З Різдвом Христовим
і з Новим роком!

Blagoslovljen Božić i
sretna Nova godina!

Благословени Крачун
и щешлїви Нови рок!

Božićno pismo biskupa križevačkog

HRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVITE JEGO!
Uoči Božića - prvog u mom biskupskom služenju - želim svim poslanju. Kao biskup osjećam posebno duhovno očinstvo prema
vjernicima, posebno svećenicima, uputiti čestitku i iznijeti naše svakoj od tih obitelji.
U mom sam biskupskom grbu s tri pruge označio tri glavne
zajedničke potrebe i želje u vremenu koje je pred nama - posebno u Svećeničkoj godini koja odlukom Svetoga Oca traje do narodnosti u našoj eparhiji. U Hrvatskoj se je sveto jedinstvo
idućeg blagdana Krista Čovjekoljupca. To je poticaj za ponovno posebno utvrdilo Marčanskom unijom koja je 1611. okupila Uskoke
promišljanje svećeničkog služenja vjernicima u ovom vremenu i koji su dolazili tijekom 16. stoljeća. Godine 2011. počet ćemo
slaviti 400. godišnjicu. Potkraj 18. stoljeća ovamo dođoše vjernici
na ovim prostorima na koje nas je postavila Božja Providnost.
Nalazimo se na susretištu Istoka i Zapada. Na malom prosto- Rusini, a potkraj 19. stoljeća vjernici Ukrajinci. Tako su se ovdje
ru povezujemo vjernike više narodnosti i tradicija koje zajedno našle baštine više sjedinjenja - svaka sa svojim posebnostima i
bogatstvima. Tako naša
baštine crkvenost bizantsko-slavenskog obreda. Pozeparhija nije samo jedinstvo
vani smo razvijati specifično jedinstvo obredne crkveobreda, nego i različitih
nosti u baštinama koje su se ovdje našle da se uzajamobrednih baština u više
no obogaćuju - i u neposrednoj bliskosti i vjernicima
naroda, što nas poziva na
latinske baštine svjedočimo i utvrđujemo jedinstvo u
zauzetije traženje prave
različitosti. Ono čini Crkvu Kristovu jednom, ali ne jedbliskosti u čuvanju i prominoličnom, što joj omogućuje da živi u svakom narodu i
canju nacionalnih različnoskulturi ne niječući ništa od onoga što je u tim kulturama,
ti. U tom je smislu važna i
jezicima i običajima izvorno i sve ih obogaćujući istim
obnova vikarijata koji poseDuhom.
Pravi je trenutak shvatiti da sva naša dosadašnja
bno okupljaju baštinike
povijest postaje uvjet i zahtjev novih rješenja na tom
nacionalnih baština. Sve je
jedinstvenom hodu jedinstva u različitosti. U tom nam
to na našem razmjerno
smislu ovogodišnji Božić na posebni način postaje poziv
malom prostoru zadatak
na veliki preporod i obnovljeno snalaženje. Prilike, naivelike koncilske obnove
me, u kojima živimo na ovim prostorima pokazuju da
koja katolički Zapad pokrevjernici istočne crkvene baštine, koji ovdje žive u jedinće nakon Drugog vatikanstvu s Petrovim nasljednikom, nisu tek dragocjeni ostaskog koncila. Nije nam,
tak velikog pokušaja, nego da pokazuju put za traženje
dakle, samo obveza čuvati
cijele Kristove Crkve - upravo jedinstva u različitosti koje Na Badnjak, Kir Nikola Kekić služio je baštine drugačije prošlosti,
nisu samo baštinjene, nego se u svakoj sredini na svoj Veliku večernju u konkatedralnoj crkvi nego s našim iskustvom
način umnažaju. To postaje zahtjev da svaki vjernik
sudjelovati u najsuvremenijoj
i svaka vjernička zajednica
preobrazbi cijele Kristove Crkve.
Kad je pak posebno o Svećeničkoj godini riječ, svim
sve bolje upoznaje i sve
se svećenicima nameće zadaća ne samo obnove osobzauzetije živi u svojoj obrene svećeničke duhovnosti, nego i pronalaženje novih
dnoj baštini i da istodobno i
suvremenih načina djelovanja. Stara je istina utvrđena u
poznaje i cijeni različite
latinskoj poslovici "Ecclesia semper renovanda" - Crkva
baštine susjeda drugoga
se mora trajno obnavljati. Nismo, dakle, poglavito čuvari
obreda te da i s njima može
vrednota baština, nego mnogo više tražitelji, upravo
zajedno Boga slaviti.
U tom sam duhu preuproroci novih rješenja za budućnost. Pravi sklad staroga
zeo službu biskupa Križei novoga označuje životnost Crkve poslušne Duhu.
Božić je upravo znak svih tih naših nada i zadataka.
vačke eparhije - imenovan
Bog postaje čovjekom da umru svi lažni bogovi - božan25. svibnja a posvećen 4.
ska se istina uvijek iznova utvrđuje u svojoj izvornoj
srpnja godine 2009. - već
napetosti za budućnost. Ta nam je svijest posebno
pohodio više važnih središta
važna u doba kad bi moglo izgledati da samopožrtvovno
našeg crkvenog života. U
čuvamo ostatke nepovratne prošlosti. Sva naša dragoctijeku Svećeničke godine
jena iskustva crkvena će budućnost znati cijeniti.
namjeravam obići i sve
Neka se u cijelom našem djelovanju ostvaruje poružupe koje još nisam obišao
da iznova doživim svoje U Zagrebu, na početku Velike večer- ka božićnog tropara: Rođenje Tvoje, Kriste Bože naš,
zasjalo je svijetu kao svjetlo razuma. Po tom svjetlu
služenje svima vama i vašu nje doneseno je betlehemsko svjetlo
zvjezdoznanci bijahu poučeni zvijezdom da se klanjaju
blizinu u istoj crkvenoj
Tebi - Suncu pravednosti i da u Tebi upoznaju Zoru što planu
ljubavi. Nastojat ću biti nazočan na svakom proštenju po župama
među vjernim narodom i osobito svećenicima, suradnicima u s visina. Gospode, slava tebi!
Neka nas sve prožme i obuzme božićna svjetlost neugasive
istom poslanju.
Onima svećenicima koji imaju obitelji iskazujemo posebnu nade!
Hristos raždajetsja! Slavite Jego!
skrb, te namjeravamo obnoviti običaj održavanja duhovnih vježbi
Nikola Kekić - biskup križevački
za one koje je Bog kao supruge i majke pridružio svećeničkom
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ГОЛОВА ХОРВАТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ОФІЦІЙНО ВІДВІДАВ УКРАЇНУ
Голова Хорватського Сабору (Парламенту) Лука Бебіч, 30 листопада і 1 грудня ц.р.
перебував з робочим візитом в Україні.
Першого дня візиту Лука Бебіч відвідав Національний університет біоресурсів і природокористування України, де зачитав доповідь щодо
важливості збереження природних ресурсів і
впливу діяльності людини на довколишнє середовище. Після лекції йому було вручено
диплом почесного доктора цього університету.
В той самий день Лука Бебіч й хорватська делегація зустрілися з віце-прем'єрміністром України Григорієм Немирею. Під
час зустрічі сторони обговорили питання
двосторонньої співпраці у всіх сферах.
Наступного дня, делегати очолювані

Віктор Ющенко і Лука Бебіч

Лукою Бебічем зустрілися з Головою Верховної Ради України Володимиром Литвином. У зв’язку з обговореними темами
сказане, що цей візит сприятиме подальшому розвитку двосторонніх взаємин.
Того ж дня Лука Бабич провів зустріч і з
Президентом України Віктором Ющенком,
котрий відзначив динамічний характер українсько-хорватського політичного діалогу на
рівні Глав держав та парламентів обох країн,
акцентувавши увагу на спільності культурних
та історичних витоків двох націй, а також
висловив переконання, що Україна і Хорватія об'єднані й спільним баченням власного
майбутнього - втілення європейських прагнень.
(за матеріалами photo.ukrinform.ua)

ЗАГРЕБСЬКИЙ ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932–33 рр.
Члени Культурно-просвітнього товариства русинів і українців м. Загреба і
Товариства української культури, спільно з Хорватсько-українським товариством організували у Загребі вечір пам’яті
жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. Вечір відбувся у переповненому залі
Культурно-просвітнього
товариства
русинів і українців 9 грудня 2009 року.
Після того, як запалили свічку
пам’яті і вшанували усіх загиблих хвилиною мовчання, присутні помолилися за
жертви Голодомору 32-33 рр. Панахиду
відслужили о. Петро Рибчин та о. Іван
Гринишин, співали сестри Василіянки.

ментів та уривки з фільму про відзначення 75-ої річниці Голодомору в Лондоні. Згадані виставку й мультимедійну
проекцію підготовило Товариство української культури, з матеріалу якого придбало Культурно-просвітне товариство
русинів і українців м. Загреба.
Усіх гостей і учасників меморіального
заходу привітав і голова Товариства української культури п. Алекса Павлешин.

Голодомору говорив гість з України п.
Андрій Ліміч.
Члени вище згаданих загребських
товариств цим вечором пам’яті з нагоди
відзначення 76-ої річниці страшного
Голодомору в Україні приєдналися до
акції 2009 року »Запалимо свічку«, якою
Україна і українська діаспора по цілому
світі складають шану жертвам Голодомору 1932-33 років, засуджуючи Голодомор
як геноцид над українським народом.
Треба додати, що вшанування
пам’яті жертв 2009 р., організоване
Культурно-просвітнім товариством русинів і українців Приморсько-Горанської

Джуро Відмарович
Славко Бурда
Голова КПТ русинів і українців у Загребі Славко Бурда привітав усіх присутніх, зокрема посла України в Республіці Хорватії п. Бориса Зайчука з дружиною, п. Джюру Відмаровіча, письменника і бувшого посла Республіки Хорватії
в Україні, п. Андрія Карафіліповіча,
головного секретаря координації товариств приятельства Хорватії з іншими
країнами, п. Андрія Ліміча, голови »Роду« і фундації »Ліміч« з України, заступників і секретаря Хорватськоукраїнського товариства п. Теодора
Фріцького, п. Івіцу Трнокопа і п. Мирослава Кірінчіча, представника русинської
національної меншини м. Загреба п.
Іринея Мудрого, сестер Василіянок і
сестер Служебниць із Загреба та інших.
У залах Товариства була розміщена
виставка плакатів, малюнків, фотографій про Голодомор. Присутні могли
подивитися і слайди фотографій, доку-

о. І. Гринишин, о. П. Рибчин,
А. Карафілипович і Й.В. Б. Зайчук
З принагідною промовою до всіх
присутніх насамперед звернувся посол
України в Республіці Хорватії п. Борис
Зайчук.
З тематичними викладами виступили проф. Джюро Відмаровіч, Славко
Бурда і Алекса Павлешин. Проф. Джюро Відмаровіч глибоко розкрив тему: »В
Україні вчинено геноцид чи голокауст?«, Славко Бурда зачитав доповідь:
»Голодомор 1932-33 років – плановано
приховуваний геноцид«, а Алекса Павлешин говорив про декотрі сучасні аспекти вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 рр., з наголосом на
українську діаспору.
Після перерви і фуршету культурномистецьку частину програми виконали
Таяна Седер, Драгана Петравіч і Йонатан Залуцький. Перед завершенням
концерту про вшанування пам’яті жертв

Алекса
Драґана Петравич і
Павлешин
Таяна Седер
області і »Матіци Хрватскої« – відділ у
Рієці. Також були відслужені Св. Літургії
за померлих і панахиди: у суботу, 28
листопада 2009 р. у сербській православній церкві у Загребі, у неділю, 29
листопада 2009 р. у загребському римокатолицькому кафедральному соборі, у
неділю, 6 грудня 2009 р. у грекокатолицькому конкафедральному соборі Крижевецької єпархії свв. Кирила і
Методія у Загребі та в інших грекокатолицьких церквах Хорватії.
Українська спільнота в Хорватії очікувала, що Хорватський парламент на
15 засіданні затвердить пропозицію
декларації про засуд Голодомору 193233 в Україні.
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Загреб, 14 грудня 2009 р.
Славко Бурда

U ZAGREBU JE PREDSTAVLJENO TREĆE IZVJEŠĆE RH O PROVOĐENJU
OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA
Treće izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od 2004. do 2008. godine
predstavljeno je na prigodnoj svečanosti, u Zagrebu 11.12.2009.,
na kojoj su predstavnici nacionalnih manjina ocijenili da je u Hrvatskoj "napravljen pomak nabolje" u zaštiti manjinskih prava.
Predstojnica Vladina ureda za nacionalne manjine Milena
Klajner rekla je predstavljajući izvješće da je Republika Hrvatska
među prvim državama ratificirala Okvirnu konvenciju za zaštitu
nacionalnih manjina te da je prvo izvješće podneseno još 1999.
godine. Dodala je da je hrvatska vlada u srpnju prihvatila danas
predstavljeno treće izvješće u kojem se navodi što je sve učinjeno za zaštitu manjinskih prava u našoj zemlji.
Govoreći o tom izvješću, nezavisna zastupnica češke i slovačke manjine u Hrvatskome saboru Zdenka Čuhnil je rekla da je

izvješće realno te da je "napravljen pomak nabolje" u provedbi te
konvencije. Na terenu još ima problema, primjerice na području
školovanja manjina, dvojezičnosti i slično, rekla je, dodajući kako
ima i pomaka nabolje u školovanju i političkoj zastupljenosti manjina.
Saborski zastupnik srpske manjine Ratko Gajica, koji je na
svečanosti bio umjesto najavljenog potpredsjednika vlade Slobodana Uzelca, složio se da je ostvaren pomak u zaštiti manjinskih
prava. Ocijenio je kako na razini središnje države dobra, čak
odlična zakonska regulativa, ali na lokalnoj razini ima još dosta
posla u popravljanju statuta jedinica lokalne uprave i samouprave. Istaknuo je kako je dobro da se tradicionalno rade takva
izvješća jer je problematika manjina u Republici Hrvatskoj i dalje
aktualna u javnosti.
(Pozivajući se na HIN-u - www.tax-fin-lex.hr)

З нагоди 100-річниці українських парафій пише о. др. Роман Мизь:

УКРАЇНСЬКІ СВЯЩЕНИКИ НА ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ

Року 2010 припадає 100-річниця як
перші українські священики з Галичини
прибули до Боснії на душпастирську
працю серед українських колоністів, які
сюди прибули 1899 року. Перший священик який прибув з Галичини до Боснії
був о. Фелікс Щурко з Перемишля.
Було то 1910 року. По своїм приїзді він
осів у Прняворі і замінив о. Андрія Сеґедія, який виїхав тоді з Боснії. Ще того
самого року, точніше 1. жовтня (X) 1910
року, до Боснії, конкретно до Сараєва,
приїжджає зі Львова о. др Йосиф Жук.
Він став генеральним вікарієм сараєвського римокатолицького архієпископа
Штадлєра за грекокатоликів. І не тільки
сараєвського архієпископа, але також і
римокатолицьких єпископів у Баня Луці і
Мостарі. Після цих двох священиків почали приїжджати інші священики, а відтак ця
мала горстка українців-грекокатоликів у
Боснії і Хорватії дає своїх синів на службу Богові і своєму народу.
Священиків українського походження,
які були на душпастирській праці у Боснії,
Хорватії, а пізніше і у Воєводині, або навіть і виїхали звідси в інші країни і континенти, можемо поділити на кілька груп.
Перша група то ці, які з Галичини
приїжджають вже висвячені священики.
Вони в Галичині народилися, там студіювали теологію і там були висвячені на
священиків. І щойно тоді, після свячень,
приїжджають сюди. Зразу після о. Ф.
Щурка й о. д-ра Й. Жука, приїжджають
священики: о. Юрко Колодій, о. Михайло Кіндій і о. Григорій Біляк. А за
ними, подаючи їх прізвища по азбуці,
прибули священики: о. Тарас Думка, о.
Михайло Костюк, о. Іван Левицький,
о. Євстахій Легенький, о. Степан Матус, о. Богдан Мизь, о. Жиґмонд
Слиж, о. Павло Теодорович, о. Михайло Черняк і о. Михайло Якимів.
З 1914. до 1924. року Апостольським
адміністратором у Боснії був о. Олексій
Базюк.
У Камениці були священики, монахи
Студити – о. Йосафат Ковальчук, о.

Церква Св. Преображення в Прняворі
Нікон Сушняк і о. Андрій Абрамович,
а також і о. Іларіон Денщук (від 1908
до 1916 рр.), о. Леонід Фьодоров (від
1912 до 1914 рр.), о. Клементій Шептицький (від 1913 до 1915 рр.), та о.
Венедикт Бозовсвий (від 1918 до
1922 рр.). Василіяни - о. Микола Камінецький і о. Онуфрій Бурдяк. Два
місяці 1912. року парохом у Козарці був
о. Никита Будка і тут його застала
номінація на єпископа до Канади А в
часі першої світової війни (1914-1915
років), у Козарці був парохом і о. Еміліян Ковч, якого 27. червня 2001, року
папа Іван Павло ІІ проголосив у Львові
блаженним. В тому самому часі, часі
Першої світової війни, ще два священики з Галичини тут знайшли притулок.
Вони були брати: у Буковлю (Сібіньська
парафія) був о. Євген Костишин, а у
Маґіч Малій (також Сібіньська парафія) о. др Мирон Костишин.
До другої групи священиків належать ці, які народилися на Україні, але
сюди прибули малими дітьми, тут відчули священиче покликання, тут студіювали і тут були висвячені на священиків.
То: о. Михайло Юриста, о. Михайло
Фірак, о. Олександр Біляк, василіянин о. Методій Біляк і наймолодший з
них - о. Роман Мизь.
Третя група священиків найбільша.
То ці, які тут народилась і тут стали
священиками. Їх можна поділити на дві
частини - перед Другою світовою війною
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і після Другої світової війни. Найстарші з
них брати, василіяни - о. Христофор
Миськів і о. Павло Миськів зі Слободніци біля Славонського Броду, відтак о.
Йосиф Меленюк зі Шумеча коло Славонського Броду, о. Фелікс Біленький з
Прнявора і о. Юліан Небесний з Берестовчини, парафія Церовляни у Боснії.
Друга частина найбільша. То священики висвячені після Другої світової
війни. За азбучною чергою то: о. Петро
Бабій, о. Іван Барщевський, о. Тарас
Барщевський, о. Віктор Бек, о. Зиновій Вовк, о. Ярослав Вовк, о. Василь
Воротняк, василіянин о. Йосафат Воротняк, о. Степан Воротняк, о. Адам
Гнатюк, о. Ігор Ґраховац-Федишин, о.
Михайло Іваняк, о. Мирослав Кернишин, о. Михайло Корцеба, о. Ілля Кулешко, о. Йосафат Лещишин, о. Ярослав Лещишин ст, о. Ярослав Лещишин мол, о. Іван Ліський, о. Ігор Мизь,
о. Петро Миронюк, о. Микола Овад, о.
Петро Овад, о. Віктор Павич, о. Андрій Паньків, о. Степан Пітка, василіянин о. Григорий Планчак, о. Михайло
Планчак, о. Мар’ян Процик, о. Петро
Рибчин, о. Дмитро Сенів, о. Михайло
Стахник, о. Петро Ситник, о. Дмитро
Стефанюк, о. Микола Ступ'як, о. Антін Тарасенко, о. Адам Фіґурек, о.
Фелікс Фіґурек і о. Зиновій Шагадин,
Третя група українців священиків у
Крижевецькій єпархії та в інших екзархіях і
єпархіях на території колишньої Югославії
то ці, які прибули як студенти з України і
тут у Загребі, Дякові або інших богословських училищах студіювали теологію і
відтак як священики тут залишились на
душпастирській праці. То: о. Іван Баб'як
на римокатолицькій парафії у Далмації, у
архиєпархії Задар, о. Олег Гірник, правдоподібно інкардинований до Мукачевської єпархії, о. Іван Гринишин, о. Петро
Дутка, о. Андрій Коргуник, о. Василь
Крень, о. Володимир Кубінський, о.
Ігор Сікора і о. Любомир Стурко.
Усіх священиків-українців галицького
походження на цій території було 83. #
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BOGATE AKTIVNOSTI LIPOVLJANSKIH „KARPATA“

Nije slučajno da je KPD ukrajinaca „Karpati“ iz Lipovljana u također ih redovito žele vidjeti u svojoj sredini. To je nadasve
protekloj godini bilo vrlo čest gost na stranicama Naše gazete. vrijedan kapital koji se stječe dugotrajnim samoprijegornim radom
Naime, nakon relativno umjerenih aktivnosti u prvom polugodištu, i zalaganjem generacija, a koji je potrebno svakodnevno njegovadonekle i reduciranih zbog bolnog gubitka svog vrlo aktivnog ti, jer u protivnom lako blijedi i nestaje.
člana i župnika o. Jaroslava Leščešena, te ljetne stanke u srpnju,
u drugom polugodištu društvo je u prosjeku imalo nastup svaki
tjedan, odnosno, kako je zabilježeno i na njihovoj web-stranici
www.karpati.hr, ukupno 20 nastupa i akcija. Po ovome su „Karpati“ vjerojatno najaktivnije ukrajinsko društvo u Hrvatskoj, a to
zaslužuje i poseban osvrt.
Ubrzo nakon osnutka (krajem 1992.) društvo je počelo razvijati sve intenzivniju aktivnost, te je već nakon nekoliko godina
radilo punim intenzitetnom. Okosnica rada je bila folklorna skupina, koja je, ovisno o stasanju generacija, varirala brojnošću te
mlađim i/ili starijim sastavom. Naknadno je formirana i mješovita
Izborom repertoara pjevačka skupina uveliča svaku svečanost
pjevačka skupina, čija je uzdanica i sada gospođa Marija Poljak,
Naravno, za ovakav veliki stvaralački i organizacijski opus neizostavni su brojni dogovori i planiranja, a pritom je različitost
mišljenja i stavova sasvim normalna, čak i poželjna. Pritom su
uobičajene i veće ili manje tenzije pri usuglašavanju. Upravo zato
je hvale vrijedno i umijeće prevladavanja ovakvih poteškoća i
održavanje zajedništva u radu. Šteta što odavanje društvenih
priznanja zaslužnim članovima nije prisutno u većoj mjeri, kao da
su kriteriji prestrogi. Sportski rečeno, možda bi trebalo „spustiti
letvicu“, jer to bi zacijelo dalo i novih i jačih stimulansa. Možda bi
se s dodatnim elanom mogli pokrenuti i drugi vidovi amaterizma,
na primjer kazalište. Naime, kazališnog amaterizma među UkraFolklorna sekcija je rado viđena na svim scenama
jincima u Hrvatskoj uopće nema, a „Karpati“ su društvo koje, zbog
koja ih prati na harmonici. Neko vrijeme je bio aktivan muški svoje strukture članstva i uhodane stalne aktivnosti, najvjerojatnije
A.P.
duet s vrlo kvalitetnim glasovima, a sada je u punom sjaju došao jedino može pokrenuti i ovaj vid amaterskog stvaralaštva.
do izražaja mlađi ženski duet. Ovisno o prigodi, angažira se i
literarna sekcija, ali ono što ne spada u sekcijski rad, a vrlo je
neophodno za uspjeh svake akcije i nastupa je logistika. U tome
se angažiraju brojni članovi društva svih naraštaja, a na određene pojedince se s pravom već unaprijed računa u nekim vidovima
podrške. U tome se prvenstveno misli na stalno održavanje plesnog i glazbenog repertoara, što zbog deficita kadrova i nije lako.
Nadalje, tu su oni tihi požrtvovni članovi koji, izvan svjetla pozornice i nagrade aplauzom, skrbe o rekvizitima i narodnim nošnjama, ili diskretno ulože trud za aranžiranje dvorane za određene
manifestacije, a pogotovo za kulinarije pri ugošćavanju sudionika.
Sve vrijeme svoga postojanja ovo društvo je imalo i zadržalo
samostalnost u kreiranju svojih programa, kako u amaterskom
stvaralaštvu, tako i na organizacijskom planu u pripremi zahtjevnijih manifestacija, kada se ugošćava veći broj drugih društava.
Time su „Karpati“ izgradili veliki ugled, te se brojne amaterske
Mladi literati
Duet Hoško / Poljak
suradničke udruge rado odazivaju na njihove manifestacije, a

СВЯТО СВ. МИКОЛАЯ В ЛИПОВЛЯНАХ
В українській грекокатолицькій церкві Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Липовлянях, в неділю 6 грудня 2009 р., на св. Миколая, наймолодшим парафіянам поділені принагідні
дарунки.
І тепер підтвердилося, що, домовившись, можливо краще полагодити
справі, так щоб всі були вдоволені.
Йдеться про те, що частина парафіян,
членів КПТУ «Карпати» мали на час
рушити в дорогу, щоб взяли участь в
програмі в с. Срачинець біля м. Вараждин. Щоб могли бути і на недільній літургії, з парохом домовились щоб відправа

Парох, о. В. Кринь з частиною діточок
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почала раніш як звичайно.
Після літургії, на радість наймолодших, від імені св. Миколая, о. Василь
Крень поділив принагідні, переважно
солодкі, дарунки. Те, що декотрі батьки спізнилися, бо не знали про посунений термін богослужіння, не пошкодило, щоб і їхні діточки дістали свій
дарунок.
Елементів театральності, які за цю
нагоду вже зазвичаєні, тут не було. На
запитання, о. Крень пояснив, що і без
такого церемоніалу діти радіють дарунками і зовсім добре уявляють духовне
значення добрих діл св. Миколая. #

PETI „DRAVSKI VALOVI“ U OSIJEKU

Mješoviti zbor društva-domaćina pod ravnanjem Ahnetke Timko, uz pratnju orkestra pod vodstvom Romana Matusa
U Osijeku je 06. prosinca 2009. KPD Rusina i Ukrajinaca
Osijeka organiziralo petu smotru zborova i pjevačkih skupina
Rusina i Ukrajinaca u RH, pod nazivom „Dravski valovi“.
Manifestaciju su sponzorirali Savjet za nacionalne manjine RH i
grad Osijek, na čiji je Dan ona i upriličena.
Nakon pozdrava Dubravke Rašljanin, predsjednice društvadomaćina, te pozdrava saborskog zastupnika nacionalnih manjina

Nazif Memedi

Krešimir Bubalo

Nazifa Memedija i osiječkog gradonačelnika Krešimira Bubala,
program je počeo zbor domaćina pjesmom Osijeku. Uz konferansu
Lele Đitko, uslijedio je nastup društava: KPD iz Vinkovaca,
„Karpata“ iz Lipovljana, „Osif Kosteljnik“ iz Vukovara, „Andrija Pelih“
iz Šumeća (debitiranje), te „Jakim Govlja“ iz Mikluševaca. Poseban
gost bilo je mađarsko KPD iz Luga i Kopačeva. Nakon programa i
poslužene večere, nastavljeno je ugodno druženje sudionika. #

Ukrajinska pjevačka skupina iz Lipovljana oduševila je publiku živahnim pjesmama

Mikluševačka rusinska ženska pjevačka skupina njeguje dojmljiv izvorni način pjevanja

D. Rašljanin

L. Đitko

У С Л А В О Н С Ь К О М У Б Р О ДІ Б У Л О В Е С Е Л О
т-ва «Україна» та танцюристи з Баня Луки. Потім, за розвагу і
танець грав домашній оркестр «Романс» і Іван Бачинський з
Нової Тополі (Боснія). Підчас балу гості могли розглянути і
виставку художньої секції т-ва. Для присутніх була підготовлена і багата лотерея та «рулет танець», а забава потривала
до пізньої ночи.

Маючи на увазі елементи економічної кризи, КПТ-во
«Україна» зі Славонського Броду, щоб уникнути проблему
можливого слабшого відгуку публіки про культурнорозважальний вечір (так званий «Бал»), вирішило його провести 27 листопада 2009 р., тобто скоріше свят Різдва й Нового року. Показалося правильним рішення забезпечити зал
все-такі менший як минулого року, бо і гостей було менше
(біля 125), так, що розпорядок столів, а також і простір для
танцю, були на приємну міру.

Атракційні танці гостей з Баня Луки

Хор т-ва «Україна» з диригентом Саньою Стичинською

Завдяки численним спонсорам та старанню організаторів,
бал фінансово закінчений без втрат, а то, разом з культурним
і розважним складом, забезпечує проведення цього гарного
звичаю і в майбутньому.

Згідно з давнішою домовою, цього року 11 фольклорних
танцюристів т-ва «Україна» були 21 листопада на забаві в
Бана Луці, а 14 танцюристів й керівників з банялуцького КПТУ
«Тарас Шевченко» загостили на бал у Броді. Цей обмін й
спілкування виявилися знаменними, тому що, крім того що
якісно збагатили програму, внесли й багато доброго настрою,
бо веселість молоді упливала і на всіх присутніх.
В програмі на початку вечора виступили соло співаки, хор

Спілкування молоді з двох самодіяльних товариств
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ПРО РІЗДВО Й РІЗДВЯНІ ЗВИЧАЇ
У приміщені Спілки німців Хорватії (в Загребі, вул. Палмо- відому коляду «Свята ніч, тиха ніч».
Для дев’ятьох діточок, з котрих декотрі і декламували, підтічева 20, І-ий поверх), 16 грудня ц.р. Українська громада м.
Загреб організувала передріздвяний духовно-культурний готовлені принагідні дарунки, якими вони дуже втішилися.
Всі традиційні страви котрі готують на Святий вечір, були
вечір. Хоч громада може цей простір користати лиш раз тижнево (середою о 19-тій годині), учасники зуміли підготувати приготовлені і для цієї нагоди, так, що після програми, під час
спілкування, присутні мали нагоду ними і смакувати. #
багату й різноманітну програму з доповідями та музикою.

Публіка була дуже вдоволена різноманітною програмою

У хоровому співі колядувати допомагали й наймолодші

Серед відвідувачів були священики, монахині, богослови,
викладачі й студенти кафедри української мови й літератури
та інші, а окремий гість була пані Ольга Рось – аташе Посольства України в Республіці Хорватія.
На початку програми Адріана Томків, ЧСВВ, натхненно
оповіла про духовне значення Різдвяних свят, а Маруся Юриста докладно розповіла про українські звичаї на Святий вечір
з акцентом на кулінарію, тлумачачи і символіку поодиноких
страв.
У супроводі фортепіано вокальна група відспівала «букетик» коляд, а в тім допомагали і наймолодші. Сестрички Канюги, як дует скрипок, милозвучно відіграли міжнародно

Адріана Томків ЧСВВ

„Dobra večer, dobri ljudi“ u izvođenju svih sudionika programa

Маруся Юриста

Pjevačka skupina „Karpata“ uz pratnju Marije Poljak na harmonici

Udruga žena „Preslica“ iz Sračinca i ove je godine, 12. ugođaj, a na kraju programa gostima su dodijeljeni pokloni i
prosinca, po četvrti put, organizirala božićni sajam s raznovrsnim zahvalnice. U toj prigodi nazočne su pozdravili i načelnici
programom. Tijekom dana, u mjesnom Domu kulture bili su Sračinca – Božidar Novoselec i Lipovljana – Mario Ribar. #
postavljeni štandovi s proizvodima iz domaće radinosti tog kraja:
med, medarski i medičarski proizvodi, suveniri, ukrasni i uporabni
predmeti, tkanice, vez i čipka, predmeti od komušine i sl.
Po riječima predsjednice „Preslice“ Miko Stanke, Lipovljanci
su pozvani u uzvratni posjet, kojem su se za večernji koncert
odazvali: KUD „Lipa“, mješoviti zbor „Lira“, „Česka beseda“,
Matica Slovaka – Lipovljani i KPD Ukrajinaca „Karpati“. Gosti su
se predstavili nadasve kvalitetnim, raznovrsnim, bogatim i
umješno aranžiranim programom, tako da je teško naći bolji način
kako se Lipovljani i Lipovljanci mogu predstaviti. U drugoj polovini
Štand Lipovljanaca
Folklorne plesačice „Karpata“
programa, zbog božićnih pjesama, prevladavao je svečarski

Lirski svečarski božićni ugođaj na sceni

Publika je bila oduševljena nesvakidašnjim programom
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IZLOŽBA SLIKA
ŽANE ERDELJI

ZAGREBAČKO SVJETLO BOŽIĆA

U zagrebačkom muzeju „Mimara“, 20. prosinHrvatsko-ukrajinsko društvo organizira- ca o.g., svečano je otvorena izložba pod nazivom
lo je u klupskim prostorijama INE u Zagre- „Svjetlo Božića“ – Božić u djelima hrvatskih likovbu, Gajeva 46, prodajnu izložbu ukrajinske nih umjetnika, a trajat će do 06. siječnja 2010. god.
Na izložbi, čiji je inicijator liječnik, prof. dr.sc.
akademske slikarice Žane Erdelji, koja od
Ante Bilić, strastveni kolekcionar umjetnina, na
božićne teme izložene su 43 slike i skulpture 28
umjetnika. Time je ova tema reprezentativno obuhvaćena, kako tematikom tako i stilovima, te kao
takva aktualizira i duhovnost Božića.
U prigodnom uvodnom izlaganju, dr. fra Mirko
Jozić je govorio o izazovima predstavljanja duhovnosti Božića u kršćanskoj umjetnosti, a prof.
Stanko Špoljarić je na sličnu temu govorio u konŽana Erdelji

koja sada živi i radi u Zagrebu.
Gazeta je već pisala o njenoj nedavnoj animalističkoj izložbi u Zagrebu, iz opusa „Galop“. Treba spomenuti da je ove godine zaokružila
još jedan opus pod nazivom „Anđeli“, tako da je tome bliska i njena
slika „Navještanje“, koja je uvrštena
u postav spomenute izložbe u muzeju „Mimara“, čime se mlada umjetnica našla uz eminentne umjetnike iz
Hrvatske. (Na naslovnici ovog broja
je Olena Sokolovska u svom atelijeru, a iza je njena slika anđela.) #

Dr. Franjo Gregurić

1997. godine živi i radi u Vinkovcima. Izložba je izazvala popriličan interes, tako da
je na njenom otvorenju, 14. prosinca 2009.
god., bio odličan odaziv građanstva.
Ukratko o životopisu ove umjetnice, koja je likovnu akademiju završila u Kijevu,
govorio je Slavko Burda, naglasivši da su
njene slikarske tehnike ulje, pastel, akvarel
Olena Sokolovska uz svoju sliku „Navještenje“,
2009., ulje na platnu, 65x90 cm

Slavko Burda i tajnik Hrvatsko-ukrajinskog
društva mr. Miroslav Kirinčić

Sopranistice Tajana Seder
i Ljerka Vladović

tekstu hrvatske umjetnosti.
Uz svu izuzetnost ovog kulturnog događaja,
on kao vijest vjerojatno ne bi bio uvršten u Našu
gazetu zbog njenog specifičnog profila. U tome
su dvije dodirne točke. Prva je ta, što je u glazbenom dijelu programa uz druge umjetnike, i kao
čelistica i kao sopran nastupila Tajana Seder –
dugogodišnji član nekadašnjeg zagrebačkog
ukrajinskog ansambla „Kobzar“, a koja i danas,
zajedno sa suprugom Jonatanom Zaluckim (čelist) i pijanisticom Draganom Petravić rado nastupi pred zagrebačkim Ukrajincima. Kao druga
tematska spona s ovom izložbom je sudjelovanje Josip Poljan – „Božićna radost anukrajinske akademske slikarice Olene Sokolovski, đela“, 2003., terakota 23x24x6,5 cm

i tempera. Spomenuo je i njene brojne
samostalne izložbe u Vinkovcima, Zagrebu, Rijeci, Slavonskom Brodu, Osijeku i niz
drugih gradova u Hrvatskoj, a također i u
inozemstvu. Naravno, tu je i popriličan broj
skupnih izložaba. Potom je o slikarstvu
Žane Erdelji i njenom specifičnom pristupu Блаженка Хорват:
raznovrsnim temama, g-din Burda pročitao
- памятки и спознаня vrlo pohvalnu kritiku prof. Blaženke Vojvodić iz Osijeka.
Видаватель: Союз Русинох и Українцох Републики Горватскей, в Вуковаре
Otvarajući izložbu, predsjednik Hrvats- 2009.р.; Редактор: Вера Павлович; Тираж: 400 прикладнїки; 108 стор.; илустрована.
ko-ukrajinskog društva dr. Franjo Gregurić,
Така судьба Руснакова
ne prikrivajući oduševljenje, iznio je i vlastite lijepe dojmove s ove izložbe. #
Авторка Блаженка Хорват ше по перши раз
нашла пред спокусу кнїжовного формованя власних
здогадованьох на найвчаснєйше дзецинство, на
своїх родичох й нєзвичайни простори.
(…….)
О Осифови Костелникови, школованому правнїкови хторого тедишня держава Кральовина
Югославия як службенїка послала на службованє до
босанских касабох же би там вєдно зоз свою
фамелию жил й докончел започату аграрну
реформу, знаме же през свойо 33 роки краткого
живота написал значне число дїлох на руским,
мацеринским язику, а найзначнєйши деталї о
живоце того велького чловека дознаваме праве зоз
Žana Erdelji: Salaš pod snijegom
пирка Блаженки Хорват. (З рецензиї Вери Павлович)
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У НОРВЕГІЇ ЗАРОДЖУЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ
Ще донедавна українців, які мешкають у Норвегії, можна Українці зі східної України практично не бачили Вертепу...
було порахувати на пальцях. Справді, зі старої еміграції Але приходять і підтримують нас. Підтримують нас і норвезькі
залишилося зовсім мало. Але багато їх там і не було. Але чоловіки, які приходять зі своїми дружинами. Приємно зазнанаш народ такий, що добереться куди завгодно, хоч на край чити, що більшість дітей зі змішаних родин, крім норвезької,
світу. Якщо не можуть реалізувати себе на Батьківщині, розмовляють також українською мовою. До речі, вже більше
то хоч у чужому світі збережуть свою ідентичність, що не трьох років активно діє Українська недільна школа для дошкіпризведе до зникнення нації. У жовтні цього року минуло 5 льнят. Раніше проводили заняття у мене вдома (мені місце
років з часу створення Української громади у Норвегії. Про дозволяло), а тепер дожилися і винаймаємо гарне приміщенте, як з’явилися українці у Норвегії, як їм там живеться, чим ня у центрі Осло. Бачимо, що є люди, для яких важливо, щоб
займаються і яка в них перспектива – в інтерв’ю з голо- їх діти чули і розвивали українську мову, а зробити це досить
вою Громади Наталею Равн-Kрістенсен.
часто є складно. Є багато дітей, до яких мами розмовляють
українською, але діти відпові– Яка доля занесла наших
дають лише норвезькою. Дитячі
співвітчизників до Норвегії?
заняття дуже важливі, бо це
– Є кілька категорій прибутєдине місце для дітей, де вони
тя українців до Норвегії. Перша.
бачать, що існують інші діти, які
Наші дівчата повиходили заміж
розмовляють українською.
за норвежців. Ще 10-15 років
–Наталю, а Ви співаєте
тому українців у Норвегії майже
українських пісень? Маєте
не було. Ну, може, зі старої
співочі колективи чи, може,
генерації, але то кілька людей.
плануєте створити?
Вони своєї громади не мали,
– У нас є багато своїх музихоча намагалися створити, але
чних талантів. До приїзду Олега
не було достатньої кількості
Скрипки цього року, який відбулюдей. Всі, хто є зараз – це вже
вся в клубі “Космополіт” в Осло
нова генерація. Є ще друга
у нас було створено групу “Вокатегорія українців у Норвегії.
дограй”, яка розвеселяла майЦе програма Au Pair: дівчата з
же 4 сотні людей на українських
України працюють у Норвегії
два роки, а тоді повертаються Козаки з України на чайці біля півострова Бюгдой, Осло Вечорницях. Взагалі ми й самі
співаємо на усіх наших святах.
додому, але не всі. Дехто з них
Святкування 5-річчя нашої Громади було найяскравішим
теж виходить заміж або залишається на навчання. І третя
категорія – наші студенти. Їх тут дуже багато. Зараз, між ін- прикладом “українізації норве жців”. Норвезький хор “Харесшим, не так складно виграти якийсь гранд і навчатися у Нор- туа” відкривав наш вечір українськими піснями.
вегії. Є також люди, які приїхали сюди на працю. Зокрема в
– Як справи видавничі: газети, журнали, книги?
університетах є наші викладачі, які творять норвезьку науку…
– Ми нічого не хочемо видавати, бо країна у нас велика.
Є, звичайно, і чорноробочі, але їх небагато. Зараз, може, й
Зв’язуватись
з папером – це нереально. Маємо Інтернет –
більше, адже кількість українців у Норвегії щороку збільшусторінку
(www.ukrainsk.no)
і хочемо, щоб туди заходили..
ється. Але я не рахую Шпіцберген, бо то на далекій півночі і
– Ваша громада співпрацює з українськими громадами
туди не треба візи. Там дуже багато наших співвітчизників.
інших країн?
Це, переважно, нафтовики, а живуть вони там своїм життям.
Українська громада в Норвегії є членом Світового
– Як називається ваша організація? Коли вона була
Kонгресу українців. Від них постійно отримуємо інформацію
створена?
– Називається “Українська громада в Норвегії”. Створили про українські події у світі. Спілкуємося з українськими громаїї третього жовтня 2004 року. Саме тоді відбувся Великий збір дами Швеції та Фінляндії, але це більше особисті стосунки,
і цей день вважається днем заснування громади. Хоча до того ніж якась активна співпраця громад.
– А окремої жіночої організації у Норвегії нема?
ми дуже довго збиралися, готували документи, вирішували як
це все організувати.
– Організації немає i зараз це неактуально, бо вся наша
Громада – це переважно жінки. Не хочеться позбутися тих
–Як часто ви зустрічаєтесь?
– Дотепер ми проводили доволі багато заходів. Але на небагатьох чоловіків, які до нас приходять.
– Чи виникають непорозуміння в тому, що Ви, Натаостанніх зборах вирішили, що мабуть забагато, бо коли часто
приходить від нас смс-повідомлення чи електронний лист із лю, українка, а Ваш чоловік – данець?
запрошенням на якийсь захід, то скоро це може сприйматися
– Перевага є в тому, що ми живемо у Норвегії. Якби жили
як спам... Святкуємо і релігійні, і державні свята: Різдво, Ве- у Данії, то чоловік, очевидно, хотів би, щоб я більше інтегруликдень, День Конституції, День незалежності, Святого Мико- валась у данське суспільство. Mою активну участь в українсьлая тощо. Важливо те, що в нас досить молода громада. кому громадському житті чоловік оцінює позитивно. Майже
Якщо порівняти з громадами в інших країнах, то всюди пере- мимоволі цього він почав розуміти українську мову, позаяк
важає старшa генерація, а в нас – молодь, в середньому 25 – оточений нею щоденно. Уже звик, що наша домівка постійно
30 років. І знову ж таки хочу повторити, що в нас не діляться повна українцями. Жартуючи, називає наше помешкання
на “східняків” і “західняків”. Безперечно, може прийти до нас ”Hotel Ravn-Christensen”.
людина зі східної України, наприклад, у Великодню (Страсну)
– Чи відчуваєте ностальгію за рідною домівкою?
п’ятницю і сказати “давайте, будемо співати” або пропонують
– Нема часу. У нас стільки різних планів та роботи, що й
готувати м’ясну страву на Святу вечерю. Вони не обізнані з
тими традиціями, з якими виросли українці із західних облас- хвильки вільної немає.
З Наталею Равн-Kрістенсен
тей, але якщо ми пояснимо, що у Великодню п’ятницю співати
розмовляв Юрій Атаманюк
не можна, то вони слухаються нас і добре це розуміють.
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IN MEMORIAM o. FELIKS BILENJKIJ

IN MEMORIAM o. ФЕЛІКС БІЛЕНЬКИЙ

(1913. - 2009.)

(1913. - 2009.)

U srijedu, 9. prosinca 2009., u 97. godini života i 71. godini
В середу, 9 грудня 2009 р., на 97-му році життя і 71-му році
svećeništva, preminuo je umirovljeni svećenik Križevačke eparhi- священства, помер о. Фелікс Біленький (в пенсії), священик
je Feliks Bilenjkij. Ispraćaj njegovih zemnih ostataka bio je na Крижевецької єпархії. Обряд похорону над його тілом відправzagrebačkom Mirogoju, u krematoriju, u utorak 15. prosinca. лений 15 грудня в загребському крематорію на Мірогою. Разом з
Obred sprovoda vodio je i posmrtno slovo zborio križevački bis- численними священиками Крижевецької єпархії обряд похорону
kup Nikola Kekić uz asistenciju više svećenika Križevačke eparhi- відправив і посмертне слово сказав крижевецький владика Ниje. Zaupokojna sveta liturgija služila se poslije sprovoda u grkoka- кола Кекіч. Заупокійна св. літургія служена після похорону в гкт.
toličkoj župnoj i konkatedralnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda na Gor- парафіяльній і конкатедральній церкві свв. Кирила і Методія в
njem gradu.
загребській частині Ґорні ґрад.
Pokojni svećenik Feliks rodio se 1. lisПокійний о. Фелікс народився 1 жовтtopada 1913. u Prnjavoru, gdje je kršten i
ня 1913 р. в Прняворі, де і хрещений та
miropomazan. Roditelju mu bijahu Andrija i
миропомазаний. Його батьки були Андрій
Stefanija rođ. Jurista. Po narodnosti bio je
і Стефанія родж. Юриста. За національUkrajinac. Osnovnu školu završio je u
ністю був українець. Основну школу заPrnjavoru, gimnaziju u Zagrebu kao pitoкінчив в Прняворі, гімназію в Загребі, як
mac Grkokatoličkoga sjemeništa, a teološвихованець грекокатолицької семінарії, а
ke nauke u Zagrebu i Lavovu. Oženio se 2.
богословію в Загребі й Львові. Одружився
srpnja 1938. sa Slavom rođ. Bojko. U toj
2 липня 1938 р. зі Славою родж. Бойко. В
svećeničkoj obitelji rodiše se: Ljubomir,
тому подружжю народилися: Любомир,
Lidija i Vladimir u Pećnom, te Nada u DišЛідія і Володимир в с. Печно, та Нада в с.
niku. Niže redove primio je 1936., podđaДішнік. Нижчі чині отримав 1936 р., піддиkonat 3. rujna 1938., đakonat 4. rujna. Za
яконство 3 вересня 1938 р., дияконство 4
svećenika ga je 18. rujna iste godine rukoвересня, а 18 вересня на священика
položio križevački biskup Dionizije Njaradi.
висвятив його крижевецький владика
Njegove službe u Križevačkoj eparhiji bile
Діонізій Няраді. В Крижевецькій єпархії
su: upravitelj župe Pećno u Žumberku (6.
служив як: керуючий парохією Печно в
listopada 1938. - 1942.), upravitelj prelazЖумберку (6 жовтня 1938 – 1932 рр.),
ničke župe Plavšinac - Bolfan (10. kolovoкеруючий перехідною парохією Плавшіza 1942. - 1945.), župnik u Dišniku (22.
нац–Болфан (10 серпня 1942 – 1945 рр.),
listopada 1945. - 1951.), župnik u Lišnji
парох в Дішніку (22 жовтня 1945 – 1951
о. Фелікс Біленький
(1951. - 1961.), župnik u Novom Vrbasu
рр.) , парох в с. Лішня (1051 – 1961 рр.),
o. Feliks Bilenjkij
(1961. - 1980.), župnik u Lipovljanima
парох в Новому Вербасі (1961 – 1980
(1980. - 1987.), nekoliko godina upravitelj
рр.), парох в Липовлянах (1980 – 1987
(1913. – 2009.)
ukrajinske misije u Belgiji.
рр.) та декілька років керуючий українсь
Kao mladi svećenik u Pećnom doživio je strahote II. svjetskog кою місією в Бельгії.
rata. U tom dijelu Žumberka pojavili su se partizani koji su ga
Як молодий священик в с. Печно, дожив страхи ІІ світової
jedne noći 1942. na očigled supruge i troje nejake dječice, s još війни. В тій частині Жумберку з’явилися партизани, котрі його
nekim župljanima, odveli u šumu na ispitivanje pod sumnjom da одної ночі 1942 р., перед очами його жінки і трьох слабких дітей,
kontaktira s ustašama. Supruga, ne znajući da će joj se muž разом з декількома парохіянами відвели в ліс на переслідування
ikada više vratiti, na brzinu je pokupila djecu i najnužnije stvari i під звинуваченням за контакти з усташами. Дружина, не знаючи
spustila se na sjemenišno imanje u Pribić. U partizanskom zato- чи він ще коли-небудь вернеться, швидко зібрала дітей, взяла
čenju župnik Feliks žarko se molio Majci Božjoj Pećanskoj da mu основні речі і пішла в семінарію в Прібіч. В партизанському
spasi život. O tome je nama mlađim svećenicima više puta govo- ув’язненні о. Фелікс, за рятунок, молився до Матінки Божої Пеrio. Na tom ispitivanju dokazao je da su ga nevinoga odveli. Vid- чанської. Нам, молодшим священикам, про те не раз оповідав.
jevši da je za njega i obitelj u takvim okolnostima po život opasno На тому випитуванню він доказав, що невинний. Уявивши, що
ostati u Pećnom, s obitelji se povukao u Križevce. Dodajmo ovo- для нього й сім’ї у Печному небезпечно, перейшли жити в Криme da je boraveći u Pećnom doživio i to da su ga jednom i ustaše жевці. Треба згадати і те, що в Печному дожив, що його усташі
uhitili i pritvorili u Jaski pod optužbom da kontaktira s partizanima. заарештували і ув’язнили в Ясці, звинувачуючи його за контакти
I odanle se nekako izvukao zahvaljujući nekom uglednom Žum- з партизанами. Звільнений завдяки одному видному панові з
berčanu koji je svjedočio za njega da je časni čovjek i svećenik. Жумберку, котрий свідчив, що він є чесна людина й священик.
Vladika Šimrak povjerio mu je upravu prelazničke župe Plavšinac- Владика Шімрак довірив йому керувати перехідною парохією
Bolfan, gdje se sav posvetio tim ljudima štiteći ih od progona Плавшінац-Болфан, де він завзято боровся за захист тих людей
kojima su od ustaških vlasti bili izloženi i zauzimajući se za uhiće- від переслідування усташкої власті і клопотався за ув’язнених.
ne. Dok je bio na toj službi križevački mu je vladika 19. srpnja Під час тої служби, владика крижевецький 19 липня 1943 р.
1943. dodijelio odlikovanje počasnog prisjednika Duhovnog stola дозначив йому орден почесного члена Духовного столу з праs pravom nošenja crvenog pojasa. Prekaljen službama u teškim вом ношення червоного пояса. Загартований службами в приprilikama II. svjetskog rata i poraću, on se od 1951. vraća svom крому часі ІІ світової війни і після, 1951 р. він вертається щоб
ukrajinskom narodu da njemu služi. Bog mu je podario zdravu служити своєму українському народові. Бог подарував йому
pamet i dobro zdravlje te je i u starijim godinama bio pastir stadu яскравий розум і міцне здоров’я, так що в старшому віці був
u Belgiji. Zadnje je godine života provodio u krugu svoje kćeri душпастир віруючим у Бельгії. Останні свої роки прожив в сімї
Lidije i zeta Vasilija u Zagrebu. Nedjeljama i blagdanima dolazio своєї дочки Лідії й зятя Василія в Загребі. Неділею й святом
bi služiti liturgiju u našu crkvu na Gornjem gradu. I tako sve dok приходив служити літургію в нашій церкві в загребській частині
ga vid nije u potpunosti napustio. Požrtvovno i s puno ljubavi radio Ґорні ґрад. Приходив все поки зовсім не втратив зір. Пожертовje na svim parcelama Božjega vinograda i zato će na nebesima но й з багато любові працював на всіх ділянках Божого виногprimiti vijenac slave.
раду і за те на небесах отримає вінок слави.
Вічная пам'ять, отче Феліксе!
Vičnaja pamjat, oče Felikse!
Кир Никола Кекіч
Kir Nikola Kekić
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ФОТОРЕПОРТАЖ З ПОХОРОНУ О. ФЕЛІКСА БІЛЕНЬКОГО
Отець Фелікс Біленький (1913-2009 рр.) помер 9 грудня, а
обряд похорону відбувся в загребському крематорію 15
грудня цього року. Разом з 13-ми священиками обряд служив
владика крижевецький Никола Кекіч, котрий принагідно про-

читав про важкий але славний життєвий шлях покійного о.
Фелікса. По заповіті покійного, цей обряд почав репродукцією
хорового виконання пісні «Чуєш брате мій», а на той самий
спосіб закінчив «Отченашем» і «Заповітом» Т.Шевченка. #

З владикою Николою Кекічем, в обряді похорону взяли участь численні священики з Хорватії, Словенії та Боснії

Кір Никола Кекіч

Сім’я й рідня покійного отця Фелікса Біленького

Обрядний спів вели богослови

Приятелі, знайомі й парафіяни прийшли на похорон із глибокою пошаною

Tiskanje mjesečnika «Naša gazeta» ostvaruje se financijskom potporom Savjeta za nacionalne manjine RH
За опубліковані статті платиться гонорар
Objavljeni članci se honoriraju
I
M
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E
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M

Izdavač:
Društvo za ukrajinsku kulturu
Товариство української культури
Zagreb , Domagojeva 11 , CROATIA
Poslovni rn.: Privredna banka Zagreb
2340009–1110045869

Naša gazeta
izlazi 10 puta godišnje kao mjesečnik
sa stankom u srpnju i kolovozu
Glavni i tehnički urednik:
Aleksa Pavlešin
E – mail : aleksa.pavlesin@zg.t-com.hr
duk@zg.t-com.hr

Publiciranje autorskih članaka ili citiranje drugih izvora ne znači
ujedno da redakcija „Naše gazete“ i dijeli izložene stavove i mišljenja, niti jamči istinitost tuđih navoda.

Prijelom i dizajn: A.Pavlešin
Fotolit: Astroida d.o.o.
Tisak: FILEDATA d.o.o.
U Zagrebu, 30.12.2009.
Naklada: 350 primjeraka
Tel. Društva i uredništva:
01 / 4635-884

Публікування авторських статей або цитування інших джерел
не означає, що редакція «Нашої газети» поділяє ті самі твердження й думки, або гарантує точність чужих наведень.
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