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Dr. Emilovi Korbovi na výro čie smrti 
 
 

Čo je viac v očiach Božích: 
Zostať so štítom v dennom bojí, 
Alebo víťazne padnúť ešte dnes? 

 
Bože, len ty to vieš! 

Prečo zostal verš bez rýmu 
a články nezredigované 
a telefonát nenačatý, 

rozlúčky nevypovedané?! 
 

Bože, len ty to vieš! 
Tak by sa žiadalo mať ho stále: 

denne pri oltári, 
pri Slove Božom povznesene, 

v nových veršoch v kalendári... 
 

Doznieva Spev ruží 
z Epitáfu žiarnych hviezd... 

Smútiť, či hrdý byť...? 
Len ty to, večný Bože, vieš! 

 
 

Andrej Jura,1 Hertník 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Andrej Jura, rím. kat. kňaz (15.11.1924 – 23.11.2002). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

I. Biografický portrét ThDr. Emila Korbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Úvod 

 
 Je veľa krásnych vzorov oddanej lásky k Bohu, Cirkvi, k národu i vlasti. Náš vďačný 
ľud dlho a rád z pokolenia na pokolenie odovzdáva zástavu spomienok, lásky i vďaky našim 
rodoľubom, ktorý tu medzi nami žili a pôsobili. Jedným z tých, ktorý si zaslúži našu vďačnú 
úctu je ThDr. Emil Korba, kňaz, básnik, publicista, redaktor a rodoľub.  
 V 49. roku života - 27. októbra 1978 – však náhle dotĺklo jeho šľachetné srdce 
v mieste jeho narodenia – v Bardejove. Všetkých nás, ktorí sme ho poznali, táto správa o jeho 
úmrtí sa hlboko dotkla a dlho nám trvalo, pokiaľ sme sa zmierili s tým, že náš drahý otec Emil 
už nie je medzi nami. Fyzickým skonom sa uzavrel kruh jeho ľudského, kňazského a 
tvorivého života. Zostalo tu len jeho básnické dielo, ktoré vychádzalo z hlbín jeho 
šľachetného kňazského srdca a z nepopierateľne bohatého básnického talentu, ktorým 
s rovnakou láskou oslavoval Stvoriteľa i korunu jeho stvoriteľského diela – človeka. Taktiež 
jeho ďalšia bohatá literárna aktivita i vzorne usporiadaná archívna dokumentácia, ktoré po 
ňom zostali.  
 Našu spomienku na tohto vzácneho človeka a kňaza uvádzame pri príležitosťi, keď v 
októbri tohto roku uplynie 25 rokov od jeho smrti a v júni 50 rokov od kňazskej ordinácie.  

Pri týchto jeho významných výročiach preto aj touto publikáciou, s úprimnou 
vďačnosťou a úctou približujeme život a dielo tohto zaslúžilého kňaza a novinára po všetkých 
stránkach jeho plodného života. 

Za nevšednú pomoc a poskytnutie písomných dokumentov z jeho pozostalosti tu 
vyslovujem vďaku Alžbete Terjékovej, rodenej Korbovej a Gabrielovi Korbovi z Bardejova, 
sestre a bratovi ThDr. Emila Korbu.  

Za starostlivé posúdenie rukopisu tejto personálnej monografie ďakujem Mgr. 
Andrejovi Kaputovi zo Svidnika a PhDr. Valérii Juríčkovej z Prešova.   
 
 

Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Mladosť 
 

 Čiara jeho života sa začala 1. mája 1930 v Bardejove. Vo váženej rodine zamestnanca 
finančnej správy Okresného národného výboru v Bardejove Ján Korbu (28.08.1903 - 
30.11.1966) a Štefánie, rod. Holevovej (29.09.1905 - 31.12.1970), kde rástol so svojimi 
súrodencami Jánom, Gabrielom a Alžbetou, dostal pevné základy pre svoj ďalší život a pre 
svoje budúce povolanie. Tieto rozvíjal po ukončení ľudovej školy (1936-41) aj na 
staroslávnom Štátnom gymnáziu v Bardejove, kde bol žiakom profesora, kňaza-františkána, 
básnika katolíckej moderny PhDr. Svetoslava F. Veigla, na ktorom roku 1949 maturoval s 
vyznamenaním.  

Ešte ako gymnazista Emil Korba skoro denne navštevoval miestny katolícky kruh, 
ktorý sa stal miestom kultúrneho i športového vyžitia mládeže. Zásluhou gymnaziálneho 
profesora ThDr., PhDr. Stanislava Danišoviča vstúpil do Mariánskej kongregácie. Aktívne sa 
zapojil do Samovzdelávacieho krúžku Ľudovíta Štúra fungujúceho pri Štátnom gymnáziu 
v Bardejove2 pod vedením profesora Alfonza Bednára, prozaika, scenáristu, PhDr. Andreja 
Kostolného, literáta a dramatika, ako aj ďalších profesorov, ktorí ho zapájali do vedenia 
krúžku.3 Cieľom krúžku bolo pestovať u žiakov záujem o tvorivú literárnu, umeleckú 
a vedeckú činnosť, učiť žiakov samostatnosti a spoločenskému vystupovaniu. Veľký význam 
pre toto tvorčie formovanie mali aj časté návštevy popredných literátov, ktorí radi a často 
prichádzali do Bardejova medzi študujúcu mládež. Pamätnica, ktorá bola vydaná pri 
príležitosti 50. výročia bardejovského gymnázia spomína, že „najaktívnejším členom bol E. 
Korba, ktorý reprezentoval školu v početných literárnych súťažiach“.4 

Výročné správy bardejovského gymnázia prinášali informácie nielen o kultúrno-
osvetovej aktivite študentov a profesorov, ale i o úspešných literárnych súbehov. E. B. Lukáč 
uverejnil mnohé verše E. Korbu a L. Fričovského,5 vtedajších študentov gymnázia na 
stránkach svojej Tvorby (1948-49). 

Pedagógovia vo svojom žiakovi podchytili aj vzťah k histórii rodného mesta. Emil 
Korba sa aktívne zapojil do kultúrnych aktivít mesta. Mnoho hodín strávil v priestoroch 
historickej radnice, kde viedol pútavé debaty s Antonom Schumerom, sprievodcom múzea. 
V týchto záujmoch ho podporoval aj vtedajší dlhoročný bardejovský farár, apoštolský 
protonotár a prelát Gejza Žebrácky. 

Ako nadaný a literárne činný študent už od skorých rokov cítil Pánovo volanie k práci 
na jeho vinici. Preto po maturite sa hlásil do Kňazského seminára v Prešove. Prešovský 
biskup Peter Pavol Gojdič, OSBM, poslal ho na štúdium posvätnej teológie za prešovskú 
diecézu na Bohosloveckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, kde v tom čase študovali 
viacerí naši kandidáti kňazstva.  
 Na gréckokatolíkov roku 1950 vo vtedajšom Československu prišli ťažké časy. 
Bohoslovec Emil Korba nemohol už študovať ako gréckokatolík za Prešovské biskupstvo. 
Prihlásil sa preto do pražskej arcidiecézy, aby v nej mohol pôsobiť ako rímskokatolícky kňaz. 
  
                                                 
2 Samovzdelávací krúžok Ľ. Štúra pri bardejovskom gymnáziu vznikol v októbri 1939 a veľmi iniciatívne 
rozvíjal kultúrnotvorčie úsilia žiakov najmä zásluhou jedinečných profesorov: Dr. A. Kostolného, A. Bednára, 
Dr. St. Danišoviča, Dr. S. Veigla, J. Hvozdíka, akad. mal. F. Klimáčka, V. Töröka a i. Takmer desať rokov 
trvajúca činnosť krúžku sa skončila v škol. roku 1947/48. – Porov. Pamätnica k 50. výročiu školy 1937-1987. 
Bardejov : Gymnázium 1986, s. 30. 
3 Porov. KOČIŠ, G. J.: ThDr. Emil Korba – básnik a publicista. In: Gréckokatolícky kalendár 1998. Košice : 
Byzant 1997, s. 106-111. 
4 Pamätnica k 50. výročiu školy 1937-1987. Bardejov : Gymnázium 1986, s. 30. 
5 Ladislav Fričovský – evanjelický kňaz, básnik – spolužiak z gymnázia; priateľ ThDr. E. Korbu (t. č. na 
dôchodku v Košicich). 



2. Pôsobenie v Čechách 
 
Po dokončení štúdia na Cyrilometodějskej bohosloveckej fakulte v Litoměřiciach 

v roku 1953 bol 28. júna 1953 v Chráme sv. Víta ordinovaný na kňaza pomocným pražským 
biskupom, prepoštom metropolitnej kapituly Mons. ThDr. Antonínom Eltschnerom. Primičnú 
sv. liturgiu6 mal v ten istý deň podvečer, v Chráme svätého Kríža, Dejvice, Sadova 3.7  

Po ordinácii pôsobil ako odborný asistent katedry katechetiky na CMBF v Prahe-
Litoměřiciach (1954-55). V rokoch 1955-59 ako generálny prefekt kňazského seminára, ktorý 
medzitým premiestnili z Prahy do Litoměříc, a správca fakultnej knižnice. Keď skončil 
základnú vojenskú službu (1956-1958, Květná u Políčky, PTP), bol 1. januára 1959 
menovaný za administrátora farností Otročín, Bečov nad Teplou a Krásné Údolí so sídlom 
v Otročíne, okres Karlove Vary. V januári 1962 prevzal správu farností Stará Boleslav 
a Skorkov. V roku 1963 bol menovaný za sekretára Kolegiátnej kapituly staroboleslavskej 
a za arcibiskupského notára. 
 V roku 1964 dosiahol titul ThLic. Po rigoróznej skúške a obhajobe práce na tému 
Veľké tajomstvo v netajomnej skutočnosti dneška bol 27. mája 1966  v Litoměřiciach 
promovaný na doktora teológie.8  

Právo birituovať mu udelila Posvätná Kongregácia pre východné cirkvi dňa 2. 
decembra 1966. 
 

3. Návrat na Slovensko 
 
Po povolení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v Československu bol 1. októbra 1969 na 

vlastnú žiadosť uvoľnený z pražskej arcidiecézy pre službu v Prešovskom biskupstve. Po 
príchode na východné Slovensko jeho trvalým bydliskom sa stal rodný Bardejov. Keďže 
rodičovský dom na Kacvinského ulici č. 3 kvôli novej zástavbe bol pripravený na asanáciu 
(celá ulica), usadil sa v malom starorodičovskom dome Korbovcov, u tety Žofie Korbovej, na 
ulici Postajok, č. 13, kde nemal ani telefón. Bolo to jeho obľúbené miesto, kde prežil jeden 
z najtvorivejších úsekov svojho života. Odtiaľ bol veľmi pekný pohľad na mesto Bardejov. Tu 
často pracoval do neskorej noci (rána). Písal stojačky pri stolíku, fajčievajúc viržinku, ktorú si 
vedel tak neopakovateľne, až obradne zapáliť.  

Vo voľných chvíľach bolo ho často vidieť v Bardejovských Kúpeľoch na prechádzke 
so svojimi priateľmi a známymi. Vždy chodieval v kňazskom obleku. V samotnom Bardejove 
mal istý okruh priateľov, ktorých pravidelne navštevoval. Niekedy bol z tých návštev aj 
unavený, ale rád išiel, aby si pohovoril so svojimi rodákmi.  

Bardejovčania ho mali veľmi radi, najmä kmeňoví obyvatelia, rodáci. S úctou ho 
pozdravovali a on s úctou dával dole klobúk, ktorý stále nosieval. Vždy bol upravený 
a dôstojný. Aj keď sa niekedy zastavil v kaviarni či reštaurácii, vždy bol dôstojný, decentný 
pán, z ktorého striedmosť, skromnosť a láskavosť doslova dýchala. 

Dvere domčeka na Postajku boli vždy a pre každého otvorené. Každého prijal 
s láskou. Preto stretnutia s ním boli nezabudnuteľné. Postajok si vyvolil aj za svoj 

                                                 
6 Primičnú sv. liturgiu v rodnom Bardejove mohol Emil Korba sláviť až v septembri 1953. Štátne úrady povolili 
novokňazovi odslúžiť iba sv. liturgiu. V jej závere nesmel ani poďakovať prítomným. Poďakovanie namiesto 
novokňaza vyslovil vtedajší správca Rímskokatolíckeho farského úradu v Bardejove Štefan Onderko, ktorý mu 
bol slávnostným kazateľom. 
7 Emil Korba si schválne zvolil tento chrám pre svoju slávnostnú chvíľu, pretože prvé gréckokatolícke 
bohoslužby v Prahe, predtým než gréckokatolíci dostali terajší Chrám sv. Klementa, sa konali práve tu.   
8 Podstatný výťah zo záverečnej kapitoly jeho práce bol uverejnený v Kalendári gréckokatolíkov na rok 1971 s. 
81-86. 



pseudonym. Mnohé jeho príspevky, najmä v posledných rokoch, sú podpísané menom Emil 
Postajok (aj E. Postajok, alebo E. K.). 

Roku 1969 bol ustanovený za správcu farnosti Fulianka.9  
Ako literátovi sa tu splnila jeho dávna túžba pracovať v oblasti tlače. Najprv bol 

pomocníkom prvého redaktora nášho, vtedy vznikajúceho časopisu Slovo o. Ladislava Hučka.  
Potom sám prebral vedenie redakcie, keď 1. októbra 1970 bol menovaný za vedúceho 
redaktora časopisov Slovo a Blahovistnik a ostatnej neperiodickej gréckokatolíckej tlače pri 
Spolku sv. Vojtecha v Trnave. 

„Počas funkčného obdobia Emila Korbu časopis zaznamenáva rozmach. Popri 
stabilných rubrikách ako je liturgický kalendár, príspevky zo života cirkvi i vo svete sa znečné 
miesto venuje oblasti ekumenizmu a morálky, publikujú sa rozhovory a životopisy svätých, 
nechýbajú články na duchovné čítanie. V roku 1970 už časopis vychádza na šestnástich 
stranách.“10 

Popri redaktorskej práci hojne vypomáhal v duchovnej správe. Navštevoval mnohé 
naše farnosti ako kazateľ pri cirkevných slávnostiach,11 alebo pri pohrebných obradoch.12 

Bol aj menovaný do funkcie promotora justitiae a defensora vinculi pri diecéznom 
súde v Prešove.13 

V období vedenia redakcie gréckokatolíckej tlače ThDr. Emilom Korbom, ktoré trvalo 
plných 10 rokov, vychádzali okrem časopisov Slovo, Blahovistnik a Kalendára pre 
gréckokatolíkov, do ktorých prispieval sám mnohými článkami a básňami, aj ostatné vydania 
pre gréckokatolíkov. Boli to najmä modlitebné knihy a liturgické príručky. 

 
4. Šéfredaktor Katolíckych novín 
 
Jeho mimoriadne odborné kvality redaktorskej práce boli všeobecne známe 

a uznávané. Preto z rozhodnutia Správneho výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave z dňa 13. 
mája 1976 bol poverený14 aj funkciou šéfredaktora týždenníka Katolícke noviny a dňom 1. 
júna 1976 bol v Bratislave do tejto zodpovednej funkcie úradne uvedený.15 Tieto úspešne 
redigoval dva roky.16 V tomto období bol mimoriadne vyťažený. Cez týždeň pracoval 
v redakcii Katolíckych novín v Bratislave.17 Tieto redakčné roky boli preň plné neustáleho 
cestovania medzi Košicami,18 Prešovom a Bratislavou. V Prešove sa totiž tlačili 
gréckokatolícke periodiká. Robil toto všetko rád a keď mal chvíľku času, tak sa vracal do 
rodného Bardejova, kde si vytváral na Postajku „oázu mieru“ – ako sám vravieval.  

Byť redaktorom niektorého náboženského časopisu nebolo v tom čase ľahké. Prežil 
veľa skúšok, sklamania a neraz bol postavený pred vážne rozhodnutia. Žil a tvoril v období 
totality, diktatúry, v prostredí plnom falošnosti, pretvárky mocných, i neustálych podrazov. Za 
takýchto podmienok nebolo ľahké redigovať Katolícke noviny. Anton Hlinka, známy 

                                                 
9 Na základe dekrétu Gréckokatolíckeho ordinariátu v Prešove, č. 2091/69, zo dňa 29. septembra 1969 (s 
platnosťou od 1. septembra 1969). 
10 PRIBULA, M.: Prítomnosť a perspektívy využívania prostriedkov spoločenskej komunikácie v Prešovskej 
eparchii. Spišské Podhradie : Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2003, s. 16. 
11 V nedeľu 15. októbra 1978 sa zúčastnil  na chrámovom sviatku (odpuste) Ochrany Presvätej Bohorodičky 
v Kružlove, kde slúžil slúžil sv. liturgiu a kázal. Bol to jeho posledný odpust. 
12 Je známa jeho kázeň na pohrebe o. Emila Bokšaya 8. mája 1976 v Košiciach, ktorú vypracoval písomne. 
Porov. Slovo 1976, č. 8, s. 15. 
13 Na základe dekrétu Gréckokatolíckeho ordinariátu v Prešove č. 2564/69, z 29. októbra 1969. 
14 Na základe dekrétu SSV v Trnave č. 1840/76-riad., 14. mája 1976. 
15 Porov. Slovo 1976, č. 9, s. 14. 
16 Od č. 46/1976, do č. 33/1978. 
17 V Bratislave na Kapitulskej ulici mal zariadený služobný jednoizbový byt s kuchynkou. 
18 Košice (Šrobárova ul. č. 55) sa stali jeho dočasným redaktorským sídlom. 



publicista, teológ a filozof, toto obdobie charakterizuje takto: „Šesťstránkový katolícky 
týždenník je všetko, čo sa z náboženskej oblasti na Slovensku pre veriacich vydáva. Navyše sa 
štát dôkladne postaral o to, aby nebol ani usmerňovateľom duchovno-asketického života, ani 
informátorom o cirkevnom dianí vo svete, a už vôbec nie oporou veriacim v ťažkej dobe 
útlaku. Muselo a musí sa v ňom písať o tom, tak a toľko, ako to nariadilo Ministerstvo kultúry, 
alebo čo by asi dovolilo. Ono tiež rozhodlo, ktorí kňazi – laici neprichádzajú do úvahy – smú 
do katolíckych novín prispievať.“ 19 

Aj z týchto slov je vidieť, v akých podmienkach a za akých okolností pracoval aj 
ThDr. Emil Korba. Veľmi veľa si vytrpel napr. pre dve plné stránky o živote blahej pamäti 
vtedajšieho pápeža Pavla VI. v Katolíckych novinách,20 pri príležitosti jeho 80. narodenín. 
„Kto to videl toľko o ňom písať?“ Podľa niektorých ThDr. E. Korba dostal za tieto články 
uznanie z Vatikánu. Od tej doby sa na neho spustila lavína nevďačnosti. Nikomu nevyhovoval 
a nikomu nebol po vôli.21 A tak prišlo to, čo sme si vtedy všetci najmenej želali, a čo malo 
veľký vplyv na ďalší život tohto talentovaného redaktora a novinára. Čo sa vlastne vtedy 
stalo? 

 „V lete 1978 sa prihodilo čosi, čo by za normálnych okolností dlho zamestnávalo 
kriminálnu políciu, na „znormalizovanom“ Slovensku sa však rýchlo zmietlo zo stola: prípad 
šéfredaktora Katolíckych novín Korbu. 

Karol Homola22 priniesol v júli do redakcie Katolíckych novín svoj článok so 
žiadosťou – a či rozkazom – aby ho Korba publikoval pod vlastným menom. Korba napriek 
členstvu v Pacem in terris23 mal toľko charakteru, že odmietol. To ho stálo miesto. 13. 
augusta sa objavilo jeho meno v Katolíckych novinách naposledy...“24 

PhDr. Svetoslav F. Veigl, OFM, básnik, jeho bývalý profesor25 ho v liste z dňa 20. 
októbra 1978 takto potešuje: „Škoda, že si odišiel z Bratislavy, mal si plány redakčne pekné 
a obsažné. Ale lepšie takto, ako by si zmenil svoju tvár... Všetko je na niečo dobré, a Tebe je 
to na česť, že si zostal svoj....“ 

Katolícke noviny boli vecou jeho srdca. Bol šťastný, keď v nich pracoval ako 
šéfredaktor. Preto tento nútený odchod z redakcie ThDr. Emil Korba znášal veľmi ťažko. 
Túto bolesť nosil hlboko vo svojom srdci, žil utiahnutým životom až do náhlej smrti 27. 
októbra 1978.  

  
 5. Publicistická tvorba 
 

                                                 
19 HLINKA, A.: Sila slabých a slabosť silných. Zagreb : Grafički zavod LOGOS 1989, s. 195. 
20 Katolícke noviny, roč. 92, č. 39, s. 1; 2. (25. september 1977). – Porov. BANÍK, Š.: Rozsievač Božieho slova. 
In: Slovo 1993, č. 12, s. 14. – FECSKOVÁ, S.: ThDr. Emil Korba. In: Bardejovské novosti 1993, č. 30, s. 2; 4.  
21 Podľa listu ThDr. Pavla Čecha z 28. marca 2003. – ThDr. Pavol Čech (*26.06.1943), rím. kat. kňaz. V rokoch 
1969-1972 kaplán v Bardejove, bol priateľom ThDr. E. Korbu. 
22 Dr. Karol Homola – Generálny riaditeľ Sekretariátu pre cirkevné veci Ministerstva kultúry SSR v Bratislave. 
23 Tu treba poznamenať, že kňazi gréckokatolíckej cirkvi nikdy neboli členmi Združenia katolíckeho 
duchovenstva Pacem in terris. Nebol v ňom ani ThDr. Emil Korba. Ako šéfredaktor Katolíckych novín a Slova 
sa ale pohyboval v týchto kruhoch. Z toho niekto mohol usúdiť, že bol členom Pacem in terris. Ak to tak uvádza 
Dr. A. Hlinka vo svojej publikácii, urobil to z dôvodu, že mu  tak to bolo telefonicky oznámené zo Slovenska do 
Mníchova, kde vtedy pôsobil. Toto osobne potvrdil po svojom návrate na Slovensko Gabrielovi Korbovi (bratovi 
ThDr. E. Korbu), keď sa ho na tento problém pýtal. Toto potvrdili Gabrielovi Korbovi aj niektorí bývalí 
funkcionári ZKD Pacem in terris. 
24 HLINKA, A.: Sila slabých a slabosť silných. Zagreb : Grafički zavod LOGOS 1989, s. 196. 
25 S. F. Veigl (24.12.1915-), kňaz-františkán, básnik katolíckej moderny, pôsobil ako stredoškolský profesor na 
štátnom gymnáziu v Bardejove v rokoch 1947-1949. Pod jeho vplyvom a vedením začal E. Korba svoje básnické 
prvosienky Spev ruží. – Porov: BANÍK, Š.: Slovo 1993, roč. 25, č. 12, s. 14. 



Jeho publicistická činnosť je veľmi rozsiahla. Literárne začal pracovať už ako študent.  
Ako 16-ročný uverejnil príspevok v Hlase ľudu pod názvom Starobylá knižnica 
bardejovského múzea dnes.26  

Hĺbku jeho duše nám približujú aj niektoré jeho básne. Básnicky debutoval r. 1946. 
Medzi prvé básne z roku 1946 patrí báseň Súboj, ktorú uverejnil Hlas ľudu a Nič svetu 
nenechám... Uverejnil ju časopis Pútnik cyrilometodejský. Ide o krátku štvorstrofovú 
reflexívnu báseň o hľadaní zmyslu života. 

V nasledujúcich rokoch začali jeho príspevky uverejňovať katolícke časopisy -
 Plameň, Cyril a Metod. Poviedky uverejňoval v Slobode. R. 1968 vyšiel v Prahe výber z jeho 
dovtedajšej básnickej tvorby pod názvom Spev ruží. Prvá básnická zbierka Z Prahy a domova 
mu vyšla v Bardejove r. 1952. Väčšina jeho básní je však roztrúsená po rôzných časopisoch. 

Širší a hlbší rozmer dostala jeho publicistika počas vysokoškolských štúdií. Ako 
seminarista začal prispievať do prílohy časopisu Duchovní pastýř – Hlídka bohoslovců ř. k. 
cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze. Boli to krátke pojednania o filmoch, ktoré si 
pozrel, recenzie o básnických zbierkach V. Nezvala, P. Nerudu, zamyslenia nad udalosťami, 
bilancovanie činnosti bohoslovcov a iné.  

Mal hlboký citový vzťah k našim ľuďom i k svojmu rodnému kraju a odhodlanie 
celým životom im slúžiť. Odtiaľ čerpal aj námety pre svoje práce. Cítiť to aj zo slov, ktoré 
napísal vo svojom testamente: „Milujem bardejovské cintoríny. Pohľad na ne a na velebu, 
ktorá obostiera posledné miesta odpočinku tam odpočívajúcich rodákov, vzbudzoval vo mne 
túžbu, aby som raz s nimi a medzi nimi i ja odpočíval. Pochovajte ma na kalvárii alebo na 
svätomichalskom cintoríne, alebo na novom cintoríne.“ 27 

Ak by sme chceli určiť najpríznačnejšie a najcharakteristickejšie motívy, ktoré 
sprevádzali celú jeho literárnu tvorbu, neodmysliteľne k nim patria motívy detstva, domova, 
rodného mesta, Vianoc, Štedrého večera. Tieto ho fascinovali a evokovali k spracovaniu 
myšlienok, javov, pocitov, s ktorými bol obzvlášť spojený a ku ktorým sa v myšlienkach rád 
vracal. Tak vznikli cykly básní Malé elégie za matkou, Sviatok spomienok na detstvo.  

Jeho práca Bardejovské profily (1952) zahrňuje portréty významných osobností 
pôsobiacich v Bardejove, akými boli napríklad osvetový pracovník a spisovateľ Ján 
Andraščík, hudobný skladateľ a dirigent Vojtech Kéler, pedagóg, spisovateľ a prekladateľ 
Juraj Kello-Petruškin.28 V profiloch oboznámil verejnosť s krátkym životopisom a hlavne 
tvorbou týchto významných ľudí. Vyzdvihol ich činnosť a pôsobenie cez literárnu tvorbu. 
ThDr. Emilovi Korbovi možno vďačiť za docenenie diela Jána Andraščíka Šenk palenčeny. 
Okrem toho napísal aj ďalšie práce, ktoré sú cenným príspevkom ku kultúrnym dejinám 
Bardejova a Šariša. 
 Nemožno tu nespomenúť, že práve jeho zásluhou bola inštalovaná pamätná tabuľa 
Jánovi Andraščíkovi na priečelí budovy Rímskokatolíckeho farského úradu v Bardejove29 
a pamätná tabuľa Vojtechovi Kelérovi na radničnom námestí v Bardejove (na budove č. 41). 
Podobná tabuľa bola umiestnená aj J. K. Petruškinovi na starej evanjelickej fare v Bardejove. 
Budova  bola ale neskôr asanovaná. 

ThDr. Emil Korba má zásluhu aj na zveľadení Historickej knižnice Šarišského múzea 
v Bardejove. Mgr. Helena Saktorová, CSc., vo svojom príspevku Historická knižnica 
Šarišského múzea v Bardejove30 píše: „Historickú knižnicu Šarišského múzea zveľadil 
spisovateľ, publicista a náboženský činiteľ Emil Korba (1930-1978), ktorý sa narodil a umrel 
v Bardejove. V päťdesiatich rokoch študoval na Cyrilometodějskej kat. teologickej fakulte 

                                                 
26 Pozri: www. snk. sk 
27 Moja posledná vôľa.. Bardejov 30. novembra 1971, bod 2. 
28 Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov, Radničné námestie, prírastkové číslo 172 596. 
29 Roku 1953 bola umiestnená vo vstupnom vestibule fary. Roku 1968 premiestnená na priečelie budovy. 
30 Pozri: www. snk. sk 



v Litoměřiciach, potom pôsobil na viacerých miestach v Čechách. Od 1970 redigoval gr. kat. 
cirkevné periodiká na Slovensku. Bol publikačne činný, uverejnil vlastivednú prácu pod 
názvom Bardejovské profily a básnickú zbierku. Jeho knižné dary sú signované podlhovastou 
červenou pečiatkou s textom dr. Emil Korba.“31 

V mesačníku Zväzu čs. spisovateľov Nový život (1953, č. 6 a 12) publikoval dve 
zabudnuté a nedocenené listy A. Jiráska písané r. 1926 G. Žebráckemu.32 Verše publikoval aj 
v Zborníku recitácií pre súbory STM (Bratislava 1949). V poľskom časopise Kuźnica 
kaplańska (Varšava 1954, č. 5 a 11) uverejnil tri obsiahle príspevky z dejín čs. poľských 
vzťahov. Ako dopisovateľ spolupracoval s maďarským týždenníkom Új ember v rokoch 
1967-1968. 

Počas 20-ročného pôsobenia v českom prostredí uplatňoval svoje literárne záujmy 
i rečou prostredia v ktorom žil a pracoval, najmä v časopisoch duchovnej orientácie 
(Duchovní pastýř, Katolické noviny, Věstnik kat. duchovenstva), kde okrem iného uverejnil 
neznáme verše B. Jablonského. Písal o českých zemských patrónoch v slovenskej poézii, 
o významných pokrokových osobnostiach kňazského stavu, príspevku čs. duchovenstva na 
prehĺbení slovanskej vzájomnosti a i. Kultúrno-historické poznatky z miesta svojho 
posledného českého pôsobenia (Stará Boleslav) uverejňoval aj v tamojšej lokálnej tlači 
(Svoboda, denníku Středočeského kraje a Zpravodaji města Brandýs – Stará Boleslav.33 

Jeho publicistická činnosť je veľmi bohatá. Z pera Dr. E. Korbu vyšlo veľa myšlienok, 
básní,34 článkov, redakčných úvah, polemík, názorov, postrehov, správ, recenzii, pod ktoré sa 
nepodpísal. Dnes je ťažké posúdiť, ktoré sám napísal. Písal do rôznych novín a časopisov. 
Veľké množstvo materiálu po nebohom ThDr. Emilovi Korbovi čaká na svoje odhalenie 
v Šarišskom múzeu v Bardejove. Množstvo časopisov, v ktorých publikoval svoje básne 
a články, zachovaná homiletická tvorba a bohatá korešpondencia si vyžaduje preto dôkladný 
výskum. 

ThDr. Emil Korba nebol len básnikom a publicistom. Bol hlavne kňazom. Toto 
náročné povolanie si dobre uvedomoval. Cítil sa zodpovedným za svojich veriacich, ktorých 
chcel priviesť bližšie k Bohu. A to nielen cez svoje konanie, ale tiež cez šírenie Božieho 
slova. Živým dôkazom sú zachované jeho homílie. Keďže si ich pripravoval písomne, rozdelil 
ich do šiestich samostatných oddelených častí: 

1. Homílie z Košíc 
2. Homílie ku sviatku Krista Kráľa 
3. Homílie na Veľký piatok 
4. Homílie nedele 
5. Mariánske a svätováclavskéé homílie 
6. Rôzne homílie. 
Zaujímavá je tiež ich prehľadná úprava. V ľavom hornom rohu je názov homílie, 

v pravom je uvedený deň, mesiac, rok a miesto, kde bola prednesená. Na konci každej 
prípravy je pečiatka: ThDr. Emil Korba, administrátor. Jeho homiletická tvorba je uchovaná 
v Šarišskom múzeu v Bardejove – Fond pozostalosť ThDr. Emila Korbu. 

Veľmi zaujímavá a starostlivo uchovaná je aj jeho korešpondencia. Je aj veľmi bohatá. 
Nielen preto, že pôsobil na viacerých miestach, ale aj kvôli spolupráci a láske k svojim 

                                                 
31 Časť knižnice odkázal bardejovskému múzeu vo svojom testamente: Moja posledná vôľa. Bod 1. 
32 Gejza Žebrácky (1869-1951), významná bardejovská osobnosť prvej polovice 20. storočia. Ako katolícky 
kňaz pôsobil v meste od roku 1912 a dosiahol tu aj ďalšie cirkevné hodnosti (pápežsky prelát, generálny vikár). 
Odpočíva neďaleko kostola na Kalvárii. 
33 Údaje z písomnej ThDr. E. Korbu na dotazník SAV, Ústavu slov. literatúry v Bratislave, 22. júna 1970, pre 
Slovník slovenskej literatúry. 
34 K 25. výročiu ordinácie (r. 1978) mal pripravený výber z publikovanej poézie pod názvom Sviatok spomienok, 
ktorý chcel vydať vlastným nákladom „ako prejav vďaky za prejavené blahoželania k svojmu jubileu“. Bol to 
výber jeho 25 najobľúbenejších básní. Náhla smrť mu ale navždy prekazila tento plán. 



veriacim, či priateľom. A keďže literárne tvoril, spolupracoval a rozvinul vzťahy s ostatnými 
umelcami a literátmi. Dokladom toho je bohatá a samostatne vydelená korešpondencia s nimi. 

Obsah korešpondencie tvoria aj ďakovné listy, pozvánky na primície, svadbu, 
blahoželania k novému roku, správy o úmrtí, oznámenia o narodení a množstvo súkromných 
listov. Veľmi vzácnu časť obsahuje korešpondenciu s umelcami, literátmi a redakciou. Tretiu 
samostatne vydelenú časť tvorí korešpondencia s biskupmi, s cirkevnými úradmi a osobami. 
Väčšina korešpondencie je písaná úhľadne na stroji a jej množstvo svedčí o jeho priateľskej 
povahe a dobrom srdci. Korešpondencia je uchovaná v Šarišskom múzeu v Bardejove – Fond 
pozostalosť ThDr. Emila Korbu. 

ThDr. Emil Korba mal zmysel pre poriadok nielen vo svojich osobných veciach, ale aj 
pri homíliách. Pri korešpondencii je to zvlášť viditeľné. Pre lepšiu prehľadnosť si zostavil 
presný zoznam, na ktorom je uvedené poradové číslo, dátum prijatia, odosielateľ a jeho 
obsah. 

Je zachovaný aj zoznam krstov, sobášov a pohrebov, ktoré vykonal počas svojho 
kňazského účinkovania.    

Pre úplnosť treba dodať, že ThDr. Emil Korba sa počas svojho života stretával 
s rôznymi osobnosťami. Ich vzťah k nemu môžeme vidieť v zachovaných dokumentoch vo 
forme prianí, poďakovaní, citácií a spomienok. Dokumenty sú uchované v pamätníku, ktorý si 
dal ThDr. Emil Korba vyhotoviť ešte v čase svojho života. Pamätník je viazaný v koži. Pre 
veľké množstvo týchto venovaní vyberáme aspoň niekoľko mien: Kardinál František 
Tomášek, biskup Pavol Gojdič, biskup Vasiľ Hopko, biskup Ján Vojtaššák, biskup Jozef 
Čársky, biskup Josef Vrána, ordinár Ján Hirka, akad. mal. Mikuláš Rogovský, Jozef Búda, 
Ľudovít Fulla, Anton Bagin, Svetloslav Veigl, Julo Zborovjan, Vojtech Mihálik, Maroš 
Madačov (M. Števčak), Bartolomej Krpelec, P. G. Hlbina, Emil a Dana Zátopkoví, Janka 
Gúzová, Ján Kákoš a i. 

Ako redaktor gréckokatolíckej tlače zredigoval aj niekoľko modlitebných knižiek 
a publikácii.  

Na dokreslenie jeho profilu je tu potrebné uviesť aj nasledujúce údaje. Absolvoval 
niekoľko zahraničných ciest v rámci zájazdov s Čedokom (MĽR, RĽR, NDR, ZSSR). Okrem 
toho ho pozval náhodný návštevník Starej Boleslavy Dr. Fitzgerald, veľký ctiteľ sv. Václava, 
z mesta Wilmslow v Anglicku, na týždennú návštevu k sebe (október 1968). Z týchto ciest 
uverejnil niekoľko reportáží.   
  
 6. Posledná vôľa a smrť 
 

V roku 1971 rozhodol sa napísať svoj testament. Testament, s dátumom 30. novembra 
1971, ktorý má názov Moja posledná vôľa, začína slovami: „Neznajúc okamžik svojho skonu, 
chcem byť vždy pripravený na rozlúčku so svojím životom a svetom, nech by prišla kedykoľvek 
a v akejkoľvek forme. I keď tieto riadky nesprevádza žiadna predpojatá obava pred chvíľou, 
ktorej neujde žiadny človek, pri triezvej úvahe a plnom vedomí vyjadrujem týmto svoju 
poslednú vôľu s prosbou, aby bola dôsledne splnená...“ 

S plnou zodpovednosťou sa postaral o svoj osobný majetok. Nebol bohatý. Jeho 
osobný majetok bol v obrazoch, ktoré viseli na stenách jednej izby v domčeku jeho tety Žofie 
na Postajku , a v knihách, ktoré si kúpil alebo dostal do daru. Toto je predmetom prvého  bodu 
jeho poslednej vôle: 

„Všetok svoj osobný majetok odkazujem svojím súrodencom, prípadne ich deťom. 
Z knižnice, ktorú som s toľkou láskou vytváral od chlapeckých rokov, prosím, aby časom boli 
bardejovskému múzeu odovzdané dedikáty od autorov, Pamätná kniha z r. 1947, zbierky 
uverejnených básní a článkov, tiež rukopisy a korešpondencia pokiaľ sa zachová a pokiaľ som 
ju odkladal.“ 



V druhom bode svojej poslednej vôle výslovne žiada, aby bol pochovaný v obyčajnej 
rakve, len v reverende a štóle – ako odznaku kňazskej moci. Nežiada žiadne zamurovanie, 
kryptu, žiadne vence. Na hrob chce prostý kameň, pevne zasadený k hlave a s doskou, na 
ktorej má byť pripojený text epitáfu, ktorý si sám napísal roku 1968, a ktorý v roku 1971 
upravil. Jeho telo nech nie je uložené v chráme, či v dome. Pohrebné obrady nech nie  sú 
okázalé, ale skromné. Podľa možnosti s vylúčením verejnosti, s vykonávateľom testamentu 
a s jedným kňazom. Toto svoje rozhodnutie zdôvodňuje:  

„Svojmu vlastnému životu som nikdy nepripisoval žiadnu mimoriadnosť a nechcem 
svojím odchodom vyrušiť toľko milujúcich a vzácnych sŕdc ,ktorých spomienka a modlitba za 
mňa bude mi vzácnejšia než ich prítomnosť na mojom bezvýznamnom pohrebe.“ 

Tak ako svoj život, tak aj smrť bral veľmi zodpovedne. Bol pripravený odísť k svojmu 
Pánovi kedykoľvek.  „Tíško a nenápadne, tak ako keď sa človek ukladá k nočnému spánku“. 
Takto vysporiadaný s každým a so všetkým napísal v závere: 

„Smrť je často náhly a najčastejšie nečakaný odchod. Iste, že nedá príležitosť 
k lúčeniu s každým. Nech i táto moja posledná vôľa je zároveň mojou rozlúčkou, 
poďakovaním a prosbou. 

Ďakujem drahým rodičom, súrodencom, príbuzenstvu, priateľom, známym a všetkým, 
ktorých som v živote poznal a ktorí poznali mňa, za všetko a chcem, aby pojem všetko ozaj 
vyjadroval všetko v miere a význame najplnšom.  

Ktorým som v živote azda ublížil, nechtiac, odpusťte a verte, že všetko zlo, ktorého sa 
človek dopustil, už v tomto živote sa mstí a niekedy mnohonásobne. Myslím, že moja uzávierka 
je úmerne vyrovnaná a prednášať o nej posudok neprislúcha nikomu z nás! 

S nádejou vo vašu odpustiteľskú láskou a s vierou v najspravodlivejšieho Sudcu nás 
všetkých, uzatváram riadky svojej poslednej vôle, písané v mojom rodnom meste 30. 
novembra roku 1971, v deň piateho výročia smrti môjho milovaného otca Jána, pri svetlej 
pamiatke mojej pred necelým rokom zomrelej matky Štefánie, podpisujúc túto moju záveť 
vlastnou rukou.“35 

Pre úplnosť treba dodať, že súčasne s poslednou vôľou si pripravil aj vzor a text 
smútočného oznámenia. Tiež zoznam, komu má byť oznámenie zaslané: „Na farské úrady 
a filiálky v miestach pôsobenia, ordinariátom v miestach pôsobenia (Praha, Litoměřice, 
Košice, Prešov, Trnava, Spišská Kapitula), redakciám nábož. časopisov, príbuzným, 
priateľom a známym v rodisku a inde (podľa môjho adresára), bohosloveckým katol. fakultám 
a mne známym cirkev. hodnostárom.“ 

Tento štvorstránkový testament dopĺňa vzor a text náhrobného kameňa. 
Zomrel náhle a nečakane  v Bardejove 27. októbra 1978 v 49. roku života a 26. roku 

kňazstva. Zomrel v plnom pracovnom zanietení. Našli ho mŕtveho ráno 27. októbra v rodnom 
dome na Kacvinského ulici č. 3 (v ktorom už nikto nebýval) – pri telefonovaní. Bol to 
posledný hovor so sestrou Alžbetou. Čo bolo nedopovedané, keď bol hovor náhlou srdcovou 
príhodou prerušený? Dojemne to vyjadril Andrej Jura36 v básni pri 10. výročí jeho smrti: 
„Prečo zostal verš bez rýmu a články nezredigované a telefonát nenačatý, rozlúčky 
nevypovedané?!... Bože, len ty to vieš!“37 

 Jeho náhla smrť bola pre nás všetkých naozaj veľkou stratou. Správa o jeho smrti sa 
za niekoľko hodín rozniesla doslova do každého kúta nášho biskupstva i mimo neho. Prijali 
sme ju však s oddanosťou do vôle Toho, ktorý nás svojou prozreteľnosťou do života posiela, 
ale aj z neho odvoláva.  

                                                 
35 Táto jeho posledná vôľa, písaná rukou, má úvod, text, ktorý má 4 body, kde odkazuje svoju pozostalosť 
a prosbu, ako má byť pochovaný, a záver. 
36 Andrej Jura (1924-2002), rím. kňaz, vtedy správca farnosti v Hertníku, okres Bardejov. Jeho aj môj priateľ. 
Stretávali sme sa často na odpustoch v Hrabskom a Kružlove.  
37 Porov. Slovo 1978, roč. XX., č. 11, s. 12. 



Aj keď si želal, aby jeho telo bolo uložené „tíško a nenápadne“, bolo pochované síce 
skromne, ale so všetkou úctou. Telesné ostatky boli vystavené na cintoríne v malom kostolíku 
sv. Michala v Bardejove. Zádušná sv. liturgia za zosnulého bola v utorok dňa 31. októbra 
1978 v gréckokatolíckom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove, ktorú slúžil 
vtedajší prešovský ordinár Mons. Ján Hirka. Pohrebné obrady v kostolíku sv. Michala 
vykonal prešovský apoštolský administrátor Ján Hirka, za spoluúčasti košického 
kapitulárneho vikára Štefana Onderku, veľprepošta Kolomana Štefku, riaditeľa SSV, 
kanonika Štefana Benköho z Bardejova, kanonika ThDr. Jozefa Šestáka zo Zborova, za účasti 
kňazov oboch obradov a veľkého množstva veriacich. Slová rozlúčky povedali obaja otcovia 
ordinári a nad hrobom za Spolok sv. Vojtecha riaditeľ a veľprepošt Koloman Štefko 
a spolužiaci nebohého.38 

Jeho telesné ostatky odpočívajú na cintoríne sv. Michala v Bardejove do dňa budúceho 
slávneho vzkriesenia. Odpočíva v jednoduchom hrobe, tak, ako si želal: „Na hrob mi dajte 
prostý kameň, pevne zasadený k mojej hlave a s doskou, ktorá nech neobsahuje nič iného než 
vlastný epitáf, podľa pripojeného textu!“  

  Ja odišiel, vy zostali ste 
  A po nás prídu iní... 
  Raz každý prestúpi prah domova 
  Z kameňa a hliny ... 
  Položiac život na váhy 
  Žiadam si len hrdosť odvahy 
  Že celkom neklesnú 
  Pre mieru nepresnú 
  Pre diaľku nesplnených ciest ... 
       ThDr. EMIL KORBA 

• 1. 5. 1930 Bardejov 
    ord. 28. 6. 1953 Praha 
   † 27. 10. 1978 Bardejov 
           R. I. P. 

Prírodný kameň, do ktorého je osadená bronzová busta a náhrobný nápis, vybral a 
realizoval podľa poslednej vôle nebohého Vojtech Löffler, významný sochár z Košíc.  
 

Záver 
 
Pri týchto dvoch výročiach si spomíname na vzácneho kňaza, ktorého sme poznali aj 

ako vynikajúceho básnika, publicistu, redaktora a vzácneho priateľa. V pamäti a srdci 
všetkých, ktorí ho poznali, zostal vždy príťažlivý jeho vážny a dôstojný pohľad, lebo skrýval 
hlbokú múdrosť, bohaté skúsenosti a veľkorysosť ducha – človeka, kňaza, ktorý všade a vždy 
s obdivuhodnou vervou vedel rozdávať okolo seba dôstojnú sviatočnosť a zdravý životný 
optimizmus. 

Pre nás, čo sme ho poznali a s ním spolupracovali, bola vtedy správa o jeho náhlej 
smrti otriasajúca. Odišiel vzácny človek a priateľ, ktorý vyoral hlbokú brázdu na roli národa 
dedičnej. 
 S úctou si na neho aj po rokoch spomínajú na mieste jeho pôsobenia v Čechách: „Za 
zmínku určitě stojí, že zde na přelomu šedesátých a sedmdesátých let působil bardějovský 
rodák, oblíbený kněz ThDr. Emil Korba, bohužel, předčasně zemřelý talentovaný slovenský 
básnik.“39  
                                                 
38 Porov. Katolícke noviny 1978, roč. 93, č. 46, s. 2, z dňa 12. novembra 1978; Slovo 1978, č. 12, s. 14. 
39 MAREŠ, V.: Brandýs na Labem – Stará Boleslav. In: Mosty – Československý týždenník, roč. 3, 1994, č. 11, 
s. 4. 



Spomíname si na človeka, ktorý bol od detstva známy svojou dobrosrdečnosťou 
a láskou ku všetkým. Na jeho úctu k blízkym, priateľom a známym, ktorú vtedy nad jeho 
hrobom v Bardejove pekne zhodnotil vtedajší riaditeľ SSV Koloman Štefko: „Jeho láska 
k rodičom bola naozaj jemná a nežná. Nielen keď žili, ale aj keď už boli mŕtvi. Žil 
osamoteným životom, bez rodičov sa považoval za sirotu. Vždy ho hriala spomienka na 
rodičov. Vždy sme v ňom videli vzor najnežnejšej lásky k rodičom, nepretrhnutý ani ich 
úmrtím...“40, čo neraz opísal vo svojich veršoch.  
 Jeho verše však žijú a budú žiť, lebo sila a krása ozajstnej poézie nemôže stlieť 
v temnom priestore hrobu. Slová Epitáfu, ktoré si sám napísal dávno pred tým, než dokonal 
svoju pozemskú púť, nech nás všetkých povzbudia k tomu, aby sme s pevnou vierou aj my 
pristupovali k vlastnému hrobu, ako nám to ukázal náš drahý otec Emil.41 

Prof. Štefan Miko42 v sústrastnom liste z dňa 9. novembra 1978 vtedajšiemu 
prešovskému ordinárovi Mons. Jánovi Hirkovi osobnosť ThDr. Emila Korbu hodnotil takto: 
„...Jeho povolanie na večnosť je nielen prekvapujúcou, ale najmä ťažkou stratou pre gr. 
katolícku tlač a cirkev obidvoch vyznaní, ale rovnakou aj mojou osobnou stratou; pri 
niekoľkých stretnutiach v redakcii Katolíckych novín som v ňom spoznal človeka vzácnych 
duchovných kvalít, neobyčajnej skromnosti, plného horlivosti, tolerancie, láskavosti, 
pestovateľa bratstva a svornosti obidvoch konfesií.“  

Nečakaná smrť však urobila bodku za nevšednou aktivitou tohto príkladného kňaza, 
básnika, publicistu a redaktora. Keď k tomu uvedieme aj jeho žiarivý osobný príklad, tak 
najlepšie si uvedomíme bohatstvo jeho ducha, jeho kňazskú statočnosť a veľkosť. Tak sme ho 
poznali, a preto tak si ho chceme natrvalo zachovať v našom srdci i v našej pamäti. 

Dodajme, že v predvečer 130. výročia vydania prvého čísla Katolíckych novín 
predsedníctvo správneho výboru Spolku svätého Vojtecha v Trnave udelilo 11. septembra 
1979 ThDr. Emilovi Korbovi Čestné uznanie In memoriam. 

Pri príležitosti 180. výročia zriadenia gréckokatolíckeho biskupstva a 110. výročia 
narodenia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, OSBM, Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove 
udelilo Pamätnú medailu in memoriam ThDr. Emilovi Korbovi ako prejav vďačnosti za 
vernosť gréckokatolíckej cirkvi v období jej zakázu a za statočné svedectvo viery 
a starostlivosť o nesmrteľné duše. Sprievodný diplom má dátum - v Prešove 22. augusta 1998 
- a je podpísaný prešovským biskupom Mons. ThDr. h. c. Jánom Hirkom. 

Táto publikácia43 nech je preto vďačnou spomienkou na nášho drahého otca Emila, 
ktorý nás vtedy náhle opustil. Bol k nám všetkým tak pozorný, láskavý a úprimný. Takého 
sme ho poznali a takého si ho chceme zachovať v našom srdci. Jeho pamiatka zostane preto 
v našich srdciach navždy svetlá. 

Túto knižnú spomienku vďačnosti na tohto kňaza, básnika, publicistu, redaktora 
a nášho drahého priateľa, uzatváram jeho vlastnými slovami, ktoré napísal v cykle básní Moje 
detstvo: 

 
Neviem koho prosbu splnil som, keď kňazom 
som sa stal – Tá túžba sa mi však nástojčivo núka 
 

                                                 
40 Porov. DANCÁK, F.: Spomíname... Slovo – mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. Trnava : SSV v CN 
Bratislava 1988, roč. XX., č. 10, s. 12. 
41 Porov. Spev ruží, s. 16. Treba poznamenať, že pôvodný text Epitáfu si v poslednej vôli (testamente) upravil. 
Tak je aj napísaný na náhrobnom kameni. 
42 Prof. Štefan Miko, bytom v Bratislave, Račianska 13,  rodák z Raslavíc, okr. Bardejov, bol osobným 
priateľom ThDr. E. Korbu. V cirkevnej tlači používal pseudonym R. A. Raslavický,  neskoršie aj R. A. Slavický. 
Jeho list sa nachádza v osobnom spise ThDr. E. Korbu v archíve Gréckokatolíckého biskupstva v Prešove. 
43 Fotografie v publikácii sú z osobnej pozostalosti ThDr. Emila Korbu, ktorú vlastnia jeho súrodenci (brat 
a sestra) a Šarišské múzeum v Bardejove. 



už oddávna v hĺbke vnútra, mojej duši. 
Mal som rád kalichy, oltáre, obrážteky sväté 
a myšlienka na večnosť neprestajne ma kruší... 
Teraz už aspoň takto zhruba cítite a viete 
 
prečo som v túžbach odvážny a tak hladný. 
Dobrý Boh  má miluje – Chcel som jeho sluhom byť 
a náš statočný ľud viesť lásky sadmi 
Učiť ho verne milovať,  učiť krajšie žiť. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Básnik k odchodu básnika do večnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Za Dr. Emilom Korbom 
 

(28.X.1978) 
 
 

    Blesk udrel zase z jasného neba – 
    „Náš drahý brat, náš Emil mŕtvy je.“ 
    Včera som dostal ešte list od teba, 
    A dnes už spievam nad tebou Requiem. 
 
    Uprostred chmár si perom zapaľoval svetlá. 
    Najkrajšie svetlo, svetlo Krista Ježiša. 
    Už sestra-smrť sa s tebou tajuplne stretla 
    V tej bašte, kde si tak rád o živote premýšľal. 
 
    Na pôde posvätnej stál si vždy pevne. 
    Víchrami zlými nepokorený strom. 
    Po stopách otcov si kráčal verne. 
    Na poplach zrazu bije zvon. 
 
    Pravde a spravodlivosti si slúžil. 
    Oddane niesol svoj kňazský štít. 
    Nad každým zrnom strachu víchor zmaru krúži. 
    Ty nebojácny, v Bohu budeš v láske večne žiť. 
 
        
       Svetloslav Veigl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Z publika čnej činnosti ThDr. Emila Korbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z nadčasových myšlienok ThDr. Emila Korbu 
 

 Všetci, ktorí veríme v Boha, veríme aj tomu, že nás povolal k šťastiu a ani dnes k tejto 
viere nepotrebujeme prepychové auto, osobné bohatstvo a nadmierne statky. Veriť v Boha 
i dnes znamená zachovávať Jeho zákon a milovať ho v našich blížnych. V Ňom hľadať 
nepomíňajúci cieľ, nevädnúce šťastie a lásku, ktorá nikdy neprestáva. Mnohí, najmä starší, 
ticho lkajú, že dnešný svet už nie je tak kresťanský ako býval. Nemám rád fňukanie 
a v takýchto doznaniach nikdy necítim slabosť kapitulácie, pretože svet, v ktorom žijeme 
a v ktorom budú žiť budúci, aj keby sa stal ešte menej kresťanským nikdy neprestane by 
Božím svetom. 

 (Slovo 1971, č.  4, s. 5) 
 
 Ak hovoríme o svojom kresťanstve, musí ísť na bok každé hranie so slovíčkami. 
Kresťanstvo žiada hlavne činy, nie slová. „Christianus alter Christus – kresťan druhý 
Kristus“, - to je staroveká patristická devíza rovnako platná aj dnes a nie umienené a zatvrdilé 
trvanie na slovách a slovíčkach, ktoré azda potvrdzujú a ozrejmujú dávnu minulosť, ale 
znehodnocujú našu kresťanskú prítomnosť. 

(Slovo 1971, č. 5, s. 12) 
  

Nesmieme prestať v boji proti všetkému, čo odporuje dobru a podporuje zlo. Proti 
všetkému, čo uprednostňuje nevraživosť a na ústup vyháňa porozumenie. Proti všetkému, čo 
smeruje k neznášanlivosti a špinavým bahnom obaľuje tak prepotrebné cesty ľudskej 
znášanlivosti, svornosti, lásky a pokoja!  

(Slovo 1974, č. 8, s. 4) 
 

 „Každý klame, keď niečo predáva“ – napísal anglicky píšuci Škót Robert Louis 
Stevenson. Predávať však možno ozaj iba niečo, nie všetko. 
 Niektoré základné potreby nášho každodenného šťastia ako lásku, porozumenie, 
znášanlivosť, ochotu, dobromyseľnosť a pod., tie nemožno predávať. Tie možno iba dávať 
a dávať ich môže iba ten, kto ich má! 

(Slovo 1975, č. 9, s. 13) 
 

 Giordano Bruno povedal, že ignorancia a arogancia sú nerozlučné sestry. – Toto 
prirovnanie veľkého mysliteľa nezhorelo s ním na hranici, ale aj po stáročiach sa ponúka ako 
naliehavá a tvrdá výčitka pre každého, kto sa k týmto dvom sestrám hlási ako ich rodný brat. 

 (Slovo 1976, č. 6, s. 13) 
 

 Kedykoľvek si spomeniem na svoje už zosnulé staré matky – obe som veľmi miloval – 
sprevádza túto spomienku živá predstava výrazu ich tváre a ich vypracovaných rúk 
s ružencom. Toľkokrát som sa díval do tých drobných zrniek, ako jedno po druhom klesalo 
nižšie a nižšie, ako sa striedali až do toho posledného. Potom vychladli tieto ruky ako tisíce 
iných... 
 Vtedy som po prvý raz videl, ako zrnká ruženca, zovreté v mŕtvych rukách, 
symbolizovali a živo pripomínali zánik, smrť a koniec. 

(Slovo1977, 10, s. 9) 
 

 Spomínam na jedno zo svojich kňazských pôsobísk, kde som sa vždy zúčastňoval aj 
„rozoberania jasličiek“. Ako poslednú rekvizitu vždy odkladali nápis nad jasličkami s textom: 
„a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Vtedy ktosi z prítomných dobromyseľne poznamenal: 



Toto by malo v chráme visieť po celý rok! Uvádzam tento zážitok ako priliehavú myšlienku, 
ktorá v tomto povianočnom a novoročnom čase by mala ovládať srdce každého z nás. 
 Neodkladáme so zvädnutým stromčekom a ostatnými vianočnými ozdobami aj vždy 
časovú podstatu vianočného posolstvá? Neodkladáme jasličky s nápisom betlehemského 
posolstva aj zo svojho vnútra? 

(Slovo 1978, č. 2, s. 7) 
 

 Rodičovská láska vo všetkých svojich formách a prejavoch patrí do nášho života ako 
kvet, ktorým najpríjemnejšie ozdobíme nielen svoj príbytok, ale i svoju dušu. Má svoje 
nespočítateľné rozmery. Má svoju vzrušujúcu príťažlivosť, nezastupiteľnú dôstojnosť, 
neobyčajnú silu a čarovné povzbudenie. 
 Čo všetko skrývajú v sebe starosti rodičov?! 
 Nezmerateľnú veľkosť, hĺbku ťažkých zápasov, húževnatosť v práci, Najčistejšiu 
radosť, ktorá ich najviac naplňuje práve vtedy, keď z nej dávajú svojim deťom... 

(Slovo 1978, č. 3, s. 11) 
 

 Žiť činorodou láskou a deliť sa o ňu s ostatnými, je najbezpečnejšia cesta k šťastiu tak 
pozemskému, ako aj večnému. Ľahko sa o nej iba hovorí a píše. Táto cesta vyžaduje od nás 
hrdinstvo a pre odvahu k hrdinstvu treba vzbudiť čosi viac ako obdivujúc sympatie. Jeden 
duchovný autor pravdivo napísal: „Hrdina nebude vždy hodnotený podľa toho, čo veľkého 
vykonal okolo seba, ale podľa toho, čo úbohého prekoval k sebe.“ 
 Snažme sa to vnímavo pochopiť a správne uplatniť vo vlastnej životnej praxi. V tomto 
šľachetnom úsilí sa však riaďme vždy spoľahlivou a mladou zásadou starovekého Cicera: 
„Nesnaž sa prevýšiť ostatných, ale sám seba!“ 

(Slovo 1978, č. 5, s. 9) 
 

 Šťastná zhoda okolností zapríčinila nedávno to, že som v lietadle sedel s neznámym 
človekom dobromyseľného vzhľadu a zmýšľania. Neviem prečo a ako sa náš ani nie 
hodinový rozhovor zvrtol až k otázkam interkonfesijnej a medziobradovej neznášanlivosti, 
nevraživosti a neporozumenia. Môj spolucestujúci argumentoval pravdivými príkladmi, ktoré, 
žiaľ, nepotešujú, ale zarmucujú. Tvrdil, že predstavení jednotlivých cirkví by mali svojím 
vyznávačom prísne nariadiť znášanlivosť, vzájomnú zhodu a dobré spolunažívanie... 
 Nepresvedčoval som ho o tom, že takéto vzťahy nemožno nadiktovať. Nespomínal 
som ani to, že za to by sa bolo treba aj modliť, len som mu vo veľmi úctivej tónine 
pripomenul, že všetci kresťania bez výnimky takého nariadenie majú už skoro dvetisíc rokov 
a majú ho priamo od svojho zakladateľa, Učiteľa a Vodcu. 

 (Slovo 1978, č. 6, s. 5) 
 

 Samota a ticho majú nielen svojej opodstatnenie, ale aj svoje čaro, poéziu, úžitok. 
Vyjdite si do prírody a tam najľahšie poznáte a pochopíte onú tajomnú „tvorivú silu ticha“. 
Najväčšie diela ducha sa vyvíjali a rástli práve v tichu samoty. Vhodne a rozumne uplatňovať 
užitočnú a uzdravujúcu silu ticha a samoty v živote patrí k vrcholom zdravej životnej 
múdrosti, lebo život si žiada rozumnú rovnováhu a náš kresťanský optimizmus má vždy 
predstavovať aj vyjadrovať súlad, harmóniu. 
 Ale sú aj chvíle, keď samota, ticho a prázdnota sa nás dotknú zvlášť bolestne a trpko. 
Možno že ste zažili ten pocit osamotenia, keď z okienka štartujúceho lietadla, rozbiehajúceho 
sa vlaku alebo autobusu hľadíte na mávajúcich ľudí a medzi nimi nevidíte nikoho, kto by 
mával vám. Pri návštevách chorých v nemocniciach som sa stretol aj s takými, ktorých nikto 
nenavštívil, ktorých okrem lekára a službukonajúcej sestry sa nikto nespýtal: Ako vám je, Je 
vám lepšie? 



(Slovo 1978, č. 9, s. 11) 
 

 Spasiteľ aj nás pozýva a vyzýva: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo...“ Kiež by sme 
pochopili, že cestu hľadania pravého šťastia zvýrazňuje jasná požiadavka, aby všetko naše 
konanie bolo v súlade s Božou vôľou. Je to vznešená cesta a spoľahlivo vedie statočné 
a vytrvalé kresťanské srdce k najvyššiemu cieľu – blahu večnému. Ak milá a taká príťažlivá 
svätica s ružami, sv. Terézia, povedala: „Tam v nebi bude plniť Pán Boh moju vôľu, lebo som 
tu na zemi plnila jeho vôľu“ – vyslovila tým priezračne čistú a posilňujúcu pravdu, ktorá je 
prostým a pravdivým vyznačením smeru nášho života. Tento smer najspoľahlivejšie nám 
ukazuje vznešenú oblasť Božieho kráľovstva, hľadanie ktorého nie je pre nás blúdením, ale 
spoľahlivou cestou života. 

 (Slovo 1978, č. 10, s.10) 
  
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Nekrológ aj po rokoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



O tom, ktorý majstrovsky tvárnil naše duša 44 

 
PhDr. Michal Fedor S. J.45 

 
 O. ThDr. Emil Korba už nie je medzi nami. Zomrel náhle 27. októbra 1978 v 49. roku 
svojho života, v 26. roku svojho kňazstva na srdcovú príhodu v rodnom Bardejove. Tam bol 
aj ordinármi i kňazmi oboch obradov dňa 31. októbra 1978 pochovaný. 
 Správa o jeho smrti sa za niekoľko hodín rozniesla doslova do každého kúta našej 
diecézy i mimo jej hraníc. Zomrelého všade poznajú, všade má priateľov, priaznivcov, tých, 
ktorí s ním solidarizujú. Vzácny človek, obetavý kňaz, múdry redaktor, obdivovateľ 
i ospevovateľ svojeti bol už týmito spontánnymi reflexiami vysoko ohodnotený.  
 Náš smútok je hlboký, bolesť čerstvá. K tomu udalosť je krajne prekvapujúca. Všetci 
máme iba globálny pocit veľkej medzery, ktorú zanechal. Iba postupne si budeme odpovedať 
na otázky, kým bol, čím všetkým každému z nás bol. 
 Emil svoju mladosť strávil v Bardejove, kde vychodil aj stredné školy. Tu však do 
svojej duše nasal čosi omnoho viac ako iba potrebné vedomosti: obdivuhodnú lásku k svojim 
ľuďom i k svojmu kraju, odhodlanie celým životom im slúžiť, tu si zamiloval to, čo 
nazývame krásou. Krásu morálnu i krásu slova, výtvarného prejavu. Stal sa ich pevcom. 
Nespreneveril sa im ani vtedy, keď odišiel na štúdium teológie do Prahy. Naopak – jeho 
prítulnosť k domovine tam ešte dužnela a naučil sa ju zasadzovať do náročnejších kontextov. 
Intelektuálne vyškolený, duchovne zrelý – po ordinácii v roku 1953 bol začas na fakulte 
asistentom a začas bol aj v pastorácii – až sa k svojim vrátil. 
 Prevzal redakciu Slova i Blahovistnika, ktoré redigoval plných desať rokov. Začas 
súčasne redigoval aj Katolícke noviny. Nezasvätení si ani len predstaviť nedokážu tú 
investíciu, ktorú musí redaktor investovať do niekoľkých stovák čísiel. A Emil Korba 
redigoval aj kalendáre i ďalšiu tlač. Obrazne povedané, bol naším seizmografom, citlivo vo 
svojom vnútri a potom v našej tlači zrkadlil to, čo sa dialo „v poli“. On však kládol na seba – 
i na nás – náročnejšie kritériá: ako hrnčiar svojou rukou tvárni nádobu, tak Emil Korba po 
desať rokov majstrovsky tvárnil naše duše. Popritom pastorizoval. Pozoroval. Stýkal sa 
s každým. Konfrontoval. A nikdy neprestal študovať, zahľaďovať sa na to, čo sa deje 
v ľudstve. 
 To, že dokázal všetko toto zosyntetizovať, to je na našom o. Emilovi azda to 
najvzácnejšie, najsympatickejšie. Máme na to špeciálnejší termín. O. Emil Korba bol 
ekumenistom v najšľachetnejšom a najširšom význame tohoto krásneho slova! Narodil sa vo 
východnom obrade: v západnom sa pohyboval tak prirodzene, že zakaždým sa veci museli 
vysvetľovať. Bol básnik – a dôverne poznal aj prózu života. Medzi jeho priateľmi 
nachádzame príslušníkov všetkých kategórií: on pritom bol sebou, kňazom, človekom, 
tvorcom. Úmorne sedával za písacím stolom, ale horlil aj na kazateľnici. 
 Hľa, ekumenizmus! 
 Jeho duša niesla odtlačky bied nielen jeho generácie. 
 Desať rokov vyprevádzal každého. 
 Budeš nám, o. Emil, chýbať. Všetkým. Veľmi mnohým budeš veľmi chýbať. Mohlo 
by sa zdať, že to iba svoj bôľ takto prejavujeme, že to iba seba v tejto smutnej chvíli berieme 

                                                 
44 Na jeho náhlu smrť zareagoval aj o. PhDr. Michal Fedor S. J., ale jeho úprimné riadky vtedy – v období tzv. 
normalizácie – nemohli byť pod jeho menom uverejnené. Tu uvedený text bol uverejnený až v roku 2000 pri 70. 
výročí narodenia ThDr. E. Korbu. – Porov. Gréckokatolícky kalendár na rok 2000, s. 92-93. 
45 Michal Fedor S. J. (25.04.1929 – 14.07.1994) – profesor, bibliograf, autor publikácie, ktorú najprv vydal 
samizdatom a tlačou vyšla pod názvom Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 – máj 1950. 
Košice : Byzant 1993. Strán 347. 



v úvahu. Nie! My „dnes“ – to je už „my včera“ plus tvoja veľká investícia, náš o. Emil, do 
nás. Tvoju lekciu sme pochopili. Lásku k svojeti i hodnoty ľudstva. Ekumenizmus, aký si ty 
žil. A ešte jednu nijako nie zanedbateľnú vec si nás naučil: sústavne, systematicky, tvorivo 
pracovať – a aj pri nepochopení obetovať sa. 
 Naša viera nás učí, že si nás iba predišiel. To si dozrel do žatvy. V tom zmysle 
prichodí nám ti blahoželať. K tomu si ušetrený rizík, ktoré na nás ešte čakajú. 
 Blažený ti pokoj, o. Emil, nech ti je večná pamiatka!   
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Výberová bibliografia prác ThDr. Emila Korbu 
 z rokov 1946-1978 

 
 Tento prehľad publikačnej činnosti (výberová personálna bibliografia knižnej 
a časopiseckej produkcie) ThDr. Emila Korbu, kňaza, básnika, publicistu a redaktora obsahuje 
tituly, uverejnené v tlači. Tu sú zahrnuté len tie, ktoré sú ním podpísané alebo ktorých viem 
ako jeho spolupracovník, že naozaj bol ich autorom. Je však isté, že publikoval viac. Písal 
totiž do rôznych novín a časopisov. 
 Všetky tieto nevšedné práce a aktivity zaraďuje ThDr. Emila Korbu k významným 
autorom v oblasti gréckokatolíckej publicistiky a poézie na Slovensku v rokoch (1946) 1968-
1978 a katolíckej publicistiky na Slovensku vôbec. Zaraďujú ho aj medzi kňazské osobnosti 
v oblasti slovensko-českej katolíckej vzájomnosti v druhej polovici 20. storočia. 
 Tu prezentovaná personálna výberová bibliografia prác ThDr. Emila korbu za obdobie 
1946-1978 je rozdelená do 214 základných tematických skupín (celkov), podľa 
chronologického poradia záznamov. Obsahuje...záznamov, excerpovaných zo všetkých mne 
dostupných zdrojov knižnej a časopiseckej produkcie v uvedenom období na Slovensku. 
  
1. Knižné publikácie 
 
Bardejovské profily (J. Andraščík, V. Kéler, J. K. Petruškin). Vydalo ako rukopis kultúrno- 

propagačné odd. IV. ref. MNV v Bardejove v r. 1952 pri príležitosti Roku 
bardejovských jubileí v Bardejove. Formát A 4, 12 strán. 
Strojom písaný rukopis obsahuje životopis a dielo J. Andraščíka (1799-1853), V. 
Kélera (1820-1882) a J. K. Petruškina (1844-1898). 

 
Šenk pálenčeny ThDr. Jána Andraščíka. Bardejov – Stará Boleslav 1964. 
 Literárno-historický príspevok do galérie Slovenského katolíckeho kňazstva. 
 Vydané v publikácii: ThDr. Ján Andraščík. Bardejov : RKS, MOMS, ŠM Bardejov  

1993, s. 5-34. 
 
Spev ruží. Praha. Praha : 1968.  

S pôvodným farebným linorytom Jaroslava Vodrážky vydal autor  v decembri 1968. 
Upravil, sadzal a 100 exemplárov na ručnom liste vytlačil Alois Chvála. Formát A 5, 
20 strán. 
Zbierka obsahuje básne: 

 Spev ruží na otcovom hrobe 
 Nevnímaná otázka 
 Za navrátenie slnka 
 V tichu čakania 
 Českej zemi 
 Epitáf. 
 
Z Prahy: Praha : 1968. 
 Vytlačená v Prešove v Tlačiarenských závodoch Pravda, n . p., pre MNV v Bardejove,  

ako nepredajný odtlačok zo Slovenských pohľadov č. 11-12., roč. 1951, autorom 
upravená. Formát A 5, 12 strán. 
Zbierka obsahuje báseň: Z Prahy a domova. 

 Pozri: Slovenské pohľady 1951, č. 11.-12. 
 Tiež: Slovo 1972, č. 4, s. 14. 



 
Separát príspevkov Dr. Emila Korbu. 
 Separát príspevkov uverejnených v Kalendári gréckokatolíkov 1971, s. 81-86 a 97- 

104. Vytlačili: Dukelské tlačiarne, n. p. Prešov 1970. Formát A 5, 16 strán. 
Separát obsahuje:  
K obrode manželstva a rodiny (Podstatný výťah zo záverečnej kapitoly štúdie: Veľké 
tajomstvo v netajomnej skutočnosti dneška). 

 Moja pieseň 
 Nevnímaná otázka 
 Nedospievaná pieseň (Nad básnickým torzom Paľa Kotosa). 
 
2. Básne 
 
Súboj. In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 40, s. 3.  
Nič svetu nenechám. In: Pútnik cyrilometodejský 1946, č. 10-11, s. 167. 
 Pozri aj: Gréckokatolícky kalendár 2001, s. 120. 
V ústrety šťastiu. In: Ozvena. Prešov 1946, č. 26, s. 1. 
Zhasína nám svetlo.In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 139, s. 3. 
Za bratov trýznených... In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 160, s. 3. 
Dnes a zajtra. In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 3, s. 170. 
Pre výkrik. In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 180, s. 3. 
Jesenný verš. In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 216, s. 3. 
V Bardejovských Kúpeľoch. In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 221, s. 3. 
Neodchádzaj! In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 223, s. 3. 
Báseň života. In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 233, s. 3. 
Túžby. In: Hlas ľudu. Prešov 1946, č. 238, s. 3. 
Nehovorme o smrti. In: Kalendár pre robotníkov na rok 1947. Prešov : Nakladateľské  

družstvo, s. 58. 
A zajtra bude nedeľa... In: Kalendár pre robotníkov na rok 1947. Prešov : Nakladateľské  

družstvo, s. 79. 
K modlitbe za padlých. In: Kalendár pre robotníkov na rok 1947. Prešov : Nakladateľské  

družstvo, s. 108. 
Začiatok radosti. In: Ozvena. Prešov 1947, č. 4, s. 2. 
Krédo. In: Ozvena. Prešov 1947, č. 5, s. 2. 
Jarná. In: Pútnik cyrilometodejský 1947, č. 5. 
 Pozri aj: Gréckokatolícky kalendár 1979, s. 53. 
Umrela... In: Ozvena. Prešov 1947, č. 31, s. 2. 
Verš bardejovský. In: Ozvena. Prešov 1947, č. 37, s. 1. 
Viem... In: Čas v obrazoch 1947, č. 37, s. 2. 
V kráľovstve ruží. In: Pútnik cyrilometodejský 1947, č. 10, s. 152. 
Z jesenných meditácií.  In: Mladá tvorba. Bratislava 1947/48, č. 6, s. 4. 
Z dna úzkosti. In: Plameň 1947/48, č. 7, s. 126. 
Spev lásky a vďakyvzdania. (K 25-ročnému kňazskému jubileu vdp. Prof. Dr. Stanislava  

Danišoviča). In: Mariánska kongregácia, 1947/48, č. 4, s. 92. 
Poznanie zo spevu vtákov. In: Mladá tvorba. Bratislava 1947/48, č. 10, s. 2. 
Ozveny hučia nádejou. In: Mladá tvorba. Bratislava 1947/48, č. 10, s. 4. 
Spievam (Gustávovi Holevovi). In: Ozvena. Prešov 1948, č. 5, s. 3. 
Aby duše naše boli biele. In: Ozvena. Prešov 1948, č. 7, s. 4. 
Matka a dieťa. In: Cyril a Metod. Trebišov 1948, č. 2. 18. 
Po stopách vojny. In: Plameň 1947/48, č. 12, s. 222. 



Spev pre kvety. In: Mladá tvorba. Bratislava 1947/48, č. 12, s. 4. 
Stará bolesť naša. In: Cyril a Metod. Trebišov 1948, č. 4, s. 67. 
Hviezda veľkej nádeje. In: Mladá tvorba. Bratislava 1947/48, č. 16, s. 7. 
 Pozri aj: Tvorba 1948, č. 9-10, s. 142. 
Báseň o vyciciavanej krvi. In: Mladá tvorba. Bratislava 1947/48, č. 17, 7. 
Báseň o neistote. In: Mladá tvorba. Bratislava 1947/48, č. 19-20, s. 15. 
Hovory o samote. In: Cyril a Metod. Trebišov 1948, č. 9, s. 135. 
Hosť na zemi. In: Cyril a Metod 1948, č. 9, s. 135. 
Slepý pohľad. In: Tvorba 1948, č. 7, s. 98. 
Slová k básnikovi. In: Plameň 1948/49, č. 8-9, s. 100. 
Príznak odchodu. In: Tvorba 1948, č. 9-10, s. 152. 
Moja cesta. In: Kultúrny život 1949, č. 4, s. 9. 
 Pozri aj: Cesta. In: Tvorba 1949, č. 9-10, s. 139 
V zrkadle úzkosti. In: Tvorba 1949, č. 2, s. 25. 
Odchod do práce. In: Mladá tvorba. Bratislava 1948/49, č. 12-13, s. 12. 
Podobnosť vecí. In: Tvorba 1949, č. 3, s. 38. 
Budúca láska bezhraničná. In: Mladá tvorba. Bratislava 1948/49, č. 17, s. 9. 
Krajina slnka – Krajina mieru. In: Tvorba 1949, č. 5, s. 72. 
Chvála slnka. In: Mladá tvorba. Bratislava 1948/49, č. 20, s. 11. 
Staroslovienska Služba Božia. In: Tvorba 1949, č. 9-10, s. 138. 

Pozri aj: Kalendár gréckokatolíkov na rok 1970, s. 131.  
Vzývanie podobné prosbe. In: Tvorba 1949, č. 9-10, s. 139. 
Banícky hold. In: Tvorba 1949, č. 9-10, s. 147. 
Pieseň o anjelových očiach. In: Sloboda. Žilina-Bratislava  30.10.1949, s. 8. 
Povánoční píseň mírová. In: Duchovní pastýř 1950, roč. I., č. 4. 
 Pozri: Gréckokatolícky kalendár 1979, s. 142. 
Svatováclavský verš. In: Katolické noviny (české) 1951, č. 34, s. 4. 
Božie tajomstvá (Milo Korba). In: Katolické noviny (české) – 4.11.1951. 
In memoriam 17.XI.1939. In: Katolické noviny (české) 1951, č. 47. 
Povedz mi Kriste (Všetkým bojovníkom za mier a lepšie ľudstvo). In: Katolické noviny  

(české) – 4.12.1951. 
 Pozri: Slovo – časopis gréckokatolíkov (ďalej Slovo) 1971, č. 4, s. 13. 
 Z cyklu Ozveny viery a nádeje. 
 V ukrajinčine: Skaži meni Christe. In: Kalendár Blahovistnika 1974, s. 116-117. 
Spomienkové verše z púte. In: Katolické noviny (české) – 16.12.1951. 
Verše vianočného ticha. In: Katolické noviny (české). Vianočné číslo 1951. 
Tobě, dělníku země! In: Katolické noviny (české), č. 19 – 4.5.1952. 
Odkaz na západ... In: Duchovný pastier 1952, č. 4-5, s. 318-319. 
Františkovi z Assisi  (-Emba-). In: Duchovný pastier 1953, č. 7-8. 
Skon Jána Andraščíka (k 100. výročiu jeho úmrtia). In: ThDr. Ján Andraščík. Bardejov :  

RKS, MOMS, ŠM Bardejov 1953 (Úvod). 
Poznámka: Báseň bola uverejnená v Pútniku svätovojtešskom r. 1973 spolu s článkom 
o Andraščíkovi. 

K vtáčaťu za letného rána. In: Duchovný pastier 1954, č. 6. 
 Pozri aj: Kalendár Slova pre gréckokatolíkov na rok 1974, s. 52-53.  
Na Dušičky (svojej †babičke). In: Duchovný pastier 1954, č. 8-9. 
 Pozri aj: Slovo 1988, č. 11, s. 11. 
 Tiež: Gréckokatolícky kalendár 1979, s. 113.            
Moja pieseň. – Vydané v Litoměřiciach 1954. 
 Pozri aj: Kalendár Slova pre gréckokatolíkov na rok 1971, s. 97-99. 



 Tiež: Návraty (Úryvok z Moja pieseň). In: Pútnik svätovojtešský 1977, s. 89.  
 Úryvok z tejto básne pozri: Slovo 1978, č. 12, s.10. 
Hrsť spomienkových veršov. In: Duchovný pastier 1955, č. 9, s. 178. 
 Pozri aj:  Kalendár Slova pre gréckokatolíkov na rok 1973, s. 36. 
Cestou k jasličkám. In: Duchovný pastier 1956, č. 10. 
 Pozri aj: Slovo 1972, č. 12, s. 13. 
 Tiež: Gréckokatolícky kalendár 1976, s. 140. 
           (Dumka pri jasličkách). In: Slovo 1974, č. 12, s. 7. 
Podvečer. In: Duchovný pastier 1959, č. 4. 
 Pozri aj: Kalendár Slova pre gréckokatolíkov na rok 1972, s. 34.  
 Tiež: Stretnutie 1973 (Prešov), č. 7-8. 
Memento mori. In: Slovo 1969, roč. I.,  č. 5, s. 2. 
 Z cyklu: Domovina mŕtvych. 
More a osud ľudskej slzy (Úryvok). In: Slovo 1970, roč. II., s. 10.  
 Pozri aj: Pútnik svätovojtešský 1974, s. 112. 
Spev ruží. In: Slovo  1970, roč. II., č. 15, s. 10.  
 Z cyklu: Spev ruží. 

Pozri aj: Pútnik svätovojtešský 1974, s. 93.  
V štedrovečernom osamotení. In: Slovo 1971, roč. III., č. 12, s. 13. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1971. 
 Z cyklu: Malá elégia za matkou. 
 Pozri aj: Pútnik svätovojtešský 1973, s. 104. 

Tiež: (Čakať neprestávaš). In: Kalendár Slova pre gréckokatolíkov na rok 1972, s. 
124. 

Sviatok spomienok na detstvo. In: Kalendár Slova 1973, s. 85. Trnava : SSV v CN Bratislava  
1972. 

 Pozri aj: Pútnik svätovojtešský 1977, s. 61. 
 Tiež: (Na svet som prišiel nedávno). In: Slovo 1973, č. 6, s. 13 
Nevnímaná otázka. In: Kalendár gréckokatolíkov na rok 1971, s. 100. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1970. 
 Pozri aj: Separát príspevkov Dr. Emila Korbu (Kalendár 1971). 
Triumf epoch môjho ľudu. In: Stretnutie 1973. Prešov október 1973 (Bulletin). 
V stromčekovom tichu... (Úryvok). In: Kalendár Slova 1974, s. 60. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1973. 
 Pozri aj: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 52, s. 4. 
Z novembrových zamyslení (ps. E. Postajok). In: Slovo 1974, roč. VI., č. 11, s. 7. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1974. 
 Preklad: Iz listopadovych rozdumiv. In: Gréckokatolícky kalendár 1977, s. 135. 
K snehovej vločke (ps. E. Postajok). In: Gréckokatolícky kalendár 1975, s. 56-58. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1974. 
V rodnom meste po rokoch. In: Gréckokatolícky kalendár 1975, s. 104-105. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1974. 
 Pozri aj: Pútnik svätovojtešský 1978, s. 93. 
Novému roku. In: Slovo 1975, roč. VII., č. 1, s. 11. Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 
 Pozri aj: Pútnik svätovojtešský 1976, s. 34. 

Preklad: Novomu roku (ukraj.). In: Gréckokatolícky kalendár 1976, s. 55. Trnava : 
SSV v CN Bratislava 1975. 

Zlatý klas... In: Slovo 1975, roč. VI., č. 8, s. 9. Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 
 Pozri aj: Katolícke noviny 1976, roč. 91, č. 32, s. 1. 
 Tiež: Gréckokatolícky kalendár 1977, s. 97. 



Z mesta bielych nocí (ps. E. Postajok). In: Gréckokatolícky kalendár 1976, s. 132. Trnava :  
 Pozri aj: Pútnik svätovojtešský 1978, s. 43. 
Z jesenných veršov (ps. E. Postajok). In: Slovo 1975, roč. VII., č. 10, s. 12. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1975. 
 Pozri aj: Gréckokatolícky kalendár 1977, s. 119. 
 Tiež: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 46, s. 6. 
Z lesného zátišia. In: Pútnik svätovojtešský 1976, s. 98. 
 Pozri aj: Slovo 1972, č. 9, s. 13. 
 Tiež: Kalendár Slova 1974, s. 63 (Úryvok). 
V stromčekovom tichu. In: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 52, s. 4. Vianoce 1977. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1977. 
V novembri na cintoríne  (ps. E. Postajok). In: Gréckokatolícky kalendár 1978, s. 128.  
 Pozri aj:  Slovo 1975, roč. VII., č. 11, s. 11. 
Večerná ekténia (ps. E. Postajok). In: Slovo 1977, roč. IX., č. 8, s. 10. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1977. 
Preklad: Večirna jektenija. In: Gréckokatolícky kalendár 1979, s. 124.  

 
3. Úvodníky – Príhovory 
 
Keď hroby hovoria a svietia. In: Slovo 1969, č. 5, s. 1. 
Vstúpili sme... (Úvodník). In: Slovo 1970, roč. II., č. 1, s. 1; 5. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1970. 
Jesenné obdobie... In: Slovo 1970, roč. II., č. 14, s. 1. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Príhovor. In: Kalendár gréckokatolíkov na rok 1970, s. 8-9. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1969. 
K novoročným želaniam šťastia. In: Slovo 1971, roč. III., č. 1, s. 5. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1971. 
S pomocou Božou. In: Kalendár gréckokatolíkov na rok 1971, s. 7. Trnava: SSV v CN  

Bratislava 1970. 
Hold vďačnosti a lásky domovu. In: Slovo 1972, roč. IV., č. 3, s. 3-4. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1972. 
Veľkonočné zvony – zvony života a mieru. In: Slovo 1972, roč. IV., č. 4, s. 3. Trnava . SSV  

v CN Bratislava 1972. 
Všetko pre vznešenú vec mieru. In: Slovo 1972, roč. IV., č. 8, s. 3. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1972. 
Z vianočných reflexií. In: Slovo  1972, roč. IV., č. 12, s. 5. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1972. 
Zveľaďovať spoločné hodnoty! In: Katolícke noviny 1976, roč. 91, č. 28, s. 1, z dňa 11. júla  

1976. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
S jeho menom a s jeho láskou (ps. Emil Postajok). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 1, s. 8. 

Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Pavlovo „veľké tajomstvo“ dnes. In: Katolícke noviny 1976, roč. 91, č. 34, s. 1, z dňa 22.  

augusta 1976. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Pri vstupe do nového roku.  In: Gréckokatolícky kalendár 1977, s. 53-54. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1976. 
V mene všetkých. In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 12, s. 3. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Vyzliecť rúcho smútku... In: Katolícke noviny 1976, roč. 91, č. 49, s. 1, z dňa 5. decembra  

1976. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Spievajte novú pieseň Pánovi (Ž 95, 1). In: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 3, s. 1,  z dňa  

16. januára 1978. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978.  



Najdrahší poklad. In: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 26, s. 1, z dňa 26. júna 1977. 
Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 

V duchu cyrilometodskej lásky. In: Slovo 1977, roč. IX., č. 7, s. 5. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1977. 

Duch lásky a miernosti. In: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 40, s. 1, z dňa 2. októbra 1977.  
Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 

Po Vianociach – v novom roku. In: Slovo 1978, roč. X., č. 2, s. 7. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1978. 

Na Kvetnú nedeľu. In: Katolícke noviny 1978, roč. 93, č. 12, s. 1, z dňa 19. marca 1978.  
Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 

Všetci sme poslaní slúžiť. In: Slovo 1978, roč. X., č. 4, s. 3. Trnava : SSV v CN Bratislava  
1978. 

Práca je požehnaním. In: Katolícke noviny 1978, roč. 93, č. 18, s. 1, z dňa 30. apríla 1978. 
 Trnava : SSV v CN Bratislava 1978.  

V duchu úprimnej lásky a šľachetnej miernosti. In. Slovo 1978, roč. X., č. 5, s. 9. Trnava :  
SSV v CN Bratislava 1978. 

Za vzájomnú znášanlivosť treba sa aj modliť. In: Slovo 1978 ,roč. X., č. 6, s. 5. Trnava : SSV  
v CN Bratislava 1978. 

V znamení predsavzatí. In: Katolícke noviny 1978, roč. 93, č. 25, s. 1, z dňa 18. júna 1978.  
Trnava : SSV v CN Bratislava. 

 
4. Články 
 
Vianoce... In: Slovo 1969, roč. I., č. 6, s. 1. Trnava : SSV v CN Bratislava 1969. 
Golgotská dráma. In. Slovo 1970, roč. II., č. 6, s. 1. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Matka najkrajšieho milovania. In: Slovo 1970, roč. II., č. 9, s. 5. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1970. 
Večný zdroj najčistejšej lásky. In: Slovo 1970, roč. II., č. 10, s. 3. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1970. 
Je príjemné a ľahké snívať... In: Slovo 1970, roč. II., č. 13, s. 6. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1970. 
Triumf kňazskej vysviacky. In: Slovo 1971, roč. III. Č. 7, s. 3. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1971. 
Imja Christa jednaje nas (ukraj.). In: Kalendar Blahovistnika 1974, s. 119-120. Trnava :  SSV  

v CN Bratislava 1973. 
Nezabúdajme na teplú ľudskosť! In: Kalendár Slova 1973, s. 100-101. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1972. 
Svätec nášho detstva. In: Kalendár gréckokatolíkov na rok 1971, s. 104. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1970. 
 Pozri:  Slovo 1969, roč. I, č.6, s. 2. 
Obeť a dar. In: Slovo 1971, roč. III., č. 2, s. 2. Trnava : SSV v CN Bratislava 1971. 
Aby svetlo Vianoc svietilo a hrialo. In: Slovo 1973, roč. 5, č. 12, s. 4. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1973. 
Nad nežným čarom Vianočných kolied. In: Kalendár Slova 1974, s. 58-59. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1973. 
Slavite jeho! In: Slovo 1974, roč. VI., č. 12, s. 3. Trnava : SSV v CN Bratislava 1974. 
Vieme sa uskromniť? In: Gréckokatolícky kalendár 1975, s. 85-86. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1974. 
Cesta do Emaus. In: Slovo 1975, roč. VII., č. 4, s. 7. Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 
Svätodušné želanie. In: Slovo 1975, roč. VII., č. 5, s. 9. Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 



„Láska je splnením zákona!“ (Rim 13, 10). In: Slovo 1975, roč. VI., č. 12, s. 5. Trnava : SSV  
v CN Bratislava 1975. 

„Vstaň... a choď!“ In: Gréckokatolícky kalendár 1975, s. 99-100. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1974.  

Potrebuje našu lásku i naše ruky. In: Pútnik svätovojtešský 1975, s. 36.  Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1974. 

Vznešená krása skromnosti. In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 9, s. 10. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1976. 

Aby spasil tých, čo ho očakávajú. In: Katolícke noviny 1976, roč. 91, č. 45, s. 3, z dňa 7.  
novembra 1976. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 

Komu mnoho zverili (Lk 12, 48). In: Gréckokatolícky kalendár 1976, s. 66-67. Trnava. SSV  
v CN Bratislava 1975. 

Nezneužívajme dar reči. In: Pútnik svätovojtešský 1976, s. 68. Trnava : SSV v CN Bratislava 
1975. 
I nám otváral písma. In: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 15, s. 4, z dňa 10. apríla 1977.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 
Květen v květech. In: Gréckokatolícky kalendár 1977, 90. Trnava: SSV v CN Bratislava 1976. 
 Pozri aj: Duchovní pastýř, I., č. 7. 
Pokoj ľuďom dobrej vôle – navždy a všade. In: Gréckokatolícky kalendár 1977, s. 158-159.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Turíce. In: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 22, s. 1, z dňa 29. mája 1977. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1977. 
K sviatku apoštolských kniežat. In: Slovo 1977, roč. IX., č. 6, s. 7. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1977. 
Zrnká večnosti (E. K.). Slovo 1977, roč. IX., č. 10, s. 9. Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 
Žiarivé vzory lásky a znášanlivosti. In: Pútnik svätovojtešský 1978, s. 65. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1977. 
Vyzliecť rúcho smútku a nešťastia! In: Gréckokatolícky kalendár 1978, s. 34-35. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1977. 
V dusi kyrylometodijivskoj ľjubovi (ukraj.). In: Gréckokatolícky kalendár 1978, s. 109-110.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 
Láskavý jazyk. In: Katolícke noviny 1978, roč. 93, č. 5, s. 4, z dňa 29. januára 1978. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1978. 
K vzájomnej láske rodičov a detí. In. Slovo 1978, roč. X., č. 3, s. 11. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1978. 
Vzácny čas života. In: Slovo 1978, roč. X., č. 9, s. 11. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
Cesty hľadania. In: Slovo 1978, roč. X., č. 10, s. 10. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
Priateľsky o priateľstve. In: Gréckokatolícky kalendár 1979, s. 95-97. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1978. 
Vyššie a vpred. In. Slovo 1978, roč. X., č. 11, s. 12. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
 
5. Odborné a popularizačné články 
 
Starobylá knižnica bardejovského múzea dnes. In: Hlas ľudu 1946, č. 173. 
Andraščíkov kňazský, vlastenecký a literárny profil. In: Duchovný pastier XXIX., jún 1952, č.  

6, s. 371-372. 
Andraščíkov sociálne revolučný odkaz nášmu ľudu. In: Duchovný pastier XXIX., október- 

november 1952, č. 8-9, s. 429-431. 
Neúnavný priekopník sociálneho uvedomenia nášho ľudu. In: Katolícke noviny 1952, č. 37, s.  

5. 



Zaslúžilí bardejovskí farári. In: Duchovný pastier, roč. XXXI. (1954), č. 5, s. 72. 
K dokresleniu vlasteneckého portrétu ThDr. J. Andraščíka (1799-1852). In: Duchovný pastier  

XXXIII. (1956)., s. 176. 
Bardejovčania nezabúdajú na svojich. In: Poddukelské noviny, roč. X., č. 51-52, s. 2.  

Bardejov 30. decembra 1969. 
Nedospievaná pieseň (Nad básnickým torzom Paľa Kotosa). In: Kalendár gréckokatolíkov na  

rok 1971, s. 101-103. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Kňazi – buditelia Bardejovského okolia a Makovice (Vďačná apostrofa úcty a uznania). In:  

Slovo 1971, roč. III., 5, s. 10-11. Trnava : SSV v CN Bratislava 1971. 
Cyrilometodské motívy v našej poézii. In: Kalendár Slova 1973, s. 74-75. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1972. 
K obrode manželstva a rodiny. In: Kalendár gréckokatolíkov na rok 1971, s. 81-86. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1970. 
Význam šlechtitelské práce cyrilometodějské. In: gréckokatolícky kalendár 1976, s. 116-118.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 
Náš zabudnutý a nedocenený poeta (Emil Kubek). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 1, s. 12.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Nad básnickým dielom P. G. Hlbinu. In: Duchovný pastier, roč. LIX., č. 2, s. 69-71. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1978 
 
6. Ohlasy, názory, polemiky, postrehy 
 
Anonymovi (Odpoveď na list). In: Slovo 1970, roč. II., č. 13, s. 9. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1970. 
Dobromyseľné slová (o slovách kritických, ohováračských a nespokojných). In: Slovo 1970,  

roč. II., č. 14, s. 5. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
S priateľským stiskom ruky. In: Slovo 1970, roč. II., č. 15, s. 5. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1970. 
Zem, kde sa vraciam. In: Slovo 1970, roč. II., č. 16, s. 9. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
K dnešnému postaveniu ženy. In: Slovo 1970, roč. III., č. 3, s. 12. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1971. 
Pohľadom z autobusu. In. Slovo 1971, roč. III., č. 5, s. 4. Trnava : SSV v CN Bratislava 1971. 
Akí sme my kresťania? In: Slovo 1971, roč. III., č. 5, s. 12. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1971. 
Princíp dobrého života. In: Slovo 1971, roč. III., č. 6, s. 3. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1971. 
Spomienky na budúcnosť. In: Slovo 1971, roč. III., č. 8, s. 3. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1971. 
Kňazstvo: Sviatosť, stav a služba Bohu i ľudu. In: Slovo 1971, roč. III., č. 9, s. 3. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1971. 
Za teplú ľudskosť nášho života. In: Slovo 1971, roč. III., č. 12, s. 4. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1971. 
Šli verne s ľudom (Vlasteneckí kňazi Bardejova s okolím a Makovice). In: Kalendár Slova pre  
 gréckokatolíkov na rok 1972, s. 57-59. Trnava : SSV v CN Bratislava 1971. 
Východoslovenský predbojovník dneška (ThDr. Ján Andraščík 1799-1853). In: Kalendár Slova  

pre gréckokatolíkov na rok 1972, s. 68-74. Trnava : SSV v CN Bratislava 1971. 
Pečať krásy života (K výstave Akad. maliara M. Klimčáka). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 3, s.  

15. Trnava : SSV v CN Bratislava 1972. 
Pamiatke pokrokového priekopníka nášho ľudu (J. Záborský). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 7, s.  

v CN Bratislava 1973.  



 Pozri: Katolícke noviny 1976, roč. 91, č. 3, s. 5. 
Miláčik svojho ľudu (V. B. Třebízský). In: Kalendár Slova 1974, s. 54-56. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1973. 
Paľenka provadzi – aľe ne k mudrosci  (J. Andraščík: Šenk paľenčeny). Kalendár Slova 1974,  

s. 82-83. Trnava : SSV v CN Bratislava 1973. 
Žiara primičného prestolu. In: Slovo 1973, roč. V., č. 9., s. 13. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1973. 
Pamiatke P. O. Hviezdoslava. In: Slovo 1974, roč. VI., č. 2, s. 15. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1974. 
Priateľské slová o priateľstve. In: Pútnik svätovojtešský 1975, s. 49-50. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1974. 
Zo zápiskov redaktora. In: Slovo 1975, roč. VII., č. 4, s. 4. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1975. 
Zo zápiskov (E. K.). In: Slovo 1975, roč. VII., č. 5, s. 7. Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 
Vo vytrvalej službe lásky (Sv. Ján Vianney) – (ps. E. Postajok). In: Slovo 1975, roč. VII., č. 8,  

s. 6-7. Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 
Väzeň za oltárom (G. Bernhard z Kemptenu, kňaz) – (ps. E. Postajok). In: Slovo  1975, roč.  

VII., č. 9, s. 4. Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 
Z arcibiskupovej lýry (H. Camara). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 2, s. 12. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1976. 
 Pozri: Duchovný pastier 1976, roč. LI., č. 3, s. 12-114.  
Ich obavy – naše istoty (Únosy detí) – (ps. E. Postajok). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 3, s. 4.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Guatemala (Zemetrasenie) – (ps. E. Postajok). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 4, s. 4. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1976. 
Z tvorby I. Franka (Prebásnil E. Postajok). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 5, s. 12. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1976. 
Výstražný deň v histórii. In: Katolícke noviny, roč. 9l, č. 32, s. 3, z dňa 8. augusta 1976.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Proti neutrónovej bombe. In. Slovo 1977, roč. IX., č. 10, s. 3. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1977. 
 Pozri: Katolícke noviny 1977, roč. 9, č. 32. 
Národný umelec Ľ. Fulla ďakuje. In: Katolícke noviny 1977. roč. 92, č. 12, s. 6, z dňa 20.  

marca 1977. Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 
Pokoj ľuďom – navždy a všade. In: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 52, s. 3 – Vianoce 1977.  

Trnava . SSV v CN Bratislava 1977. 
Arcibiskup a básnik (H. Camara). In: Gréckokatolícky kalendár 1979, s. 48. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1978. 
Spisovateľ príťažlivej ľudskosti (A. P. Čechov). In: Gréckokatolícky kalendár 1979, s. 86.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
 
7. História - jubileá 
 
Historik Bardejova (B. Krpelec). In: Matičné čítanie. Martin 1970, č. 2, s. 2.  
Bardejov. In: Slovo 1970, roč. II., č. 7-8, s. 8. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Na mnohaja i blahaja ljeta, vladyko! Hrsť spomienok a vďačnej úcty k striebornému  

biskupskému jubileu Vladyku Bazila). In: Slovo 1972, roč. IV., s. 9. Trnava : SSV 
v CN Bratislava 1972. 

Významné tisícročie (Milénium pražského biskupstva). In: Slovo 1973, roč. V, č. 4, s. 11  
(Dokončenie v č. 5, s. 11). Trnava : SSV v CN Bratislava  



1973. 
Pozdrav do mesta nezaviatych cyrilometodejských stôp (Ján Lebeda). – 60 rokov). In: Slovo  

1973, roč. V., č. 4, s. 15 
70 rokov (Od zriadenia gr. kat. farnosti v Bardejove). In: Slovo 1973, roč. V., č. 8, s. 15.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1973. 
50. výročie narodenia otca ordinára J. Hirku. In: Slovo 1973, roč. V., č. 11, s. 10. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1973. 
Pamiatke P. O. Hviezdoslava (125. výročie od narodenia). In: Slovo 1974, roč. VI., č. 2, s.  

15. Trnava : SSV v CN Bratislava 1974.  
Hodina s jubilantom (K 70. narodeninám Vladyku dr. V. Hopka). In: Slovo 1974, roč. VI., č.  

4, s. 8. Trnava : SSV v CN Bratislava 1974. 
Treba žiť a pracovať... (K 70. výročiu smrti A. P. Čechova). In: Slovo 1974, roč. VI., č. 7, s.  

15. Trnava : SSV v CN Bratislava 1974. 
Bolestivá spomienka a varovná pripomienka (Hirošima). In: Slovo 1974, roč. VI., č. 8, s. 4.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1974. 
Na mnohaja i blahaja ljeta! (K 85. narodeninám o. prof. E. Bokšaya). In: Slovo 1974, roč.  

VI., č. 9, s. 15. Trnava : SSV v CN Bratislava 1974. 
Nevädnúcej pamiatke slávnych autorov- slávnej Cyrilometodiády a Lipy cyrilometodejskej (J.  

Hollý, A. Sládkovič). In: Slovo 1975, roč. VII., č. 2, s. 12. Trnava : SSV v CN 
Bratislava 1975.  

Waterloo (160 rokov od slávnej bitky). In: Slovo 1975, roč. VII., č. 6, s. 11. Trnava : SSV  
v CN Bratislava 1975. 

V roku 1976 uplynie... In: Pútnik svätovojtešský 1976, s. 154-155. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1975. 

Pamiatke literárnych velikánov (F. M. Dostojevskij – 155 rokov od narodenia; H. Heine – 120  
rokov od smrti) – (ps. Emil Postajok). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 2, s. 4. Trnava : 
SSV v CN Bratislava 1976.  

Nádejné stretnutie (Desiate výročie vzájomného zrušenia kliatby). In: Slovo 1976, roč. VIII.,  
č. 4, s. 5. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 

Pútnik doputoval pred štvrťstoročím (Pamiatke nár. umelca J. B. Foerstera). In: Slovo, roč.  
VIII., č. 5, s. 13. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976.  

Nad júnovými kultúrnymi výročiami (Ch. Botev, G. Sandová, A. M. Ampére, G. K.  
Chesterton, A. N. Ostrovskij, M. Gorkij, P. J. Šafárik, E. B. Browningová) – (ps. E. 
Postajok). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 6, s. 14-15. Trnava : SSV v CN Bratislava 
1976. 

Básnik vzdoru a lásky k životu (M. Lermontov † 27.7.1841) - (ps. E. Postajok). In: Slovo  
1976, roč. VIII., č. 7, s. 13. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 

Rozdávateľ dôstojnej sviatočnosti (prof. Dr. J. Cibulka – 90. rokov od narodenia). In: Slovo  
1976, roč. VIII., č. 7, s. 15. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 

Lidice – 10.6. 1942. In: Gréckokatolícky kalendár 1977, s. 102. Trnava . SSV v CN Bratislava  
1976. 

 Pozri: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 23.  
Pamiatke kňaza – výtvarníka (75. výročie narodenia T. J. Tekeľa). In: Katolícke noviny, roč.  

92, č. 4, s. 6, z dňa 23. januára 1977. Trnava : SSV v CN Bratislava 1977.  
Živ, Bože, Otca Svätého (80. výročie narodenia Svätého Otca Pavla VI.). In: Slovo 1977, roč.  

IX., č. 9, s. 7. Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 
Aby dosiahla úctu oltára. In: katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 19, s. 2, z dňa 8. mája 1977.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 
Pokračovateľ v diele Jána XXIII. (80. výročie narodenia Pavla VI.). In: Katolícke noviny  



1977, roč. 92, č. 39, s. 1, z dňa 25. septembra 1977. Trnava : SSV v CN Bratislava 
1977. 

„Veľký tieň“ od A. Rodina (80. výročie franc. smrti sochára A. Rodina). In: Katolícke noviny  
1977, roč. 92, č. 46, s. 4, z dňa 13. novembra 1977. Trnava : SSV v CN Bratislava 
1977. 

Pamiatke prof. Dr. Alexandra Spesza (10. výročie smrti). In: Katolícke noviny 1977, roč. 92,  
č. 48, s. 4, z dňa 27. novembra 1977. Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 

Dvestoročnica bratskej eparchie (Križevacká eparchia). In: Slovo 1977, roč. IX., č. 11, s. 14.  
Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 

Rozsieval ruže radosti (K nedožitej sedemdesiatke P. G. Hlbinu). In: Katolícke noviny 1978,  
roč. 93, č. 19, s. 5, z dňa 7. mája 1978. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978.  

Prehlboval československú vzájomnosť (K 150. výročiu založenia Časopisu kat.  
duchovenstva). In: Katolícke noviny 1978, roč. 93, č. 21, s. 3. z dňa 21. mája 1978. 
 Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 

Do desiateho výročia (Slovo). In: Slovo 1978, roč. X., č. 1, s. 14. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1978. 

Patriarcha slavistiky (225. výročie od narodenia J. Dobrovského) – (ps. Postajok). In: Slovo  
1978, roč. X., č. 8, s. 13. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 

 Pozri: Katolícke noviny 1978, roč. 93, č. 33, s. 4, z dňa 13. augusta 1978 (E. Postajok). 
Bazil Veľký (ps. E. Postajok). – (K 1600. výročiu smrti). In: Gréckokatolícky kalendár 1979,  

s. 40-41. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
Slovan, vlastenec, šľachetný kňaz (K 180. výročiu narodenia dr. J. Andraščíka). In:  

Gréckokatolícky kalendár 1979, s. 103. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
O. Pavel Kompér st. (80. výročie kňazskej vysviacky). In: Slovo 1978, roč. X., č. 9, s. 14.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
Cyrilometodský priekopník (F. X. Grivec – 100. výročie od narodenia) – (ps. E. Postajok). In:  

Slovo 1978, roč. X., č. 10, s. 14. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
 
8. Životopisy svätých 
 
Dívame sa na život a svet pohľadom svätcov (Sv. Prokop). In: Slovo 1970, roč. II.,  s. 2.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Dívame sa na život a svet pohľadom svätcov (Sv. Cyril a Metod). In: Slovo 1970, roč. II., č. 3- 

4, s. 2. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Dívame sa na život a svet pohľadom svätcov (Bl. Anežka). In: Slovo 1970, roč. II., č. 5, s. 2.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Dívame sa na život a svet pohľadom našich svätcov (Bl. Ivan). In: Slovo 1970, roč. II., č. 6, s.  

2. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Dívame sa na život a svet pohľadom našich svätcov (Sv. Vojtech). In: Slovo 1970, roč. II., č.  

7-8, s. 2. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Naše svetlá (Bl. Zdislava). In: Slovo 1970, roč. II., č. 9, s. 2. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1970. 
Svetlá vlasti (Spolupracovníci sv. solúnskych bratov: Sv. Gorazd, sv. Klement). In: Slovo  

1970, roč. II., č. 10, s. 2. Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Svetlá vlasti (Sv. Svorad a Beňadik). In: Slovo 1970, roč. II., č. 11, s. 2. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1970. 
Svetlá vlasti (Bl. Hroznata). In: Slovo 1970, roč. II., č. 12, s. 2. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1970. 
Sv. farár arský (Sv. Ján Vianney). In: Slovo 1970, roč. II., č. 12, s. 9. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1970. 



Svetlá vlasti (Sv. Ľudmila a sv. Václav). In: Slovo 1970, roč. II., 13, s. 2. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1970. 

Svetlá vlasti (Bl. Mlada, sv. Bystrík). In: Slovo 1970, roč. II., č. 14, s. 2. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 170. 

Svetlá vlasti (Bl. košickí mučeníci). In: Slovo 1970, roč. II., č. 15, s. 2. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1970. 

Svetlá vlasti (Sv. Ján Nepomucký). In: Slovo 1970, roč. II., 16, s. 2. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1970.  

Svätec nášho detstva (Sv. Mikuláš). In: Kalendár gréckokatolíkov na rok 1971, s. 104.  
Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Pozri: Slovo 1969, roč. I., č. 6, s. 2. 

Malá Klimentiána (E. Postajok). In: Slovo 1975, roč. VII., č. 11, s. 6. Trnava : SSV v CN  
Bratislava 1975. 

Svätec mesiaca (Sv. Bazil Veľký) – (ps. E. Postajok). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 1, s. 6.  
Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 

Svätci mesiaca (Sv. Demeter, sv. Paraska). In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 10, s. 6-7. Trnava :  
SSV v CN Bratislava 1976. 

Sv. Klement, pápež, a ďalší svätci toho mena. In: Katolícke noviny 1976, roč. 91, č. 47, s. 4,  
z dňa 21. novembra 1978. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 

Svetlo ľudskej obete a pomoci (K sviatku blahoslavenej Zdislavy). In: Katolícke noviny 1978,  
roč. 93, č. 22, s. 5, z dňa 28. mája 1978. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 

Naše žiarivé svetlá (K sviatku sv. Andreja-Svorada a Benedikta). In: Katolícke noviny 1978,  
roč. 93, č. 29, s. 3, z dňa 16. júla 1978. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978.  

Patrón duchovných správcov (K sviatku sv. Jána Vianneya) – (E. Postajok). In: Katolícke  
noviny 1978, roč. 93, č. 31, s. 3; 5). Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 

 
9. Reportáže 
 
Z mesta bielych nocí. In: Kalendár Slova 1973, s. 111-113. Trnava : SSV v CN Bratislava  

1972. 
Z Moskvy a Leningradu. In: Slovo 1974, roč. VI., č. 11, s. 3 (Dokončenie v č. 12, s. 10).  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1974. 
Z krajiny našich priateľov a bratov (Bulharsko). In: Slovo 1974, roč. VI., č. 12, s. 8. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1974. 
Kyjevský zápisník. In:  Gréckokatolícky kalendár 1975, s. 126-132. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1974. 
Stredoázijský zápisník. In. Gréckokatolícky kalendár 1978, s. 129-137. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1977. 
Z krajiny našich priateľov (Alma-Ata). In: Slovo 1977, roč. IX., č. 12, s. 7. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1977. 
Pozri: Stredoázijský zápisník. In: Gréckokatolícky kalendár 1975, č. 126-137.  

 
10. Rozhovory 
 
Náš rozhovor (s prof. Dr. F. Kotalíkom). In: Slovo 1969, roč. I., č. 6, s. 5. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1969. 
Náš rozhovor (s ThDr. I. Mastiliakom). In: Slovo 1970, roč. II., č. 3-4, s. 5. (pokračovanie  

v č. 6, s. 4). Trnava : SSV v CN Bratislava 1970. 
Hodina s jubilantom (K 70. narodeninám Vladyku dr. V. Hopka). In: Slovo 1974, roč. VI., č.  

4. Trnava : SSV v CN Bratislava 1974. 



 
11. Homílie 
 
Slovo Božie na nedele a sviatky (január). In: Slovo 1972, roč. IV., č, 1, s. 2. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1972. 
Slovo Božie na nedele a sviatky (február). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 2, s. 2. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1972. 
Slovo Božie na nedele a sviatky (marec). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 3, s. 2. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1972.  
Slovo Božie na nedele a sviatky (máj). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 5, s. 2. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1972.    
Slovo Božie na nedele a sviatky (jún). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 6, s. 2. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1972.  
Slovo Božie na nedele a sviatky (júl). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 7, s. 2. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1972. 
Slovo Božie na nedele a sviatky (august). In: Slovo 1972, roč. IV.,  č. 8, s. 2). Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1972. 
Slovo Božie na nedele a sviatky (september). In: Slovo 1972, roč. V., č. 9, s. 2. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1972. 
Slovo Božie na nedele a sviatky (október). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 10, s. 2. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1972. 
Slovo Božie na nedele a sviatky (november). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 11, s. 2. Trnava : SSV  

v CN Bratislava 1972. 
Vždy povzbudzujúci príklad vzájomnej lásky. In: Katolícke noviny 1976, roč. 9, č. 27, s. 22.,  

z dňa 4. júla 1976. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976.  
Aby verne slúžili Bohu i ľuďom. In: Katolícke noviny 1976, roč. 91, č. 43, s. 2, z dňa 24.  

októbra 1976. Trnava : SSV v CN Bratislava 1976. 
Mať poklad v nebi (12. nedeľa po ZSD). In: Slovo 1978, roč. X., č. 8, s. 4. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1978. 
 
12. Nekrológy - spomienky 
 
Spomíname na dr. Jána Andraščíka. In: Sloboda 7. augusta 1949, s. 4. 
Za o. Jánom Ďurkáňom. In: Slovo 1972, roč. IV., č. 4. Trnava : SSV v CN Bratislava 1972. 
Za milým a obetavým otcom Viktorom (Mihaličom). In: Slovo 1972, roč. IV., č. 6, s. 8.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1972. 
Za o. A. Mihaličom. In: Slovo 1973, roč. V., č. 2, s. 13. Trnava : SSV v CN Bratislava 1973. 
Za kňazom – výtvarníkom (o. Teodor Tekeľ). In: Slovo 1975, roč. VII., č. 10, s. 14. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1975. 
ThDr. Bazil Hopko, svätiaci biskup prešovský. In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 10, s. 5. Trnava :  

SSV v CN Bratislava 1976.  
Pamiatke Vladyku Bazila. In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 11, s. 13-14. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1976. 
Je i naďalej s nami (l. výročie smrti ThDr. B. Hopka). In: Slovo 1977, roč. IX., č. 7, s. 14.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 
Za P. G. Hlbinom. In: Katolícke noviny 1977, roč. 92, č. 45, s. 4, z dňa 6. novembra 1977.  

Trnava : SSV v CN Bratislava 1977. 
Pamiatke veľprepošta dr. Štefana Ľacha. In: Katolícke noviny 1978, roč. 93, č. 22, s. 5, z dňa  

28. mája 1978. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 
O. Pavel Kompér st. In: Slovo 1978, roč. X., č. 9, s. 14. Trnava : SSV v CN Bratislava 1978. 



 
13. Myšlienky – aforizmy 
 
Myšlienky k myšlienkam iných. In: Slovo 1975, roč. VII., č. 9, s. 13. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1975. 
Myšlienky k myšlienkam iných. In: Slovo 1976, roč. VIII., č. 6, s. 13. Trnava : SSV v CN  

Bratislava 1976. 
 
14. Preklad 
 
K nemocnému (Literárna črta J. Š. Baara – preklad z češtiny) – (ps. E. Postajok). In: Slovo  

1975, roč. VII., č. 10, s. 13. Trnava : SSV v CN Bratislava 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pramene a literatúra 

 
 
1. Knižné publikácie: 
 
BANÍK, Š.: Rozsievač Božieho slova. In: Slovo – dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi.  

Trnava : SSV 1993, č. 12, s. 14. 
BANÍK, Š.: Kňazské jubileum literáta a redaktora.In: Katolícke noviny, roč. 108 (144), č. 26,  

s. 13, z dňa 27. júna 1993. 
FECSKOVÁ, S.: ThDr. Emil Korba. In: Bardejovské novosti, roč. 4 (34), č. 30, s. 2; 4.  

Bardejov 28. júla 1993. 
FEDOR, M.: O tom, ktorý majstrovsky tvárnil naše duše. In: Gréckokatolícky kalendár 2000.  

Košice : Byzant 1999. 
GUTEK, F. – HOLENT, P.: Bardejov a okolie. Bardejov : Fotopress 2000. 
HLINKA, A.: Sila slabých a slabosť silných. Zagreb : Grafički zavod LOGOS 1989.  
KOČIŠ, G. J.: ThDr. Emil Korba – básnik a publicista. In: Gréckokatolícky kalendár 1998.  

Košice : Byzant 1997, s. 106-111. 
KORBA, E.: Spev ruží. Praha : Chválův ruční lis 1968. 
KORBA, E.: Z Prahy a domova. Bardejov : MNV 1952. 
KORBA, G.: Spomienky a osobná pozostalosť ThDr. Emila Korbu.  
LETZ, J.:  Korba Emil. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.  

Bratislava : LÚČ 2000, s. 719.  
MIŠÁK, P.: Malý slovník slovenských spisovateľov. Žilina : Knižné centrum 2002. 
PAMÄTNICA K 50. VÝROČIU ŠKOLY 1937-1987. Bardejov : Gymnázium 1986. 
PRIBULA, M.: Prítomnosť a perspektívy využívania prostriedkov spoločenskej komunikácie  

v Prešovskej eparchii. Spišské Podhradie : Nadácia kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka 2003.  

SEDLÁK, I.: Ján Andraščík. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo 1965. 
SURÁŇ, J. – Drobniak, G.: ThDr. Ján Andraščík 6.VIII.1799 – 24.XII.1853. Bardejov : RKS,  

MOMS, ŠM 1993. 
ŠARIŠSKÉ MÚZEUM BARDEJOV: Fond – Zbierka – osobná pozostalosť ThDr. Emila  

Korbu. 
TERJÉKOVÁ ALŽBETA (rod. Korbová): Spomienky a osobná pozostalosť ThDr. Emila  

Korbu. 
ZAJACOVÁ, D.: Autorský portrét ThDr. Emila Korbu (Diplomová práca – FF PU  

v Prešove). Prešov 2000. 
 
2. Noviny a časopisy: 
 
BARDEJOVSKÉ NOVOSTI. Nezávislý regionálny týždenník. Bardejov : PONET press –  

Mgr. Miron Kantuľak 2001, č. 22 (30. mája 2001). 
BLAHOVISTNIK. Misjačnik grekokatolikiv v ČSSR. Trnava : Spolok sv. Vojtecha v CN  

Bratislava, roky 1970-1970. 
DUCHOVNÝ PASTIER. Časopis katolíckeho duchovenstva. Trnava : Spolok sv. Vojtecha  

v CN Bratislava, roky 1976 - 1977. 
KATOLÍCKE NOVINY. Trnava : Spolok sv. Vojtecha v CN Bratislava, roky 1976 - 

1977. 
MOSTY. Československý týždenník. Bratislava – Brno – Praha. Roč. 3, č. 11 (13. 
 marca 1994). 



SLOVO. Mesačník gréckokatolíkov ČSSR. Trnava : Spolok sv. Vojtecha v CN Bratislava,  
roky 1970 – 1978; 1988. 

 
 
 
3. Internet: 
 
SAKTOROVÁ, H.: Historická knižnica Šarišského múzea v Bardejove In: www. snk. sk 
ROGOVSKÝ Mikuláš, akad. maliar. In: www. google. sk 


