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P o s u d o k 
 

na knižný titul František Dancák: Da vsi jedino budut. Aby všetci jedno boli 
 

Reminiscencie na korešpondenciu s ThDr. Vasiľom Hopkom 
 

  
Predmetná recenzovaná práca dlhoročného skúseného a agilného autora Mgr. 

Františka Dancáka má rozsah 56 strojopisných strán. Rozdelená je do troch kapitol. Jej 
jadrom je 52 listov otca biskupa ThDr. Vasiľa Hopka, svätiaceho gréckokatolíckeho biskupa 
v Prešove, trpiteľa a mučeníka, adresovaných autorovi. Boli napísané v slovenčine (24 listov) 
a rusínčine, resp. jazyčyju (28 listov), z toho latinkou 13 a azbukou 15 listov. Autor ich 
transkribuje podľa originálov. Napísané boli v rokoch 1966-1974, keď o. František Dancák 
bol správcom farnosti v Hrabskom (od roku 1968 gréckokatolíckej), rodisku biskupa V. 
Hopka. Medzi listami je vhodný spojovací a komentujúci text, ktorý ich zaraďuje do 
vzájomného kontextu a vysvetľuje dané fakty v nich. V práci nechýba ani výstižný biskupov 
životopis. 
 Jej štýl je zrozumiteľný aj pre široký okruh veriacich, podobne samotné biskupove 
listy. 
 Vzhľadom na to, že osobnosť tohto biskupa sa stáva predmetom zvýšeného záujmu 
bádateľov – teológov a cirkevných, aj svetských historikov nielen doma, ale aj preto, že sa 
vôbec nezachovala jeho písomná pozostalosť, nebolo by od veci recenzovanú prácu viac 
odborne štandarizovať. Opatriť ju stručným menným a miestnym registrom (pri lokalitách 
uviesť aj okres) podľa abecedy s uvedením príslušných strán, potom fotoprílohou (okrem 
fotografií dať aj xeroxy listov – ukážky, samozrejme s textom a dátumom). Nemal by chýbať 
zoznam použitej literatúry, abecedne radený z poznámok, vrátane časopiseckých záznamov. 
Samozrejme, obal graficky stvárniť, uviesť obsah, tiráž, ISBN, resumé (buď ukrajinské alebo 
rusínske a anglické). Ďalšie pripomienky a doplnky sú v texte. 
 Tu recenzovaná knižná práca svojou povahou je jedinečná a doteraz nemá obdobu 
v našej cirkevnej spisbe a historiografii. Zároveň je archeologickým dielom, pramennou 
edíciou. Odporúčam ju preto neodkladne vydať (s cirkevným schválením), a pokiaľ možno vo 
väčšom náklade. Určite ju prijme aj odborná verejnosť. 
 
 

   Mgr. Andrej Kaputa 
 
 
Svidník 15. december 2001 
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P r e d s l o v 

   
 

O svätiacom prešovskom biskupovi ThDr. Vasiľovi Hopkovi (21.04.1904-23.07.1976) 
bolo na stránkach našej tlače napísané pomerne veľa. Ide zväčša o spomienky súčasníkov, 
spoluväzňov, alebo tých, ktorí ho bezprostredne poznali. Verím však, že ešte o ňom nebolo 
povedané a napísané všetko. Medzi nami aj dnes žijú pamätníci, ktorí by o ňom mohli napísať 
zaujímavé svedectvá. K oživeniu pamäti na tohto verného Božieho sluhu chcem prispieť 
niekoľkými spomienkami aj ja tak, ako som ho poznal – osobne, a to predovšetkým  z bohatej 
vzájomnej korešpondencie, ktorá sa u mňa zachovala. 
 Korešpondencia medzi mnou a otcom biskupom ThDr. Vasiľom Hopkom sa začala 
v roku 1966 a trvala až do roku 1974. Z tohto obdobia sa zachovalo veľa jeho listov. 
Zaujímavé sú práve z rokov 1968-1969, keď bola znovu povolená činnosť gréckokatolíckej 
cirkvi. Z každého riadku cítiť otvorenosť, úprimnosť, srdečnosť, bratský záujem, tú 
najúprimnejšiu vďačnosť, čistú lásku veľkňaza a dobrého človeka. Nikdy nebol skúpy na 
dobré, povzbudzujúce a úprimné slová.  

Tieto listy sú písané v slovenskom (24) a rusínskom jazyku1 (latinkou a azbukou - 28). 
Písané sú rukou, ale aj strojom. Možno z nich poznať jeho osobné vlastnosti a názory. Tak, 
ako to výstižne o ňom napísal Atanáz Pekár, OSBM: „Vladyka Hopko nehľadal slávu. 
Nedomáhal sa spravodlivosti. Ani nežiadal pomstiť sa. Všetkých miloval, všetkým odpúšťal 
a snažil sa poslúžiť svojej eparchii ako pomocný biskup....“2 
 Mám želanie, aby aj tieto spomienky na svätiaceho prešovského biskupa ThDr. Vasiľa 
Hopku (prostredníctvom jeho listov) prispeli k lepšiemu poznaniu jeho osobnosti. Bol to 
veľký biskup Prešovského biskupstva, a preto si zaslúži našu pozornosť. 
 

František Dancák 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Tento jazyk nie je totožný so súčasnou kodifikáciou tohto jazyka. 
2 ПЕКАР, А.: Ісповідники віри нашої сучасности. Видавництво ОО. Василіян, Торонто-Рим 1982, с. 275. 
Preložil: František Dancák. 
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I. Životopis prešovského svätiaceho biskupa ThDr. Vasiľa Hopka 

 
ThDr. Vasiľ  H o p k o  sa narodil 21. apríla 1904 v Hrabskom, v dedinke, ktorá sa 

nachádza v okrese Bardejov na východnom Slovensku. 
Údaje o jeho pokrstení dňa 24. apríla 1904 nachádzame v Knihe pokrstených II., s. 91, 

por. č. 10. Rodičia: Vasiľ Hopko a Anna, rod. Petrenková, bytom v Hrabskom. Krstní rodičia: 
Ján Gbur z Hrabského a Mária Vorostková z Matysovej. Krstil Michal Čisárik, vtedajší gr. 
kat. duchovný v Hrabskom. 

Jeho rodičia – otec Vasiľ Hopko a matka Anna, rod. Petrenková, boli chudobnými 
roľníkmi.3 Mali viac detí. Okrem syna Vasiľa a dcéry Márie ostatné zomreli hneď po 
narodení.4 Otec vo farnosti zastával funkciu zvonára a kostolníka. 

Vo farskej kronike na s. 13 čítame o tragickej udalosti, ktorá veľmi hlboko zasiahla do 
života poldruharočného Vasiľa. Dňa 6. júla 1905 sa nad obcou prehnala silná búrka. Vasiľ 
Hopko, otec malého Vasiľka, išiel zvoniť na vežu priamo pod zvony, ako je doteraz zvykom. 
Blesk udrel do veže, zasiahol ho a usmrtil. Mal vtedy 28 rokov. 

Matka-vdova sa ocitla v ťažkej situácii. Preto svoje dve siroty – syna Vasiľa a dcéru 
Máriu5 zverila do opatery svojim rodičom Petrenkovým a roku 1908 odišla za zárobkom do 
Ameriky. Tam si našla prácu vo firme Johnson & Johnson Co. v meste New Brunswick, 
v štáte New Jersey. Malého chlapca Vasiľa sa neskoršie ujal strýko Demeter Petrenko,6 
gréckokatolícky kňaz v Oľšavici, neskôr dekan Levočského dekanátu. Jeho manželstvo bolo 
bezdetné. Chlapcovi Vasiľovi sa venoval s takou láskou, ako svojmu synovi. Dal mu dobrý 
príklad a pomohol mu rozhodnúť sa pre kňazstvo. 

 Základné vzdelanie nadobudol v škole s vyučovacím jazykom maďarským 
v Bardejove. V štúdiu potom pokračoval na Evanjelickom gymnáziu v Prešove, kde v roku 
1923 zmaturoval s vyznamenaním. Prázdniny prežíval u svojho strýka D. Petrenka v Oľšavici 
a potom v Blažove. 

Keďže túžil zasvätiť svoj život oltáru, rozhodol sa pre štúdium teológie v prešovskom 
eparchiálnom seminári. Po ukončení druhého ročníka bol povolaný na vojenskú základnú 
službu, počas ktorej strávil veľa mesiacov v Prahe, kde pomáhal vojenskému kaplánovi. Tu si 
ho všimol Dr. Ján Párkányi,7 ktorý bol reprezentantom Podkarpatskej Rusi v československej 
vláde a sľúbil mu, že sa postará, aby sa po vysviacke vrátil pôsobiť do Prahy.  

                                                           
3 Rodičia: Vasiľ Hopko, 26-ročný a Anna rod. Petrenková, 20-ročná. Sviatosť manželstva prijali 6. februára 
1899. – Porov. Matrika zosobášených – zv. II., s. 15, č. l. – Matrika je uložená v archíve Gréckokatolíckeho 
farského úradu v Hrabskom. 
4 Boli to: Ján (*09.03.1901 - †12.03.1901); Vasiľ (*30.03.1902 - †07.04.1902); Anna (*01.03.1903 - 
†01.03.1903). 
5 Mária Draganová, rod. Hopková, nar. 2. februára 1900 v Hrabskom. Vydala sa veľmi mladá v r. 1918. R. 1922 
odišla s manželom do Ameriky. Pracovala v tej iste firme ako matka. R. 1952 ovdovela. Mali dve deti. Prvý syn, 
ktorý sa im narodil r. 1919, bol veľmi chorý. Zomrel ako 4-ročný. Druhý syn, Dr. John Dragan (nar. 15. augusta 
1923), bol lekárom, špecialistom na vnútorné choroby. Zomrel ako 52-ročný. - V liste z dňa 28. novembra 1977 
mi napísala, že zomrel 23. júla 1975, o tretej hodine popoludní. Teda v rovnakom čase, ako jej brat, biskup Vasiľ 
(r. 1976). V liste ďalej píše: „Posilam jim na pamjatku mojoho brata fotku zos molitvom. Naš arcibiskup 
Kočiško dali narobiti a po všitkich Parafioch poslali po calej Ameriki. Tak ho trimut za veľkoho mučenika.“ - 
Adresa: Mária Draganová, 32 Delafield St., New Brunswick. NJ 08901, USA.  
6 Demeter Petrenko sa nar. 7. novembra 1888 v Hrabskom. Mal dvoch bratov, Štefana a Vasiľa, a sestru Annu, 
ktorá bola matkou otca biskupa ThDr. Vasiľa Hopka. Ako novokňaz začínal v Oľšavici, potom v Blažove 
a v Levoči, kde zriadil novú farnosť. Za horlivú pastoračnú službu ho otec biskup menoval za konzistoriálneho 
asesora. Zomrel 25. septembra 1951 v Levoči, kde je aj pochovaný na miestnom cintoríne. 
7 Dr. Ivan Parkányi sa narodil 1. januára 1896 v dedine Teresova, okres Ťačevo na Podkarpatskej Rusi. Rytier-
komtúr Radu sv. Silvestra, zakladateľ pražskej gréckokatolíckej farnosti, dlhoročný úradník kancelárie 
prezidenta republiky, minister ČSR a guvernér Podkarpatskej Rusi. Zomrel v Prahe 23. decembra 1996 vo veku 
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Svoje teologické štúdia ukončil v roku 1928. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa 
P. Gojdiča 3. februára 1929. Po vysviacke bol ustanovený pre dušpastiersku prácu v Čechách, 
kde v krátkom čase zorganizoval Farnosť sv. Klementa v Prahe.8 Vďaka jeho horlivosti 
pražský arcibiskup František Kordač natrvalo prepustil gréckokatolíkom Chrám sv. Klementa 
v centre Prahy listom z dňa 12. februára 1931.9 Spočiatku tu bolo iba niekoľko desiatok 
veriacich. Neskoršie však prichádzali študenti, pracujúci a emigranti z Ukrajiny, ktorých bolo 
okolo 15 tisíc v Čechách, na Morave a v Sliezsku. Bez kňaza boli ako ovce bez pastiera. Preto 
biskup Pavol Gojdič na základe súhlasu Ministerstva školstva systematizoval v Prahe farnosť 
dňom 16. decembra 1933, pod č. 146.315/6-I. Na základe tohto rozhodnutia všetci 
gréckokatolíci žijúci v Čechách, na Morave a v Sliezsku patrili k pražskej farnosti. Za jej 
prvého správcu bol menovaný Vasiľ Hopko, za kaplána Miron Podhájecký. Z poverenia 
biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, inštaláciu vykonal Ján Kokinčák, riaditeľ biskupskej 
kancelárie v Prešove.10 

Počas svojej pastoračnej činnosti v Prahe sa zvlášť angažoval v Spolku sv. Rafaela, 
ktorý bol zriadený na ochranu vysťahovalcov. V rámci tohto Spolku navštívil českú 
a slovenskú emigráciu vo Francúzsku. Viedol misie pre Čechov na Volyni a pre Slovákov 
v Juhoslávii. 

Tu v Prahe sa po 22 rokoch stretol so svojou matkou, ktorá sa po ťažkej práci 
v Amerike vrátila do vlasti a stala sa jeho domácou.11 

Napriek bohatému programu pokračoval vo svojom teologickom formovaní na 
Karlovej univerzite v Prahe. Pre politické zmeny posledný semester absolvoval na 
Komenského univerzite v Bratislave, kde v roku 1940 získal doktorát z teológie.12  

Od 1. septembra 1936 do 31. augusta 1942 pôsobil v Prešove ako špirituál 
gréckokatolíckeho seminára. Od 1. septembra 1942 do 31. augusta 1943 bol tajomníkom 
biskupskej kancelárie. Zároveň bol vymenovaný za profesora  morálnej a pastorálnej teológie 
na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove. Nebol však uznaný Slovenskou republikou, 
a preto plat nedostával.  

Počas svojho pobytu v Prahe pastoračne pôsobil medzi gréckokatolíckymi veriacimi 
z Mukačevskej a Prešovskej eparchie i medzi ukrajinskými emigrantmi zo západnej Ukrajiny, 
najmä medzi mládežou. Usiloval sa prehĺbiť ich vieru a učil ich vzájomnej národnej 
znášanlivosti. V tejto práci pokračoval aj počas pôsobenia v Prešove, kde popri duchovnej 
formácii bohoslovcov veľa času venoval národnostnej problematike. Pobádaný biskupom 
Pavlom Gojdičom, OSBM, usiloval sa tlmiť rozpory medzi prívržencami ukrajinského 
a rusínskeho smeru.13  

Od roku 1943 z poverenia biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, organizoval pomoc pre 
ukrajinských utečencov, najmä gréckokatolíckych kňazov s rodinami, v čom pokračoval aj po 
roku 1945. Od mája 1946 do januára 1947 pracoval ako zodpovedný redaktor 
gréckokatolíckeho dvojtýždenníka Blahovistnik. 

Biskup P. Gojdič, OSBM, predvídajúc v Československu politický zvrat, obrátil sa na 
Svätú stolicu v Ríme so žiadosťou, aby dostal pomocného biskupa. Bulou pápeža Pia XII. 
z dňa 2. januára 1947 bolo oznámené, že za pomocného biskupa bol menovaný ThDr. Vasiľ 

                                                                                                                                                                                     
nedožitých 101 rokov. - Porov. MIROŠŠAY, V.: Dr. Ivan Párkányi v Božej náruči. In: Slovo, časopis 
gréckokatolíckej cirkvi. Prešov: 1997, roč. XXIX., č. 2, s. 12. 
8 Pozri: ŠTURÁK, P.: Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 1997, s. 71. 
9 HOPKO, V. a kol.: J. E. Pavel Gojdič ČSVV, jepiskop prjaševskij. Prešov: 1947, s. 64. 
10 Tamtiež, s. 66. 
11 ŠTURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov: Petra  1999, s. 55.   
–  (Zomrela  30. januára 1952 v Prešove. Je pochovaná na verejnom cintoríne v Prešove). 
12 Tamtiež. 
13 LETZ, R.: Hopko Vasiľ. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ 2000, 507. - 
Autor tejto publikácie v súvislosti s tým píše o biskupovi V. Hopkovi, že je „presvedčený Rusín“  (507). 
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Hopko, s titulom biskupa midilského. Prešovská eparchia mala takto po prvýkrát v svojej 
histórii pomocného biskupa. Vysvätený bol biskupom Pavlom Gojdičom, OSBM,  v Prešove 
dňa 11. mája 1947. Spolusvätiteľom bol pražský arcibiskup Dr. Jozef Beran a košický biskup 
Jozef Čársky. Za svoje biskupské heslo si zvolil slová z veľkňazskej modlitby Ježiša Krista 
(Jn 17, 21): „Da vsi jedino budut.“ (Aby všetci jedno boli). 

Biskup V. Hopko sa takto stáva pravou rukou biskupa P. Gojdiča. „Podriadil sa 
všetkým nariadeniam sídelného episkopa, na ich splnenie vynaložil všetky svoje sily 
a duševné dary, nasledoval ho dôstojne a hrdinsky.“14 Pri svojich vizitáciách po farnostiach 
povzbudzoval veriacich vo vernosti viere, plneniu si svojich náboženských a občianskych 
povinností, láske a vernosti k svojej cirkvi a východnému obradu. 

Spolu s biskupom P. Gojdičom, OSBM, a kanonikom J. Korotnokym navštívili 
v bavorskej obci Konnersreuth stigmatizovanú Teréziu Neumannovú.15 Vhodné je tu 
spomenúť, že biskup P. Gojdič pri pohľade na rany Terézie omdlel. Kanonik J. Korotnoky 
vtedy s pokorou povedal: „Smotrite, jak sočuvstvujet s terpenijem Isusa, zomdlil... on inšij jak 
my...“16 

Násilnú pravoslávizáciu odmietol, preto bol od konca apríla 1950 v domácom väzení. 
V noci 15. mája 1950 ho odviedli s ďalšími významnými predstaviteľmi gréckokatolíckej 
cirkvi do internačného kláštora v Báči.17 Pri výsluchoch ho orgány Štátnej bezpečnosti 
podrobili neľudskému fyzickému a psychickému týraniu18 a prinútili ho podpísať 
vykonštruované výpovede o zakladaní ukrajinských nacionalistických organizácií (UPA) 
a aktívnej podpore „banderovských19 teroristov“.20 Osobitný proces s ním sa uskutočnil 
v Bratislave 24. októbra 1951.21 Na hlavnom pojednávaní ešte našiel toľko síl, že označil 
svoje výpovede za vynútené násilím.22 Súd ho odsúdil bez dôkazov na 15 rokov väzenia.23  
                                                           
14 POTAŠ, M.: Dar lásky. Prešov: Rád sv. Bazila Veľkého 1999, s. 108.  
15 Pozri: ONDRUŠKA, F.: Svätec našich dní (K 35. výročiu smrti biskupa Pavla Gojdiča). In: Pútnik 
svätovojtešský 1995. Trnava: SSV 1994, s. 74.   
16 HOPKO, V. a kol.: J. E. Pavel Gojdič ČSVV , jepiskop Prjaševskij. Prešov: 1947, s. 147. 
17 Porov.  Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, I. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2001, s. 148. 
18 Z rozhovorov s otcom biskupom Vasiľom som sa dozvedel, že pri týchto výsluchoch bol doslova „na dne“. 
Bol tak „spracovaný“, že sa priznával aj k tomu, čomu neverili ani jeho vyšetrovatelia. Spomínal, že si doslova 
vymýšľal „bájky“ o všelijakej spolupráci s nepriateľmi, len aby mu už dali pokoj. Dokonca sa bavili na jeho 
rozprávaniach. Muselo to byť strašné poníženie!  
19 Banderovci – zaužívaný názov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), vojenskej formácie Organizácie 
ukrajinských nacionalistov (OUN) v rokoch druhej svetovej vojny. Išlo o povstalecké hnutie na území západnej 
Ukrajiny, ktorá bola v rokoch 1920-1939 súčasťou Poľska. Hnutie postupne nadobudlo národný charakter. Jeho 
konečným cieľom bol samostatný ukrajinský štát. Hnutie bolo obnovenou sovietskou mocou postupne 
zlikvidované. -  Názov „banderovci“ vznikol podľa vodcu Štefana Banderu. Po druhej svetovej vojne žil 
v emigrácii v Mníchove (SRN), kde pri atentáte zahynul a bol pochovaný. U nás sa používalo aj pomenovanie 
„benderovec“, „benderovci“.  
20 Dr. Marián Potaš, OSBM o tom spomína: „Sedel som vtedy vo väzení spolu s episkopom Vasiľom Hopkom, 
lebo nás obžalovali (aj) z toho, že sme, vraj, ilegálne pomáhali duchovným, ktorí utekali zo Sovietskeho zväzu, 
označeným za banderovcov (v obžalobe otca episkopa stálo, že na koni viedol oddiel banderovcov cez celú 
republiku až do západnej zóny Nemecka...).“ – Porov. POTAŠ, M.: Dar lásky. Prešov: Rád sv. Bazila Veľkého 
1999, s. 194. – Treba poznamenať, že tu nešlo o banderovcov, ale o nevyberané spôsoby, ktorými mali byť 
zlikvidovaní predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi. Proukrajinská činnosť banderovcov sa považovala za 
protisovietsku, a teda protikomunistickú. 
21 V tomto procese komunistické vedenie nepripravilo jeho propagačné využitie ako v prípade procesu P. Gojdič, 
J. Vojtaššák a M. Buzalka. Preto aj v historiografii ostal akoby v tieni tohto veľkého procesu. – Porov. Zločiny 
komunizmu na Slovensku 1948-1989, I. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2001, s. 165. 
22 Porov. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-189, 1. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2001, s. 166. 
23 Podľa Cyrila Vasiľa, SJ, „biskup Hopko nebol nikdy úradne odsúdený“ a jeho dlhoročné väzenie bolo 
nezákonné. – Pozri: VASIĽ, C.: Gréckokatolíci. Dejiny-osudy-osobnosti. Košice. Byzant s. r. o. 2000, s. 134, 
135. – Podobne o ňom píše aj Michal Lacko, SJ, že bol väznený „bez súdu a odsúdenia“. – Pozri: LACKO, M.: 
Zničenie Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove 1950-1960. Cleveland, Ohio 1960 (Odtlačok z Mostu 
VII/1960), s. 120.  
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Väznili ho v Ruzini, Ilave, Leopoldove a Valdiciach.24 Takmer 23 ráz ho 
premiestňovali do rôznych väzení, kde vykonával najrozličnejšie práce: zhotovoval špendlíky, 
šil matrace, plátal vrecia na múku, robil povrazy, brúsil kľúče. Okrem toho bol mučený 
rôznymi väzenskými metódami. Mučili ho a správali sa k nemu tak, akoby  ani nebol 
človekom. V Ruzini pri Prahe strávil na samotke 122 dní. V cele smel iba chodiť a sadnúť si 
mohol iba k jedlu. V noci ho budili a reflektorom mu svietili priamo do očí, alebo nečakane 
obliali studenou vodou. Na povel musel robiť drepy. Nohy mal opuchnuté ako kláty, ktoré ho 
veľmi boleli. Keď odpadol, dozorca otvoril dvere a začal do neho kopať a biť ho. Každý deň 
si však mučitelia vymysleli iný druh týrania. Zaobchádzali s ním horšie ako s najväčším 
vrahom. Neskôr o tom hovorieval: „To, čo som prežil, neželám nikomu na svete.“ Svoje 
utrpenie sám označil ako vysokú školu pokory, ktorá naučí človeka trpieť, pracovať, slúžiť 
a mlčať.25   

Po dlhoročnom mučení a väznení začal trpieť silnou nervovou depresiou, ku ktorej sa 
pridružili aj iné choroby. Vedenie väznice sa obávalo, aby nezomrel vo väzení, preto mu roku 
1964 prerušili trest26 a internovali ho v kláštore v českom Oseku, kde bol duchovným 
správcom tam umiestnených rehoľných sestier. Aj tu sa usiloval o obnovu gréckokatolíckej 
cirkvi. 

Po vypršaní trestu a po krátkom pobyte v Košiciach v roku 1967 musel opäť odísť do 
Oseku, kde žil v „starobinci“. Až na jar 1968 sa mohol vrátiť na Slovensko. Ihneď sa zapojil 
do aktivít za legalizáciu gréckokatolíckej cirkvi.27 Zúčastnil sa na pamätnom zhromaždení 
gréckokatolíckych kňazov v Košiciach 10. apríla 1968, ktoré anulovalo vynútené rozhodnutie 
z roku 1950 o zrušení únie a splynutí gréckokatolíkov s pravoslávnymi.  

Od roku 1968 pôsobil v Prešove. Dňa 2. apríla 1969 bol menovaný za svätiaceho 
biskupa Prešovskej eparchie listom Ministerstva kultúry SSR, zn. MK-1947/69-Mg Bratislava 
2.4.1969.28 Ani po roku 1968 a ani po roku 1989 nebol však súdne rehabilitovaný. Nevedno, 
či jeho rozsudok bol vôbec dodnes zrušený.29 

                                                           
24 Určitý čas bol dokonca väznený v tej istej cele, v ktorej bol aj Dr. Gustáv Husák. – Pozri: FITZ, M.: Trpké 
roky. Spomienky gréckokatolíckeho kňaza. Košice: Byzant s. r. o. 1993, s. 75. 
   Tu treba poznamenať, že aj on sa v roku 1950 podieľal na likvidácii gréckokatolíckej cirkvi ako povereník – 
predseda Slovenského úradu pre veci cirkevné (SLOVÚC) – Pozri: FEDOR, M.: Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu 1945 – máj 1950. Košice. Byzant 1993, s. 202. 
25 Pozri: BUJŇAK, J.: Biskup Hopko a väzenie. In: Slovo, časopis gréckokatolíkov. Prešov: Petra 2001, roč. 
XXXIII., č. 11-12, s. 11. 
26 ThDr. Ján Mastiliak CSsR, jeden zo spoluväzňov otca biskupa, píše o zaujímavých okolnostiach v súvislosti 
s prepustením slovenských katolíckych biskupov z väzenia: „V roku 1963 prišlo na našu samotu malé 
prekvapenie. Jedného rána odvolali pánov biskupov Vojtaššáka, Zelu a Hlada a prepustili ich. Až neskoršie som 
sa dozvedel, azda o 7 alebo 10 rokov z Vatikánskeho rozhlasu, že za to vďačili prezidentovi Kennedymu a gen. 
tajomníkovi Chruščovovi: Prezident Kennedy preukázal nejakú pozornosť generálnemu tajomníkovi Chruščovovi 
a on ako protihodnotu prepustil na slobodu katolíckych biskupov.  
    Pán biskup Hopko ostal s nami na samote. To ho veľmi zarmútilo a duševne ním otriaslo, ako keby Svätá 
Stolica bola naňho zabudla. Ale z nejakého iného dôvodu sa zabudlo na jeho meno pri zozname katolíckych 
biskupov (gréckokatolícky arcibiskup ľvovský, dr. Jozef Slipyj bol však prepustený zo sibírskych pracovných 
táborov, kde strávil 18 rokov a dostal sa do Ríma). Svätá Stolica však na pána biskupa Hopku nezabudla. 
Poslala mu úradné oznámenie o chystanom Druhom vatikánskom koncile a tiež pozvanie naň.“ – Pozri: 
MASTILIAK, J.: Hrsť spomienok. Prešov 1992, s. 42. 
     Treba poznamenať, že rím. kat. biskup J. Vojtáššak bol z väzenia prepustený 4. októba 1963, kým gr. kat. 
biskup V. Hopko až v lete roku 1964.    
27 Podrobnejšie o tzv. „Pražskom okruhu“, v ktorom intenzívne pracoval biskup ThDr. Vasiľ Hopko, píše 
Michal Fitz vo svojich spomienkach Trpké roky. Košice: Byzant s. r. o. 1993, s. 76. 
28 ŠTURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov: Petra 1999, s. 
158. 
29 Pozri: KAPUTA, A.: Nezaslúžene sme boli zlikvidovaní... In: Bardejovské novosti. Nezávislý regionálny 
týždenník. Bardejov: 6. februára 2002, roč. 13, č. 6, s. 5. 
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 Zomrel v Prešove 23. júla 1976 v piatok o tretej hodine popoludní. Veriaci, 
duchovenstvo, ako aj príbuzní a priatelia zosnulého otca biskupa sa s nebohým rozlúčili 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove v stredu 28. júla 1976. Posledná rozlúčka 
so zosnulým otcom biskupom Vasiľom Hopkom vyvrcholila na verejnom cintoríne v Prešove 
29. júla 1976. Obrady spojené so zádušnou sv. liturgiou vykonal gréckokatolícky biskup dr. 
Joakim Segedi z Juhoslávie a vtedajší prešovský ordinár gréckokatolíckej cirkvi Mons. Ján 
Hirka. Po obradoch na prešovskom cintoríne bola rakva s telesnou schránkou otca biskupa 
z cintorína odvezená a uložená do krypty Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
Môžem tu povedať, že som mal česť niesť truhlu s jeho telesnými ostatkami.30 Bol som vtedy 
správcom farnosti v jeho rodnej obci Hrabské. 
 Biskup ThDr. Vasiľ Hopko je autorom diela Grekokatoličeska cerkov 1646-1946 
(Prešov: 1946), vyzdvihujúceho význam gréckokatolíkov, ktorých chápe ako tvorcov 
kultúrneho a náboženského mosta medzi Východom a Západom (vyšlo pri príležitosti 300. 
výročia Užhorodskej únie). Napísal aj dve nábožensko-poučné diela Christos posredi nas 
(Kristus medzi nami, Prešov: 1947) a Christos v nas (Kristus v nás, Prešov: 1948). 
Náboženské úvahy mu vychádzali v časopise Blahovistnik a Slovo. Je spoluautorom 
príležitostnej spomienkovej publikácie J. E. Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop prjaševskij 
(Prešov: 1947). 
  „Každý, kto bližšie poznal osobnosť vladyku Vasiľa, musel si zamilovať jeho milú 
bezprostrednosť, srdečnú otvorenosť, nezlomnú lásku k ľudu, z ktorého pochádzal, osobnú 
skromnosť, vytrvalú zbožnosť a dobrotu jeho priezračne čistého srdca.“31  
 Peknú charakteristiku podal o ňom vtedajší prešovský ordinár Mons. Ján Hirka, terajší 
sídelný biskup,  pri obradoch kňazského pohrebu v prešovskej katedrále dňa 28. júla 1976: 
 „Boh mu doprial tej milosti, že mohol ešte i v posledný deň svojho života liturgizovať, 
že nebol na nikoho odkázaný, lebo nezomrel ani v posteli, ale sediačky. Prísny ku sebe až do 
konca, neuznával chorobu, ani bolesti... Taký bol náš biskup. Nepoznal formalizmus, je ku 
sebe prísny a svoju vieru a praktiky duchovného života uplatňuje pokorne a prísne sám na 
sebe.“32 
 Jeho charakterové vlastnosti si vážili aj neveriaci. Tak napr. Ivan Macinský, býv. 
riaditeľ UND v Prešove, básnik, publicista, ktorý sám o sebe napísal, že je ateista, v jednom 
otvorenom liste biskupovi V. Hopkovi o ňom napísal s hlbokou úctou ako o človeku, ktorý ho 
učil, ktorého si  všetci bývalí študenti ctili ako človeka čestného a veľmi ľudského, a ktorého 
si spolu s ďalšími učiteľmi (G. Bobákom, Dr. M. Bobákom, Dr. Š. Gojdičom, Dr. J. Kizákom 
a i.) váži ako nástupcov takých veľkých osobností, akými boli A. Duchnovič a A. Pavlovič.33 
 Treba tu pripomenúť, že s takou úctou si naňho spomínajú aj jeho rodáci v Hrabskom. 
Rád sa medzi nich vracal a pokiaľ mu čas dovoľoval, slúžil v miestnom chráme. Jeho príbuzní 
sa o ňom vyjadrovali vždy s úctou a oslovovali ho: „Otče preosvjaščennyj.“34 
 Otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko je príkladom pokory, svätosti a veľkého utrpenia. 
Nikdy nehľadal slávu. Nedomáhal sa spravodlivosti. Bol veľkým človekom svojej doby, ktorý 
vedel nielen milovať, ale aj odpúšťať. Veľmi rýchlo zabudol na všetky príkoria a nikdy 
nepoznal, čo je to pomsta. Pre každého človeka a to bez ohľadu na jeho náboženstvo, či 

                                                           
30 Pozri prílohu. 
31 SLOVO, časopis gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR (Redakčný článok šéfredaktora ThDr. E. Korbu. Prešov: 
1976, roč. VIII., č. 10, s. 5. 
32 SLOVO, mesačník gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR (Redakčný článok šéfredaktora ThDr. E. Korbu). Prešov: 
1976, roč. VIII., č. 11, s. 13. 
33 МАЦИНСЬКИЙ, І.: Демократія – це свобода добра і правди. (Відкритий лист єпископу д-р Василю 
Гопкові). In: Нове життя, Пряшів: 1968, № 15, 10. IV., ст. 3. 
34 DANCÁK, F.: V rodisku vladyku Bazila. In: SLOVO, mesačník gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR, Prešov: 
1977, roč. IX., č. 8, s. 15.  
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národnosť mal slovo útechy a porozumenia. Práve preto na ňom ľudia lipli s neobyčajnou 
láskou a bolo medzi nimi aj mnoho inovercov. 

Zo všetkých síl sa snažil slúžiť svojej eparchii ako pomocný biskup a potom aj ako 
svätiaci biskup. Obdivuhodná bola jeho láska k Svätému Otcovi, k východnému obradu, 
k svojmu ľudu. Bol to človek modlitby.35 V posledných rokoch svojho života kde sadol, tam 
sa modlil. Jeho ústa stále šeptali modlitby. Pri svojej smrti mohol pokojne povedať so sv. 
apoštolom Pavlom: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám 
pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca“ (2 Tim 4, 
7-8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 To potvrdzuje aj ThDr. Ján Mastiliak, ktorý v spomienkach na biskupa Pavla Gojdiča, hovorí: „Pán biskup bol 
známy tým, že sa neustále modlil [...]. V tom sa mu tiež podobal najdôst. otec biskup Hopko.“  - Pozri: 
MASTILIAK, J.: Hrsť spomienok. Prešov 1992, s. 36.  
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II. 

Listy otca biskupa veriacim v Hrabskom 
 

Prešovský svätiaci biskup ThDr. Vasiľ H o p k o  patrí nesporne popri otcovi 
biskupovi Pavlovi P. Gojdičovi, OSBM, k veľkým postavám Prešovského biskupstva.36 
Svojou vernosťou Svätej stolici, svojimi skúškami a utrpeniami podal živé svedectvo 
neochvejnej viery v Boha, dúfajúc, že od neho dostane „hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5, 12). 

Charakteristické vlastnosti prešovského svätiaceho biskupa Vasiľa možno vyjadriť 
slovami: mal veľkú lásku k východnému obradu, k Svätému Otcovi, k svojmu ľudu, k svojej 
rodnej obci.... Presvedčíme sa o tom aj z jeho listov. 
 Po roku 1950 registratúra Gréckokatolíckeho farského úradu v Hrabskom bola 
zničená. Dva z jeho listov sa mi podarilo zachrániť a k dnešnému dňu sú v mojom osobnom 
vlastníctve.37 Čo je obsahom prvého listu? 
 Po teologických štúdiách v Prešove bol mladý Vasiľ dňa 3. februára 1929 vysvätený 
za kňaza a neskoršie poverený zriadením novej farnosti v Prahe. Ministerstvo školstva 
priznalo systematizáciu novej farnosti dňom 16. decembra 1933 pod č. 146.315/6-I.38  Z tohto 
obdobia sa zachoval úradný list pod číslom 890/35, z dňa 27.08.1935, zaevidovaný 
Gréckokatolíckym farským úradom v Hrabskom pod číslom: 96/1935. Jeho predmetom je: 
Blahoželanie. 
 Fara v rodnej obci otca biskupa pre známe náboženské nepokoje (pravoslávie – o tom 
bude reč v ďalšej časti) nebola obsadená niekoľko rokov (1928-1933). V roku 1934 dostala 
farnosť nového kňaza. Bol ním o. Štefan Haluška. V Hrabskom pôsobil v rokoch 1934-1942. 
Otec Vasiľ, vtedajší správca pražskej farnosti, využil túto príležitosť a poslal novému 
duchovnému pozdravný list, v ktorom okrem pozdravu napísal aj niekoľko poučných 
a povzbudzujúcich slov. Z tohto listu citujem: 
 „ Дорогій отче! [...]. Дуже тішуся, что тото село дочекалося священика. Бо 
долго немали священика, и знаю ихъ желаниє, якъ ожидали священика. Дочекалися, най 
дають хвалу Богу! 
 Знаю я, что Грабске не есть перворядна парохія, даже може и между 
послідными особенно теперь послі переворота. Но всетаки Вы можете на той парохіи 
прекрасно дійствовати, и приготовити діла такъ, чтобы изъ Грабского была даколи 
добра парохія. Знаю народ. Онъ во фундаменті не есть злый. Давно примірно добрій 
былъ. Такого народа зрітка было, якъ грабчане. На жаль православіе изказило народъ. 
Но и такъ корінь, фундаментъ у ніхъ есть мораль и на дальше. Много залежитъ отъ 
Васъ Дорогій Отче, якъ возметеся до роботы. Любовъ мае быти, але при томъ и 
энергія. Чтобы они виділи, же тотъ Отецъ хоть остры, але полны любовію, и добре 
хотять.  
 Перебачте, что даваю рады, але трошку старшій священикъ а потом знаю 
тотъ народъ. Дуже важна річ, чтобы молодежь шла за Вами. Молодежь треба себі 
воспитати уже въ школі. Старшыхъ организовати, учити співъ39 дуже благодарне 
діло. Заніматися съ німи изъ часу на часъ поучительны лекціи дати, деколи театръ 
зробити для ніхъ, то все поможетъ, чтобы молодежь ишла за Вами. Изъ часу на часъ 

                                                           
36 Štefan Lazor CSsR zaraďuje biskupa V. Hopka k takým veľkým osobnostiam prešovského biskupstva, akými 
boli: biskup P. Gojdič OSBM, M. Trčka CSsR, J. Mastiliak CSsR a C. Zakopal CSsR. – Pozri: MASTILIAK, J.: 
Hrsť spomienok. Prešov 1992, s. 46. 
37 V Hrabskom, v rodisku otca biskupa Vasiľa sa plánuje zriadiť pamätná izba. Po realizácii projektu budú tak 
uložené v mieste svojho určenia. 
38 Porov. HOPKO, V. a kol.: J. E. Pavel Gojdič ČSVV, jepiskop Prjaševskij. Prešov: 1947, s. 66. 
39 Podčiarknuté v origináli (pozn. F. D.). 
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зробити нащиву (но безъ гостины, лишь на коротко) дуже много значитъ. Быти 
милым ко каждому, и непріятелямъ, быти демократичнымъ, значитъ стати до слова 
съ каждымъ але такъ, чтобы незнижитися, але держати авторитетъ. Особенно съ 
непріятелями мило, а выдержати съ німи. Нащивити и ихъ, и я думаю что конечно 
любовъ побідитъ. Дати возможность тымъ, яки ганьбятся, чтобы выговорили свои 
тяжкости, а посілневати ихъ, что стати изъ гріху то неганба. Думаю, что тоты 
часы уже минули, чтобы болотомъ обкидувати непріятеля. Неговорити протиъ ніхъ, 
лише научати народъ, чтобы зналъ свое любити. Чтобы каждый греко-католикъ былъ 
поученний о своемъ, а чтобы они потомъ были Вамъ на помочь.  

Напоминати треба ихъ, чтобы ласкави были и къ непріятелямъ, але коли 
маютъ прилежитость такъ важно говорити, най их напомнутъ, най им припомнутъ, 
что все любовію чекаетъ ихъ церковь назадъ. Головна річ, чтобы черезъ дачто 
пріобрили себі Вы авториту, такъ потомъ діло уже пойдетъ [...].“ 

Po týchto slovách nasleduje pozdrav pre jeho známych a najmä pre rodinu Petrenkovu 
a Hopkovu a napomína ich, aby sa nehanbili za svoje. Záverom znovu povzbudzuje: 

„ Грабчане дуже любятъ спів. То если можете учте ихъ співати церковны пісни, 
а тоже и народны. Научте ихъ любити свой народъ, чтобы неспівали сотацки пісни, 
але свои руски. Нешкодило бы тоже, коли бы научилися любити крой малорусскій. 
Рубашку, а так дале, то бы певно полюбили, а то бы имъ импоновало. Особенно неділи 
по обіді даякъ зарядити, чтобы они негуляли, але занімалися важными річами [...].“ 

„ Надіюся, что Вы уже Дорогій Отче привикъ къ Грабскому. Я часто думаю на 
Грабске, и вірте мні, что если бы прішло на то, чтобы между селами вибірати 
парохію, я бы Грабске скорше вибралъ, якъ иншое село [...].“ 

Nasleduje pozdrav a podpis: „ Вашъ братъ въ Христі о. Василий Гопко, парохъ.“ 
* 
Kto pozná situáciu v Hrabskom v rokoch, keď bol napísaný tento list, potom 

dostatočne chápe jeho obsah. Či si tieto slová vtedajší duchovný vzal k srdcu, nie je známe. 
Podľa slov veriacich to bol dobrý duchovný.  

* 
„Biskup Pavol P. Gojdič, OSBM, predvídal politický zvrat v Československu, preto sa 

obrátil so žiadosťou na Svätú stolicu, aby dostal pomocného biskupa v nádeji, že jeden 
z dvoch by mal prežiť prenasledovanie. Stal sa ním o. Vasiľ Hopko. Biskupskú konsekráciu 
prijal z rúk vladyku Pavla Gojdiča, OSBM, v nedeľu 11. mája 1947. Spolusvätiteľom bol 
Jozef Beran, v tom čase pražský arcibiskup.“40  

Pochopiteľne, veľkú radosť mali z toho veriaci v Hrabskom, pretože nový biskup 
pochádzal z ich obce. Pozdravili ho už v deň jeho vysviacky, pričom mu darovali dve ikony: 
Krista Pána a Presvätú Bohorodičku. Otec biskup napísal svojim krajanom ďakovný list 
s dátumom 22. mája 1947. V ňom píše: 

* 
„[...] При том случаи, коли Вам дякую як новый Владыка напишу Вам и 

нісколько слов... Из Грабского происходит новый Владыка. Не знаю, чи Вы то знаете 
дост цінити, але то великое діло для одного села, если может то сказати о себі, что 
новый Владика, грабчан, из Грабского родом. Мало есть таких сел, которы бы могли 
похвалитися с тим, что из их рядов вышел епископ. 

Я гордый на то, что родился в Грабском, правда не в таком Грабском якій 
теперь, але в старом Грабском. Бо старе Грабске, то было примірное село на цілу 
околицу. Старенкій священик был в селі41, мало уже кончил, бо не владіл, але зато цілое 

                                                           
40 VOROŇAK, J.: Vladyka ThDr. Vasiľ Hopko. In: Zostali verní I. Košice: Byzant 1997, s. 25.  
41 Myslel tu na gréckokatolíckeho kňaza Michala Čisárika, ktorý v Hrabskom pôsobil v rokoch 1900-1920. 
Porov. SCHEMATIZMUS. Prešov: 1948, s. 43.  
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Грабске так смотрило на того священика, як на свого отца. Отдали ему честь як 
своему отцеви... То ся мні все пачило... 

Если зазвонили на утреню, то из каждой хыжи вышли люде а церковь нараз 
перепольнилася, до остатного міста... Я нигда не памятаю на такое, чтобы в церкви 
были порожни міста... Церковь все была переполнена. 

Зазвонили на св. Литургію люди из каждого дому всі ишли до едного храму, бо 
давно злый дух не разсіял раздор, всі чувствовали одной фамиліей. Відь мы всі братя, 
наши предки, наши отцы, были еднаки, еднак вірили, то и не требало нам дві віри, дві 
церкви, мы всі ходили до едного храму Божого. Як красиво то было [...]. Я як малый 
студентик сідил ем при пану учителю в крылосі і виділ ем як идут люди до церкви... 

На жаль между тім настала переміна [...].“  
* 
Otec biskup Vasiľ tu spomína na dvadsiate roky minulého storočia, ktoré možno 

pokladať za čiernu škvrnu v dejinách farnosti Hrabské. Čo bolo toho príčinou? 
Podľa záznamov v obecnej kronike v roku 1919 prišiel do Hrabského nový duchovný 

Štefan Beskyd.42 Bol to mladý kňaz, takmer bez akéhokoľvek materiálneho zabezpečenia. 
Veriaci mu veľmi pomohli všetkým, čo potreboval na riadne živobytie. Stalo sa však to, s čím 
nikto nepočítal. Veriaci zo susednej farnosti nemali kňaza. V noci teda previezli duchovného 
do Snakova, kde bola lepšia farská budova, aj lepšie role. Veriaci z Hrabského požiadali 
Gréckokatolícky ordinariát v Prešove, aby im dal nového duchovného. Reakciou na ich 
žiadosť bolo to, že Hrabské pridelili pod administráciu farnosti Lukov, s čím sa veriaci 
nemohli vyrovnať. Keďže v tom čase prenikalo pravoslávie z Ladomírovej a pravoslávna 
farnosť bola už aj v neďalekej Venecii (dnes Lukov), veriaci požiadali vtedajšieho 
pravoslávneho duchovného z Venecie, aby im prišiel vykonávať bohoslužby. Tak sa aj stalo. 
A výsledok? Situácia, ktorá po tomto nastala, mala neblahé následky. Veriaci sa rozdelili, a až 
na štyri rodiny,43 všetci oficiálne vystúpili z gréckokatolíckej cirkvi. Oficiálne hovorím preto, 
že podľa vtedajších zákonov musel byť výstup z jednej cirkvi do druhej úradne potvrdený 
príslušným okresným úradom.  

Takto sa stalo aj v Hrabskom. Počas môjho pôsobenia v tejto farnosti (1964-1977) 
som všetky tieto vyhlásenia o výstupe z gréckokatolíckej cirkvi a prijatia do pravoslávnej 
cirkvi našiel v miestnom archíve. Všetky boli potvrdené Okresným úradom v Bardejove. Keď 
sa o niekoľko rokov veriaci spamätali, čo urobili, je zaujímavé, že väčšinou vystúpili 
z pravoslávnej cirkvi a znovu vstúpili do cirkvi gréckokatolíckej. Aj tieto vyhlásenia boli 
potvrdené Okresným úradom v Bardejove. Spomínané doklady sú doposiaľ uložené v archíve 
Gréckokatolíckeho farského úradu v Hrabskom.  

Dôsledkom toho bola aj skutočnosť, že v dvadsiatych rokoch si veriaci postavili 
pravoslávny chrám, ktorý nikdy nedokončili, a po roku 1950 sa v ňom už ani neslúžilo. Dnes 
je v dezolátnom stave.44  

Toto som považoval za potrebné pripomenúť, aby sme pochopili obsah listu otca 
biskupa Vasiľa. V ňom ďalej čítame: 

* 
„[...] был час, же на едным домі и таблица была вывішена а написано было на 

ней: «Канцеларж про виступ з циркве.» Ажь червенію, коли на то роспамятаю [...]. 
                                                           
42 Účinkovanie tohto kňaza v Hrabskom nespomína ani jeden gréckokatolícky schematizmus. Avšak jeho 
pôsobenie v Snakove (1921-27) je v schematizmoch uvedené (viď schematizmy z r. 1944 a 1948). Udalosti 
z týchto čias opisuje Bartolomej Krpelec v knihe Bardejov a jeho okolie, Martin: 1935, s. 180. - Porov. Kronika 
farnosti Hrabské, s. 31-35. 
43 Boli to: Tomko Dragan, Štefan Petrenko, Juraj Mihalik a Ján Ševčík. - Porov. Kronika farnosti Hrabské, s. 32.  
44 Príbuzní otca biskupa často spomínali, že otec biskup si veľmi želal, aby sa veriaci v Hrabskom zjednotili 
a znova chodili do jedného chrámu, ktorý stojí uprostred dediny. Pravoslávny chrám chcel dať opraviť a raz 
v roku by tam bola odpustová slávnosť. – Dnes je už vo vlastníctve gréckokatolíckej cirkvi (súpisné číslo 130). 
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Сколько звады, сколько гріху, сколько процесу, сколько маетку пошло долов ярком, 
чтобы выбудовати нову церковь... А роздвоилися люде... Отец наш, мати не наша, 
брат наш, сестра не наша [...]; о яке то не християнске, яке то не миле! Чи требало 
того? [...]. То не старе Грабске, то нове Грабске [...].“ 

„ Братя и сестры! Я пишу ку Вам и к старому Грабскому и к новому Грабскому 
на памятку того, что из Ваших рядов вышел новый Владыка, что из Грабчанов 
удостоил Господь Бог одного посвятити за епископа, чтобы на тоту памямь Вы 
подали себі руки, и жили так, як жили наши предки, жили в мірі, в единстві [...]. 
Чтобы Вы так послухали отца духовного, як послухали стары Грабчане, чтобы Вы всі 
топтали лем едну стешку до церкви, а то до нашей церкви, чтобы Вы на голос звона 
ишли до едней церкви, до нашей церкви, бо тота наша, котора от давна есть, котора 
на середині села есть... 

Не треба к тому много [...]. Не треба ся ганьбити, кто жалует за гріх, тому 
все отпустится... Ой яку радость бы мал Господь Бог из за Вас [...]. Яку радость бы 
сте мали Вы сами, а яку радость бы мали наш Владыка Павел, но из людей на землі 
думаю, что я бы мал найвекшу радость, бо мене як грабчана найвеце мерзит тот 
раздор. То не воля Божа [...]. Бо Господь Бог то хочет: Да всі едино будут!“ 

* 
Aj z tohto listu je vidieť, ako veľmi otcovi biskupovi Vasiľovi ležala na srdci jednota 

jeho rodnej obce. Veril, že sa zjednotia. „ То был бы для меня найкрасившій день жизни 
моей, если бы я того дождался, что мои грабчане всі суть в единоспасительной 
Церкви [...]“  

Možno aj toto bolo dôvodom, prečo si otec biskupVasiľ vyvolil za svoje biskupské 
heslo Kristove slová: Da vsi jedino budut! („Aby všetci boli jedno“ - Jn 17, 21). Cítiť to 
z obsahu listu, záverom ktorého píše: 

„Молюся за Вас, и прошу Вас послухайте своего епископа... Есть то голос 
напоминющій Вас [...]. Кто знает, чи еще дакто Вас будет напоминати так, як я Вас 
теперь напоминаю [...]. Може то остатнійраз Господь Бог зовет Вас так любезно 
через мене [...]. 

На тото наміреніе молитеся всі... и на тото наміреніе даваю Вам свое 
Архіерейское благословеніе, да благословит Вас Бог Отец † и Син † и Дух Святий † и 
да будет благословеніе Его над Вами всегда ныні и присно и во віки віков. Амінь. 

† Василий, пом. епископ.“ 
* 
Bol to pravdepodobne posledný list prešovského pomocného biskupa Vasiľa Hopka 

svojim rodákom. Prišiel rok 1950 - násilná pravoslávizácia - a rany, ktoré boli v Hrabskom 
stále nezahojené, sa znovu prehĺbili... Na ďalších 18 rokov... Otec biskup Vasiľ bol za 
vykonštruované viny odsúdený na 15 rokov väzenia, ktoré podlomilo jeho zdravie. Na 
odporúčanie lekára mu v  lete 1964 po 13 a pol roka väzenia prerušili trest a prepustili ho do 
kláštora v Oseku.45 Bol však stále pod kontrolou Štátnej bezpečnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 Osek u Duchcova, okr. Teplice v Čechách. 
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III.  

Moja korešpondencia s otcom biskupom 
 

Z Oseka začala moja korešpondencia s otcom biskupom.  
Od 1. septembra 1964 som pôsobil ako pravoslávny kňaz vo farnosti Hrabské, ktorá 

nemala kňaza dlhé roky. Keďže sa veriaci nemohli zmieriť s násilnou pravoslávizáciou, 
pravoslávneho kňaza neprijali.46 Pastoračné potreby vykonával kňaz zo susedného Snakova. 
Počas 14 rokov bol kňaz v Hrabskom iba dva roky. Okrem toho boli v obci aj národnostné 
nepokoje.47 Keďže veriaci už boli smädní po duchovnom pokrme, prijali ma s láskou. Už aj 
preto, že ma dobre poznali.48 A tak som s úspechom začal svoju dušpastiersku činnosť. 
Najprv sme obnovili farskú budovu, ktorá bola v dezolátnom stave. Potom prišiel na rad aj 
chrám. Veriaci sa do práce zapájali s oduševnením. Obec, ktorá bola nábožensky rozdelená 
ešte z dvadsiatych rokov tohto storočia (o čom už bola zmienka), sa zjednotili a všetci začali 
chodiť do chrámu. 

Správy o náboženskej situácii sa doniesli aj k otcovi biskupovi do Oseka. Otec biskup 
mal z toho veľkú radosť. Na jeho pokyn dňa 12. februára 1966 Michal Petrenko priniesol na 
faru modré bohoslužobné rúcho a pozlátenú čašu s príslušenstvom.49 Tieto veci daroval otec 
biskup po svojej biskupskej vysviacke pre chrám v Hrabskom. V roku 1950 ich po násilnej 
pravoslávizácii veriaci vzali z chrámu a skrývali celých 16 rokov.50  

Ako správca farnosti som považoval za slušné, aby som sa za tento veľkorysý 
ustretový akt poďakoval. Otcovi biskupovi som napísal tento list: 

 
 Slava Isusu Christu! 
Vaša Excelencia! 
Predovšetkým prijmite odo mňa úprimný pozdrav s prianím všetkého najlepšieho od 

Všemohúceho Pána Boha. 
Nuž, ale prv, než začnem písať, považujem za potrebné predstaviť sa Vašej 

Preosvietenosti. T. č. som duchovným vo Vašej obci, v Hrabskom. Pochádzam zo slovenskej 
dediny Varhaňovce neďaleko Prešova. Nuž aspoň toľko o mojej osobe. 

A teraz, čo ma viedlo k napísaniu tohto listu. V tých dňoch zaslali ste nám modré 
bohoslužobné rúcho – rizy, ktoré mi odovzdal Váš bratranec M. Petrenko. To je dôvod, prečo 
Vám píšem. V mene svojich veriacich, Vašich rodákov, i v mene svojom, srdečne Vám 
ďakujeme za túto pozornosť. Náš chrám bol od roku 1950 takmer opustený a môžem povedať, 
že nebol sa oň kto starať. Za môjho pôsobenia sa všemožným spôsobom snažíme ozdobiť 
a okrášliť náš chrám, aby bol ozaj domom modlitby, kde by človek našiel odpočinutie pre 
svoju dušu. A práve aj to nám padlo vhod, že toto rúcho je opäť v našom chráme, kde bude 
slúžiť svojmu účelu. Modré rúcho nám stále chýbalo, lebo máme len biele, žlté, červené 
a čierne, a k tomu sú už veľmi staré. Preto prijmite od nás všetkých úprimnú vďaku. 

Práve v dnešnú mäsopôstnu nedeľu pri sv. liturgii sme sa modlili v molebene 
O prizyvani pomošči Svjataho Ducha za Vašu Preosvietenosť, aby Vám Pán Boh dal ešte 
mnoho síl a zdravia prežiť medzi nami – na mnohaja i blahaja lita. 

                                                           
46 V rokoch 1954-56 tu pôsobil pravoslávny kňaz Štefan Raž, neskoršie pod menom Štefan Pavlík.  
47 Porov. List Jána Mihalika z Hrabského v článku: Rusíni? Ukrajinci? Slováci? In: Východoslovenské noviny, 
26. jún 1968, s. 3. 
48 Môj brat Pavel Dancák (*03.05.1936), gréckokatolícky kňaz (t. č. správca farnosti Nový Ruskov), mal 
z Hrabského manželku - Helenu rod. Bučkovú (+14. november 1977). Bola v príbuzenskom vzťahu s rodinou 
otca biskupa ThDr. Vasiľa Hopka. 
49 Porov. Kronika farnosti Hrabské, s. 55. 
50 Tamtiež, s. 48. 
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Prepáčte mi, že som sa Vám ozval bez dovolenia. Považoval som za nevyhnutné 
podakovať sa Vám. Nuž a tým aj končím svoj list a ešte raz prajem Vám od milého Pána Boha 
všetko najlepšie. 

Slava Isusu Christu! 
Bol to môj prvý list otcovi biskupovi, ktorého cieľom bolo poďakovať sa mu, pretože 

on poradil mojim veriacim, aby tieto veci vrátili do chrámu. Nečakal som odpoveď. Na moje 
prekvapenie odpoveď prišla okamžite. Tu je doslovný odpis listu:51 

* 
(1) Preterpivyj za nas strasti, Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj nas. Amiň. 

Osek 16.II.1966. 
Vysokoprepodobnyj otče! 
Ďakujem Vám za list, ktorý ste mi poslali a v ktorom ďakujete za modré rizy. 
Poslal som Vám ich, aby to bolo symbolom budúceho zjednotenia, že uniatský biskup, 

hrabčan, dáva pravoslávnemu kňazovi rizy. Robil som to v ekumenickom duchu, podobne, ako 
sa to robilo teraz v Ríme, keď z Ríma a z iných miest dávali mošči (ostatky svätých) 
pravoslávnym. 

Najprv som Vám napísal dlhý list, v ktorom som spomenul mnohé veci. Ale ten dlhý 
list som Vám neposlal, lebo je to zbytočné. Vy osobne nemôžete za to, čo sa stalo. 

Ja Vás len o to prosím, učte ľudí pravdu, takú, akú máte v našich uniatských knihách. 
Lebo viem, že ľud nechce nič pravoslávneho, len svoje staré. To ešte šťastie, že ten ľud tak 
sám od seba rozmýšľa. Učte čistú morálku, napomínajte mládež, nech žije podľa Božej vôle, 
a robte tak, aby Vaše svedomie bolo spokojné, že ste urobili všetko, čo sa dalo urobiť. 

Modlím sa za Vás, aby ste boli apoštolom zjednotenia, lebo máme rozkaz od Krista 
Pána: Da vsi jedino budut! O sojedinenije vsich Hospodu pomolimsja! 

Srdečne zdraví a žehná hrabčan 
† Василий 
епископ 

 
Týmto listom sa začala moja korešpondencia s otcom biskupom Vasiľom. Tých, ktoré 

sa zachovali doteraz, je pomerne dosť. Niekedy sme si listy vymenili aj každý týždeň. 
Vymieňali sme si názory, riešili problémy, ktoré nás zaujímali. Z listov možno poznať mnohé 
osobné charakteristické vlastnosti otca biskupa, i jeho názory na niektoré udalosti. Postupne 
ich tu uverejňujem. 
 * 
 Za prvý list od otca biskupa som sa hneď písomne poďakoval. V liste som sa dotkol 
niektorých nadhodených problémov. Kópie svojich listov som si ale nenechával. Aj 
z opatrnosti pred štátnymi orgánmi. Odpoveď som však dostal okamžite. Z jeho listov 
vyberám podstatné myšlienky: 
 
 (2) Az jesm Pastyrj Dobryj, Pastyrj Dobryj dušu svoju polahajet za ovcy. I iny ovci mam i tii uslyšat 
hlas moj i budet jedino stado i jedinyj Pastyrj (Ján 10, 16-17). 

Osek, dňa 24.II.1966. 
 Drahý otče! 
 Váš list som dostal, na ktorý v krátkosti odpovedám:. 
 1/ U pravoslávnych „baťuška“ je bežný výraz na každého kňaza. Keď som bol v Prahe 
a vyučoval som gréckokatolíkov v ruskom emigrantskom gymnáziu, kde som mal asi 50 
grécko i rímsko katolíkov, vtedy jedni i druhí mi hovorili atec Vasilij, alebo baťuška. Aj my 
sme boli dvaja v Prahe, ja a môj kaplán dr. Myron Podhajecký, a tiež sami seba sme tak 

                                                           
51 Tu publikované  listy otca biskupa sú označené poradovým číslom. Je ich však oveľa viac. Uverejnil som len 
tie, ktoré boli adresované mne a ktoré som považoval vzhľadom na ich obsah za podstatné.  
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nazvali: baťuška sem, baťuška tam. Baťuška znamená po rusky otec. Keďže pravoslávie vždy 
malo a má ruský náter, preto všeobecne, keď sa spomína pravoslávny otec, povie sa baťuška. 
Mne mnohí pravoslávni tiež hovoria baťuška, a ja to beriem celkom prirodzene, ba som na to 
trošku i hrdý, že som u nich získal takú dôveru, že mi hovoria tak ako svojim.  
 Pravdaže k poňatiu pravoslávny baťuška patrí brada, ale že ju dali dole, to len preto, 
aby ste pred ľudmi robili dojem, že ste tými, čo ste boli predtým. Preto ani biskup nenosí 
bradu, čo nie je v poriadku. Keď východ, tak nech je východ! A k východu patrí „brada“. Ja 
sám by som bol šťastný, keby Svätý Otec rozkázal aspoň nám biskupom nosiť bradu. Mal by 
som veľmi silnú bradu, a nehanbil by som sa za bradu, lebo to by bolo z poslušnosti k 
Svätému Otcovi.  
 Teším sa tomu, že ste z tých ľudí, ktorí by „kalamajky“ nenarobili. To ovšem treba 
človeka poznať. Viete, čo hovorí východné arabské príslovie? Pokiaľ nezješ s kamarátom 
jeden sud soli, do toho času ešte nie je kamarát. Na sud soli treba mnoho času. Teším sa, že 
ste apoštolom zjednotenia. Pracujte v tom duchu, lebo len ten duch je jedine kresťanský. Ináč 
ja Vás nepokladám za cudzieho, lebo kto je z Varhaňoviec, to je náš. Že ste sa stali 
pravoslávnym kňazom, to už neviem prečo, to je Vaša vec. Ale to meno František, vôbec nie je 
východné, teda tuším, že aspoň matka bola rímskokatolíčka,52 lebo tí synovia majú meno 
František. U nás bol Haluška,53 tak viem, že mamka bola rímskokatolíčka. Že končíte 
Moleben k Božskému Srdcu, je to chvályhodné, a tiež chvályhodná je Krížová cesta (kresna 
doroha). To všetko nie je pravoslávne, je to latinské, ale je to pekný obrad, a preto 
gréckokatolíci prevzali od rímskokatolíkov to, čo je pekné.“ 
 
 V ďalšej časti listu je reč o pečiatkach s náboženskou tematikou, o ktoré som požiadal 
otca biskupa, aby mi ich požičal, alebo mi ich dal urobiť. Totiž každý jeho list bol na začiatku 
opečiatkovaný nejakým obrázkom s náboženskou tematikou (napr. Dobrý pastier, Božské 
srdce, viera, nádej a láska, a pod.). Otec biskup mi dal adresu Chrámového družstva v Prahe, 
Ječná 2, kde vyrábali tieto pečiatky. Na moju objednávku však neprišla žiadna odpoveď.54 
Otec biskup mi preto ochotne požičal svoje pečiatky. Opečiatkoval som si mnoho 
kancelárskych papierov, tiež dopisné papiere, ktoré som neskôr aj používal pri 
korešpondencii. Pečiatky som potom otcovi biskupovi vrátil.55 

V tomto liste si treba všimnúť otcovský prístup, s ktorým mi radil, ako mám používať 
pečiatky. Dokonca mi k tomu v ďalšej zásielke poslal aj veľkú podušku. Veľmi rád radil 
a pomáhal. Vidieť to z jeho záverečných slov: 

 
 „Keď máte nejakú potrebu, len mi píšte, čo potrebujete. Neškodí, keď sa zblížim s 
„ba ťuškom“ mojej rodnej obce. A Vám tiež nebude na škodu, keď sa so mnou lepšie spoznáte. 
Neviete, k čomu  to bude ešte dobré.56 
 [...] Musíte na seba dbať, aby ste boli vzorný v každom ohľade. Vezmem Vás do radu 
tých ľudí, za ktorých sa denne modlím pri sv. liturgii. Budem sa modliť aj za Vás, lebo vidím, 
že sa dá z Vás  urobiť človeka, ktorý môže pracovať pre Krista. 
 S Bohom, zdraví a žehná Vás i Vašu rodinu i Vašich veriacich v Kristus oddaný brat 

† Василий, 
епископ. 

                                                           
52 Obidvaja moji rodičia boli gréckokatolíci; – poznámka F. D. 
53 Štefan Haluška (1909-1995), gréckokatolícky kňaz, pôsobil v Hrabskom v rokoch 1934-42. – Pozri: 
HAJAŠOVÁ, G.: Štefan Haluška (1919-1995). In: Zostali verní 2. Košice: Byzant 1998, s. 48.  
54 O výrobu pečiatok som sa písomne obrátil 27. februára 1966 aj na spomínané sestričky v Prahe. Dňa 4. marca 
1966 mi sestričky (premonštrátky) písomne odpovedali, že na Spálenej ulici na sklade takéto pečiatky nemajú 
a ich nová výroba by bola veľmi drahá, k tomu neistá. List podpísala sestra Romualda. 
55 Niektoré z nich (3), ktoré mi otec biskup daroval, budú uložené v Pamätnej izbe v Hrabskom. 
56 Dnes som rád, že sa to tak stalo. - Poznámka F. D. 
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 P. S. 
 [...] Nečudujte sa, keď robím chyby v slovenčine.57 Ja nie som Slovák. Ja som Ukrajinec, ale školy mám 
maďarské, vyučoval som v ruskej i v ukrajinskej škole, i v Prahe i v Prešove. V Čechách sa na mňa prilepila 
čeština. I teraz tu mám sestričky slovenky i češky. S každým hovorím tak, že ma porozumie. Vo väznici som sa 
učil jazyky, a to nemecký, talianský i anglický tak, že týmito jazykmi môžem i korešpondovať a hovoriť ľahšie 
veci. Francúzsky rozumiem, ale nemal som už čas naučiť sa ho. I keď som teraz dostal asi 300 pozdravov 
z cudziny, bolo medzi nimi asi 100 francúzskych. Pomáhal som si, ako som vedel.“ 
 
 To je v krátkosti obsah jeho druhého listu písaného strojom, ktorý má necelé tri strany. 
 * 

Niektoré ďalšie listy sú krátke, sú to skôr pozdravy, prípadne potvrdenia, že list odo 
mňa došiel. Obmedzím sa preto len na podstatnejšie veci.  

 
(3) Sv. František: Boh môj, a všetko moje! 

Osek 8.III.1966. 
[...] Ďakujem Vám za fotografiu z prvoprijímajúcich, a tiež za fotografiu z hrabskej 

cerkvi. 
Teším sa, že to s dušpastierskou prácou myslíte vážne. Že sa pripravujete na kázne 

a zbierate dobré príklady ku kázaniu. Srdečne zdraví a žehná v Kristu brat 
† Василий 

* 
Medzitým prišiel krátky pozdrav – fotografia otca biskupa sediaceho v parku na 

lavičke v kláštore v Oseku. Na ňom bol pozdrav písaný azbukou: 
Osek 25.II.1966 

(4) Да всі едино будутъ! Се есть воля Христа! Кто любит Христа, буде в том 
напряму работати! А всіх тих, хто так буде працювати, благословяю: 

Во имя + Отца + и Сина + и Святаго Духа. Аминь. 
† Василий 

* 
Ďalší list je pri príležitosti veľkonočných sviatkov: 
 
(5) Da voskresnet Boh i raztočatsja vrazi Jeho i da bižat ot lica Jeho nenaviďaščii Jeho! 

Osek Pascha 1966. 
Vysokoprepodobný otče! 
Doporučene Vám posielam niekoľko fotomontáží. 
Súčasne Vám prajem milostiplné paschálne sviatky. Prajem Vám, aby ste v dobrom 

zdraví mohli spievať to naše Christos voskrese iz mertvych, smertiju smerť poprav i suščim vo 
hrobich život darovav. 

I nam darovav život vičnyj, poklaňajemsja jeho tridnevnomu voskreseniju. 
Kristus je Víťaz nad smrťou. Má veľkú silu. Proste ho, aby Vám dal z tej sily, aby ste 

mohli prekonať všetky ťažkosti, ktoré pochádzajú od zlého ducha, od sveta a od tela. Aby ste 
zvíťazili nad všetkým, čo je namierené proti Pánu Bohu i proti Kristovej Cirkvi. Nech Vás 
žehná vzkriesený Pán, aby ste boli vždy jeho verným sluhom. 

Zdraví a žehná v Kristu oddaný 
† Василий 

* 
Obsahom našich ďalších listov bola informácia o knihách. Pripravoval som totiž 

zbierku homiletických materiálov, nuž vyslovil som prosbu o poskytnutie niektorých kníh. 
Vladyka Vasiľ mi v tom ochotne poslúžil. Preto v ďalšom liste píše: 

 

                                                           
57 Listy, ktoré otec biskup písal v slovenčine, sú v tejto publikácii štylisticky upravené. 
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(6) Otče! Da prijdet Carstvije Tvoje... da budet volja Tvoja! 
Osek 30.IV.1966. 

Christos voskres! 
Drahý otče!  
Teším ma, že sa pripravujete na kázne, že máte ochotu učiť sa, že nie ste takýto „lenivý 

popisko“, ako žiaľ, myslím si, je takých mnoho. 
Požičiavam Vám 5 kníh. Najskôr budem potrebovať od Špačila: Ze života přatel 

Krista. Toto najskôr prečítajte. Robte si takzvané „Silva Rerum“ [...]. Podľa abecedy si 
napíšte do zošita to, čo považujete za dobré. Napríklad o láske (kresťanskej, božskej) [...]. 

Ja som mal najmenej 2000 kníh, ale mnoho sa stratilo. Tie najlepšie knihy, čo som mal 
v originále Tihaméra Tótha, všetky jeho diela, dokonca z jeho podpisom, bol som s ním 
v dobrom pomere; tiež od Bangha Béla, slávny jezuita, tiež jeho kázne i iné vedecké knihy, sú 
stratené. Počas mojej rekreácie sa vždy našli takí „priatelia“, ktorí si radi vzali nejakú 
knižku. No nech sa vzdelávajú, len aby čítali, aby netrhali na balenie. To by bolo horšie. 

Srdečne zdravím a žehnám v Kristu brat a otec 
† Василий 

 
* 

 (7) Jedino jest na potrebu, spasi dušu svoju! 
Osek 11.V.1966. 

 Drahý otče! 
 Váš milý list som dostal. Knihy si nechajte na dlhší čas, ja ich zatiaľ nepotrebujem. Ak 
by som ich potreboval, napísal by som. I Špačila nechajte u seba tak asi dva mesiace. Za ten 
čas si vypíšte, čo uznáte za vhodné. Knihy, aké hľadáte, zatiaľ nemám u seba. Opýtam sa 
sestričiek, či oni majú. Keď niečo nájdem, pošlem. Len pracujte svedomito, ale pri tom buďte 
pokorný, ak máte nejaké talenty, nemáte byť na ne pyšný, lebo tie talenty sú od Pána Boha. 
My nič nemáme svoje, všetko je Božím darom, a preto nikdy na nič nebuďme hrdí, lebo nič nie 
je naše. Jedine hriechy sú naším majetkom, a na to už nikto nemá byť pyšný. Keď človek 
pokorne pracuje, len na Božiu slávu, nuž na takejto práci je i Božie požehnanie, ale keď 
niekto pracuje pre svoju slávu (chce sa blysnúť), taká práca nemá cenu pred večnosťou. 
 A keď ste všetko vykonali, povedzte, že ste neužitoční sluhovia. Tak poučoval Kristus 
Pán svojich učeníkov. Všetko nech je na Božiu slávu. Jezuiti to majú ako svoje heslo: 
OAMDG (Omnia ad maiorem Dei gloriam – Všetko na väčšiu Božiu slávu). 
 Mnoho sa treba modliť, lebo bez modlitby nie sú milosti, a bez milostí nič nemáme! 
Kňaz má byť mužom modlitby. 
 Nehnevajte sa, že Vás poučujem. Aj na „rekreácii“ som poučoval pravoslávneho 
kňaza Ivanova, a prijal to rád. 
 S pozdravom a požehnaním 

† Василий 
   

* 
(8) Voznesisja na nebesa Bože i po vsej zemli slava Tvoja! Isus voznesessja, čtoby nam uhotoviti mista 

v nebi. Žijme tak, čtoby my tam mohli dostatisja. 
 
Slava Isusu Christu! 

Osek 21.V.1966. 
Vysokoprepodobnyj otče! 
Siji Vaši knihy, čto ich želajete choču Vam zorganizovati. Teper maju 4, kotori Vam 

zasylaju. Sut to ot Prepodobnych sester Školskych De Notre Dam. Sut to Češky, ale duže 
ochotno chotili mni pomoči. Dumali, čto ja to potrebuju, ale ja skazal, čto to potrebujet jeden 
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„k ňaz zo Slovenska, ja mu zašlu ich, jaku pozičku, on to potim vernet nazad“, i oni dovirjajut 
i dali.  

Ta jedna je ale liše tretij tom. To pozičil ot našoho duch. spravcu. Je to monach, 
premonštrat, Nimec. Vjedno sme byli už triraz. Raz v Prahi, koli on ešče bohoslovom byl. 
Pravi sme fotografovali naš ikonostas s assistencijeju. Ja v Prazi mal harnu assistenciu 
z bohoslovov. Byli dva diakony i 4 akolity, no a tot o. Brynich, byl s našimi bohoslovcami 
dobrij prijatel, ibo on duže interessujetsja o liturgiju. On velikij liturgista, to vsjo ho 
interessujet. Byl i on na našej liturgii, to potom i on stal ku assistencii, a ne duže kričalo to, 
bo assistencija byla v sticharach bilych, to i vin v bilim habiti (reverendi, sutana). To byl 
pervyj slučaj. 

 Druhij slučaj byl, koli my zošlisja v Leopoldovi. To sme odin na druhoho pozerali, 
dumaju, že on mňa skorše poznal.  
 A tretij slučaj, kohda ja prišol do Oseka, koho vidžu, jak mojoho Nimca, v urjadi duch. 
spravcu sestričok. Tak teper tu žijeme vjedno, ja mu pomahaju, bo on chorľavyj. To maju 
dozvoleno i ot urjadov, že možu tu vsjaki funkcii otbavovati. Mnoho raz kažu, spovidaju, 
liturgiju našu službu, a sestry už naučilisja to mni spivajut. Teper v maju jem mal každyj 
tyžden raz naš moleben ku Preč. D. Marii s propovidju i na konci s Eucharistyckoju 
pobožnostju (Pisň blahalnaja).  
 Vo všitkym pomahaju a ja chot tolko  radosti maju, že chotjat to mužu robiti. Ved ja na 
to posvjaščennyj, až dvaraza (preosvjaščennyj), značit bilše osvjaščenija distal, a to dlja toho, 
ščoby i ja svjatil, apostoloval, poučal, i preždevseho dobryj primir dal. 
 Tak Vam posilaju 
 1/ Pod Korouhvi Kristovou 
 2/ Poutnik 
 3/ Ve šlepejích Nepoškvrnené 4 (Mariologie III. díl). 
 Ti dalši ješče tri vzjal na sebe velikij pan, direktor Kat. Charity58, že to zožene. No ale 
to je nepevno, proto nečekam za nim, ale čto maju, zasilaju. 
 Serdečnyj privit i blahoslovenije 

† Василий 
 

 * 
 Za svojho pôsobenia v Hrabskom som pracoval na zbierke homiletických príkladov, 
ktoré som zostavoval podľa tematiky, z čoho vznikali samostatné zbierky, každá po 300 
príkladov. V tom čase bolo materiálov málo. Tie, čo som mal, už som spracoval. Preto som 
požiadal aj otca biskupa, aby mi v tom pomohol. Urobil to veľmi ochotne. V tomto duchu sú 
písané aj jeho ďalšie listy: 
 
 (9) Slava Isusu Christu! 

Osek 2.VI.1966 
 Vaše Vysokoprepodobie! 

Pán Boh zaplať za milý list. Keďže ste vyslovili prosbu, viac niečo dostať o Panne 
Márii, a keďže náhodou tá sestra, čo išla do Prahy, mala u seba zoznam tých kníh, čo ste 
žiadali, a nejako sa stretla s kanonikom Márom, ten sa hneď ukázal ochotný pomôcť. Než by 
som mu písal, posielam Vám jeho list, aby ste videli, o čo ide. Ja by som  mu musel oznámiť, 
že to nie je pre mňa, aby vec bola čistá a jasná. Napísal by som aj to, že ide o pravoslávneho 
kňaza, ktorý chce túto literatúru, a pridal by som ešte aj to, že nech na to pozerá v duchu 
Druhého vatikánskeho koncilu, kde je slovo o ekumenizme. To značí, priblížiť sa 
k pravoslávnym s láskou. Medzi nami povedané, len pre Vás toto: My katolíci sme 
                                                           
58 ThDr. Ján Mára, kanonik, riaditeľ Českej katolíckej charity. Prostredníctvom otca biskupa som takto 
vypožičiaval mnohé knihy z jeho knižnice. - Poznámka F. D. 
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k pravoslávnym urobili mnoho krokov. Veď koľko vzácnych moščej (relikvií) sme už dali 
pravoslávnym a iné právnické záležitosti (napr. platnosť manželstva pred pravoslávnymi 
vykonaná). Ale teraz sa  pýtam, čo urobili pravoslávni smerom ku katolíckej cirkvi? Neviem 
nič pozitívneho, ale viem len to, že jeden arcibiskup napísal povzbudzujúci list pre veriacich 
a pre kňazstvo, aby sa nedali balamutiť katolíkmi; odsudzujú každého, kto by v tom smere 
pracoval, odsudzujú Atenagorasa, lebo on je jediný, ktorý to myslí úprimne, ale druhí ho 
preto odsudzujú. Tak vidíte ako vyzerá ekumenizmus v praxi. Je to smutné a nič potešiteľné. 
Je to želanie Krista Pána, aby všetci jedno boli. I za to budeme súdení, ako sme sa snažili 
splniť testament Krista Pána. Veď to povedal pred smrťou, a pred smrťou, keď človek vie 
o tom, to veľmi dôležité veci hovorí otec synom, a je to jeho posledná vôľa. Obe strany sa 
budú zodpovedať za to, ako sa snažia splniť to. 

[...] Len pracujte svedomito na Božiu slávu, i na spásu svojej i druhých duší. Len aby 
ste mali vždy dobrý úmysel. Modlite sa ku Ježišovi Kristovi, aby Vás osvietil, čo máte robiť. 
Proste Pannu Máriu zvlášť o jej ochranu. 

Srdečne zdravím a žehnám práci, ktorú robíte podľa Božej vôle. 
† Василий 

 
* 
Ako som už uviedol, naša písomná korešpondencia bola veľmi častá. V listoch sme sa 

vzájomne informovali o situácii vo farnosti, v Cirkvi a i. O našom písomnom styku sa 
čoskoro mnohí dozvedeli, a tak sa začali aj nepríjemnosti. O tom som napísal aj otcovi 
biskupovi. Odpoveď na to prišla čoskoro: 

(10) Isus povidal sv. Margareti Alacoque: Posmotri jak plamenijet moje Serdce iz ljubovi ku ljudjam. 
A ljudi tak malo starajutsja s mojeju ljuboviju, a najsmutnijše jest, že i meždu timi, kotori sut posvjaščeny, jest 
mnohych, kotori nestarajutsja ljubiti mene, ale sut cholodny, duševno suchi [...]. 

Osek 8.VI.1966 
Vaše Vysokoprepodobie! Drahý otče! 
Ďakujem Vám za Váš milý list. V ňom sa sťažujete, že máte ťažkosti pre svoje 

zmýšľanie, že ste katolíckeho zmýšľania. Otče, nestarajte sa, keď ide o dušu, o spásu duší; 
tam nesmie byť strach, hanba, ohľady, príbuzní, atď. Kto raz položil ruku na pluh, nesmie sa 
pozerať doprava, dozadu, doľava, len stále dopredu, aby ten pluh vyoral peknú rovnú brázdu. 
Myšlienka je vzatá zo Svätého písma. Tešte sa, že ste došli k tomu, že je to povinnosť každého 
východniara i západniara pracovať pre zjednotenie, a to nielen ústami, ale i modlitbou, 
i prácou i skutkami. Verba movent, ale exempla trahnut. Slová zapôsobia, že dotyčný človek, 
ktorému sa niečo hovorí, pod vplyvom slov sa trošku pohne, ale keď ten dotyčný človek nielen 
slová počuje, ale i príklady uvidí, to znamená skutky, to potom na toho človeka nielen taký 
vplyv urobí, že sa trošku pohne, ale keď uvidí príklady, to tie príklady budú ťahať, aby i on tak 
príkladne žil. 

V ďalšej časti listu (list má dve strany kancelárskeho papiera a je napísaný strojom) je 
už zmienka o vypožičaných knihách. Išlo o knihy s mariánskou tematikou z knižnice 
kanonika Jána Máru, ďalej prof. Františka Rabasa, rektora Královohradeckého seminára 
a profesora cirkevného práva, kapucína, s ktorým bol otec biskup na jednej izbe v čase 
väzenia a veľmi dobre si rozumeli. 

Ďalej píše: 
Mnoho sa modlite, aby ste dostali všetky potrebné milosti k tomu, aby ste sám i Vaši 

veriaci získali spásu, a oslavovali Pána Boha vo večnosti. Samozrejme, že tu máme začať 
s oslavou, keď sa však tu niekedy človek musí skrývať, nemôžeme s obradmi tak oslavovať, 
ako by sme chceli. Napríklad procesie odpadajú a podobné veci. Možno niekto, kto by mohol 
pekne spievať v chráme, nemôže prísť, lebo to má zakázané, atď. Ale to všetko je druhoradé, 
prvoradá oslava je žiť v posväcujúcej milosti, to jest bez ťažkého hriechu. Modlite sa úprimne 
zo srdca, z celej duše, snažte sa milovať Pána Boha z celej duše, zo všetkých síl, a to nielen 
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ústami, ale skutkami, a to v prvom rade plnením Božej vôle, plnením Božích i cirkevných 
prikázaní. 

Všetko, čo sa vzťahuje na Pána Boha, má byť pekné, zbožné. Lebo to je rozhovor 
s Pánom Bohom, a keď hovoríme s veľkým pánom, snažíme sa s ním pekne hovoriť, aby sa 
neurazil. A keď tento veľký pán je k nám ešte aj dobrý, to tým viac sa snažíme pekne s ním 
hovoriť, lebo si to zaslúži. A kto viac dobrého s nami urobil, ako Pán Boh? Kto viac nám dal 
darov, ako Pán Boh? Dary sú dvojaké, prirodzené a nadprirodzené. Prirodzené sú telesné 
a duševné. Telesné prirodzené dary, napríklad voda, vzduch, jedlo, šaty, to všetko je darom 
Pána Boha. K tomu, aby sme mali chlieb, prvá podmienka, je mať zrno, napr. pšenicu, ale 
takú pšenicu, ktorá má v sebe život. Lebo pšenicu dokážu vyrobiť aj chemici. Všetko tam bude, 
všetky časti, ale keď zasejeme takú pšenicu, nebude rásť, neprinesie úrodu, lebo je to pšenica 
mŕtva, bez života. Lebo človek nemôže dať život pšenici. 

Tak je to so všetkým. Je to Boží dar. Iste, k tomu je potrebná ľudská práca... A čo, keby 
sme nemali vodu, vzduch? Aké sú to veľké Božie dary!... A teraz pozrime na duševné dary: 
rozum, vôľa, reč, pamäť... Aké to veľké Božie dary!... A nadprirodzené dary? Otázka spásy. 
Ježiš Kristus, jeho vykupiteľské dielo, jeho umučenie, smrť, jeho evanjelium, ustanovenie 
Cirkvi pre celý svet (rusky: vselenská; starosl: soborná, grécky: katolícka, slovensky: 
všeobecná); teda žiadna ruská, ukrajinská, československá, nemecká, atď), ale všeobecná 
Cirkev pre každého. Aký to dar posväcujúcej milosti, aký to dar, že môžeme žiť a máme žiť 
nadprirodzeným životom. K tomu nám pomáhajú sviatosti... Aký je to dar: sv. liturgia, pri 
ktorej sa denne obetuje Ježiš. Je to novozákonná obeta. Akým darom je Sväté písmo, atď. To 
všetko sú veľké Božie dary. Jedno „a“ nevyslovíme bez Božej pomoci, jeden krok neurobíme 
bez Božej pomoci. Ukrajinci hovoria: „Bez Boha ani do poroha.“ To znamená, neprekročíš 
prah dverí bez Božej pomoci. A ten Boh, za tú jeho lásku, za tieto dary, len jedno prosí: aby 
sme ho milovali. A my namiesto lásky platíme hriechom, teda urážame ho. Preto sa máme 
snažiť pekne odbavovať všetko, čo smeruje k Bohu. A všetko má smerovať k Bohu: naša 
práca, celý náš život. A keď sa Vy snažíte dobre kázať - avšak na Božiu slávu – chráň Boh, 
aby ste to robili na svoju slávu, pretože by to znamenalo, že na národ to nebude mať vplyv, že 
nebudete mať zásluhy, že oslavujete seba samého, pretože oslavovať môžeme iba Boha! Preto 
z lásky k tomuto dobrému Pánu Bohu máme pracovať nad tým, aby sme splnili jeho želanie: 
aby všetci jedno boli. 

No, ale už dosť, lebo viac sa nevmestí, veď Vy to všetko viete, vás netreba poučovať. 
Ďakujem za modlitby, i ja sa modlím za Vás, aby ste plnili Božiu vôľu.   

Srdečne zdraví a žehná Váš brat v Kristu 
† Василий 
епископ 

 
* 

 Ako som už spomínal, s otcom biskupom sme si písali veľmi často. Každý list prinášal 
niečo nové. Taký je aj tento nasledujúci: 
 
 (11) Christos posredi nas! Jest i budet! 

Osek 25.VI.1966. 
 Vysokoprepodobný otče Františku! 
 Pán Boh zaplať za krásny list. Teším sa tomu, že v mojej obci, keď už to inak nejde a 
musí tam byť „pravoslávny“ kňaz, že je taký, akým ste Vy. Vaša láska k jednote Cirkvi 
zaručuje dobrú výchovu nášho národa. Z Vášho listu z každého riadku kričí myšlienka: ľudia, 
Kristus chce, aby sme boli jedno. Pracujte aj naďalej v takomto duchu. Nestarajte sa, čo Vám 
na to hovoria predstavení. O predstavených to tiež platí, že sa majú modliť za zjednotenie 
všetkých – nielen naprázdno. Vyslovujem to, lebo nesmiem vynechať z textu nič, ale ja si to 
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neprajem. No kto sa tak modlí, ten sa rúha Bohu. Každé slovo napísané v sv. liturgii je veľmi 
dôležité a seriózne, nie je to taktika. 
 V prílohe Vám zasielam knihy, ktoré mi vypožičal kanonik J. Mára, direktor Katolíckej 
charity. Vie, že je to pre pravoslávneho kňaza mojej rodnej dediny, ale napísal som mu, že 
práve preto, že je v inom tábore, máme mu preukázať lásku. Ako vidíte, poslúchol ma. Jednu 
posielam svoju: Grekokatoličeskaja cerkov.59 
 Pokiaľ ide o trebnik, môžem Vám oznámiť toto: 
 1/ Ak by ste chceli z Petry pravoslávny, ten mám; malý formát. Mohol by som Vám ho 
poslať. 
 2/ Môj kmotor, ktorého za krátky čas poznáte, mi sľúbil, že mi pošle naspäť ten 
trebnik, ktorý som mu daroval. Na žiaľ, ten trebnik je krátky. Majiteľom bol Jeho 
Preosvjaščenstvo Pavol Gojdič, ktorý ho daroval Vspr. O. Kanuščákovi, vojenskému kurátovi, 
aby ho mal u seba na fronte, alebo doma pre vojakov. Auto ho zabilo pred 10 rokmi 
v Košiciach. Preňho bol dobrý, lebo bol krátky. Ak ten nebude dobrý, napíšte a budem 
špekulovať. Či sa to podarí, neviem, lebo to odo mňa nezáleží. Trebnik ešte neprišiel, a až 
príde, pošlem. Je to vzácna vec, lebo ide o svätorečenie nášho vladyku Pavla, a ak by sa stal 
svätým, mali by ste od svätého biskupa pamiatku. Pravda o. J. Bujňak sa s ním nechce 
rozlúčiť, preto by ho rád len požičal na tak dlhý čas, dokiaľ by ste nenašli lepší. 
 Za Vašu modlitbu ďakujem, modlím sa aj za Vás, aby ste plnili Božiu vôľu. 
 Srdečne zdravím a žehnám v Kristu oddaný 

† Василий 
 P. S. 
 Ak už korešpondujeme, myslím, že by bolo dobre, aby ste si prečítali moju brožúrku o gréckokatolíckej  
cirkvi. Keď bolo 300. výročie užhorodskej únie, vtedy z vďačnosti za veľkú milosť, že sme sa mohli vrátiť späť k 
základu, k sv. Petrovi, napísal som ju podľa mojich slabých síl. Myslím, že nepoškodí, ak si ju prečítate. Snáď 
tam nenájdete nič nové, ale poznáte moju lásku k únii, k zjednoteniu. Keď som sa stal biskupom, vtedy podobne 
ako každý biskup si vyvolí heslo, aj ja som si ho vyvolil: Da vsi jedino budut. V tom duchu som pracoval, žil, 
a chcem aj v budúcnosti žiť a pracovať. Bol by som najšťastnejší, keby som sa dožil toho, že v Prešovskej 
eparchii nebude ani jedna fara i cerkov, ktorá by nepatrila pod Rím. Keď sa toho dožijem, potom spokojne by 
som zomrel. Keby nám dovolili robiť misie. To znamená, žeby dovolili: „Iďte, kážte, a koho získate, môžu byť 
Vaši.“ To by bolo spravodlivé. To by ste videli tu prácu, čo by robili naši kňazi spolu so svojím biskupom. Ale my 
nesmieme robiť misie, my nesmieme nič robiť pre úniu, a potom je to ťažké. Iba sa  môžeme modliť. To robí 
každý. Ale pri tom všetkom sme odovzdaní do Božej vôle. Pán Boh vidí, Pán Boh dopúšťa, ale neopúšťa. 
S Bohom. 
 
 * 

V cerkvi v Hrabskom sme nemali trebnik. Ten, ktorý bol do roku 1950, bol 
pravdepodobne niekým vzatý a ukrytý. S týmto problémom som sa obrátil na otca biskupa 
a ten to okamžite vyriešil. Dôkazom toho je aj jeho nasledujúci list: 

 
(12) O Najsvjatijše Serdce Isusa pomiluj nas! 

Osek 28.VI.1966. 
Vysokoprepodobný otče Františku! 
Tak, ako som to sľúbil, posielam Vám trebnik. Myslím, že sú tam najdôležitejšie 

funkcie. Je to pamiatka na nebohého vladyku Kyr Pavla. Nech jeho duch panuje vo Vašej 
farnosti i vo Vašej duši. 

Nedávno som Vám poslal knihy. Verím, že ste ich dostali. Dúfam, že i ten balík príde 
riadne a dostanete ho. Môj kmotor60 sa nezrieka toho trebnika, on Vám ho vypožičia na dlhší 
                                                           
59 HOPKO, V. a kol.: Grekokatoličeska cerkov 1646-1946. Prešov 1946. 
60 ThDr. Juraj Bujňak (1913-1999), v tom čase bytom v Košiciach, Gottwaldova 11. V Blažove vyrastal spolu 
s otcom biskupom ThDr. Vasiľom Hopkom, s ktorým ho viazalo hlboké priateľstvo po celý život. V roku 1964 
po návrate otca biskupa z väzenia prijal ho na byt. – Podrobnejšie pozri: BABJAK, J.: Zostali verní 5. Košice: 
Slovo 1999, s. 5. 
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čas, aby sme vám pomohli. Medzitým, ak by ste našli lepší, tak tento pošlite naspäť, lebo je to 
pamiatka po našom milom vladykovi, ktorý zomrel za svoju vieru, za svoj národ. Ešte keď bol 
na slobode, akoby bol tušil, kde zomrie, povedal: „Pre mňa nie je dôležité, či v biskupskom 
paláci zomriem, či vo väznici; hlavná vec, aby som sa dostal do neba.“ My sa už nemodlime 
za neho, ale viac sa modlime k nemu. Myslím, že neprechvaľujem, keď poviem, že ešte nebol 
taký biskup, ktorý by mal tak na srdci záujmy nášho gréckokatolíckeho národa, ako vladyka 
Pavol. Až raz bude možné, svet pozná, koho odsúdil. 

Prajem Vám mnoho milosti od Pána Boha, aby Vám dal všetko to, čo potrebujete, aby 
ste podľa Božej vôle pracovali nad dušami. 

Zdraví a žehná v Kristu oddaný brat 
    † Василий 

 
Myslím, že slová, ktoré otec biskup Vasiľ povedal o biskupovi Pavlovi Gojdičovi, 

OSBM,  sú veľmi vážne. Naozaj, svet už dnes poznal, koho odsúdil! 
* 
Medzitým som čítal vypožičané knihy, robil som si poznámky, zapisoval vhodné 

myšlienky a príklady, aby som knihy vrátil  čo najskôr. V tomto období navštívil otec biskup 
svoju rodinu v Hrabskom.61 Bolo to aj moje prvé osobné stretnutie s otcom biskupom. Stretli 
sme sa u rodiny Michala Petrenka, a potom v našom chráme. Aká bola jeho reakcia? 
V ďalšom liste o tom píše: 

 
(13) Vo roždestvi divstvo sochranila jesi, vo uspeniji mira neostavila jesi Bohorodice! 

Osek 20.VIII.1966. 
Christos posredi nas! Jest i budet! 
Vysokoprepodobný otče! Brat v Kristovi! 
Ďakujem pekne za Váš list. Knihy som dostal všetky, ktoré ste poslali. Ešte máte u seba 

niektoré, až to preštudujete, tak potom pošlite. Zatiaľ môžu ešte u Vás zostať. 
Tešil som sa, že som Vás mohol poznať osobne. Môžem povedať, že cerkov máte vo 

vnútri čistú, krásne usporiadanú... 
 
Tu treba povedať, že otec biskup si všimol, že v chráme máme kamennú nádobu na 

prípravu uhlia do kadidla. Tak som to našiel, a tak to pripravoval starý kostolník Michal 
Červeňak. Vo veľkom kameni bola na vrchu jamka, kde bolo v popole uhlie. Toto uhlie 
kostolník v pravidelných intervaloch rozfúkaval malým fúkadlom (malý kováčsky mech) 
a takto udržiaval oheň. Otcovi biskupovi sa to nepozdávalo, a preto v liste obšírne popisuje, 
ako to robia sestričky v Oseku a ako treba pripravovať uhlie. Spomína elektrický varič (so 
špirálami), na ktoré treba položiť presované uhlie. Súčasne napísal aj adresu Chrámového 
družstva v Prahe, ktoré vyrába takéto uhlie. Vtedy to pre nás bola novinka, ale rada bola 
vzácna. Neskoršie sme aj tak robili. Preto otec biskup ďalej píše.  

 
Myslím, že by to bolo praktické. Skúste to. Stojí to za skúšku. Veď vidím, že ste súci do 

pokrokového života, tak prečo by ste neskúsili vec, ktorá je modernejšia, ako to predpotopné 
„fúkadlo“.  

 
V závere sa otec biskup zmieňuje o návšteve svojej sestry z Ameriky: 

                                                           
61 Tu treba poznamenať, aj keď otec biskup žil v ústraní v Charitnom domove v Oseku, bol stále pod dozorom 
štátnych orgánov. Bol sledovaný každý jeho odchod mimo bydliska. Ak chcel navštíviť východné Slovensko, 
musel to oznámiť vedeniu CHD. Dokonca trasu a cieľ svojej cesty. Raz sa stalo, keď  prišiel do Košíc, zatúžil 
navštíviť aj svojich príbuzných v Hrabskom. Vedel však, že je sledovaný. V Košiciach nasadol do vlaku 
a vystúpil v Raslaviciach (na polceste medzi Prešovom a Bardejovom). Tam naň čakalo auto, ktoré ho priviezlo 
do Hrabského. Štátne orgány ho márne „čakali“ na stanici v Bardejove. 
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Sestra je už dávno doma. 5.VIII. sadla na eroplán a večer už tam bola; v tú noc už 
spala doma. Keď ideme z Čiech na Slovensko, tak ideme dlhšie na rýchliku, ako na eropláne 
do Ameriky. Sestra bola so všetkým spokojná, čo videla, až na to, že nikde tu nemala svoju 
cerkov, kde by počúvala gréckokatolícku sv. liturgiu. Nemohla pochopiť, ako to len môže tak 
byť, ako je. No ja som jej povedal, že to nepochopí Američanka, lebo je z iného sveta, veď ani 
my to nemôžeme pochopiť, a ani nikto to nemôže pochopiť, ani páni zo strany to nemôžu 
pochopiť, ako sa to stalo, a ako sa to má napraviť. 

Modlime sa! Srdečne zdraví a žehná brat v Kristu 
† Василий 

* 
Onedlho prišiel krátky list (korešpondenčný lístok), ale veľmi zaujímavý: 
 
(14) Slava Isusu Christu! 

Osek 6.X.1966. 
Veľadôstojný otče! Drahý brat Františku v Kristovi! 
Zaplať Pán Boh za dlhý list. O figúrky sa postarám. Už som mal jedného farára, ak by 

bola farnosť, ktorá má byť zlikvidovaná (priehrada), alebo pod., aby predali jasle, betlehem. 
Dnes budem písať J. E. Otčenáškovi, biskupovi, mojemu spolurekreantovi, ktorý má 10 

kostolov na starosti ako farár, a vraj 3 kostoly majú byť zrušené, lebo tam bude priehrada. 
Ohľadom našej sv. liturgie, máte v priloženej štúdii odpoveď snáď na všetky otázky, 

ktoré Vás zaujímajú. Najzaujímavejšie je to, čo je len pár dni – aspoň ja som to dostal do rúk 
2. X. – a na druhý deň som začal skrátenú. Je kratšia asi 7 minút, čo je pre latinské sestry 
veľmi vítané. Miništrant mi hovoril, že za ten čas, čo získal, sa práve naraňajkuje. Lebo on by 
už o 7. hod. mal byť v práci, a my sme niekedy skončili o pol ôsmej. Naši otcovia skracovali aj 
dávno, ale viac-menej nelegálne. Teraz je všetko legálne. Kto nechce, samozrejme nemusí 
skracovať, ale pri dnešnom tempe života sotva sa nájde taký. Zvlášť kňazi, ktorí musia chodiť 
do práce, tí priamo to čakali, že to bude, lebo tu sú aj takí, aspoň jedného poznám, ktorý 
denne vstáva o 3. hod., aby všetko odbavil, lebo vlak mu ide veľmi skoro, aby bol v práci včas. 

Posielam Vám niekoľko fotografií. Tá asistencia pozostáva z latinských kňazov (jeden 
minorita, druhý premonštrát; potom vysoký brat je jezuita, druhý brat benediktín, a tretí ten 
malý, čo som ho tak chválil v jednom liste, je tiež minorita). Pri našej sv. liturgii sa snažia 
robiť všetko, čo je predpísané. Jeden diakon, druhý poddiakon, jeden je kronifer62, a jeden je 
na kadidlo, a jeden (malý) cerkovník chodí so sviečkami. 

Srdečne zdravím a žehnám Vás 
 v Kristu brat i otec 

† Василий  
*  

 
 Otca biskupa navštívila rodina z Hrabského. Bola to Helena Petrenková, manželka 
jeho bratranca Michala Petrenka, a jej syn Jozef. Nasledujúci list otca biskupa je preto v 
znamení spomienok na túto návštevu. 
 

(15) Christos posredi nas! Jest i budet! 
Osek 29.IX.1966. 

Drahý otče František! 
Ďakujem za pozdrav, ktorý ste poslali s Helenou Petrenkovou a s jej synom. Aj ja som 

Vám poslal  s nimi pozdrav... 
 

                                                           
62 Druh služby; ten, ktorý pri bohoslužbách drží biskupskú korunu (mitru). 
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V ďalšej časti otec biskup píše o tom, že istý rehoľný brat, ktorý mu miništruje pri sv. 
liturgii, daroval Jozefovi televízor. Jozef s radosťou vzal televízor, aj keď vtedy obec Hrabské 
mala veľmi slabý televízny signál. Kvôli tomu som nemal televízor ani ja. O tomto rehoľnom 
bratovi otec biskup píše, že má zaujímavý postoj k majetku a k peniazom. On nestojí 
o majetok, peniaze. Cudzím ľuďom kupuje darčeky, len aby nemal starosti s peniazmi. Mne sa 
pokazili náramkové hodinky. On ich vzal k sebe, a ihneď mi ponúkol iné, aby som nebol bez 
hodiniek, kým ich opraví. Keď som mu ich potom vrátil, vraj on ich nechce, že mi ich daroval. 
On si vraj kúpi druhé a tie nechá ako rezervné. Nuž vidíte z toho príkladu, aký je to človek. 
A podobne tak robí aj s druhými... 

 
Otec biskup o tomto rehoľníkovi ďalej píše, že pracuje na „viflejeme“. Ide o veľký 

betlehem, kde jednotlivé figúrky, oblečené v národných krojoch (Spiš, Orava) sú na elektrický 
pohon. Je to jeho vynález. On to robí s veľkou láskou a keď niečo nového dodal, to vždy mi 
s láskou ukazuje. No ja sa s ním spolu teším, lebo pri jasličkách každý sa stane dieťaťom...  
 [...] Mnoho som písal o tom bratovi, ale zaslúži si to. Mne vie veľmi dobre miništrovať. 
A teraz asi dva roky už viac len mne cerkovniči. Nosí sviečky pri malom i pri veľkom vchode 
i na konci pri prenesení Sviatosti na žertvenik. Hlavné miništrantky to je asi osem sestričiek, 
ktoré nahlas recitujú, t. j. odpovedajú. Ja nahlas slúžim, akoby to bola spievaná, ale nie je 
spievaná. I takzvaná recitovaná Služba Božia trvá 45 minút. Ide dôstojne, nahlas a pomaly, 
lebo recitovať nie je možné inak, len pomaly...  

Rím. kat. sestry už vedia, kedy treba stáť, kedy kľačať. Zvonček nepoužívame, lebo 
neviem, či vy to viete, no naša takzvaná uniatská Služba Božia sa vracia k byzantskému štýlu, 
a tam sa žiadny zvonček neužíva. Veď všetko sa nahlas hovorí a zvonček by takto len 
vyrušoval. Taktiež napríklad neberieme „naplečník“, lebo to bol prevzatý zo Západu. I keď 
som počul, že niektorí, aby zachránili ornát (veď to je tiež cieľ), berú ho na krk, také čosi ako 
ručník, teda nemá formu naplečníka. Ja neužívam nič. Pred odpustom požehnanie, a potom už 
nie je premudrosť (to patrí k večierni a k utierni), ale Slava tebi Christe Bože naš [...], 
a konečný odpust ako Christos istinnyj Boh naš... Čelovikoľubec, už nežehná národ, ale sám 
seba žehná.  

Sú aj iné zmeny, ale nie je potrebné, aby som o tom písal. Napríklad, apoštol sa číta 
obrátene k ľudu, lebo im hovoríme: Bratia! To znamená, že sa máme k nim obrátiť, a tak ich 
osloviť. To je veľmi rozumné. Apoštol, Evanjelium, Verím, Otče náš, i modlitba pred sv. 
prijímaním: Viruju Hospodi i ispoviduju, hovorí sa živým jazykom, takým, aký je národ pred 
nami. Podľa toho, ak by to prešlo aj k Vám, mali by ste mať ukrajinským jazykom, lebo 
úradne i vedecky, i všelijako inak rozumne súdené, náš národ je ukrajinský (slova vin, pid stil, 
vivsa, Pán Bih, Matka Biža, pist, mist, chvist, pip, atď., to sú čiste ukrajinské slová). Ovšem 
prebrali mnoho slovenských slov, napr. Hej, barz (to je poľské bardzo). Presnejšie povedané, 
naši ľudia sú „Lemky“, ktorí tu i za hranicami bývajú okolo hraníc. Je to národ, ktorý zle 
hovorí ukrajinsky, akcent tam dáva, kde netreba, a hovorí Lem (miesto len). Potom sú 
„Lišaki“ (hovotria miesto len: liše). No priznávam sa, že keď to tak pôjde, tá 
denacionalizácia, ako to pekne ide (napríklad svjaščenikovi už hovorjat pán farár), to by v 
minulosti bol veľký hriech, lebo len plebani sú farármi a evanjelickí pastori. Školy majú 
slovenské, to za 25-30 rokov už len páru starých ľudí bude hovoriť lemkovsky, ktorí sú už pred 
hrobom a s nimi pôjde do hrobu i ukrajinčina. Nie je to morálne! Kristus Pán plakal nad 
svojím národom. To znamená, miloval ho. To je príklad, že i my máme milovať svoj národ 
a nie zotrieť ho zo sveta. Da budet voľa Tvoja Hospodi! 

Srdečne zdraví a žehná 
 v Kristovi brat 

† Василий 
* 
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Ďalší list prišiel onedlho. Znovu je to dlhý list, obsahom ktorého sú mnohé poučenia 
a informácie. 

 
(16) Sv. Dimitrije Christu Bohu molisja darovati nam veliju milost. 

Osek 10.X.1966. 
Drahý otče František! 
Pán Boh zaplať za list, ktorý ma veľmi potešil, pretože som sa zasa niečo naučil 

z Východu, ktorý ja veľmi milujem, ale nepohnevajte sa za úprimnosť: Ten Východ milujem, 
ktorý bol za čias sv. Mikuláša arcibiskupa Myra Likijska, ten Východ milujem, ktorý bol za 
čias sv. Bazila Veľkého, sv. Gregorija Bohoslova, sv. Jána Zlatoústeho, za doby Troch 
Svätiteľov, ten Východ milujem, v ktorom žil sv. Atanáz Veľký, vznávač, ktorý 5 ráz bol vo 
vyhnanstve za Kristovu vieru, sv. Gregor Nyssenský, brat sv. Bazila Veľkého. Ten Východ 
mám rád, v ktorom žila sv. Makrina, zakladateľka ženského rádu, ktoré sa nazývajú 
baziliánky. Ten Východ milujem, ktorý reprezentovali sv. Cyril a Metod, ktorí nešli k Fotiovi, 
aby im potvrdil cirkevnoslovanskú sv. liturgiu, či vôbec tie knihy, ale išli do Ríma. Áno, ten 
Východ milujem, ktorý vždy s Rímom bol. Na žiaľ ten Východ, ktorý nenávidí Rím, ten Východ 
nie je tým Východom, akým bol Východ svätých východných Otcov. Príklad. Dokiaľ Rím 
nevyhlásil dogmu Nepoškvrneného počatia Prečistej Panny Márii, to aj Východ veril v túto 
náuku. Kijevskí profesori Bohoslovskej akadémie zaprisahali svojich bohoslovcov, aby vždy 
hájili toto učenie o Panne Márii, a tak aj verili, ale keď Rím to smel vyhlásiť ako dogmu, 
vtedy hneď bojovali  proti tej dogme.  

Aby ste videli, aká nenávisť, tak pozerajte. Východ spieva o Panne Márii, že je 
„ čestnijšaja Cheruvim i slavnijšaja bez sravnenija Serafim“. Čo to je? To je vyhlásenie 
dôstojnosti Preč. P. Márie, ktorá je vyššia od všetkých anjelov. No ale ako je to možné, keď 
Preč. P. Mária bola počatá v hriechu? Ako môže byť slávnejšia i neporovnateľne vyššia od 
najslávnejších anjelov? Veď anjeli nikdy neboli pod mocou zlého ducha. A Panna Mária, ak 
bola počatá v hriechu, to bola i keď len krátky čas, ale bola pod vlasťou hriechu. No netreba 
k tomu vysokú filozofiu uznať, že stvorenie, ktoré bolo hriešne (lebo keď v hriechu počala 
potom bola hriešna, ako môže byť vyššia od anjelov, ktorí nikdy neboli pod mocou zlého 
ducha). A potom ako to znie hovoriť o Panne Márii, že je hriešna. Ten titul by jej patril, ak by 
sa počala v prvorodnom hriechu, lebo každý kto rodí sa, v hriechu sa rodí, vyjmúc Pannu 
Máriu. Ale Panna Mária nebola nikdy v hriechu. Veď ako by to znelo: Matka Božia bola 
hriešna. Ako to ide dohromady na jednej strane hovori ť „Preneporočnaja“, a na druhej 
strane povedať, že je v hriechu počatá. Na jednej strane spievať sidalen na Vchod do chrámu 
P. Márie, kde sú slová: „Prežde začatia čista“. Tak to je pretromfovaný Západ. Lebo Západ 
len to hovorí, že je od počatia čistá, a Východ spieva: ešte pred počatím čistá. No a na druhej 
strane hriešna? Viete, čo robí túto nelogičnosť? Nenávisť k Rímu, a s nenávisťou Cirkev nemá 
pracovať. Milujte sa navzájom, lebo podľa toho vás poznajú, že ste moji učeníci, keď budete 
mať lásku medzi sebou... Potom sa nečudujte, keď som nepodpísal tú „slávnu“ P. Akciu, 
aj keď mi sľubovali arcibiskupstvo, lebo môj žalúdok nie je v stave straviť toľko 
nekonsequennosti. A to nielen v tom ohľade. Však ste to mohli čítať aj v mojej knižke 
Grekokatoličeskaja Cerkov. Prepáčte, že som si ju omylom nechal. Teraz Vám ju posielam 
podpísanú tak, ako ste to chceli mať. 

 
V ďalšej časti listu je znovu reč o jasličkách, ktoré, ak by sa podarilo urobiť už 

predtým spomínanému rehoľníkovi, urobil by to aj pre Hrabské. Zatiaľ to urobil pre o. J. 
Bujňaka do Košíc. Radí mi, aby som sa išiel na nich pozrieť. Ďalej píše. 

 
Gratulujem Vám k činnosti, ale ako starší Vám radím dve veci: 
1/ Aby ste písali v Kristovom duchu, aby Kristus Pán bol s Vami spokojný. 
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2/ Aby ste nepísali pre svoju slávu, ale všetko na Božiu slávu. Keď sa dopredu „pchá“ 
samoláska, zaškrtnite ju nemilosrdne, asi s tými slovami: Apage satane, začal som pre Pána 
Boha, chcem aj pokračovať pre Pána Boha i dokončiť pre Pána Boha a nič pre seba či pre 
zlého ducha, ktorý mi dáva samoľubné myšlienky. 

Nehnevajte sa, mám už za sebou trošku životnej skúsenosti. A viete, že nikomu nikdy by 
som nič zlého neradil, a keď radím, tak len dobre radím. 

Srdečne zdravím Vás a žehnám Vám i všetkým, ktorí chcú mať moje požehnanie. 
Váš brat v Kristu oddaný 

† Василий, епископ  
 

 * 
 Ako som už predtým spomínal, znovu opakujem, že v našej vzájomnej korešpondencii 
sme si často vymieňali názory, najmä z oblasti vierouky, liturgiky a pod. Taký bol aj tento 
list: 

(17) Slava Isusu Christu! 
Sv. Dimitrija máme dnes. 

 Osek 26.X.1966. 
Drahý brat v Kristovi! 
Pán Boh zaplať za list. Ako odpoveď toľko: 
1/ Jasličky sa mi zatiaľ nepodarilo zohnať.63 Priložený list pána vladyku Otčenáška64, 

ktorý je zatiaľ  farárom v Trnovicích (mali sme spoločný osud; boli sme spolu na rekreácii), 
odpovedal mi, list ktorého pripájam. 

2/ Napíšte do Charity, aby Vám na priloženom lístku odpovedali (priložte frankovaný 
lístok na Vás adresovaný), o aké rozmery figuriek ide, koľko je figuriek, z akého materiálu, 
a aká je ich cena. Ja som myslel dostať to z nejakej fary, zatiaľ ale prišli negatívne odpovede. 
Ten môj miništrant robí len elektrické, pohybujúce sa, a samozrejme teraz už do Vianoc to 
neurobí. 

Ak by ste chceli také, aké on robí, možno že by Vám urobil, ale až na rok. Pre mňa 
bude tiež robiť, ale len malý, do izby. 

3/ Na liturgiu je predpísaných 5 prosfor. Dovolené je aj z jednej, ale len jednu 
pečiatku. Veď načo viac. Trojuholník sa kladie bez pečiatky, 9 činov bez pečiatky. Za živých 
bez pečiatky, za zomrelých bez pečiatky, takže nemá zmysel dávať viac pečiatok. A potom, 
musela by to byť veľká prosfora na tých 5 pečiatok, ba aj na 7, ako to spomínate. To prvýkrát 
počúvam od Vás, že aj 7 prosfor dávajú, ale načo? Prvá prosfora veľký Ahnec, druhá 
Bohorodičke, tretia deväť činov, štvrtá za živých, piata za mŕtvych. Nuž načo 6-7? Poučte ma 
o tom. Tých viac pečiatok na jednu prosforu sa mi zdajú zbytočné. My máme dovolené 
dokonca z jednej prosfory aj na viac sv. liturgií, keď je to potrebné, a že je to dovolené aj 
z hospodárskych dôvodov. Ináč najčastejšie používam jednu prosforu na jednu sv. liturgiu. 

4/ Čo sa týka čítania dvoch apoštolov a dvoch evanjelií. Podľa nového my máme čítať 
len jedno. Dve len ak je to chrámový sviatok, ak je to aj nedeľa. Teda v roku môžu byť aj dve 
čítania apoštola a evanjelia. Ak by to bol Pánov sviatok, potom ten zvíťazí i nad nedeľou. 
Napr. teraz v nedeľu máme mať Krista Kráľa. Nedeľa odpadne, všetko sa berie Kristu 
Kráľovi. Tiež napr. na Vianoce, Bohozjavenie, Premenenie, Kvetnú nedeľu, Paschu, 
Obrezanie Pána, Nanebovstúpenie Pána. 

                                                           
63 Jasličky sme chceli pre chrám v Hrabskom. Otec biskup nám v tom chcel pomôcť. Napriek všetkej snahe sa to 
nepodarilo. Spomínaný rehoľník to nestihol urobiť. Nakoniec sme zakúpili od istého rezbára z Novej Bane 
jasličky, ktoré sú v chráme v Hrabskom doteraz.  
64 List mám doposiaľ u seba. V ňom otec biskup K. Otčenášek uvádza, že v obvode nepozná taký chrám, ktorý 
by bol pre priehradu zrušený, a v ktorom by boli nejaké jasličky. Odporúča, že v Charite možno kúpiť sadrový 
betlehem za 120 čs. korún. Alebo možno kúpiť aj papierový a obrázky povystrihovať.  
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Teším sa, že Vás to všetko zaujíma. Tiež sa teším, že ste agilný v písaní, že netratíte 
drahý čas. Keď Vám dal Pán Boh dobrý rozum, bunky k tomu, treba ich využiť na dobro, lebo 
by ste mohli pochodiť ako ten sluha s talentami, keď ich zakopal. Ovšem máte tak písať, aby 
sa to Pánu Bohu páčilo, aby ste nepísali na potvrdenie, na posilnenie rozkolu, lebo to sa Pánu 
Bohu nepáči. Ale myslím, že Vaše články sú také, že by mohli byť aj v katolíckych časopisoch. 
Ja si to tak predstavujem. Až budem mať čas, pozriem sa, čo ste tam toľko napísali.65 Veď 
pomaly celý časopis bude Váš. Keď myslíte s tým dobre, to vivat! 

Posielam Vám dve fotografie na pamiatku z návštevy mojej sestry. 
Srdečne zdravím a žehnám, Váš brat v Kristovi 

† Василий 
N. B. 

 Ten biskup Otčenášek má 10 kostolov. Všetky dáva opravovať a vo všetkých slúži; myslím že tu 4-5 sv. 
omší v nedeľu pre jedného kňaza nie je raritou. Ovšem aká to námaha, preto rešpekt pred ním. 
 
 * 
 (18) Slava Isusu Christu! 

Osek, Vianoce 1966. 
 Drahý otče František! 
 Pán Boh zaplať za fotografie tých chrámov, čo som prosil.66 Potešili ste ma, pretože 
ich môžem poslať, kam chcem. 
 Pán Boh zaplať za dlhý list. Pomery pre nás nie sú žičlivé, zvlášť nie pre východnú 
katolícku cirkev. Ale Pán Boh aj to vidí, aké máte zmýšľanie o tejto veci, ako by ste chceli túto 
vec mať v poriadku. Tak vidím, že horlite po tom, po čom horlil Kristus Pán: Aby všetci jedno 
boli. Áno, každý kresťan, katolík nekatolík, má sa za to modliť a pracovať. Modlite sa aj Vy 
o to, a pracujte, čo sa dá pracovať. Vychovávajte národ tak, že len ten je dobrý kresťan, ktorý 
chce splniť želanie Krista Pána, aby všetci jedno boli. Kto však nechce zjednotenie a dobre sa 
cíti v rozkole, ten nemá Kristovho ducha. Rozkol má vždy v sebe trošku Luciferského: Non 
serviam (Nebudem slúžiť!). Trošku revolucionárskeho. Vo svete snáď myšlienka revolúcia je 
pestovaná a má svoju ochranu. V Cirkvi revolúcia neexistuje. V Cirkvi má byť heslo: Milujte 
sa navzájom! Podľa toho vás poznajú, že ste moji učeníci, keď máte medzi sebou 
porozumenie, lásku.  

Tak sa mi zdá, že Svätý Otec dal ďalší dar pre Východ (zatiaľ nezjednotený) a to 
ostatky sv. Mikuláša. Viete, aký to dar? Viete, čo to znamená sv. Mikuláš (Nikolaj)? Viete, akú 
sympatiu má na celom svete, ako by ani nebol svätým zo IV. storočia, ale z XX. storočia. 
Zabúda sa, že medzi nami a ním je 1600 rokov. To robí tá láska k Pánu Bohu a z toho plynie 
láska k blížnemu. Ešte i dnes „daruje“ darčeky dobrým. 

Žiaľbohu, nemôžem Vám dať potešiteľnú správu ohľadom jasličiek, ako som to 
predpokladal, ako som chcel. Bratia nič nesľúbili [...]. 

Srdečne zdraví a žehná 
† Василий 

*  
Rok 1967.  
Aj začiatkom tohto roku sme si vymenili niekoľko listov. Okrem vianočného 

a novoročného pozdravu bola to tiež ďalšia výmena názorov. Hľa, jeden z tých listov, 
z ktorého vyberám podstatné časti: 

 
(19) Slava Isusu Christu! 

Osek 28.I.1967. 
                                                           
65 Otcovi biskupovi som občas poslal časopis Odkaz sv. Cyrila a Metoda, v ktorom som mal uverejňované svoje 
články.  
66 Stropkov a i. 
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Veľadôstojný otče František! 
Latinské príslovie hovorí: „Clara pacta, boni amici.“ Bolo by dobre, aby sa veci 

vyjasnili. Vždy mi bolo nepríjemné ísť do Hrabského, odkedy je tam „pravoslávie“, lebo 
podľa pastoračnej múdrosti treba veľmi dávať pozor, čo im povedať, aby to, čo poviem, 
nepotvrdilo ich v zlom a nerobilo zlú krv a neškandalizovalo.  

Najprv som vysondoval, aký majú postoj voči chrámu, k Vám, k pravosláviu. Dozvedel 
som sa, že Vás majú radi, do chrámu radi chodia všetci. Čo sa týka náboženstva, v tom asi 
jasný obraz nemajú. Jedni sa držia za tých čo boli, no sú aj takí, ktorí hovoria, že sú 
pravoslávni. Všeobecne som vycítil, že všetci by chceli, aby to, čo bolo, sa vrátilo. Preto som z 
opatrnosti povedal, že keď už chodia do chrámu – lebo inde nemajú kde chodiť – aby vedeli, 
že to nie je ich chrám. Aby vedeli, že nie sú pravoslávni v tom novom zmysle, ale že sú 
gréckokatolíci až do smrti. A keď ich aj pravoslávny kňaz zaopatruje, že to robia z nutnosti, 
ale umierajú ako gréckokatolíci. 

[...] Žiaľbohu, nie je všetko v poriadku. Keby to bolo v poriadku, ja by som tu nesedel 
v cudzine, ale bol by som doma. A potom viete, že som doma slúžil, keď som bol 
v Hrabskom.67 Už z toho môžete vidieť, že nie je to tak, ako by to malo byť. 

[...] Ráčte láskave to vziať na vedomie, tak, ako píšem, a nehnevať sa za to. Povedzte 
to tak, ako je, že trpím a že nechcem ich odrádzať od chrámu, lebo lepšie im nemôžem dať. 
Tam predsa počujú aj Evanjelium a slušné Božie slovo, nakoľko Vám dôverujú, že to slušne 
hovoríte. Teda i Vaša osoba má trošku v tom podiel, že ľudia chodia do chrámu.  

[...] Ináč nikoho nesúdim, aby nás Pán Boh neodsúdil. Máme každý sudcu vo svojom 
svedomí, a to je Boží hlas nášho svedomia. Podľa svedomia budeme súdení. No myslím, že už 
„pacta“ sú „clara“, a že zostaneme práve preto, že sú „pacta clara, boni amici“. 

Srdečne zdraví a žehná Váš brat v Kristovi 
† Василий 

*  
Ďalšie moje listy boli s prosbou o pomoc a radu pre farnosť. V chráme v Hrabskom 

boli veľmi staré zástavy a nové sa vtedy nedali kúpiť. Rozhodli sme sa, že si pomôžeme sami. 
Šila ich Helena Petrenková.68 Nemohli sme ale zohnať obrubu. S touto prosbou sa veriaci 
obrátili na otca biskupa a na sestričky v Oseku. Snáď v Čechách  to bude možné skôr kúpiť. 
Otec biskup na to hneď zareagoval: 

 
(20) Слава Ісусу Христу! 

Осек 3.ІІ.1967. 
Дорогий отче Франтишку! 
Вибачте, що я Вам пишу українськи, але Ви мні раз написали, що можу Вам і по 

українськи писати. Тепер на латинської машинки маю одну лекцію натягнуту, то не 
хочу рушати. Засилаю Вам порти 10 метрив до біла фіалова. Надіюся, що поможете 
собі. Що до страпцох, сестри немають, а говорять, що то можно купити там де 
продавают вещи на фирганги. Щоб Ви скусили в Пряшові, чи в Кошицах. Коли не 
будете мочи купити, напиште, побачимо. О ціну не старайтеся, сказала сестра, що 
они то мають вже давно ім тяжко поставити ціну. Но если будут просити, 
заплатитсья. Так що можу то посилаю. 

Сердечно здоровлю та благословляю Вас в Христі брат 
† Василий 

 
* 

                                                           
67 Bolo to u jeho bratranca Michala Petrenka (+24.08.2001). 
68 Manželka Michala Petrenka (bratranca otca biskupa). 
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(21) Душе моя, душе моя, востани, что спиши; конец приближается и имаши смутитися: 
востани убо, да пощадитъ тя Христосъ Богъ, везді сый и вся исполняяй (Кондакъ 5-тыя седмицы; 
Великий Канон). 

В Осеку 23.II.1967.  
Високопреподобный Отче! 
Одержавши Вашого писма, я спитався Сестри, що Ви довжен за порти? І було 

мні сказано, що коли Вам не робит тяжкости заслати Сестрам яйца. Если то 
можете сробити, то старайтеся щоб такий чоловік то запаковав, которий 
розумиется ку тому. Нехай зашлют як „Ургент“, те ліпше як експрес. Они так 
представляют собі, що люди, яки можут дали би сії яйца. Розуміется що не Ви, бо те 
не було для Вас, але для вірників. 

Коли то би було споенно с найменшими тяжкостями, потим коли нехай 
пошлют таки річи, яки Сестри (есть іх около 80) би могли пожити во своей кухні. Я 
Вам тут напишу адресу, засилайте прямо на іх адресу.69 Я в тим не хочу мати нияку 
участь. Коли би взагалі вірники не могли ничого заслати, так лишите все і не 
засилайте нич. Они грошами те не знають оцінити, тому що тепер не можно таке 
дістати, то не знають ани ціну того. Можете думати і на те, що перший раз післали, 
а все доведна винагородити. Коли би винагорода не могла бути, то не старайтеся 
дальше. Есть Господь Бог над нами, котрий все винагородит. 

Поздоровляю Вас в Христі відданий 
† Василий 

Н. Б. 
Дякую за Вістник Правосл. Епархії. Чи Ви знаете, що образ на Вашим часопису Св. Кирил и 

Методій э образ з нашой греко-кат. церкви Св. Климента в Празі I. Тому пишу що из нашой церкви , ибо 
є то факт, що образ був из католицької церкві. Католичка малевала для греко-католіків (не для 
православных) і був окрасою гр. кат. церкви. Тепер украшает православный часопись. Добри знати таки 
исторії. 

 
* 
Na ďalší list nebolo treba dlho čakať. Je to odpoveď na môj dlhý list, v ktorom sme 

riešili niektoré vieroučné otázky a problémy. 
 
(22) Христос посреди нас! 

Осек 28.II.1967. 
Високопреподобний Отче! 
Ваше дуже довге письмо я одержав, дякую. Дякую за книжки. Не мае рації для 

мене тілько писати. Я Вам лише тілько відвичаю:  
Корень е там де е Св. Петро. Ибо на Петрови вибудована Церковъ: Отже 

вернутися назад ку кореню, те значит вернутися назад звидки відторглися. Ибо, що 
від Петра відторглися те не треба доказовати, то цілий світ знает, що не узнаваете 
наслідники Петра Св. Римских Отцев. Восток був у корене так довго, доки був 
католицьким, себто, доки узнавав Петра і Його наслідників за голову видітельну 
Церкви. Коли перестал в том вірити, відишов від кореня. Наши предкове були 
католики від хрещення Руси, ибо Руси прияли католицьку віру в східним обряді. Они 
узнавали папу а при тим мали свий обряд. Це е те саме що ми грекокатолики, 
узнаваемо папу а маемо свий схидній обряд. Обрядів маемо в католицької Церкви 19-
20, але віра лише одна. Коли між обрядами е деяке не порозуминня, це е слабість 
чоловіка. Не е католиком добрим, але е скажим латинником, але це е діло внутренне, 
до того не мается нихто мішати. Помали прийдут ку розуму і твердоголовнии 

                                                           
69 Sr. Dobroslava Masarová, predstavená SS. Krížových, Osek u Duchcova, Rooseweltova ul. č. 1, okres Teplice 
v Čechách. Na tejto adrese býval aj otec biskup.  
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латиняки. Те що пишете, що я чувствуюся менецінним, це вибачайте, це е Ваша 
фантазия. Наопаки я чувствуюся більше цінним, і я чувствуюся на Западі так дома, як 
на Католицьком Востоку. 

 Може знаете, що е у нас биритуализм. Себто може мати два обряди. Я е того 
приверженцом. Аргументую так, що Св. Отец коли би знав, міг би на 18 обрядах 
литургизати, ибо він е головою всіх обрядів. Я хотя на двух. Правда я лат. oбряд вже 
призабув ибо бути на рекреації скоро 15 літ, чоловік забувае. Але коли би лише трошку 
було мні те потрібне за два три дни можу латинськи литургизати, а то радісно, ибо я 
католик – то е широкого серца. Всі обряди сут католицьки. Отже наши предки були 
сначала католики так скажим 4-5 предків. Потім сталися расколниками, ишли своею 
дорогою без Петра, потім 1646 вернулися ку кореню и пришли там, звідки відпали, а 
тепер мудерци, зас лишили корінь а пішли там, де немали идти. То е мое „Кредо“, а 
шкода на то Вам слова. 

Вже три раза урядно мене преговоряли, щоб був архиепископом у Вас, а я 
сказав, що ани патриярхою не буду у Вас – не хочу бути, бо я знаю що вірую: о. Балог 
инак писав колись а инакше тепер70 – це не вліяет, він стратив силу, котора вліяла. І 
так ми мали від 1054 до 1646 8-10 предків, в припаді коли Руси би були відреклися Св. 
Петра в року 1054. Але це не робили Руси, теда наши предки, це робила Бизанція. Руси 
ще дальше держали с Римом. Вертаючих кардинлов з Бизанції привитали Украинци в 
Киеви, як своих. 1098 виголосили свято перенесеніе мощей з Мир Ликийська до Бари. 
Тото свято греки не узнавають,бо вже не були с Римом (у Петра), але узнавают Руси, 
бо они ще були у Св. Петра, респ. его потомків наслідників. Данило Галичький княз десь 
коло 1200 одержав від папи коруну, що це означает? Не знаемо точно, коли залишили 
Рим. Ми по соединеню снова мали предків католиків (униятів), а те десь 5-6. Отже то 
не можете отфилозовати, що ми католики відторглися від кореня, бо ми у кореню, а 
специяльно ми грекокатолики по блуденію вернулися дому ку Батькови. А те бажаемо 
каждому хто залишив батьківський дім, щоб вернувся назад дому. 

Це не значит, що ми Вас за менецінних держимо. Ани слово лише не есте у 
кореня, а те би не мало бути. Молимося за Вас и чекаемо на тот момент, коли 
почуемо, що східна Церков соединилася зі западною Церковью. 

І тому і Вам бажаю, щоб идею Кирилометодейску освоил. Але Кирил а Методий 
далеко були від раздору, і говорити що они були „ православни”, це е не розум. Чому не 
ишли до Бизанцу для потвердения Старославянської Литургії але ишли до Рима. А то 
ажь два раза. Що значит це, що були не католици? Ми тому тішимося, що наших 
Східнокатоликів Св. Кирила и Методія і несоединени братя святат, и уважают за 
своїх. Можут, нам те шкодит, нехай те буде на більшу славу Святих. 

Не ма смислю диспутовати, ибо те не веде до ничого, але треба молитися, а 
размишляти. 

Молюся за Вас, поздравляю Вас братським поздоровленням 
В Христі брат 

† Василий 
   

*  
 

Veľkonočné obdobie. V tomto duchu sú jeho nasledujúce listy a pozdravy: 
 
(23) Христос Воскрес! 

                                                           
70 Otec biskup tu myslí na brožúrku Aby všetci jedno boli, ktorú vydala Pravoslávna cirkev v Československu, 
autorom ktorej je Štefan Balogh, býv. gréckokatolícky duchovný. Táto brožúrka vyšla v slovenskom a v ruskom 
jazyku. – Pozn. F. D. 
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Осек, Пасха 1967 
(Подля Нового Стила) 

Високопреподобний Отче! 
Знаю, що Ви після старого стила празднуете, і для того Вам те незвикле, що в 

середині посту діставаете Пасхальну карку. Но ми вже в току пасхальних гратулаций, 
ибо завтра Лазарова Субота, по завпра Цвітна Неділя, а такий час вже каждий пише 
Пасх. поздоровленія. 

Тому, що я не буду старатися о том, коли маете після старого стилу, ибо ми 
тут цілком після нового жіем, і тут ани найменшого сліда не е о Старой Пасхи, тому 
я вже тепер і Вам бажаю много благодатей від Христа, которий смертию смерт 
поправ и сущим во гробіх живот даровав. 

При тим пишу Вам, що Вами заслани книги я одержав, за що дякую, що Ви 
порядні возвратили. 

Що торкается Майови побожности, респ. медитації, я писав тому отцові, 
которий обіщав мні, що може дати. Но не знаю, чи дещо буте з того, ибо Він до 
тепер був в Лічниці. Не знаю яке е його здоровя, чи міг писати. Но я сділав, що міг; 
написав йому. Що до богословских книг, біда е на цілом фронті. Я також не маю всі 
книги, яки мав. Дуже цінни потратилися мні. Но що робити? Дещо діставаю з чужині, 
але німецьки, италски, та англицки.  

Я питався Сестер чи вже пришли яйца, то сказали, що до тепер (17.III.) ще не 
пришли. Желаю Вам і вірникам таке праздновання Праздников-Праздник, як то 
Господь Бог хоче. 

Христосъ Воскресъ 3x. 
Воистину Воскресъ 3x. 
Благословеніе Господне на Васъ † Того благодатію и † человіколюбіемъ всегда † 

ныні и присно и во віки віков. Аминь! 
† Василий Гопко. 

P. S. 
Дякую за даровану книжку „Укріта фіялка“ . – Бог заплати Вам за це. 
 
* 
(24) Христосъ Посреди Насъ! 

Осек 1.III.1967. 
Высокопреподобный отче! 
Не знаю, чи Ви информовани о так званної Чорнаковської церкви. Чорнак 

бувший грекокат. священник, стративши розум, прияв епископство від грецкого 
православного патриархи під титулом: Епископ Автокефальної Грекокатолицької 
Церкви. Я на то писав ще як священник до редакції іх газети, що мадяри мають на то 
дуже прилегле название а то оригинально так звучит: „ ФАБОЛ ВАШКАРИКА“ (1), по 
нашому Округ (карика), деревяна зі желиза. Иншим словом „ нонсенс”, неможливе. 
Будь та церква е грекокатолицька, потим не може бути автокефальна, или е 
автокефальна, але не може бути грекокатолицька, ибо хто греко-католик, то е  
католик, а католици не потребують жадну автокефалию. Тепер здаеться новише вже 
не пишут автокефальна греко-католицька церков, але пишут Греко-католицька 
православна церков. 

Мое примічання е те саме: „ фабол вашкарика.“ Коли би они то слово 
православна уживали в духу Св. Василия Великаго, то потом мае рації. Але коли они то 
уживають в духу Фотия, та Керуллария, значит церков без Рима, потим зас не мают 
рацию. Бо коли Церков без Рима, то не може називатися греко-католицькою, ибо 
грекокатолик иде с Римом, а то с великою радостію иде с Римом, ибо там е Петр а 
Церков там е, де е Петр, ибо Він е фундамент. С тим не хочу сказати, що хто не иде 
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с Римом не мае Церков, або що не буде спасений. Но о тим би треба довгше писати, а 
на то не ма потреби. 

Отже я одержав такий календар: Греко-кат. ортодокс. 
Я тот календар не потребую, ибо я иншої віри як они тому я тот календар 

засилаю Вам. Може Ви го будете мочи поужити, ибо там и славянськи (думаю що 
Сербски) е писано а потим е то після старого стила. Отже коли потребуете добри, а 
коли не потребуете, може найдеся в селі чоловік, которий навіть і по Ангицьки знает, 
та може потребувати. Цикаво, що там е имя священика, которим е Монсиньор. Те е 
саме, шо Ваш епископ латинську реверенду носит, а то с червеними гомбиками, що е 
цисто римське визнаменаня. Отже він не логично уживает латинське, хотя сам не 
мае ничого спільного с латиняками. Що ми унияти уживаемо латинську реверенду, те 
мае рації, бо ми соединенни. 

Поздоровляю в Христі брат 
† Василий 

пом. епископ 
(Fából vaskarika – из дерева желизна“ Karika“)71 

 
* 
(25) Slava Isusu Christu! 

Osek 20.III.1967. 
Vysokoprepodobnyj otče! 
Prosil ste, že ked prijdut jajca, ščoby ja Vam napisav, či dobri došli. Ta pišu Vam, ščo 

jajca prišli dňa 19. III., a tak dobri, že ani jedno nebylo rozbite. Djakujut Vam sestry za to. Ja 
liše na tolko djakuju, že ste zaderžali slovo. To mni zavždy imponuje, ked dakto zaderžit dane 
slovo. 

Serdečno i z pošanoju zdorovlju Vas, ta bažaju Vam vseho najlipšoho i na Vaši Svjata. 
V Christi viddanyj 

† Василий 
* 
 Neskôr sme si vymenili niekoľko pozdravov a listov. Sú to veľkonočné pozdravy 

(pohľadnice, korešpondenčné lístky), pozdrav k jeho narodeninám (21. apríl), informácia 
o vypožičaných knihách, a čo všetko otec biskup urobil, aby mi v tomto vyšiel v ústrety. Ich 
obsah nie je taký dôležitý, aby som ich tu uvádzal. Uvediem preto až ďalší dlhší list: 

 
(26) Christos voskres! 

Osek 1.V.1967. 
Vysokopredpodobnyj otče! 
Tomu, ščo poslidnyj raz Vy napisali tak vzahali, ščo vas interesuje literatura 

homiletična, a nenapisav imena knih, ja vže mih podivitisja i miž mojimi rozkradenymi 
knihami. Koli Vy napišete imja knihy, a ja ju nemaju, to ne možu Vam pomoči. Koli 
nenapišete imja knihy, liše vzahali prosite, tody pousilujusja ščos najti. 

Tut zasilaju Vam paru knižok, kotory by Vy mohli použiti na propovidi. Ani jedna ne je 
na prodaj, ale liše požičaju. Dejaki brožurky, lišaju Vam. Tu knihu „Dominica“, chtosi 
vyrychtoval. Takij čolovik mal v rukach, jakij nikoli nič nečitav, slovom analfabeta. To znajete 
moji knihy buli po sviti, a chto ščo z nimi narabjav, to ja neznaju, a skilko chybjat, takož 
neznaju. Ja mih mati vsich knih do 3000. Ja cilyj svij majetok, ščo ja mav zavždy obernuv na 
knihy i kupoval zavždy knihy. Najbilše mav maďarsky, ibo ti vydavali duže harni knihi. 
Najbilše mav ja česki knihi Dra. Tihamera Totha. 7 lit s polovinoju buv ja v Prahi, i oni mni 
vystarčili. Chodili i čuži na propovidi, bo duže moderny dumky byli, a hluboky. Odin „Kníže“ 
                                                           
71 Poznámka otca biskupa. 
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českyj chodiv takož na propovidi, bo duže ho cikavili. No pravda to buli slova Tihamera 
Totha, a  toho miliony sluchaly. Teper sami nimecky pribyvajut, ibo tut u nas nemožno kupiti 
katolicku knihu. A z čužiny liše nimecky mni posilajut. Deščo italsky, ta anglicky a francuzsky. 

Teper ja prijšov na te, ščo dijsno z Marianskych knih pomerne malo je na jazyku 
českom, či slovenskom. Liše odna je tu miž tymi, ale maje buti dlja Vas dobra. Učennyj 
redemptorista napisav. 

Priloženo zasylaju soznam knih, jaki ja Vam pislav.72 Ja Vam posilaju na dovhyj čas. 
Dekotri i na rik, bilšinstvo na piv roka, a Mariansku knihu na 4 misjaci. 

Ščo mav pid rukami, to zasylaju. Koli ce vernete, a nе budete chotiti knihi po imeni, to 
šče možu raz zrobiti „šturm do mojich knih“, a šče najti deščo. 

Pozdorovljaju s Prazdnikom Paschy! My vže zabyli navit ščo my mali Paschu. Teper 
toho tyždna v seredu viddanije Paschy, a četver Voznesenije. 

V Christi brat 
† Василий 

P. S. 
Djakuju za pozdorovlenije na den roždenija. Ja maju 63 dokončenych rokov. Bohu blahodarenije za vse 

i za vsja! 
 
* 
Dňa 11. mája 1967 si otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko pripomínal 20. výročie 

biskupskej vysviacky. Na túto udalosť sme nemohli zabudnúť. V mene veriacich som vyslal 
bratrancov Michala Petrenka a Vasiľa Hopka. Títo odišli do Oseka, kde otca biskupa osobne 
pozdravili a odovzdali mu pozdravný list tohto znenia: 

 
„Hojže Bože! poprajže mu, popraj, 
                                       Bože milý, 
ku krížom tým, nové kríže, 
                               no i nové sily.” 
                                     (Ján Botto) 
  
Vaše Preosvjaščenstvo! 
V týchto dňoch, keď podľa kalendára starého štýlu prežívame radosť zo sviatku 

Vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista, naše srdcia a duše sa úprimne tešia z tej radosti, že 
„voskres Isus ot hroba, jakože proreče, i nam darovav život vičnyj i veliju milosť”. 

Našu radosť zväčšuje ešte viac aj táto udalosť, že rodný syn našej obce – 
Preosvjaščennyj73 vladyka ThDr. Vasilij Hopko – sa v týchto dňoch dožíva významného 
jubilea – 20 rokov svojej biskupskej vysviacky. 

Nuž, dovoľte nám – Vaše Preosvjaščenstvo, aby sme Vás z úprimného srdca, ako 
nášho rodáka, pri tomto jubileu srdečne pozdravili. Dvadsať rokov – to je skoro štvrťstoročie. 
Za taký čas vyrastie z dieťaťa dospelý človek, ktorý si môže s láskou spomínať na svoje detské 
roky. Ale pre Vás – drahý náš vladyka – 20 rokov, to neboli tie krásne roky, na ktoré by ste 
mohli s radosťou spomínať. Boli to roky posiate tŕním, z ktorého namiesto ruží brali ste 
bodľačie. 

Okolnosti nám nedovoľujú, aby sme Vám všetci mohli osobne blahoželať. Nuž, hoci so 
slzami v očiach, ale predsa s vierou a nádejou v Božiu prozreteľnosť, posielame Vám svoje 
horúce pozdravy so želaním všetkého najlepšieho od Všemohúceho Pána nášho Ježiša Krista. 

                                                           
72 Zoznam týchto kníh sa mi nezachoval. Pravdepodobne som ho vrátil otcovi biskupovi s knihami. 
73 Príbuzní otca biskupa ho oslovovali „Ot če preosvjaščennyj“. Také oslovenie otec biskup mal veľmi rád. Často 
pripomínal, že on je viackrát posvätený. (Viď list č. 8). Preto som toto oslovenie použil aj v tomto pozdravnom 
liste.  
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Na znak našej úcty k Vám prijmite od nás tento skromný dar – svätý kríž, ktorý nech 
Vám bude nádejou v utrpení a útechou v bolesti. 

Do ďalších rokov želáme Vám mnoho zdravia a šťastia, aby ste aj naďalej mohli 
úspešne pracovať v Pánovej vinici  pre spásu našich duší. 

Na mnohaja lita – drahý náš vladyka! 
Veriaci obce Hrabské 

Máj 1967. 
 
Veriaci odovzdali otcovi biskupovi aj dar – drevený kríž (drevorezba). Na zadnej 

strane boli napísané slová zo Svätého písma: „Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním 
budeme aj žiť“ (Rim 6, 8). 

 
* 
Onedlho prišla odpoveď – list. V ňom sa píše: 
 
(27) Christos voskres! 

Osek 13.V.1967. 
Koli Vy nepisali v tim pismi, ščo prinesli moji bratranci v imeni mojich rodin 

gratulaciju ku 20 r. jubileju (ja šče ne mih te perečitati, ibo duže buv zanjatyj), tohda Vy mni 
šče dovžnij pismom, či vy oderžav vid mene knihy, jaki ja Vam požičav. Do teper nič takoho 
ne oderžav. Ja te možu i tak vysvitlovati, ščo Vam ti knihy nebuli potribny. To ja by teper 
nemav Vam pisati, ta šče menše pislati knihu. Odnak, ščoby Vy bačili, ščo ja „velikorysy“, tu 
knihu Vam zasilaju. Ibo tu odinoku knihu maju na Maj, a ja ju hledav i nemih ju najti. Ja Vam 
ju chotiv pozičiti vže davno, no až teper ju najšov. To choťa piv misjaca pišlo, ale šče majete 
na piv misjaca dumky, a te je lipše – jak nič. 

Ja Vam djakuju za pismo, ščo Vy napisali mojej rodiny. Oni chotili to mati harni 
napisano, i tomu išli ku inteligentovi, ibo inšij jim to neznav napisati. Nechaj Hospoď Boh 
vam to vynahorodit i vsi bažanja, jaki Vy mni napisali. Ja Vam davaju z nahody 20 r. jubileja 
svoje blahoslovennja, Vam, Vašoji rodini, vašomu novorodenjatku,74 ta Vašej pani. 
Rozumijetsja, ščo virnikov tože blahoslovjaju. 

Inače ja šče na te pismo pošlu vidpoviď, až pride na to rjad. Teper liše tak 
mimochodom vidpovidaju. 

Jubilej duže vydarivsja. Vid Vas buli tu dva bratnjaki, to možete poinformovatisja vid 
nich. 

Pri obidi bulo des 80-90 hostiv. 
Ščiro zdorovlju vas ta bažaju vseho najlipšoho v Christi brat 

† Василий 
 

* 
Ďalší list prišiel neskoršie. Je v ňom oficiálne poďakovanie i vyjasnenie si niektorých 

problémov. 
 
(28) Дорогий Отче! 

Осек 2.VI.1967. 
Ваше письмо я одержав. Дякую гарні за поздоровлення.  
Книжку Місяц Май позичаю Вам на 1 рік. Що до Вашого поздоровлення, та до 

креста дарованного, добрі що Ви написав обективно. Оно е ліпше знати обективно 
правду, як троха инакше подано. Тепер маю ясний образ. 

                                                           
74 Dňa 26. apríla 1967 sa nám narodil syn Ľubomír.  
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Дякую Вам, що Ви так цінне діло вибрав, та післав. Они сами би не були знали 
так гарне діло купити. И для того троху мене удивовало, де они знали трафити на 
таке ціне діло. Тепер вже ясне, що то не їх розум. 

Тут ми маемо братів Іезуитів, котори після фирми яка е на хресті написана 
(Резбар-Райец), пізнали, що ведущим тойто фирми, то значит головним резбарем е 
там один бувший брат Іезуита, которий після катастрофи, яка сталася с монахами, 
що їх вигнали из монастирей, він знаючи резбарство дався на резбарську працю, і 
тепер е резбарем. Дуже гарний то хрест. Буду мати гарну памятку на Вас. 

Я дякую всім тим, котори мают в тим участь, дуже мені мило, що з рідного 
села памятали на мене при 20 річници. Но найбільшу заслугу маете Ви отче і Вам 
окрема подяка. Нехай Господь Бог поблагословить Вас і Ваших вірників і подаст ту 
благодать, щоб Ви після воли Бога служили Йому. Щоб Г. Бог подал і Вам і Вашим 
вірникам доброго здоровя, та дав Свое благословення, щоб завжди і всегда жили по 
волі Божої. 

Сердечно поздоровляю та благословляю Вас в Христі брат 
† Василий Гопко 

 епископ 
  

 * 
 (29) Христос посреди нас! 

Осек 5.VII.1967. 
 Ваше Високопреподобие! 
 Дякую Вам гарні за Ваше писмо. Знаю собі представити, що маете радисть, 
коли бачите, що и церков и околица церкви, и цминтир все приходит до порядку. Я Вам 
гратулую к великому успіху. Нехай то буде на славу Божію! 
 Жию помали, та чекаю на ліпши часи. Чекаю на те, що і Ісус чекае, щоб „ усі 
одно були“! Доки не знаемо порозумитися, е те все ще не зріле. Старий пан Преосв. 
Павло Гойдич так представляв собі, що я ще молодий (був!) та що можу ще того 
дожити. Но не знаю, чи того дожию. 
 О то молимося, нехай буде воля Божа. Наш образ е Христос Хрестоносец! 
 Сердечно здоровлю та благословляю в Христі брат  

† Василий Гопко 
 

 * 
 (30) Кровію Христа Відкупленй Брате в Христі!  

Осек 20.Х.1967. 
 Дякую Вам красні за письмо, во ктором проситеся, що маете мні післати атд. 
Я слава Богу все маю, що потребую ку життю. Дякую Вам за добру волю. Після мого 
мнінія Ви мні ничим не долгуете. Я Вам нич такого не сробив, щоб Ви мали  
гоноровати. Если хочете помолитеся. То Вам не можу приказовати але ани 
заказовати. 
 Гратулую Вам ку дальшому ділу, ку тому порталу який дали при вході до церкви. 
Я те бачив на фотографії, що Ви мні післали, коли був епископ Ваш на посіщення. Я 
тоді не міг то порозумити що те, а де те е. Тепер як пишете, тепер вже знаю 
порозумити, бо бачив на обрвзку. Бажаю Вам добрий храмовий Празбник. 
 Нехай Вас охороняе Ваш Патрон Св. Димитрий!75 
 Поздоровляе та благословляе в Христі брат 

† Василий 
 

                                                           
75 Chrám v Hrabskom je zasvätený sv. veľkomučeníkovi Demeterovi (Dimitrijovi). 
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 * 
 (31) Христос посреди нас! 

Осек 21.ХІ.1967. 
 Ваше Високопреподобіе! 
 Цього дня я одержав мою книгу, яку я Вам позичив: Ваночна Новена! 
 Дуже ціню у Вас почуття повиности. Е те добра сторінка у одного чоловіка. 
 Поздоровляю та благословляю в Христі брат  

† Василий 
 

 * 
 Rok 1968 
. 
 Po vianočnom a novoročnom pozdrave prišiel tento list: 
 
 * 
 (32) Слава Ісусу Христу! 

Осек 23.І.1968. 
 Високопреподобный Отче! 
 Дякую Вам за шановне письмо, дякую за православний Часопись с Вашим 
чланком. Дякую за поздоровлення случаем Нового рока 1968. І я Вас поздоровляю с 
Новим Роком, та бажаю богато благодатей, щоб Ви то робили що воля Божа хоче. 
 Що до книги Різдвяне мистеріум, яка книга мала вийти в Римі, поинтерессуюся, 
а коли буд можно, ту книжку і одержу ю, тогди і позичу Вам на читання.  
 Що торкается уставу, на основі якого з Ватикану висилають Литургію Св. 
Івана Золотоустаго, е так звані Титулус нецесситатис. Черес Радіо николи не 
висилают Литургію Св. Вас. Вел., ибо е довга, а час в Радіо е точно опреділенний.76 
Так, як священики наши не имуще текст Лит. Св. Вас. все литургизуют дома Івана 
Золотоустаго. Инакше не знаю помочи. Подібний случай е с радіом. Тоту лит. слухае 
ціла Україна, і для того е ужиточно, щоб литургія була в радіо. 
 Серд. поздоровляю та благословляю і вірників і Вашу фамилию, і Вас в Христі 
брат 

† Василий 
 

 * 
 Začiatok roku 1968 bol už poznačený obrodným procesom. Bolo prirodzené, že 
o svoje práva sa prihlásila aj gréckokatolícka cirkev, ktorá v predchádzajúcich rokoch najviac 
trpela. Túto okolnosť využil aj otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko,77 ktorý sa listom dňa 19. 
marca obrátil na parlament v Prahe s prosbou o obnovu gréckokatolíckej cirkvi.78 Podobný 
list zaslal aj niektorým okresným výborom na východnom Slovensku. Vzhľadom na jeho 
vážnosť uvádzam ho v plnom znení:79 

                                                           
76 Boli namietky, prečo Vatikánsky rozhlas vysiela vo Veľkom pôste Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, a nie 
Liturgiu sv. Bazila Veľkého. Myslí sa tu na liturgiu v ukrajinskom jazyku. Otec biskup odpovedá na to v tomto 
liste.  
77 Pri rehabilitácii gréckokatolíckej cirkvi biskup ThDr. Vasiľ Hopko zohral významnú úlohu. – Pozri: FITZ, M.: 
Trpké roky. Spomienky gréckokatolíckeho kňaza. Košice: Byzant s. r. o. 1993, s. 75.  
78 Porov. ŠTURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov: Petra 
1999, s. 144. 
79 List sa našiel v Štátnom okresnom archíve vo Svidníku, fond ONV Svidník II., odbor kultúry, šk. č. 82. ThDr. 
Vasiľ Hopko ho adresoval na ONV, vrátane ONV v Bardejove, súčasťou ktorého bol vtedy aj Svidník. V liste 
žiada obnovu nezaslúžene zlikvidovanej gréckokatolíckej cirkvi, dúfajúc, že sa skoro uskutoční. Sám chce 
pracovať v gréckokatolíckej diecéze. List napísal z Oseku u Duchcova, kde bol ešte internovaný v Charitnom 
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 Osek u Duchcova 18.III.1968 
 Veľavážený  
 Okresný národný výbor 
 v Bardejove 
 
 V úcte podpísaný gréckokatolícky pomocný biskup hlási sa na výzvu úradov, aby každý 
nahlásil svoje nároky, aké škody má od roku 1950. 
 My gréckokatolíci sme boli zlikvidovaní bezprávne, nezaslúžene. Bezprávne, lebo to 
nebola vôľa ľudu; takzvaný „Prešovský sobor“ – to bolo veľmi smutné divadlo. Hovorili tam 
ľudia, ktorí nemali žiadne poverenie od prešovskej diecézy, totiž nemali právo hovoriť, že sa 
pridávame k Moskovskému patriarchovi. 
 Boli sme zlikvidovaní nezaslúžene, lebo náš národ zaplatil veľkú daň za oslobodenie 
novej republiky. Náš národ trpel najviac. Obidve svetové vojny boli v gréckokatolíckych 
dedinách a front úplne zničil naše dediny. Naši veriaci boli najvernejší pomocníci partizánom 
(obec Tokajík je gréckokatolícka). Sám biskup Gojdič bol povolaný do Ľutiny a tam 
vyjednával s partizánmi. Partizáni sa na našich farách cítili ako doma. Mnohí naši ľudia boli 
vyznamenaní za účasť v partizánskom hnutí. V armáde generála Svobodu bolo až 80 % 
gréckokatolíckych vojakov, hlavne z Podkarpatskej Ukrajiny, ktorí pomáhali vyslobodiť 
republiku. A za to všetko dostali náhradu: Zlikvidovanie gréckokatolíckej cirkvi, cirkvi 
slovanskej, dedičstva sv. Cyrila a Metoda, v ktorej sme spolu s rímskokatolíkmi už 350 rokov 
zjednotení a spolupracovali na lepšom zajtrajšku. K tejto práci sa hlásime. Nie sme mŕtvi. 
Žijeme a chceme žiť. Nárokujeme si všetky práva, ktoré sme mali v minulosti. Boli sme uznaní 
Košickou vládou a neskoršie aj Pražskou vládou – za štátotvornú cirkev. 
 Prosím, ráčte vziať na vedomie, že nikdy ani na moment sme sa nezriekli našich práv. 
Až bude vhodná chvíľa – a dúfame, že to bude skoro, sme hotoví dostať sa do práce 
v gréckokatolíckej diecéze. 
 S hlbokou úctou 

Dr. Bazil Hopko 
gr. kat. pom. Biskup 

(Okrúhla pečiatka) 
(Pečiatka) 
Dr. VASIĽ HOPKO 
OSEK, ul. Rooseweltova 1 
okres Teplice v Č. 
 * 

Ja som bol v marci tri týždne na vojenskom cvičení v Prešove, nuž som trochu z toho 
„vypadol“. V listoch, ktoré sme si s otcom biskupom začiatkom roku vymenili, nebolo nič 
mimoriadne. Boli to iba vzájomné informácie o knihách. Naznačoval to až krátky veľkonočný 
pozdrav: 
 
 (33) Христос воскрес! 

Осек Пасха 1968. 
 Високопреподобный отче! 
 Дякую Вам за пасхалне вінчовання. Вінчую і я Вам всего найліпшого – много 
благодатей, таких, котори би Вам помогли по болших роках мати свое власте 
воскресення: СЛАВНЕ!  
 Поздоровляю и благословляю в Христі 

† Василий 
                                                                                                                                                                                     
domove. – List bol prvýkrát uverejnený v Nezávislom regionálnom týždenníku Bardejovské novosti. Bardejov 6. 
februára 2002, roč. 13, č. 6, s. 5. 
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 * 
 Počas veľkonočných sviatkov som sa stretol s veriacimi a spoločne sme sa rozhodli, že 
sa všetci hlásime ku gréckokatolíckej cirkvi, čo chceme oznámiť aj otcovi biskupovi. Na môj 
list otec biskup odpovedal: 

 Bratislava 26.IV.1968 
 (34) Christos voskres! 
 Drahý otče František! 
 Vašu žiadosť o prijatie do gréckokatolíckej cirkvi spolu s veriacimi dostal som do 
Bratislavy. Odtiaľ Vám teda aj odpovedám, že nakoľko Vás osobne poznám, teším sa, že vo 
Vašej osobe dostaneme jedného dobrého kňaza, ktorý bude príkladom aj pre druhých kolegov 
kňazov. Prijímam Vás s radosťou do našej gréckokatolíckej cirkvi a prosím Pána Boha, aby 
Vás žehnal, aby ste vždy zostal dobrým gréckokatolíkom až do smrti. 
 Prijmite moje archijerejskoje blahoslovenije 
 Váš v Kristu otec 

Dr. Vasiľ Hopko 
gr. kat. biskup  

(Okrúhla pečiatka) 
 Tento list som prečítal v chráme. Veriaci sa veľmi tešili. 
 * 
 Po veľkonočných sviatkoch80 sa situácia zmenila už aj v našich farnostiach na okolí. 
Niekde viac, niekde menej a niekde vôbec. Bol to akoby boj kto z koho. 

Aký bol postoj otca biskupa k týmto udalostiam? Pekne to charakterizovala tlač 
z tohto obdobia: 

„Gréckokatolícky biskup dr. Hopko vyzval veriacich, aby trpezlivvo vyčkali príchod 
viery, bez výtržností a násilia.“81  

Informoval som otca biskupa o situácii, ktorá bola v našom okolí. Ten už nemal toho 
času veľa, pretože začal častejšie cestovať aj na východné Slovensko. O celkovej situácii bol 
už aj on dobre informovaný Akčným výborom pre obnovu gréckokatolíckej cirkvi, ktorý 
pracoval v Košiciach.82 So súhlasom vlády sa v Košiciach dňa 10. apríla 1968 uskutočnilo 
stretnutie predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi, ktoré duchovnými slovami otvoril otec 
biskup ThDr. Vasiľ Hopko. Na tejto pamätnej schôdzi bolo prítomných 133 kňazov a 64 
laikov. Na schôdzi bola prijatá rezolúcia a zaslaná predstaviteľom vlády. 

Vzhľadom k tomu, že situácia bola priaznivejšia, pozval som otca biskupa do 
Hrabského. Dostal som od neho túto odpoveď: 

 
 (35) Christos voskres! 

Osek 30.IV.1968. 
 Dorohij otče Františku! 
 Djakuju za mile pismo, za pozvanije do Hrabskoho. Jak budu mih prijti, to prijdu, 
zatim ješče to ne aktualnoje. 

                                                           
80 Na Veľkú noc, ktorá v tomto roku podľa starého kalendára pripadla na 21. apríla, prišiel do Hrabského na 
súkromnú návštevu otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko. Po návšteve svojich blízkych prišiel aj na faru, spolu s o. 
Jurajom Bujňakom z Košíc. Po krátkom posedení na fare prezreli aj chrám, kde sme spoločne zaspievali pieseň 
„Vsi ťa chori...“ V ten deň mal otec biskup 64. rokov. Pri tejto príležitosti sme mu odovzdali drevorezbu: kríž 
s hlavou Ukrižovaného. – Porov. Kronika farnosti Hrabské, s. 66. 
81 Denník Práca, 14. máj 1968, s. 6. 
82 V Košiciach sa „vytvoril 18-členný akčný výbor pod predsedníctvom J. Murína a čestným predsedníctvom V. 
Hopku. Tento orgán mal rokovať so zástupcami štátnej moci vo veci legalizácie gréckokatolíckej cirkvi“. – 
Porov. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, I. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2001, s. 276.  
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 Až chočete nam pomoči, to trocha podivitisja do doliny i do Snakova, atd. Svjaščennik 
iz Rjašova83 pisal, čto mimo Snakova byl povsjudu. Je to serioznyj čelovik? Neškodilo by, jesli 
Vy by iz daleka interessovalsja, jak dila stojat na tych selach. Znajet vsi majeme interess, 
ščoby cila dolina byla naša.  
 Tu majete primičanja dlja takych, ščo nič neznajut. 
 Serdečno pozdravljaju i blahoslovljaju v Christi otec 

† Василий 
 

 * 
 Po tomto liste som už podrobnejšie informoval otca biskupa o situácii v Hrabskom 
a na okolí. Situácia nebola najlepšia, pretože naši veriaci boli dezorientovaní. Neprišiel k nim 
takmer nikto z bývalých gréckokatolíckych kňazov, iba o. Mikuláš Gladiš84 z Bardejova. Ten 
však nestačil na všetko. Pravoslávni túto situáciu rýchlo využívali vo svoj prospech. Aj to 
bola príčina, že niektoré farnosti ostali pravoslávne až do roku 1990 – a neskoršie. Po mojej 
informácii prišiel mi tento krátky list od otca biskupa: 
 
 (36) Christos voskres! 

Osek 7.V.1968. 
 Váš list ma veľmi zarmútil, ale nesmiete zúfať. Práve idem do Prahy, preto Vám píšem 
veľmi krátko. 
 Treba si uvedomiť jedno. Nikdy nebudete musieť zanechať východný obrad. Nie je tu 
žiadne klamstvo. Veľmi dobre ma poznáte, ako mám rád východný obrad. 
 To je propaganda zo strany pravoslávnych. 
 Buďte pokojný, všetko sa vyrieši. Snáď viete, že cirkev a štát budú zvlášť. Teda nielen 
u nás, ale nikde štát nebude platiť kňazov. 
 Pán Boh pomôže, len treba dúfať! 
 Srdečne pozdravuje a žehná Váš otec 

† Bazil 
 

 * 
  
 Aktivitu a záujem otca biskupa o dianie na východnom Slovensku je vidieť aj z toho, 
že ešte ten istý deň mi napísal list. Je to odpoveď na môj list, ktorý medzitým dostal: 
 
 (37) Christos voskres! 

 Osek 7.V.1968. 
 Vysokopredpodobný otče František! 
 Na Váš list z dňa 4. mája 1968 Vám píšem krátko, aby ste sa ani Vy ani vaši kolegovia 
nebáli. Ja Vás veľmi dobre chápem po každej stránke. 
 Práve prišiel ku mne o. J. Bujňak z Košíc, ktorý je členom Akčného výboru a tento mi 
povedal, že všetci tí otcovia, ktorí sa k nám hlásia od pravoslávnych, podľa rozhodnutia KNV 
v Košiciach majú zaručený trojmesačný plat z fondu pre obnovu gr. kat. cirkvi 
v Československu. Finančne je teda o všetkých postarané. 
 Čo sa týka druhej Vašej otázky o splynutí gr. kat. cirkvi s rím. kat. cirkvou, tak, ako ste 
ju Vy nadhodili, môžem Vám povedať, že toto tvrdenie sa vôbec nezakladá na pravde. 
Nemajte žiadne obavy o náš obrad. 

                                                           
83 Michal Stanko, správca farnosti v Rešove. 
84 Mikuláš Gladiš (1919-1999), okr. dekan v Bardejove. Aktívne sa podieľal na preberaní farností v okrese 
Bardejov. – Podrobnejšie pozri: BABJAK, J.: Zostali verní 5. Košice: Slovo 1999, s. 25. 
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 Z Vášho listu vidím, že svoje rozhodnutie ste urobili z presvedčenia, že Vás nevedie 
žiadna hmotná výhoda k nám, ale čisto duchovné presvedčenie, keďže ste hotový odísť aj do 
civilu. To mi veľmi imponuje. Prijmite moje biskupské požehnanie. 

† Bazil Hopko 
gr. kat. biskup 

 P.S. 
O tomto, čo píšem, buďte láskavý informovať všetkých Vašich kolegov, ktorí sa na Vás obracajú.85 

 
 * 
 Otec biskup bol v týchto dňoch naozaj zaneprázdnený. Aj napriek tomu dňa 9. mája 
1968 nečakane navštívil obec Hrabské. Prišiel tu s arcibiskupom G. Bukatkom z Juhoslávie. 
Navštívili príbuzných a náš chrám.86 

Ako to vidieť z ďalších listov, jeho zdravotný stav v týchto dňoch nebol najlepší. 
Z jeho poverenia ma preto navštívil jeho osobný tajomník o. Eugen Kočiš. Pri dôvernom 
stretnutí sme si vymenili mnohé názory a ujednotili sa na ďalšom postupe.87  
 Medzitým nastala situácia, keď každý pravoslávny kňaz, ktorý prestúpi do 
gréckokatolíckej cirkvi,88 musí odísť z farnosti a prijať takú farnosť, akú mu pridelí Akčný 
výbor pre obnovu gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach. Tam, kde farnosť bola jednotná a 
veriaci mali radi kňaza, nastalo nedorozumenie. Aj to bol dôvod, prečo sa obnova 
gréckokatolíckej cirkvi na niektorých farnostiach oddiaľovala, a že niektorý kňaz ostal 
naďalej pravoslávny aj so svojimi veriacimi. Pokiaľ som poznal situáciu, je to skutočný fakt, 
ktorý nemožno poprieť! 
 Tak tomu bolo aj v Hrabskom. Keď som kurátorom vysvetlil, že s farnosti odídem, 
veriaci sa s tým obrátili na otca biskupa: Všetci sa vrátia ku gréckokatolíckej cirkvi, ale 
s podmienkou, že ja ostanem u nich naďalej.89 O tom svedčí aj tento list otca biskupa: 
 

 Osek 4.VII.1968. 
 (38) Slava Isusu Christu! 
 
 Otče František! 
 Váš posledný list vanie duchom nadšenia a pevného rozhodnutia. To ma teší. Ovšem 
nie preto ma teší, akoby ste tak postupovali kvôli mojej osobe, ale že je to pre vyšší motív, pre 
Božiu slávu. 
 Za pozornosť prejavenú zaslaním fotografií srdečne ďakujem. 
 Čo sa týka otázky farnosti, zaujímalo by ma, či ste naprosto rozhodnutý odísť 
z Hrabského, alebo či je to pod vplyvom vyrieknutej zásady v Košiciach. Tam to síce bolo 
dobre myslené, a to vzhľadom na všeobecné dobro. Ovšem každé pravidlo má výnimku. Čo 
myslíte, ako by na to reagovali veriaci farnosti? Keďže máte dôveru všetkých, či by sa tým 
nespôsobil práve opak toho, čo sa chce dosiahnuť prekladaním. Úmysel prekladať je 
z dôvodu, aby sa odstránilo rozdvojenie farnosti a naopak, keby preloženie zasa toto zavinilo, 
nebolo by to z pastoračných dôvodov rozumné.  

                                                           
85 Otec biskup dal písomné vyhlásenie, čo všetko majú robiť tí kňazi, ktorí chcú prijať gréckokatolícku cirkev. 
O tom som informoval mnohých, ktorí ma navštívili, alebo s ktorými som sa v týchto dňoch stretával. 
86 Porov. Kronika farnosti Hrabské, s. 67. 
87 Otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko sa ešte ani vtedy nemohol slobodne zdržiavať na východnom Slovensku. 
Príčina? „Štátne orgány chceli oslabiť jeho styk s aktivistami, usilujúcimi sa legalizovať gréckokatolícku cirkev. 
Preto mu určili nové miesto pobytu. Musel odísť do charitného domova v Oseku v Čechách.“ – Porov. Zločiny 
komunizmu na Slovensku 1948-1989, I. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2001, s. 258.  
88 Kňazi, ktorí boli vychovaní na PBF v Prešove a požiadali o prijatie do gréckokatolíckej cirkvi, boli prijatí. 
Nešlo tu o trhovanie sa s vierou, ale o návrat do cirkvi, v ktorej boli pokrstení.  
89 Zápisnica zo schôdze kurátorov z 15. júla 1968, č. 1/68. Porov. Kronika farnosti Hrabské, s. 72-74. 
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 Keby ale tá zásada o prekladaní pre Vás osobne pre výhodu bola vítaná a veriacich na 
to vhodným spôsobom pripravíte, Vašu žiadosť isteže berieme do úvahy a podporíme. 
 Je večer, keď to píšem a práve pred chvíľou došiel telegram, že zajtra je pohreb Vasila 
Mihalika. Škoda, že to prišlo tak neskoro. I pri najlepšej vôli pre tú veľkú diaľku je to 
nemožné zvládnuť. 
 Srdečne Vás všetkých pozdravujem a žehnám Vám. 

V Kristu † Bazil 
 

* 
Po tomto ubezpečení začali sme sa aj my v Hrabskom vážne pripravovať na oficiálnu 

obnovu gréckokatolíckej cirkvi vo farnosti.90 Medzitým som bol s niekoľkými veriacimi na 
odpuste v Levoči. Bol to zároveň prvý slobodný odpust gréckokatolíckej cirkvi. Pri kaplnke 
na hore kázal o. Viktor Skorodenský. Odtiaľ sme poslali aj pozdrav otcovi biskupovi. Prišla aj 
odpoveď: 

 
(39) Slava Isusu Christu! 

Osek 11.VII.1968. 
Vysokoprepodobnyj otče Františku! 
Djakuju krasni za pozdrav z Levoči. Čul jem že krasni bylo.  
Do teper dostal ja uže iz mnohich mist i sel telegramu pozdorovelnu, jak mi holosjat, 

že perebrali greckokatolici cerkov i začali žiti po greckokatolickomu. No ja do teper nedostal 
nič take iz Hrabskoho. Čto jest pričinoju? Ja tak čuju, čto skoro každá fara priholosilasja uže 
ku nam. Ja nadijusja, že ne je nijaka pričina, čtoby to stalosja i v Hrabskym. 

Ja ne jem duže zdorovyj, no nedastsja nič robiti mušu terpiti. 
Serdečno pozdorovljaju i blahoslovljaju Vas vsich v Christi otec  

† Василий 
* 
Dňa 11. júla som povolal na faru kurátorov. Všetci sa jednomyseľne zhodli na tom, že 

sa vracajú do gréckokatolíckej cirkvi. Následne v dňoch 12.-15. júla sa veriaci svojimi 
podpismi aj k tomu prihlásili. O tomto rozhodnutí bola napísaná zápisnica.91 

Na základe uvedeného 2. augusta 1968, na sviatok sv. proroka Eliáša (starý štýl), bol 
som okr. dekanom o. Mikulášom Gladišom uvedený do funkcie gréckokatolíckeho 
duchovného v Hrabskom. Zo slávnosti sme otcovi biskupovi poslali pozdravný telegram. 
Onedlho sme na to dostali jeho odpoveď: 

 
(40) Slava Isusu Christu! 

Osek 3.VIII.1968. 
Dorohij otče duchovnyj Františku! 
Dorohi Hrabčane! Moje rodne selo! 
Čekal jem už davno dajakij znak, že už ste sja vernuli ku svojej otcovskej viri, že už zas 

ste všitki vjedno, tak jak davno to bylo, keď všitki ste byli grekokatolikami. 
Slava Bohu dostal jem od Vas totu radostnu vist. Prišol telegram, že ste už i v cerkvi 

začali urjadno bohosluženija po grekokatolickomu sposobu končiti. Ja sja tomu duže tišu. Ja 
vše modlilsja za Vas, čtoby i v Hrabskom nastala jednota. Davno byla jednota, potim 
rozdvojilisja, potim prišlo nasilstvije, že bylo u Vas pravoslavije, ale to bylo proti voli Vašej, 

                                                           
90 K oficiálnej obnove gréckokatolíckej cirkvi v Hrabskom sme sa rozhodili aj preto, že „d ňa 13. júna vládnym 
uznesením č. 205/1968 Zb. a vládnym nariadením č. 70/1968 bola Gréckokatolícka cirkev v Československu 
povolená“. – Porov. ŠTURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov: 
Petra 1999, s. 152.  
91 Porov. Kronika farnosti Hrabské, s. 71-73. 
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a tak bylo to všelijak pomišano, až teraz chvala Bohu ste všitki v jednoj Cerkvi, v toj Cerkvi, 
kotoru Isus ustanovil na Skali Petrovoj, v toj Cerkvi ste, v ktorej byli naši svjaty, jako sv. Joan 
Zlatoustyj, sv. Nikolaj, Myrlikijskij čudotvorca, v ktorej byli sv. Vasilij Velikij, i druhi veliki 
svjati, kotorii byli vo Vostočnoj Cerkvi, ale kotori vsi uznali za Vselenskaho Patriarchu 
Rimskaho Otca. I Vy ste vo Vostočnoj Cerkvi, ale uznavajete Rimskoho Otca za holovu 
Cerkvi, a to robili i Vaši otcove. Ja Vam gratuluju ku tomu kroku i prošu Vas, čtoby Vy uže 
vyderžali postojanno v grekokatoličeskoj cerkvi, čtoby Vy byli virni tej otcovskej cerkvi a to 
každyj z vas cilij život. Čtoby už byl pokoj a jednota Bohumila. 

Ja nemoh prijti na Vašu slavnost, a dast Hospoď Boh, že moje zdorovlja bude take, že 
prijdu naščiviti Vas i jesli Hospoď Boh pomože, to odslužu sv. Liturgiju v cerkvi, v tej cerkvi, 
de ja byl kreščennyj, a de byli kreščenny moji rodiči. Modlitesja za mene, čtoby ja čim skorše 
zdorovyj byl. 

Serdečno pozdorovljaju Vas, jak moju velku rodinu, to jest moje rodne selo, s otcom 
duchovným, kotori uže tože našim svjaščennikom suť, pozdorovljaju i bližšu rodinu, svojich 
bratňakov, sesternic, i blahoslovljaju Vas v Christi vaš otec i brat 

† Vasilij Hopko 
gr. kat. jepiskop 

 
Tento list som prečítal v chráme pri sv. liturgii. Veriaci sa veľmi potešili, že ich rodák, 

biskup, pamätal na nich aj pri tejto príležitosti. 
* 
S podobným obsahom prišiel neskoršie aj ďalší list. Bol to korešpondenčný lístok 

s obrázkom sv. Jozefa, a po prvýkrát pri podpise bola aj okrúhla pečiatka s jeho emblémom 
a týmto textom: Dr. Vasiľ Hopko, tit. biskup midilský, svätiaci biskup prešovský. Text listu bol 
nasledovný: 

 
(41) „O svjatyj Josife, pokroviteľu kaftoličeskija Cerkve, moli Boha o nas...” 
 
Duchovnému i veriacim  
gr. kat. cirkevnej obci v Hrabskom 

Osek 8.VIII.1968. 
Radosťou bolo naplnené moje srdce, keď som čítal telegram, že moji spolurodáci 

patria spolu so mnou do všeobecnej Kristovej Cirkvi. Bola to radosť nielen spolurodáka, ale 
pastiera, ktorý si je vedomý toho, že všetkých má priviesť ku Kristovi. 

Moja radosť sa vyjadruje vo forme vďaky Pánu Bohu, že Vám uštedril túto milosť. Vy 
zasa spolupracujte s milosťou, aby nebola pre Vás zbytočnou, ale prispela Vám k vytrvalosti 
v dobrom až do konca. Modlím sa za vás všetkých a žehnám Vám. Až okolnosti dovolia, tak 
Vás príležitostne navštívim. 

Nezabúdajte ani Vy na mňa vo svojich modlitbách. 
Čo sa týka, otče Františku, otázky prifarenia niektorej obce, bol by som toho názoru, 

že ak to pôjde, tak by to bolo vhodnejšie Gerlachov, keďže je to filiálka, tak sú zvyknutí na 
dochádzanie. Potrebné kroky k tomu urobím. 

Zdravím a žehnám 
† Bazilius 

 
Otec biskup navrhuje, aby k obci Hrabské bola pridelená niektorá okolitá obec, aby 

takto bola farnosť väčšia. S Gerlachovom by to však nebolo dobré riešenie. Najmä preto, že 
do roku 1950 Gerlachov patril k Malcovu. Je na hlavnej ceste, a preto k Malcovu by mal 
patriť aj naďalej. V susednom Snakove bol kňaz Jozef Molčan. Táto obec sa ešte nevrátila ku 
gréckokatolíckej cirkvi. Tu treba pripomenúť, že obec Hrabské bola v okrese druhá (po 
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Bardejove), ktorá sa vrátila ku gréckokatolíckej cirkvi. Potom nasledovala obec Malcov, ktorú 
som dočasne zastupoval. Gerlachov sa však nevrátil. Tam sa nasťahoval pravoslávny kňaz 
Vasiľ Matijka, ktorý odišiel z Malcova. 

* 
Z prvej gréckokatolíckej sv. liturgie v Malcove (18. augusta 1968), ktorú som tam 

slúžil ja a z poverenia Akčného výboru pre obnovu gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach môj 
brat Pavol Dancák z Nového Ruskova, poslali sme otcovi biskupovi do Oseka pozdravný 
telegram. Ako na to reagoval? 

 
(42) Slava Isusu Christu! 

Osek 20.VIII.1968. 
Drahý otče František! 
Na malcovský telegram odpovedám až teraz, pretože som nevedel prečítať, odkiaľ je. 

Poslal som ho o. E. Kočišovi.92 Je možné, že i on bude na neho odpovedať.  
Čo sa týka mojej účasti na Ľutinskom odpuste, dúfam, že sa mi podarí tam prísť. 

Modlite sa, aby sa to podarilo. 
Je veľkou chybou, že Gerlachov ostal pravoslávnym. Ako je to možné, že oni si berú 

iný spôsob života? Snažte sa to všetko dostať do gréckokatolíckej cirkvi. 
Žiaľbohu, môj zdravotný stav nie je dobrý, 
Srdečne zdravím a žehnám. 

† Bazilius Hopko 
 

* 
Situácia v našich farnostiach na východnom Slovensku nebola veľmi pokojná. Aj keď 

sa mnohé farnosti vrátili ku gréckokatolíckej cirkvi, bolo mnoho nejasností, a preto aj mnoho 
neporozumenia. V jednom liste mi na to otec biskup napísal: 

 
Košice 18.10.1968. 

(43) Vysokoprepodobnyj otče František! 
Pismo Vaše polučil. Vsemu ja porozumil. Byl ste tu v Košicach a počul ste moje 

mninije. Pokoj by byl, jesli by svjaščenniky byli poslušny a nerebelovali. 
Ja ješče neurjaduju, ale koli pridu do urjadu, to potim uvidžu, že čto dastsja spraviti. 

Podľa mojeho mninija, nerobitsja nikomu z novoprijatych krivda. Pre pokoj, treba prinošati 
žertvy. Svjaščenniky musjat byti pokorny, poslušny a nedavati podminky jepiskovi, iliže licam, 
kotry jepiskopa zamiščajut. Každyj musitsja žertvovati, jesli chočeme vybudovati to, čto sme 
začali. Chyby sja robjat vo sviti a nemusjat jich robiti svjaščenniky. Svjaščennik musit byti 
preniknutyj duchom Spasiteľa. Pokora a poslušnosť je duže potrebna dľja svjaščennika. 

Maju mnoho pošty, mnoho roboty, nemožu Vam na vse otvičati. Možno majete dade 
pravdu, ale možno i nepravdu. Uvažujte o tom, jak by trebalo dilati, čtoby vsi ľude byli 
spokijny. 

Prijmite moje archijerejskoje blahoslovenije! 
† Др. Василий Гопко 

hreko-kat. jepiskop 
 

* 
V Hrabskom bola už situácia skonsolidovaná a náboženský život sa dostal do 

normálnych koľají. Naším želaním však stále bolo, aby do Hrabského prišiel oficiálne otec 

                                                           
92 Ján Eugen Kočiš sa narodil 25. júna 1926 v Pozdišovciach, okr. Michalovce. Bol osobným tajomníkom otca 
biskupa ThDr. Vasiľa Hopka, neskoršie jeho ceremoniárom. Aktívne a obetavo organizoval kroky na obnovenie 
činnosti gréckokatolíckej cirkvi... – Podrobnejšie pozri: BABJAK, J.: Zostali verní 8. Košice: Slovo 2001, s. 47.   
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biskup, aby sme ho mohli medzi sebou uvítať ako svojho rodáka a biskupa. Túto našu prosbu 
som vyjadril aj v liste koncom októbra (list nemá presný dátum): 

 
Vaše Preosvjaščenstvo! 
Práve už som mal napísaný list, keď prišla rodina Petrenkova, ktorá mi oznámila, čo 

im písal o. J. Bujňak a aj Vaše Preosvjaščenstvo ohľadom nášho kermešu. 
Nuž k tomu všetkému - spolu o tom hovoríme tu na fare - chcem napísať toto: 
Kermeš - chrámový sviatok, môžeme odkončiť len v nedeľu 10. novembra.93 Tak sme 

mali aj doposiaľ. Inak to ani nemôže byť. Dnes, keď sú veriaci zamestnaní, to je nemysliteľné. 
Ak môžete, preložte Vašu návštevu v Strede nad Bodrogom. To by sme boli veľmi radi. 

Ak by ste prišli v sobotu, teda celý plán, o ktorom som písal, by sa samozrejme zmenil. 
Všetko záleží už len od toho, čí prídete. Potom sa aj všetko zariadi. Ak by ste prišli v sobotu, 
priviezol by Vás môj brat, alebo švagor. Ja budem mať dosť starostí. 

Čo sa týka Tvarožca, dalo by sa ho navštíviť popoludní - na večiereň, alebo na 
moleben predvečerom. Malcov by teda vypadol? V Tvarožci bol v nedeľu 27. októbra o. 
Mikuláš Gladyš, kde uviedol do farnosti o. Jána. Libera z Andrejovej, ktorý by tam pôsobil. 
Do Tvarožca je trochu ďaleko. Podľa mňa, do Malcova by sa skôr žiadala Vaša prítomnosť. 
Tu ešte nie je v poriadku Gerlachov, Lukov, Livov a ani v Snakove a Malcove nie je všetko 
v poriadku, hoci sú už prevzaté. 

Prosím Vás, napíšte nám svoje rozhodnutie, čo a ako. Prípadne ja sa ozvem 
telefonicky niekedy v stredu. 

Slava Isusu Christu! 
František Dancák 

správca farnosti 
 

* 
Onedlho prišiel telegram, že otec biskup príde k nám do Hrabského v nedeľu 10. 

novembra 1968. Nuž začali sme s prípravou na jeho uvítanie. 
Tento deň bol pre nás naozaj radostný. Po 18 rokoch slávnostne zavítal do svojej 

rodnej obce gréckokatolícky biskup ThDr. Vasiľ Hopko. Pri slávnostnej bráne ho chlebom 
a soľou privítal Mikuláš Tokarčík slovami: 

 
Slava Isusu Christu! 
Dorohij naš vladyko! 
Polni duševnoj radosti i blahodarenija k všemohuščomu Hospodu Bohu, vitam Vas -

Vaše Preosvjaščenstvo - v imeni našoho sela Hrabske. Tota radosť je o to boľša, že Vas 
vitame nelem jak svojho vladyku, no i jak rodnoho a virnoho syna našoho sela. Pozname Vašu 
ľubov k svojomu narodu, ku kotromu ste sja vse vertali i potišovali ho. No v dnešnyj deň Vaš 
prichod do našoho sela, k svojim rodnym bratom i sestram, ku vsim virujuščim, jest velikou 
udalosťou. Prichodite ku nam, koli naša grekokatoličeska cerkov ožila, keď znovu nastupujete 
do svojho urjadu, aby ste tot narod, pre ktoryj ste prinosili žertvy z ľubvi k Hospodu Bohu, 
aby ste sprevadžali na dorohu vičnoho spasenija. 

V dnešnyj deň blahodarim našomu hosudarstvu, že nam dal to, z čoho sja tak 
radujeme. No jak christijani, zname, že to byla len Boža blahodať, ktora nas choronila za tych 
18 rokov a privela k tomu, po čom horilo naše serdce. Nezname, či sme dostojni takoj 
blahodati, jaku dnes čuvstvujeme. Preto prosime Vas, aby ste v dnešnej svjatoj Službi Bože 
umoľali Otca nebesnoho, aby sme boli dostojni takoj velikoj blahodati. 

                                                           
93 Otec biskup navrhol prísť do Hrabského 8. novembra – práve v deň sviatku sv. Demetera (starý štýl). V ten 
deň chcel navštíviť aj obec Malcov a Vyšný Tvarožec. (Z Vyšného Tvarožca pochádzal jeho rodokmeň. Otec 
biskup často o tom spomínal. Preto aj rád navštevoval túto obec. – Poznámka F. D.). 
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Na znak našoj ľubvi ku Vam, vitame Vas starym slavjanskym obyčajom – chlibom 
i soľou – a blahoslovite nas vsich svojim archijerejskym blahoslovenijem. 

Slava Isusu Christu! 
   
 V ľudových krojoch, kvetmi a básničkami ho pozdravili malé dievčatá. 
 
 
 Na dverách chrámu som otca biskupa uvítal aj ja ako správca farnosti: 
 
Slava Isusu Christu! 
Vaše Preosvjaščenstvo! 
S iskrennoju ľuboviju vitaju Vas na porozi našoj cerkvi. Vitaju Vas, dorohij naš 

vladyko, v predilach svojej parochiji, i vitaju Vas tym radostnijše, že prichodite ku nam peršij 
raz ot boľšich hodov tak dostojno i toržestvenno. Totu našu duchovnu radosť z navodu 
Vašoho posiščenija, vyražaju paschaľnymi slovami: „Sej deň, jehože sotvori Hospoď, 
vozradujemsja i vozveselimsja v oň.“ 

My duže vysoko cinime Vašu otcovsku ľubov k svojomu narodu, i Vaši trudi dľa dobra 
našoj grekokatoličeskoj cerkvi. S udivlenijem smotrime na Vašu revnosť v apostolskoj roboti, 
bo neraz sme mohli viditi, že hde ide slovo o Božoj pravdi, tam dľa Vas žadna robota ne jesť 
ťažkoju, nijaka doroha dalekoju. I dľa toho, što by vyraziti našu ditinsku ľubov i vďačnosť, 
cilujeme Vaši osvjaščeni ruky, ne majuči inšoho sposobu na vyjavlenije našoj iskrennoj 
poďaky. 

Jako nastojateľ sej parochii, skladaju Vam, dorohij naš archijereju, ščiru poďaku 
v imeni svojem i mojich virnikov. Želajeme Vam vsi, aby ste sja tu, v našom i Vašom rodnom 
seli dobre čuvstvovali. Blahoslovite nas vsich svojim archijerejskym blahoslovenijem. 

Slava Isusu Christu!94 
 
Slávnostnú sv. liturgiu slúžil otec biskup, ktorému asistovali: okr. dekan Mikuláš 

Gladyš z Bardejova, o. Marián Potáš, OSBM z Prešova, o. Konštantín Kadár z Malcova, o. 
Pavol Dancák z Nového Ruskova a ja, miestny duchovný o. František Dancák. Počas kázne 
ma vyznamenal hodnosťou tit. arcidekan. Vyznamenanie bolo odovzdané aj písomne. 
Uvádzam jeho text: 

* 
(44) „Da vsi jedino budut...“ 
   Ján 17, 21 
 

V y z n a m e n a n i e  
 

Cirkev svätá vždy potrebovala a potrebuje svojich pomocníkov, ktorí by pracovali pri 
šírení slávy Božej a pri spáse ľudských duší. Jedným z takýchto pomocníkov sv. Cirkvi je aj 
vdp. František  D a n c á k , správca gréckokatolíckej farnosti v Hrabskom, ktorého som dňa 
10. novembra 1968, v deň sv. veľkomučeníka Dimitrija, za jeho dušpastiersku prácu, 
vyznamenal hodnosťou 

tit.  a r c i d e k a n. 
Do jeho ďalšej kňazskej činnosti vo vinici Pánovej mu želám mnoho úspechov, aby aj 

naďalej mohol tak horlivo pracovať pre slávu Božiu a pre rozkvet našej gréckokatolíckej  
cirkvi. 

S archijerejským blahoslovenijem 
 

                                                           
94 Texty týchto privítaní sú zachované u autora. Zachoval sa aj krátky magnetofónový zápis privítania. 
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Hrabské 10. novembra 1968 
† Dr. Basilius Hopko 

biskup 
(Okrúhla pečiatka s textom: Dr. Vasil Hopko, tit. biskup midilský, svätiaci biskup prešovský) 

* 
Treba pripomenúť, že takúto slávnosť obec Hrabské ešte nepamätala. Aj napriek tomu, 

že bolo nepriaznivé počasie,95 prišli tu veriaci s procesiou z Malcova, autobusom z Bardejova, 
Kružlova a Nového Ruskova. Na nákladnom aute z Nižného Tvarožca. Tiež na osobných 
autách z Košíc, Bardejova, Stropkova a zo širokého okolia.  

Slávnostný obed bol na fare.96 
Popoludní otec biskup aj s celým sprievodom navštívil obec Malcov, kde sa stretol 

s veriacimi v chráme.97 
* 
Po týchto udalostiach naša korešpondencia už nebola taká častá. Otec biskup už mal 

veľa práce, častejšie cestoval a vybavoval úradnú korešpondenciu. Jeho listy už boli 
zriedkavé, ale zato vždy úprimné a otvorené. V listoch sa zveril aj s tým, s čím málo komu. 
Tak je písaný rukou aj jeho vianočný pozdrav:  

 
(45) Христос раждается! 

Košice 27.XII.1968. 
Drahý otče František! 
Pán Boh zaplať za vinšovanie. Aj ja Vám želám v novom roku mnoho milostí, dobré 

zdravie. Prepáčte, že neskoro odpovedám, lebo v dňoch 9. XII. až 22. XII. som nebol doma. 
Bol som v Ríme. Tam som sa dozvedel také správy, ktoré Vás prekvapia. Som v Božích 
rukách. 98 

Pozdravujem a žehnám Vás všetkých. To je duch pastiera: jeho stádo skrze mňa žehná 
i Svätý Otec všetkých Vás v Kristu oddaný 

† Bazilius 
* 
Rok 1969. 
Prvý list v tomto roku, ktorý sa mi zachoval, je z 1. februára 1969. Je písaný (rukou) 

z Davidova, z farnosti o. J. Bujňaka, kde, ako píše, bol dočasne ubytovaný. 
 
(46) Слава Іисусу Христу 

(Дочасно)99 Давідов 1.II.1969. 
                                                           
95 Pred chrámovým sviatkom pršalo niekoľko dni. Cesta cez dedinu nebola vtedy ešte asfaltovaná. Blato, ktorého 
bolo všade plno, sme dali odpratať a navoziť štrk. Do tejto práce sa ľudia ochotne zapojili. Lenže namiesto štrku 
navozili kamennú drvu, ktorá bola pred dedinou. Bol to majetok štátnych ciest. Neprajnosťou istého občana – 
„vraj nás tieto biskupské chodníčky vyjdú draho“ – bol som o niekoľko dní predvolaný na Okresné oddelenie 
VB v Bardejove, kde mi oznámili, že som sa dopustil trestného činu. Aj keď som zdôvodnil, že to poslúžilo 
dobrej veci a že kamenná drva bola vysypaná na štátnu cestu, hrozila nám vysoká pokuta. Vďaka vtedajšiemu 
obvodnému náčelníkovi z Kružlova (rodák z Lenartova) sa nám problém podarilo vyriešiť. Ten nám poradil, aby 
sme kamennú drvu dali navoziť a on potom všetko urovná.  Tak sa aj stalo. Dali sme priviezť tri nákladné autá 
drvy a tým bola vec ukončená. 
96 Na slávnosti bol prítomný aj Mikuláš Dragan, vtedajší okresný cirkevný tajomník ONV vo Vranove (rodák 
z Hrabského). Treba tu poznamenať, že okres Vranov bol vtedy ako jediný na východnom Slovensku (a je ním 
doteraz), v ktorom nezostala pravoslávnou ani jedna farnosť. Bolo to aj jeho zásluhou. Jeho rodičia a súrodenci 
za tých 18 rokov vôbec nechodili do pravoslávneho chrámu – aj keď žili v jeho susedstve. 
97 Priebeh celej slávnosti je podrobnejšie v Kronike farnosti Hrabské, s. 78-79.  
98 O týchto problémoch sme spolu hovorili niekoľkokrát. Nakoľko nie je o tom zmienka v jeho listoch, nechcem 
sa tu o tom zmieňovať. Aj z dôvodu, aby sa to zle neinterpretovalo.  
99 Po prepustení z väzenia otec biskup naozaj nemal svoje stále trvalé bydlisko. Raz býval v Oseku, raz 
v Košiciach, inokedy v Prešove, krátky čas aj v Novom Ruskove, teraz aj v Dávidove.  



 49

Дорогий отче Франтишку 
Я тепер дуже занятий; я немав часу перечитати кронику о Грабском. Днесъ я 

перечитал и мушу признати же шиковно сте то составили. Было би добри если би 
задержали той епархіальний приказ, що каждий священник мае за собою лишити 
кронику. Если би так остали кроники лише за 10 священниками, якій би то был цінний 
матеріал. 

Чи Вы читали (slov.) Pravdu z 17.I.1969? Из того не знати еще що чекае мене в 
будучности. Хтоси мене обчернил во Ватикану щоб я небул ординаром, але хтосъ 
другий молодший (правда Словак). Я собі із того нич не роблю, так буде як Господь Бог 
хоче. Пока не естъ посвященний епископ в Епархії, без мене не можут ничого сділати, 
бо неможут посвящати богословов, міро, антименсіони, архієрейску литургію. 

Я буду все робити, что хотят. Думаю що родина дуже буде то брати на серце. 
Я би мав спокійну совість, бо я би небув відповідний за нич и за никого. 

Серд. поздр. и благословляе  
† Василий 

 
Na tento list otca biskupa som odpovedal dňa 6. februára 1969. Jeho obsah tu 

neuvádzam. Celá táto situácia bola vtedy všetkým známa.  
Čo je tu však potrebné spomenúť, že veriaci našich farností začali písať rezolúcie na 

štátne orgány, aby ThDr. Vasiľ Hopko mohol v čo najkratšom čase zaujať miesto biskupa 
prešovskej eparchie, pretože má dôveru a úctu všetkých úprimne zmýšľajúcich 
gréckokatolíkov. Takáto rezolúcia bola odoslaná aj z Hrabského dňa 6. marca 1969. Kópia 
tejto rezolúcie by mala byť uložená vo farskom archíve v Hrabskom. Jednu mám aj u seba. Je 
podpísaná piatimi kurátormi. O tom som vtedy informoval aj otca biskupa. 

* 
Veľkonočné sviatky (13.3.1969 – starý štýl) sme v Hrabskom prežili veľmi radostne. 

Už v sobotu večer prišiel do Hrabského otec biskup, ktorého sprevádzal o. Irenej Bačinský 
z Ľutiny. V sobotu večer otec biskup pred Božím hrobom odslúžil Krížovú cestu, pri ktorej aj 
kázal. V nedeľu odslúžil utiereň, sv. liturgiu a večiereň za asistencie o. I. Bačinského 
a miestneho duchovného o. F. Dancáka. Popoludní odslúžil večiereň v Malcove. V pondelok 
ráno potom otec biskup odišiel do Svidníka. 

* 
V priebehu roka sme si vymenili niekoľko pozdravov a listov. Bola to vzájomná 

informácia o situácii v cirkvi a vo farnosti. Tiež upresnenie dátumu posviacky novej ikony 
Presvätej Bohorodičky na oltári vo filiálke Kríže, ktorú som vtedy obsluhoval z Hrabského. 
Posviacku vykonal otec biskup dňa 14. októbra 1969 – na sviatok Ochrany Presvätej 
Bohorodičky (podľa starého štýlu). Prítomný bol aj o. Irenej Bačinský z Ľutiny.  

* 
V septembri bol otec biskup v Ríme. Odtiaľ mi poslal pozdrav, s dátumom 3. 

septembra 1969: 
 
(47) Serdečno Vas pozdorovľaju z Rima. Barz krasno je tu. † Vasilij. 
* 
V sobotu 15. novembra 1969 prišiel otec biskup do Hrabského. Bolo to na žiadosť 

jeho bratranca Michala Petrenka, ktorý vydával dcéru Helenu Petrenkovú za Jána 
Radačovského z Ľutiny.100 Sviatosť manželstva im udelil otec biskup, ktorému asistovali o. I. 
Bačinský z Ľutiny a o. F. Dancák, miestny duchovný. 

*  
Rok 1970. 

                                                           
100 Matrika zosobášených – zv. III., s. 7, č. 9. 



 50

Po vianočnom a novoročnom pozdrave prišiel od otca biskupa zaujímavý list. Aby 
jeho obsah bol jasný, uvediem niekoľko poznámok. 

V našich farnostiach boli nevhodné praktiky zo strany niektorých starých 
gréckokatolíckych kňazov, ktoré veriaci prijímali s nepochopením. Ja som na to niektorých 
upozornil – osobne aj listom – a tiež som o tom informoval otca biskupa. Preto mu mnohí 
vytýkali, prečo ma vyznamenal hodnosťou tit. arcidekan. V tomto duchu je písaný aj jeho list: 

 
Prešov 13.III.1970. 

(48) Drahý otče František! 
Veľmi pekne ďakujem za Váš list, v ktorom píšete, ako zastupujete farnosti. Už som 

o tom počul a mám z Vás veľkú radosť, že vyznamenanie nedostal nezaslúžený človek, 
zelenáč, atď., ako sa to robí podľa nášho zlého zvyku (dávno to nebolo). Je v tom akási závisť, 
a potom si myslím, že to sú tie staré výhonky proti novým („pravoslávnym“). Jedným slovom, 
či už špekulujem tak alebo onak, proti tým novým, ktorí sa ešte celkom nepreukázali, bolo 
toho dosť nahovorené. Teda treba sporiť. Nech však budú pokojní, moja ers, ktorá dávala 
štedro vyznamenanie, pominula, a kto vie, aká príde? Neviem, čo sa ukáže v praxi 
rozumnejšie. Tá metóda bola veľmi rýchla a snáď majú pravdu tí, ktorí hovorili, že 
vyznamenanie treba dať až vtedy, keď sa ukáže, kto je ten človek. 

Ja som však vedel, koho mám pred sebou, keď som Vám dával, a som akosi 
presvedčený, že sa nesklamem. Ovšem to nezáleží odo mňa. Proste Pána Boha, aby Vám dal 
toľko milosti, koľko potrebujete. 

Srdečne pozdravujem a žehnám 
V Kristu oddaný 

 † Василий 
P. S. 
Modlite sa za mňa, aby som bol úplne zdravý. Teda už je to lepšie, ale nemôžem sa pochváliť úplným 

zdravím. To by som veľmi prosil od Pána Boha a modlitby od Vás všetkých. 
 
* 
(49) Христос воскресе! Воистину воскресе! 

23.IV.1970. 
Высокопреподобный отче Франциску! 
Щиро дякую за поздоровление на мій родный день! Най Господь Бог 

поблагословит Вас, и дась Вам взаимно много благаго и дасть Вам добрый розум, 
чтобы Вы знали и при тяжкостях выдержати. 

Отче мусите дуже осторожный быти. Злый дух не спит и покушает каждого. 
Будьте розумный, як змій, а кроткый як голуби. Головна заповідь есть любите друг 
друга, а прежде всего любите Господа Бога так, як найвысшого нашего Господа. То 
держите перед очами. Из любви ку Господу люблю ближняго, а если люблю ближняго, 
то через Господа Бога достануся к ближним, а через любовь к ближнему, достануся ку 
Господу Богу.  

Як ся маете? Я жію, а надіюся, что еще даякий час бы ем пожил, если то 
будет воля Божа. До теперь маю таки хороты: Депрессія (найгорша). Цукровка. 
Кашлю, еще не был у лікаря, что есть за причина того кашлю. Есть бронхидіальный 
кашель, а при том из часу на час троха крови выкашляю, то бы могла быти дальша 
хорота цілком нова, ибо недавно был на ренгені, и все было чисте. Если бы так кровь 
щось означовала из плюцъ, то бы была у мене цілком нова хорота, потому що ціле 
життя 66 років минуло, праві як Ваш телеграф пришел, то точно в тот час пришел, 
як я ся мал народити. Могла бы то быти кровь из гарла, же гарло есть троху 
пораннене, но на потіху на пару дни есть то добре, але пойду снова на ренген, а то 
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укаже, що а як. Николи в життю нич не мал с плюцами, а теперь нараз появится, то 
трошку дівне. 

Но але на все ем готовый. Ужь една дві дальши хороты, в таком віку, не 
интерессантне, ибо человік скорше умрет а ани не вывинется порядні хорота.  

Завтра иду на похорон до Кошиц, респ. дальше якесь село, померла одна пані 
матка. Буду за Вас молитися, чтобы Вы мудрий был. Было бы дуже добрі, если всі 
вірники едноту творили, то не есть ниякий конар отщипенный, ибо один конар по 
всюда одинако виступуют. Но Вы може знаете больше того як я. Я знаю много, але 
все лише злое. 

Благословляю Вас 
† Василий 

 
* 
Ďalšie mesiace bola naša korešpondencia zriedkavejšia. Z tohto obdobia tu možno 

spomenúť jeho list z Nového Ruskova. Je písaný rukou a nemá dátum, ale podľa pečiatky na 
obálke bol poslaný z Prešova 27. augusta 1970. Z neho sa môžeme dozvedieť, že otec biskup 
mal aj takéto „normálne“ ľudské túžby a záľuby, o ktorých píše v tomto liste: 

 
(50) Slava Isusu Christu! 
 
Bol som pozvaný do autoškoly k Vášmu bratovi Pavlovi.101 Mal som už tri hodiny 

a boli dosť úspešné; aspoň ja si to myslím. V sobotu idem do Prešova, ale v pondelok budem v 
tom pokračovať. Jeden týždeň budú exercície pre sestričky a preto môžem znovu byť 10 dní 
v Novom Ruskove. Veľmi milo sa mi tu žije. Už som dvakrát kázal a zajtra tretíkrát.  

Ako sa máte? Myslia tu na Vás všetci tunajší obyvatelia. Je tu pekná záhrada a dobrý 
vzduch. Som takmer celkom uzdravený a cítim sa veľmi dobre.  

Srdečne zdraví a žehná † Bazil. 
List bol pravdepodobne písaný na dvakrát, pretože hneď za podpisom pokračuje: 
Ak pôjde auto, pôjdem do Hrabského sám. Snáď to bude trochu odvážne. 
Pozdravujem Michala a všetky rodiny. Bolo by lepšie, ak by niekto išiel so mnou, aby 

som nebol sám. Ale skôr sa odvážim sám.  
Zasielam Vám pekné obrázky. Dajte ich tým, ktorí si to zaslúžia. 
Srdečne želám všetko najlepšie a žehnám 

Váš v Kristu oddaný brat 
Dr. Bazil Hopko  

* 
Dňa 2. novembra 1970 žiadal otec biskup údaje z matriky o jeho otcovi, ktorý je 

pochovaný na cintoríne v Hrabskom. Chcel dať postaviť pomník, nuž potreboval dáta 
narodenia a smrti. Tieto údaje som mu obratom zaslal. Pomník bol neskoršie postavený 
a spolu sme ho posvätili. 

V liste je ďalej zmienka o žltých sticharoch pre miništrantov, ktoré si od nás požičal o. 
Irenej Bačinský. Nemienil ich vrátiť, pretože sa  mu veľmi zapáčili. Preto v ďalšom liste, dňa 
5. novembra 1970 nám otec biskup oznamuje, že ako náhradu poslal 300 Kčs. 

Po tomto sme si vymieňali už len vianočné a veľkonočné pozdravy, na ktoré otec 
biskup nikdy nezabudol. 

* 
 Ďalší list, ktorý sa zachoval, je s dátumom 29. januára 1972. Čo bolo jeho obsahom? 

                                                           
101 Porov. Kronika farnosti Nový Ruskov, s. 65-66. 
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Sesternica otca biskupa Zuzana Balaščáková, rodená Petrenková, ženila syna. Ich 
želaním bolo, aby manželský pár zosobášil otec biskup. Tlmočil som ho octovi biskupovi. 
Preto mi v liste píše: 

 
(51) Dorohij otče Františku! 
Djakuju krasni za Vaše pismo, v kotorom soobščajete mni, čto dňa 5. II. bude vinčanka 

Zužinho syna. Čto prosjat mene, čtoby ja prišol povinčati. Chotjaj  moje zdorovlja ne je 100 
percentne, rozhodnul jem že pridu povinčati s Bačinskym vjedno. 

Budte tak dobri prihotovte papery, čtoby vse bylo v porjadku. Chotjaj maju delegaciju 
na cilu jeparchiju, vsetaki, ked tam bude sam paroch, to totu delegaciju naj napiše sam 
paroch; je to menej komplikovane. Slovom vsjo, čto treba ku vinčanki, vsi papery prihotovte 
laskavo. Samo soboju, ja neberu nijaku štolu, to naj zaplatjat Vam, jak domašnomu parochu. 

My by radi byli, kedby to začalosja kolo druhej hodiny po obidi, žeby sme mohli včas 
vertatisja domu. Tišusja, čto Vas uvidžu, a dal by Hospod Boh, čto by ja cilkom zdorovyj byl 
pri toj vinčanki. Bylo by dobre, jesli by ste mali malu knižočku potrebnu ku vinčanki, bo ja 
maju veliku, a z nej ťažko hljadati a z malej, je dobri najti všitko. Samo soboju budete s otcom 
Bačinským kolo mene stojati, a budete pomahati, či spivom či inšim. 

Bolše ničoho nemaju pisati. Nadijusja, čto Vy zdorovy. Prošu vas laskavo skažite 
Petrenkovi Jožkovi, čto obiščal mni gruli, ked pridu s autom, že mi dast dobri gruli. Duže 
dobru fajtu majet. Može byti, že pridut i sestry so mnoju, ked ne obidvi, to chot lem jedna. Tak 
dumam, že auto by stojalo u Petrenkovich. Zvezlo by nas do cerkvi. My by chotili byti doma 
v Prjaševi na čas tak, chotjaj kolo 6-ej, bo radi chodime večer na bohoslužbu. 

Može čuli ste, že o. Jan Ďurkaň, paroch v Malych Zalužicach, pomer na infarkt. 
Zavtra majet byti pochoron. Či pojdu i ja to ješče nepevno. Meždu pročimi, on mnoho veci 
končil po slovacky, tak, čto može byti i pochoron bude po slovacky, a to ne je dozvolene 
ješče,102 to uže i to by mohla byti pričina, že pre slovenskij pochoron by ja ne išol. Znajete, ja 
čelovik staroho kalibera, i ja nenaučennej spivati Pane zmiluj sa nad nami, atd. 

Už sudte jak chočete, dumajte jak chočete, ja vyderžu vo svojom obrjadi až do smerti. 
Nit pričiny, čtoby ja minil obrjad, kotorij podľa mojej dumky, jest najkrasivijšij na sviti, a ja 
ho neprodam za modernyj jazyk, kotorij nijak nepasuje do našoho obrjadu. 

Serdečnyj privit i blahoslovenije 
V Christi 

† Vasilij 
Poznamka. 
Naskoľko už i Hrabske je pokažene, choťaj sklon maje s obrjadom, to napered vyslovuju svoje slovo, 

jesli by naši chotili po slovacky vinčanku, tak to ja nikoli jich nepovinčaju, a naj najdut takoho, kotorij po 
slovacky jich povinčajet. Neberte to že to protiv Vam pisano. Ja lem pre sebe pišu. Svit sja minjajet. No ja 
konzervativnyj, ja neochoten minjatisja. 

 
Sobáš sa nakoniec uskutočnil. V sobotu 5. januára 1972 prišiel otec biskup s o. I. 

Bačinským, a takto spolu sme zosobášili manželský pár: Jána Balaščáka103 a Helenu 
Draganovú. Obidvaja bytom v Hrabskom.104 

* 

                                                           
102 Porov. List č. 15 z dňa 29. novembra 1966. V ňom píše: „Sú aj iné zmeny... Napríklad... Apoštol, Evanjelium, 
Verím, Otče náš i modlitba pred sv. prijímaním... sa hovorí živým jazykom, takým, aký je národ pred nami...“ 
Preto otec biskup nechce uviesť do praxe nič nové, čo nie je oficiálne schválené Svätou stolicou. V takomto 
duchu treba chápať jeho slová: „To ne je dozvolene ješče...“ Aj z toho je vidieť jeho poslušnosť Svätej stolici.  
103 Ján Balaščák – syn Zuzany Balaščákovej, rod. Petrenkovej (sesternice otca biskupa). – Pre úplnosť treba 
dodať, že v roku 1947 otec biskup zosobášil aj jeho rodičov: Michala Balaščáka a Zuzanu, rod. Petrenkovú. 
Pozri: Matrika zosobášených – zv. II., s. 61, č.10. 
104 Matrika zosobášených – zv. III., s. 7, č. 9. 
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Podobný sobáš bol aj v sobotu 12. mája 1973. Otec biskup znovu prišiel do Hrabského 
s o. I. Bačinským. Spolu sme zosobášili Oľgu Petrenkovú105 z Hrabského a Milana Ujlackého 
z Lukova.106 

* 
Sobáš bol aj v sobotu 14. júla 1973. Aj teraz prišiel otec biskup s o. I. Bačinským. Išlo 

o sobáš Oľgy Hopkovej107 a Jána Fignára.108 Obidvaja bytom v Hrabskom.109 
* 
Rok 1974. 
Dňa 21. apríla 1974 si otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko pripomínal 70. výročie 

narodenia. Pri tejto príležitosti sme mu poslali pozdravný list tohto znenia:110 
 
Da vsi jedino budut! 
 
Vaše Preosvjaščenstvo! 
Pri príležitosti Vášho životného jubilea - 70 rokov, ktorého sa dožívate dňa 21. apríla 

– my, veriaci Vašej rodnej obce Hrabské, posielame Vám vrelé pozdravy, so želaním pevného 
zdravia.  

V tento deň budeme s Vami spojení v modlitbách k Všemohúcemu, aby Vám dal mnoho 
telesných i duševných síl byť ešte dlho medzi nami. 

Na mnohaja i blahaja lita - dorohij náš vladyka! 
 Gr. kat. veriaci obce 

Hrabské 
* 
O niekoľko dní sme dostali od neho toto poďakovanie: 
 
(52) За Ваше миле побажання до моїх 70-их роковин Вам із щирого серця дякуе 

та із вдячною архиєрейською любовю благословляє Вам 
† Др. Василий Гопко 

епископ 
Пряшів, квітень 1974. 
 
* 
To bol jeho posledný list (pozdrav), ktorý sa u mňa zachoval. 
Jeho listov je oveľa viac. Nie všetky tu boli uverejnené, najmä tie, ktorých obsah nie je 

dôležitý. Niektoré som odovzdal Jurajovi Hrivňakovi v Prahe111. Tie mali byť použité ako 
príloha k monografii o biskupovi ThDr. Vasiľovi Hopkovi. O akú to monografiu ide? 

Juraj Hrivňak, jeden zo spolupracovníkov otca biskupa, rozhodol sa napísať jeho 
životopis. Kvôli kompletnému materiálu obrátil sa písomne aj na mňa. Boli sme v písomnom 
styku takmer päť rokov. Za ten čas mi posielal napísaný text, ktorý som doplňoval, prípadne 

                                                           
105 Oľga Petrenková – dcéra Michala Petrenka (bratranca otca biskupa). 
106 Matrika zosobášených – zv. III., s. 13, č. 3. 
107 Oľga Hopkova – dcéra Vasiľa Hopka (bratranca Vasiľa Hopka). 
108 Matrika zosobášených – zv. III., s. 13, č. 5. 
109 Treba poznamenať, že otec biskup v týchto rokoch často prichádzal medzi veriacich, najmä tam, kde ho 
pozvali alebo kde ešte nemali duchovného. Tak napr. v matrike Gréckokatolíckeho farského úradu v Kružlove 
čítame, že dňa 17. júla 1973 navštívil túto farnosť a pokrstil Adrianu Rybovičovú z filiálky Bogliarka (V., 103, 
30). 
110 Porov. Kronika farnosti Hrabské, s. 121-122. 
111 Juraj Hrivňak, Letecká 485, 252 66 Libčice n/Vlt. II. 
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opravoval nesprávne údaje. Vzhľadom k tomu, že ide o dôležité materiály, uvádzam doslovne 
list, v ktorom som mu poslal aj potrebné údaje:112 

Kružlov 24.09.1979 
 

Vážený pane! 
Posielam Vám niečo z materiálov o nebohom biskupovi ThDr. Vasiľovi Hopkovi, ktoré 

som uschoval počas môjho účinkovania v jeho rodisku (za 14 rokov) – v Hrabskom. 
O aké materiály ide? 
1. Fotografie: 

-  otec biskup ako 18-ročný študent. 
- na druhej – so svojou sestrou Máriou (on 8-ročný, ona 12-ročná). 

       - rodičia otca biskupa. 
       - on so svojou sestrou – podľa jeho slov sa 50 rokov nevideli. 

2. Dva listy jeho sestry Márie, žijúcej v USA. Z neho sa možno dozvedieť o 
jeho mladosti a neblahých pomeroch, ktoré musel prežiť v rodnej obci ako sirota, 
u cudzích ľudí. 

3. Kópie listov, ktoré napísal sám. Jeden ešte ako kňaz v Prahe. Adresuje ho 
Štefanovi Haluškovi, vtedajšiemu duchovnému v Hrabskom. Píše o pomeroch, 
ktoré nastali v Hrabskom, tiež svoje spomienky na mladosť, na obec. V druhom – 
už ako biskup – odpovedá na list Metodovi Székelymu, vtedajšiemu duchovnému 
v Hrabskom. Ďakuje mu za blahoželanie i dar. V liste spomína na pomery, ktoré 
boli v Hrabskom v rokoch 1922 a nasl. Varuje, napomína... Sú to vážne 
dokumenty. 

4. 13 listov a pohľadníc. Mám ich pravda viac, ale posielam iba tie, z ktorých by ste 
mohli niečo použiť. 

Poznámky k listom: 
- Ako sa sám o tom presvedčíte, mal rád svoj obrad, svoj národ a národnosť. 
- Bol to človek modlitby a o modlitby za seba vždy prosil iného. 
- Žil v zmysle svojho životného hesla: „Aby všetci jedno boli“ (Da vsi jedino budut). 

Podľa jedného jeho listu, nebohý otec biskup Pavol Gojdič mu povedal, že on sa 
toho dožije (List z Oseka, 25.06.1966). 

- Mal rád, keď niekto dodržal slovo (porov. list z 20.03.1967). 
- Často spomínal príslovie: Clara pacta, bona amici (Jasné fakty, dobrí priatelia). 
- Mal prekvapujúcu poslušnosť voči Svätému Otcovi (porov. list z 24.02.1966). Mal 

rád všetko, čo bolo východné. 
- V jednom liste (28.06.1966) píše veľmi cenné slová o neb. biskupovi Pavlovi 

Gojdičovi: „O milom vladykovi, ktorý zomrel za svoju vieru, za svoj národ. Ešte 
keď bol na slobode, akoby bol tušil, že kde zomrie, lebo povedal: «Pre mňa nie je 
dôležité, kde zomriem, či v biskupskom paláci, čo vo väznici. Hlavná vec, aby som 
sa dostal do neba.» My sa už nemodlíme za neho, ale viac sa modlíme k nemu. 
Myslím, že nepreháňam, keď poviem, že ešte tu nebol taký biskup, ktorý by tak mal 
na srdci záujmy našej gréckokatolíckej cirkvi, ako vladyka Pavol. Až raz bude 
možné, svet pozná, koho odsúdil.“ 
Zatiaľ teda toľko z materiálov. Neskoršie sa pokúsim hovoriť s jeho príbuznými. 

Žijú už len bratranci a sesternice, ktorí ho veľmi dobre poznajú. Myslím, že kdesi by 
som mal mať aj fotografiu jeho rodného domčeka. Je drevený a zatiaľ obývaný. Mám 
ho v pôvodnom stave i v terajšom. 

                                                           
112 Tento list v doslovnom znení uvádza aj Juraj Voroňak vo svojej diplomovej práci: Mons. ThDr. Bazil Hopko, 
pomocný biskup prešovský, Prešov: 1997, s. 38-40. 
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 Všimnite si tiež môj článok V rodisku vladyku Bazila v Slove (tiež 
v Blahovistniku) z r. 1977, č. 7 a 8.  
 Čakám Vašu odpoveď. 

František Dancák 
správca farnosti v Kružlove 

 
* 
Neskoršie z týchto materiálov vznikol kompletný dokument o otcovi biskupovi. 

Keďže som J. Hrivňakovi veľmi pomáhal, uvádza ma ako spoluautora. Okrem mojich 
spomienok sú tam spomienky Juraja Bujňaka, Ivana Ljavinca, a i. O autoroch týchto 
spomienok je pod čiarou krátky životopis. 

Juraj Hrivňak sa mi v liste z dňa 27.VII.1982 sťažuje, že požiadal mnohých otcov 
duchovných, aby napísali svoje spomienky na otca biskupa, ale u mnohých sa stretol 
s nepochopením. Píše:  

„Predsa Hopko nebol politicky činný, a ani jeho osobu nechválime a nehaníme. Držali 
sme sa princípu zdravého rozumu: Svoje nechváľ a cudzie neháň, potom bude všetko dobré.  
Veľmi sa divím tým otcom, že každý z nich zaujíma pasívnu rezistenciu k napísaniu svojich 
pamätí o svojom niekdajšom šéfovi. Za to nikomu nič nemôžu urobiť. Lebo nakoniec i v tom 
budú vidieť nepriateľskú politiku, keď si niekto prečíta šlabikár. Nikto z nich nedokáže 
napísať niekoľko riadkov objektívnych spomienok. Alebo žeby V. H. bol nejakou odióznou 
osobou u farárov svojej diecézy, žeby aspoň minimálne percento napísalo niečo o ňom?...“ 

V jednom vianočnom pozdrave mi napísal aj tieto slová: „Tam, kde ste boli, všetci si 
umývajú ruky, a nikto nič nevie.“  

Práca je napísaná v ukrajinskom jazyku. V jej závere je resume v anglickom, 
nemeckom, ukrajinskom a slovenskom jazyku: 

I. časť. 
Uvedená esej nie je len monografiou jednej osoby, ale zároveň i históriou 

Zakarpatskej Ukrajiny s jej radostným ale i ťažkým životom od druhého storočia po Kr., keď 
sa podľa archeologických nálezov objavila na tomto území prvá ukrajinská noha až do 
dnešných dní. 

Zoznámime sa tu s nitrianskym, veľkomoravským, užhorodským, kijevským a haličsko-
vladimírskym kniežatstvo a uhorským kráľovstvom, so slovanskými apoštolmi sv. Cyrilom 
a Metodom šíreným kresťanstvom i na Zakarpatskej Ukrajine. Máme tu tiež možnosť zoznámiť 
sa s ukrajinským duchovenstvom a jeho hierarchiou a s ich podielom na sociálno-
ekonomickom a kutúrnom rozvoji. 

II. časť. 
V tejto časti sa aspoň stručne zoznámime s feudálnym systémom a ťažkým životom 

poddaných tohto obdobia, s odstránením feudalizmu a nastolením kapitalizmu; tiež 
s dlhoočakávaným uzákonením mukačevskej diecézy a so zriadením prešovského biskupstva 
v roku 1816. 

III. časť. 
Rozdelenie Zakarpatskej Ukrajiny na východnú a západnú časť. Pripojenie 

Zakarpatskej Ukrajiny k Československu. Menovanie ThDr. Bazila Hopku za pomocného 
biskupa prešovskej diecézy. Zrušenie gréckokatolíckej cirkvi. Povolenie činnosti 
gréckokatolíckej cirkvi. Smrť ThDr. Bazila Hopku a nezabudnuteľný pohreb. 

IV. časť. 
Spomienky súčasníkov na biskupa ThDr. Bazila Hopku s uverejnením jeho osobnej 

korešpondencie. 
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Monografia je bohato ilustrovaná rodinnými fotografiami. Celkom obsahuje... strán 
textu a ... ks fotografií.113 

* 
Túto prácu chcel Juraj Hrivňak vydať tlačou. Radil som mu, aby sa pred vydaním 

postaral o NIHIL OBSTAT. Neviem, či to dal urobiť. Keďže sa v tom čase prácu nepodarilo 
vydať, chceli sme ju dostať do zahraničia. Aj tu boli pokusy márne. Pred smrťou mi však 
poslal jeden exemplár (bez fotografií). Dva exempláre chcel odoslať do zahraničia, jeden si 
nechal u seba. 

Keďže som si myslel, že táto práca môže niekomu poslúžiť na štúdium, tento môj 
exemplár som poslal dňa 8. marca 1996 prešovskému biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi. 
V závere sprievodného listu som napísal.  

„Niektoré tam spomenuté fakty môžu poslúžiť ako historické dokumenty aj o biskupovi 
Pavlovi Gojdičovi. Ak tieto materiály poslúžia dobrej veci, s láskou Vám ich odovzdávam 
k prípadnému použitiu.“ 

Táto práca je uložená v archíve Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. 
Podľa môjho názoru prácu by dnes bolo potrebné znovu prehodnotiť. Ak by sa mala 

vydať tlačou, tak po značnej korektúre a iba III. a IV. časť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
113 Text tohto znenia bol pripravený vopred, k prekladu. Dnes neviem, koľko bolo strán, ani koľko príloh (asi 
400 strán). Porovnať by sa dalo len z kópie, ktorú som odovzdal otcovi biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi. 
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D o s l o v 

 
Záverom by som chcel povedať, že listy otca biskupa ThDr. Vasiľa Hopka, ktoré som 

tu uverejnil, sú vlastne aj pohľadom na jeho osobnosť, dejinami farnosti Hrabské ako aj 
dejinami gréckokatolíckej cirkvi. Môžu poslúžiť k štúdiu jeho osobných vlastností, ako aj 
dejín gréckokatolíckej cirkvi.  

Tento môj pohľad na otca biskupa Vasiľa je na základe uvedenej korešpondencie 
v rokoch 1966-1974. To zodpovedá aj pôvodnému pracovnému názvu Tak som ho poznal ja. 
Môže byť teda aj iný pohľad na jeho osobu. Avšak ja som ho poznal tak. Bol to veľký  
biskup, ktorý celým srdcom žil v duchu Kristových slov, ktoré si zvolil ako svoje biskupské 
heslo: Da vsi jedino budut („Aby všetci jedno boli“ – Jn 17, 21). 

V tomto duchu žil a pracoval nielen ako pomocný biskup (od roku 1947), ale aj 
neskoršie ako svätiaci biskup (od roku 1969). Možno to povedať aj slovami básnika: „Pravde 
žil som, krivdu bil som, / verne národ môj ľúbil som: / to jediná moja vina, / a okrem tej 
žiadna iná“ (Samo Chalupka: Branko).  

Osobne som mu povďačný za veľa. Najmä, že ma podržal vo viere v časoch, keď 
mnohí nevedeli ako ďalej. Vedel poradiť a povzbudiť. Naozaj tak, ako hovorí Písmo: 
„Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí...“ (Mt 12, 20). V tomto zmysle je 
povzbudivý najmä jeho list z 11. mája 1966.114 Preto bol silou a vzorom v mojom ďalšom 
kňazskom živote. 

Nakoniec vyslovujem úprimné poďakovanie PhDr. Valérii Juríčkovej z Prešova 
a Mgr. Andrejovi Kaputovi zo Svidníka za radu a odbornú spoluprácu. 
  
 

František Dancák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                           
114 List z 11. mája 1966 je uvedený pod číslom 7. Bol to výročný deň jeho biskupskej vysviacky (11. máj 1947). 
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Резюме (підсумки) 

  
 Унікальна робота Ф. Данцака „ Да всі єдино будут“ пропонує читачам образ 
пряшівського єпископа Д-р Василія Гопка на основі взаємної кореспонденції автора і 
владики. Оскільки метою автора не є монографічно охопити особистість єпископа, 
життеписні дані, наведені в роботі, стилі; мають тільки ілюстративно-інформативну 
функцію. В основну частину публікації входять передусім листи Д-ра В. Гопка, 
поділені на дві групи в залежності від того, чи вони адресовані особисто автору, або 
парафіальній спільноті села Грабське. 

Історичний контекст 60-х та 70-х років ХХ століття ставить перед читача 
необхідну вимогу сприймати конкретні суспіьні явища в інтенціях їхного тогочасного 
значення. В такому дусі потрібно сьогодні розуміти, мабуть, найбільш порушувану 
поляризацію русин – українець чи православний – католик. 
 Кореспонденція Д-ра В. Гопка природною формою подає не тільки його 
особистий портрет, але перед читачем відкриває також автентичну картину тогочасної 
Східної Словаччини, чим стає цінним внеском для нашої історіографії. (vj) 
     
 Resume 
  

Libro unico František Dancák Tutti siano uno, offre ai lettori una immagine del 
vescovo di Presov ThDr. Vasil Hopko fondato sui scambi letterali tra vescovo e l’autore. 
Interesse dell’autore non è quello di descrivere in modo monograffico la persona del vescovo. 
Informazioni che si possono trovare nella publicazione hanno soltanto un ruolo illustrativo ed 
informatico. La parte principale della publicazione contiene le lettere di ThDr. Vasil Hopko, 
che si dividono a due gruppi secondo a chi sono indirizate al autore oppure ai fedeli di 
Hrabske. La situazione storica degli anni 60 e 70 di XX secolo dice che prima della lettura è 
necessario rivendicare accetazione degli fenomeni in societa. In questo senso è necessario di 
capire anche la polarizazione Rutheno – Ukraino, ortodosso – catolico, che si trovava nell’est 
della Slovacchia. 

Le lettere di ThDr. Vasil Hopko mettono in evidenza in modo concreto il suo ritratto 
personale, ma nello stesso tempo scoprono al letore il quadro autentico della Slovacchia di 
est. Questo libro è un contributo per la storiografia eclesiale. (jm) 

 
Fazit 
 
Das einzigartige Werk von František Dancák „Damit alle eins werden“ stellt den 

Lesern die Gestalt des Preschower Bischofs Dr. Vasiľ Hopko vor, basierend auf der 
gegenseitigen Korrespondenz des Autors und des Bischofs. Da der Autor nicht das Ziel im 
Blick hatte, den Lebenslauf des Bischofs zu beleuchten, sind die biographischen Daten nur 
kurz erwähnt und haben nur eine illustrativ-informative Funktion. In den Hauptteil der 
Publikation sind vor allem die Briefe von Dr. V. Hopko eingegangen, die in zwei Gruppen 
eingeteilt sind, abhängig davon, ob sie an den Autor selbst oder an die Gemeide des Ortes 
Hrabske gerichtet sind. Der geschichtliche Kontext der 60-er und 70-er Jahre des 20. 
Jahrhunderts fordert den Leser auf, bestimmte gesellschaftliche Erscheinungen in der 
Intention ihrer damaligen Bedeutung zu verstehen. In diesem Geist muss man heute die 
wahrscheinlich am meisten verletzte Polarisierung Ruthene-Ukrainer und Orthodoxer-
Katholik verstehen. 

Die Korrespondenz von Dr. V. Hopko stellt uns in einer natürlichen Form nicht nur 
sein eigenes Porträt vor, sondern eröffnet auch dem Leser ein authentisches Bild der 
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damaligen Ost-Slowakei und wird damit zu einem bedeutenden Beitrag in unserer 
Historiographie. (mch) 

 
Resume 
 
Rare book of František Dancák Da vsi jedino budut offers the readers a picture of 

Prešov bishop ThDr. Vasiľ Hopko based on the mutual correspondence of the bishop  with the 
author. Because the aim of the author is not to describe the personality of the bishop, 
biographical data given in the book are only to illustrate and inform. The basic part of the 
book comprises of the letters of ThDr. Vasiľ Hopko divided into two parts according to if 
they were addressed to the author or the faithful of the municipality Hrabské. The historical 
context of the 60s and 70s of 20th century makes the reader accept the concrete social event in 
the discourse of the importance of that time. The most discussed difference Ruthenian – 
Ukrainian, the orthodox – Catholic can be understood in this spirit. 

The correspondence of ThDr. Vasiľ Hopko gives not only a personal portrait but also 
uncovers authentic picture of east Slovakia of that time and therefore becomes and important 
contribution to our Church history. (zp) 
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Prosba za blahorečenie  
 

 Bože, večný prameň všetkého dobrodenia, vo svojom služobníkovi Vasiľovi si nám 

ukázal vzor čnosti a vernosti svätej Cirkvi ako aj nástupcovi svätého apoštola Petra. Osláv 

tohto svojho služobníka a učiň ho hodným úcty na oltároch.  

Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

 

 

Hospodi Bože, vičnyj istočniče vsjakaho blahodijanija, ty nam vo svojem služiteli 

jepiskopi Vasiliji pokazal primir virnoj služby svjatoj Cerkvi i takož naslidniku svjataho 

apostola Petra. Proslavi seho svojeho služiteľa i sotvori jeho dostojnym byti počitanija na 

prestolach. 

Molimtisja, uslyši i pomiluj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

 
 

Modlitba za príhovor biskupa Vasiľa 
 
 
 

 Nebeský Kráľu, Utešiteľu a Duchu pravdy, ty si vlial božskú lásku do našich sŕdc, aby 
sme mohli milovať jeden druhého ako seba samého. Tou istou láskou si posilňoval svojho 
verného služobníka biskupa Vasiľa Hopka, ktorý ju uskutočňoval v hrdinskom stupni, takže 
ho urobila veľkým vzorom dobročinnosti a obetavosti až po vlastnú sebaobetu. 
  

Povzbudení touto láskou, milosrdný Bože, prosíme ťa pokorne, aby si oslávil svojho 
služobníka biskupa Vasiľa a prostredníctvom jeho láskavého príhovoru dopraj nám túto 
milosť............. (prosby). 
  

Lebo ty si Svätý, Bože náš, a my ti vzdávame slávu Otcu, Synu i Svätému Duchu, 
teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. 
 
 
 
 
 
 (S cirkevným schválením) 
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P r í l o h a 
 
 

Pohľad na časť obce Hrabské 
 
 

Chrám sv. veľkomučeníka Demetera (Dimitrija) v Hrabskom (Terajší stav) 
 
 

Rodný dom otca biskupa v Hrabskom (dobová snímka) 
 
 

Rodný dom otca biskupa v Hrabskom (súčasný stav – č. d. 99) 
 

 
Rodičia otca biskupa  - Anna, rodená Petrenková a Vasiľ Hopko 

 
 

Vasiľ Hopko, maturant (1923) 
 
 

So svojou matkou (1932) 
 
 

Vasiľ Hopko, profesor 
 
 

ThDr. Vasiľ Hopko, pomocný prešovský biskup 
 

 
ThDr. Vasiľ Hopko - v parku kláštora Osek u Duchcova 

(po prepustení z väzenia) 
(Osek 24.XI.1964) 

 
 

So sestrou Máriou v kláštore v Oseku (1966) 
 

 
Pozdrav z dňa 25. februára 1966 

 
 

Otec biskup s asistenciou, ktorú spomína v liste z dňa 6.X.1966 (č. 14) 
 

 
Otec biskup v Oseku 

Na druhej strane je text: 
Žehná a mnoho milosti praje, aby ste v duchu Kristovom pôsobili. 

V Kristu brat 
† Basilius 

Osek 26.X.1966 
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Pamiatka na 20. výročie biskupskej vysviacky (11.V.1947) 
Prešov – Osek – 1947 – 1967 

 
 

List z dňa 5. júla 1967 (č. 29) 
 

 
List z dňa 21. novembra 1967 (č. 31) 

 
 

Na udiencii u Svätého Otca Pavla VI. (1968) 
 
 

ThDr. Vasiľ Hopko, svätiaci prešovský biskup 
 

 
Obraz Presvätej Bohorodičky – ochrankyne 

 na oltári vo filiálke Kríže 
Posviacku vykonal otec biskup 14. októbra 1969 

 
 

Pohreb otca biskupa – Prešov, verejný cintorín, 29. júl 1976 
V pohrebnom sprievode ho nesú: 

 o. Pavol Dancák (vľavo), o. František Dancák (vpravo), o. Michal Ďurišin (vzadu) 
 

 
Pohreb otca biskupa – Prešov, verejný cintorín, 29. júl 1976 

(Poznámka: Z tejto snímky, ktorej som autorom, som vlastnoručne vyrobil viac ako 1000 kusov)  
 

 
ThDr. Vasiľ  H o p k o , prešovský svätiaci biskup 

 
 

Sprievod pri uvítaní otca biskupa v Hrabskom dňa 10. novembra 1968 
 

 
Hrob otca na cintoríne v Hrabskom. 

Posvätil ho sám otec biskup Vasiľ Hopko 
 za asistencie o. Ireneja Bačinského z Ľutiny a o. Františka Dancáka  z  Hrabského 

v roku 1970 


