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Chronológia života 
o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM - gréckokatolícky kňaz a bazilián 
(o. Йосафат Володимир Тимкович, ЧСВВ) 
 
1964 – narodenie v Košiciach, Československá socialistická republika 
1970-1972 – prvé dva ročníky Základná škola na Marxovej ulici v Košiciach 
(dnes Masarykova ulica) 
1972-1974 – dva ročníky jazyková Základná škola na Kováčskej ulici v Ko-
šiciach 
1974-1978 – a ďalšie štyri ročníky jazyková Základná škola Rudohorské ná-
mestie 2 v Košiciach (v r. 1974 bola jazyková škola premiestnená z Kováč-
skej ul. na Rudohorské nám.). Dnes sa volá námestie Ladislava 
Novomestského. 

1978-1982 – Gymnázium v Moldave nad Bodvou ukončené maturitou 
1982-1987 – Vysoká škola veterinárska v Košiciach 
(dnes univerzita) 
1987 – (júl) emigrácia do Talianska tesne pred obdrža-
ním titulu Doktor veterinárnej medicíny (MVDr.) 
1987-1989 – dvojročné bakalárske štúdium filozofie na 
Pápežskej univerzite sv. Tomáša Aqvinského (Angeli-
cum) v Ríme (Taliansko) ukončené titulom PhBc. 
1988 – (jún) vstup k baziliánom v Ríme, Taliansko 

1989 – politický azyl v Taliansku a obdržanie cestovného pasu Ženevskej konvencie pre 
politických utečencov 
1989-1990 – jednoročný baziliánsky noviciát v Monastyre sv. Jozafáta v Glen Cove, NY, USA 
1990-1993 – trojročné bakalárske štúdium teológie na Pápežskej univerzite sv. Tomáša A-
qvinského (Angelicum) v Ríme (Taliansko) ukončené titulom ThBc. 
1993 – (júl-august) večné sľuby v baziliánskom Ráde a vysvätenie na diakona 
a kňaza v Prešovskom baziliánskom monastyre na Slovensku prešovským 
sídelným episkopom Kyr Jánom Hirkom 
1993-1995 – dvojročné špecializované štúdium cirkevného práva na Pontifi-
cio Istituto Orientale Pápežskej gregoriánskej univerzity v Ríme (Taliansko) 
ukončené titulom ICLic. 
1995-1997 – (jún 1995 – január 1997) správca gr. kat. farnosti Kremná 
(Krempach), okr. Stará Ľubovňa (Slovensko), s pobytom od júna 1995 do mája 1996 na gr. 
kat. fare v Kamienke a starostlivosťou o tamojšiu farnosť a od mája 1996 do januára 1997 
s pobytom na gr. kat. fare v Litmanovej, okr. Stará Ľubovňa 
1995 – publikovanie knihy Letopis Krásnobrodského monastiera alebo kúsok zo slávnych de-
jín gréckokatolíkov na Slovensku (126 str.) 
1995-1999 – šéfredaktor baziliánskeho mesačníka Blahovistnik a polročníka Krásnobrodský 
zborník 
1996-2000 – protokonzultor baziliánskej Provincie sv. Cyrila a Metoda, zástupca a admonitor 
protoihumena (druhá najvyššia funkcia medzi baziliánmi na Slovensku) 
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1997 – od januára 1997 do septembra 1997 správca gr. kat. farnosti Krásny Brod s filiálkou 
Rokytovce (okr. Medzilaborce) a excurrendo správca gr. kat. farnosti Miková s filiálkou Malá 
Poľana (okr. Stropkov) bývajúci na gr. kat. fare v Krásnom Brode 
1997-2000 – ihumen Trebišovského baziliánskeho monastyra, Slovensko a magister bazilián-
skeho noviciátu 
1997-2003 – (november 1997 – január 2003) bez akéhokoľvek platu, ktorý sa ináč za podob-
ných okolností automaticky udeľoval každému funkčnému kňazovi či mníchovi zo štátneho 
rozpočtu (v rokoch 1997-2000 to bola zanedbaná povinnosť protoihumena-provinciála bazi-
liánov (o. M.M. Bilančíka, OSBM) požiadať košického episkopa M. Chautura, CsSR, o plat 
a v rokoch 2000-2003 to spôsobil urazený prešovský gr. kat. episkop Ján Hirka a nepožiadanie 
o plat protoihumenov o. P.Š. Jacoša, OSBM a o. P.P. Haľka, OSBM) 
 – zároveň bez akéhokoľvek sociálneho, tj. dôchodkového poistenia z dôvodu zanedba-
nia nahlasovacej povinnosti protoihumena baziliánov (Bilančík, neskoršie Jacoš a Haľko) v 
sociálnej poisťovni (dôchodkové poistenie by vtedy mníchom bezplatne hradil štát) 
2000-2003 – ihumen Prešovského baziliánskeho monastyra Vajanského 31, Slovensko 
2003-2004 – (január 2003 – júl 2004) – na rok a šesť mesiacov pridelený najnižší kaplánsky 
plat zo štátneho rozpočtu len vďaka intervencii apoštolského nuncia arcibiskupa H. 
Nowackého u novomenovaného prešovského sídelného episkopa Jána Babjaka, SJ 
2003 – (november) neúspešný pokus o vylúčenie oboch oo. Timkovičovcov od baziliánov na 
krásnobrodskej provinčnej kapitule naprogramovaný brazílskym protoarchimandritom D. Ľa-
chovičom, OSBM, sídliacim v Ríme, ktorý chcel urobiť cez o. E. A. Dohnala, OSBM, refor-
mu-deformu baziliánov na celom svete na charizmatický spôsob a Timkovičovci mu boli pre-
kážkou 
2003-2008 – pôsobenie v Prešovskom baziliánskom monastyre Vajanského 31, Slovensko 
2004 – (marec-máj) anglicky dávané ľudové misie medzi ukrajinskými gréckokatolíkmi far-
ností Skaro a Lamont v okolí Edmontonu, Alberta, Kanada 

– publikované tri knihy:  
1.) (február 2004) Letopis Bukovského monastyra (Bukovej Hory) a historické zmienky 

o iných baziliánskych monastyroch na východnom Slovensku (304 str.) 
2.) (február 2004) Zlatoústy – najväčší kazateľ v dejinách Cirkvi (47 str.) 
3.) (jún 2004) Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie) (954 str.) 

– (koniec júla 2004) odobratý kaplánsky plat 
ako trest za vydanie historickej knihy Dejiny 
gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. sto-
ročie) 

– začal sa proces vylúčenia z baziliánskeho 
Rádu ako trest za vydanie knihy Dejiny 
gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. sto-
ročie) 
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2004-2008 – (júl 2004 – august 2008) bez akéhokoľvek platu zo štátneho 
rozpočtu a bez sociálneho (dôchodkového) poistenia, lebo opäť 
protoihumen baziliánov (tentoraz o. V.J. Sedláček, OSBM) nesplnil 
svoju nahlasovaciu povinnosť na sociálnej poisťovni 
2006 – publikovaná kniha na Ukrajine v Užhorode (reálne bola vytlače-
ná až v máji 2007): Rusíni na Slovensku v cirkevných dokumentoch, 1. 
diel (638 str.) 
2008 – (august) násilný odchod (pozor!, nie vylúčenie, ale vyhnanie bez aké-
hokoľvek platného cirkevného dekrétu doslovne na ulicu) z Baziliánskeho 
monastyra Vajanského 31, Prešov na základe rozsudku Okresného súdu 
v Prešove 
2008- do súčasnosti – mimo pastorácie v Košiciach, evidovaný na úrade 

práce ako nezamestnaný s nulovou (0) mesačnou dávkou v hmotnej núdzi – miestny košický 
gr. kat. episkop (M. Chautur, CsSR) má zakázané z Vatikánu prijať Timkoviča do pastorácie 
2009 – publikovaná kniha: Dejiny baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. storočia po 
súčasnosť (585 str.) 
 
Trvalý pobyt v rozličných krajinách sveta: 
1964-1987 – Československá socialistická republika 
(ČSSR) 
1987-1989 – (dva roky) Talianská republika 
1989-1990 – (jeden rok) Spojené štáty americké (USA) 
1990-1995 – (päť rokov) Talianská republika 
1995- do súčasnosti – Slovenská republika (SR) 
 
Aktívne ovláda jazyky: slovenský, rusínsky, taliansky, an-
glicky, ukrajinsky. 
Pasívne ovláda: staroslovančinu, všetky slovanské jazyky. 
Dobre sa orientuje v: latinčine a gréčtine. 
 
Za celý svoj život publikoval v rozličných časopisoch 470 článkov, 6 kníh a 341 dokumen-
tárnych filmov na www.youtube.com . Na youtube má Timkovič vlastný kanál pod názvom 
Vladimir Timkovic so 4500 odberateľmi. Publikoval tam filmy nielen s náboženskou 
tématikou, ale aj veľmi populárny seriál o kynológii, liečivých rastlinách a o Košiciach Starom 
meste. 
Medzi inými je z dielne Timkoviča na www.youtube.com publikovaný aj veľmi významný 
životopisný dokumentárny film z r. 2016: Likvidácia historika o. J.V. Timkoviča, OSBM, Vla-
dimiRusa de juxta Hornad (46 minútový). Podľa vlastných slov autora filmu, Timkoviča, tento 
film urobil preto, aby už nikdy nikomu nemusel osobne vysvetľovať, čo a ako sa s ním dialo a 
aby prípadných záujemcov odkázal práve na tento film. 
V r. 2020 publikoval na tom istom youtube aj cenný historický dokumentárny film: Baziliáni 
a studiti, ich dejiny v skratke (1 hodina a 10 minút), kde pojednáva o skoro 2000 ročných deji-
nách baziliánov a teda aj gréckokatolíkov na území Uhorska. 

zdroj:   www.spravy.narod.ru  
29. január 2023, Košice, Slovakia 
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