnej menšiny. Prvý 
prúd reprezentuje tradičná vetva 
vyprofi lovaných organizácií so sta-
bilnými regionálnymi štruktúrami 
a členskou základňou, medzi ktoré 
patrí Rusínska obroda na Sloven-
sku, Spolok sv. Jána Krstiteľa, 
OZ molody.Rusyny a ďalší. Druhú 
– novovznikajúcu vetvu reprezen-
tuje Okrúhly stôl Rusínov Sloven-
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ORGANIZÁTOR: Rusínska obroda 
na Slovensku, Slovenská č. 9, 080 
01 Prešov
SPOLUORGANIZÁTORI: Krajský 
školský úrad v Prešove, mesto 
Prešov
OKRESNÉ KOLA SÚŤAŽE: usku-
točniť do 15. mája 2013 podľa 
okresov a škôl
DÁTUM: Celoslovenská súťaž  DP 
dňa 14. 6. 2013
MIESTO: Divadlo A. Duchnoviča, 
Prešov
MIESTO PRE ZABEZPEČENIE 
OBEDA: reštaurácia U Babičky, 
Metodova ul. Prešov

Rusínska obroda na Sloven-
sku vyhlasuje celoslovenskú 
súťaž v umeleckom predne-

se v rusínskom jazyku pod názvom 
Duchnovičov Prešov 2013. Súťa-
že sa môžu zúčastniť deti mater-
ských škôl, žiaci základných škôl, 
študenti stredných škôl, učilíšť, vy-
sokých škôl a dospelí, v určených 
kategóriách 0-5.

Organizátor celoslovenskej sú-
ťaže Duchnovičov Prešov na rok 
2013 vyhlasuje možnosti výberu 
literárnych žánrov podľa bodu C. 

A/ PODMIENKY SÚŤAŽE:
1. Podmienkou pre splnenie kritérií 

súťaže je, aby súťažiaci prednie-
sol vybraný druh literárneho žán-
ru LEN v rusínskom jazyku.

2. Pred samotnou celoslovenskou 
súťažou je povinnosťou účast-
níka zúčastniť sa výberového 
kola (školskej súťaže, okresného 
kola) a byť víťazom danej kategó-
rie.

3. Na celoslovenskú súťaž Duch-
novičov Prešov 2013, ktorá sa 
uskutoční 14. júna 2013 v Pre-

►с. 2
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šove, postupujú len tí, ktorí sa umiestnili na 
prvých miestach v jednotlivých kategóriách 
postupových  okresných kôl.

(koordinujú predsedovia MO ROS a učitelia jed-
notlivých ZŠ).

B/ KATEGORIZÁCIA:
0. kategória - deti MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ
1. kategória - žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ
2. kategória - žiaci 4. až 6. ročníka ZŠ
3. kategória - žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ
4. kategória - študenti stredných škôl, učilíšť 

a vysokoškolská mládež
5. kategória - dospelí

C/ LITERÁRNE ŽÁNRE:
1. Poézia
2. Próza
3. Malé scénické formy (max. 7 účastníkov)
4. Staroslovienska pôvodná a prekladová li-

teratúra
5. Nové poetické žánre (s možnosťou výberu):

a.) Abstraktná poézia (extrémny typ moder-
nej poézie, ktorý si vytvára svoj vlastný 
jazyk z vymyslených slov. Opiera sa pre-
dovšetkým o zvukovú stavbu textu.  Inšpi-
račným zdrojom pre ňu je detská tvorba 
a ľudová slovesnosť).

b.) Óda (Lyrický žáner, ktorý vyniká nadne-
senosťou, pátosom. Óda je adresovaná 
nejakej významnej osobnosti. Básnik sa 
v nej oslavným spôsobom vyjadruje o vý-
znamnej téme. Charakterizuje ju isté vzru-
šenie, nadšené city, vzletná forma a svia-
točnosť prejavu).

c.) Legenda (Stredoveký epický žáner s ná-
boženskou tematikou vo veršovanej alebo 
prozaickej podobe. Rozprávala životné 
príbehy svätcov s nereálnymi, zázračnými 
prvkami. Svätec v súlade s kresťanskou 
mystikou ako posmrtný život  atď. veľa trpí 
a znáša všetky ťarchy pozemského živo-
ta).

d.) Vlastná tvorba (Spracovanie vlastného 
textu zvoleného žánru).

e.) Humoreska (Veselá poviedka, v ktorej do-
minuje humor. V umeleckom zobrazovaní 
menšia miera kritiky, jej ostrosť je podkla-
dom pre rozlíšenie humoru od satiry, na 
rozdiel od ktorej uprednostňuje iróniu).

f.) Populárna literatúra (Súbor textov 
z okruhu tzv. masovej komunikácie; lite-
rárny podsystém, vyniká vyšším stupňom 
úžitkovosti a zábavnosti. Buduje hlavne na 
dejovosti, bez hlbšieho zobrazenia psychi-
ky postáv, emocionálnosti a senzačnosti. 
Opisujú sa výnimočné ľudské situácie na 
úkor reálnych osudov).

Táto kategorizácia a literárne žánre platia 
pre všetky postupové kola a pre samotnú 
celoslovenskú súťaž Duchnovičov Prešov 
2013. Do prihlášky je potrebnú uviesť presnú 
kategorizáciu a presný žáner!

Aj v tomto ročníku porota vyhlási Laureáta 
DP 2013 podľa stanovených kritérií, ktorý bude 
odmenený vecnou a fi nančnou cenou.

D/  POSTUPOVÉ OKRESNÉ KOLÁ:
Je potrebné uskutočniť do 15. mája 2013 

a víťazov jednotlivých kategórií nahlásiť pomo-

cou vyplnenej prihlášky Rusínskej obrode na 
Slovensku v Prešove, ktorú je potrebné zaslať 
do 20. mája 2013 na adresu:
Rusínska obroda na Slovensku, Silvia Fe-
čová, Slovenská 40, 080 01 Prešov, tel.: 051 
7722889, 0918 176 804 
alebo emailom na adresu: 
sekretariat.ros@centrum.sk.

Na obálku alebo do predmetu emailovej 
správy napíšte Prihláška DP 2012.

Cestovné na celoslovenskú súťaž hradí orga-
nizátor (ROS), ktorý pre účastníkov zabezpečí 
stravu vrátane pedagogického dozoru. Každý 
z účastníkov Duchnovičovho Prešova 2013 do-
stane diplom a víťazi jednotlivých kategórií vec-
né ceny.

Vypracovala:
Silvia Fečová, garant projektu

►s. 1: DUCHNOVIČOV PREŠOV 2013

PRIHLÁŠKA NA CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ  DUCHNOVIČOV PREŠOV 2013

Meno a priezvisko účastníka: ................................................................................

Dátum narodenia: .................................................................................................

Trieda:....................................................................................................................

Názov školy: ...........................................................................................................

Domáca adresa: .....................................................................................................

Liter. žáner: ............................................................................................................

Autor a názov diela: ...............................................................................................

Kategória: ..............................................................................................................

Tel. kontakt na rodiča alebo učiteľa: .....................................................................

Podpis účastníka: .....................................................................

Prihlášku účastníka je potrebné zaslať najneskôr do 20. mája 2013

• • •

ПРИГЛАШКА НА ЦІЛОСЛОВЕНЬСКЫЙ КОНКУРЗ ДУХНОВІЧІВ ПРЯШІВ 2013

Мено і призвіско участника: ...............................................................................

Датум народжіня:  ................................................................................................

Класа: ....................................................................................................................

Назва школы: ........................................................................................................

Домашня адреса:  .................................................................................................

Літ. жанер: ............................................................................................................

Автор і назва твору: .............................................................................................

Літературный жанер: ..........................................................................................

Катеґорія: .............................................................................................................

Тел. контакт на родіча або учітеля:.....................................................................

Підпис участника: …........................................................

Приглашку участника треба послати найнескорше до 20. мая 2013
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� 17. 4. 2013 зорґанізовало здруженія 
Русины.цз - русиньска ініціатіва в ЧР на челі 
із шыковным председом Інґ. Петром Дер-
цом - проєкцію антрополоґічного філму Ту-
менґе. Філмарьска трілоґія Туменґе показує 
на інтеретнічне одношіня меджі Русинами 
і Ромами в селі Палота, меджілаборецького 
окресу. Режісер філму Мілан Дурняк, родак 
з Палоты, робить в сучасности як докторанд 
Уставу етнолоґіі ФФ Карловой універзіты 
в Празі. М. Дурняк сам брав участь на про-
єкції і в бісіді, котра наслідовала по філмі. 
Указав на проблемы, з котрыма ся при при-
праві філму мусив попасовати. Так само 
не обышов комплікованы одношіня комуніт 
в селі, де быв філм накрученый. При невяза-
ній бісіді потім притомны конфронтовали свої 
погляды над жрідлом ці причінами тых про-
блемів і їх можным рішіньом. Інтересна акція 
ся одбывала в пражскім Домі народностных 
меншын в рамках проєкту Русины в ЧР - тиха 
меншына. 

� Наш актівный майсетр кресленого гумору 
Федор Віцо на тот раз замірив до Морав-
ской Тржебовой в ЧР! Не жебы ся там хотів 
усалашыти, але якраз там (18-24. апріля 
2013) ся в рамках Днів словеньской културы 
одбыла сполочна верніаж Федора Віца і Вла-
диміра Їранка під назвов Перед і двадцять 
років по. Выставка од споминаных авторів 
ся несла в дусі презентації кресеб, котры 
вытворили перед розділіньом републікы 
і вєдно публіковали в чеськословеньскім 
деннику „Lidové noviny“. На выставці были 
і їх рефлексії на діятельность в окремых 
републіках по їх розділіню. Выставка такого 
характеру была минулого року і на Словень-
ску, а великый успіх мала і в Празі, де была 
присвячена праві памятці єдного із авторів 
кресеб - В. Їранкови. 

� В днях 11.-12. мая 2013 буде в Мукачевi на 
Підкарпатю 7. засіданя Світовой рады Ру-
синів (СРР). Там його членове будуть мімо 
іншого говорити о пропозіціях до передло-
женого Штатуту Світового конгресу Русинів 
(СКР), котрый членове рады доповнили уж 
на своїм 6. засіданю в Румунії. Найосновніша 

часть засіданя буде присвячена Програму 
XII. Світового конґресу Русинів, котрый буде 

якраз у Мукачеві 12. - 14. юла 2013 року. Го-
ворити ся буде і о технічных условіях про за-
безпечіня конґресу, як і о выступах окремых 
председів конґресовых комісій, котры засі-
дали в меджіконґресовім періоді. Конкретно, 
комісії про освіту, културу, выдавательске ді-
ятельство і інформованя, економічный роз-
вой, історію Русинів і Штатут Світового кон-
ґресу Русинів. Сучастьов засіданя СРР буде 
і 1. засіданя новоменованых редакторів-до-
писователів Голосу Русина - културно-беле-
трістічного часопису Русинів, выдавательом 
якого є якраз СКР. Окрем засіданя членове 
СРР будуть брати участь на Дні приятель-
ства з делеґаційов Пряшівского самосправ-
ного края і Закарпатьской областной рады, 
котре ся одбуде 11. мая 2013 на словеньско-
укарїньскій граніці у Вышнє Німецьке - Ужго-
род. 

� Од 20. до 26. мая ся буде у Свиднику 
одбывати першый Русиньскый фестівал. 
Главным цільом фестівалу културы Русинів 
Словеньска є обогатити участників о обычаї, 
културу як і русиньскый язык. Фетівал тако-
го характеру ся буде реалізовати в Свид-
нику першыраз і понукать богатый про-
ґрам, в котрім выступлять музычны ґрупы, 
професіоналны танечны і театралны тілеса. 
Сучастьов тыждень перебываючой акції бу-
дуть і выставкы умелецькых діл, фотоґрафії, 
презентація інтересных філмів, як і різны 
бісіды на тему русинства. Подля орґанізато-
рів - Русиньскый фестівал хоче быти акційов, 
котра наповнить тужбы і намагы Русинів на 
Словенську презентовати ся на цілоштатній 
уровни. В богатім проґрамі, котрый ся одбу-
де на свидницькім амфітеатрі, выступлять 
ПУЛЬС, М. Мачошкова, МСҐ Порачан, ФК 
Чарніца, ФК Маковица, ФК Хемлон, СҐ Ке-
чера ітд. На русиньскім фестівалі выступить 
і популарна Лучніца з премєровым про-
ґрамом Образы минулости. Главным орґа-
нізатором акції є Окресна орґанізація РОС 
у Свиднику із ґенералным спонзором Інґ. 
Міланом Мнягончаком. Орґанізаторы нам по-
твердили, же участь на фестівалі буде брати 
і презідент СР Іван Ґашпаровіч, як і председа 
ПСК П. Худік. 

З русиньского 
ріхліка

Спрацовала: С. Л. Фечова

▲ Ф. Віцо любить рецесії , єднов з них є і фото 
під таблов РОС, но не в Пряшові але в Братіс-
лаві.

ska, reprezentovaný z časti tými jednotlivcami 
a organizáciami, ktoré sa od Rusínskej obrody 
odklonili, nesúhlasili s jej postojmi a tiež inými 
- novými predstaviteľmi. Vývoj v národnostnom 
hnutí je pochopiteľný, nakoľko nemôžeme mať 
všetci na všetko rovnaký názor. Spoločné jed-
nania obidvoch spomínaných strán priniesli 
jeden konkrétny záver a síce, že každý je za 
spoluprácu, avšak nie v partnerskom systéme, 
ale vo svojom vlastnom. A tak pozývajú pred-
stavitelia Okrúhleho stola rusínske organizácie 
do svojej platformy a tie na oplátku pozývajú 
predstaviteľov OSRS do svojej. Samozrejme 
vzhľadom na doterajšie vzťahy je len ťažko 
predstaviteľné, že sa niekto dokáže podvoliť 
pravidlám tej druhej strany. Dôležité v tejto situ-
ácii je to, aby tieto dva prúdy i napriek mnohým 
rozdielnym názorom dokázali sa vzájomne pod-
poriť pri kľúčových otázkach, na ktorých majú 
spoločný záujem. Len takto sa môže pohnúť 
rusínske hnutie o čosi vpred.

A ako na to?
V prvom rade musia prestať osobné útoky 

prostredníctvom masmédií, ofi ciálnych zápisníc 
a uznesení, korešpondencie a pod. Je to základný 
predpoklad, aby sa úsilie sústredilo na tvorbu po-
trebných dokumentov a realizáciu mnohých akti-
vít. Nie je mysliteľné, aby sa aktivisti a organizácie 
oberali o čas a energiu pre nezmyselné hľadanie 
chýb toho druhého. Každý by mal v prvom rade 
riešiť a odstraňovať svoje chyby, zaoberať sa 
rozvojom a dokonaľovaním vlastných aktivít. A až 
v tejto fáze je nielen prípustný, ale aj potrebný sú-
boj. Nie však silných slov, ale ideí o smerovaní a 
hlavne výsledkov vykonanej práce.
Čo dodať na záver? 

Prajem predstaviteľom stálych rusínskych 
organizácií i predstaviteľom OSRS, aby sa im 
podarilo napĺňať stanovené ciele a aby tým 
prispeli k ďalšiemu rozvoju rusínskej národnost-
nej menšiny na Slovensku. Som presvedčený, 
že v rusínskom hnutí je dosť priestoru na to, aby 
vedľa seba dokázali účinne pôsobiť spomínané 
dva prúdy. Dokonca si dovolím tvrdiť, že pri ma-

ximálnej snahe o napĺňanie vytýčených cieľov 
a o vzájomné sa doplňovanie môžeme posunúť 
rozvoj rusínskej národnostnej menšiny o dimen-
ziu vyššie. A ak bude snaha úprimná, možno raz 
príde i k tomu, že z dvoch prúdov sa stane jeden, 
ale to si v súčasnosti žiada čas.

►s. 1: MÔJ POSTOJ
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Културно-медіалный сервіс Kultúrno-mediálny servis

9. 5. і 22. 5. 2013  o 19:00 на МС 
А. П. Чехов 
МЕДВІДЬ, СПРОСИНЫ
Режія: Марцел Шкрконь 
Єдноактовы комедії Медвідь, (1888) і 
Спросины (1889) А. П. Чехова ся часто 
уваджають як неодділна часть єдного пред-
ставителя. Зьєднує їх сполочна тема - од-
ношіня мужа і жены, котре ся формує через 
пережываня баналных і незмыселных ба-
рьєр, якы кулмінують взаємнов наклоннос-
тьов. Далшым сполочным і позітівным момен-
том тых двох пєс є сміх од зачатку до самого 
кінця, котрый тоты дві пєсы спроваджать по 
вшыткых професіоналных і аматерскых теа-
трах на цілім світі

15. 5. 2013 о 19:00 год. на ВС 
Фрідріх Дірренмат
АНГЕЛ ПРИХОДИТЬ ДО БАБІЛОНУ
Режія: Якуб Нвота
Ґротескна комедія єдного із найвызнамнішых 
швайчарьскых драматіків 20. стороча. Є глу-
боко сатірічным поглядом на одношіня меджі 
божскым і поземным світом. Є то гра о пара-
докснім недорозуміню меджі Господнім намі-
ром і його людьскым выповніньом на Землі. 
Гра выникла в 1953 році, але єй надчасовый 
обсяг є актуалный і в сучасности.

29.5.2013 о 19:00 год.  на МС 
Михаил Євґрафович Салтыков-Щедрин
О ДВОХ ҐЕНЕРАЛАХ 
(фантазія)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Вызначны артісты днесь уж старшой ґенера-
ції русиньского Театру Александра Духновіча 
в Пряшові – з герецьков бравуров їм прина-
лежачов і з легкостьов гусльовых віртуозів – 
перекрочують в тій інсценації выдуману лінію 
меджі реалнов фантазійов. Вітриком выдуму, 
ноншалантного нонсенсу, іронічной імаґінації, 
ніжного надгляду... 
В ролях Двох ґенералів увидите Василя 
Русиняка і Осифа Ткача, а як ґазда їм буде 
напомічный Евґен Либезнюк.

Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove, Mesto Prešov, Park 

kultúry a oddychu v Prešove a Rusínska obroda na Slovensku

Vážený/á/ vedúci/a/ folklórneho súboru, 

dovoľujeme si Vás pozvať na

IX. ROČNÍK FESTIVALU 

Uskutoční sa pri príležitosti 150. výročia Matice slovenskej a 1 150. výročia 

príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Podujatie sa koná 

v rámci Prešovského kultúrneho leta. Prehliadka FS sa uskutoční 27. júna 

2013 o 15. hod. na Pešej zóne v Prešove. Každý súbor má k dispozícii asi 8. 

min. vystúpenie. Harmonogram podujatia Vám pošleme dodatočne. Šatne sú 

zabezpečené v priestoroch MsÚ a v PKO. 

Vašu účasť prosíme potvrdiť (s počtom členov) do 16. júna 2013 písomne na 

adresu: MO MS, Jarková 2, Prešov alebo ROS, Župný dom, Slovenská 40, Prešov, 

prípadne na č. t. 0905/656377, 0918/176 804.

Zmena programu vyhradená.

V prípade nepriaznivého počasia podujatie sa uskutoční v  inom termíne. 

Dobrovoľné vstupné bude na podporu obnovy starého Solivaru v Prešove.

Mediálni partneri: Rádio Prešov a Info Rusín.

Za organizátorov podujatia:

PhDr. L. Matisko, predseda MO MS    V. Protivňak  za ROS

Tešíme sa na Vašu účasť.

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
(МАЙ 2013)

5. 5. 2013    НЕДІЛЯ
15.00 – 16.00   Музычны поздравы
6. 5. 2013    ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины
8. 5. 2013    СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Святочный проґрам
10. 5. 2013   ПЯТНІЦЯ 
19.30 – 20.00   Радіоновины
11. 5. 2013   СУБОТА
15.00 – 16.00   Музычны поздравы 
20.00 – 21.00   Радіо молодых
21.00 – 22.00   Радіомаґазін
22.00 – 22.30   Подобы жывота: С. Шковранова
22.30 – 23.00   Гітпарада русиньскых співанок, репріза
23.00 – 23.45   Бісіда кумів - репріза
23.45 – 24.00   Музычна релація
12. 5. 2013   НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45   Село грать співать і думу думать
19.45 – 20.00   Приповідка. Е. Костова: 
          Як то тоты мамы роблять
20.00 – 20.30   Музыка народности  
20.30 – 21.00   Літературна релація. Вольный як  
          пташок - репріза
21.00 – 22.00   Радіомаґазин - репріза 
22.00 – 22.30   Музыка народности - репріза 
22.30 – 23.30   Радіо молодых - репріза 
23.30 – 24.00   Музыка народности - репріза
13. 5. 2013   ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины
15. 5. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
17. 5. 2013   ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
20. 5. 2013   ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины
22. 5. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
24. 5. 2013   ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
25. 5. 2013   СУБОТА
15.00 – 16.00   Музычны поздравы 
20.00 – 21.00   Радіо молодых 
21.00 – 22.00   Радіомаґазін
22.00 – 22.30   Літ. релація. М. Мальцовска: Чудак
22.00 – 22.30   Музыка народности - репріза
22.30 – 23.30   Радіо грать, співать і думу думать -  
          репріза
23.30 – 24.00   Музычна релація
26. 5. 2013   НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45   Бісіда кумів
19.45 – 20.00   Приповідка. А. Мнягончакова:    
          Коцур Луцко
20.00 – 20.30   Гітпарада русиньскых співанок 
20.30 – 21.00   Подобы жывота. С. Шковранова,   
          репріза
21.00 – 22.00   Радіомаґазін, репріза
22.00 – 22.30   Музыка народности
22.30 – 23.30   Радіо молодых, репріза
23.30 – 24.00   Музыка народности - репріза 
27. 5. 2013   ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины
29. 5. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
31. 5. 2013   ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины

Проґрам Театру А. Духновіча на Май 2013

FOLKLÓRNY PREŠOV 2013

В переді герець Іґор Латта в ґротескній  ко-
медії  АНГЕЛ ПРИХОДИТЬ ДО БАБІЛОНУ.
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Сферы інтеркултурныSféry interkultúrne

Кошыцька МО РОС вєдно з русиньскым 
актівістом Інґ. Іваном Фріцькым зорґа-
нізовали стрічу Русинів і сімпатізантів 

з нагоды презентації уж четвертой книжкы 
Інґ. Івана Фріцького Од яри до зимы в ру-
синьскім селі Андрійова. Інтересна стріча 
з автором ся одбыла 14. апріля 2013 в Домі 
народностных меншын у Кошыцях. Споми-
нана книжка о звыках і традіціях в селі Андрі-
йова (в Бардійовскім окресі) вышла авторови 
в його режії як друге доповнене выданя в яну-
арі 2013. На святочній презентації книжкы 
были нелем Русины з Кошыць, але і жытелі 
села Андрійова на челі із старостков села 
Мґр. Міланов Ґерженійовов, котра в приговорі 
подяковала авторови за прекрасну пропаґа-

цію села Андрійова. Акція - споминаня і бісіда 
о богатых стародавных обычаях і прекрасных 
звыкых в Андрійовій, котры так жыво в книж-
ці описує автор - ся одбывала і в рамках 
културной акції „Кошыці - Европске главне 
місто културы 2013“. Авторску стрічу обога-
тила прекрасным співом і гров на акордеоні 
найкрасшых русиньскых співанок і Домініка 

Прочкова, співачка і штудентка русиньского 
языка на Пряшівскій Універзіті. При заверші-
ню стрітнутя пришли авторови поґратулова-
ти ку выданю книжкы наймолодшы членове 
шырокой родины як і його сімпатізанты. Стріт-
нутя было закінчене приятельсков бісідов при 
малім погощіню.

Перед Великодньом у четверь, котрый 
ся называть страстный, люде ідуть до 
церькви на вечурню, а в пятніцю пополу-

дню збирають ся коло церькви «на Плащані-
цю». У тот час ся служба служыть, а потім ся 
несе Плащаніця – священик несе Плащаніцю 
на руках, процесія обходить трираз церьков, 
а так Плащаніця носить ся до церькви. У церь-
кви вшыткы Плащаніцю цілують, співають 
церьковны співанкы, а по службі Божій ідуть 
домів ладити ся печі паскы. Ґаздыні ладять 
тісто на паску у пятніцю. Насіють до великого 
корыта біленькой мукы, а в мисці ся робить 
«причіна» - кладуть ся дріжджі, котры ся роз-
мішають з теплым молоком. Коли «причіна» 
накысне, дасть ся до корыта, де ся додає те-
пле молоко і яйця – з того уж місить ся тісто. 
Як тісто готове, корыто прикрывають чістов 
білов плахтов і лишають го, жебы «росло». Як 
тісто «наросне», десь по півночі ґаздыня за-
чінать робити з нього паскы. На каждій пасці 
робить ся хрестик. Паскы ся довго роблять, 
і за тот час ґазда розпалює пец. Теперь паскы 
уж печуть і в тепшах, даколи пекли в пецу без 
тепші, бо паскы были дость великы. Технолоґія 
пасок была така, што і за тыждень все были, 
як свіжы, не старіли. Робив ся і плетеный ко-
лач, котрый потім по посвячіню ґаздыні кла-
ли до оболака, жебы вшыткы віділи, якый 
красный. Тот колач быв у облаку аж до Воз-
несенія. На Вознесеніє колач ся їв з пареным 
молоком, а окрайці з нього ся давали худобі. 
Паска і колач ся пекли лем у суботу (рідко пе-
кли в четверь, но у пятніцю не слобідно печі). 
Окрем пасок, атрібутом русинського велико-
дного кошарика є шовдра, ковбаса (пикниця), 
печеный сыр і писанкы. (теперь уж святять 
і мало палінкы ці домашнього вина, но даколи 
ся тото не робило). Даґде писанкы мальовали 
«писанковы малярі» - жены, котры тото знали 
красно чінити. Но веце тото робила домашня 
челядь. Найвеце ся писанкам тішыли діти, бо 
дівочкы мали давати писанкы хлопцям, котры 
їх поливали. Із суботы на неділю ідуть до церь-
кви «на півночі» - так ся называть служба, ко-
тра ся служыть на саму північ. У тот час звоны 

не звонять, лем хлопці крутять «дыркало» - 
деревяный пристрой, котрый «дырчіть». Тот, 
хто не годен святити паску в неділю рано, 

святить «на північ». А в неділю рано вшытка 
челядь іде до церькви помолити ся і посвяти-
ти паскы. До Службы нихто не сміє їсти, лем 
малы діти і хвора челядь, кідь хоче. Великодна 
служба є довго, бо перше ся молять в церь-
кви, потім процесія трираз обходить церьков, 
а так священик святить паскы і вшытко, што 
є в кошариках. Колись давно паскы несли до 
церькви в міхах; пізніше у великых кошыках, де 
была ціла шовдра, величезна паска, ковбасы, 
писанкы і вшелияке їджіня. Кошык несли аж 
двоє. Теперь вшытко маленьке – і кошарикы, 
і пасочкы, і  шовдря лем мале – тото указує, 
якым стає мілкым жытя бідного Русина. Коли 
фамілія вертать ся домів, першый переступать 
поріг ґазда і каже: «Хрістос воскрес». За ним 
іде далша родина. Ґаздыня розкладать по та-
нірах їджіня, ґазда перехрестить паску ножом 
перед тым, як ся наріже, окрайці паскы одріже 
худобі, жебы была здрава, а як вшытко розкла-
дене по танірах, вшыткы ся молять і лем по мо-
литві сідають їсти. Даколи казали, же треба по 
іджіню і мало поспати, жебы куры не гребали 
грядкы і жебы додж не падав, як ся буде сіно 
косити і сушыти. По трапезі ґаздыня кропить 
свяченов водов хыжу і ціле обыстя – одганять 
нечість. Найвеселіше про діти і молодеж на-
стає на другый день, коли зачінать поливаня 
і дівоцьке висканя на ціле село. Вшыткы дівкы 
ходять мокры, а котра наймокріша, тота і най-
щастливіша, бо на ню хлопці найвеце позера-
ють. За поливаня дівкы мають давати хлопцям 
писанкы. Теперь уж і парфіном ся поливають, 
нелем водов. У южній части Підкарпатьского 
края даколи дівкы і хлопці ладили собі прутикы, 
з котрыма ходили по уліці і «били блыхы». Но 
теперь блых не є і уж з прутиками у нас не 
ходять. Як даколи, так і теперь вшыткы єден 
другому кланяють ся (здравкають) «Хрістос 
воскрес» і одповідають «Воістинно воскрес». 
Тихота і благодать панує у Русинів за вшыткы 
три дні свят. Потім наставають обычайны дны, 
і Русины зачінають думати на хліб насущный, 
на котрый чім дале, тым тяжше у нас зароби-
ти. Но як бы там не было, Великый день у нас 
остав Великым дньом!

„Од яри до зимы в русиньскім 
селі Андрійова“
Мґр. Івана Потічна

▲Автор Інґ. І.  Фріцькый ся пригварять участ-
никам акції на презентації його книжкы о селі 
Андрійова.

▲Четверта книжка з пера  Інґ. І. Фріцького Од 
яри до зимы в русиньскім селі Андрійова, котра 
є в обколесіню прекрасных букет, котрыма быв 
автор обдарованый. 

Як славлять 
Великдень 

підкарпатьскы 
Русины

Димитрій Поп, Ужгород

Час Великодня у підкарпатьскых Русинів 
зачінать великым постом (по русинськы 
«говіня»). Великый піст триме 40 днів,  да-
коли і веце (залежыть од того, на котрый 
день і місяць припадать Великдень). 
У говіня не мож їсти нелем мясо, моло-
ко і яйця, но і рыбу – лем пістне. Колись 
давно люде так і робили, но часы ся мі-
нять, теперь, коли ґаздівства у людей ско-
ро не є, бо орати і тримати худобу ся не 
оплатить, говіня твердо дотримують лем 
найвірнішы хрістіяне. Правда, у послідній 
тыждень перед Великодньом уж і атеісты 
лем пістне їдять.
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„Народив єм ся в ру-
синьскым селі Руська 
Волова. Спочатку єм 

мав україньску народность, че-
рез штудія на сердній і высокій 
школі єм мав народность сло-
веньску, а по 89 року русиньску. 
Цілый свій жывот присвячую про-
фесіоналному уміню, перешов 
єм веце як 30 штатів світа, мам 
комплетну родину, жену Людмілу 
і три дівкы: Луцію, Алену і Зуза-
ну. Теперь як щастливый пен-
зіста свій час присвячую главні 
родині, внучікам і выконостному 
шпорту в путьовій ціклістіці. Са-
мособов інтерсую ся о жывот Ру-
синів. Стрічам ся з приятелями, 
моїма краянами ту в Братіславі. 
Усопша пані М. Мальцовска на-
писала інтересну книжку - Під 
русиньскым небом, котра ся мі 
барз полюбила, бо там описує 
оправдивый жывот нашых мате-
рей, як і жывот векшыны Русинів, 
нашых родічів, прародічів, як они 
тяжко жыли і путовали по світі за 
роботов“, говорить Я. Піпта.
Інтересностьов суть і штудія Я. 

Піпту, котры абсолвовав: в 1971-
72 р. Театральный інштітут Кар-

пенка Карого в Києві, одбор те-
атрална режія, в 1975-79 р. ГФ 
ВШМУ Братіслава, одбор флау-
та, в 1984 р. йому быв уділеный 
Діріґентьскый цертіфікат Освітнім 
уставом в Братіславі а в 2000-03 
абсолвовав штудії на Трнавскій 
універзіті, Теолоґічній факул-
ті Універзіту третього віку, де 
здобыв тыж здобыв цертіфікат. 
Я. Піпта, мімо професіоналной 
умелецькой области, де ся анґа-
жує з цілов родинов переважно 
через історічну музыку, ся по-

дарило награти професіоналный 
документ о своїм ріднім краю 
(режія М. Єжік). Цінный документ 
узрів світло світа під назвов При-
йдите поклоним ся, як і За тай-
ностьов велькоморавскых співів 
і іншы дорогоцінность старосла-
вяньского церьковного обряду. 

Я. Піпта быв в 1981 р. осно-
вательом коморного музычного 
колектіву MUSA LUDENS, котрый 
успішно діє доднесь і котрый 
ожывлює музычны і літературны 
памяток словенськой і европской 
провінції од час Великой Моравы 
через ґотіку аж по нескору ре-
несанцію. Репертоар творять 
обьявлены записы з унікатных 
збірок, як і музыка многых 
анонімных авторів (9.- 17. ст.). Ко-
лектів MUSA LUDENS ся презен-
товав дома і за гнаніцями, напр. 

в Австралії, Канаді, Портуґалску, 
Голандьску, США, Анґліцьку ітд. 
і творили го абсолвенты конзер-
ваторій i ВШМУ. Я. Піпта із сво-
йов ґрупов актівні сполупрацує із 
словеньсков телевізійов, мать на 
своїм конті вызначны філмовы 
реалізації напр.: Під сонцом, під 

небом, Музыка давных сторіч ітд. 
Награв множество розгласовых 
релацій, його музыка была зхос-
нована у філмах: Справодли-
вость, Перстені про даму ітд. 
Выдав 5 ЦД і 2 відеоказеты.
Выдавательска актівность:
Я. Піпта є актівный 

і у выдавательской актівности, 
доказом чого суть: Прийдите по-
клоним ся (образова молитва 
в деревяных храмах выходного 
Словеньска, переважно там, де 
жыють Русины), ДВД, ЦД, МҐ. Я. 

Піпта быв і выдавательом книжкы 
М. Мальцовской - Під русиньскым 
небом.

... „в першім ряді іде о міць 
і пінязі...“

„В минулости як і теперь ся 
стрічам з многыма Русинами 
в Братіславі а познам і дакілько 
актівных людей в русиньскім русі 
з пряшівского краю, тішу ся із їх 
успіхів, но даколи ня знепокою-
ють різны статі публікованы по 
інтернетах, бо суть подля мене 
тенденчны і писаны з єдного 
боку. Зато мі даколи не є ясно, 
де ся властні уберать русиньскый 
рух на Словеньску. А зато, же по-
знам і докотрых актерів статей, 
так собі думам, же їм іде в першім 
ряді о міць і пінязі. Но быв бы єм 
радый, кебы єм познав одповідь 
на публікованы споры. Русины 
были все бойовны, незломны, 
хоць не жыли в легкых добах, но 
жыли во вірі в Господа і традіцій 
свого народа, зато пережыли 
такы довгы стороча. 

Кідь собі задате на інтернеті 
слово Русин, найдете одпо-
відь, же то є Українець... 
О русиньскый рух ся барз інтер-

есую. Іщі теперь собі памятам на 
перше поновемброве стрітнутя Ру-
синьской оброды в Бардійовскых 
купелях, де єм своїм мікробусом 
віз братіславкых Русинів. Мину-
лого року єм быв на презентації 
книгы од двох авторів о Русинах, 
котра ся одбывала на братіслав-
кім граді і котра была орґанізована 
Словеньскым народным музейом. 
На акції мали вшыткы можны 
приговоры, лем не Русины, котры 
мімо іншого повіли (докінця і сам 
куратор выставы), же кідь собі 
задате на інтернеті слово Русин, 
найдете одповідь, же є то Украї-
нець. Многы сьме ся знехучены 
з ,,русиньской“ репрезентації по-
брали домів смутны. Кідь єм ся 
на марґо того высловив, было мі 
повіджено: „Кідь ся ті то не любить 
так то зорґанізуй ліпше“.

А што занчіть про Я. Піпту ру-
синство?
Кідь єм быв малый хлопець на 

селі а потім і в Кошыцях на шту-
діях, атмосфера про русинство 
не была выгодна. Каждый з нас 
ся сміяв, а тогды єм ся хвіля-
ми і ганьбив зато, же єм Русин. 
В 1968 р. нас учітель словень-
ского языка на Конзерваторію 
перегварив, жебы сьме собі 
з україньской народности запи-
сали словенську. В далшым моїм 
жывоті єм ся небарз із Русинами 
стрічав, аж в старшім віку пришла 
вызва і з Українця і Совака ся 
став Русин. А теперь кідь дахто 

РУСИНЬСКЫ ОСОБНОСТИ

Мґр. арт. Ян ПІПТА
В днешнім выданю Інфо Русина, в рамках рубрікы русиньскы 
особности, вам представиме конателя Музычной сполочности 
PIP-ART s. r. o., концертного умелця і умелецького шефа коморно-
го колектіву історічной музыкы MUSA LUDENS в Братіславі – Мґр. 
арт. Яна Піпту. То є в короткости характерістіка гордого Русина 
походжіньoм із Руськой Воловой, убляньской долины в окресі 
Снина, котрый і наперек тому, же перешов многы штаты світа, на 
своє русинство не забывать. А комунікація з ним была про мене 
велика честь, бо праві він (хоць не любить медіалізацію), може 
быти про вшыткых великым прикладом того, же ани велика сла-
ва ці далекый світ нам не може взяти тото своє родне, русиньске.

С. Лисінова, Фото: архів Я. Піпты

▲Фото із концертного турне на острові Гвар  у Хорватьску. Ян Піпта на фото другый зліва. 
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неґатівні повість дашто на Русинів, не філозо-
фую з ним, але му рівно повім: теперь сьме ту 
мы двоє, а повіч мі чом собі думаш, же ты єсь 
ліпшый як я? А скоро каждый одповість: „Але 
ты єсь іншый!“ А я гварю: я єм тіпічный пред-
ставитель Русинів, бо мам вшыткы атрібуты 
русинства: мам походжіня русиньске, мої 
предкы были Русины і я сам єм Русин. То, же 
не мам русиньску школу є мінус і не можу то 
уж змінити. Не буду ся до грудей бити, же я єм 
Русин, але свойов роботов і способом жывота 
гварю, же такы суть Русины і я єден з них.

Якы суть подля Я. Піпты візії русиньско-
го руху до будучности?
Наперек многым проблемам і спорам, 

звадам найвеце про фінанції, в русиньскій 

комуніті віджу наш рух позітівно. Ведь і в Бра-
тіславі є вельо добрых Русинів, котры ся не 
ганьблять за свій русиньскый род, но інтерес-
ностьов є, же праві на нашых селах ся многы 
чудовали, же як то же єм не забыл свою ма-
териньску бісіду...

А наконець інтересна філозофія i жела-
ня Я. Піпты:
Господь на небесах мені і моїй родині 

дожычів цалком добрый жывот, в роботі 
сьме здобыли веце як мы думали, не потре-
буєме од никого нич просити як матеріално 
так і фінанчно. Із женов хочеме дожыти ста-
робу в покою. Но наперек тому ня мерзить, 
кідь віджу неправости і выужываня нашых 
худобных Русинів на выході Словеньска. 
Моїм сном є іщі выбудовати в Братісла-
ві такый оріґіналный Русиньскый станок, 
котрый бы ся называв русиньскый двір або 
русиньске село. Мав бы то быти обьєкт, 
де буде комплетный русиньскый сервіс 
- русиньске їдло, русиньска музыка, де 
будуть жрідла о історії і сучасности Руси-
нів, но а самособов жебы ся там подавало 
пиво Шаріш. Там бы собі могли фолклорны 
колектівы пробовати свої проґрамы, были 
бы там канцеларії а може і русиньске уквар-
тельованя.

PONUKA
Ponúkame historicky prvý 
dvojjazyčný prekladový Slo-
vensko-rusínsky slovník  od 
autora doc. PhDr. Juraja Paň-
ka, Csc. (I. časť A - O). Tento 
slovník predstavuje významný 
medzník v  histórii slovensko-
-rusínskych kultúrno-spolo-
čenských stykov. Jeho obsah 
tvorí 890 strán. Okrem slov-
níkovej časti je v slovníku roz-
pracovaná slovotvorba a mor-
fológia. 

Slovník si môžete objednať 
na email adrese: rusinska.ob-
roda@kryha.sk, alebo na tel. 
čísle: 051/7722889, každý 
pracovný deň v čase od 13:00 
– 17:00 hod. Predkladaný slo-
vensko-rusínsky slovník je 
priam hrdinský počin v rusín-
skej jazykovede. 

ХАРІТАТІВНА АКТІВНОСТЬ:
Цінностьов в днешній добі є і факт, же Я. Піпта із свойов ґрупов орґанізує і різны 

бенефічны концерты, фінанчні помагать і хрістіяньскым інштітуціям, здравотным заряджі-
ням, школству ітд. Так само помагать худобным і штудентам, главні з Пряшівского краю 
в їх штудіях у Братіславі і в Пряшові.

ОЦІНІНЯ Я. ПІПТЫ:
1986 р. Честне узнаня Словконцерту за інтерпретацію, 1993 р. Верейне узнаня за 

заслугы і розвиток Девіна - Девіньскый златый бык, 1994 р. Девіньскый златый іґріць од 
Сполку старославного Девіна, 1997 р. Оцініня Влады СР за репрезентацію словеньской 
културы за граніцями СР, як і много іншых похвал і діпломів.

▲Ян Піпта із женов  Людмілов, котра мать 
так само як він тітул: Мґр. арт. із котров вєдно 
професіоналні присвячують цілый свій жывот 
уміню.

▲Ян Піпта із свойов великов любвов-біціґльом, на котрім бере участь і на різных професіоналных 
конкурзах.
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Чом собі Юлка Прібулова выбрала на-
учну роботу праві о РОС?

„Бо єм Русинка (як моя мати). 
Выбрала єм собі РОС праві зато, бо собі 
думам, же нихто з притомных ани не поду-
мав, же русиньскый язык є кодіфікованый, 
же єствує даякый Музей русиньской 
културы, різны русиньскы книжкы, слов-
ник, же Русины суть така міцна комуніта 
і же екзістує таке обчаньске здружіня як 
РОС, котре ся такым множеством актівіт 
споєных з Русинами заподівать. Ішло мі 
главні о то, жебы єм нелем РОС, але ціл-
ково русиньску народностну меншыну 
вецей пропаґовала а думам, же ся то і на-
повнило“. 

З роботы Ю. Прібуловой выбераме:
„Цільом роботы Штудентьской научной 

актівіты буде на аплікачнім прикладі об-
чаньского здружіня РОС оцінити актівности 
незісковой орґанізації і єй принос про місто 
Пряшів. РОС свою актівность до сучаснос-
ти орєнтовала на: кодіфікацію русиньского 
языка, заведжіня русиньского языка до на-
родностно-етнічного высыланя в розгласі 
і телевізії, выник Музея русиньской културы, 
Інштітуту русиньского языка і културы (ПУ), 
выдаваня періодічной і неперіодічной пресы, 
орґанізованя културных, сполоченьскых і 
научных акцій, як і шыріня народного усві-
домліня. Главным цільом того обчаньского 
здружіня є розвивати културу Русинів на 
Словеньску і презентовати єй на културно-
сполоченьскых акціях на дома і в загранічу. 
Русины в сучасности творять 0,6% жытелів 
Словеньска. І на тім чіслі мать поділ РОС, 
бо в 2011 р. при зрахованю жытельства, 
РОС ініціовала різны културны акції по селах 
на выходнім Словеньску, вытворила різны 
пропаґачны матеріалы, котрыма ся при-
гваряли людям різны русиньскы особности, 
котры ся ку Русинам голосять. Так само ро-
била выразну актівну кампань через медія 
і білборды вывішены попри дорогах першой 
класы. 

Принос сполупраці РОС про місто Пря-
шів.
Шефредакторка Інфо Русина Сілвіа Ли-

сінова означіла сполупрацу з містом Пря-
шів за барз промтну, коректну і на добрій 
уровни. Місто Пряшів означіла як мулті-
културне, бо окрем русиньской народнос-

ти ту выразні діє україньска і ромска на-
родность. Заступліня самосправы є собі 
того відоме і зато ся снажыть о співпра-
цу. Хоць РОС місто Пряшів не підпорує 
высокыма фінанціями, фурт собі то до-
кажуть выкомпензовати в рамках мож-
ностей. В рамках традічных тыжденных 
Днів міста Пряшів, котры ся каждорічно 
орґанізують в центрі Пряшова, де была 
минулого року презентована і русиньска 
култура - ціле пообідя было присвяче-
не русиньскым фолклорным колектівам 
і русиньскым професіоналным тілесам. 
Тым ся подарило іщі вецей звідітельнити 
і спропаґовати русиньску културу жытелям 
міста. Підпредседа РОС Інґ. Мартін Караш 
означів сполупрацу самосправы з третім 
сектором за выгодну з обох боків. РОС 
ся просто мусить фурт снажыти ословити 
і сполупрацовати з партнерами – главно 
там, де суть містны орґанізації, здружі-
ня і там, де реалізують свої акції. І місто 
або село мать ужыток із сполупраці з ор-
ґанізаційов, а то у формі орґанізованя 
і реалізації културных, сполоченьскых 
ці научных акцій. Найвекшым приносом 

РОС про містну самосправу є, же Пряшів 
ся став абсолутным центром русиньской 
културы в рамках Словеньска. Наконець 
треба повісти, же РОС ся заподівать акті-
вітами, котрыма ся штат ани самосправа 
не заподівають. РОС за час свого 23-річ-
ного єствованя вытворила на Словеньску 
можности розвоя народа без властного 
штату. Народа, котрый быв барз часто 
спаяный з україньсков меншынов. Можеме 
сконштатовати, же сполупраца міста Пря-
шів із РОС є великым приносом главні про 
вшыткых тых, котры ся ку тій народности 
голосять. Віриме, же змысел, цілі і єство-
ваня РОС ся будуть наповняти і надале. 
Актівность того здружіня і його позітівна 
сполупраца з містом Пряшів бы ся могла 
стати прикладнов і про іншы ОЗ, котры 
своє діятельство орєнтують нелем на ро-
боту з народностныма меншынами, але 
і на іншу културно-сполоченьску сферу.“

Про інтерес іщі в короткости о Юлії Прі-
буловій: 
Народила ся в Старій Любовні, єй 

мати є Русинка - Камюнчанка і она ся 
ньов чує. Отець є Словак - Пряшівчан 
і жыють у Пряшові. Но одмаленка че-
рез вікенды і вакації перебывала в Ка-
мюнці при бабі і дідови, при їх цілій 
великій родині, де здобыла позітівне 
одношіня ку Русинам. Ю. Прібулова 
є теперь штудентков на Універзіті 
Матєя Белы, одбор Реґіональный 
розвой і верейна справа в Баньскій 
Быстріці. Ку єй успіху єй редакція 
Інфо Русин седечно ґратулує і дякує 
за пропаґацію русинства. 

Штудентка заінтересовала 
з научнов роботов о РОС

С. Лисінова, фото архів Ю. Прібуловой 

На Універзіті Матея Белы в Баньскій Быцтріці ся одбывав конкруз під назвов Штуденть-
ска научна актівіта, де молода штудентка Юлія Прібулова з Пряшова одпрезентовала 
научну роботу, до котрой як аплікачный приклад зволила ОЗ Русиньску оброду на 
Словеньску (РОС). „Моя робота на тему: Актівность незісковых орґанізацій і їх принос 
про місто Пряшів, притомных заінтересовала, бо скінчіла єм на 3. місці, што є про мене 
барз цінне. Тото єм абсолутні не чекала. Лем так про інтерес додавам, же в пороті быв і 
вызначный професор з Мадярьска“, повіла на марґо свого успіху Юлія і додала: „часть 
із той роботы хочу схосновати і в бакаларьскій роботі, де окрем РОС присвячу місце 
і далшым двом незісковкым орґанізаціям в Пряшові“. 

▲Штудентка Юлка Прiбулова.

▲Штудентка (зліва) Юлка Прiбулова, котра 
здобыла із научнов роботов о РОС цінне третє 
місце. 
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Написали стье нам Napísali ste nám

По 2. світовій войні ся в русиньскім регіо-
ні жыло барз бідно. Згоріты домы, гос-
подарства... Не были школы, културны 

домы ці здравотны центра. Цілый бідный 
регіон окресів Гуменне, Снина i Меджілабір-
ці быв заміряный на обрабляня землі. І люде 
на селах ся трапили, жебы доробити хліб 
на обжыву. Многы одходили за роботов до 
Чех на Судеты, де діставали землю і домы 
по выселеных Німцях, дакотры до заводів 
або Шумавскых лісів. Наслідкы войны ся 
помаленькы зачали направляти. Будовали 
ся заводы, взникало нове дружстевне поль-
ногосподарство ітд. Тым росла жывотна уро-
вень і култура. 
Велику роль в културно-освітній роботі зо-

грала і Вігорлатьска звіздарень в Гуменнім, 
котра кінцьом 2012 року ославила 60 років 
плодной роботы. З той нагоды хочу нашым 
чітателям приближыт єй історію, успіхы 
і проблемы. Перед єй взником быв в Гуменнім 
(при домі освіты) заснованый астрономічный 
кружок - Містный одбор Штефаніковой астро-
номічной сполочности в Гуменнім, якый мав 
21 дорослых членів. Кружок мав свій выбор 
на челі з Яном Оченашом і быв основов про 
заложіня звіздарні з датумом 1. октобра 1952. 
По Пряшівскій то была друга народна звізда-
рень на Словенску, хоць в Чехах уж было 
невроком. Звіздарень зачала свою роботу 
в просторах будовы ОНВ. Мала пожыченый 

астрономічный далекогляд і малый глядач 
комет. Веджіньом звіздарні быв повіреный Ян 
Оченаш, робітник ОНВ в Гуменнім, котрый то 

робив добровольні попри своїй роботі. Были 
проблемы з просторaми на позорованя (дало 
ся позерати лем через облакы на югозапад). 
Аж в 1957 зачало світати на ліпшы часы. 

ОНВ вырішыло зробити про звіздарень над-
ставбу на будові ОНВ. Роботы з надставбов 
і куполов ся тягали, конштрукція куполы была 
додана аж 18. новембра 1959. По заверші-
ню роботы на надставбі і споїньом окресів 
Гуменне, Снина і Меджілабірці до єдного, 
канцеларні про звіздарень были приділены 
іншій організації. Про звіздарень остала лем 
тмава комора і купола. Тогдышній діректор 
Ян Оченаш протестовав на різных місцях 
але дарьмо. 1. юла 1960 р. дістав выповідь 
і одышов до пензії. На його місце наступив 
Коломан Берениі, якый по школах закладав 
і вів астрономічны кружкы, робив бісіды і по-
зорованя з переносныма далекоглядми. Быв 
знамый як звіздарь. Указовав людям Місяц 
і т. п., аж до 1974, коли одышов на пензію. 
Нова етапа в історії звіздарні зачала прихо-
дом за діректора учітеля Михала Гавріляка, 
котрый пожадав ОНВ о фінанції на оправу 
куполы і нашов організацію на єй оправу (Ае-
роклуб летіско Каменіца над Цірохов, в якій 
быв членом). Зачатком септембра были 
вшыткы роботы на реконштрукції звіздарні 
завершены. Техніци з Гурбанова привезли 
статів, монтаж і далекогляды, якы намонто-
вали до куполы, котра была 24. септембра 
1975 славностні дана до ужываня шырокій 
громаді. Од того часу ся астрономічне позо-
рованя обєктів звіздовых небес реалізовали 
і з куполы.

Красный і смутый документ „... із 
нивыдкы“ накрутила Івана Лемпельова. 
Єй родина може походила з Русько-

го, там были Лемпельовы. Чом треба о тім 
писати? Бо ліквідація мінімално шестьох 
сел (сниньского окресу, де ся находить 
водна преграда Старина) была збыточна. 
Велыкый жаль мі села Старина, котре было 
зо вшыткых зліквідованых сел найвекше. Но 
лем она єдна є затоплена. Далшы валалы 
могли зістати, бо в Стащіні ся поставила 
така чістічка воды, же люде у своїх обыстях 
могли зістати. Як гварить пані Лемпельо-
ва в документі, звірі там можуть быти, но 
нашы люде ні. Думам, же тогдышні предсе-
дове сельскых урядів ся мали своїх людей 
застати і свої села захранити. Теперь ся 
рыхтують поставити преграду коло далшого 
русиньского села Тихый Потік в сабіновскім 
окресі. Уж є то готове діло. Зась на землях 
нашых людей, котрым колись в 50-х роках 
зліквідовали села і взяли землі і лісы про 
воєнькый простор Яворина (близко Левочі – 
Блажовска долина). Намісто хоснованя там 
зрядили хранену область. Теперь ся їм і тото 
відить мало, хотять поставити водну прегра-
ду про пряшівскый і сабіновскый окрес. Но 
воды там тече достаток і без преграды. Лем 
Водогосподарьскый подник в Кошыцях то не 
хоче признати, бо треба зась меґаломаньску 
ставбу, жебы хтось на тім добрі заробив. 
А нашых людей ся зась нихто не буде про-
сити, ці хотятъ, жебы на їх землях поставили 
преграду. Можеме тому забранити?...

Походжу із Снины, но моя мамка была із 
Звалы і ціле дітинство, главні через вакації, 
єм выростала в Звалі, рідше єм ходила до 
Осадного, выдкы походить мій нянько. Но 
звальскый дідо з бабов были векшы ґаздове, 
было там фурт веце роботы на полю. Кідь єм 
была векша, робили сьме вшыткы на полю, 
сестерніца Маня, братранець Іґор, моя мам-
ка, нанько, котрого кличу апо (так хотіла баба 
Стебілова, жебы сьме го зо сестров Наташов 
кликали, бо так ся єй віділо, же то є веце по 
паньскы, або по мадярьскы, но кідь му повім 
апко, так то уж є веце по нашому, гейже?), 
тета Аньца, уйко Юрко, муж теты Аньці. Гей, 
вшыткы сьме робили в Звалі на нашім полю: 
дівчата і жены грабали сіно, вязали поверес-
ла а потім снопы пшеніці, хлопи косили траву 
і пшеніцю, пізніше нашы купили косачку. Зер-
но сьме молотили на машыні, котра ходила 
по цілім валалі і молотила каждому зерно, так 
вєдно сьме в Звалі колись жыли. А на Велик-

день як было весело, дівчата ся не крыли пе-
ред хлопцями, кідь їх шмарили до потічка, смі-
яли ся із того, перезлекли ся до сухого шматя, 
жебы їх зась міг поляти ведром далшый па-
робок. Сіно ся звозило на возах далеко спід 
Бескіда, од польской граніці, там далеко сьме 
выганяли коровы, бо ближе при валалі ся 
трава косила на сіно і росла пшеніца, татар-
ка, лен або мак... Вельо далшой роботы было 
треба поробити і помочі родині мойой теты 
Аньці, маминой сестры, котра зістала жыти 
в родічовскій хыжі з дідом. Дружство ся там 
в горах заложыло аж в 1974 р. В 1977 р. єм 
пішла до Баньской Щавніці, де єм зматурова-
ла на ґінназії, приправі на штудіюм в заграні-
чу. Од 1978 до 1983 р. єм штудовала в Києв-
скій штатній універзіті і тогды Звалу і далшых 
шість сел зачали приправляти на ліквідацію. 
Дідо вмер перед моїм одходом до Києва, 
баба вмерла в 1982 р., нащастя ся не дожыли 
выселіня і збуряня їх хыжы, як і цілого села. 
Кідь Звалу в 1984 р. зрівнали із земльов, не 
была єм там цілы рокы. Першый раз єм ся 
там одважыла піти перед двома роками в літі, 
в 2011 р. Із моїм мужом, сестерніцьов Маньов 
і єй мужом Іваном, котрый походить з Русько-
го і єден з орґанізаторів стріч родаків з Русь-
кого. Першый раз єм в 2011 р. была в Звалі, 
котрой не є. Назберали сьме дакус яфор і гри-
бів. Яфоры ростуть дотеперь на звальскых 
і рущаньскых луках, но овельо менше як дако-
ли, бо лукы зарастають стромами. Де стояла 
наша хыжа бы не было знати, кебы мі Маня 
невказала старый верьх і черешню з нашого 
саду. Напроти нашой хыжы была ґараж про 
автобусы і кус бетону там іщі зістало... Як 
кебы ниґда Звалы не было! Цілы стороча там 
стояла а теперь вшытко заросло буряном або 
стромами. Чом і церьковкы коло цінтарів му-
сили вышмарити до люфту? Холем мертвых 
могли охабити на покою...

Iсторія Вігорлать-
ской звіздарні 
в Гуменнім

Михал Гавріляк 

▲Історічне фото з верейного  позорованя  Сон-
ця  на  намістю в Гуменнім. 

Красный i смутный 
документ
Люба Кральова

▲На фото С. Лисіновой, погляд на водну програ-
ду Старина, за жертву котрой было затоплено 7 
русиньскых сел. 
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Успіхы молодых Úspechy mladých

Реґіон Земплін
Перше реґіоналне коло было 

уж традічні на Земпліні, котре 
РОС зреалізовала в сполупраці 
з Вігорлатьскым освітнім цен-
тром в Гуменнім. В терміні земп-
ліньского завершіня конкурзу ся 
приголосило в катеґорії дітьскых 
співацькых ґруп 5 колектівів, в ка-
теґорії соло, дуо, тріо - 85 дітьскых 
співаків, з того 73 дівчат і 12 хлоп-
ців, а то із 30 школ і 35 дорослых 
співаків. Дорослых співаків у тім 
році до того часу лем евідуєме, бо 
є предпоклад, же фінанції на фес-
тівал Співы мого роду будуть зно-
ва скорочены, што значіть, же до-
росла часть, так як і минулім році, 
ся не одбуде. На Земпліні надійны 
співацькы таленты оціньовала по-
рота в зложіню ПеадДр. М. Кобе-
лак, Пгд. – одбор школства ПСК, 
Ю. Тімко – музыкант, бывшый 
діректор ЗУШ в Снині і Л. Бураш 
– діректор приватной ЗУШ в Ми-
халівцях і ведучій ЛМ ФК Земп-
лін Михалівці. Порота вырішыла, 
же за реґіон Земплін на фестівал 
русиньской народной співанкы 
Співы мого роду поступують: 
П. Беньова, ОШ Духновічо-

ва, Меджілабірці, Д. Зятік, ОШ 
Коменьского, Меджілабірці, Р. 
Ясикова, З. Сірікова, В. Ясенко-
ва, Г. Шіртова, ОШ Радвань над 
Лабірцьом, В. Панчакова, ОШ 
Чабины, А. Євчакова, ОШ Вра-

нов над Топльов, А. Новакова, 
ОШ Іновці, К. Марчакова, ОШ 
Уліч, М. Вайдова, ОШ Кленова, 
А. Дюрі, ОШ Стащін, В. Ґіньова, 
Р. Єлова, ОШ Коменьского, Сни-
на, Т. Шімонова, ЗУШ Снина, Ш. 

Ондіцова, М. Каращакова, ЦСШ 
Снина, Л. Фалаткова, ОШ Кош-
ківці, А. Шкубова, Т. Онткова, 
ОШ Модра над. Цір., Т. Лацова, 
А. Боґданова, С. Куніцька, ОШ 
ул. Лесна, Гуменне, Т. Волохо-
ва, Я. Крачаньска, Б. Білецьова, 

ОШ Лаборецька, Гуменне, Д. 
Янкова, З. Пчолова, СЗУШ Ми-
халівці, К. Капральова, В. Ста-
нова, ДФК Вігорлат Снина. 

Реґіон Шаріш 
19. 4. 2013 в Жупнім домі в Пря-

шові ся одбыв другый реґіоналный 
конкурз на Співы мого роду про 

реґіон Шаріш. На конкурзі было 
18 співаків, а то 5 з окресу Сабі-
нов, 8 з окресу Пряшів, 2 з окресу 
Бардейов і 3 з окресу Стара Лю-
бовня, з того 6 дітей і 12 молодых 
учасників в катеґорії дорослых. 
Поклону собі заслужать співачкы 
з Великого Липника, старолю-
бовнньского окресу, котры про 
штудійны причіны не могли быти 
на конкурзі про реґіон Спіш в Ста-
рій Любовнї, зато міряли дорогу 
до Пряшова. Вшыткы учасници 
были на споминанім конкурзі на 
властны тровы. Одборна порота 
в зложіню Доц. В. Марушін, АртД. 
– діректор ПУЛЬС в Пряшові, Ю. 
Тімко і М. Кереканіч – працовник 
Вігорлатьского освітнього цен-
тра в Гуменнім вырішыла, же на 
Співы мого роду за реґіон Шаріш 
поступують: А. Гріцікова, П. Кул-
пова, Б. Ілящікова, Л. Гріцікова 
і Н. Чаракова з Тихого Потока, 
Д. Новотна, Ю. Павловічова, 

Д. Сендеракова, З. Комова, Н. 
Міженкова, К. Міженкова, Д. 
Томчова, А. Яворска – із ОУШ 
М. Мойзеса в Пряшові - ФК Ша-
ріш, П. Шуркала, М. Шуркалова 
– Бехерів, К. Єрембіньска, М. 
Каміньска і М. Мамріллова – В. 
Липник (окрес Стара Любовня). 

Реґіон Спіш 
26. 4. 2013 РОС в сполу-

праці з Любовняньскым освіт-
нім центром в Старій Любовні 
і Вігорлатьскым освітнім цен-
тром в Гуменнім зорґанізовали 3. 
выберовый конкурз на Співы... про 
реґіон Спіш. Ту пришло на конкурз 
24 співаків з окресу Стара Любов-
ня і зазвучало 36 співанок. Од-
борна порота в зложіню Ю. Тімко, 
Мґр. М. Кереканіч і член ВВ РОС, 
як і председа СФРМ Інґ. М. Караш 
вырішыла, же на Співы мого роду 
за реґіон Спіш поступують: А. Ті-

мочкова, Т. Мікітова і Л. Дуфала, 
ОШ Орлов, А. Галадейова, Д. 
Валько, ОШ Якубяны, А. Соко-
лякова, ОШ Камюнка, Б. Філіч-
кова, Я. Філічко, ОШ Ш. Ястра-
бє, Ю. Шкварова і Н. Шкварова, 
Камюнка, М. Смрекова, К. Дуфа-
лова, І. Шімова, Л. Прібішова, Я. 
Мачуґа і М. Мачуґа, Якубяны. 
Вшыткым сердечно ґратулуєме. 

Біланція выберовых кол: 
Выберовых кол ся цілково 

зучастнило 159 співаків, з тото 
104 дітей з 30 ОШ і 55 дорослых, 
цалкoм з 41 міст і сел. На конкурзі 
одзвучало 294 русиньскых спі-
ванок за допроводу 26 акордео-
ністів. До конкурзу ся запоїло 43 
родічів і педаґоґів. З русиньскых 
орґанізацій на конкурзі партіці-
повали 4 - Русиньска оброда на 
Словеньску, Общество св. Й. 
Крестителя, Молоды Русины і Ру-
синьске зауймове здружіня. 

Успішны Реґіоналны кола акції - Співы мого роду
Русиньска оброда на Словеньску (РОС) як єдина орґанізаця реалізує сістемовы поступовы конкурзы про 
діти і дорослых, через котры ся намагать найти новы таленты, дати простор на реалізацію способным 
русиньскым умелцям і пропаґовати русиньску културу нелем меджі русиньскым жытельством, але і меджі 
майорітным народом і іншыма народностями. Єднов з тых акцій є і цілословеньскый фестівал русинь-
ского співу під назвов Співы мого роду, через котрый было обьявленых вельо русиньскых талентів, як 
напр. і Терезія Мандзакова, фіналістка співацького конкурзу СУПЕРСТАР, внучка члена РОС - Юрая Тімка, 
бывшого діректора ЗУШ у Снині і частого члена пороты даного конкурзу. Того року уж по 12 раз орґані-
зує РОС тот популарный конкурз, хоць іщі дотеперь не знаме, як нам „нашы урядовладны функціонарі“ 
в тім році наділили фінанції (мин. р. нам зліквідовали дорослу часть фестівалу і такым способом вказа-
ли своє одношіня ку русиньскій културі). Но і так без фінанчной забезпекы сьме приступили ку реалізації 
реґіоналных выберовых кол. В них ся укажуть і выслідкы актівностей окремых русиньскых орґанізацій, є то 
властні такый малый авдіт серьйозности, підпоры і роботы.

М. Кереканіч, М. Шуркалова, фото – слф – 

▲Тогорічны участникы реґіоналного конкурзу Співы мого роду у Пряшові. 
Співачкы з Мґр. Л. Джуґановов, старостков села Т. Потік, котры пришли 
на конкурз з Т. Потока.

▲Завершална сцена конкурзу Співы мого роду із 2009 p. y  Пряшові.
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В пятніцю 15. марца 2013 
в його роднім селі Ладоми-
рова, в православнім храмі, 

ся одбыла міла славность, котру 
зорґанізовало Братство право-
славной молодежі на Словеньску 
і Православне церькевне село. 
Тота акція была присвячена юбі-
лею смерти Владыкы ЛАВРА. 
На знак почливости памяткы на-
шого родака і членів Братства, 
помершых і похованых в селі або 

далеко од нього, пришли до хра-
му многы Ладомирчане, котры 
были притомны на Панахіді, яку 
служыло пять православных свя-
щеників.
Православный храм св. Архан-

гела Михаїла в Ладомировій сто-
їть коло вызнамного путніцького 
міста православных віруючіх на 
Словеньску і є центром інтересу 
многых навщівників і турістів од 
нас і споза граніці. О храм і бо-
гослужбу проявили і проявлять 
інтерес Словеньскый розглас. 
Часто были высыланы прямы 

преносы з храму і в Словень-
скій телевізії. О народных тра-
діціях церьковных великодных 
свят православных віруючіх 
в Ладомировій быв Австраль-
сков телевізійов одвысыланый 
годиновый документарный філм. 
Православна церьков в Ладоми-
ровій была презентована і в до-
кументарнім філмі Ладомирскы 
морітаты і леґенды, котрый два 
раз одвысылала СТВ.
О історії Православного мона-

стыря преподобного Ёвы Поча-
євского в Ладомировій і о актів-

ности руськой православной місії 
на Словеньску в 19. а 20. стор. 
выдала Православна богослов-
ска факулта ПУ в Пряшові моно-
ґрафію Ладомирскы ремінісцен-
ції, котрой авторков є доц. ПгДр. 
Любіца Гарбульова, ЦСц. З єй 
пера вышла в Методічнім центрі 
в Пряшові і моноґрафія Руська по-
револучна еміґрація в Европі і во 
світі, де ся споминають і актівнос-
ти православной місії в Ладомиро-
вій. О діятельстві місії, монастырю 
і друкарні в Ладомировій были 
публікованы десяткы статей 
в хрістіяньскых і світьскых часо-
писах на Словеньску і в загранічу. 
В минулім році на каждорічнім од-
пустовім святі Йоана Керстителя, 
была на православнім храмі в Ла-
домировій одкрыта памятна табла 
з текстом в словеньскім і  руськім 
языку, котра была присвячена 
одхованцьови того монастыря - 
метрополітови ЛАВРОВИ. На свя-
точнім акті была велика кількость 
навщівників зблизька і здалека. 
І днесь іщі жыють памятници, 
котры суть жывыма свідками той 
вызнамной місійной актівности 
в жывоті православной церькві 
на Словеньску, котра обогатила 
православных віруючіх о духовны 
і културны цінности писаного, дру-
кованого і говореного слова.

Nový biskup Milan Lach je 
rovnako jezuita ako Svätý Otec 
František.

Svätý Otec František menoval 
pomocného biskupa pre Prešovskú 
gréckokatolícku archieparchiu. Stal 
sa ním jezuita Milan Lach, ktorý 
doteraz pôsobil ako prodekan pre 
zahraničné vzťahy a pre rozvoj na 
Teologickej fakulte Trnavskej uni-
verzity v Bratislave. Ako informova-
la Tlačová kancelária Konferencie 
biskupov Slovenska, menovanie 
nového biskupa je výrazom pastier-
skej starostlivosti Svätého Otca 
o dobro veriacich ľudí na Sloven-
sku, aby mu nechýbali dobrí du-
chovní pastieri, ktorí budú napĺňať 
poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží 
ľud po ceste k večnému životu. 
Zároveň je výzvou pre všetkých 
ľudí, aby novomenovaného bisku-
pa sprevádzali svojimi modlitbami 
a obetami.

Milana Lacha vysvätia za bis-
kupa v Ľutine Jezuitu Milana La-
cha vysvätia za biskupa v sobotu 

1. júna o 10.00 v Bazilike minor 
v Ľutine v  okrese Sabinov, infor-
moval hovorca Gréckokatolíckeho 
arcibiskupského úradu v Prešo-
ve Ľubomír Petrík s tým, že ide 
o pútnické miesto Prešovskej 
archieparchie.  Pápež František 

vymenoval Lacha za pomocného 
biskupa pre Prešovskú grécko-
katolícku archieparchiu 19. aprí-
la.  „Veľmi sa tešíme v Prešovskej 
archieparchii, že máme ďalšieho 
pomocného biskupa pre prešov-
ského arcibiskupa a metropolitu 

Mons. Jána Babjaka. Veríme, že 
to našej cirkvi prinesie len pozi-
tívne skutočnosti, pretože otec 
arcibiskup metropolita dostáva 
v pomocnom biskupovi konkrétnu 
pomoc pre život našich veriacich, 
našej miestnej cirkvi,“ uviedol 
Petrík.

Na čele archieparchie tak budú 
stáť dvaja členovia Spoločnosti Je-
žišovej (jezuiti, pozn. TASR), nakoľ-
ko aj arcibiskup Babjak je členom 
tejto rehole.

Ладомирчане собі цінять своїx 
вызначных людей

Pápež František menoval 
prešovského pomocného biskupa

Миколай Шкурла, Ладомирова

Zdroj: Prešovský Korzár 

Уж 5 років минуло од часу, як (16. марца 2008) дотовкло серце 
Метрополіты Выходоамерицького і Нюйорского, Гієрархы Русь-
кой Православной загранічной церькви - ЛАВРА. Метрополіта 
ЛАВР (Василій Шкурла) народив ся 1. януара 1928 в Ладомиро-
вій. В 1939 р., як 11-річный вступив до монастыря преподобного 
Ёвы Почаєвского в роднім селі. В 1944 році вєдно з монахами 
Братства одышов до США. Перешов вшыткыма ступнями мо-
нашеского свячіня до архімандріты. Переніс різны ступні по-
слушности в семінарі і в монастырю. В 1967 р. ся ставать єпіс-
копом Менгетеньскым, а в році 1976 єпіскопом і архієпіскопом 
Сіракузскым і Троїскым. Быв справцьом монастыря в Джор-
данвіле, ректором семінаря, шефредактором монастырьскых 
выдань і тайомником Сіноды єпіскопів загранічной Церькви.

Kto je Milan Lach
Milan Lach sa narodil 18. no-

vembra 1973 v Kežmarku.
Má troch súrodencov. Naj-

mladší brat Peter je gréckoka-
tolíckym kňazom Prešovskej 
archieparchie.

Gymnaziálne štúdiá ukončil 
maturitou v roku 1992 v Kež-
marku. V roku 1995 vstúpil do 
noviciátu Spoločnosti Ježišovej 
v Trnave, kde po dvoch rokoch 
zložil jednoduché večné sľuby. 
Z rúk terajšieho košického 
eparchiálneho biskupa vlady-
ku Milana Chautura prijal 11. 
novembra 2000 diakonskú a 1. 
júla 2001 kňazskú vysviacku. 
V roku 2004 začal vyššie štúdiá 
na Pápežskom východnom inšti-
túte v Ríme, kde dosiahol v roku 

2006 licenciát z východných cir-
kevných vied a v roku 2009 zís-
kal doktorát v tom istom odbore. 
Okrem skúseností z medziná-
rodného akademického prostre-
dia nadobudol i skúsenosti z du-

chovnej služby ako výpomocný 
špirituál Pápežského kolégia 
Russicum a ako duchovný asis-
tent Federácie skautov Európy 
v Ríme. Autorsky spolupracoval 
s Vatikánskym rozhlasom. Od 1. 
decembra 2011 pôsobí ako pro-
dekan na Teologickej fakulte Tr-
navskej univerzity v Bratislave, 
kde vyučuje kresťanskú spiritu-
alitu a spiritualitu kresťanského 
Východu. Bol aktívnym vo Fe-
derácii skautov Európy ako ná-
rodný duchovný asistent. Medzi 
jeho záľuby patria príroda, knihy 
a spev. Už v čase vysokoškol-
ských štúdií pôsobil v Zbore sv. 
Romana Sladkopevca v Prešo-
ve. Plynule hovorí po taliansky, 
aktívne komunikuje anglicky 
a rusky, pasívne francúzsky.
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1. Poštovou poukážkou typu H, ktorú obdr-

žíte zdarma na každej pošte a ktorú za-
šlete na adresu redakcie Info Rusín spolu 
s  textom alebo propagačným materiálom. 
Do popisu poukážky uveďte ,,inzercia IR“.

2. Priamo v redakcii Info Rusín, Slovenská 
40, Prešov (Župný dom)

 Každý pracovný deň v čase od 12:00 
 do 17:00 hod. 

3. Na vysunutom pracovisku predsedu ROS, 
na MsÚ v Medzilaborciach. 

 Každý pracovný deň v čase od 13:00 
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rejnenia reklamy alebo inzerátu. 
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0918 176 804
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v 6 európskych štátoch, Ukrajine, Srbsku, 
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В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Наш юбілант Ю. Панько 
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Україна перед світовым 
фором - СКР 

Чім нас буде шоковати 
миковскый фестівал?
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