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Príbehy Timkoviča z Ríma i Slovenska 
z rokov 1990-1995 

pracovná verzia z pripravovanej knihy: Jozafát V. Timkovič, OSBM, Spomienky emigranta 
opravená verzia 1.01 

Chudobný ako kostolná myš; päť rokov hlavným bibliotekárom i lekárom 
v Generálnej kúrii baziliánov v Ríme; zlodeji pomohli baziliánskej knižnici 
v Ríme; Ukrajinci z Ukrajiny osierali záchody v Ríme; prenasledovaný na 
Slovensku nie od eštebákov ale od baziliánov; letné prázdniny v pekelných 

podmienkach Vyšného Orlíka alebo v pozemskej Kamienke; poučenia do života 
od troch Brazílčanov; rímsky incident s jezuitom Babjakom – budúcim 

arcibiskupom; ovčie kiahne liečené zázračným liekom Indiánov z Brazílie; 
počítačová gramotnosť ako jedného z prvých baziliánov na svete; prorocký 

rozhovor s historikom Pekarom a publikovanie prvej historickej knihy. 
 
1990-1995 – bakalárske štúdium teológie na pápežskej Univerzite sv. 
Tomáša Akvinského (Angelicum) a licenciátne štúdium kánonického 
práva na Pontificio Istituto Orientale pápežskej Gregoriánskej uni-
verzity v Ríme 
 V Generálnom dome otcov baziliánov na Via San Giosafat 8, Aventino, Ro-
ma, Italia, kde Jozafát Vladimír Timkovič opäť býval podobne ako aj ostatní bazilián-
ski študenti, ho čakal jeho o päť rokov starší rodný brat Gorazd Andrej Timkovič, 
OSBM (1959). Aj tento emigroval do Talianska, avšak o rok a pol pozdešie a už ako 
redemptorista krátko pred večnými sľubmi. Mladší Timkovič emigroval v júli 1987, 
starší v januári 1989. Starší Timkovič po roku a pol pobytu v Taliansku u redempto-
ristov, na výslovné želanie a príkaz svojho generálneho predstaveného redemptoristov 
Španiela o. Juana Manuel Lasso de la Vega y Miranda, CSsR (1936) prešiel od re-
demptoristov do najstaršieho rádu na svete – do Rádu sv. Bazila Veľkého. 
 Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM, sa tešil, že "konečne jeho brat dostal ro-
zum" a prešiel od latinských redemptoristov ku gréckokatolíckym-byzantským bazi-
liánom. Protoihumen Č eskoslovenskej provincie baziliánov o. Marián J. Potáš, 
OSBM, svojho času často hovorieval, že ak niekto poriadne zatrasie hociakým Če -
chom, vždy z neho skôr či neskôr vypadne «majster Ján Hus». Podobne je to aj s la-
tinskými rehoľami, ktoré v 20. storočí začali s požehnaním pápeža rímskeho vytvárať 
svoje tzv. "východné" vetvy… Ak sa s hociako horlivým tzv. "východným" rehoľní-
kom poriadne potrasie, vždy z neho vypadne len latiník-rímskokatolík. Preto vstup 
gréckokatolíka do "východnej" vetvy latinskej rehole sa v očiach rímskych dikastérií 
považuje oddávna za veľké plus a zvykne mať spravidla pre dotyčného výrazne klad-
ný vplyv na jeho excelentnú kariéru pri pôsobení (skrytom latinizovaní) medzi gréc-
kokatolíkmi. Obyčajne takého vyberá Kongregácia pre biskupov v Ríme na biskupa 
pre gréckokatolíkov… Kariéra v cirkevných úradoch pre oboch Timkovičovcov však 
nikdy nebola podstatná. Hlavný bol cyrilometodejský gréckokatolícky obrad. Preto tá 
radosť, že prešiel od latinských redemptoristov k čisto gréckokatolíckym baziliánom. 
A potom, rodní bratia majú byť predsa spolu v jednom ráde a ťahať za ten istý povraz, 
či orať v tej istej brázde... 

Bol to vlastne zázrak, lebo zato, aby jeho brat Andrej prešiel od redemptoris-
tov k baziliánom sa vytrvalo modlil nielen br. Jozafát V. Timkovič, OSBM v USA, 
ale aj jeho mama v Československu. Každý večer robieval počas svojho noviciátu do-
zemné poklony vo svojej izbe spojené s Isusovou modlitbou a niekedy na jar 1990 po-
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čas dozemných poklonov pocítil vo svojom srdci zvláštny hlas, že bol vyslyšaný (v 
tom čase sa v Ríme definitívne a nevratne rozhodlo, že jeho brat Andrej má prestúpiť 
k baziliánom). Aj keď nijaké podrobnosti a upresnenia nevedel, uveril a ihneď Hospo-
du Bohu zato z celého srdca ďakoval. A keď o štvrť roka nato pristál na letisku v Rí-
me, tam ho s autom čakal jeden z baziliánskych bratov z Rumunska (Giuseppe Furtu-
na, OSBM) – a povedal mu, že jeho brat je už u baziliánov v generálnom dome. Opäť 
ďakoval vo svojom srdci Hospodu Bohu za vyslyšanie. Bol to naozaj pekný deň… 
 
Opis Generálneho domu oo. Baziliánov v Ríme z 90-tych rokov 20. storočia 

Generálny dom oo. baziliánov v Ríme sa nachádzal na jednom zo siedmich 
rímskych pahorkov – na Aventíne – na Via San Giosafat 8. Bola to impozantná mo-
hutná dvojposchodová budova s vyvýšeným prízemím, postavená do tvaru hranatého 
písmena U (▙▟) s voľným zeleným pozemkom naokolo celého obvodu. Celý areál 
bol ohradený asi dva a pol metrovým plotom. Tento bol do polovice od zeme murova-
ný a potom kovový – nepriehľadný. Nafarbený bol na svetlosivo. Kombinovaný s 
hustým zeleným subtropickým porastom zabezpečoval baziliánskym mníchom 
súkromie na modlitbu a meditácie pri prechádzkach vo voľnom čase večer. Dokonale 
ich chránil od zvedavých pohľadov okoloidúcich ľudí, lebo všade naokolo z vonkajšej 
strany monastyrského plota bol, ako to v mestách býva, vyasfaltovaný verejnosti prí-
stupný chodník… Do areálu monastyra boli dva vstupy: jeden od severu a jeden od 
juhu. Užíval sa najmä ten severný – od ulice Via San Giosafat. Naokolo monastyra sa 
majestátne týčili pre Rím charakteristické staré vysokánske pínie (ihličnaté stromy 
podobné na borovice), pod nimi nižšie poschodie tvorili urastené stromy rozličného 
druhu dovezené (ako semiačko) častokrát až z Južnej Ameriky – Brazílie a Argentíny 
a pod nimi ešte tretia vrstva mladších stromov, potom kroviská, ku ktorým patrili i 
figy a akýsi vzácny druh trávy. Pred monastyrom rástli aj exotické palmy a živý plot z 
voňavého bobkového listu. V zelenej húštine pred monastyrom prebleskovala aj ka-
menná staroveká besiedka a voliéra so spevavým exotickým vtáctvom, ktoré bez pres-
távky vyspevujúc tam vydržalo aj v zime, lebo v Ríme sú veľmi teplé zimy. Na vnú-
tornej strane dvora uprostred ramien monastyra veľkého «U» bolo stromoradie s v 
lete dozrievajúcimi rajsky chutnými "paradajky s mandarínkami" kríženými «kaki» 
(keď boli prezreté, boli sladké ani med a keď spadli na zem, tak sa rozpľasli ani pre-
zreté veľmi šťavnaté paradajky), ďalej vkusná fontána so sochou sv. Jozefa a červený-
mi rybičkami v nej… 

Ináč zaujímavé bolo, že temer počas celého štúdia Timkoviča v Ríme a jeho 
bývaní u baziliánov (1988-1995) bola Via San Giosafat natrvalo uzavretá pre autá, 
lebo v r. 1987 (alebo r. 1988) sa asi na päťdesiat metrovom úseku v šírke asi piatich 
metrov celá cesta prepadla do hĺbky asi desať metrov. Našťastie sa nikomu nič ne-
stalo. Staroveký Rím je totiž typický tým, že sa tam nič počas tisícročí nebúralo, len 
zasypávalo… A tak sa všade, a o to viac na starovekom Aventíne, nachádzajú rozlič-
né dutiny, staré miestnosti, či tajné chodby katakomb… A keď sa k tomu pridá aj ti-
sícročná erózia spodných vôd – tak sa tam povrch bežne nečakane prepadá dodnes… 
Rímski archeológovia boli tak zavalení prácou na iných urgentnejších miestach, že 
výskum podzemných priestorov na Via San Giosafat musel počkať. Aj potom, čo Via 
San Giosafat bola provizórne opravená, bola naďalej natrvalo uzavretá pre autá bež-
ných ľudí a bola priechodná len pre chodcov. Keď baziliáni chceli v monastyre zapar-
kovať auto od Via San Giosafat, tak odomkli kladku na reťazi zabraňujúcej iným Rí-
manom vo vstupe s autami na túto pre autá nebezpečnú ulicu… 
 



	   3	  

 
Fotografia z r. 1991. Zľava: baziliáni br. Osvaľdo Waselkowskey z Brazílie, br. Jozafát V. Timkovič 
z Československa a br. Andrea Popa z Rumunska pri čistení fontány pod sochou sv. Jozefa na nádvorí 

baziliánskeho monastyra Generálnej Kúrie oo. baziliánov v Ríme na Via San Giosafat 8. 
 

Celá budova monastyra bola v časoch Timkoviča zvonku vo výbornom stave. 
Bolo to vďaka geniálnemu dlhoročnému ihumenovi monastyra a generálnemu ekonó-
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movi v jednej osobe – o. Severiánovi Yakymyshynovi, OSBM, ktorý mal organizá-
torskú charizmu. Sám pochádzal z Kanady a odtiaľ vždy od tamojších baziliánov do-
stal peniaze na opravy monastyra… Omietka domu bola tmavooranžová. Jeden z 
dvoch bratov baziliánov Ukrajincov z Brazílie, ktorí sa starali o bezchybný materiálny 
chod budovy, každý mesiac múr naokolo domu postriekal špeciálnym sprejom značky 
RAID proti plazivému hmyzu – aby po vonkajších múroch do monastyra neliezli 
škorpióny. Vďaka tomu Timkovič za celý svoj pobyt v monastyre videl škorpióna len 
raz – a aj to zašliapnutého na krémových kachličkách podlahy na druhom poschodí v 
sprchách pre študentov… Bolo to až po piatich rokoch pobytu v Ríme u baziliánov… 

Hore spomínaný ihumen zohnal z Kanady peniaze, a tak v prvých rokoch po-
bytu Timkoviča v Ríme (koncom 80-tych rokov) vymenil v izbách všetkých študen-
tov i otcov staré rozpadajúce sa drevené skrine a postele za nové – kovové – svetlosi-
vej farby. Postele dal opatriť rozprávkovo rovnými, zdravými a rovnako príjemnými 
ortopedickými madracmi. Jedna ich strana bola vlnená – určená na zimu a druhá bola 
určená na leto… Pár rokov predtým na celom monastyre dal vymeniť staré okná za 
nové – kovové tmavohnedofialovej farby s dvojsklami. Svojim hermetickým tesne-
ním tlmili zvuk-hluk z ulice o nepredstaviteľných 99%! A tepelná izolácia na oknách 
bola tak isto perfetná, preto i napriek tomu, že v zime sa kúrilo len pár hodín denne, v 
izbách bolo omnoho teplejšie, ako to Timkovič zažil v rímskokatolíckom českom pá-
pežskom kolégiu Nepomucenum na Via Concordia v Ríme (v rokoch 1987-1988). 
Keď bol o. Severian Yakymyshyn, OSBM, v r. 1995 menovaný pápežom rímskym za 
sídleného episkopa New Westminster v British Columbia v Kanade, ukrajinská gréc-
kokatolícka eparchia bola v totálnych dlhoch – jednoducho ekonomická ruina. Aj túto 
eparchiu pozbieral ekonomicky a tak ju zachránil pred ekonomickým krachom. 

V suteréne monastyra bola kuchyňa, refektár-jedáleň a všetko k tomu. Okrem 
toho tam bola aj unikátna veľmi rozsiahla knižnica a sklad novovydávaných kníh, 
ktoré poblikovali domáci-rímski baziliáni. Tiež tam bola práčovňa. V kuchyni varili 
dve sestry-mníšky baziliánky. Obe Ukrajinky z Argentíny. Staršia-šéfka po ukrajinsky 
vedela veľmi dobre, mladšia dosť slabo. Každé ráno v tichosti prišli, uvarili, upratali 
za sebou kuchyňu a odišli-vrátili sa do svojho monastyra vzdialeného asi 150 metrov, 
kde sídlila aj ich generálna kúria (na ulici zvanej Via San Alessio) s generálnou pred-
stavenou z USA a jej radkyňami… Jedlá počas obeda a večere v refektári roznášali 
službu konajúci baziliánski študenti, a iní dvaja sa v čase svojej služby starali o umý-
vanie riadov. Dvaja obsluhovali stoly a zároveň iní dvaja umývali riady. Všetci štu-
denti - nie kňazi sa v tejto týždeň trvajúcej službe striedali. Jedlo sa roznášalo-rozvá-
žalo z kuchyne ku stolom na nerezových vozíkoch s kolieskami na jednotlivých via-
cerých misách, ktoré stačili pre päť-šesť baziliánov. Najprv sa obslúžil stôl s nasto-
jateľmi a potom stoly kňazov a študentov. Keďže študentov bolo veľa a miesta menej, 
stoly študentov pokryté bielymi plastovými obrusmi boli usporiadané do dvoch dlho-
číznych radov. Sedelo sa po oboch stranách, takže v štyroch radoch pozdĺž celej je-
dálne. Vonkajšie strany stolov boli zaplnené úplne, vnútorné temer do polovice… 
Vyššie spomenuté obrusy sa každú sobotu museli vydŕhnuť práškom, preto boli vždy 
snehobiele. Za osobitným – vrch jedálenským stolom sedelo prísne baziliánske pred-
stavenstvo (protoarchimandrit, jeho štyria generálni radcovia, jeho generálny sekretár, 
generálny ekonóm-ihumen a otcovia baziliáni, ktorí pracovali vo Vatikánskom rádiu, 
či na vatikánskych kongregáciách). Miesta v refektári pri študentských stoloch sa kaž-
dý týždeň povinne menili – aby študenti vždy sedeli každý s iným… a tak sa pozná-
vali. Medzi študentami nekňazmi (pripravujúcimi sa na kňazstvo) sedeli aj študenti 
kňazi. 
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Fotografia z r. 1992 z Ríma. Zľava: baziliáni br. Jozafát V. Timkovič z Československa v zástere 

určenej pre tých, čo umývali riady a br. Romao Hykavy z Brazílie v zástere pre tých študentov, ktorí 
obsluhovali pri stoloch... 

 
Na raňajky mali baziliáni každý deň k dispozícii horúci čaj, mlieko a kávu po-

miešanú s meltou. Na obed a večeru na stoloch mali k dispozícii čistú vodu z vodo-
vodu a ako to je v Taliansku bežným obyčajom najlacnejšie kyslé víno… Timkovič 
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nikdy víno nepil – len čistú vodu z vodovodu. Pár baziliánov-študentov hlavne pochá-
dzajúcich z rozvojových krajín, sa počas štúdií Timkoviča v Ríme vďaka tomu vínu k 
dispozícii ad libidum stalo alkoholikmi. Predstavení monastyra sa na nich veľmi roz-
čuľovali a trestali ich zato, veľakrát aj definitívnym vylúčením od baziliánov. Prečo 
vlastne každý deň na stoloch pred baziliánmi stálo pokušenie: víno a jeho kontrast – 
čistá voda… a nie napríklad čaj – to Timkovič nikdy nepochopil. A keď aj niečo 
opatrne navrhoval, jeho návrh bol razantne zamietnutý ako netaliansky. Ale keďže bol 
len študentom a bratom, tak to aj tak nijako nemohol inak ovplyvniť. 

V práčovni monastyra (tiež v suteréne) robila čiernovlasá veľmi inteligentná a 
jemná, stredne zavalitá Talianka – pani Lučíja (signora Lucia). Táto postaršia pani, 
prichádzala do monastyra asi na dva-tri dni v týždni, všetko baziliánom dokonale 
vyprala a perfektne vyžehlila. Naučila sa aj šiť čierne baziliánske habity… 

Čo sa týka upratovania v monastyre, to sa robievalo vždy v sobotu a spoločne. 
Každý baziliánsky študent bez rozdielu, či to bol kňaz, alebo nie-kňaz mal pridelený 
jeden sektor monastyra (chodba, záchod, kúpelňa…) a o ten sa staral po celý rok. Na 
správnu činnosť dozeral jeden z nich – s funkciou zvanou «prefekt». 

Na najnižšom podlaží vedľa refektára bola aj veľká baziliánska cerkov s jed-
noradovým ikonostasom so základnými štyrmi ikonami namaľovanými na dreve a 
zlatom podklade. Namaľoval ich ikonopisec-studita. Podlaha v cerkvi bola sivá – 
mramorová. V čase štúdií Timkoviča v Ríme neboli nijakí ukrajinskí gréckokatolícki 
veriaci, preto na Bohoslužbách sa zúčastňovali väčšinou len baziliáni a sem tam počas 
sviatkov prichádzali aj baziliánky, či pri slávnostných udalostiach dokonca aj služeb-
nice z veľmi vzdialenej Via Cassia (asi dve hodiny autom), kde mali svoj generálny 
dom. Aké Bohoslužby boli v monastyre pravidelne? Každý deň ráno bola čítaná-re-
citovaná Služba Božia a večer spievaná Večirňa. V nedeľu spievaná Utreňa a spie-
vaná Služba Božia. Bohoslužobným jazykom bola ukrajinčina. Spievalo sa len halič-
ským nápevom o ktorom baziliánski predstavení v Ríme spočiatku tvrdili, že je vraj 
záväzný pre celý baziliánsky rád (sami totiž boli Haličanmi) – nehľadiac nato, že 
Zakarpatci (Slovensko, Maďarsko, Zakarpatská Ukrajina) a Rumuni majú svoje vlast-
né, celkom iné melódie. Po páde socializmu (1989) svoje tvrdenia mierne zmiernili. 
Zaujímavé bolo, že kázne na Službách Božích nikdy neboli (dokonca, v protirečení ku 
kánonickému právu ani v nedeľu). Kázeň bola veľmi zriedkavo, a to iba pri slávnost-
ných príležitostiach. Baziliáni však dostávali pravidelne (skoro každý večer pred spa-
ním) tzv. točky (body na ranné rozjímanie) od svojho baziliánskeho špirituála o. Volo-
dimira Nikolaja Burka, OSBM (1929) – Ukrajinca z Brazílie – teda v podstate ká-
zeň mali každý deň, ale až večer. 

Na vyvýšenom prízemí monastyra od severu bola vrátnica s priľahlou miest-
nosťou, kde býval brat-mních (jeden z tých dvoch, čo sa starali o bezchybný materiál-
ny chod monastyra). Tiež tam bolo niekoľko reprezentačných návštevných miestností 
(jedna so starožitným nábytkom, ktorý v jednu noc ukradli zlodeji) a tiež miestnosti, 
kde bývali hostia – obyčajne baziliánski episkopi, pre prípad, že sa z rozličných dôvo-
dov dlhšie zdržiavali v Ríme (obyčajne na návšteve u pápeža ad limina). Hosťovské 
izby boli opatrené v danom krídle samostatnými záchodmi a kúpelňami. Klauzúra v 
monastyre bola prísna. Aj hosťami bývajúcimi mimo klauzúry v monastyre na prize-
mí, podobne ako na hore Athos, nesmeli byť nikdy ženy, len muži. 

Na prízemí býval tiež vo svojej dvojizbe ihumen monastyra (generálny eko-
nóm o. Severian Yakymyshyn, OSBM (1930) – v prvej izbe mal pracovňu, druhá 
mu slúžila ako spálňa-kelia) a niektorí vybraní otcovia-študenti a druhý monastyrský 
brat. Tiež tam bola veľká spoločenská miestnosť, kde sa príležitostne pri nejakých 
vážnych udalostiach stretávali všetci baziliáni. Táto miestnosť slúžila aj ako hlavná 
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pri generálnych kapitulách-soboroch všetkých baziliánov sveta, ktoré sa konali každé 
štyri roky a prichádzalo na ne okolo 40 baziliánov z celého sveta. Mala mimoriadny 
význam, lebo každých osem rokov si tu baziliáni volili aj svojho nového generálneho 
predstaveného, ktorého musela podľa nepísaného neoficiálneho latinizačného pravidla 
schváliť Východná kongregácia ešte predtým, ako jeho meno ohlásili do provincií 
celého sveta. Ak by ho vatikánsky kongregácia neschválila, museli by si v tichosti v 
opakovanej voľbe zvoliť nového generálneho predstaveného. Kongregácii sa to ozna-
movalo telefonicky okamžite po voľbe a o pár desiatok minút nato prišlo schválenie, 
či neschválenie. Zaujímavé bolo, že toto telefonovanie, a schvaľovanie či neschvaľo-
vanie regulárne zvolených generálnych predstavených sa nenachádza nikde v bazi-
liánskych pravidlách. Je to pred svetom zamlčovaná vatikánska prax absolútnej kon-
troly, aby sa navonok pre nezaujatého pozorovateľa zdalo, že orientálna cirkev – jej 
baziliáni si slobodne volia generálneho predstaveného bez akýchkoľvek zásahov 
zvonku. 

Na prvom poschodí monastyra boli dvojizby, kde žili všetky šarže baziliánov: 
nad svätyňou cerkvi to bol protoarchimandrit – generálny predstavený, jeho generálny 
sekretár a baziliánsky archív, a v opačnom krídle monastyra ostatní generálni radco-
via-konzultori. Každý mal svoj vlastný záchod i sprchu, či vaňu. Tiež tam bola malá, 
veľmi vkusne zariadená mramorom vykladaná kaplnka bez ikonostasu, v ktorej každý 
deň veľmi skoro ráno slúžil len protoarchimandrit o. Izidor J. Patrylo, OSBM, ba-
ziliánov svoju privátnu Službu Božiu. Na tejto Službe Božej mu odpovedal jeden z 
dvoch (alebo aj obaja) spomínaných stálych bratov (veľmi chudučký postarší br. Le-
onid Antonij Vojdylo (Voidelo), OSBM (1940) a br. Osvaľdo Vasiľkovskyj (Wa-
selkowskey), OSBM (1962) s postavou typického karpatského Hucula – nízky, so 
širokými plecami, okrúhlou tvárou a býčou šijou) slúžiacich so všetkou oddanosťou 
ako pomocní bratia a zabezpečujúcich bezchybný materiálny chod veľkého monas-
tyra. Protoarchimandrit slúžil Službu Božiu v hlavnej cerkvi s ostatnými baziliánmi 
len na veľké cirkevné sviatky ako Vianoce, či Velikdeň-Paschu… a samozrejme na 
sviatok sv. Bazila Veľkého – zakladateľa baziliánov, či sv. Jozafáta Kunceviča... 

Na druhom poschodí (v podstate treťom najvyššom podlaží monastyra) boli 
maličké veľmi útulné izby-kelie baziliánov-študentov a dve spoločenské miestnosti, z 
ktorých v jednej bol televízor. Izby boli zamykateľné starými predpotopnými zám-
kami, ale duplikáty kľúčov mali dvaja bratia starajúci sa o celý monastyr – aby izbu 
mohli odomknúť v prípad nejakej núdze či potreby… V každej izbe bolo samostatné 
umývadlo so zimnou vodou a zrkadlo. Záchody a sprchy mali študenti spoločné – v 
jednej veľkej miestnosti na druhom poschodí. Samozrejme, že každý záchod bol o-
sobitný murovaný kumbál so zamykateľnými dverami a tak isto sprchy. Záchodové 
kumbály tam boli štyri vedľa seba a sprchovacích kumbálov tam bolo asi osem. Tele-
vízia sa smela pozerať len do deviatej večer. Výnimočne – ak bol nejaký dobrý film, 
tak študenti museli mať na daný film dovolenie od ihumena monastyra. Druhé 
poschodie nepokrývalo celý monastyr. Na krídle nad baziliánskou cerkvou a protoar-
chimandritom so sekretárom… bola vydlaždičkovaná terasa, kde baziliáni mávali ve-
čer niekedy spoločnú rekreáciu – najmä na sviatky, alebo sa opaľovali vo svojom voľ-
nom čase – počas povinnej talianskej siesty (od druhej do štvrtej poobede). Počas ta-
lianskej siesty celé mesto Rím vymrelo – všetko (úrady, obchody, malinkaté bary…) 
bolo zatvorené… O to dlhšie to bolo otvorené večer… 

Podlahy v izbách na treťom poschodí boli vykladané betónovými vyleštenými 
kachličkami (v horúcom lete to bolo príjemné, v zime nie veľmi – bolo to výborné 
ako dostať reumu). Žiadne koberce. Izby na prízemí i na prvom poschodí mali väč-
šinou drevené parkety. Tie mali tiež nevýhodu, lebo v nich (v ich škárach) žili v noci 



	   8	  

rýchlo behajúce zlatolesklé «rybičky», ktoré milovali staré drevo a starodávny papier 
(ničili-žrali knihy – doslovne cez jedinú noc ožrali papier tak, že zmizla časť písmen-
ka…). 

Keď Timkovič v roku 1988 vstúpil k baziliánom, v Ríme študovalo asi okolo 
25 študentov-baziliánov z celého sveta – najmä z Brazílie ich bolo asi 15. Keď však 
socializmus otvoril hranice (po r. 1990), počet študentov sa v monastyre zvýšil na 
maximálnu možnú mieru – takmer na 50. Väčšina z nich bola z Rumunska a Ukra-
jiny. 
 
Chudobný ako kostolná myš – na knihy si šetril tak, že nejedol 

Timkovič nevlastnil nijaké peniaze. Aj oných 500 dolárov, ktoré dostal ako 
ozajstný otcovský dar od ihumena o. Mavrekija Popadiuka, OSBM, v Amerike (jún 
1990), odovzdal ako správny monach po svojom návrate do Ríma miestnemu rims-
kemu ihumenovi o. Severiánovi Š. Yakymyshynovi, OSBM (1930), ako je to v mo-
nastyroch zvykom, do depozitu. Keď si potom potreboval kúpiť nejaké knihy do ško-
ly, prišiel si k nemu po odpovedajúcu čiastku peňazí potrebnú na ich zakúpenie… 
Baziliánski predstavení za onoho času v Ríme neboli totiž ochotní kupovať pre svo-
jich študentov knihy do školy (šetrili na nesprávnom mieste). Posielali svojich mní-
chov do školy, ale knihy im pritom nekupovali. Tak nelogicky sa správali najmä k 
tým baziliánom-študentom, čo pochádzali z východného bloku a neboli nijako finan-
čne zabezpečení zo svojich provincií (Ukrajinci, Rumuni, Čechoslováci, Juhoslova-
nia). Jesť im síce dali, ubytovanie tak isto, dokonca aj školné zaplatili, avšak na knihy 
im paradoxne už ľutovali dať peniaze… Ihumen o. Severián Š. Yakymyshyn, OSBM, 
Timkovičovi vtedy povedal, že u neho nemá nijaké peniaze, a že je chudobný ako 
kostolná myš a peniaze na potrebné knihy mu nedal. Timkovič si potom prepotrebné 
knihy kupoval za peniaze, ktoré dostával, podobne ako ostatní baziliáni, na iné účely, 
napríklad pred letnými prázdninami na cestu domov a pod. Za ušetrené zvyšné 
peniaze-cestovné si nekúpil nič potrebné, ako napr. jedlo, ale neskôr, keď sa vrátil do 
Ríma, tak si kúpil nejakú knihu potrebnú na univerzitu, či knihu, ktorú mal už vopred 
vyhliadnutú... najmä nejakú patrológiu (sv. Otcov Cirkvi) preloženú do taliančiny. 
Tak si napr. Timkovič postupne krvopotne pokúpil mnohé talianské preklady z gréc-
kej patrológie: Výroky Otcov púšte, či práve pápežom Jánom Pavlom II. vydaný Ka-
techizmus katolíckej Cirkvi, taliansku jeruzalemskú Bibliu, po grécky Sv. Písmo – No-
vý Zákon, či východné cirkevné právo CCEO v latinsko-talianskom vydaní, talianské 
knihy o byzantských ikonách a pod. 

Ešte šťastie, že baziliánski študenti mali k dispozícii jednu fotokopírovačku. 
Bola umiestnená v rekreačnej miestnosti pre najvyššie baziliánske šarže medzi apart-
mánmi protoarchimandritu a generálneho sekretára a dvojizbou o. Pofyrija Pidruč-
ného, OSBM. Fotokópie si mohli robiť zdarma. Horšie bolo, že fotokopírovačka bola 
obyčajne veľmi dlho pokazená, alebo robila fotokópie veľmi nekvalitne (so šmuha-
mi)… Doobedu fotokópie študenti nerobili, lebo boli v škole. Cez siestu (od druhej do 
štvrtej poobede) nesmeli robiť fotokópie, lebo to rušilo v odpočinku baziliánske šar-
že… Večer fotokópie nemohli robiť, lebo protoarchimandrit a ostatné šarže mali v 
danej miestnosti rekreáciu, či pozerali televízne správy… Ale aj tak tá fotokopíro-
vačka bol veľmi dobra vec: študenti si požičali potrebnú knihu od spolužiaka v škole 
na univerzite – a potom si z nej urobili fotokópiu doma… Tak nejako prežili. 

Baziliáni mali aj inú supermodernú fotokopírovačku – ale tá nikdy nebola k 
dispozícii študentom a nachádzala sa v baziliánskom archíve generálnej kúrie v tom 
istom krídle búdovy a na tom istom poschodí. Tú fotokopírovačku mohol užívať len 
protoarchimandrit, jeho generálny sekretár a o. Porfyrij Pidručnyj (Pedruche), OSBM 
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– celoživotný prekladateľ liturgických textov zo staroslovančiny do ukrajinčiny… 
Preložil všetky liturgické texty, z ktorých sa baziliáni modlili… Potom ich prevzali i 
všetci svetskí kňazi a biskupi – ukrajinskí gréckokatolíci celého sveta… A modlia sa 
ich dodnes. 

Počas letných prázdnin (koniec júna – polovica septembra 1990) obidvaja bra-
tia – Gorazd i Jozafát Timkovičovci zostali v Generálnom dome oo. Baziliánov v Rí-
me. Bolo to výnimočné a veľmi zriedkavé, žeby nejakí študenti zostali cez leto v rím-
skom generálnom dome. V lete sa totiž všetci baziliáni (aj z ekonomických úsporných 
dôvodov) rozchádzali po celom svete a generálny dom v Ríme ostával prázdny. Do 
Československa sa títo dvaja vrátiť ešte nemohli. Bolo to nebezpečné, veď to bolo len 
pol roka po “páde” socializmu… 

Jozafát Timkovič, ktorý práve prišiel z USA sa v dôsledku toho znenazdajky 
stal počas onoho leta vrátnikom v Generálnom dome baziliánov. Ako sa to stalo? No 
predsa jednoducho. Pred začiatkom prázdnin prišiel do izby-kancelárie o. Severána Š. 
Yakymyshyna, OSBM a opýtal sa ho, kde bude cez prázdniny, lebo do Českosloven-
ska sa ešte bál ísť. Myslel si, že pôjde podobne ako ostatní baziliáni z Brazílie či Ar-
gentíny (ktorým ich protoihumeni ľutovali zaplatiť drahú letenku domov za oceán) niekde k ba-
zilánom či ukrajinským gr. kat. kňazom v západnej Európe: obyčajne sa v takýchto 
prípadoch chodilo do blízkeho Anglicka, Francúzska či Portugalska… Ihumen rím-
skeho bazliánskeho monastyra mu však odpovedal veľmi rozhodne a jednoducho: 
Timkovič mal "celý rok prázdniny" v USA (noviciát), tak nepôjde nikde a ostane v 
Ríme – ako vrátnik v Generálnom dome oo. baziliánov… Bolo to preto, lebo jeden z 
dvoch brazílskych bratov, ktorí sa starali o chod monastyra počas celého roka na tie 
prázdniny išiel domov do Brazílie… Timkovič ho plne zastupoval. 

Tak práve z Ameriky pricestovavší Timkovič dostal do ruky špeciálny telefón 
pripojený vysielačkou na hlavnú telefónnu linku (aby nemusel neustále sedieť na vrátnici, 
pretože mobilné telefóny vtedy ešte neexistovali) a celé leto plnil funkciu vrátnika v general-
nom dome vybavujúc všetky telefóny a zároveň funkciu brata, ktorý sa stará o všetko 
najpotrebnejšie na chod domu: ako polievanie záhrady (v Ríme v lete nikdy neprší, turisti si 
preto tam nemusia brať nijaký dáždnik), pripravovanie tanierov a príboru v refektári, rozná-
šanie jedla počas obedu a večere pre otcov-kňazov baziliánov, čo ostali v monastyre, 
umývanie riadu, vysypávanie mechov smetí a pod. Práce bolo dosť, lebo len umýva-
nie riadov po obede a večeri trvalo po jednej hodine – teda 2 hodiny denne… Skoro 
ráno bolo potrebné všetky okná na chodbách obrovského monastyra i obrovské vstup-
né dvere do baziliánskej cerkvi naširoko pootvárať – aby do monastyra vošiel chlad. 
A dalo sa tak potom cez tropický deň nejako fungovať i bez klimatizácie, ktorú 
baziliáni nemali. O nejakom čase, keď vonkajšie teploty začali stúpať, ich bolo po-
trebné pozatvárať a večer všetko (okná a dvere) dôkladne zkontrolovať, aby do mo-
nastyra nevnikli zlodeji… 
 
Emigračný stres zázračne prekonaný po ročnom pobyte v USA 

Emigrácia na Západ v júli r. 1987 bola pre Timkoviča ozajstným stresom, kto-
rý spôsobil zvláštnu situáciu: Za prvé dva roky pobytu v Taliansku, teda počas štúdií 
filozofie, Timkovič ešte nehovoril plynule taliansky. Rozumieť, ako tak už rozumel, 
ale ak sa mal vyjadriť verejne, napríklad pred ostatnými študentami – mal blok – 
nevedel otvoriť ústa a svoje srdce (jeho búšenie) cítil až kdesi v mozgu. Veľa skúšok 
na univerzite urobil len vďaka tomu, že si pomáhal angličtinou, ktorej rozumel každý 
profesor. V takomto stave odišiel na rok do USA a tam v totálnom neeurópskom pro-
stredí úplne vypol z talianských reálií a problémov s kultúrnou aklimatizáciou. Celý 
celučičký rok taliančinu nepočul a ani ňou nehovoril. Rýchlo nadobudnuté vedomosti 
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sa mu uležali v hlave a po návrate do Ríma už bezproblémovo a radostne hovoril po 
taliansky ani znovuzrodený Talian. Pravdepodobne si na blahodárnom noviciáte od-
počinula nielen jeho duša, ale aj jeho mozgové bunky od taliančiny a po roku už pra-
covali opäť na jednotku… Bol to taký malý skutočný zázrak. 

Na jeseň 1990 Timkovič začal študovať teológiu – trojročné bakalárske štú-
dium – na pápežskej Univerzite sv. Tomáša Akvinského známej ako Angelicum. 
Oproti predošlej dvojročnej filozofii to už bola “malina”. Teraz už totižto ovládal ta-
liančinu a vedel sa v nej aj vyjadrovať. Nerobilo mu dokonca ani problém verejne sa 
na prednáške prihlásiť a pýtať o vysvetlenie profesorov k práve prednášanej proble-
matike. Konečne začal byť aktívnym študentom ako jeho spolužiaci zo všetkých kon-
čín sveta – z Talianska, Španielska, Francúzska, Holandska, Libanonu, Grécka či Iz-
raela-Palestíny… 

Jeden z baziliánov-Brazílčanov, brat Ilarion Opaski, OSBM (1956) (starší od 
Timkoviča o osem rokov), navštevoval teológiu (taliansku sekciu) na Angelicu podob-
ne ako Timkovič, s tým, že bol o ročník vyššie. Ilarion bol zvláštnym a vzácnym člo-
vekom. V čase, keď Timkovič ešte nebol baziliánom a vídaval cez prestávky na Ange-
licu tohto mnícha v civile, bol z jeho zjavu pohoršený: Odstávajúce zanedbané fotrov-
sky-veľké brucho, neúplne a nedostatočne zakrývané krátkym nechutne tesným trič-
kom, takže spodok brucha bol takmer vždy bez akéhokoľvek odevu … K spodnej pe-
re prirastená cigareta, z ktorej si neúnavne poťahoval a nikdy ju z úst nevyberal, a to 
dokonca ani vtedy nie, keď s niekým hovoril… Na očiach silné dioptrické okuliare… 
Stále spotený, mastné vlasy na hlave, a to i napriek tomu, že ako Brazílčan sa podľa 
obyčaju z tropickej domoviny každý deň sprchoval… Jeho spolubratia Brazílčania ho 
prezývali exotickým menom «Boné». Ako neskôr vysvitlo, podľa rovnomenného hr-
dinu z akéhosi akčného filmu… 

Vonkajšie zdanie však opäť klamalo. Tento navonok neohrabaný bazilián bol 
v skutočnosti veľmi príjemným človekom úprimného, dobrožičlivého a citlivého srd-
ca. Medzi ostatnými Brazílčanmi bol ozajstne skvosnou perlou ľudskosti a spolucíte-
nia. V Brazílii bol údajne pred vstupom do monastyra pôvodne robotníkom-murá-
rom… Bolo ho zaujímavé pozorovať, ako vo svojom voľnom čase opravuje na von-
kajších stenách budovy generálnej kúrie baziliánov opadanú omietku … Bol to ozajs-
tný maestro-murár. Jednoducho naslovo vzatý profesionál. I pri hádzaní čerstvej lep-
kavej omietky na stenu mal však v ústach cigaretu, neustále z nej poťahoval a ne-
vybral ju, ani keď mu prípadne vyhasla… A aj potom ju nevyberal od omietky špina-
vými rukami, ale ju proste, pre neho typickým spôsobom rituálne vypľul… Keď na-
hadzoval omietku na stenu profesionálnymi pohybmi, z čerstvej omietky zo steny ne-
odpadol ani jeden jediný fliačik! Jednoducho povedané: maestro. 
 
Veľmi prísni, spravodliví, ale i nespravodliví profesori na teologickej fakulte 
Univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme 

Po svojom návrate z USA sa na začiatku každého školského roka Timkovič 
podrobne povypytoval 33-ročného br. Ilariona Opaského, OSBM, na jednotlivých 
profesorov teológie, a to najmä na ich «muchy». Chcel vedieť, ako sa u nich robia 
skúšky, na čo kladú dôraz, ako a čo sa treba učiť a pod. Dobrozičlivý br. Ilarion 
Opaski, OSBM, mu každý rok, na začiatku každého semestra veľmi objektívne zrefe-
roval podrobnosti o každom profesorovi… Po nastúpení do daného ročníka, či semes-
tra už teda Timkovič vedel, na ktorý predmet sa mal viacej sústrediť, aby urobil všet-
ky skúšky a úspešne postúpil do ďalšieho ročníka. Ako to býva na každej univerzite, 
boli tam profesori prísnejší a menej prísni. Sú totiž «ľude» a «ľudiska», ako hovoria s 
obľubou Rusíni. Teda normálni a aj «blázni», u ktorých tretina bohoslovcov nikdy ne-
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skončila univerzitu… Svoju nemilosrdnosť odôvodňovali pred študentami tak, že nik-
de v cirkevnom práve nie je napísané, že kňaz musí dokončiť 5 rokov štúdií… Ale 5 
rokov sa má zúčastňovať na prednáškach, a to či bude vysvätený na kňaza nezáleží od 
toho, či bude mať titul z danej univerzity, ale od toho, či ho jeho biskup vysvätí, alebo 
nie… Takým bol «krutý blázon z Neapola», počerňavý a vráskavý dominikánsky 
kňaz asi štyridsiatnik Prof. Luca de Santis, OP. V časoch Timkoviča učil exegézu 
Evanjelia od sv. Jána Evanjelistu a novozákonnú gréčtinu. Bol napáchnutý protestan-
tizmom a učil protestantské nezmysly a bludy. Hneď na prvej prednáške študentom-
bohoslovcom napríklad povedal, že ak mu niekto na skúške povie, že Evanjelium od 
sv. Jána napísal sv. Ján – tak okamžite poletí zo skúšky… Tým stanovil presné hra-
nice – v ktorých sa mohli jeho študenti pohybovať. Pravda bola len jedna – a to de 
Santisova… 

Prísnymi profesormi boli aj dominikáni-štyridsiatnici-kňazi učiaci dogmatiku 
a sviatosti (teda najdôležitejšie veci, ktoré má každý kňaz ovládať): Marco Salvati a 
Tommaso Stancati. Tí poslední dvaja však nevyvolávali problémy, lebo učili pravú 
vieru. Vyžadovali jej presné ovládanie a boli spravodliví: ak študent vedel, tak bez 
problémov cez ich skúšky prešiel. 

Doslova postrachom však bol už vyššie spomínaný o. Luca de Santis, OP. U 
toho museli študenti reprodukovať jeho protestantské názory na exegézu, a okrem to-
ho on pohŕdal Slovanmi – teda slovanskými študentami. Správal sa ku nim, ako k ne-
jakým menejcenným hlupákom. Naopak, na každom kroku bolo až smiešne cítiť, že 
tento Talian z Neapola nadmieru, ba až nezdravo obdivuje Francúzov a všetko, čo bo-
lo francúzske. Mimoriadne sa nadchýňal ich kultúrou, biblickou exegézou a pod… Za 
každú cenu sa snažil slovanských bohoslovcov zo svojej skúšky (Gli scritti giovannei) 
vyhodiť. Pozoruhodné bolo tiež, že nikto mu nikdy nezarazil jeho nie katolícke 
rozsievanie bludov… Ba naopak, ako vysvitlo neskôr, ešte vyše štvrťstoročia učil nie-
len exegézu Evanjelia od sv. Jána, ale dokonca mu pridali aj exegézy sv. Marka, Ma-
túša i Lukáša… a dokonca aj Skutky Apoštolské…! Teda jeho heretické učenie, akoby 
už nastávali apokalyptické časy, dostalo plnú zelenú… 

A práve na týchto troch profesorov sa Timkovič sústredil, aby školu úspešne 
dokončil, a následne mohol pokračovať v ďalších štúdiách, čo sa mu aj v júni r. 1993 
podarilo. 

Ináč, keď robil skúšku Gli critti giovannei u spomínaného de Santisa, všetci 
študenti sa báli ísť ako prví. Timkovič nevynechal ani jednu jedinú jeho prednášku. 
Všetko, čo professor povedal, si presne zapisoval (rýchlo písať sa naučil ešte na 
veterine) a učil sa to priebežne po celý rok, všetko naspamäť jeho vlastnými slovami. 
Keď nadišiel čas skúšky, Timkovič šiel ako prvý. Na jeho odpovedi bola prítomná asi 
polovica jeho študentských spolukolegov. Profesor dovolil ich prítomnosť s 
odôvodnením, že nemá čo zakrývať. Timkovič zodpovedal pred mnohými svedkami 
všetko presne, čo sa profesor opýtal, bez ohľadu nato, či s protestantskými exegézami 
súhlasil, alebo nie. Dominikán o. Luca de Santis sa pokúšal Timkoviča vyviesť z 
rovnováhy tým, že keď Timkovič citoval nejakého francúzskeho protestantského exe-
géta, tak de Santis na znak svojho nesúhlasu neustále krútil hlavou, že nie a nie… 
Timkovič však neprestal a dokončil každú odpoveď… Nakoniec vysvitlo, že de Santis 
preto záporne krútil hlavou, lebo nesúhlasil s Timkovičovou výslovnosťou mena toho, 
alebo onoho "tak významného" francúzskeho exegéta… Profesor netajil svoje zne-
chutenie z hlupáka Timkoviča, ktorý nevie po francúzsky správne vyslovovať fran-
cúzske priezviská… Ku koncu skúšky sa začal prehrabávať v Timkovičovom indexe a 
bolo vidieť, že si obzvlášť všíma, aké ohodnotenie Timkovič dostal od prísnych kole-
gov-profesorov Salvatiho a Stancatiho… Videl tam len tie najlepšie známky, aké sa 
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len dali. Naďalej však nesúhlasne pokyvujúc svojou počerňavou hlavou, povedal pred 
všetkými prítomnými s citeľným pohŕdaním v hlase po taliansky: 
― Je to slabé, je to slabé… A pritom tu vidím, že máte tak dobré známky od ostatných 
profesorov… Musím uznať, že ste skúšku urobili, ale známka bude veľmi slabá… 
Viete čo? Príďte druhý raz – a podával mu index. 

Timkovič vedel, čo to znamená – totiž vyhodenie zo skúšky. Preto sa chytal 
ako topiaci slamky a začal sa pred všetkými prítomnými handrkovať, ešte dobre, že tu 
bolo toľko svedkov: 
― Pred chvíľou ste mi povedali, že som skúšku urobil, ale veľmi slabo. Tak som ju 
zložil, alebo nie? 
 Na profesorovi bolo vidno, že ľutuje, že sa verejne preriekol o tom, že Timko-
vič urobil skúšku a bol prekvapený, že ho Timkovič chytá za slovo. Po odmlke a zjav-
nom hlbokom rozmýšľaní, preglgol sliny a povedal: 
― Zložili ste, zložili, samozrejme, že ste zložili, ale nechcem vám dať najnižšiu možnú 
známku – šestku z desiatich (= ovláda 60% látky zo sto). 
 Timkovič však bez rozmýšľania vyhŕkol náhlivým rozhodným hlasom: 
― Beriem – a pomyslel si: daj mi šestku, a nech ťa už viac, namysleného heretika, v 
živote nevidím. 
 Keď Timkovič naďalej trval na prijatí šestky, zaskočený profesor, aby pred 
publikom odôvodnil svoju snahu poslať ho pred chvíľou preč, mu nakoniec dal znám-
ku šesť a pol s hlúpym naivným odôvodnením, že na sekretariáte univerzity, zrejme 
nemajú ani pečiatku šestky… Timkovič s radosťou schmatol index, poďakoval sa a 
rýchlo sa pratal preč, aby si to náhodou profesor ešte nebodaj nerozmyslel… Pri 
odchode z prednáškovej sály, kde sa skúšalo, si ešte úchytkom všimol bledé tváre je-
ho spolužiakov. Títo mali skúšku robiť po ňom a boli totálne vystrašení. Veď Timko-
vič zodpovedal všetko, a aj tak ho chcel vyhodiť… 
 Na najťažšiu skúšku treba ísť ako prvý, to Timkovič vedel ešte z veteriny (po-
radil mu to na veterine o päť rokov starší brat Andrej Timkovič, neskorší o. Gorazd). 
Má to totiž veľký psychologický účinok aj na skúšajúceho profesora. Podvedomie mu 
totiž hovorí, že ak niekto ide dobrovoľne na jeho postrach-skúšku ako prvý, asi všetko 
ovláda veľmi dobre, preto aj danému študentovi dá skúšku ľahšie, ako tým ostat-
ným… Na veterinárnej univerzite v Košiciach v ČSSR, Timkovič všetky najťažšie 
skúšky robil vždy ako prvé, ba podľa možností už v predtermíne (teda pár dní pred o-
ficiálnym skúškovým obdobím)… 

Po návrate do baziliánskeho monastyra sa br. Ilarion Opaski, OSBM (ktorý 
bol v štúdiách o rok vyššie), opýtal Timkoviča, či skúšku urobil. Keď odpovedal, že 
áno, bolo vidieť, že Opaski je prekvapený a s úctou pozerá na Timkoviča. Ako vysvit-
lo neskôr, on tú skúšku nezvládol – a bol na opravnom termíne už dvakrát… 
 
Päť rokov hlavným bibliotekárom v Generálnej kúrii oo. baziliánov v Ríme 

Ešte v roku 1988 si o. Porfyrij Vasilij Pidručnyj (Pedruche), OSBM 
(1941), všimol, že Timkovič trávi veľa času v obrovskej knižnici oo. baziliánov v Rí-
me. Bolo to aj preto, že sa tam nachádzal obrovský písací stroj, na ktorom Timkovič 
veľmi často klepal svoje články, ktoré potom boli publikované najmä v kanadskom 
slovensky písanom gréckokatolíckom mesačníku Mária. 

Knižnica sa nachádzala v suterénnych priestoroch baziliánskeho monastyra na 
Via San Giosafat 8 v Ríme a mala dve poschodia kovových štelajzov, urobených tak 
šikovne, že ku každej knihe sa dalo pohodlne dočiahnuť rukou… Raz, počas písania 
(hlučného klepkania na písacom stroji) mu o. Porfyrij Vasilij Pidručnyj, OSBM, navr-
hol, že keď aj tak trávi veľa času v knižnici, či by sa nechcel stať bibliotekárom tejto 
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knižnice. Timkovič s tým súhlasil, a tak ho o. Pidručnyj, OSBM, zasvätil do tajov 
knihovníctva i do systému medzinárodnej evidencie kníh. Tak sa Timkovič stal v ro-
koch 1990-1995 hlavným bibliotekárom baziliánov v ich Generálnej Kúrii v Ríme. 
Jeho povinnosťou bolo nielen odkladať knihy, ktoré jednotliví baziliáni do knižnice 
vracali, ale aj evidovať nové knihy, ktoré do knižnice niekto podaroval, alebo ich ba-
ziliáni zakúpili. Kupovali však len po ukrajinsky, či rusky písané knihy… Niekedy ho 
o. Porfyrij V. Pidručnyj, OSBM, poveril, aby darcom poďakoval v mene knižnice za 
zaslané knihy… Každú novú knihu si Timkovič zobral do rúk a pozorne ju prelisto-
val, hodnotiac v akom jazyku je napísaná a o čom vlastne pojednáva (tématika). Po-
tom ju zaevidoval pod danou tématikou a pre každú knihu vypísal na stroji tri eviden-
čné kartičky, ktoré potom umiestnil na patričné miesto do kovových katalógových 
šuflíkov, ktoré sa nachádzali v špeciálnej sivej kovovej skrini hneď pri vstupe do 
knižnice. Kniha sa potom dala vyhľadať buď podľa autora, buď podľa názvu knihy 
alebo podľa tématiky. 

To, že Timkovič bol hlavným bibliotekárom malo svoje výhody: mal v rukách 
najnovšie prírastky kníh prichádzajúce do knižnice a zároveň získaval medzinárodný 
prehľad o aktuálnej vydavateľskej činnosti. V podstate s nijakými jazykmi nemal 
problém okrem rumunčiny a maďarčiny – ale o knihách v týchto rečiach konzultoval 
spolubratov, ktorí boli práve v Ríme na štúdiach z daných krajín a bývali v tom istom 
monastyre ako aj on. Tí boli veľmi radi, že mu môžu poradiť, a boli vďační, že má zá-
ujem o knihy v ich materinskej reči. 

Veľmi veľa svojich vlastných hodnotných českých a slovenských kníh, ktoré 
si vypýtal a dostal zdarma v českom vydavateľstve Velehrad (Via delle Fornaci 200) 
a slovenskom vydavateľstve na Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda (Via Cassia 
1415) v Ríme zaevidoval do ukrajinskej baziliánskej knižnice v Ríme. Tak isto veľa 
slovníkov, ktoré mu naposielala mama Gizela zo Slovenska… Poštovné z Českoslo-
venska bolo však veľmi vysoké (drahšie ako samotné knihy), takže do toho bol 
investovaný celý majetok… Niekedy poštovné na balík bolo toľko, koľko mesačný 
plat v Československu. Dobrozičlivo sa tešil, že keď v budúcnosti niekto z Českoslo-
venska bude študovať v Ríme, tak v baziliánskej knižnici nájde i niečo vo svojej reči, 
a nebude sa cítiť tak osamelo a pusto, ako keď on vstúpil k baziliánom a musel čítať 
knihy (i Sv. Písmo) len v cudzích rečiach… 

V Generálnej Kúrii baziliánov v Ríme mali na prvom poschodí aj jednu miest-
nosť situovanú pri generálnom archíve plnú precenných starodávnych cyrilských kníh 
a rukopisov. Do tej mal však voľný vstup len generálny sekretár baziliánov. Timkovič 
sa do nej počas svojho pobytu v Ríme nikdy nedostal, i keď sa tam niekoľkokrát žia-
dal – zakaždým mu to vtedajší generálny sekretár o. Porfyrij V. Pidručnyj, OSBM, 
tajnostkársky a pritom decentno-rozhodne odmietol. Škoda, historické knihy o bazi-
liánoch (monastyroch v Krásnom Brode, či Bukovej Hore…) či gréckokatolíkoch v 
Uhorskom kráľovstve (956 stranové Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. 
storočie)), ktoré neskôr na začiatku 21. storočia Timkovič publikoval, by mohli byť o 
čosi lepšie, kvalitnejšie, odborne dokumentami podloženejšie a mohlo byť v nich aj o 
mnoho viac informácii… 
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Zlodeji dopomohli k zveľadeniu baziliánskej knižnice v Ríme 
Ako bolo už spomenuté, pre baziliánskych predstavených v Generálnej kúrii v 

Ríme v deväťdesiatych rokoch 20. storočia nebolo podstatné kupovanie-zabezpečova-
nie kníh pre ich študentov… Dali im najesť, ubytovali ich, zaplatili im školné, ale dať 
im peniaze na knihy, alebo kupovať im knihy zatvrdilo odmietali… Timkovič a nielen 
on, párkrát prosil ihumena monastyra o. Severiána Š. Yakymyshyna, OSBM (1930), 
aby kúpil do knižnice aspoň celú collanu talianských prekladov Otcov Cirkvi, aby ba-
ziliánski študenti ich mohli čítať ako duchovné čítanie. Všetko bolo márne a roky ute-
kali… 

Raz sa stalo, že keď už bol Timkovič kňazom (po r. 1993), dali ho baziliánski 
predstavení bývať spolu s jeho rodným bratom o. Gorazdom Andrejom Timkovičom, 
OSBM do jednej veľkej miestnosti (skladištia prázdnych skríň) na prízemí. Bratia ju 
rozdelili umelou stenou vytvorenou radom prázdnych skríň na dve časti a v každej po-
lovici mal každý z nich svoju posteľ, svoj stôl a svoje veci. Izba sa nachádzala hneď 
nad kuchynskou kanalizáciou, takže v lete, keď bolo otvorené okno, tam bolo cítiť 
hnijúce odpadky najmä rozkladajúceho sa mlieka z potrubia, ktoré ústilo pod v rím-
skom teple temer vždy otvorenými oknami… Zároveň susedila s dvojizbou, kde býval 
sám ihumen monastyra a generálny ekonóm celého baziliánskeho rádu na svete v jed-
nej osobe o. Severian Š. Yakymyšin, OSBM. 

Oboch rodných bratov dali bývať spolu, lebo vtedy v monastyre žilo veľmi 
veľa študentov z Ukrajiny a Rumunska a nebolo ich kde ubytovať. Takto ušetrili jed-
nu izbu, ktorú mohli dať niekomu inému. Preto to porušenie mníšskeho pravidla – 
každý sám v izbe. Ak boli v tom čase v generálnom dome nejakí rodní bratia, tak ich 
ihumen dal vždy bývať spolu do jednej izby. Vtedy bol jeden taký pár z Českosloven-
ska (Timkovičovci), z Rumunska (Furtunovci) a jedna súrodenecká dvojica (jednova-
ječní bratia pracujúci v kuchyni ako kuchári, rovnakí na nerozoznanie: Peter a Pavol 
Syrojid) z Ukrajiny. 

Raz po spoločnej Večirni a následnej večeri, keď sa obaja Timkovičovia nič 
netušiac vrátili do svojej izby, s prekvapením zistili, že sú v nej pootvorené dvere… 
Keď potom vstúpili do izby videli, že šuflíky na oboch stoloch boli povyťahované, a 
všetky skoro úplne prázdne, umelú stenu tvoriace skrine pootvárané… Keď sa jeden z 
nich lepšie prizrel na zámok dverí, zrazu všetko pochopil. Pôvodne zamknuté dvere 
boli železnou tyčou vypáčené… Prehliadku izby – neporiadok spôsobil nejaký cudzí 
votrelec-zlodej. Mladší Timkovič náhlivo pristúpil k šuflíku, kde bola jeho peňažen-
ka. Bola otvorená a opodiaľ pohodená, ale jej obsah, čuduj sa svete, bol v nej nepo-
rušený. Bolo v nej 2000 lír, teda na talianské pomery asi ako československé 2 Kčs, 
po prepočte na československé koruny podľa menového kurzu cca 40 korún (1000 lír 
= 20 Kčs) – v nákupnej hodnote dvoch lístkov na mestskú hromadnú dopravu alebo 
menej ako tri maličké kávičky – kapučína… Zlodej im nevenoval žiadnu pozornosť. 
Alebo si uvedomil, že vstúpil do izby chudobného mnícha a nezobral mu ani halier… 
Išiel len po peniazoch a nie po smetiach – drobniakoch. Timkovičovi to veľmi dobre 
padlo, že neprišiel o 2000 lír – lebo pre neho to boli peniaze… a bola j povďačný zlo-
dejom za ich gentlemanskosť. 

Počas onej večere (v intervale asi pol hodiny) bolo takto vypáčených a zlodej-
mi navštívených ešte niekoľko baziliánskych izieb na prízemí a prvom poschodí. Ihu-
men monastyra o. Severian Š. Yakymyšin, OSBM, chodil v ten večer po monastyre 
celý nesvoj a akoby obarený, ale zároveň bol veľmi rád… Oboch Timkovičovcov vi-
del na každom mieste a usmieval sa na nich naradostene a veľmi priateľsky… Prečo 
ten paradox? V jeho dvojizbe (susediacu s izbou oo. Timkovičovcov), ktorú zlodeji 
pre nedostatok času nenavštívili (pomýlili si ju s izbou Timkovičovcov) mal ulože-
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ných 20 miliónov lír, ktoré mal na druhý deň odniesť do banky. Bola to suma asi 10 
priemerných platov Taliana (kuchár – svetský človek u redemptoristov v Ríme zará-
bal dva milióny talianských lír mesačne). Pre baziliánov Generálnej kúrie v Ríme to 
bola veľmi veľká suma. 

Na druhý deň si ihumen monastyra pozval bibliotekára-Timkoviča do svojej 
pracovne a sa ho opýtal, aké patrologické knihy to vlastne navrhoval zakúpiť do bazi-
liánskej knižnice. Celá séria asi stovky kníh v taliančine stála vtedy dva a pol milióna 
lír – teda desatinu sumy, ktorú ihumen mal vo svojej izbe. O dva dni nato, mal knihy 
Timkovič v knižnici a mohol ich s veľkou radosťou zaevidovať, aby si ich mohli bazi-
liáni-študenti rozobrať a čítať v rámci duchovného čítania… Najmä Rumuni, s kto-
rými všetci ostatní baziliáni komunikovali len po taliansky, si ich veľmi pochvaľovali. 
Chudáci, slovanské reči neovládali, rumunských na duchovné čítanie nebolo, tak čítali 
po taliansky… Otec Severian Š. Yakymyshyn, OSBM, sa neskôr viackrát vyjadril, že 
knihy kúpil z povďačnosti Hospodu Bohu zato, že si zlodeji pomýlili jeho izbu s iz-
bou oo. Timkovičovcov. Bol by prišiel o 20 miliónov, tak z vďačnosti jednu desatinu 
oferoval na knihy. 

Následne baziliáni zakúpili aj poplašné zariadenie a rozmiestnili ho všade po 
chodbách monastyrského prízemia (suterénne okná boli opatrené mrežami). Zapínalo 
sa nielen v noci, ale aj počas spoločných akcií baziliánov, napríklad počas modlitby, 
obeda, večere... Táto investícia sa naozaj oplatila. V priebehu nasledovného poldruha 
roka, čo Timkovič ešte študoval v Ríme, sa poplašné zariadenie ešte niekoľkokrát ro-
zozvučalo a svojim prenikavo piskľavým tónom odplašilo zlodejov… Niekedy však 
upozornilo i na prípadného baziliánskeho opozdilca, ktorý sa vracal zo školy domov 
do monastyra… Ale to tiež patrí ku každodennému životu miesta, kde je namontova-
né poplašné zariadenie… 
 
Päť rokov (1990-1995) hlavným lekárom v Generálnej Kúrii baziliánov v Ríme 

Baziliáni neplatili zdravotné poistenie ani jednému zo svojich mnohopočet-
ných baziliánskych študentov a ani ich nikde v tomto zmysle nenahlasovali. Bola to 
veľmi riskantná vec, ale našťastie sa nikomu nikdy nič vážnejšieho nestalo, aby toto 
zanedbanie svojich povinností oželeli… Náhlu operáciu žlčníka potreboval len jeden 
z rumunských študentov, a tú baziliáni v plnosti uhradili… Ak bol zdravotný stav nie-
ktorého z nich výnimočne veľmi vážny, tak s ním baziliáni počkali do večera a potom 
navštívili stanicu prvej pomoci v nemocnici – tá bola večer a v noci pre všetkých 
bezplatná… Tam chorého nejaký mladý lekár narýchlo prehliadol, stanovil diagnózu, 
predpísal lieky s plnou úhradou v lekárni a doporučil navštíviť svojho lekára na nasle-
dujúci deň… Toho «svojho lekára», už potom baziliáni s chorým obyčajne nenavští-
vili, lebo ho ani nemali… Veď načo, diagnóza stanovená bola a základné lieky pred-
písané tiež… Takže čudný amaterizmus či necitlivosť hrubého zrna voči zdraviu "ma-
lých" baziliánov – študentov… 

Hneď po návrate z noviciátu v USA, ešte v júni 1990 si Timkoviča pozval 
ihumen monastyra a generálny ekonóm baziliánov v jednej osobe o. Severián Š. Ya-
kymyshyn (Jakymyšin), OSBM (1930) do svojej izby a ako človeka, ktorý mal vy-
študovanú veterinu (teda zverolekárstvo), ho poveril, že sa bude starať o zdravie všet-
kých baziliánov, najmä študentov v Generálnej Kúrii v Ríme. Vtedy, po zrušení so-
cializmu, po r. 1990, sa predtým veľmi početní brazílski študenti postupne vytratili z 
monastyra – po ukončení štúdií poodchádzali domov a boli nahradení Ukrajincami z 
novovzniknutej Ukrajiny a Rumunmi z Rumunska. Do r. 1990 bolo v Ríme okolo 25 
baziliánskych študnetov, po r. 1990 ich už bolo v Ríme okolo 45 (či až 50) – najmä z 
Rumunska a Ukrajiny a monastyr doslova praskal vo švíkoch… Niektorí z nich (súro-
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denci) bývali v keliách (mníšskych maličkých izbičkách) i po dvoch…  Ihumen mo-
nastyra dal Timkovičovi peniaze (i keď ich bolo, ako obyčajne, žalostne málo), aby za 
ne v lekárni nakúpil lieky a potreby pre prvú pomoc, pre prípad, ak by niektorý z ba-
ziliánov mal nejaký úraz alebo náhly zdravotný problém. Vtedy dotyčný išiel za 
Timkovičom do jeho izby a ten ho liečil ako mohol… Obyčajne chorým liečil chrípky 
– a to tak, že im dal dve-tri tabletky… Nemohol dať viac, lebo nemal. Keď sa aj to 
minulo, musel ísť s prosíkom k ihumenovi monastyra, čo bolo veľmi nepríjemné, lebo 
peniaze z neho vytiahnuť (aj na lieky) bolo asi tak zložité, ako vytlačiť vodu z 
kameňa… S tým rozdielom, že z kameňa sa nevytlačí ani jedna-jediná kvapka, a Tim-
kovičovi sa podarilo vytlačiť asi dvakrát za pol roka pár kvapiek… Takto bol Timko-
vič hlavným zdravotníkom u baziliánov až do svojho návratu na Slovensko v roku 
1995. 

Zdravotné služby a pomoc poskytoval nielen študentom, ale, keďže bol vcelku 
úspešný, postupne i samému protoarchimandritovi. Všetkým starším baziliánom Ge-
nerálnej Kúrie v Ríme aj pichal injekcie, kotré im predpísali normálni lekári… Lieči-
vé injekcie pichal aj sedemdesiatnikom, a to príležitostne protoarchimandritovi o. Izi-
dorovi Juanovi Patrylovi, OSBM, či pravidelne i generálnemu radcovi-konzultorovi 
(protokonzultorovi) o. Atanáziovi Vasiľovi Pekarovi, OSBM. Jednalo sa hlavne o 
injekcie do svalu (intramusculárne)… Zaujímavé bolo, že i keď sa tieto injekcie naj-
menej bolestivo pichajú do svalu na zadku, tak títo starší a vážení baziliáni si ich dá-
vali pichať do plecného svalu na ruke… Timkoviča si pochvaľovali, lebo vedel pichať 
injekcie špeciálnym spôsobom – temer bezbolestne, čo ho naučili na veterine… Pri 
bolestivom pichnutí by zviera a hlavne veľké zviera, ktoré nevie hovoriť, napr. koň či 
krava, lekára okamžite ohrozilo, koplo či dokonca odkoplo… Ako sa ukázalo, opatr-
nosť naučená na veterine sa vyplatila i pri vysokopostavených ľuďoch… 

Princíp vetrinárneho pichania bol asi tento: najprv sa vydezinfikovala koža, 
kde mal ísť vpich a potom tou istou rukou, v ktorej Timkovič držal injekciu, palcom 
dosť silno udrel viackrát naokolo (do kruhu) budúceho vpichu. Keď potom následne v 
rovnakom rytme vpichol uprostred ozajstnú injekciu – tak chorý vpich temer necítil. 
 
Trápne nedorozumenie s odlišnou hygienickou mentalitou Ukrajincov z bývalé-
ho Sovietskeho zväzu 

Počas štúdia Timkoviča v Ríme a jeho pobytu v baziliánskom monastyre Ge-
nerálnej kúrie na Via San Giosafat 8 v rokoch 1988-1995, v kuchyni spočiatku bazi-
liánom varili dve setričky baziliánky. Jedna bola stredného veku a bola Ukrajinkou z 
Argentíny a tá mladšia, ktorá nevedela priveľmi po ukrajinsky bola tiež z Argentíny. 
Tomu odpovedal aj argentínsko-brazílsky jedálny lístok. Posledné roky jeho pobytu v 
Ríme boli sestričky nahradené dvoma mladými bratmi-kuchármi, jednovaječnými 
dvojčatami Petrom a Pavlom Syrojidmi, OSBM (1971), priamo z Ukrajiny. S ich 
nástupom sa aj jedálniček samozrejme tiež zmenil. Už nebol ani taliansky (pizza, pas-
tašuta…), ani brazílsky (čierna fazuľa s klobásou) ako predtým, ale viac ukrajinský – 
rozumej časté pirohy, jedlá zo zemiakov a boršče-polievky… Za sestričiek bolo jedlo 
jednoznačne chutnejšie… Ale nuž, keď Ukrajinci, tak aj stravovanie po ukrajinsky, 
hoci to bolo v Taliansku… 

Baziliánom počas celého hore uvedeného obdobia prala Talianka, veľmi sluš-
ná a inteligentná pani postaršieho veku Signora Lucia (čítaj: siňora Lučía). Časom sa 
naučila aj šiť baziliánske habity, tak dlhé roky robila aj to. Prádelňa bola v sa-
mostatnom krídle monastyra v suteréne. Tam v letných horúčavách v príjemne chlad-
ných suterénnych priestoroch bola aj kuchyňa, refektár-jedáleň a knižnica. Hneď ved-
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ľa prádelne bolo samostatné WC, ktoré, nakoľko bolo, ako sa hovorí, “odruky”, pou-
žívala takmer výlučne Signora Lucia. 

V jeden jesenný deň r. 1990 si ihumen monastyra a generálny ekonóm v jed-
nej osobe o. Severian Š. Yakymyshyn (Jakymyšin), OSBM, celý rozčúlený zvolal 
všetkých baziliánskych študentov a s netajeným rozhorčením im vyčítal, že niekto z 
nich urobil napriek pani Lučii, lebo jej doslova a dopísmena osral nielen záchod, ale 
dokonca svojimi výkalmi postriekal okolité vykachličkované steny povyše pása člo-
veka… Nikto zo študentov sa vtedy nepriznal, ale tí skúsenejší Západniari, ktorí už 
stihli ísť na letné prázdniny (r. 1990) na slobodnú neňku Ukrajinu (matku Ukrajinu) 
vedeli, že to musel urobiť, a to vôbec nie v zlom úmysle, niektorý z nových študentov 
Ukrajincov. Všetci však mlčali. Ihumen bol rozhnevaný a teda nebola vhodná chvíľa 
na vysvetľovanie a poučovanie. Reakcia prísneho a práve rozčúleného ihumena mo-
nastyra by bola totiž najskôr neadekvátna previneniu. 

Princíp incidentu (pre Slováka nepochopiteľný) bol ten, že všade v Soviet-
skom zväze, dokonca aj vo veľkých mestách ako Moskva, boli záchody (ak to neboli 
dedinské latríny) robené tak, že pozostávali z väčšej diery v betónovej podlahe, ktorá 
ústila priamo do kanalizácie. Č lovek sa musel postaviť rozkročmo nad dieru a po 
stojačky sa do nej vysral. Musel pri tom dávať pozor na dve veci. Po prvé, aby sa na 
klzkej a dennodenne očúravanej podlahe nepošmykol a neskončil nohou v diere a po 
druhé, aby do nej trafil padajúcim výkalom a neosral si päty nôh... Samozrejme, že sa 
to nie každému podarilo, svedčilo o tom ukážkovo osraté okolie. O splachovaní nebo-
lo ani chýru. Veľa z Ukrajincov teda nikdy vo svojom živote nebolo v normálnom zá-
chode a porcelánovú misu s umelým sklápacím vekom a krytom, či splachovaním vo-
dou nikdy v živote nevidelo. Keď prišli do Ríma a potrebovali ísť na veľkú potrebu, 
nevedeli, čo si počať v európskom záchode. Obyčajne to končilo tak, že sa vyliezli na 
kraje asi pol metra vysokej porcelánovej bielej misy a z vysoka srali… No a keď to 
bol urgentný prípad – hnačka, tak osrali nielen steny, ale i plafón… Aj bez hnačky to 
bolo viac ako tragické, pretože v porcelánovej mise na spodku bola voda (zabraňujúca 
smradu z kanalizácie vchádzať do obytných priestorov), no a keď ich výkaly z výšky jeden až 
jeden a pol metra padali do tej vody – tak to špliechalo aj na okolité steny… Niektorí 
sa správne dovtípili, načo je tam biely špeciálne poskrúcaný biely papier (v ZSSR si 
utierali zadky novinovým papierom, ktorý si tesne pred potrebou trhali) a po poutie-
raní zadku ho hádzali nie do misy, ako sa to má, ale do koša… Teda trápne nedorozu-
menie a vôbec nie nejaká zloba. 

Timkovič o zvláštnych praktikách Ukrajincov už počul od svojich kanadských 
spolubratov, ktorí boli na letné prázdniny r. 1990 na Ukrajine v Krechovskom mo-
nastyre tesne pri poľských hraniciach prebudovanom na západný spôsob (so splacho-
vacími záchodmi) po revolúcii … Dobre mu padlo a bol nato aj trochu hrdý, že on má 
vysvetlenie na to (vie viac ako ihumen), čo sa práve stalo. Kanaďania sa potmehúdsky 
opatrne usmievali (aby ich ihumen nezbadal a nevysvetlil si to nesprávne – že oni sú 
zlomyseľnými páchateľmi), lebo o prvých stretnutiach Ukrajincov so záchodovými 
misami už nielen počuli, ale aj boli svedkami na Ukrajine… 

Na Ukrajinu ináč Kanaďania ukrajinského pôvodu vo všeobecnosti nemali 
dobré spomienky. Rozčarovanie z vysnívanej neňky Ukrajiny… Hneď v prvé dni si 
tam v baziliánskych monastyroch obnovených pár mesiacov po páde socializmu po-
kazili žalúdky (nedostatočná hygiena stravovania v kuchyniach). Hovorili, že všetci 
Ukrajinci po obede či večeri si dajú na trávenie štamperlík pálenky. Oni si nedali, a 
tak odchádzali domov s nekonečnými hnačkami… Jeden z nich, ktorý vôbec nebol 
ukrajinského, ale írskeho pôvodu, tam temer zomrel. Nemohol vôbec nič jesť bez to-
ho, aby to nevydávil, či aby to z neho nevystriekalo… Mihnutím oka schudol asi 10 
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kilogramov a do Ríma sa vrátil vychudnutý a bledý ani nejaký zombie z druhého sve-
ta.  Našťastie, ako neskôr hrdinsky spomínal, si za jeden papierový americký dolár (!) 
– dolár bol na Ukrajine tesne po páde socializmu veľmi silný – kúpil v ktoromsi hoteli 
načierno asi 100 malých sklenených fľaštičiek originálnej Coca-Coly, to ho zachráni-
lo… Pre Západniara životodárne fľaštičky si odniesol do monastyra a denno-denne 
popíjal namiesto nebezpečnej monastyrskej stravy… Ten, čo na Ukrajine temer 
zomrel, sa vyjadroval veľmi rezolútne, že na Ukrajinu už nikdy v živote nepôjde… O 
pár desaročí nato už ako dlhoročný skúsený kňaz aj vystúpil od kanadských baziliá-
nov a stal sa rímskokatolíckym kňazom v Írsku… Teda Ukrajina ho poriadne nado-
jila. 

Ihumen rímskeho monastyra to vtedy ešte nevedel, lebo na Ukrajine priamo 
nebol… Keď v r. 1996 (rok po svojom návrate na Slovensko) bol Timkovič (už ako 
protokonzultor slovenskej provincie a zároveň aj sekretár protihumena) na pár dní na 
Ukrajine a spolu s protoihumenom o. Metodom M. Bilančíkom, OSBM, navštívili 
práve totálne vynovený obrovský baziliánsky monastyr z 18. storočia v Krechove (ani 
čoby kameňom dohodil od poľských hraníc) bolo tam okolo stovky (!) baziliánskych 
novikov a kandidátov z celej Ukrajiny. Pri použití záchoda boli prekvapení, že na kaž-
dých dverách každého záchoda z vnútornej strany bol nalepený papier format A4, kde 
bolo počítačom vkusným spôsobom napísaných asi desať bodov – Návod ako srať. 
Bolo to veľmi podrobné a udivujúco logicky napísané. Bolo tam napr. napísané, že si 
treba najprv stiahnuť nohavice…, sklopiť umelý vrch na porcelánovú misu…, hodiť 
papier do záchodu, spláchnuť potiahnutím za špagátik… a na konci umyť ruky s myd-
lom a poutierať do uteráka… Záchody v Krechove totiž už dal urobiť šikovný Ukraji-
nec z Poľska, ihumen o. Teodozij Tarasij Jankiw, OSBM (1954) – a boli také, ako 
všade inde na svete, opatrené porcelánovými misami na sedenie s bielymi plastovými 
krytmi i umývadlami na umývanie rúk… Verejné záchody v Krechovskom bazilián-
skom monastyre boli v r. 1996 tak príkladne čisté, ba dokonca voňavé… ako sa to 
bežne nevidí ani na Slovensku. Možno len v prvotriednych hoteloch, či mastodont-
ských mall-obchodoch postavených na západný spôsob ako Auparku, kde služba pra-
videlne čistí záchody každú hodinu a sú namontované kamerové systémy proti zá-
škodníkom. 

Tak v noviciáte baziliáni učili svojich kandidátov a novikov ako používať pre 
Západniarov normálne záchody – aby sa nestrápňovali, keď vycestujú poza hranice 
svojej krajiny… 
 
Prvý opatrný návrat do rodného Československa po páde socializmu (jún 1991) 

Politická situácia sa vo Východnej Európe neuveriteľne zmenila, socializmus 
koncom roka 1989 oficiálne padol a Timkovičovi už teda nehrozilo väzenie, v 
prípade, že sa vráti do rodného Československa. Preto bolo definitívne rozhodnuté (s 
tichým súhlasom Timkoviča), že po ukončení štúdií už nepôjde pôsobiť do USA, ale 
sa vráti späť do Československa. V dôsledku toho sa na letné prázdniny (jún-august) 
v priebehu nasledujúcich rokoch (od r. 1991 včítane až do r. 1995 – vcelku štyrikrát) 
Timkovič už vracal späť na Slovensko pod jurisdikciu sedemdesiatnika - miestneho 
protoihumena o. Mariána Jána Potáša, OSBM (1918-2006). Obyčajne do Českoslo-
venska s opatrným očakávaním v srdci pricestoval v druhej polovici júna vlakom a do 
Ríma sa veľmi naradostene vracal tiež vlakom v druhej polovici augusta. 

Zaujímavý a dojemný bol obzvlášť prvý príchod Timkoviča v júni r. 1991 do 
Československa. Pri prekročení hraníc mal z toho mimoiného veľmi nepríjemný po-
cit, skúmavo hľadel po hraničných policajtoch-colníkoch prezerajúcich jeho batožinu 
a kontrolujúcich jeho nový tmavozelený československý pas, ktorý si vybavil na čes-
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koslovenskej ambasáde v Ríme s pečiatkou «trvalý pobyt v cizině». Nemohol sa zba-
viť predstavy a obavy, že ho uväznia, za to že emigroval na Západ. Ale ako sa zdalo, 
nikto si ho už nevšímal a všetci sa správali, akoby v Československu nikdy nijaký so-
cializmus nebol… Keď pred nejakým časom v roku 1987 opúšťal ako turista Česko-
slovensko a cestoval vlakom do Nemeckej spolkovej republiky (NSR), na hraniciach 
bol ostnatý drôt a vlak kontrolovali prísni vojaci ozbrojení samopalmi-kalašnikovami 
za doprovodu zúrivých služobných nemeckých ovčiakov… Teraz, v roku 1991 na ra-
kúsko-slovenskej hranici to všetko chýbalo… 

Nočným rýchlikom cestoval z Ríma do Viedne a tam ráno prestúpil na vlak do 
Bratislavy. Z Bratislavy potom pokračoval vlakom do svojho rodného mesta do 
Košíc. Západné vlaky išli vcelku potichy, v slovenských to pravidelne typicky hlučne 
hrkalo celú cestu. Jednotlivé koľajnice boli totiž na Západe pospájané kvalitnejšie ako 
na Východe. Celá cesta aj s čakaniami na staniciach trvala niečo menej ako 24 hodín. 
Bola už noc, okolo desiatej hodiny… keď došiel domov k mame v Košiciach. Na 
Západ emigroval v presvedčení, že je to už navždy-natrvalo v júli r. 1987 a znenaz-
dajky po štyroch rokoch (v júni r. 1991) bol prvýkrát nečakane doma… Odišiel uve-
domujúc si, že sa už NIKDY nevráti, a po štyroch rokoch bol, akoby sa nič nestalo, 
naspäť! Neuveriteľné! 
 
Starý pes spoznal Timkoviča po štyroch rokoch 

Ešte pol roka pred svojou emigráciou Timkovič kúpil od jedného zo svojich 
košických spolužiakov-kolegov veterinárov šesťmesačného psa menšieho kríženca-
vlčiaka, vlkošedej farby a s neobyčajne prítulným charakterom bastardíka so sklope-
nými ušami a chvostíkom dohora. Bol ohľadne stravy vychovaný nenáročne – miloval 
napríklad obyčajný starý suchý chlieb… Tohto psa menom Džino trénoval, behával s 
ním a pod. až dokiaľ neemigroval… Počas tréningov zistil, že tento pes, ako to u 
bastardov obyčajne býva, trpel slabosťou srdca. Keď s ním Timkovič behával, tak 
tento pes po 20-tich metroch v behu náhle ochabol, začal fučať a frčať a Timkovič ho 
od tohto okamihu musel ptakticky “ťahať” na vodítku za sebou. Bolo to ináč veľmi 
komické, pozorovať tváre okoloidúcich ľudí, ktorí s netajeným úžasom obdivovali 
mladého bežca, ktorý svojou vytrvalosťou takto zničil psa… 

Tento pes ž il na dvore rodinného domu u mamy Timkoviča v Košiciach na 
Štefanikovej ul. č. 11 na voľno a bol výborným ochráncom. Drzí malí cigáni robiaci 
pravidelné nájazdy v júli každého roka na dozrievajúce ovocie dvoch barackových 
stromov sa rýchlo vytratili zo života Timkovičovej rodiny… Pár votrelcov aj pohrý-
zol. Na všetkých cudzích návštevníkov sa dokázal rozčúliť až na smrť. Z papule hrô-
zostrašne ceriacej zuby mu vtedy peny lietali na všetky strany. Smutné však bolo, že 
raz sa mu podarilo uvolniť a chňapol na odchode aj obetavého gréckokatolíckeho 
kňaza o. Andreja P., ktorý prišiel Timkovičovu mamu na prvý piatok vyspovedať… 
Hrdinské od toho kňaza bolo, že Timkovičovu mamu chodil spovedať pravidelne 
každý mesiac aj potom. 

Keď prišiel Jozafát Timkovič po štyroch rokoch prvý raz domov, tento pes 
uvidiac cudziu postavu pred domom sa spontánne vrhol, ako obyčajne ku vstupnej  
bráne. Postavil sa pred príchodzieho, ktorý nebojácne vstúpil, a to hneď v otvorenej 
bráne celým svojím telom zablokujúc vstup do dvora a mlčky zanuril svoj ňufák do 
nohavíc podozrivého neobyčajného votrelca… Takto stáli obaja v rozpakoch niekoľ-
ko dlhých okamihov. Jozafát sa nepohol, aby si to pes nebodaj nerozmyslel, nikto 
totiž nikdy nemôže vedieť, čo sa môže udiať v chlpatej hlave opatrenej ostrými zubmi 
a stiskom 7 atmosfér… Pes sa nepohol tiež. Neustále vdychoval a vydychoval vzduch 
s pachom príšelca… Potom od neho, napriek svojmu búrlivému temperamentu, poma-
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ly a mlčky, bez akéhokoľvek zavrtenia chvostom odstúpil a nechal ho prejsť povedľa 
seba… 
 
Prenasledovaný nie od ateistických eštebákov, ale od vlastných baziliánov 

Timkovič bol prenesmierne šťastný, že je konečne doma v rodnom dome v 
Košiciach. A to je ešte slabý výraz v porovnaní, čo pociťovala jeho matka so ses-
trou… Konečne doma, akoby po večnosti, akoby v nádhernom sne – pochopiť to 
môže len ten, čo to zažil. Timkovič bol jeden celý deň doma. Chodil hore-dole po 
dvore a pozeral a pozeral, spomínal a spomínal, porovnával každú vec, ktorú poznal 
od svojho detstva so skutočnosťou pred sebou… ako sa zmenili rastliny a stromy. 
Naplnený tým istým slávnostným a zároveň i posvätným pocitom vyšiel si aj do ulíc 
mesta Košíc… S prekvapením i akýmsi vnútorným zahanbením zisťoval, že po 
štyroch rokoch sa nevedel v Košiciach dobre orientovať. Bol v cudzine naozaj ako 
keby celú večnosť, lebo veľa zabudol – a to i napriek tomu, že celý svoj predošlý 
život predtým prežil v Košiciach. Keď v r. 1987 odchádzal-emigroval (dokonca i bez 
vedomia svojej matky a súrodencov – kvôli utajeniu), myslel si, že rodné Košice a 
Československo už nikdy v živote neuvidí. V emigrantskom strese, ktorý poznajú len 
skutoční utečenci bez tašky a bez kabáta, len s cestovným pasom v kapse … Aby v 
cudzom svete na Západe sám ako prst prežil, musel sa v absolútnej miere sústrediť na 
všetko nové, čo ho tam čakalo – najmä na úplne neznáme jazyky (taliančinu a iné, 
ktorými s absolútnou samozrejmosťou hovorili každodenne ľudia naokolo neho, na ulici, neskôr jeho 
spolubratia či spolužiaci: ukrajinčinu, portugalčinu, španielštinu, francúzštinu…) a na úplne nové 
prostredie a ľudí úplne inej mentality. Musel zapadnúť a čo najskôr splynúť. Preto sa 
chtiac-nechtiac snažil netratiť čas nostalgickým spomínaním na rodnú zem a všetko 
milé, čo opustil. Tým sa prirodzene všetko intenzívne vytesnalo z jeho mozgu, aby 
urobilo miesto všetkému novému… 

Idyla prenesmierneho rajského šťastia a príjemnej pohody však netrvala dlho. 
Na druhý deň ju sťa mydlové bubliny rozfúkalo nikým neočakávané prekvapenie. 
Ráno zazvonila vážna poštárka a nečakane priniesla pre Timkoviča, ktorý sa ešte ne-
stihol ani vybaliť, ba ani poriadne zvítať s matkou, doporučený list prioritnou poštou. 
Bol to písacím strojom písaný výhražný list od protoihumena o. Mariána Jána 
Potáša, OSBM (1918-2006), z Vyšného Orlíka (okr. Svidník). Tam bol totiž tento 
obyčajným správcom farnosti. 

Neočakávaná listová zásielka bola pre nič netušiaceho a naozaj sviatočne 
naladeného Timkoviča ozajstnou studenou sprchou. Bol to strohý úradný list od pro-
toihumena baziliánov v Č eskoslovensku, v ktorom tento úradným spôsobom udelil 
Timkovičovi prvé kánonické napomenutie (po druhom sa nekajúci delikvent za nejaký ťažký a 
konkrétny zločin natrvalo vyhadzuje z mníšskeho života!), zato že prišiel domov k mame a nie 
k nemu do Vyšného Orlíka… Bolo tam aj úradné varovanie, že v prípade, ak sa 
okamžite nedostaví k Potášovi na faru do Vyšného Orlíka, bude s konečnou platnos-
ťou natrvalo vylúčený z baziliánskeho Rádu, teda z rehole!!! Timkovič nemohol uve-
riť vlastným očiam, napochytre, akoby v mrákotach, nachádzajúc sa medzi snom a 
realitou, sa snažil vyloviť zo svojej pamäti nejaký motív, nejakú príčinu, nejaké lo-
gickú odôvodnenie … celý zhrozený znova a znova čítal práve otvorený brutálne pô-
sobiaci list. Veď Timkovič emigroval preto, aby sa stal kňazom. Až neskôr na Zá-
pade, úplne nezávisle od akéhosi Potáša, ktorého predtým ani nepoznal, sa v ňom ob-
javilo a vykryštalizovalo povolanie stať sa baziliánom… A hneď po návrate do do-
moviny ho tento cudzí muž ide vyhodiť od baziliánov! Potom, čo po zrelom a dobro-
voľnom uvážení zanechal lukratívnu vysokú školu tesne pred štátnicami a natrvalo e-
migroval na Západ; potom, čo prežil všelijaké najmä psychologické trápenia a nedos-
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tatky, čo všetko obetoval, aby sa stal kňazom-baziliánom a práve ledva prišiel domov 
splatiť dlh svojej matke, s ktorou sa pred trvalým odchodom ani nerozlúčil… a ne-
citlivý Potáš, ktorého prakticky ani nepoznal, do ktorého provincie vlastne ani nemu-
sel patriť (ako rímsky novik mohol vstúpiť do hociktorej inej baziliánskej provincie na svete), po 
prvom vkročení na československú pôdu ho ide vyhodiť od baziliánov. Veď ani fyzic-
ky nebolo možné splniť jeho argumentáciu. Neexistovalo totiž vlakové spojenie me-
dzi Bratislavou a akousi zapadlou dedinkou Vyšný Orlík s 200 obyvateľmi. Vlaky z 
Bratislavy nechodia cez doslovnú dieru na slovensko-poľských hraniciach, nechodia 
cez Vyšný Orlík, ale cez Poprad (Vysoké Tatry) do Košíc. A keď Košice (druhé najväč-
šie mesto na Slovensku) bolo rodným mestom Timkoviča, bolo celkom logické a prior-
dzeným-Božím právom i láskou k blížnemu (matke) prikázané a morálne odôvodne-
né, že keď došiel v noci, neprenocoval na stanici, ani neišiel prespať do hotela, ale do 
svojej mamy. Taktiež nechápal tomu, že ináč vždy veľmi milý, príjemný a sympa-
tický o. Marián Ján Potáš, OSBM, mu zrazu, ako blesk z jasného neba, poslal doporu-
čený list takéhoto znenia a tak skoro. Veď ho musel písať a podať na poštu ešte pred 
jeho príchodom do Československa. V noci pricestoval, ráno neskôr vstal, deň rýchlo 
ubehol medzi najdrahšími a najbližšími príbuznými (mamou a sestrou) a prostredím 
mesta, kde žil celý život a na druhý deň mu prišlo kánonické napomenutie od akéhosi 
Potáša, ktorého videl v živote dokopy dvakrát – a aj to ho ako prefíkaná líštička dostal 
do poriadneho prúseru s Jeho Eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom – červeným 
pápežom. Tomko bol vtedy tretím politicky namocnejším a najvplyvnejším 
hodnostárom v rímskokatolíckej Cirkvi na svete, v poradí: 1.) pápež, 2.) štátny sekretár 
a 3.) prefekt Kongregácie Propaganda Fide. Pápežovi patril celý svet, štátny sekretár 
ho vo všetkom zastupoval a kardinál Tomko mal pod sebou dve tretiny (⅔) nekres-
ťanského sveta… (pozri inde). 

Celý vnútorne vykoľajený, rozladený, zranený a zároveň znechutený a v tom 
istom čase súc si vedomý aj svojej neviny aj plný očakávania, nasadol na prvý auto-
bus a odcestoval ešte v ten istý deň, či presnejšie povedané v tú istú hodinu ako ob-
držal znechucujúci list z Košíc do Vyšného Orlíka na poľských hraniciach… 

Protoihumen o. Marián Ján Potáš, OSBM, mu takto pripravil to najhoršie 
privítanie v domovine, aké sa len dalo pripraviť… Bola to nečakaná veľmi krutá a 
studená sprcha zasiahnúca svoj cieľ v momente krátkej eufórie z návratu do vlasti, 
keď spontánny radostný úsmev na Timkovičovej tvári zamrzol a Timkovič precitol do 
surovej reality života. A pritom Potáš sa v Ríme dušoval, že ako veľmi Timkoviča v 
Československu potrebuje! Len aby vstúpil do jeho provincie!! Avšak, keď vtáčka 
lapajú, pekne mu spievajú – hovorí ľudová múdrosť a je to pravda. A nielen pred 
vstupom do manželstva zo strany žien, ale aj pri vstupe budúcich rehoľníkov či re-
hoľníčiek do rehole… Timkovič sa neoprávnene obával československej polície, ešte-
bákov a persekúcie zato, že nedovolene opustil republiku… Skutočný a o to bolesti-
vejší úder dostal od najnečakanejšej osoby – od svojho vlastného milého predstave-
ného – spolubrata a baziliána v Československu – duchovného otca – protoihumena 
Potáša… Mráz na kvetinu nepôsobí tak kruto ako tento nekresťanský nemníšsky, ba i 
neľudský prístup pri návrate prenasledovaného uprchlíka do vlasti. 

Timkovič sa však z tohto sklamania veľmi rýchlo otrepal, lebo on sa nerozho-
dol pre kňazstvo a mníšstvo pre akéhosi Potáša, či inú ľudskú osobu – ale pre Hos-
poda Boha, ktorému chcel úprimne slúžiť… Jeho povolanie bolo postavené na iných 
základoch a totiž na skale zvanej Hospoď Boh, a nie na iných nestálych ľudských zá-
kladoch… 

Možno čitateľ, listujúc v tejto knihe o pár stovák strán ďalej, a tak poznajúci 
skutočnosť, že baziliáni-spolubratia sa v r. 2003 pokúsili po prvýkrát oficiálne Timko-
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viča spolu s jeho bratom vyhodiť od baziliánov (zo závisti ich všetci znenávideli – porov. Mt 
10,22) a potom ich aj skutočne v roku 2008 bez platného dekrétu rozsudkom okresné-
ho súdu z Prešovského monastyra vyhnali… povie, prečo Timkovič nezobral všet-
kých svojich päť švestiek a nevrátil sa hneď po tomto incidente s Potášom do USA k 
baziliánom… Ono to tak býva, že po vojne je obyčajne každý najmúdrejším genera-
lom… Teraz všetci zhodne nadávajú na Hitlera a Mussoliniho, lebo títo prehrali voj-
nu. Pred alebo počas vojny to tak nebolo. Veď, čo keby napr. Američania neukradli 
Hitlerovi vedcov, ktorí mu práve dokončovali atómovú bombu a Hitler majúc 
atómovú zbraň by vyhral vojnu? Ako by sme sa dnes učili dejiny? A čo by bolo, keby 
všetci vedeli , že Hitler vojnu prehraje? Bola by vôbec nejaká II. svetová vojna? 

Čo by bolo, keby bolo, nie je dôležité. Dôležité je, aby človek vždy jednal a 
rozhodoval sa podľa svojho svedomia. Bola by sa Timkovičova cesta života uberala 
ináč a iným smerom, ak by vedel, čo sa stane o pár desaťročí? Určite áno. Asi by na 
tejto výhybke zabočil naspäť do USA… Lenže to nevedel a nemohol to vedieť. A 
preto, ak by Timkovič žil opäť svoj život a mal by pred sebou tie isté situácie, ako 
boli, určite by sa rozhodol rovnako… Prečo? Lebo to robil podľa svojho svedomia a 
Hospoď Boh po smrti každého človeka ho bude súdiť podľa jeho svedomia, nie podľa 
toho, «čo by bolo, keby bolo»… 

Hneď sa rozlúčil s mamou, zobral si veci a nastúpil na prvý možný autobus, 
aby sa nejako dostal na gréckokatolícku faru do Vyšného Orlíka… Keď tam konečne 
k večeru (po pol dni namáhavého cestovania a nekonečného čakania na prípoje 
autobusov) po komplikovanom prestupovaní z autobusu do autobusu docestoval a 
vyčítavo sa pýtal o. Mariána J. Potáša, OSBM, čo má znamenať jeho vyhodenie z 
baziliánskeho Rádu. Potáš bol celý nesvoj, tváril sa, že o ničom nevie a pýtal si od 
Timkoviča svoj úradný doporučený list (opatrený hlavičkovým papierom, pečaťou 
protoihumena i majestátnym podpisom), akoby nevedel, o čom vlastne Timkovič 
hovorí… Keď mu ho Timkovič podal, tak ho hneď pred ním, bez akéhokoľvek čítania 
náhlivo potrhal a bolo vidno, že Potášovi odľahlo na srdci, že zlikvidoval svoje ne-
spravodlivé a neľudské corpus delicti. Povedal Timkovičovi, aby na všetko zabudol… 
a viac sa na danú tému nechcel baviť. 
 
S protoihumenom Mariánom J. Potášom, OSBM, sa prvý i poslednýkrát spolu 
pomodlili baziliánsku chórovú modlitbu – Večirňu 

Asi pol hodinu po príchode Timkoviča na gréckokatolícku faru vo Vyšnom 
Orlíku (okr. Svidník), vyše sedemdesiatročný protoihumen o. Marián Ján Potáš, 
OSBM, navrhol 27-ročnému Timkovičovi, aby sa pomodlili spolu Večirňu po staro-
slovansky. Baziliáni sa podľa svojich pravidiel majú modliť každý deň spoločne as-
poň pol hodiny spoločného chóru, preto požiadavka protoihumena sa Timkovičovi 
vôbec nezdala nezvyčajnou… 

Timkovič mal vtedy za sebou len tri roky štúdia na kňaza (dva roky filozofie a 
jeden rok teológie), nebol teda ešte kňazom, ale Potáš trval na tom, aby Timkovič 
viedol Večirňu ako kňaz. Na spoločnú modlitbu neišli do blízkej cerkvi, ale sa ju 
modlili privátne len na fare. Samozrejme Timkovič nebol nijako kňazsky oblečený, a 
ani Potáš. 
 

V Ríme sa v Pápežskom seminári Nepomucenum na Via Concordia sa Timkovič jeden rok mod-
lil spolu s ostatnými rímskokatolíckymi seminaristami len po rímskokatolícky (skoro každý deň v 
inom jazyku: taliansky, latinsky, česky a slovensky)… Potom tri roky (včítane amerického noviciá-
tu) sa modlil s baziliánmi na Západe síce po gréckokatolícky – ale len v ukrajinčine a z ukrajinských 
kníh. Po staroslovansky sa rímski baziliáni modlili len vtedy, keď asi pätnásťkrát do roka išli do Ra-
dio Vaticana v nedele slúžiť a spievať staroslovanskú Službu Božiu, ktorá sa vysielala v priamom 
prenose do komunistického Sovietskeho zväzu - na Ukrajinu. 
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Staroslovančina sa neučila na nijakej rímskej univerzite a ani u baziliánov. Ako už bolo spome-
nuté, staroslovančina sa neučila ani na baziliánskom noviciáte v USA. Novikov tam učili všetko 
možné po ukrajinsky a latinsky, avšak po staroslovansky tam nepočuli za celý rok ani slovo… Vý-
nimkou bolo len Hospody pomiluj – ktoré je to isté ako v staroslovančine, tak aj v ukrajinčine. 

O pár rokov po pamätnej prvej (jún 1991) návšteve vo Vyšnom Orlíku sa Timkovič prihlásil na 
staroslovančinu na Pontificio Istituto Orientale v Ríme. Učil ich akýsi mladý namyslený Poliak. 
Tvrdil, že on vie, ako sv. Cyril a Metod vyslovovali staroslovančinu. Ako sa to dozvedel, to však 
nepovedal. Neetické a aj pre študentov nebezpečné by bolo sa ho opýtať, že ako to vie, či vlastní ne-
jakú audio nahrávku sv. Cyrila a Metoda z 9. storočia?... 

Na prvej hodine ich bolo spolu asi 20 študentov z rozličných národov a krajín. Poobedňajšie sub-
tropické slnko pálilo ani najaté do maličkej a tesnej učebne… Študenti boli poväčšine ukrajinského 
pôvodu pochádzajúci z rôznych kútov celého sveta a niektorí z Ruska. Každému z nich dal onen 
prednášajúci Poliak na prvej hodine nahlas pred všetkými pomodliť sa Otče náš po staroslovansky a 
hneď ho aj zjazdil krátkym zhodnotením vyjadreným krátkym slovíčkom: «Nedobre». Všetkým na-
koniec povedal, že nikto z nich nemá správnu výslovnosť staroslovančiny, lebo ju totiž nevyslovo-
vali ako on, tj. po poľsky… Tvrdil, že po staroslovansky sa napr. slovo «рука» nečíta «ruka», ale 
vraj «renka» (= ręka)… Keď ho však študenti upozorňovali, že veď takto ako oni (ruka) číta-
vyslovuje 150 miliónov pravoslávnych na celom svete… tento rímskokatolík-Poliak i napriek tomu 
neprestával tvrdiť, že tých 150 miliónov má zlú výslovnosť, a on má pravdu… Po prvej hodine takto 
stratil asi 15 študentov. Po tejto skúsenosti sa mu už viac neukázali na hodine… A kurz staroslovan-
činy v danom roku preto skončil fiaskom… Takže asi na takej úrovni bolo vyučovanie staroslovan-
činy v časoch štúdií Timkoviča v Ríme… 

Našťastie Timkovičovi (1964) poradil jeho o päť rokov starší brat Gorazd-Andrej (1959), že sta-
roslovančina sa dá naučiť jednoducho tak, že každý deň bude päť minút čítať zo staroslovanského 
cyrilikou písaného Sv. Písma nahlas... Jozafát Timkovič tak každý deň počas svojich štúdií v Ríme 
robil... v dôsledku toho mu stará cyrilika-azbuka v jej archaickom prevedení vôbec nerobila problé-
my. 

 

Potáš pozorne sledoval počas celej Večirňe, ako Timkovič spieva kňazské 
modlitby po staroslovansky a ako sa modlí aj iné modlitby... Bolo vidno, že je spo-
kojný, čo sa prejavovalo i jeho občasným i keď skrytým, ale pritom spontánnym 
uznanlivým prikývnutím hlavy... Po Večirni bolo na ňom vidno, že Timkovičovi uz-
náva, že staroslovansky vie... očividne bol tomu rád a odľahlo mu pri srdci. 

Keď však na druhý deň prišiel čas na Večirňu, Timkovič išiel za Potášom, aby 
sa spolu pomodlili, tak ako to majú baziliáni podľa svojich pravidiel každý deň ro-
biť... Potáš ho poslal preč s poznámkou, aby sa pomodlil Večirňu sám... Že on sa po-
modlí tak isto sám, keď mu to bude vyhovovať. Keď Timkovič bol na prázdninách 
aj u iných baziliánov na Slovensku, všetci riešili spoločnú baziliánsku chórovú mod-
litbu presne takým istým spôsobom ako ich učiteľ a duchovný vodca provinciál o. 
Marián J. Potáš, OSBM. Jedinou svetlou výnimkou zo všetkých československých 
baziliánov v tomto zmysle bol o. Polykarp Štefan Jacoš, OSBM (1961). Keď bol 
Timkovič u neho na niekoľko týždňov svojich letných prázdnin na gréckokatolíckej 
fare v Čabinách (okr. Medzilaborce), tak tam sa každý deň spolu pomodlili bazi-
liánsku chórovú modlitbu. A tak isto aj o. Pavel Anton Petrašovič (1929-2012), kto-
rý žil sám v desaťposchodovej bytovke na štvrtom poschodí na Kosťovej ulici v Koši-
ciach a každý deň sa staroslovansky modlil baziliánsku chórovú modlitbu spolu s po-
staršími baziliánkami, ktoré v tom čase žili tiež v Košiciach a prichádzali každý kaž-
dučičký deň na spoločnú modlitbu k nemu do bytu. Aj keď ho navštívil nejaký bazi-
lián, o. Pavel ho vždy vyzýval k spoločnej chórovej modlitbe... 

Čo sa týka o. Mariána J. Potáša, OSBM, a jeho spoločnej chórovej modlitby 
v neskorších rokoch, v čase, keď už nebol «nedotknuteľným» protoihumenom – ani 
vtedy sa v podstate nikdy nezúčastňoval spoločnej chórovej modlitby baziliánov. Na-
príklad vtedy, keď už bol Timkovič ihumenom Prešovského soborného monastyra na 
Vajanského ul. č. 31 (v rokoch 2000-2003) a Potáš býval v tomto monastyre, na spoločné 
jedlo do refektára chodil, tak isto i koncelebrovať nedeľnú staroslovanskú Službu 
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Božiu (každodennú Službu Božiu si však, podobne ako za socializmu, slúžil sám na izbe), ale kaž-
dodennej spoločnej chórovej baziliánskej modlitby sa nikdy nezúčastňoval. Dokonca 
boli i také prípady, že o. Marián J. Potáš, OSBM, ako staručký vyše osemdesiatročný 
bazilián sa modlil skoro ráno sám v monastyrskej cerkvi, ale v okamihu, keď ostatní 
baziliáni pod vedením ihumena Timkoviča prišli do cerkvi a začali sa modliť spoloč-
nú chórovú modlitbu, tak Potáš vstal a tackajúc sa (mal pre cukrovku odrezané z jed-
nej nohy) z cerkvi odišiel... 
 
Ostatní pidpiľny monachy ohľadom chórovej modlitby verne nasledovali svojho 
dlhoročného protoihumena Potáša – nemodlili sa ju spoločne 

Za komunizmu, keď boli baziliáni v ČSSR štyridsať rokov oficiálne zrušení 
(1950-1990), každý z nich žil ako vlk samotár... Najprv vo svetských zamestnaniach a 
bytoch – keď gréckokatolícka Cirkev bola zrušená (1950-1968) a potom po obnovení 
gréckokatolíckej Cirkvi (1968) opäť ako samotári na farách... Štyridsať rokov takého-
to života poznamenalo mnohých starých baziliánov a o. Mariána Jána Potáša, OSBM, 
nevynímajúc. A tak isto poznačilo aj mladých odchovancov – pidpiľnych monachov 
(tajných mníchov). 

Je zaujímavé, že baziliáni na Slovensku sa tejto «chórovej» degenerácie ne-
zbavili ani dlhé desaťročia po páde socializmu. Keď v Ríme odchovaný Timkovič bol 
niekde ihumenom, tak v danom monastyre sa každodenne zachovávala chórová mod-
litba ako samozrejmosť. V monastyroch, kde však ihumenom nebol, sa baziliáni nik-
dy nemodlili spoločne chórovú modlitbu. Výnimkou tvorilo pár týždňov vždy pred-
tým, ako mal na územie provincie (na Slovensko) prísť na návštevu niekto z Ríma, 
obyčajne sám protoarchimandrit – generálny predstavený baziliánov na celom svete. 
Vtedy sa baziliáni po monastyroch začali spontánne každodenne modliť chórovú 
modlitbu, aby vytvorili dojem spoločne praktizovanej modlitby. Po odchode Rímana 
však akoby uťal, a to hneď na druhý deň sa už spoločne nemodlili, ba dokonca ani 
spoločne v monastyre nikdy nejedli... 
 

Len pre zaujímavosť malá historická vložka o chórovej modlitbe baziliánov. Pod chórovou (li-
turgickou, tj. nie privátnou) modlitbou sa rozumie: Večirňa, Malé Povečerie, Polnočnica, 1., 3., 6. 
a 9. Čas a Utreňa. Baziliáni – gréckokatolíci, sa plnú chórovú modlitbu modlili každodenne (spolu 
to bolo asi 8 hodín denne) až do jezuitskej reformy v r. 1882. Pod vplyvom latinských jezuitov (je-
zuiti nijakú chórovú modlitbu predpísanú nemajú) boli pravidlá zmenené a bolo stanovené, že sa 
majú denne modliť aspoň jednu hodinu chórovej modlitby (teda nejakú časť z hore vymenovaného 
– jednu hodinu z pôvodne ôsmich hodín). 

Baziliáni Podkarpatskej Rusi (aj Slovenska) boli nútení prijať-prevziať jezuitskú reformu od spo-
lubratov baziliánov Ukrajincov z Haličiny až po r. 1920. Teda do r. 1920 sa modlili plný osemhodi-
nový chór. Po r. 1920 – len jednu hodinu denna. Po II. Vatikánskom koncile – v sedemdesiatych ro-
koch 20. storočia, boli baziliánske pravidlá ohľadne chórovej modlitby opäť pozmenené. Bolo sta-
novené, že baziliáni sa majú modliť spoločnú chórovú modlitbu už len aspoň pol hodinu denne... 
Teda tendencia neustáleho skracovania spoločnej liturgickej modlitby... 

 Bolo zaujímavé, že podľa baziliánskych pravidiel generálny predstavený z Rí-
ma mal navštíviť všetky baziliánske monastyry na svete aspoň jeden krát za štyri ro-
ky. Mal kontrolovať mníšsky život v nich. Volalo sa to – kánonická vizitácia. Počas 
týchto kánonických vizitácii Timkovič vždy upozorňoval protoarchimandritov z Ríma 
na túto modlitbovú deformáciu pidpiľnych monachov na Slovensku. V rokoch 1996-
2004 to bol protoarchimandrit o. D. Ľachovič (Lachovicz), OSBM a v rokoch 2004-
2012 o. V. Koubič (Koubetch), OSBM – obaja z Brazílie. Obaja protoarchimandriti 
nepriniesli v tomto zmysle nijakú nápravu. Naopak, pri každej vizitácii verejne atako-
vali oo. Timkovičovcov. Prvý preto, lebo oo. Timkovičovci boli proti protestantsko-
charizmaticko-euchitskej deformácii baziliánov prevádzanej na Slovensku o. Eliášom 
A. Dohnalom. Ľachovič, ako správny Brazílčan, si myslel, že cez o. E. A. Dohnala, 
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OSBM, obnoví baziliánov na celom svete… A keď bol protoarchimandritom o. Vasiľ 
Koubetch, tak tento už prichádzal na Slovensko trestať Timkovičovcov zato, že jeden 
z nich vydal v r. 2004 historickú, skoro 1000 stranovú knihu o latinizácii Uhorského 
kráľovstva (do ktorého patrilo i Slovensko) od 9. do 18. storočia – Dejiny gréckokato-
líkov Podkarpatska (9.-18. storočie). Akási modlitba, podľa Koubetcha nebola tak 
potrebná, ako likvidovať toho, kto miloval svoj gréckokatolícky obrad a opovážil sa 
napísať a publikovať odbornú publikáciu o tabuizovanej latinizácii – teda likvidácii 
gréckokatolíkov rímskokatolíkmi (preťahovanie všetkými možnými prostriedkami z 
gréckeho do latinského obradu). 
 
Dvojmesačné letné prázdniny v rokoch 1991-1994 strávené vždy v “pekelnom“ 
Vyšnom Orlíku, alebo v normálnej Kamienke  

V tom čase neexistoval na Slovensku nijaký baziliánsky monastyr, a preto 
Timkovič (1964) bol na svojich letných prázdninách od roku 1991 do roku 1994 (včí-
tane) alebo u o. protoihumena Mariána J. Potáša, OSBM (1918-2006) na jeho hrô-
zostrašnej gr. kat. fare vo Vyšnom Orlíku (okr. Svidník) alebo u o. Metoda M. Bi-
lančíka, OSBM (1961) na gr. kat. fare v Kamienke (okr. Stará Ľubovňa). Extrémis-
ticky a žartovne (i keď plne výstižne) eschatologicky by sa to dalo nazvať, že bol ale-
bo v pekle na zemi vo Vyšnom Orlíku, alebo na zemi v Kamienke… Keď sa potom 
po prázdninách vracal na štúdiá do Ríma, tak to bolo, ako by sa vracal do neba na ze-
mi. V Generálnom dome baziliánov na Via San Giosaft 8, Aventino, Rím, Taliansko, 
totiž bol normálne funkčný baziliánsky monastyr. Fungoval presne a pokojne, podob-
ne ako švajciarske hodinky, pod vedením svojho starostlivého a mimoriadne skúsené-
ho ihumena o. Severiána Š. Yakymyshyna, OSBM. V Československu v tomto o-
hľade baziliáni fungovali «come un vero disastro» (ako skutočne veľký neporiadok). 
Žiaden mníšsky systém a spôsob života, len samí vlci-samotári s rozličnými indivi-
duálnymi každodennými obyčajmi, ktorí sa volali «baziliánmi»… 

Pobyt u vyše sedemdesiatročného protoihumena Potáša na fare skončil oby-
čajne tak, že Timkovič dostal skôr či neskôr silnú hnačku spojenú s prudkými boles-
tiami v bruchu – a tak ho Potáš poslal preč do Kamienky. Potáš (podobne ako tomu 
bolo vtedy bežné u ukrajinských baziliánov na Ukrajine) totiž nebol veľmi hygienicky 
založený a často (či temer vždy) konzumoval a ku konzumácii predkladal skazené 
potraviny. Nie preto, žeby nemal funkčnú chladničku, ale jednoducho pre nedostatoč-
né hygienické návyky… Čerstvé zákusky, ktoré dostal napríklad zo svatby a ktoré pre 
svoje množstvo nebolo možné skonzumovať naraz, nedovolil vložiť do chladničky. 
Museli stáť na parádnom okrúhlom pohyblivom dvojposchodovom podnose za let-
ných horúčav v kuchyni na stole – «aby z nich každý mohol neobmedzene jesť…» a 
za niekoľko letných horúcich dní sa pokazili. Tieklo z nich a zmenili farbu. Potom ich 
už samozrejme nikto nechcel jesť (Potáš zákusky nejedol, lebo mal cukrovku) – vtedy 
ich zamiešal napríklad do spoločnej polievky z kyslého mlieka, ktorú predložil ako 
svoju špecialitu v ten deň prítomným mníchom k obedu… Ešte horšie to bolo, ak išlo 
o skazenú klobásu… 

Potáš si v takom prípade hneď po jedení vypil «dezinfekčný» štamperlík pá-
lenky (nejakého alkoholu) a ponúkal aj prítomných… Pálenku mal zamknutú vo svo-
jej izbe, ale pri tejto príležitosti ju priniesol do kuchynky… Timkovič nikdy nepil, 
lebo bol od detstva dobrovoľným abstinentom… Mal takú zasadu, že ak nemusí piť 
alkohol, tak ho nepije… O pár hodín nato však Timkovič dostal takú hnačku, že z ne-
ho pri kolikových bolestiach brucha len tak striekalo... Potáš mu vyčítal, že je to jeho 
chyba, a že je rozmaznaný a rozhýčkaný človek… 
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Zdravotne “isté” potraviny Potáš nemal ani vo veľkom mrazáku, ako by sa 
dalo za normálnych okolností predpokladať. Väčšina potravín i tam bola skazená a 
dodatočne zmrazená. Prečo? Nie preto, žeby mrazák nefungoval, ale preto, lebo ne-
zodpovedný Potáš najprv potraviny nechal skaziť ponechajúc ich po svojom príchode 
z cesty pri izbovej teplote, a až po čase, keď si na ne spomenul, ich uložil do mrazá-
ku… Prečo potraviny neuložil do mrazáku hneď po ich zakúpení, či obdržaní – by sa 
zdalo na prvý pohľad záhadou… avšak nebola to nijaká záhada. 

Psychológia dokazuje, že každý človek je poznačený skúsenostiami, ktoré 
prežil. Po likvidácii gréckokatolíckej Cirkvi a uväznení baziliánov v päťdesiatych 
rokoch 20. st. bol aj o. Marián Ján Potáš, OSBM, uväznený pre svoju vieru a tam, po 
väzeniach aj veľakrát hladoval. Ako hovoril – schudol na neuveriteľných 40 kilogra-
mov… Takýto stav – živorenie medzi žitím a umieraním trval pár dlhých rokov. Zú-
falá snaha o prežitie ho poznačila natoľko, že celý svoj následný život podvedome ob-
ľuboval pohľad na dostatok potravín. Preto mával po kútoch a skriniach veľké množ-
stvá suchého chleba, preto ponechával zákusky na stole v kuchyni a ihneď ich neod-
ložil do chladničky, či do mrazáku… Preto domáce kompóty vo fľašiach, ktoré mu 
dali veriaci niekedy uschovával pod posteľou, na ktorej spal… Podvedome ako stros-
kotanec na pustom nehostinnom ostrove, už nechcel nikdy viac zažiť nedostatok, aký 
prežil vo väzeniach… 

Čo sa týka pobytu Timkoviča v rodných Košiciach u svojej mamy – tak cez 
letné prázdniny v Č eskoslovensku, či neskôr na Slovensku tam mohol byť dokopy 
maximálne ak jeden týždeň. Je len jasné, že pre jeho mamu (tak ako pre každú milujúcu 
mamu) to boli veľmi slávnostné a radostné chvíle. 

Na prázdninách na gr. kat. fare v Kamienke (okr. Stará Ľubovňa) u vekovo 
temer rovesníka (o tri roky staršieho) o. Metoda M. Bilančíka, OSBM, to bolo vý-
borné, lebo tam na fare bývala aj Bilančíková mama, ktorá bola tichou, nábožnou že-
nou svätého života a ona sa starala o stravu pre svojho syna i jeho rímskeho návštev-
níka… Okrem toho Kamienka bola veľkou farnosťou s 1500 gr. kat. veriacimi a tak 
sa tam Timkovič od Bilančíka naučil veľa pastoračného. O. Metod M. Bilančík, 
OSBM, bol zo všetkých slovenských pidpiľnych monachov najnormálnejší. Nielen 
svojim všeobecným rozhľadom a vzdelaním, ale aj tým, že to bol zdravý normálny 
človek s normálnym správaním. Žiadne extrémy. Bolo to cenné. 

Mimo to, každé letné prázdniny baziliáni organizovali pre chlapcov týždňovú 
Baziliádu – letný tábor (obyčajne na veľkej fare v Kamienke či v Čabinách) a baziliánky zasa 
v inom čase organizovali týždňový letný tábor Sareptu (obyčajne v škole v Lomnom) – 
pre dievčatá. Timkovič mal na starosti na týchto táboroch duchovné slovo, a to i na-
priek tomu, že nebol ešte kňazom. Nejaký iný bazilián-kňaz (najčastejšie o. Jozef E. No-
vák, OSBM (1941)) slúžil v cerkvi všetko liturgické, ale duchovné slovo mimo to, mal 
na starosti o temer štvrťstoročie mladší, ani nie tridsaťročný, Timkovič (1964). Sestry 
baziliánky sa o Timkovičovi vyjadrovali ako «o nenahraditeľnom» a nikoho iného z 
baziliánov nechceli, iba jedného alebo druhého Timkoviča… Je pravdou aj to, že 
ostatní baziliáni nemali záujem o prácu na ich letných táboroch s dievčatami… A tiež 
aj fakt, že Timkovičovci boli pre mládež zaujímaví a exotickí – lebo študovali na 
Západe a tak mnohé príbehy, ktoré mládeži vyprávali – boli pre poslucháčov totálne 
nové a veľmi pútavé… 

Ináč, čo sa týka baziliánskej chórovej modlitby, tak sa s o. Metodom M. Bi-
lančíkom, OSBM, spolu nepomodlili nikdy ani jeden jediný krát. Bilančík mal večné 
baziliánske sľuby a bol kňaz. Timkovič nemal ešte večné sľuby a bol len bazilián-
skym bratom. Z toho bolo jasné, kto je predstaveným komu a kto má koho počúvať.  
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Keď prešlo pár týždňov a žiadna chórová modlitba okrem každodennej staro-
slovanskej Služby Božej v cerkvi pre rusínskych gréckokatolíckych veriacich… (Den-
ne tam na večernú Službu Božiu chodilo asi 70 ľudí. V nedele asi 700.) Tak sa Tim-
kovič ráno išiel sám pomodliť Utreňu do kancelárie na fare. Asi v polovičke Utrene 
do kancelárie prišiel Bilančík a vyčítal Timkovičovi, prečo sa nemodlia spolu.  Keď 
sa ho Timkovič opýtal, kedy sa spolu pomodlia na druhý deň, aby sa nato pripravil, 
Bilančík mu nato odpovedal, že mu to povie neskôr… A to “neskôr” nebolo nikdy. 
Timkovič sa potom už sám nemodlil, keď bol u Bilančíka, aby Bilančíka – svojho 
hostiteľa a ihumena v daný čas neurážal, ani nijako ho nedráždil... Takže povolania 
(pidpiľny monachy), ktoré k baziliánom za komunizmu v tajnosti pred sliedivým o-
kom všadeprítomných eštebákov získal o. Marián Ján Potáš, OSBM, dokonale nasle-
dovali svojho učiteľa a duchovného vodcu – a to nielen vtedy, keď Potáš bol štvrťsto-
ročie ich protoihumenom-provinciálom, ale aj po celý zbytok svojich životov… 
 

 
Br. Jozafát V. Timkovič, OSBM v r. 1991 na niekoľko hodinovom výlete v Pieninách neďaleko 

od Kamienky, kde prázdninoval na gr. kat. fare u o. Metoda M. Bilančíka, OSBM. 
 
Rímsky incident s jezuitom Jánom Babjakom – konflikt o Vatikánske rádio 

V akademickom roku 1992-1993 Timkovič študoval v treťom ročníku teoló-
gie na dominikánskej univerzite Angelicum v Ríme. Mal tam už ukončené dvojročné 
štúdium filozofie s titulom bakalára a teológia sa tam tiež končila po trojročnom štú-
diu titulom bakalára.  

Nebola to nijaká sranda, pretože to boli práve tí dominikáni, ktorí v stredove-
ku viedli inkvizíciu (upaľovanie heretikov a čarodejníc). Obliekali sa podobne ako v stredo-
veku: biely habit siahajúci od hlavy až po zem s bielou kapucňou a čierna mantia 
(plášť) navrch. Rozumie sa teda, že ich vysoká škola vynikala ako najpravovernejšia 
najkonzervatívnejšia (a zároveň druhá najdrahšia – za štúdiá sa totiž v plnosti platilo) univerzita 
v Ríme. Pre neobyčajný nával tradicionalisticky zameraných študentov z USA a Ka-
nady sa tam teológia vyučovala v dvoch sekciách: talianskej a anglickej. Timkovič 
študoval v talianskej – teda po taliansky.  V tom čase talianska sekcia teológie bola 
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ťažšia a kvalitnejšia než anglická – na čo jasne poukazovala skutočnosť, že veľa štu-
dentov taliansku sekciu nedokončilo a tak neobdržalo ani titul bakalára. Vyhoreli naj-
mä na predmetoch ako: gréčtina, dogmatika o Presvätej Trojici a najmä na Evanje-
liách od sv. Jána… 

Prednášala sa tam samozrejme len latinská-rímskokatolícka teológia a liturgy-
ka a na univerzite ich neučili nič východné-byzantské-gréckokatolícke, okrem cirkev-
ného práva. To vyučoval externe, naslovo vzatý odborník a rodený Grék Dimitri Sa-
lachas (1939) – neskôr sídelný gréckokatolícky episkop v Grécku. Bol stelesnením 
seriózneho šarmu vedy, logickej strohosti cirkevného práva a prirodzenej lásky ku 
svojmu gréckokatolíckemu byzantskému obradu. Jeho nadšením nakazený Timkovič 
si preto už počas svojho bakalárskeho teologického štúdia zobral, a to “len-tak”, ne-
povinne a navyše, jeden z kurzov na Východnom inštitúte (Pontificio Istituto Orien-
tale – v skratke PIO) Gregoriánskej univerzity – i keď ho, ako taký, na získanie titulu 
bakalára z teológie vôbec nepotreboval. Predmet (kurz), ktorý si vybral na PIO mal 
názov «Anno liturgico orientale» (Orientálny liturgický rok) a prednášal ho jezuita 
Robert Taft. Pontificio Istituto Orientale bola totiž jezuitská odbočka v tom čase naj-
drahšej a najprísnejšej univerzity v Ríme - Gregorianum. 

Sekretár na Pontificio Istituto Orientale – jezuita o. Jakov Kulič, ktorý po-
chádzal z Juhoslávie a bol Rusínom (Ruthénom-Ruténom) tak isto ako Timkovič (pat-
ril k potomkom Rusínov, ktorí sa v 18. st. za vlády Márie Terézie presťahovali z povodia-okolia Hor-
nádu «z Hornice» do juhoslávskej Báčky-Vojvodiny), sa snažil získať nových perspektívnych 
študentov na svoju univerzitu. Vtedy na Východe vládol socializmus či postsocializ-
mus a študentov zaujímajúcich sa o Východ bolo málo – teda PIO malo málo študen-
tov a preto i malý finančný príjem. Aj preto, keď vycítil, že s peniazmi bude mať 
Timkovič problém, lebo pochádza z chudobného Československa (na Západe sa všet-
ky štúdiá, a to aj teologické, platia) a baziliáni nemajú financií nazvyš – odpustil mu 
“školné” a dovolil mu tento jeden kurz brať zdarma – s tým, že o pár mesiacov nato 
možno bude pokračovať v štúdiu licenciátu na Pontificio Istituto Orientale – a bude 
už svoje štúdiá (školné) plne hradiť.  

Tak sa Timkovič znenazdajky, Božím riadením, ocitol na Pontificio Istituto 
Orientale, ktoré sa nachádzalo len čoby, a to doslovne, kameňom dohodil pri legen-
dárnej pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore (kde pápež rímsky v 9. storočí schválil sv. 
Cyrilovi a Metodovi preklady Sv. Písma i byzantských liturgických textov do cyrilikou písanej staro-
slovančiny), neďaleko od hlavnej rímskej železničnej stanice Stazione Termini. Raz týž-
denne tam v dobrej a sviatočnej nálade a s veľkým zanietením navštevoval svoj kurz-
predmet z východnej liturgiky. Úprimne sa tešil, že sa dozvie aspoň niečo z gréckoka-
tolíckej teológie… Veď na Angelicu mal všetko latinské a rímskokatolícke… Pri tejto 
príležitosti v priestoroch inštitútu PIO vídaval kňaza-jezuitu Jána Babjaka (1953), 
ktorý v tom čase tam dokončoval licenciátne štúdiá (v rokoch 1991-1993). Timkovič 
vtedy ešte nebol kňazom. Vysvätený bol totiž až v auguste 1993. 

Pre vykreslenie priepastnej nerovnosti postavenia Timkovičovej osoby s oso-
bou kňaza-jezuitu Babjaka treba uviesť ešte dva fakty: 

– Timkovič mal vtedy ešte len 28 rokov a Babjak mal už 39 rokov – bol teda od 
neho o jedenásť rokov starší; 

– Timkovič bol ešte len «usmrkaným» bohoslovcom viac-menej rok pred svojou 
vysviackou a Babjak bol už «ostrieľaným veteránom» – 14 rokov starým 
kňazom, ktorý už niečo vo svojom živote dokázal (vysvätený bol za tvrdej totality v 
r. 1978 a dlhé roky oficiálne pôsobil ako kňaz v Prešove, ba dokonca i v hlavnom meste 
Slovenska – v Bratislave); 

– Timkovič vážil 85 kilogramov, Babjak okolo 110 kilogramov. 
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A vtedy to začalo… Timkovič ani netušil, ako osudné mu tieto chvíle v bu-
dúcnosti budú…  Práve v tomto školskom roku (1992-1993) sa o. Ján Babjak, SJ, 
pri Timkovičovi cez prestávku medzi prednáškami viackrát na chodbe pred kancelá-
riou sekretariátu Pontificio Istituto Orientale pristavil a veľmi priateľsky sa s ním zví-
taval, oslovujúc ho, že je jeho «bratček». 

Timkovič si veľmi živo zapamätal na dva, ako sa neskôr ukázalo, veľmi dole-
žité a pre jeho ďalší život osudné stretnutia s Babjakom: 

1.) Raz, keď sa spolu priateľsky rozprávali, Timkovič pochválil Babjaka, že v 
slovenskom gréckokatolíckom časopise Slovo čítal jeho článok, ktorý napísal, keď bol 
ešte ako misionár v Karagande v Kazachstane. Babjakov reportážny článok sa volal: 
«Duchovný život v diecéze Karaganda» a bol publikovaný v gréckokatolíckom časo-
pise Slovo, Trnava, 24 (1992) str. 11. Spontánne sa ho Timkovič opýtal, aké Služby 
Božie v Karagande slúžil, či rímskokatolícke alebo gréckokatolícke. Babjak mu odpo-
vedal, že rímskokatolícke omše, lebo gréckokatolíkov je tam veľmi málo… Vtedy z 
Timkoviča prekvapene vyhŕklo: 
― Ta ty sa nehanbíš? Gréckokatolíckych kňazov je na svete málo, a ty gréckokatolík, 
si išiel ako rímskokatolícky misionár do bývalého Sovietskeho zväzu? 

Vtedy sa on na Timkoviča začudovane pozrel, lebo také niečo počul zrejme 
po prvýkrát v živote. A oponoval mu: 
― Prečo by som sa mal hanbiť, veď to je jedno, v akom obrade slúžim. 
Timkovič sa nedal a pokračoval: 
― Tak to je podľa teba jedno, že našim gréckokatolíkom nemá kto odslúžiť gréckoka-
tolícku liturgiu, lebo kňazov je málo a ty v tom istom čase slúžiš rímskokatolíkom? 
Tak to aký si gréckokatolík? Ja by som sa na tvojom mieste hanbil zato, že by som 
niekedy bol latinským misionárom v pravoslávnom Sovietskom zväze… A radšej by 
som o tom nikomu nikdy nehovoril … 

Vtedy Ján Babjak s Timkovičom nesúhlasil a bol na ňom dokonca očividne 
pohoršený, že čo Timkovič má proti rímskokatolíkom. Ale bolo na ňom vidno, že nad 
jeho slovami rozmýšľa. 

Faktom je, že Ján Babjak vo svojich oficiálne publikovaných životopisoch 
neskôr vždy utajoval skutočnosť, že bol minimálne pol roka rímskokatolíckym misio-
nárom medzi východnými veriacimi v Kazachstane na začiatku 90-tych rokov 20. 
storočia.1 Teda niečo z rád Timkoviča si predsa len k srdcu zobral… 
 

2.) Pri druhom stretnutí, ktoré Timkovičovi utkvelo neobyčajne hlboko v pa-
mäti ho o. Ján Babjak, SJ, oslovil veľmi milo, ako keby sa aspoň sto rokov nevideli 
a ako keby sa dôverne poznali prinajmenšom ďalších sto rokov, inými slovami pove-
dané, ako keby spolu husi pásli na dedinskej lúke. Stalo sa to opäť na chodbe Ponti-
ficio Istituto Orientale (v Ríme) v prestávke medzi prednáškami. Vtedy spustil hlasi-
to: 
― Ahoóój bratčeéék, ako sa máš? ‒ kričal zďaleka s naširoko otvorenými očami is-
kriacimi nadšením. 
― Dobre, – odpovedal  mu Timkovič celý zháčený, lebo normálne si ho Babjak ne-
všímal a ignoroval ho. Mal na to viacero dôvodov, ale najvážnejší bol ten, že on bol 
kňazom a Timkovič bol nič. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Porov. napr. oficiálny životopis arcibiskupa Jána Babjaka, SJ, uverejnený v knihe: Lexikón katolíc-
kych kňazských osobností Slovenska, Bratislava, 2000, stĺ. 31-32. Rímskokatolícku misijnú činnosť Já-
na Babjaka, zatajuje aj Schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropolie 2008, Prešov, 2008, str. 
386. 
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― Počúvaj bratček, – švitoril ďalej svojim neprirodzene sladkým hlasom Babjak – ty 
veľa dopisuješ do Slova a iných časopisov. Máš fakt kvalitné duchovné články… Pá-
čia sa mi, sú skutočne na vysokej úrovni… 

Začudovane a veľmi prekvapene naň Timkovič vyvalil oči, lebo takú nezvyk-
lú chválu by od neho nikdy nečakal. Babjak totiž už vtedy všeobecne pôsobil dojmom 
ako povýšenecký a pyšný človek… Chodil ako zo škatuľky oblečený švihák, vysoký, 
asi 110 kilogramový dobre živený chlapík. Na hlave až neprirodzene perfektne ulíza-
né, už jemnučko prešedivelé vlasy, bezchybne ušité sivé, či čierne sako i nohavice z 
kvalitnej látky, ideálne vyžehlená čierna kňazská košeľa (tzv. klerdži) a naokolo jeho 
osoby sa zôkol-vôkol šíriaca intenzívna vôňa akéhosi, zrejme značkového mužského 
parfému… Ruka po podaní si s ním intenzívne voňala ešte veľmi dlho, a nedala sa do-
konca ani umyť bez toho, aby naďalej nevydávala bezchybnú parfémovú zženštilosť 
pripomínajúcu vôňu jej pôvodcu… Podľa Timkoviča totiž parfém je pochopiteľný len 
u žien, nie u mužov. U mužov je prejavom ich zženštilosti. 

Keďže Timkovič bol v Ríme už oveľa dlhšie ako Babjak (v Ríme žil už od roku 
1987 a Babjak do Ríma prišiel len v roku 1991, a teda Timkovič bol, ako rozhľadený Ríman aj čo do 
znalosti taliančiny, ktorou sa tam muselo komunikovať na každom kroku, v tejto veci od neho oveľa 
skúsenejší), už predtým si s ním «potykal», a keď mu vtedy protirečil, že mu nemôže 
tykať, veď predsa on je oveľa starší a kňaz, tak ho srdcervúco ubezpečoval, že sú brat-
čekovia – tak nakoniec s tým Timkovič, i keď s váhaním, súhlasil. Ale ináč Timkovi-
ča ignoroval… 
― Bratček, vieš, že mi jezuiti pridelili, že mám raz do týždňa pripravovať pre grécko-
katolíkov na Slovensku duchovné slovo v Radio Vaticana?... No a už to robím dosť dl-
ho…, a  jednoducho som už tématicky vyčerpaný… A ty píšeš a publikuješ kopu clan-
kov do Slova a do iných časopisov… Počúvaj, mohol by si mi písať príspevky do Ra-
dio Vaticana? 

Vtedy Timkovič pochopil, čo od neho chce a bolo mu zrazu jasné, prečo ho 
tak vychvaľoval až do neba. O Radio Vaticana a systéme spolupráce s ním bol veľmi 
dobre informovaný, a to už v rokoch 1987-1988, keď žil v Pontificio Seminario Nepo-
muceno (Pápežskom rímskokatolíckom českom seminári Nepomucenum) na Via Con-
cordia v Ríme. Mal tam slovenských i českých priateľov-bohoslovcov, ktorí boli tiež 
všetci emigranti z ČSSR ako on. Nemali tam žiadne finančné príjmy okrem mesač-
ného vreckového-štipendia, ktoré dostávali od vicerektora Mons. Františka Škodu 
(1926) v sume 40 tisíc lír. Za to si museli kupovať všetko: osobné veci, od mydla, ži-
letky na holenie, cez zubnú kefku, pastu, zošity a perá do školy, knihy, lístky na auto-
bus… fotokópie rozličných textov potrebné do školy… Len pre ilustráciu: jedna jed-
nostranná fotokópia A4 formátu stála 50 lír, jednorázový lístok na autobus 700 lír, 
poltopánky v bazáre 60 tisíc lír… Bola to, pre pochopenie čitateľa, asi taká suma, že 
Timkovič si raz, jediný raz v živote na Západe, vyhladovený, túžiac po niečom slad-
kom, za ňu kúpil v najlacnejšiom veľkoobchode-samoobsluhe jednu veľkú orieškovú 
čokoládu (už dlho čokoládu nejedol), jeden obyčajný pollitrový ovocný jogurt a jednu 
najlacnejšiu šľahačku v spreji – a bolo po peniazoch. Jednoducho peňazí bolo žalost-
ne málo. 

Niektorí bohoslovci si privyrábali tak, že išli čítať texty po česky či slovensky 
do Radio Vaticana. Vtedy bol tvrdý socializmus – a v Radio Vaticana si to cenili, le-
bo mali v rádiu aspoň rozlične pestré hlasy. Za päť minút čítania textov bohoslovci 
dostávali z Radio Vaticana 10 až 15 tisíc lír. Prváci-bohoslovci, a Timkovič medzi ni-
mi, však na to nemohli ani pomyslieť – takto si privyrobiť, lebo tie funkcie už boli 
rozchytané staršími "mafiánskymi" kolegami – ktorí boli inou váhovou kategóriou 
ako prváci…  
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Tak Timkovič jednoducho vedel, že v Radio Vaticana sa platí, a dobre platí 
dokonca už len za prečítanie textov do éteru, nie to ešte, keď tam niekto napíše zgrun-
tu nový príspevok… Preto o. Jánovi Babjakovi s vážnou tvárou povedal: 
― Počúvaj, viem, že v Radio Vaticana sa platí už za to, že niekto tam niečo prečíta, a 
osobitne sa platí aj autorom článkov – tzv. autorské. Ja som chudák bohoslovec-ba-
zilián (u baziliánov Timkovič totiž už nemal ani vyššie spomenuté štipendium-vrec-
kové). Mám nulový príjem a peniaze potrebujem na nakupovanie kníh potrebných do 
školy a podobne. Ja ti príspevok napíšem, ale pôjdem ho do Radio Vaticana aj pre-
čítať a zinkasujem peniaze. Alebo ho môžeš prečítať ty, ale mi dáš honorár-peniaze, 
kotrý z Radio Vaticana za článok-príspevok obdržíš. 

A zrazu bolo po kamarátstve. O. Ján Babjak, SJ, počernel v tvári. Nedokázal 
sa už nijak ovládať a ani usmievať. Lícne svaly mu ztuhli a boli akoby vytesané z 
chladnej švédskej žuly. Premáhajúc akoby posmrtnú ztuhlosť lícneho svalstva, poma-
ly, ale pritom veľmi jasne, podráždene zachrčal temným hlasom akoby spoza záhro-
bia: 
― Tak to teda nie!... Ty mi príspevok napíšeš… a ja ho prečítam v Radio Vaticana. 
― Tak ty si myslíš, že som taký hlúpy, že ja ti napíšem článok a ty ho prečítaš, uvedieš 
pod ním svoje meno a zhrabneš zaň dokonca aj peniaze? Tak ja chudák študent bu-
dem robiť na teba farára? Veď ty máš intencie a všelijaké iné príjmy a ja nič… – opo-
noval mu Timkovič živo a veselo, ešte nič zlého netušiac. 
― Tak budeš pre mňa písať, alebo nie?, – pokračoval výhražne Babjak. 
― Nie, – odpovedal mu Timkovič rozhodne. A vtedy mu odvrkol niečo, čo Timkovi-
ča veľmi prekvapilo a zároveň zhrozilo: 
― Jaáá si to zapamätaám, bratček. Zapamätááám…!, – a ďalej pokračoval priduse-
ným hlasom ako hlavný hrdina-pomstiteľ z Dumasovho Gróf Monte Cristo, – já si to 
zapamätám a raz ti to spočítam. Veď uvidíš, budeš ľutovať… 

Potom sa o. Ján Babjak, SJ zvrtol na podpätku ani generál SS jednotiek v 
nacistickej armáde s jagajúcou sa bielou ľudskou lebkou s prekríženými hnátmi na 
čiernej šiltovke a odišiel od Timkoviča preč. A… spočítaval mu to celý život… 

Timkovič sa pozeral vtedy za ním dlho, ako sa vzďaľoval na chodbe kráčajúc 
do svojej posluchárne a rozmýšľal, či to Babjak myslel vážne a ako je to vlastne mož-
né. V akého Boha verí? Veď je kňaz, dokonca rehoľník-jezuita, či on nevie, že 
pomsta je ťažkým hriechom? A keď už aj je pomstychtivý, nehanbí sa to povedať 
nahlas? A chce sa dokonca pomstiť bez príčiny, len zato, že sa niekto nenechal zničiť, 
zabiť, využiť?! Veď Hospoď Boh Isus Christos nás naučil v Otče náši sa modliť: «od-
pusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom» – a keď my nedokážeme 
odpustiť, ani Hospoď Boh nám neodpustí naše viny. Ako to mohol jezuita Ján Bab-
jak povedať nahlas? Veď už len vysloviť niečo podobné je hanba. Či on nevie moral-
nu teológiu? Č o za jezuitský noviciát mal? Č i nevie, že kedysi román Gróf Monte 
Cristo od Dumasa bol na indexe zakázaných kníh len preto, že v ňom je glorifikovaná 
pomsta a zlopamjatnosť? 

Odvtedy Timkoviča už o. Ján Babjak neoslovoval ako bratček a správal sa 
ku nemu rezervovane a odmerane. A ak aj niekedy slovo «bratček» povedal, tak pery 
sa mu pri tom skrivovali v neprirodzenom kŕči a to slovo bolo chladné a odmerané ani 
zatuchnelý vzduch v nejakej stredovekej kamennej hrobke a postoj jeho tela pritom 
pripomínal, že tento človek je vlastne nadčlovekom patriacim do inej indickej kasty 
nejakých nadradených nadľudí… 

Čas utekal a po desiatich rokoch v decembri 2002 bol Ján Babjak čakane-
nečakane vymenovaný pápežom Jánom Pavlom II. za prešovského sídelného epis-
kopa. Bolo to prekvapením i napriek tomu, že jezuiti to na verejnosti otvorene nazna-
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čovali už od roku 1997 a aj sám Ján Babjak verejne po roku 1997 často o sebe, akoby 
žartom, so samozrejmosťou prehlasoval, že bude prešovským biskupom. 

Mesiac, či dva po svojom vymenovaní na episkopa (v januári či februári 
2003) sa ako sotva novopečený hierarch v nestráženej chvíli pred jedným zo svojich 
gréckokatolíckych bohoslovcov, keď sa bavili o oo. Timkovičovcoch vyjadril: 
― Potreboval by som dvoch-troch kňazov suspendovať. Len neviem ako nato. 

A potom celý zamyslený poslal bohoslovca preč. 
Smutné na celej vyššie spomínanej záležitosti je i to, že vysielanie v Radio 

Vaticana pre gréckokatolíkov (kde vystupoval Ján Babjak) v roku 1987 vybavil 
práve Timkovič. Vtedy bol ešte bohoslovcom v prvom ročníku filozofie (pod sloven-
ským gréckokatolíckym episkopom Michalom Rusnákom, CSsR (1921-2003) z Kanady). Mali stret-
nutie na Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme – bolo ich tam asi 50 kňazov 
a bohoslovcov – všetko slovenskí emigranti a jednali o tom, čo urobiť pre Slovensko 
a jeho veriacich za socialistickým ostnatým drôtom. Stretnutie viedol rímskokatolícky 
slovenský biskup pre emigrantov Dominik Hrušovský (1926). Za gréckokatolíkov 
tam boli len traja: Vladimír Timkovič (1964), Igor Zdravecký z Kanady a o. Cyril 
Vasiľ (1965) zo Slovenska. Babjak vtedy ešte nebol v Ríme – lebo bol socializmus. 
Vtedy Timkovič (i keď bol ešte len prvák na filozofii) verejne vystúpil, že je hanbou, že 
gréckokatolíci nemajú vo Vatikánskom rádiu nijaký program. 

Následne biskup Dominik Hrušovský verejne pred všetkými prítomnými uz-
nal, že má pravdu, ale problémom je, že kto z gréckokatolíkov bude tento program 
pripravovať, lebo slovenský jezuita Michal Lacko (1920-1982) je mŕtvy. Vzápätí Tim-
kovič verejne navrhol: 
― Veď tu s nami sedí mladý perspektívny gréckokatolícky kňaz Cyril Vasiľ – veď on 
ten program môže robiť… 

Cyril Vasiľ bol vtedy čerstvým emigrantom. Emigroval do Talianska až dva 
mesiace po Timkovičovi v polovici septembra 1987. 
 

Cyril Vasiľ prišiel do Ríma až 13. septembra 1987.2 Ak by Timkovič už v polovici júla 1987 do 
Ríma neemigroval, do Ríma by sa ani Cyril Vasiľ nikdy nedostal. Keď sa totiž o Timkovičovom od-
chode-emigrovaní dozvedel prešovský ordinár o. Ján Hirka, dostal strach, že Timkovič sa stane jedi-
ným reprezentantom gréckokatolíkov v Ríme (Timkovičov otec bol gréckokatolíckym kňazom – roves-
níkom-spolužiakom Hirku a často mu vytýkal slovakizáciu rusínskych-ruthénskych gréckokatolíkov3). 
Preto tam ordinár Ján Hirka cez Juhosláviu urýchlene poslal svojho, už hotového kňaza Cyrila Vasiľa 
(tri mesiace po jeho vysviacke). 
 

Vtedy sa biskup Dominik Hrušovský obrátil na o. Cyrila Vasiľa a verejne sa 
ho opýtal (vtedy ešte jezuitom nebol – k jezuitom vstúpil až v roku 1990), či je ochotný prijať 
túto funkciu a robiť programy pre gréckokatolíkov do Radio Vaticana. A on lapajúc 
dych ani čerstvo vylovená ryba, ledva sa spamätajúc, celý prekvapený od nečakanej 
šance od "nepriateľa" Timkoviča, ponuku spolupracovať s rádiom prijal s podmien-
kou (chcel Timkovičovi vrátiť kompliment, príjemnú pingpongovú loptičku), že mu Timkovič a 
aj Igor Zdravecký (prváci – bohoslovci!) budú pomáhať. 

Biskup Dominik Hrušovský i o. Cyril Vasiľ boli náhlym a nečakaným vyso-
ko konštruktívnym príspevkom Timkoviča do diskusie veľmi prekvapení. Biskup, 
ktorý bol dobrý a úprimne v Boha veriaci človek, ale popravde rečeno nikdy veľmi 
neprial gréckokatolíkom, bol zaskočený. Všetko sa však zomlelo tak rýchlo, že ho 
vtedy ani nenapadlo, že Timkovič ho v podstate verejne dostal… A o. Cyril Vasiľ bol 
vtedy naozaj milo prekvapený. Uznával to Timkovičovi aj dlho potom. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Porov. M. Pešeková, «Poznať svoju cirkev, svoj obrad», Slovo, Trnava, 8 (1990) str. 8-9. 
3	  Porov. G.A. Timkovič, Timkovič Andrej (1919-1987) – príbeh zvyčajného ženatého farára, Prešov, 
2007, str. 313-317. 
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Verejne mu jeho zásluhu menovite priznal aj o šesť rokov nato dokonca i na stránkach gréckokato-
líckeho časopisu Slovo v článku: «Vatikánsky rozhlas a gréckokatolíci»4, kde napísal doslovne toto: 
«Zmena nastáva v roku 1987, keď v krátkom období do Ríma prišli viacerí gréckokatolícki študenti teo-
lógie a to kňazi (v skutočnosti to bol len jeden kňaz: o. Cyril Vasiľ) a aj bohoslovci (Vladimír Tim-
kovič, následne po ňom Igor Zdravecký, Damián Ľubomír Kiča, OSBM – a to bolo všetko). V slo-
venských kňazsko-študentských kruhoch sa pri viacerých spoločných stretnutiach už vtedy začalo otvo-
renejšie hovoriť o potrebe obnovenia tohto vysielania (hovorilo sa len raz – a to na hore spomínanom 
oficiálnom stretnutí v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda na jeseň roku 1987, kde bol prítomný 
Vladimír Timkovič, ďalej Igor Zdravecký a o. Cyril Vasiľ). Pri stretnutiach študentov v Slovenskom 
ústave sv. Cyrila a Metoda a pri iných stretnutiach, keď sa diskutovalo o rozličných aktivitách, ktorými 
by mladí študenti teológie (vtedy ešte biľagovaní ako emigranti a zradcovia) mohli pomáhať cirkvi na 
Slovensku, okrem iného predniesol požiadavku obnovenia vysielania pre gréckokatolíkov Vladimír 
Timkovič, teraz už o. Jozafát z rádu baziliánov». 
 

Ordinár o. Ján Hirka, keď o. Cyrila Vasiľa posielal do Ríma, posielal ho s 
tým, aby blokoval Timkoviča, ktorého vykreslil ako veľkého nepriateľa slovakizácie, 
proti ktorému má intrigami bojovať – a teraz Timkovič mu verejne a nezištne dal ne-
slýchanú šancu, o ktorej sa mu ani nesnívalo, uplatniť sa priamo vo Vatikáne. Timko-
vič vtedy nesledoval cirkevnú politiku, ale chcel spravodlivosť a dobro pre gréckoka-
tolíkov na Slovensku. Myslel to úprimne – veď vtedy bol v ČSSR tvrdý socializmus. 

Na onom verejnom zhromaždení vtedy, niekedy na jeseň roku 1987 sa teda 
dohodli, že gréckokatolíci budú mať v Radio Vaticana jeden program týždenne, ktorý 
bude viesť o. Cyril Vasiľ. Keďže pracovníci slovenskej sekcie Radio Vaticana boli 
prítomní na vyššie spomínanom stretnutí a vidiac postoj a kladnú reakciu biskupa 
ihneď, i keď začudovane (bolo to na nich vidieť), so všetkým súhlasili, bolo všetko 
spečatené verejným prísľubom biskupa i kompetentných osôb. 

Faktom je, že to bola pre o. Cyrila Vasiľa veľká a nečakaná šanca zvidi-
teľmiť sa vo Vatikáne, šanca, ku skvelému kariérnemu postupu, ktorú mocne uchopil 
a už nikdy viac nepustil z rúk. Vo Vatikánskom rádiu spoznal aj jezuitov, ku ktorým 
neskôr vstúpil do rehole. Na Slovensku, ako spomínajú svedkovia-súčastníci, bol me-
dzi gréckokatolíkmi napríklad v Košiciach vtedy veľký rozruch, keď sa dozvedeli, že 
o. Cyril Vasiľ bude vo Vatikánskom rozhlase hovoriť. 

Rímskokatolíci, ako sa v podstate dalo čakať, toho gréckokatolíkom nakoniec 
v Radio Vaticana veľa nedali: verejne dohodnutý termín «raz na týždeň» sa zakrátko 
zcvrkol na jeden gréckokatolícky program na mesiac. A aj ten niekedy «odpadol». 
Tento program zabezpečoval o. Cyril Vasiľ (terajší titulárny arcibiskup a sekretár prefekta 
Kongregácie pre Východné Cirkvi – Congregazione per le Chiese Orientali vo Vatikáne) a na Slo-
vensku počúvajúci gréckokatolíci ho mali veľmi radi, a keďže bol len raz na mesiac, 
veľmi sa naň úprimne tešili. Keď bol v Ríme jezuita o. Ján Babjak (1991-1993), tak 
tento program robil on (o. Cyril Vasiľ bol vtedy na jezuitskom noviciáte v talianskom Janove). 

Teda záverom, ak by Timkovič nebol v roku 1987 «otvoril hubu» na stretnutí 
na Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, keď gréckokatolík o. Cyril Vasiľ 
mlčal (bál sa, že čo si o ňom rímskokatolíci pomyslia) a Igor Zdravecký, ktorý už ako dvoj-
ročný emigroval do Kanady, ničomu z pomerov na Slovensku ešte nerozumel a do-
konca ešte ani plynule po slovensky nehovoril, preto sa do diskusie nezapájal – gréc-
kokatolíci by v slovenskej sekcii Radio Vaticana nemali nijaký program. A v podsta-
te, by tam nerobil nijaké príspevky nielen o. Cyril Vasiľ, ale ani o. Ján Babjak v ro-
koch 1991-1993. Ak by tam nerobil program pre gréckokatolíkov ani Babjak, tak by 
následne nebol žiadal od Timkoviča, aby mu zadarmo pod jeho menom písal príspev-
ky. Ak by ho nebol žiadal, nemal by mu čo odmietnuť. Ak by mu neodmietol, nepo-
hneval by sa na neho «až na smrť». A ak by sa na Timkoviča Babjak nepohneval, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 C. Vasiľ, «Vatikánsky rozhlas a gréckokatolíci», Slovo, Trnava, 24 (1993) str. 6-7. 
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nebol by ho prenasledoval celý život – lebo by Timkovič nemal s ním nič do čine-
nia… 

Ten istý o. Ján Babjak, ktorý na začiatku 90-tych rokov 20. st. tak obdivoval, u-
znával a vychvaľoval publikačnú činnosť Jozafáta Vladimíra Timkoviča, OSBM, o me-
nej ako 15 rokov nato (13. februára 2006, čj. 440/2006) už ako prešovský sídelný grécko-
katolícky episkop písomne zakázal všetkým gréckokatolíckym periodikám na Slovensku 
publikovať akékoľvek Timkovičove články, a to nielen pod jeho vlastným menom, ale i 
pod pseudonymami, pod hrozbou odobratia cirkevného schválenia pre dané periodiká (pod 
hrozbou ich okamžitého zrušenia) s odôvodnením, že píše, spolu so svojim bratom (o. Go-
razdom), citácia: «rôzne dohady, výmysly, či až nezmysly». V danom liste adresovanom 
redakcii Artosu a Gréckokatolíckeho rusínskeho kalendára prešovský episkop Ján Babjak, 
SJ, týmto verejne krivo svedčil a očiernil oboch Timkovičovcov (ťažký hriech proti 8. Bo-
žiemu prikázaniu). 

Následne, ako by to nestačilo, 23. marca 2006 bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu 
episkop Ján Babjak, SJ, dokonca vydal tzv. Trestný zákon proti všetkým baziliánom vo 
svojej Prešovskej eparchii a zakázal oo. Timkovičovcom, OSBM, verejne slúžiť Božie Li-
turgie (Boží kult) v baziliánskych monastyroch na teritóriu celej svojej eparchie (čj. 
967/2006). 

Dychtiac po stále väčšej a väčšej pomste zlopamätlivý (злопамѧтливый) episkop 
Ján Babjak dal začiatkom augusta 2006 čítať po všetkých cerkvách svojej eparchie na zá-
ver nedeľných bohoslužieb ďalšie krivé svedectvo (ťažký hriech proti 8. Božiemu prikáza-
niu), že oo. Timkovičovci «žili a žijú pohoršlivý kresťanský život», a preto sa ich majú 
všetci veriaci strániť.5 Aký «pohoršlivý kresťanský život»? To episkop Ján Babjak vychyt-
rale neuviedol a nechal pritom všetko na bujnú fantáziu zbožných poslucháčov prítomných 
na nedeľných bohoslužbách po celej svojej eparchii… Ďalší list podobného diabolského 
obsahu dal opäť čítať aj v nedeľu 7. septembra  2008 po všetkých gréckokatolíckych cerk-
vách Prešova …6 Bolo by zaujímavé byť na osobnom súde arcibiskupa Jána Babjaka, keď 
tento bude musieť odpovedať Isusovi Christovi – aký pohoršlivý kresťanský život oo. Tim-
kovičovci vlastne žili… 

Arcibiskup Ján Babjak (za arcibiskupa bol vymenovaný v r. 2008) vo svojom Schema-
tizme z roku 2008 na str. 4317 ďalej publikoval krivé svedectvo, že vraj baziliáni o. ICLic. 
Jozafát Vladimír Timkovič a o. ThLic. Ing. Gorazd Andrej Timkovič boli v roku 2006 
nielen vylúčení z rehole baziliánov, ale dokonca aj SUSPENDOVANÍ z kňazstva, pričom 
menovaní nikdy neobdržali o svojom vylúčení z baziliánskeho rádu, ani o svojej údajnej 
suspendácii (pozbavení kňazstva) nijaký dekrét a ani o zločine, pre ktorý by na nich mali 
byť tieto veľké tresty uvalené. Timkovičovci sa o svojej údajnej suspendácii z kňazstva 
celí prekvapení náhodne dozvedeli práve z daného hore menovaného schematizmu. 
Faktom je, že publikované je napísané – a čo je napísané, to sa považuje za pravdu, a to o 
to viac, že to napísal arcibiskup-metropolita. I napriek tomu, že otcovia Timkovičovci 
neboli suspendovaní a ani neboli vylúčení z baziliánského rádu, a ani nijaký zločin ne-
spáchali, všetci si o nich myslia, že boli suspendovaní a vylúčení… pre «ťažké zločiny, o 
ktorých zrejme neradno ani hovoriť…». 

To, že sa v Schematizme Prešovskej gr. kat. archieparchie na rok 2008 nejednalo o 
nejaký náhodný omyl, či tlačovú chybu, dokazuje Schematizmus Prešovskej gr. kat. archi-
eparchie na rok 2014, kde na str. 283-284 je tak isto publikované, že vraj obaja oo. 
Timkovičovci boli suspendovaní z kňazstva už v r. 2006… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Obežný list z 4. augusta 2006, čj. 2587/2006. 
6 Obežný list z 3. septembra 2008, čj. 4319/2008. 
7 Porov. Schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropolie 2008, Prešov, 2008, str. 431. 
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Takto sa arcibiskup Ján Babjak, SJ, pomstil o. Jozafátovi Vladimírovi Timkovičo-
vi, OSBM a aj jeho rodnému bratovi o. Gorazdovi Andrejovi Timkovičovi, OSBM – kto-
rého previnenie spočívalo asi len v tom, že bol pokrvným svojho brata, ktorý odmietol pí-
sať do Vatikánskeho rádia pod menom o. Jána Babjaka…  
― Jaáá si to zapamätaám, bratček. Zapamätááám…! 

Arcibiskup-metropolita Ján Babjak, SJ, mal dobrú pamäť na zlé, a to i napriek 
varovaniam mnohých sv. Cirkevných Otcov o záhube zlopamjatlivych. Ján Babjak napriek 
svojej dobrej pamäti však zabudol, že s pribúdaním rokov a trestov uvaľovaných na Tim-
kovičovcov pribúdali, alebo lepšie povedané, ubúdali aj jeho roky, roky jeho života a arci-
biskupovania. Nekonečne spravodlivý Hospoď Boh – Stvoriteľ má pamäť ešte lepšiu ako 
ľudia-stvorenia a okrem toho je večný. 

Pomsta jezuitu Jána Babjaka bola «sladká», a za jeho pomstychtivú aktivitu by sa 
nemusel červenať ani sám vyššie spomínaný gróf Monte Cristo z cirkevne odsúdeného 
Dumasovho románu s tým rozdielom, že Monte Cristo sa mstil na ľuďoch, ktorí mu sku-
točne strašne ublížili, avšak Ján Babjak sa až do konca svojho života mstil zato, že sa nie-
kto nenechal ním využiť a nepísal mu články, pod ktoré by sa on podpisoval do vysielania 
Vatikánskeho rozhlasu a bral za nich peniaze (Radio Vaticana). 

Skoro štvrťstoročie po incidente o Vatikánske rádio (z r. 1993), pred Veľkým pôs-
tom v r. 2015, Timkovič zo svojej vlastnej iniciatívy emailom navrhol arcibiskupovi-jezui-
tovi Jánovi Babjakovi, aby sa po ľudsky stretli v Prešove v rezidencii biskupa na Hlavnej 
ulici a vzájomne sa normálne porozprávali. Timkovič navrhoval, aby staré krivdy nechali 
na milosrdenstvo Božie (nie na Božiu spravodlivosť, ale na milosrdenstvo Božie), zabudli 
na všetko popáchané v minulosti a začali odznova – v prítomnosti, s tým že oboch oo. 
Timkovičovcov Babjak prijme do aktívnej pastorácie a pridelí im plat zo štátneho rozpočtu 
– ako ostatným kňazom. Timkovič navrhoval, aby sa staré krivdy vôbec nikdy nespomína-
li, lebo minulosť sa už ovplyvniť nedá, budúcnosť sa dá len neisto plánovať, a jediné, čo je 
ovplyvniteľné, je prítomnosť. Arcibiskup Ján Babjak sa vyjadril, že je mimoriadne zane-
prázdnený a s o. Jozafátom Vladimírom Timkovičom, OSBM sa chcel stretnúť až po me-
siaci a pol (v pondelok strastného-veľkého týždňa) – «keď Timkovič využije čas Veľkého 
Pôstu na pokánie za svoje hriechy» a s o. Gorazdom Andrejom Timkovičom, OSBM sa od-
mietol stretnúť – vôbec nechcel stanoviť nejaký konkrétny deň stretnutia… Timkovič tak 
skoro 25 rokov po incidente o Vatikánske rádio podal symbolicky ruku na uzmierenie, ale 
táto ruka prijatá od arcibiskupa Jána Babjaka, SJ, nebola… Preto Timkovič následne zrušil 
arcibiskupom plánovaný deň stretnutia, ktorý bol aj tak neistý výsledkom, lebo arcibiskup 
v emailoch naďalej vystupoval ako niekto, komu bolo Timkovičom veľmi ukrivdené a 
akoby Timkovič bol nejaký hulvát… Timkovič sa v následnom emaily vyjadril, že keďže 
sa obaja nevedia dohodnúť počas spoločnej cesty životom, asi bude musieť celú vec vy-
riešiť sám Hospoď Boh po smrti jedného z nich, lebo k uzmiereniu medzi dvomi ľuďmi sú 
potrební dvaja ľudia… A tak to aj zostalo… Arcibiskup Ján Babjak ani po 25 rokoch voj-
novú sekeru nezakopal – i keď nemal s kým bojovať, lebo celý boj i nepriateľa si vymys-
lel... 
 
Traja Brazílčania na Slovensku 

Na celé letné prázdniny v r. 1993 z Ríma do Č eskoslovenska prišli aj traja 
spolubratia Timkoviča baziliáni z Brazílie – členovia Americkej (USA) provincie ba-
ziliánov: br. Samuel Basniak, OSBM (1967), br. Daniel Schaicoski (Čajkovskyj), 
OSBM (1966) a br. Paolo Kozechen (Kozišin), OSBM (1961). V to leto s nimi 
Timkovič obdržal privilégium, a to, že totiž vo Vyšnom Orlíku na fare u proto-
ihumena Mariána J. Potáša, OSBM, boli všetci len veľmi krátko a protoihumen ich 
všetkých štyroch o pár hodín poslal na gr. kat. faru do Kamienky k o. Metodovi M. 
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Bilančíkovi, OSBM. Nechcel totiž, aby ho traja Brazílčania poohovárali v Ríme v Ge-
nerálnej kúrii baziliánov... 
 

 
Fotografia z r. 1993 pred gr. kat. farou v Kamienke (okr. Stará Ľubovňa). Zľava: baziliáni br. Daniel 
Schaicoski z Brazílie, o. Metod M. Bilančík – správca farnosti Kamienka, br. Jozafát V. Timkovič a 

br. Samuel Basniak z Brazílie. 
 

V to leto (1993) boli skoro celé prázdniny u Bilančíka v Kamienke (okr. Stará 
Ľubovňa). Výnimkou boli len týždne, keď Timkovič robil duchovného vodcu (hoci 
kňazom ešte nebol) na Baziliáde chlapcov pre baziliánov či Sarepte dievčat pre ba-
ziliánky. Vtedy všetci traja Brazílčania sprevádzali Timkoviča na týchto letných tábo-
roch. Boli veľmi prekvapení, že Timkovič – ich spoluštudent, i keď podobne ako ani 
oni, ešte nebol kňazom, dokázal tak pútavo a zaujímavo kázať mládeži, a to 
niekoľkokrát cez ten istý deň. Videli ako ho dospievajúca mládež počúvala doslova s 
otvorenými ústami. Duchodné slovo mali len tak, buď v prírode počas prestávok na 
túrach, či nejakých športových hrách… Timkovič si vtedy sadol na nejaký pniak či 
vyvrátený strom a mládež okolo neho, kto kde si našiel pohodlné miestečko a 
rozprávali sa obklopení prekrásnou prírodou o Hospodu Bohu či iných veciach s Ním 
úzko súvisicich… V cerkvi na Službe Božej samozrejme Timkovič ako brat nekázal, 
ale len kňaz, ktorý slúžil danú Službu Božiu (obyčajne postarší o. Jozef Eduard 
Novák, OSBM (1941)), ktorý bol všade prítomný – podobne ako aj mládež... Teda 
okrem sestričiek baziliánok svojou prirodzenou autoritou postaršieho človeka i 
kňazskými požehnaniami napomáhal k zdarnému priebehu týchto spontánnych 
«duchovných cvičení» v prírode… Koľko mládeže tam bolo? V rozličných rokoch 
rozlične, ale obyčajne od 30 do 50 chlapcov, alebo dievčat. 
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Fotografia z r. 1992 v obci Lomné pri Domaši. Br. Jozafát V. Timkovič, OSBM – bradatý v čiernom 

habite uprostred na Sarepte baziliánok s dievčenskou mládežou… 
 

Zároveň v to leto bol za prítomnosti oných troch Brazílčanov, pre ktorých bolo 
na Slovensku všetko nové a zaujímavé, Timkovič v Prešove vysvätený na subdiakona, 
diakona a kňaza. 
 
Počas cesty do filiálky v Kremnej im odletelo koleso z idúceho auta 

Traja Brazílčania mali na Slovensku niekedy i nebezpečné zážitky. Raz na-
príklad cestovali s o. Metodom M. Bilančíkom, OSBM, na jeho starej bielej Ško-
dovke z Kamienky do Kremnej, ktorá vtedy bola dočasnou filiálnou obcou. Od Starej 
Ľubovne do Kremnej je veľmi strmé klesanie z kopca. Ako sa tak v neprestajne brz-
diacom aute viezli dole kopcom, jeden z Brazílčanov zrazu s veľkým prekvapením v 
hlase po ukrajinsky prenikavo začal kričať na ostatných s nim prítomných v aute: 
― Dívajte sa, dívajte sa – kolesooóó…, - a pritom celý vyjavený ukazoval na zvlášt-
ne koleso z osobného auta, ktoré sa z ničoho nič objavilo pred nimi a kotúľalo po ces-
te dolu kopcom. Bolo to ich koleso. Uvolnilo sa počas jazdy z prednej nápravy a v 
miernej zákrute zotrvačnosťou predbehlo brzdiace auto nasledujúce za ním na zvyš-
ných troch kolesách. 

Našťastie sa nestalo nič z toho, čo by sa v takýchto prípadoch počas jazdy do-
lu kopcom bez jedného kolesa mohlo stať… Všeobecne rozvážny a rozumný Bilan-
čík, ktorý bol veľmi dobrým znalcom áut a skúseným vodičom, nestratil hlavu. Auto 
hneď duchaplne zastavil pri krajnici a išiel zkontrolovať svoje kolesá na aute… A 
naozaj bolo to ich koleso, koleso z ich auta, ktoré odišlo svojvoľne na vandrovku. Ta-
ké niečo nemožno zažiť hocikedy v živote. Našťastie sa nikomu nič nestalo a dokonca 
ani pri jazde nebolo cítiť, že už nemajú jedno zo štyroch kolies… Predbehlo ich preto, 
lebo oni brzdili a koleso po svojom uvolnení letelo dolu kopcom ničím nebrzdené 
samovoľne: silou svojej vlastnej gravitácie… A ešte nech niekto tvrdí, že anjeli stráž-
ni nepomáhajú, a nechránia svojich zverencov… 
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Po zastavení auta, koleso späť upevnili, a pokračovali v ceste do blízkej 
Kremnej (Krempachu), kde mali pre tamojších rusínskych gréckokatolíkov po 
staroslovansky odslúžiť Službu Božiu… 
 
Pozoruhodné praktické poučenie do života od troch mladých Brazílčanov 

Tí traja Brazílčania viackrát Timkovičovi zdôrazňovali pravdu, ktorú vtedy 
ešte nechápal a nesúhlasil s ňou. Zastávali názor, že ak nejaký kňaz, je v bežnom ži-
vote vždy príliš perfektne oblečený po kňazsky (teda všetko v čiernom, nielen klerdži 
košeľa, ale aj nohavice, sveter, topánky, či sako, reverenda ani z cukru…), tak si na 
neho treba dávať pozor, lebo svojim perfektným kňazským oblečením sa snaží zakryť 
nejakú svoju zvrátenosť… (napr. tajné vzťahy so ženami, homosexualitu, pedofíliu, či 
dokonca skrytý ateizmus…). Chválili Timkoviča, že už do školy v Ríme chodí 
oblečený ako civil (podobne ako aj oni), a nie ako predtým v baziliánskom habite či 
celý v čiernom (klerdži)… Že keď vraj Timkoviča videli predtým takto oblečeného v 
čiernom, mali z neho, či o neho seriózne obavy… Je len jasné, že teórie o obliekaní sa 
kňazov u Brazílčanov boli poznačené teológiou oslobodenia typickou pre latinskú 
Ameriku. Ale neskôr Timkovič, už ako kňaz, keď mu pribudlo pár šedín do vlasov, 
pochopil, že tí traja Brazílčania nehovorili celkom od veci… 
 
Slovenská Popradská káva chutnejšia ako bežná káva v Brazílii 

Pár dní po príchode do Československa ako aj pred odchodom naspäť do Rí-
ma bývali Brazílčania i v Košiciach v rodinnom dome u Timkovičovej mamy na Šte-
fánikovej č. 11. Zaujímavé bolo, že si pochvaľovali v Česko-Slovensku bežne dostup-
nú Popradskú kávu, ktorú každý deň pili na turecký spôsob (len tak zaliatu vriacou vodou 
vo veľkom porcelánovom hrnčeku). Hovorili, že je chutnejšia a lepšia, ako tá, čo pijú v 
Brazílii. Keď im Timkovič neveril, veď je všeobecne známe, že sa káva dováža práve 
z Brazílie, tak mu vysvetľovali, že všetká najlepšia káva z Brazílie ide na vývoz (ex-
port) do zahraničia, a v samotnej Brazílii bežne pijú len tú podradnejšiu. Dobrá káva 
je k dostániu i v Brazílii, ale tá je veľmi drahá. 

Dosť trápne pri ich pobyte v Československu bolo, tri-štyri roky po páde so-
cializmu, keď Timkovič spolu s nimi musel ísť na cudzineckú políciu v Košiciach, 
aby ich tam prihlásil k pobytu… To poldňové čakanie na ošarpanej policajnej stanici 
bolo naozaj ponižujúce… Okrem toho, keď na konci prázdnin v auguste odchádzali z 
Československa, chceli si nakúpiť v Košiciach nejaké tričká s nejakým slovenským 
reklamným nápisom na hrudi či chrbte, napr. s nápisom «Česko-Slovensko», «Slo-
vensko», či «Košice»… aby mohli takto chodiť po Brazílii, či USA (všetci traja patrili do 
Americkej provincie baziliánov) alebo Ríme a hrdiť sa pred ostatnými, kde boli na prázd-
ninách (a zároveň robiť reklamu krajine, v ktorej boli). Pochodili však s Timkovičom doslov-
ne všetky obchody na Hlavnej ulici v Košiciach (na bývalej Leninovej ulici) a nenašli 
ani jedno jediné tričko či čiapku, či odznak – s hore uvedenými nápismi, či znakmi… 
Timkovič sa trochu hanbil, že jeho domovina je ešte tak nevyzretá pre turistov zo za-
hraničia. Potom nasadli na rýchlik do Bratislavy, z Bratislavy na ďalší do Viedne a 
odtiaľ na iný nočný vlak, ktorým sa previezli z Viedne späť do milého talianského Rí-
ma… Cestu naspäť však prerušili – v noci nad ránom vystúpili v Benátkach a pre-
hliadli si tamojšiu pôvodne byzantskú baziliku sv. Marka. Potom poobede pokračo-
vali vlakom do Ríma… Tak za jednu cenu lístka do Ríma, si prehliadli aj Benátky. 
 
Skúsenosti novokňaza 

Po úspešnom ukončení bakalárskeho teologického štúdia sa Timkovič vrátil 
na letné prázdniny r. 1993 na Slovensko a tam v baziliánskom Prešovskom sobornom 
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monastyre na Vajanského ulici 31 v kaplnke, v provizórnych pivničných priestoroch 
24. júla 1993 zložil svoje večné baziliánske sľuby. O pár dní nato bol v tej istej 
malinkej kaplnke (zmestilo sa tam len asi 20 ľudí) vysvätený vladykom Jánom Hir-
kom (1923) na subdiakona, diakona i kňaza. Na kňaza bol vysvätený 1. augusta 1993. 
 

 
Obliekanie novojereja o. Jozafáta V. Timkoviča, OSBM, tesne po vysviacke na kňaza v kaplnke oo. 

baziliánov v pivničných priestoroch baziliánskeho monastyra na Vajanského 31 v Prešove 
v auguste r. 1993. 

 
Sestričky baziliánky z Prešova (ktorým robil, samozrejme že zdarma na Sareptách – na 

stretnutiach s dievčenskou mládežou už pár rokov duchovného vodcu) mu dali ako primičný dar 
biele kňazské rizy, ktoré však boli chybne ušité, a to až tak, že sa nedali nikdy nosiť 
(boli neopraviteľne úzke pri krku). Hneď pri odovzdávaní daru sa ospravedlňovali, že ich 
šila istá mladá sestrička, a že to boli jej prvé ušité rizy v živote. Neskôr tie rizy Tim-
kovič podaroval o. Damiánovi Ľ. Kičovi, OSBM, ktorý bol od neustálych pôstov vy-
chudnutý na kosť, ale ani on ich nemohol nosiť – boli mu úzke pri krku… Jedno-
ducho totálne nepoužiteľné kňazské rizy… možno by boli dobré snáď len do múzea. 

Timkovičovou zaujímavou skúsenosťou, ako mladého kňaza bolo, že sa asi 
dva týždne počas slúženia Služby Božej ako novokňaz vždy totálne, až chorobne spo-
til. Tričko i košeľa sa dali doslovne žmýkať… Nevedel prečo. Prabdepodobne od stre-
su nad prílišnou zodpovednosťou. Pýtal sa starších kňazov, či sa aj oni takto potili … 
Uspokojili ho, že spočiatku áno, ale časom to prejde… a naozaj, o niekoľko týždňov 
neprirodzené potenie prestalo. 

Pár rokov predtým, ako Timkovič bol vysvätený na kňaza, jeho brat o. Gorazd 
A. Timkovič, OSBM, vybavil na Východnej kongregácii v Ríme pomoc pre o. Ma-
riána J. Potáša, OSBM – 30 (tridsať) liturgických súprav pozostávajúcich z 30 pozlá-
tených čiaš s diskosami, hviezdicami a lyžičkami… všetko úplne zdarma. Následne 
potom protoihumen dával po jednej liturgickej súprave, tj. čaši s príslušenstvom 
každému baziliánskemu novokňazovi, či ukrajinským gréckokatolíckym biskupom – 
ako prejav povďačnosti za preukázané služby… Otcovia Timkovičovci však pri svojej 
vysviacke a primíciách a ani nikdy potom žiadnu čašu nedostali. Keď sa Timkovič 
ako novokňaz pýtal protoihumena Potáša, či dostane čašu ako ostatní, Potáš mu odpo-
vedal, že nie, lebo jemu vraj netreba a nechcel sa na túto tému viacej baviť. Prečo 
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vlastne Potáš takto traktoval práve Timkovičovcov, keď starší z nich mu vlastne všet-
ky čaše z vlastnej iniciatívy v Ríme vybavil, to sa Timkovičovci nikdy nedozvedeli. 
Možno preto, že si Potáš, ako od prírody podozrievavý typ, myslel, že si niekoľko 
čiaš svojvoľne ponechali? Nevedno. Faktom však bolo, že každý čašu dostal a Timko-
vičovci boli aj v tomto ukrátení. Pôvodne mal Gorazd Andrej Timkovič, OSBM, čaše 
v Ríme uložené u protoarchimandritu o. Izidora Juana Patryla, OSBM, a ten ich mal 
postupne nejako doručiť Potášovi do Československa – a doručil ich čestne všetky. 
Prvú doniesol Potášovi sám osobne o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, vo svojom kufri, 
keď mal byť svätený v Československu (Potáš ju v prítomnosti o. Gorazda dal episkopovi I. 
Bilikovi, OSBM, ako revanž za podmienečné presvätenie o. A. Petrašoviča v jeho byte na Kosťovej ul. 
v Košiciach) a posledné všetky naraz Potášovi odviezol o. Metod M. Bilančík, OSBM, 
keď bol na svojej starej bielej škodovke v Ríme… 

 
Primičná Služba Božia 

Zaujímavá bola aj Timkovičova primičná Služba Božia v gr. kat. cerkvi (v au-
guste 1993) na Moyzesovej ulici v rodných Košiciach. Miestny farár o. Cyril Jan-
čišin (1948) súhlasil s jeho primičnou Službou Božou, avšak len s podmienkou, že 
peniaze zo zbierky počas tejto primičnej Služby Božej nepôjdu primiciantovi, ako o-
byčajne, ale do cerkovnej kasy – na obnovu práve opravovaného ikonostasu v cerkvi. 
Timkovič súhlasil, veď peniaze nie sú podstatnými… Tak v podstate i on prispel, a to 
nemalou sumou, na obnovu košickej gréckokatolíckej cerkvi, ktorá sa o niekoľko 
rokov nato (r. 1997) stala Katedrálou novozaloženého gr. kat. Košického apoštolské-
ho exarchátu a neskôr Košickej gréckokatolíckej eparchie. 
 
Prozreteľnosťou určené štúdium kánonického práva 

Začiatkom septembra 1993, už ako novokňaz, sa spolu s tromi spolubratmi 
Brazílčanmi opäť vrátil do Ríma, kde pokračoval v štúdiu licenciátu z cirkevného prá-
va na pobočke Pápežskej Gregoriánskej jezuitskej univerzity – Pontificio Istituto O-
rientale. 

Pôvodne Timkovič chcel študovať patrológiu, teda Otcov Cirkvi (ktorých si ob-
ľúbil počas noviciátu v USA), ale generálny predstavený baziliánov, protoarchimandrit 
Izidor Juan Patrylo, OSBM (1919-2008), s tým z ničoho nič nesúhlasil. Prikázal 
mu, aby sa dal na cirkevné právo, s poznámkou, «… lebo to bude na Slovensku potre-
bovať» … História naozaj ukázala, že mal pravdu. 

Už počas svojho pobytu v rímskokatolíckom seminári Nepomucenum Timko-
vič pravidelne strihal svojim spolužiakom-seminaristom zdarma vlasy. Tam strihal 
len nožnicami a hrebeňom, lebo mašinku na strihanie vlasov nemal. Boli mu za to 
všetci vďační, lebo každý z nich na každom strihaní ušetril najmenej 10 000 lír, čo 
bolo pre ľudí bez príjmu naozajstným majetkom. Podobne neskôr strihal vlasy aj ba-
ziliánom v generálnom dome v Ríme na Aventíne, a tak isto i novikom a scholasti-
kom počas svojho noviciátu v USA. Samozrejme tiež všetko zdarma. Baziliáni už ma-
šinku na strihanie vlasov mali. 

Každý mesiac strihal dokonca vlasy aj samému generálnemu predstavenému 
o. Izidorovi J. Patrylovi, OSBM – a práve počas jedného takéhoto strihania gene-
rálny predstavený v dialógu s ním rozhodol, že nepôjde študovať patrológiu (Otcov 
Cirkvi), ale cirkevné právo. Protoarchimandrit Patrylo, OSBM, sa vtedy, z funkcie 
najvyššieho baziliánskeho predstaveného prorocky nadchnutý Duchom Svätým, 
vyjadril, že na Slovensku nie je potrebný znalec Otcov Cirkvi, ale znalec cirkevného 
práva, lebo v oblasti cirkevného práva je tam neporiadok. Toto rozhodnutie veľmi po-
značilo život nielen o. Jozafáta V. Timkoviča, OSBM, ale v budúcnosti aj osud celého 
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Baziliánskeho Rádu, ba aj celej sv. Cirkvi. Prvé plody správnosti tohto rozhodnutia u-
kázala už blízka budúcnosť: 

Ak by sa totiž Timkovič nestal expertom v cirkevnom práve, nikdy by sa o pár 
rokov nato nepostavil proti protiprávnej činnosti protoarchimandritu Brazílčana o. 
Dionýza Ľachoviča, OSBM (1996-2004) a nezastavil by ho v jeho nezákonnej ceste, 
keď chcel údajnými reformami, v skutočnosti deformami, zmeniť-zdeformovať cha-
rakter celého Baziliánskeho Rádu – zmeniť ho z kontemplatívno-aktívneho na protes-
tantsko-euchitsko-charizmatický. Plánoval to uskutočniť cez českého charizmatika o. 
Eliáša Antonína Dohnala, OSBM (1946) a jeho skupinu, ktorá sa neskôr, po ile-
gálnom vysvätení ma episkopov v roku 2009 úplne oddelila od katolíckej Cirkvi a na 
Ukrajine založila schizmatický patriarchát s charakterom nie pravoslávnym (ako by sa 
na prvý pohľad zdalo), ale s charakterom husitsko-protestantsko-euchitsko-charizmatic-
kým (s modlitbami vo vymyslených “cudzích” jazykoch, s chorobným “krstom v Duchu Svätom” – 
váľaním sa v extáze po zemi a pod.). Ak by sa Timkovič úspešne nepostavil proti tejto 
chystanej reforme-deforme Baziliánskeho Rádu cez o. E. A. Dohnala, OSBM, podpo-
rovaného generálnym predstaveným D. Ľachovičom, OSBM, tak po roku 2009 by ka-
tolícka Cirkev nemala problémy len s episkopskou skupinou o. Eliáša A. Dohnala, 
OSBM na Ukrajine, ktorá dokonca exkomunikovala i samotného pápeža rímskeho 
(Benedikta XVI., Jána Pavla II. i Františka) a vyhlásila schizmatický patriarchát pro-
testantského charakteru, ale s celým deformovaným Bazilánskym Rádom pôsobiacim 
po celom svete (nielen na Ukrajine, ale aj Poľsku, na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, 
Argentíne, Brazílii, USA a Kanade). 

Podobne, ak by Timkovič neštudoval cirkevné kánonické právo a nepoznal by 
jeho svätosväté kánony, nikdy by sa so svojim bratom o. Gorazdom neodvolával na 
pápeža rímskeho. Práve jeho sedem odvolaní, na ktoré pápež z rozličných známych i 
neznámych dôvodov neodpovedal (u Jána Pavla II. príčinou bola napríklad jeho choroba), ho 
neskôr (od februára r. 2002) stálo veľkú persekúciu zo strany miestneho biskupa Jána 
Hirku a spôsobilo závisťou podporované totálne rozbitie medziľudských monastyr-
ských vzťahov. Závisť spolubratov baziliánov v Slovenskej provincii sv. Cyrila a Me-
toda využil aj reformátor-deformátor protoarchimandrita o. D. Ľachovič, OSBM, huc-
kajúc ich proti otcom Timkovičovcom, aby boli vylúčení z rádu a nestáli tak v ceste 
reforme prevádzanej Dohnalovcami. Baziliáni Slovenskej provincie sv. Cyrila a 
Metoda na základe tajných pokynov a direktív protoarchimandritu v novembri 2003 
na provinčnej kapitule v Krásnom Brode takmer jednomyseľne (iba dvaja boli proti) od-
hlasovali návrh na vylúčenie o. Jozafáta Timkoviča i jeho brata o. Gorazda z Bazi-
liánskeho Rádu a následne v auguste 2008 aj oboch oo. Timkovičovcov fyzicky (bez 
platného dekrétu a bez uvedenia viny, cez rozhodnutie svetského Okresného súdu Prešov) vyhnali z 
Prešovského baziliánskeho soborného monastyra. Následne miestny prešovský gréc-
kokatolícky arcibiskup Ján Babjak (tiež plný závisti a večne si vyrovnávajúci staré rímske účty s 
Timkovičom) protiprávne exkomunikoval na dobu takmer pol roka (od septembra 2008 do 
Vianoc 2008) všetkých prešovských veriacich navštevujúcich Prešovský soborný 
monastyr, čo vyvolalo medzi veriacimi veľké sklamanie a pohoršenie z miestnej hie-
rarchie i mlčky súhlasiaceho Vatikánu (tj. šedej eminencie – kardinála Tomka a konzultora 
mnohých rímskych kongregácií od r. 2008 už titulárneho arcibiskupa o. Cyrila Vasiľa, SI)…8 

Cirkevné právo Timkovič študoval v rokoch 1993-1995 a ukončil ho obdrža-
ním titulu «ICLic» – s tým, že môže učiť na akejkoľvek vysokej škole (univerzite) 
sveta cirkevné právo. Nikdy však na Slovensku neučil, lebo miestny episkop Ján Hir-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Podrobnešie v knihe: J.V. Timkovič, Dejiny baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. storočia 
po súčasnosť, Košice, 2009, str. 507-515. 
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ka ho k tomu nedopustil, a to i napriek tomu, že iných expertov na cirkevné právo (s 
takým vzdelaním) v danom čase nemal. Bolo to preto, lebo baziliáni v tom čase neslova-
kizovali Rusínov na Slovensku a snažili sa slúžiť týmto opusteným ľuďom tak, ako si 
to ľud sám želal – liturgicky po staroslovansky, Evanjeliá a Apoštoly spisovne po 
rusínsky,  a v kázňach tiež po rusínsky. Episkop Ján Hirka v snahe zapáčiť sa 
rímskokatolíkom preto baziliánov izoloval od bohoslovcov, aby nenakazili mladých 
kňazov. Zaujímavé však bolo, že ten istý episkop Ján Hirka dovolil na svojej teolo-
gickej fakulte českému charizmatikovi o. Eliášovi A. Dohnalovi, OSBM (neskoršie epis-
kopovi a samozvanému patriarchovi vytvoriacemu schizmu s katolíckou Cirkvou), aby tam v tom 
istom čase niekoľko rokov učil dogmatickú teológiu… 

Timkovič dochádzajúc v rokoch 1996-1997 z Litmanovej či Krásneho Brodu 
učil cirkevné právo vcelku len dva semestre asi tridsiatich gréckokatolíckych boho-
slovcov na Ukrajine v Užhorode na Duchodnej akadémii Teodora Romžu, ktorá bola 
založená mukačevským gr. kat. episkopom Semedijom, ale o tom neskôr – chronolo-
gicky. 
 
Neskorší kardinál pokľakol pred Timkovičom 

Hneď na jeseň toho istého roku, keď bol Timkovič v auguste 1993 vysvätený 
na gréckokatolíckeho kňaza-jeromnícha, pokračoval v štúdiách na Pontificio Istituto 
Orientale v Ríme. Tam mimoiných prednášal aj vynikajúci profesor Tomáš Špidlík, 
SJ. Dával prednášky z východnej špirituality a o východnom mníšstve. I napriek to-
mu, že jeho predmety neboli priamou náplňou Timkovičových štúdií kánonického 
práva, vždy na ne chodieval, aby sa niečo duchodného naučil. Kým na iné kurzy cho-
dilo obyčajne okolo 20 zahraničných študentov, na tie, ktoré prednášal o. Tomáš 
Špidlík ich chodievalo trikrát, aj päťkrát viac, tj. od 60 do 100. Študenti prichádzali 
počúvať jeho prednášky dokonca aj z iných rímskych univerzít, takže prednáškové 
sály vtedy praskali v švíkoch... 

Po svojom návrate do Ríma v októbri 1993 Timkovič cez prestávku pristúpil 
k jeho o niekoľko schodíkov vyvýšenej katedre a v reči mimo iného spomenul, že už 
bol vysvätený na kňaza podávajúc mu do rúk primičné obrázky zo svojej prvej Služby 
Božej. Špidlík sa vtedy úprimne potešil, potom však zvážnel, pozrel sa na svoje ho-
dinky (či má ešte čas do ukončenia prestávky medzi prednáškami) a poprosil Timkoviča, aby 
ho nasledoval do vedľajšej prázdnej prednáškovej sály (kde v tom čase neboli nijaké pred-
nášky a teda ani študenti)... Nič netušiaci Timkovič súhlasil. Keď obaja vstúpili do 
prázdnej miestnosti, úctyhodný starý bielovlasý kňaz okamžite pokľakol pred Tim-
kovičom na holú zem a skloniac hlavu prosil o novokňazské požehnanie. Hneď nato 
sa opäť vrátili medzi študentov a pokračovala prednáška... I tento akt zo strany jezuitu 
Tomáša Špidlíka poukazoval na úprimnú vieru v Hospoda Boha toho veľkého člo-
veka a intelektuála.9 
 
Ovčie kiahne a tajný liek brazílskych indiánov  

Timkovič ako dieťa nikdy nechodil do škôlky – pre deti v predškolskom veku. 
Jeho mama bola domácou, a preto to nebolo potrebné. Ako sa však neskoršie ukázalo, 
malo to i svoju nevýhodu, a totiž, že od ostatných detí nedostal bežné detské infekčné 
choroby. Tieto sú u detí viac-menej neškodné, kým v dospelosti sú životu nebezpeč-
né. Preto detskú chorobu-osýpky (morbilli) mal až ako siedmak na základnej škole 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Podrobnejšie pozri v článku: Й. В. Тімковіч, «Три споминкы на о. кардінала Томаша Шпідліка, 
СІ, (1919-2010) покы іщі не быв кардіналом...», Народны новинкы, Пряшов, prvá časť článku v 22 
(2010) стр. 4 a druhá časť článku v 23 (2010) стр. 4. 
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(teda trinásťročný), rubeolu prekonal až ako stredoškolák a ovčie kiahne (varicella) 
dostal až ako tridsať ročný kňaz v Ríme… 

Zrazu sa z ničoho nič osypal veľmi svrbiacimi hnusnými veľkými červenými 
vyrážkami po celom tele krku i tvári… Baziliáni v Taliansku neboli zdravotne poiste-
ní, ale prvá pomoc tam bola v nemocnici poskytovaná zdarma pre všetkých ľudí bez 
rozdielu… Tak brat Osvald Waselkowskey (Vasiľkovskyj), OSBM (1962), ho na 
príkaz predstaveného domu večer zobral do auta a odviezol do nemocnice na stanicu 
prvej pomoci. Samozrejme, že u doktora neboli oblečení ako mnísi, ale len ako civili. 
Baziliáni v Taliansku chodili po meste bežne každý deň bez habitu… Mníšske habity 
užívali len pri každodennej modlitbe v monastyrskej cerkvi, počas obeda a večere a 
počas všetkých spoločných modlitbových akcií v monastyre, či mimo neho… Do ško-
ly chodili tiež väčšinou oblečení v civile. 

V nemocnici Timkovičovi mladučký doktor stanovil diagnózu – ovčie kiahne. 
Choroba bola svojími príznakmi tak evidentná, že doktor mal z toho až dobrú náladu 
a niekoľkokrát za sebou, akoby pre seba, spevavým tónom opakoval, ba až vykriko-
val: 
― Varicella, varicella,… è niente, solo varicella… (varičélla, varičélla,… nie je to 
nič iné len varičélla). 

So širokým úsmevom na perách načmáral na kúsok obyčajného papiera recept 
– predpísal mu len mastičku Fenistil proti svrbeniu, ktorú si mal už sám zakúpiť v le-
kárni a poslal ho domov do monastyra s tým, že na druhý deň má navštíviť svojho le-
kára… Na varičellu nie sú totiž nijaké lieky. Organizmus sa musí vysporiadať s cho-
robou sám. 

A v monastyre nastal skutočný galimatiáš, lebo Timkovič s vysoko infekčnou 
chorobou sa mal zdržiavať na izbe a nesmel do spoločných priestorov, a ani do jedál-
ne. Problém vlastne nebol v tom, že má ostať pár týždňov dobrovoľne zavretý vo svo-
jej izbe, ale v tom, že kto mu bude nosiť jesť, lebo do spoločnej jedálne nesmel… V 
tom čase v monastyre ešte nebol jeho brat o. Gorazd Andrej Timkovič, OSBM, ten 
bol v tom čase ešte v Československu… Tak Timkovičovi nemal kto nosiť jesť, lebo 
všetci baziliáni sa napriek svojej “svätosti” bridili od jeho hnusnými hnisavými 
vyrážkami posiatej tváre i rúk, ktoré neustále pukali a opäť sa obnovovali… Vtedy sa 
ukázalo, že vlastne najsvätejší zo všetkých baziliánov je o. Damián Ľubomír Kiča, 
OSBM (1960) zo Slovenska, ktorý tam bol na štúdiách. Ten zaprel sám seba, zaprel 
prirodzený odpor a hrdinsky, neobávajúc sa, že tiež ochorie, mu pravidelne nosil po-
čas dvoch týždňov jedlo do jeho izby… 

Bolo nebezpečenstvo, že po svrbiacich vyrážkach, ak by boli strhnuté pri 
škriabaní, mu zostanú na tvári a aj inde trvalé hnusné jazvy a prehĺbeniny v koži ani u 
nejakého prepitého piráta z nejakého hrôzostrašného dobrodružno-akčného filmu pre 
mládež napr. Piráti z Karibiku… Vtedy mu ihumen monastyra o. Severián Š. Yaky-
myshyn, OSBM (1930), ktorý pochádzal z Kanady, dal v maličkej tmavej sklenenej 
fľaštičke záhadnú tekutinu, ktorú obdržal svojho času z Brazílie, aby si ňou potieral 
nehojace sa vyrážky. Tvrdil, že tmavohnedá lepkavá tekutina spôsobí, že sa hnisavé 
hlboké vredy zahoja bez stopy… A tak aj bolo. 

Porozprával mu aj príbeh tmavého brazílskeho odvaru vo fľaštičke, ktorý bol 
už sám osebe veľmi dobrodružný, ba až rozprávkový a pripomínal dobrodružné bra-
zílske Bororo: Istý ukrajinský gréckokatolícky bazilián zachránil svojho času život 
jednej brazílskej indiánke. Jej manžel, tiež indián, mu z povďačnosti prezradil indián-
ske tajomstvo výroby bylinkového všelieku proti uhryznutiu akýmkoľvek jedovatým 
hadom či pavúkom. Ak niekoho uhryzol jedovaný had, či pavúk, dané miesto sa malo 
potrieť danou tekutinou a človek nezomrel. Prezradil mu receptúru pod podmienkou, 
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že nikdy nikomu túto receptúru neprezradí ďalej… Jednalo sa vraj o bežné dostupné 
buriny, ktoré však rastú len na niektorých miestach v Brazílii. V správnej kombinácii 
a v správnom pomere a koncentrácii vytvoria tento zázračný liek. Daný bazilián sa 
stal následne v Brazílii slávnym felčiarom a navštevovali ho núdzni z blízka i z 
veľkých diaľok, aby dostali fľaštičku tohto veľmi účinného lieku tak potrebného v 
džungli. Pár fľaštičiek dal aj kanadskému baziliánovi o. Severiánovi Š. Yakymyshy-
novi (Jakymyšinovi), ktorý bol ihumenom baziliánov v talianskom Ríme… Tak sa 
jedna malilinká poloprázdna fľaštička dostala aj k Timkovičovi. 

Timkovič však, ako správne dieťa európskej civilizácie, zázračným účinkom 
všelieku neznámeho zloženia a bez akéhokoľvek mena veľmi neveril, ale zo slušnosti 
poslúchol predstaveného – veď čo iné mu ostávalo, keď iné lieky nemal a zdravotne 
poistený v Taliansku a ani na Slovensku nebol. A pomohlo to, lebo všetky vyrážky i 
jazvy po nich mu po čase zmizli bez stopy… Takže táto choroba mu nezdeformovala 
kožu na tvári na pirátsky spôsob…  

Počas dvojtýždňovej izolácie od ostatných mníchov v dôsledku ovčích kiahní 
Timkovič na svojom počítači napísal odborný článok o modlitbe Otče náš, neskôr 
publikovaný v Krásnobrodskom zborníku, Prešov, I/1-2 (1996) str. 5-29 pod názvom 
«Modlitba Otče náš z pohľadu patrológie a Katechizmu katolíckej Cirkvi». 
 
Študoval staré knihy, zatiaľ čo iní v tom istom čase hrali futbal 

Práve posledné dva roky (1993-1995) štúdia Timkoviča v Ríme boli najuži-
točnejšie a svojim spôsobom i najplodnejšie, pretože už dokonale ovládal taliančinu, 
mal ukončenú filozofiu i teológiu (obdržal v tomto zmysle rozhľad) a počas štúdia cirkev-
ného práva mal možnosť zdarma stráviť veľmi veľa voľného času v obrovskej jezuit-
skej knižnici Pontificio Istituto Orientale v Ríme. Bolo tam veľmi veľa kníh z rozlič-
ných dôb o východných Cirkvách – od Indie cez Blízky Východ až po Európu. O-
brovskú baziliánsku knižnicu Generálnej kúrie baziliánov v Ríme už mal predtým do-
konale prešacovanú – veď bol jej hlavným bibliotekárom, tak isto obrovskú knižnicu 
baziliánov v Glen Cove v USA... Teraz sa pustil s netajeným entuziazmom do ešte 
väčšej na Pontificio Istituto Orientale v Ríme… Požičiaval si naraz aj po pätnásť 
kníh… Mohli sa však študovať len prezenčne, tj. čítať len na mieste – v študovni, 
preto tam Timkovič strávil tak veľa času… Miestna profesorka histórie z USA sestra 
Sofia Senyk, OSBM, ktorá na PIO učila dejiny Ukrajincov (Malorosov) a temer celý 
svoj pracovný čas tak isto trávila v študovni knižnice neustále "nenápadne" okolo 
Timkoviča krúžila ani nejaká dračica – bola zvedavá, čo Timkovič študuje… Timko-
viča neučila nijaký predmet, lebo on študoval v inej sekcii Pontificio Istituto Orien-
tale – cirkevné právo, ale ju podnášalo v profesionálnej závisti, že Timkovič študuje 
podobné staré knihy dejín ako ona… Pravidlom knižnice bolo, že ak študujúci poži-
čané knihy v daný deň nedoštudoval, nechával si ich na jednej kope v študovni na jed-
nej z mnohopočetných prázdných políc, ktoré boli na to určené… Je pravdou, že pre 
Timkoviča bolo tiež veľmi užitočné, keď si nenápadne poprezeral knihy tejto profe-
sorky, keď v študovni nebola prítomná, lebo jej knihy boli i v jeho záujme… - a as-
poň ich nemusel písomne požadovať, aby mu ich priniesli do študovne. 

Svoje skromné úspory – peniaze, čo dostal od predstavených na stravu v dni, 
keď baziliáni išli raz do mesiaca z monastyra na jeden celý deň (tzv. dies academicus) 
von z monastyra, používal nato, že niektoré cenné knihy a články si dal v knižnici 
Pontificio Istiuto Orientale úplne prefotiť. Dal si z nich urobiť fotokópie, aby ich mo-
hol používať aj neskôr. Iní jeho splužiaci či spolubratia v tom istom čase, keď Tim-
kovič bol v knižnici, hrali futbal (Brazílčania) či poobede pozerali v televízii nekoneč-
né bezduché romantické telenovely pre domáce panie (Rumuni)… 
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Prečo bola knižnica Pontificio Istituto Orientale tak bohatá na cenné knihy? 
Dôvod bol jednoduchý. Ak nejaký jezuita-profesor hocikde na svete zomrel, jeho o-
sobnú knižnicu poslali do Ríma a pridali ku knižnici Pontificio Istituto Orientale. 
Takto tam bolo veľa orientálnych kníh dokonca nezaevidovaných, lebo nikto z kniž-
nice neovládal danú exotickú reč – napr. z Indie, písanú špeciálnymi sanskritskými 
písmenami niektorého z mnohých indických národov… A v knižnici boli aj knižky 
jezuitu Michala Lacka (1920-1982) – teda knihy k tématike misie sv. Cyrila a Me-
toda a dejín gréckokatolíkov Podkarpatskej Rusi a Rusínov… 

Ak by sa Timkovič nestal baziliánom, určite by neštudoval cirkevné právo 
ďalšie dva roky naviac (ICLic.) a podobne ako jeho spolužiak Igor Zdravecký spod 
biskupa Michala Rusnáka, CSsR, z Kanady by hneď po ukončení základných štúdií 
nastúpil v Kanade v pastorácii. Baziliáni však Timkovičovi umožnili študovať navyše 
ďalšie dva roky licenciátu… Okrem toho, ak by sa jeho rodný brat (Andrej Timkovič) 
nestal baziliánom, nikdy by obaja nedokázali toľko, koľko dokázali (publikovaných 
mnoho kníh a článkov, svojpomocne vybudované dva kompletné ikonostasy v Prešove i Trebišove, o-
prava stoviek prícestných rozpjatí, množstvo ľudových misií…). Preto aj Christos posielal svo-
jich apoštolov po dvoch, aby jeden druhého povzbudzovali, plodne kritizovali, jeden 
druhého dopĺňali…  
 
Počítačová gramotnosť ako jedného z prvých baziliánov na svete 

Počas štúdia teológie v Ríme sa stala ešte jedna významná vec: ak by Tim-
kovič nebol baziliánom, nikdy by sa nebol naučil používať osobný počítač, ktorý bol 
absolútne nevyhnutný pre jeho ďalšiu veľmi plodnú vydavateľskú činnosť. 

V tom čase u baziliánov v generálnom dome na Aventíne (Via San Giosafat 8) 
študoval aj iný bazilián z Č eskoslovenska – br. Damián Ľ ubomír Kiča (1960). 
Navštevoval prednášky z teológie a popritom vo voľnom čase prepisoval na počítači 
pre baziliánov Sv. Písmo po ukrajinsky. Keď obdržal pri istej príležitosti lepší – 
pamäťovo výkonnejší počítač, svoj predošlý s dovolením predstavených dal do užíva-
nia Timkovičovi. Bol to Macintosh s pamäťou púhych 1MB. Na ňom sa naučil Tim-
kovič nielen ho používať, ale aj všetko o jeho programovom vybavení. Veľmi obe-
tavo a nezištne mu pritom pomáhal kanadský počítačový expert s inžinierskym vzde-
laním, br. Teodozij Walter Machinski, OSBM (1962) z  Kanady, ktorý v Ríme tiež 
študoval teológiu. Ak sa Timkovičovi s počítačom niečo stalo, ako sa to pri práci za-
čiatočníkov nezriedka stáva, tak si Timkovič vždy zavolal Machinského a ten mu ho 
dal do poriadku. Pritom sa Timkovič bez manuála zároveň naučil novú a novú vec a 
postup ako obsluhovať a robiť aj zmeny v systéme počítača… Br. Teodozij bol 
príkladne dobrožičlivý a až sväto ochotný, a okrem toho býval v izbe na tej istej chod-
be ako Timkovič a stačilo doslovne desať krokov, aby vytúžená pomoc k počítaču 
prišla okamžite… 

Pozoruhodné v tom čase zavádzania počítačov bolo, že v tom čase u baziliá-
nov-študentov nikto počítač nemal, len spomínaní Čechoslováci Kiča a Timkovič a 
tiež všetci štyria v tom čase v Ríme študujúci Kanaďania-študenti. Tí mali najnovšie 
počítače Macintosh s pamäťou “až” 2MB. 

V druhom ročníku teológie (1991) na vyššie spomínanom počítači Timkovič 
začal písať svoju prvú historickú knihu: Letopis Krásnobrodského monastiera alebo 
kúsok zo slávnych dejín gréckokatolíkov na Slovensku… Asi o dva roky nato dostal od 
baziliánov (o. Porfyrija P. Pidručného (Pedruche), OSBM) starý, ale pritom silnejší až 
2MB-vý počítač. Túto knihu písal vo svojom voľnom čase až do roku 1995, keď po 
jeho návrate na Slovensko vyšla tlačou a vďaka nej o pár rokov nato bol (po skoro sto 
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rokoch) znovuvybudovaný baziliánsky monastyr v Krásnom Brode pri Medzilabor-
ciach (zničený počas I. svetovej vojny). 
 
Incident s provinciálom Potášom o články publikované v Československu 

Závisť je nie nadarmo označovaná ako jeden z hlavných hriechov. Napáda 
malých i veľkých, dokonalých i menej dokonalých… Objavila sa už v raji a nezmizne 
do konca sveta. Sv. Bazil Veľký (+379) – zakladateľ baziliánov jasne učil, že baziliá-
ni v monastyre majú byť ako jedno telo. Jeden je očami, druhý ústami, iný mozgom, 
ďalší rukami, či nohami… každý podľa svojich schopností. Jeden vie spievať, ďalší 
kázať, iný organizovať, či je šikovný manuálne… Všetci sa vzájomne dopĺňajú a idú 
jedným smerom – k spaseniu seba i všetkých ľudí naokolo… 

Timkovičovci boli veľmi šikovní intelektom – vedeli narábať perom (písať 
články a knihy) či ústami – pútavo kázať… Nevedeli však napr. dobre spievať, či učiť 
veriacich spievať – čo by tiež kňaz mal vedieť… Problém bol v tom, že pod článkom 
či knihou bolo napísané ich meno… To vzbudzovalo u ich spolubratov závisť, ktorá 
prerastala do nenávisti… Všetci naokolo Timkovičovcov chceli písať, či robiť ľudové 
misie… - jednoducho robiť to isté ako Timkovičovci. Bolo to niečo podobné ako u 
malých detí: starší brat sedí na veľkom kresle, jeho mladší brat ho odtláča, lebo on 
chce sedieť na jeho mieste… Keď si starší brat presadne na nízky šamerlík… Po 
nejakom čase mladší brat stráca záujem o pohodlné kreslo a chce sedieť na šamer-
líku… a to len preto, že vždy to, čo robí jeho intelektuálne vyspelejší brat – je pre ne-
ho zaujímavejšie a iné nie. A pritom spolubrati mali iné dary od Hospoda Boha – tie 
však nevyužívali. Jeden spolubrat Timkoviča na Slovensku mal napr. perfektný sluch: 
čo počul, hneď vedel zaspievať… Timkovič ho prosil, aby učil veriacich v cerkvi 
spievať každý deň po Službe Božej podobne, ako to robil v osemdesiatych rokoch 20. 
storočia obetavý o. Vojtech Boháč v košickej gr. kat. cerkvi… Ten spolubrat neučil 
veriacich spievať i napriek prosbám Timkoviča ani raz vo svojom živote… Nebolo to 
pre neho zaujímavé… A keď jeho veriaci spievali falošne, či zle, tak namiesto toho, 
aby ich naučil lepšie, tak si pred nimi počas Bohoslužieb pri oltári zapchával uši… 
Zakopané talanty. 

Keď už bola sloboda (po r. 1990) československý protoihumen o. Marián Ján 
Potáš, OSBM, si všimol, že Timkovič publikuje priveľa článkov po slovensky v gréc-
kokatolíckom prešovskom eparchiálnom mesačníku Slovo. Vyčítal mu, prečo svoje 
články neposiela z Ríma jemu, ako šéfredaktorovi baziliánskeho ukrajinsky písaného 
mesačníka Blahovistnik, ale do “konkurenčného” slovenského mesačníka Slovo… 
Preto Timkovič poslal pár článkov aj do Blahovistnika. Avšak Potáš ich tam publiko-
val v tak dezolátnom stave (tisícky chýb, zmenený význam viet a odsekov, vynechané 
slová, ba i celé vety…), že Timkovič následne a celkom logicky odmietol už viac po-
sielať svoje články do Blahovistnika. V Slove mu vtedajší šéfredaktor o. František 
Dancák (1939) nemenil nič, a preto naďalej posielal články do slovenského Slova. 
Vtedy protoihumen o. Marián J. Potáš, OSBM, prikázal Timkovičovi, aby svoje clan-
ky z Ríma posielal len na cenzúru jemu na gr. kat. faru do Vyšného Orlíka… Timko-
vič sa však ohradil, že to bude neúnosne zdržiavať vydávanie článkov, lebo pošta z 
Talianska do Československa trvá najmenej jeden týždeň, naspäť jeden týždeň a po-
tom opäť do Československa jeden týždeň… Nehovoriac o nákladoch na medzinárod-
né poštovné… 
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Fotografia z r. 1991 pred jedným z mnohopočetných malinkatých barov v Ríme neďaleko od Vatikánu. 
Šéfredaktor gr. kat. mesačníka Slovo o. František Dancák (prvý zľava) pozval Rímana br. Jozafáta V. 

Timkoviča, OSBM (na fotke bradatý uprostred), ako dopisovateľa do mesačníka Slovo, na jedno 
kapučíno… Úplne vpravo o. Vladimír Dráb – ďalší gr. kat. kňaz z Československa, ktorý bol vtedy v 

Ríme na dovolenke… 
 

Tak sa napokon dohodli, že Timkovičovi cenzurovať jeho články bude v Ríme 
o. Atanazij Vasilij Pekar, OSBM. Timkovič vtedy argumentoval námietkou, že ako 
bude Pekar-Ukrajinec kontrolovať jeho články, keď sú písané po slovensky… Potáš 
však tvrdil, že Pekar rozumie slovensky veľmi dobre… 

A tak aj bolo, ak Timkovič napísal nejaký článok do Slova, najprv ho dal 
zkontrolovať v Ríme o. Atanazijovi V. Pekarovi, OSBM. Treba uznať, že Pekar bol 
pedant a články nielenže vôbec nezdržoval, a ich promptne a so záujmom prečítal, ale 
dokonca ich aj podopĺňal o nové teologické, či historické argumenty – nezištne ich 
tak vždy nečakane vylepšil. Teda v tomto ohľade to bol naozaj svätý človek, ktorý sa 
nezištne snažil, aby články boli čo najlepšie. Táto plodná spolupráca trvala niekoľko 
rokov, až kým žiak neprerástol svojho učiteľa… 

Timkovič pri istej príležitosti napísal akýsi článok s ekumenickou tématikou, 
kde sa spomínal konštantinopolský pravoslávny patriarcha Bartolomej I. Atanazij 
V. Pekar, OSBM, mu článok vrátil opäť, ako vždy vylepšený na niekoľkých miestach, 
ale bolo tam "vylepšené" aj samotné meno patriarchu. Meno Bartolomeja I. preškrtol 
a napísal meno Atenagora… Keď Timkovič dostal do rúk cenzurovaný článok, všimol 
si, že Pekar mu tam preškrtol meno patriarchu a nahradil ho menom iným. Č lánok 
nemohol publikovať, ak by neakceptoval všetky opravy cenzora, a preto zostúpil z 
druhého poschodia monastyra, kde býval, opäť za o. Atanazijom V. Pekarom, OSBM, 
na prvé poschodie monastyra a opatrne zaklopal na jeho dvere… Pekarovi ukázal 
článok s nesmelou argumentáciou, že veď patriarchom Konštantinopola (Istanbulu) je 
Bartolomej I. Pekar sa vtedy rozčúlil (bol cholerikom, ako už bolo spomínané, ktorý sa mníš-
skou askézou vypracoval na ideálnu apatheiu či dokonca zdanlivého flegmatika), celý zčervenel a 
trval na svojom, že totiž patriarchom Konštantinopola je Atenagoras. Timkovič s 



	   48	  

temer plačlivým hlasom mu opäť protiargumentoval, že Atenagoras už pred dvoma 
rokami zomrel, a teraz je patriarchom Bartolomej I., ktorý dokonca študoval u rims-
kokatolíkov v Ríme na Pontificio Istituto Orientale… Vtedy sa Pekar zháčil, lebo si 
uvedomil, že veci sa menia a on ako postarší človek si to mohol nevšimnúť… Tak u-
končil celý rozhovor poznámkou, že nech si Timkovič robí, čo chce… Bolo vidno, že 
bol dotknutý, že mladý sopliak Timkovič mal pravdu… Odvtedy pri pravidelnom pi-
chaní injekcií pozeral na Timkoviča už s väčšou úctou, ba niekedy sa s ním rozprával 
o historických záležitostiach akoby kolega s kolegom, teda na rovnakej úrovni… Pe-
kar pochopil, že študentík nezostane navždy študentíkom a Timkovič už niečo vie, a 
ako sa ukázalo, niekedy aj viac ako on… 
 
Prorocký rozhovor s historikom o. Atanazijom Vasilijom Pekarom, OSBM 

Zaujímavé bolo, že keď sa naslovovzatý baziliánsky historik o. Atanazij Va-
silij Pekar, OSBM (1922-2011), ktorý v tom čase mal veľmi vysokú funkciu zástup-
cu protoarchimandritu, začiatkom roka 1995 dozvedel o tom, že Timkovič začal písať 
knihu o dejinách Krásnobrodského monastyra pri Medzilaborciach na Slovensku, pri-
stavil sa raz z ničoho nič pri Timkovičovi na monastyrskej chodbe a povedal mu: 
― Ja čuv, ščo vy pišete knižku pro Krasnobridskyj monastyr…? 

A keď mu to prekvapený Timkovič kývnutím hlavy potvrdil, opýtal sa ho, ako 
sa vo svojej knihe vyjadruje o neúspešnom pokuse o Krásnobrodskú úniu v roku 
1614. Či pozitívne alebo negatívne… Timkovič mu s ešte väčším začudovaním odpo-
vedal, že pozitívne, a že v knihe cituje práve jeho, teda o. Pekara a jezuitu o. Lacka. 
Starý, skúsenosťami a životom ostrieľaný historik – Pekar bol vtedy očividne spokoj-
ný. Očividne si vydýchol a potom na odôvodnenie svojej otázky vysvetlil, že na Krás-
nobrodskú úniu a dokonca i na Užhorodskú úniu s Rímom (r. 1646) majú poniektorí, 
dokonca aj gréckokatolícki kňazi-historici negatívny názor… A potom sa však opäť 
obrátil k Timkovičovi a temer výhražne vystríhavo pripomenul, že ako bazilián nemô-
že mať negatívny názor na Krásnobrodskú, či Užhorodskú úniu s Rímom… !! V o-
pačnom prípade, tj. ak by takýto názor mal, tak sa bude musieť rozlúčiť s baziliánmi – 
inými slovami povedané, vyhodia ho z monastyra… 

Timkovič nechápal a celým telom mu znenazdajky prebehol zvláštny nezná-
my pocit z neočakávaného ohrozenia. Bol celý šokovaný, že o. Atanazij V. Pekar, 
OSBM, ktorý bol od neho o viac ako dve generácie, tj. o štyridsať rokov starší, svoji-
mi slovami tak prísne, nemilosrdne a necitlivo uzemnil jeho bádateľskú iniciatívu. 
Nie aby ho, ako by sa dalo čakať, pochválil a povzbudil, že píše knihu a netrávi čas 
tak naprázdno ako mnohí jeho spolubratia, ale sa mu hrubo a netaktne vyhráža naj-
vyšším trestom – vyhodením z monastyra… Veď úprimne vstúpil k baziliánom, ú-
primne chce slúžiť Hospodu Bohu ako gréckokatolícky mních, doteraz neurobil nič 
zlého, nijaký pád, či lapsus… a o. Pekar by ho tak ľahko, jednoducho a nemilosrdne 
vyhodil od baziliánov, a to len preto, že má odlišný názor na určitú etapu dejín gréc-
kokatolíkov… Veď dejiny, ako také, nie sú ani dogmatikou a ani článkom viery… 
Veď dejiny sú skutočnosťou, ktorá sa stala, sú faktom, ktorý treba odhaliť a pravdivo 
interpretovať, nič viac. Potom Timkovič na celý rozhovor prizabudol a spomenul si 
naň až vtedy, keď ho v auguste r. 2008 (o necelých pätnásť rokov nato) z baziliánske-
ho monastyra vyhodili... 
 

Vtedy ho totiž spolu s jeho rodným bratom o. Gorazdom Andrejom Timkovičovom (1959) 
násilne bez dekrétu a udania konkrétnej viny spolubratia-baziliáni vyhnali z Prešovského soborného 
baziliánskeho monastyra rovno na ulicu (za pomoci rozsudku civilného Okresného súdu Prešov a 
reálnej hrozby uväznenia v štátnom väzení na 1 až 5 rokov). Stalo sa to len preto, že v r. 2004 pod 
pseudonymom VladimiRus de juxta Hornad vydal 956 stranovú dokumentami doloženú historic-
kú knihu Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), kde dokázal, že pôvodný cyrilome-
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todejský byzantský obrad z Uhorska, Poľska i Česka bol zlikvidovaný násilným spôsobom tak, že sa 
zamenil za obrad latinský-rímsky (tzv. latinizácia). 

Teda až v r. 2008 Timkovič pochopil, čo mal o. Atanazij Vasilij Pekar, OSBM, na mysli. Poznal 
praktický život a spôsoby utajenej latinizácie. Pekar mal pravdu vo svojom proroctve a na jeho 
slovo naozaj došlo, lebo sa všetko, čo povedal tak hrubým spôsobom v r. 1995, doslovne vyplnilo… 
História je učiteľkou múdrosti a historik o. A. V. Pekar, OSBM, bol preto naozaj veľmi múdry a 
rozhľadený človek. 

 
Bezcharakternosť človeka 

Timkovič oznámil z Ríma do Vyšného Orlíka na Slovensko listovou zásielkou 
protoihumenovi o. Mariánovi Jánovi Potášovi, OSBM, že knihu o dejinách Krásno-
brodského monastyra má už temer ukončenú, a že by ju chcel podľa možnosti public-
kovať na Slovensku. Očakával, že ho protoihumen pochváli, veď napísal knihu o mo-
nastyre o ktorom nikto temer nič nevie… Na otočku mu však prišla prekvapivá a ne-
uveriteľná odpoveď. Protoihumen mu odpísal, že knihu mu Timkovič ukradol, a pre-
to v žiadnom prípade mu nedovolí jej publikovanie, dokiaľ v nej nebude uvedený ako 
spoluautor. Timkovič bol akoby obarený vriacou vodou. Myslel si, že má práve zlý 
sen. Ale nebol to sen. List od Potáša držal práve v rukách. List bol Potášom celý 
vlastnoručne napísaný… Pohoršene protoihumenovi obratom pošty odpísal, že ako 
môže tvrdiť vo svojom liste také lži, veď s ním nikdy na tému Krásnobrodského mo-
nastyra nerozprával a ani nikdy nijaké jeho rukopisy alebo ním vlastnené dokumenty 
o dejinách tohoto monastyra nevidel… a Potáš o údajnom písaní nejakej knihy o Deji-
nách Krásnobrodského monastyra ani nikdy nehovoril, ba ani neuvažoval. Timkovič 
sa zároveň vyjadril, že ak by mal byť protoihumen o. Marián J. Potáš, OSBM, neprav-
divo na knihe uvedený ako spoluautor, tak radšej knihu nikdy nepublikuje. A tak bolo 
jasné, že kniha v publikovanej forme neuzrie nikdy svetlo sveta. Asi o pol roka nato, 
nezávisle na tomto incidente, bol však protoihumen Slovenskej provincie sv. Cyrila a 
Metoda o. Marián J. Potáš, OSBM, vymenený za nového protoihumena o. Metoda M. 
Bilančíka, OSBM, a tak znovu svitla nádej, že nový protoihumen sa k publikovaniu 
tejto knihy bude správať ináč. 

A naozaj kniha pod názvom Letopis Krásnobrodského monastiera alebo kú-
sok zo slávnych dejín gréckokatolíkov na Slovensku (126 strán) vyšla v roku 1995 v 
Prešove na Slovensku. Stalo sa to promptne, prakticky hneď po jej napísaní, zalomení 
i vytlačení na pauzaky. Božia Prozreteľnosť vtedy zaúradovala naozaj podivuhodne 
skrze o. Atanáza V. Pekara, OSBM takto: 

Timkovič vedel, že na Slovensku nie je medzi baziliánmi nikto, kto by mohol 
lektorovať a ohodnotiť jeho knihu, a preto ju dal po jej napísaní prečítať najväčšiemu 
žijúcemu baziliánskemu historikovi Podkarpatia-Zakarpatia o. A. V. Pekarovi, 
OSBM. Po asi dvoch dňoch si išiel robiť nejaké fotokópie do miestnosti, kde sa 
verejne prístupná fotokopírovačka nachádzala – na prvom poschodí monastyra v kríd-
le, kde sídlil sám generálny predstavený baziliánov o. Izidor J. Patrylo, OSBM. Keď 
nečakane vošiel do danej miestnosti, fotokópie práve náhlivo robil o. Atanázij V. Pe-
kar, OSBM. Keď spoza pleca zazrel študenta Timkoviča, trochu ním trhlo… Robil si 
totiž fotokópiu z Timkovičovej už do tlače pripravenej knihy o Krásnobrode… Tim-
kovič nič nepovedal, avšak mu bolo smiešne, ale aj milé, že veľký Pekar – druhý 
najvyššie postavený bazilián na svete v generálnej kúrii, si robí tajne fotokópiu z jeho 
práve do tlače pripravenej knihy… 

Pekarovi však bola celá udalosť trápna, lebo si tajne robil fotokópiu z Timko-
vičovej knihy, ktorú dostal na kontrolu, a to ešte pred jej vydaním a bez dovolenia od 
autora – teda bolo to nemorálne (kradnutie autorského diela). Preto, keď na druhý deň 
uvidel Timkoviča na chodbe, pristavil sa pri ňom a veľmi chválil jeho knihu. Okrem 
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toho, a to bolo to hlavné, sa zaručil, že sa prihovorí u nového mladého slovenského 
protoihumena o. Metoda M. Bilančíka, OSBM, aby knihu nezdržiaval, ale aby 
uzrela svetlo sveta čím skôr… A skutočne o. Atanazij V. Pekar, OSBM, splnil svoje 
slovo a len vďaka tomu bola kniha vytlačená v tritisíc kusovom náklade o pár mesia-
cov nato. Krátko po tom, ako sa Timkovič v júni r. 1995 natrvalo vrátil na Slovensko. 
Ak by sa Pekar, ako vysoko postavená a vplyvná osoba u baziliánov na celom svete 
nebol prihovoril za Timkovičovu knihu u protoihumena Bilančíka, tak by táto kniha 
možno nikdy nebola publikovaná… a následne by nevznikli a neboli publikované ani 
iné knihy Timkoviča, lebo tento by sa bol znechutil… O. Atanazij V. Pekar, OSBM, 
takto zohral dôležitú roľu pri začiatkoch veľmi plodnej publikačnej činnosti Timkovi-
ča… 

Pekarovú nenahraditeľnú zásluhu možno s istotou konštatovať, lebo Timkovič 
spolu so svojim bratom o. Gorazom v rovnakom čase v Ríme pripravili do tlače aj pr-
vé číslo baziliánskeho odborného teologicko-historického periodika Krásnobrodský 
zborník (takmer 200 stranová kniha), a tento, keďže nebol Pekárom pochválený, čakal 
na svoje vydanie celý kalendárny rok. Bol pripravený do tlače tak isto v r. 1995, ale 
protoihumen o. Metod Milan Bilančík, OSBM, ktorému bol odovzdaný prakticky so 
spomínanou knihou o Krásnobrode, ho zdržiaval jeden rok a len-len že vôbec vy-
šiel… až v roku 1996. Bilančík bol totiž prirodzene pomalý a neistý pri všetkých váž-
nych rozhodnutiach… Popri svojich mnohých kvalitách a daroch mal aj temer cho-
robný strach-obavu (fóbiu) čosi podpísať. Raz sa o ňom vyjadrila istá architektka (s 
ktorou Timkovič v lete r. 1997 konzultoval budovanie nového Krásnobrodského monastyra), že 
všeobecne niektorí muži sú ako ryby – kapre, ktoré sú veľmi pomalé v stojatých ba-
žinatých vodách jazera a ak sa majú pohnúť k niečomu rýchlejšie, potrebujú nejakú 
dravú šťuku, aby ich ponaháňala… Pod šťukou rozumela ženu – manželku. Bilančík, 
ako jeromních bol neženatý, a nemal za sebou nijakú šťuku, preto tá pomalosť – as-

poň podľa teórie tejto architektky – skúsenej ženy v strednom 
veku (zdá sa, že bola rozvedená – svojho muža totiž tak naháňala, 
až definitívne odplával)…, ale niečo pravdy v jej hodnotení predsa 
len bolo. 

Vďaka Timkovičovej 126 stranovej knihy: Dejiny bazi-
liánskeho monastyra v Krásnom Brode, alebo kúsok zo slávnych 
dejín gréckokatolíkov na Slovensku, ktorá vyšla v roku 1995 – bol 
Krásnobrodský monastyr o pár rokov nato znovupostavený a zno-
vuosídelný… Teda sa jednalo o veľmi úspešnú knihu aj v praktic-
kom živote… 

 
Nepríjemný úraz vo vlaku v júni r. 1994, ktorý Timkoviča ovplyvnil na celý život 
 Ako už bolo spomínané, Timkovič cestoval každé letné prázdniny v rokoch 
1991-1994 na Slovensko vlakom. Cesta trvala čosi menej ako 24 hodín, a aby sa do-
stal z Ríma do Košíc musel zmeniť tri vlaky (Rím-Viedeň, Viedeň-Bratislava a Brati-
slava-Košice). Timkovič so sebou vždy vliekol veľmi ťažkú batožinu – teologické 
knihy, ktorých na Slovensku bol nedostatok. 
 V júni 1994, ako tak vliekol ťažký kufor s kolečkami vo vlaku, jedno koliesko 
kufra dosť silno narazilo na Timkovičovo ľavé lýtko z vnútornej strany. Keď docesto-
val do Košíc, to miesto ho jemne pobolievalo… Bolesť sa v priebehu dní neustále 
stupňovala a postupovala smerom hore… Timkovič už bol kňazom, tak musel ísť do 
Vyšného Orlíka zastupovať večne neprítomného protoihumena o. Mariána J. Potáša, 
OSBM. Potáš sa z Timkoviča spočiatku smial, že je padavka. Po pár dňoch zvážnel a 
poslal ho do Prešovského baziliánskeho monastyra na Vajanského 31, ktorý bol me-
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dzičasom založený a ihumenom mu bol skoro 80 ročný o. Hieronym Andrej Fedo-
roňko, OSBM. Pár dní pobudol Timkovič v Prešove bez akejkoľvek lekárskej sta-
rostlivosti. Potom išiel za o. Fedoroňkom a proprosil ho, aby ho pustil domov k mame 
do Košíc. Ten súhlasil. Mama Timkoviča poslala za známym lekárom-chirurgom 
dobrým gréckokatolíkom-Rusínom, ktorý pracoval v železničnej nemocnici v Koši-
ciach. Timkovič totiž nebol, pre zanedbanú povinnosť predstavených, zdravotne pois-
tený ani na Slovensku a ani v Taliansku. Nemal vybavený dokonca ani občiansky pre-
ukaz – a jediným jeho preukazom totožnosti bol jeho cestovný pas s pečiatkou «trvalý 
pobyt v cudzine». Tento obetavý a veľmi nábožný lekár načierno a zdarma Timkoviča 
prehliadol potom, čo mu skončila pracovná doba. Stanovil diagnózu: zápal žíl. Na 
chirurgii mu osobne pevne ofačľoval nohu a ošetril ju protizápalovným balzamom. 

Timkovič bol v to leto r. 1994 celé dva mesiace práceneschopný. O pár dní po 
chirurgickom ošetrení chorej nohy obväzmi, mu na druhej-pravej, predtým úplne 
zdravej nohe vyskočili obrovito hrubé kŕčové žily… Na chirurgii mu v Košiciach 
známy lekár prebaľovali chorú ľavú nohu každé dva dni po svojej pracovnej dobe a 
dával špeciálny protizápalový zábal… Pri tejto chorobe Timkovič schudol z 95 (me-
dzičasom, už ako kňaz pribral) na 83 kilogramov… a zdalo sa mu, že už do Ríma 
dokončiť cirkevné právo nepôjde. Zdravotný stav sa mu ako tak po dvoch mesiacoch 
zlepšil a protoihumen o. Marián J. Potáš, OSBM, rezolútne trval na tom, aby sa Tim-
kovič do Ríma vrátil a ešte dokončil licenciát z cirkevného práva. Veľmi blaho-
sklonne poslal o. Vasiľa J. Kundráta, OSBM, aby zotavujúceho sa z choroby Tim-
koviča spolu s jeho bratom o. Gorazdom A. Timkovičom, OSBM, odviezol do Ríma 
osobným autom Škoda Favorit. 
 Timkovič si v Ríme v lekárni kúpil špeciálne ortopedické pančuchy – podko-
lienky a tie potom nosil na poškodenej nohe. Skončilo jeho akékoľvek behanie a 
športovanie… Timkovič mal vtedy len 30 rokov. 
 Problémy s kŕčovými žilami na nohách mala jeho babka z maminej strany a aj 
jeho mama. Bola to dedičná záležitosť. V následných rokoch Timkovič neustále od 
srdca ďakoval Hospodu Bohu, že si vybral život v celibáte – že sa neoženil a takto 
nepreniesol túto blbú chorobu aj na svojich potomkov. Ak sa niekto žení, či vydáva – 
tak obyčajne vo svojej plnej sile a mladosti vo veku okolo 20 rokov. A vtedy je člo-
vek zdravý… Až v neskorších rokoch každému vyskočia dedičné choroby, ktoré do-
stal do vienka od svojich predkov. Timkovič takto dostal kŕčové žily na nohách. I tak 
to bolo dobré… Veď iní dostanú do "daru" o mnoho vážnejšie choroby srdca, obli-
čiek, chrbtice, či mozgu (epilepsie, či rozličné stupne pomätenosti mysle – ktoré sa 
stupňujú s vekom…). 

Kŕčovými žilami trpel aj český kardinál Tomáš Špidlík, SJ a na nohy bol cho-
rý aj pápež Ján Pavol II. Keď sa Špidlík raz rozprával s pápežom Jánom Pavlom II. o 
problémoch s nohami, žartovne poznamenal: 
― U každého človeka sa začína s vekom niečo kaziť… Lepšie je však, ak to začne od 
nôh ako od hlavy…, - a typicky Špidlíkovsky sa zasmial. 
 

o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM 
7. júla 2015, Košice 

www.spravy.narod.ru  
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