
Andrej v tom čase býval s man�el-
kou u tesťovcov v Sečovciach na �te-
fanikovej č. 311, kde mal prihlásený
aj trvalý pobyt. Do Prahy dochádzal
vlakom. Neskôr sa presťahovali na
faru do Stariny. Od 28. februára 1947
u� o. Andrej mal trvalý pobyt na svo-
jej fare v Starine. Pre nával pastorač-
nej práce medzi svojimi rusínskymi
gréckokatolíckymi veriacimi v Starine
v�ak musel preru�iť sľubne sa rozví-
jajúce �túdia na Karlovej univerzite
v Prahe.

______________________
1 Dcéru sečovského gréckokatolíckeho fa-

rára o. Ladislava Kopčaya, Kláru Kopča-
yovú (1940) si neskôr zobral za man�elku
najmlad�í syn D�urbalu � MVDr. Juraj Hav-
rila (Bandy, 1935-1982). Mali spolu dve
deti: Ing. Danielu (1964) a Ing. Igora (1967).

2 Porov. 
 

Blagov™stnik, Prä˚ev, 13
(1946) str. 8.
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Text na primičnom obrázku
o. Andrija Timkoviča z roku 1946
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Sobá� a rukopolo�enie na gréckokatolíckeho kňaza (1946)

Ako �tudent Karlovej univerzity v Prahe mal o. Andrij Timkovič tento
preukaz na zľavnené �tudentské cestovanie

zo Sečoviec a neskôr zo Stariny do Prahy a späť v rokoch 1946-1947

Podpis o. Andreja F. Timkoviča (1919-1987) v Děčíně v roku 1956
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Ako poslucháč filozofie v Prahe o. Andrij Timkovič vstúpil do «Svazu
vysoko�kolského studentstva v Praze». Legitimácia z roku 1946.



 

9. Farár v Starine, okr. Snina
(1946-1949)

Rok 1946 � prvé mesiace na fare

 

Svätý vladyka-bazilián Pavel Gojdič, OSBM (1888-1960), ihneď
po rukopolo�ení o. Andreja Timkoviča, e�te v ten istý deň, ho vy-
menoval za farára do gréckokatolíckej rusínskej (ruténskej) dediny
Starina (okr. Snina). Dekrét číslo 2653/1946 je datovaný dňom 25.
august 1946 a je v ňom doslovne napísané toto:

«

 

Nastoäwim Va˚e Vysokoprepodob¡e prixodnikom sta-
rinskim vyimenuü s t™m, çtoby na vremä ‘zaistenä’ Vpr.
o. T. Pri˚läka v Krajnoj Bystr™ poselilisä – i v™rni-
kov tamo˚nyx i na okolic™ – vysluΩili».

Preto o. Andrej sa nemohol hneď presťahovať s man�elkou do Sta-
riny, kde bol určený dekrétom od episkopa Pavla Gojdiča, ale sa pri-
hlásil k trvalému pobytu v Sečovciach a zanechajúc man�elku v Se-
čovciach i�iel �iť a pôsobiť do Krajnej Bystrej, okres Svidník, kde
zastupoval o. Pri�ľaka podľa príkazu episkopa v dekréte. O. Pri�ľak
pochádzal z Ukrajiny, v Krajnej Bystrej, ktorá sa nachádza na hra-
niciach Slovenska s Poľskom a je obklopená lesmi, pomáhal ukra-
jinským partizánom banderovcom, ktorí bojovali za samostatnosť
Ukrajiny aj proti Sovietskemu zväzu, a preto boli nemilosrdne pre-
nasledovaní a strieľaní. Nevie sa, či obvinenie bolo opodstatnené,
alebo vymyslené, ale faktom je, �e zatykač bol pre tento dôvod
vydaný aj na o. Pri�ľaka z Krajnej Bystrej. Jemu sa v�ak podarilo
zavčasu ujsť do Ameriky.

Jednalo sa o nebezpečné zastupovanie, lebo ak vojenskí zbeho-
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Novokňaz o. Andrij Timkovič so svojou Du�inkou (man�elkou Gizelou)
v Starine na fare v roku 1947. Slnko im svieti priamo do očí � na spodnej časti
fotografie si mo�no v�imnúť zvečnenú siluetu fotografa so �iltovkou na hlave�



via, či banderovci e�te �ili v lesoch, mohli i gréckokatolíckeho fa-
rára v Krajnej Bystrej obťa�ovať a ohrozovať� Ale zastupovanie
sa �ťastne skončilo a o. Andrij zaujal svoje miesto v Starine.

Päť rokov trvajúce úpenlivé modlitby k sv. Jozefovi o prího-
vor, aby mohli mať deti

Do Stariny sa preto o. Andrij presťahoval aj s mladou man�el-
kou a� o niekoľko mesiacov neskôr. V tom čase Andrij volal-oslo-
voval svoju milovanú man�elku Gizelu menom «Du�inka». Zaľú-
bená Gizela mu to oplácala menom «Zlatenko». Deti, na ich nemalý
zármutok, nemali. Man�elstvo bolo neplodné niekoľko dlhých rokov.

Hospoď Boh skú�al túto gréckoka-
tolícku kňazskú rodinu� a lekári
tvrdili, �e v tomto man�elstve sa deti
nikdy nenarodia. Skľúčení man�elia
sa v�ak neprestávali modliť a úpen-
livo prosili sv. Jozefa, pestúna Boho-
rodičky a Isuska o príhovor u Hos-
poda Boha.

Po piatich rokoch boli ich vytr-
valé modlitby vysly�ané. Preto ich
prvé dieťa dostalo meno «Jozef»,
ako poďakovanie sv. Jozefovi za prí-
hovor u Hospoda Boha. O. Andrij
mal z narodenia svojho prvorodené-
ho synáčka Jozefa tak veľkú radosť,
�e v momente, keď sa v roku 1951 do-
zvedel o jeho narodení, zahasil ciga-
retu, ktorú práve dr�al v ruke a od to-
ho času prestal fajčiť! Ale o tom a� ne-
skôr�
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Vlastnoručné venovanie na zadnej
strane sv. obrázka: určené man-
�elke Gizele � «Zlatej Du�inke»

k jej 20-tym narodeninám.
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Otec Andrij Timkovič dáva sv. príčastie svojej man�elke v starinskej cerkvi
roku 1947
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Na str. 157-158: platový výmer pre o. Andrija Timkoviča v Starine v roku 1947
� predná a zadná strana dokumentu. Na zadnej strane (pozri hore) vladyka
Pavel P. Gojdič pí�e úradne po rusínsky «Starina, Soobwaü (= upovedo-
mujem). Prä˚ev, dnä 19. IV. 1947». Podpísaný je «+Pavel, episkop».



V diaľke sa ozvalo zavýjanie vlka, no vlk to nebol!
Tento príbeh sa stal v Starine koncom novembra

1946, tesne po II. svetovej vojne. Bol v�eobecný nedo-
statok potravín�

Neskorý jesenný deň sa rýchle chýlil ku koncu. Na zemi sa
kde-tu belel biely popra�ok prvého snehu. Bolo veľmi chladno a sy-
chravo. Vlhká zima zachádzala pod akékoľvek oblečenie a� do kostí
a o. Andrijovi Timkovičovi v tomto nepomáhal ani ťa�ký vlnený
vojenský kabát, ktorý si priniesol z frontu a nosil ho aj vo svojej
prvej farnosti. Dnes si výnimočne skrátil cestu odbočiac popod les
po chodníku vedúcom povedľa cigánskej osady. Z komínov chatrčí
čupiacich tesne jedna vedľa druhej sa hojne dymilo. Práve ukončil
večernú Slu�bu Bo�iu, ponáhľal sa do útulného tepla na faru, kde
jeho mladučká man�elka udr�iavala oheň v �eleznej piecke� Roz-
mý�ľal nad krásou spevu svojich rusínskych-ruténskych veriacich,
�e dnes intonovali takú ľubozvučnú tóninu Hospody pomiluj, akú
predtým e�te nikdy nepočul. Zo zadumania ho prebralo podivné
zavýjanie v diaľke� Andrij sa zastavil a náhlivo si posunul doza-
du kozácku čiapku z čierneho perziánu, ktorú nosieval nasadenú aj
na u�iach � aby lep�ie počul.

Hrôzostra�né zavytie sa zopakovalo. Doma v Lazoch, na temer
samotných hrebeňoch Karpát, často počul zavýjanie karpatských
vlkov� Toto v�ak vlk nebol! Nepríjemný mráz mu prebehol po chrb-
te. Bolo to zavytie zvieraťa, alebo človeka? Keď sa ozvalo opäť, pres-
ne sa zorientoval, odkiaľ prichádza. V zlom tu�ení sa pre�ehnal,
rukou poblahoslovil cestu pred sebou znamením veľkého krí�a a od-
hodlane sa pobral za zvukmi.

Tma rýchlo hustla. E�te �tastie, �e biely sneh tu a tam svietil na ces-
tu. Ťahavý zvuk ho viedol k táboru cigánov. E�te tu nebol, veď v Sta-
rine pôsobil len pár tý�dňov. Mrazivý vzduch opäť preťalo ťahavé
stonanie. Potvrdilo zlú predtuchu. Zastal a znova načúval, či opäť
nezačuje niečo v zlovestnej tme. Áno, nemýlil sa, opäť sa ozvalo
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stonanie, tentoraz celkom zreteľne a len niekoľko krokov pred ním.
Veľmi opatrne, podobne ako bol zvyknutý na fronte, sa zakrádal
vpred. Na priedomí obydlia, ak sa to obydlím vôbec dalo nazvať,
sa čosi pohlo. Hrôza! Pod kúskom potrhaného vreca sa tam chúlil
polonahý starý zarastený cigán, a trasúc sa na svojom od zimy zme-

160

Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Starinská gréckokatolícka cerkov tesne po II. svetovej vojne, v čase keď tam
pôsobil o. Andrij Timkovič. Dnes u� neexistuje, lebo na mieste dediny sa dnes

nachádza Starinská vodná nádr�.



ravetom tele čakal svoju smrť. Počiatočné zdesenie v Andrijovi vy-
striedal neudr�ateľný spravodlivý hnev. Pochopil, �e bezmocného star-
ca schválne vyhodili von na mráz, aby do rána zahynul.
� Dido, �to tu robite? Čom nejdete dnuka? �ak zamerznete i pomrete!
� vyhŕkol jedným dychom.

Ne�ťastník mu nič neodpovedal. U� nevládal. Otec Andrij náh-
livo zabúchal na polospráchniveté dvere cigánskej chatrče, a od-
chýliac ich vstúpil rozhodne dovnútra. V polo�ere začmudenej
malej izbice sa krčilo, či le�alo okolo 20 osôb rozličného pohlavia
a veku� Le�ali a kŕmili sa hrubými krajcami chleba, natretými mas-
lom a slivkovým lekvárom; pri stene na ohnisku syčal hrniec s ká-
vou, ktorej vôňa napľňala celú začmudenú kuticu. Bolo tak, ako
predpokladal: Cigáni jednoducho vyhodili deda von, lebo podľa
nich dlho �il a zavadzal. Urobili to za účelom, aby do rána zamr-
zol. Starký u� ani nerozprával, len unavené čierne oči spomedzi
�edivých �pinou a potom pozliepaných a zároveň rozcuchaných
vlasov prosili o zmilovanie�
� To je ra�aj�, ra�aj!, � s bázňou v hlase zvolal ktorýsi počer-
navý chlapec.

Hneď po tomto odhalení jednotliví cigáni začali náhlivo vstá-
vať. Po cigánsky sa toti� kňaz povie «ra�aj». Ra�aj Andrij v�ak ne-
prestával kričať na cigánov, a presviedčať ich, �e zabiť deda zamrz-
nutím je ťa�kým hriechom. Stál v pootvorených dverách a rázne
ich vyzýval, aby polozamrznutého starca prijali dovnútra. V�etci ci-
gáni, a to aj z ostatných chatrčí povyliezali � povychádzali von na dvor.
Bolo ich a� neuveriteľne veľa: mu�i, �eny, deti� Zo v�etkých strán
naň gánili tváre tej najhor�ej bandy pirátov. Boli to ľudia spravidla
ú�asne biedni, bez hocakého majetku, bez práce a vo svojich po-
trebách veľmi nenároční. Deti sa tlačili dopredu, i�li sa rozpučiť od zve-
davosti.

Kňaza-ra�aja sa báli. Ra�aj Andrij bol oblečený v dlhej čiernej
reverende, ktorá mu vykúkala spod trocha krat�ieho vojenského
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Otec Andrij Timkovič so svojou man�elkou Gizelou v Starine v roku 1947



kabáta. Cigáni ra�aja v�dy kládli na roveň mocného čarodejníka,
ktorý narába s bo�stvami, démonmi a záhrobím, a preto si s nim
neradno nič začínať. No jeho slovné dôvody si nikto nev�ímal. Darmo
Andrij argumentoval kresťanskou morálkou, darmo apeloval na ich
svedomie a ľudský cit, nikto sa z cigánov ani nepohol, aby starca
vzal dovnútra. Len nechápavo a zvedavo pozerali na ra�aja Andrija
a boli, akoby sa ich nič z toho, čo hovorí, netýkalo � vytesaní z tvr-
dého čierneho �ulového kameňa.
� �brý dzeň, � povedal polohlasne sám vajda. Bolo to jediné, na
čo sa zmohol: proste tam stál, vyvaľoval oči a pochabo sa usmie-
val, zatiaľ, čo o. Andrij hlasne kričal.

Po telesnej stránke bol vajda naozajstným majstrovským ku-
som, av�ak jeho črty by Darwin mohol pou�iť na podporu svojej
teórie vývoja. Keď raz vykopú jeho lebku, budú mať ľudia podoz-
renie, �e starinský chotár bol kolískou ľudstva. No aj keď mal níz-
ke čelo, vyčnievajúce obrvy a tak isto vystrčenú dolnú časť tváre s ma-
lou bradou, veľkými perami a s dokonalým radom zubov, hrubý
nos a bystré zvieracie oči, nebol tento cigán napriek celému svoj-
mu zjavu hlúpy opičiak. Naopak, bol nezvyčajne �ikovný a du�ev-
ne čulý a mal prenikavý zmysel pre humor i záhrobné zále�itosti.
Nielen on sám, ale aj v�etci ostatní boli mimoriadne poverčiví.

Andrij si v zlomku sekundy uvedomil, �e tu �iadne morálne ar-
gumenty neobstoja. Pri pastorácii s cigánmi treba niekedy veľmi
rafinovanej diplomacie, inokedy zasa veľkej pevnosti, aby človek
ovládol tieto veľmi nedisciplinované, často na samej hranici zlo-
činnosti sa pohybujúce elementy. Vtedy mu hlavou preblesla spá-
sonosná my�lienka a hneď ju aj vyslovil, pokojne a chladnokrvne,
ako �kolený psychológ, či krotiteľ divej zveri, pomaly, s dôrazom
na ka�dé slovo:
� �to� to� z nym� robite? V�ak� vas�� bude� po smer-
ti� choditi� stra�yti!

To zabralo ako blesk z jasného neba. Keby hrom znenazdajky u-
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drel medzi túto chásku, nedala by sa viac do pohybu ako po tomto
vyhlásení. Zrazu v�etci v�etko chápali. Ka�dý chcel pomáhať. Sval-
natý vodca-vajda naraz, akoby sa v zlomku sekundy prebral z več-
ného spánku. Bol ako zelektrizovaný a po obdr�aní nečakanej e-
nergie priskočil k starcovi a chytil ho pod pazuchu z jednej strany,
no tento bol príli� skrehnutý a nevládny. Pozrel sa preto na ostat-
ných rovesníkov a hlavou im dal znamenie. Tí hneď chvatne prisko-
čili k starcovi. Spoločnými silami ho odvliekli, strkajúc jeden do dru-
hého, do chatrče. Staré cigánky akoby na povel, opreteky preru�ili
hrobové ticho a masovým bedákaním doprevádzaným zalamovaním
rúk jedna cez druhú uisťovali ra�aja-svja�čenika, �e sa oň posta-
rajú. V�etci boli naraz rozhorčení nad trestuhodným zaobchádza-
ním so starým človekom a vinníka samozrejme nebolo.
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Otec Andrij Timkovič medzi starinskými Rómami v roku 1947



Na druhý deň, keď celý chotár bol u� zaliaty lúčmi slnka bly�-
tiacimi sa na čerstvo napadanom bielučkom snehu, o. Andrij nav-
�tívil starého cigána v chatrči a zaopatril ho. Skutočne sa o neho
vzorne starali, ale u� to nepomohlo. O dva dni nato bol pohreb.

Cigáni pre zomrelého starčeka objednali na ich pomery neuve-
riteľný stredný pohreb! V tom čase boli toti� v Starine zavedené tri
druhy pohrebov a mladý novojerej Andrij to musel dodr�iavať.
Pohreb malý, stredný a veľký. Rozlí�ené boli nielen finančne (pre
farára, kantora, cerkovnika a cerkov), ale aj mno�stvom obradov.
Odli�ovali sa takými vecami ako mno�stvom čítaných Evanjelií
po ceste na cintorín, počtom a dľ�kou zvonení na cerkovných zvo-
noch a pod.

Na pohrebe bol komplet celý tábor. V�etci plakali a jačali, ako
keby z nich drali ko�u. Ani jedno oko nebolo suché. Keď o. Andrij
lopatou pečatil hrob na cintoríne robiac ňou znak v tvare krí�a po
bokoch hrobu, «do vtoraho pri�estvija Isusa Christa» (teda do konca
sveta), zarastený cigán-vajda so �irokými plecami, ale aj s odstá-
vajúcim pupkom, ktorý sa nedal utajiť i napriek tomu, �e mal na
sebe hrubý baraní ko�uch, mu prosebne �epol do ucha:
� Otče nebeckyj� lem ho dobri zapečatajte, naj nevyjde z ňoho
nas stra�yti�
� Kantor a ja, � spomínal o. Andrij, � sme len ťa�ko vedeli udr�ať
vá�ne tváre. Potom cigáni začali spievať úryvky zo starej piesne,
po cigánsky � samozrejme.

Po pohrebe bola koma�ňa-kar. Hrala typická cigánska muzika,
v�etko bolo na nohách, poháriky so slivovicou len tak �trngali.

Táboroví cigáni, ako to dosvedčujú etnológovia, prechovávajú
i dnes vo svojom konaní mnohé pradávne pohanské obyčaje. U
pohanských národov (Slovanov nevynímajúc) bolo obyčajom, �e
ak starcom či starenám vypadali zuby (znamenie staroby), aby títo
uvoľnili miesto pri stole a v dome pre mladých vnukov a pravnu-
kov, odvádzali ich v zime do hôr na kultové miesta, a tam ich

165

Farár v Starine, okr. Snina (1946-1949)



166

o.
 A

nd
rij

 T
im

ko
vi
č 

so
 sv

oj
ou

 m
an

�e
lk

ou
 G

ize
lo

u 
a 

sta
rin

sk
ým

i, 
od

 b
ie

dy
 a

 p
rá

ce
 v

 d
om

ác
ic

h 
ho

sp
od

ár
stv

ac
h 

pr
ed
ča

sn
e

zo
stá

rn
ut

ým
i  

de
ťm

i r
ok

u 
19

47



ponechávali, aby v mrazoch zahynuli, prípadne aby ich roztrhali
vlci. Niečo podobné sa dialo v roku 1946 v Starine. Hlavnou a bez-
prostrednou príčinou tohto konania v�ak boli priam nemo�né so-
ciálne, hygienické a zdravotné podmienky tesne po II. svetovej voj-
ne.

Rok 1948 � o. Andrij sa stal utajeným dobrodincom chu-
dobného �tudenta

Dobročinnosť a vynaliezavosť zbo�ného ďako-učiteľa Vorobcja (bol
aj kantorom v gréckokatolíckej cerkvi) z Lazov pod Makytou, ako
i zbo�nej «babu�ky» Jekateriny Bre�ko-Bre�kovskej (1844-1934) a
ďal�ích dobrodincov, zanechali na Andrijovi hlbokú pozitívnu sto-
pu. Dobro plodí ďal�ie dobro� a príklady priťahujú�

Keď sa o. Andrij vo svojej prvej farnosti v Starine trochu "ekono-
micky uchytil", po dohode so svojou man�elkou Gizelou (1927-2000)
a svätým episkopom Gojdičom (1888-1960), si od roku 1948 zobral
na starosť jedného úplne chudobného �tudenta, ktorému mesačný-
mi splátkami hradil komplet celé �túdium i internát bez toho, aby
sa tento dozvedel meno svojho tajuplného dobrodinca. Tak isto sa
za neho aj s man�elkou modlili.

Ten �tudent sa stal nakoniec výborným gréckokatolíckym kňa-
zom. Andrij a ani jeho man�elka Gizela (Babika) nikdy nikomu ne-
prezradili jeho meno. A to dokonca ani po rokoch svojim deťom ho
nechceli povedať s argumentom, �e ten človek e�te �ije, aby mu to
nebolo trápne, aby sa necítil menejcenným, a aby im nemohol poďa-
kovať.

Pri písaní tejto knihy, autor v domácom archíve objavil po ru-
sínsky písanú odpoveď episkopa Pavla Gojdiča z roku 1948, kde
Timkovičovcom prideľuje chudobného bohoslovca, �e mu budú u-
hrádzať 200 korún mesačne na �túdiá (pozri dokument na str. 168).
Bol to bohoslovec z tretieho ročníka, dnes u� nebohý Josif �oltýs
(�oltes) (1925-1994) � pozri foto na str. 315.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Odpoveď vladyku Pavla Gojdiča z roku 1948 a pridelenie tretiaka-bohoslovca
Josifa �oltýsa o. Andrijovi Timkovičovi, aby za neho uhrádzal �túdiá �

200 korún mesačne� Timkovič za neho platil a� do apríla roku 1950, keď bola
zru�ená gréckokatolícka Cirkev.



Pedagogická chyba? Somárske u�i nenapraviteľnému chlapcovi v Starine
Keď sa v roku 1993 stal najmlad�í syn Andreja, Vladimír Timkovič grécko-

katolíckym kňazom-baziliánom, jeho otec Andrej Timkovič u� ne�il (1919-1987),
preto mu u� nijaké rady do kňazskej slu�by nemohol dať. Tento nedostatok
nahrádzala jeho matka Gizela (1927-2000). Mamka porozprávala synovi, okrem
iného, i tento smutný príbeh zo Stariny � na poučenie:
� Keď sme boli po II. svetovej vojne na fare v Starine, ktorá je dnes u� zatope-
ná Starinskou vodnou priehradou, � zaspomínala matka:
� Bol tam jeden nevychovaný chlapec-�arvanec, ktorý v cerkvi veľmi vyru-
�oval, a to i počas nedeľných Slu�ieb Bo�ích. Tvoj otec ho mnohokrát upozor-
ňoval a napomínal. Dokonca veľakrát nav�tívil aj jeho rodinu a hovoril s jeho
rodičmi. Nič nepomáhalo. Chlapec naďalej roztopa�ne vyru�oval na hodinách
nábo�enstva i na bohoslu�bách. Tvoj otec dostal kedysi bitku od svojho farára, keď
bol malý � e�te v Lazoch, na Podkarpatskej Rusi, preto si zaumienil, �e nikdy a
v �iadnom prípade nebude biť deti, ktoré mu budú zverené na farnosti. Čo teda
mal robiť? Keď si ani vlastní rodičia s dosť podrasteným synom tie� nevedeli ra-
dy? V jednu nedeľu, keď chlapec opäť v cerkvi drzo vyvádzal a pobehoval, tvoj

otec u� mal pripravené papierové so-
márske u�i a dal príkaz kurátorom, aby
ich po Slu�be Bo�ej priviazali na hlavu
chlapcovi a nechali ho takto so somár-
skymi u�ami kľačať pred cerkvou, keď
ľudia budú vychádzať. Tak aj urobili.
Chlapec kľačal� nemohol utiecť, lebo
kurátori naň dozerali. Pustili ho, a� keď
sa tvoj otec zobliekol z ríz. Bolo to účin-
né. Chlapec prestal v nasledujúce nedele
v cerkvi vyvádzať. Neskôr v�ak, na pre-
lome �esťdesiatych rokov 20. storočia
sa tento chlapec, u� ako otvorený ateis-
ta, stal nielen komunistom, ale aj pred-
sedom komunistickej strany v kraji. Tvoj
otec mal v�dy potom výčitky svedo-
mia, �e mo�no i on napomohol k tomu,
�e tento chlapec tak otvorene bojoval proti
Cirkvi a Bohu. Preto si pamätaj, � dodala
matka:
� Nikdy nebi zverené deti, a dávaj po-
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Gizela Timkovičová, rod. Havrilová
(1927-2000), jej podpis�
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zor, aby si nemal výčitky svedomia ako tvoj otec, ktorý i keď nebil, ale mo�no
kruto zosmie�nil chlapča�

Vizitácia svätca-vladyku Kyr Pavla Gojdiča (1888-1960)
v Starine

Tak sa míňali prvé roky mladého kňazského �ivota o. Andrija
Timkoviča. Na pozemské majetky bol chudobný ako «�obravý
mních». Hoci bol taký, predsa aj so svojou man�elkou bol v�dy ve-
selý a málo sa staral o svoj vlastný blahobyt.

V Starine na fare ich nav�tívil pre�ovský sídelný episkop svä-
tého �ivota Pavel Peter Gojdič (1888-1960). Bol mimoriadne milo
prekvapený ich chudobou. Na fare toti� mali len tri vojenské �e-

lezné postele so slamenými mad-
racmi a skoro nič in�ie�

Ako Gizela Timkovičová, rod.
Havrilová, neskôr spomínala, sv.
Pavel Gojdič pobudol na fare nie-
koľko dní. Gojdič býval v Starine
preto dlh�í čas, lebo vizitoval o-
kolité farnosti (ako Zvala a iné).
Nav�tevoval ich episkopským au-
tom, ktorému �oféroval o. Boris
Turkiňák (1905-1980). Celý deň
ich nebolo a na faru prichádzali
len večer. Ona sama mu vlastno-
ručne ustlala posteľ v obývačke a
dala na ňu najnov�iu-najkraj�iu
čistú plachtu a bielizeň a sama s
man�elom o. Andrejom sa stiahli
do kuchyne.

Keď vladyka zo Stariny odi-
�iel, vo�la do "jeho" izby, aby u-
robila poriadok. Posteľ Gojdi-
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Svja�čenomučenik Pavel Peter
Gojdič, OSBM (1888-1960)
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Gizela Timkovičová, man�elka o. duchovného Andreja Timkoviča bola v Starine
pomocnou učiteľkou na �kole.



čova bola v�ak na jej nemalý ú�as nedotknutá. Nevedela si to ni-
jako vysvetliť. Kde spal? A ako spal? To sa dnes u� nikto nedoz-
vie. Pravdepodobne na holej zemi či na kresle? Vtedy si uvedomi-
la, �e tu v Starine stretla veľkú osobnosť, azda najväč�iu, akú v �i-
vote poznala.

Keď vladyka Pavel Gojdič z fary odchádzal, povedal o. An-
drijovi:
� Andrijku, ja du�e milo prekvaplenyj, jak ty tut uboheňko �yje��,
� z jeho ligotavých dobrotou preplnených očí, v ktorých v�dy poihrá-
val nenapodobiteľný úsmev, �iarila radosť zo �ivota a energia večnej
mladosti.

Pavel Gojdič uzdravuje Gizelu Timkovičovú z rakoviny chrbtice
Hoci vladyka Kyr Pavel Gojdič bol pápe�om Jánom Pavlom II. blahoslavený

a� v roku 2001, v rodine Timkovičových bol v úcte svätca u� dávno predtým. Jeho
obraz (formátu A5) stále visel na stene v ich domácnosti na čestnom mieste, a to aj
v čase najtvrd�ieho socializmu. Po jeho smrti (po roku 1960) sa k nemu aj modlili a
neskôr v 90-tych rokoch 20. storočia na jeho príhovor Gizela (1927-2000) bola
podivuhodne vyliečená z rakoviny chrbtice. Lekári jej vtedy, po objavení zhubného
nádora, dávali nádej len na 3 a� 6 mesiacov. Ona �ila e�te ďal�ích desať rokov.
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Vladyka-svätec Kyr Pavel Peter Gojdič, OSBM, poslal v jednom zo svojich
listov o. Andrijovi Timkovičovi do Stariny toto blahoslovenie�
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Gizela sľúbila, �e keď vyzdravie, urobí si púť a pôjde do pre�ovskej grécko-
katolíckej katedrály sa pomodliť-poďakovať nad Gojdičov hrob. Počas úpenli-
vých modlitieb jej dcéru Máriu napadlo dať na rakovinou postihnuté miesto tzv.
«�védske bylinky» ako obklady. Stra�né bolesti v priebehu niekoľkých hodín
prestali a Gizela zázračne vstala z postele. Stalo sa to tý�deň po rukopolo�ení
jej syna o. Gorazda Andrija Timkoviča, OSBM (8. apríl 1991), tj. 15. apríla
1991. Bolesti chrbtice sa jej v tejto podobe u� nikdy nevrátili.

Jej synovia-kňazi Jozafát (Vladimír) a Gorazd (Andrej) ju nabádali, aby i�la
k lekárom a aby ju opäť vy�etrili, dali potvrdenie, aby sa takto urýchlilo blahore-
čenie Pavla Gojdiča. Ich matka v�ak mala prirodzenú antipatiu k lekárom, a preto
odmietala sa opäť ukázať v nemocnici. Na púť k hrobu tie� nei�la, lebo synovia
�tudovali v Ríme a ju nemal kto príle�itostne odviesť do Pre�ova na aute, tak sa
vec odkladala.

Splnenie sľubu Gojdičovi ako poďakovanie za uzdravenie
Jej najmlad�í syn (Vladimír) sa vrátil zo �túdií v Ríme a� o �tyri roky nato (ro-

ku 1995), druhý (Andrej), o pár mesiacov po Vladimírovi � tie� v roku 1995. Vtedy
bol Vladimír okam�ite zaradený na farnosti, lebo v Pre�ovskej eparchii bol akútny
nedostatok kňazov (vysluhoval nezriedka i �tyri dediny naraz), Andrej bol hospitali-
zovaný a na vec sa znova prizabudlo. V roku 2000, keď synovia u� �ili v blízkom
Pre�ovskom monastyre, raz pred nimi opäť spomenula svoj sľub:
� Mam vyčitky svedomia, �e som nespovnila obecaňe Gojdičovi�, �e som
nebula v pre�ovskej katedrale na joho hrobe. Jak by sce mohli me odvejsc, rada
by som i�la.

Bolo to v čase, keď na príhovor Pavla Gojdiča bola opäť podivuhodne uz-
dravená, tentoraz zo zlomeniny chrbtice (spadla lekárom v nemocnici z röntge-
nového stola)!

Keď�e v tom čase o. Jozafát (Vladimír) bol ihumenom Pre�ovského monas-
tyra (2000-2003) a v tomto monastyre pôsobil i o. Gorazd Andrej Timkovič, OSBM
(a mali k dispozícii monastyrské auto značky �koda-Favorit), pricestoval na aute z Pre-
�ova do Ko�íc a spolu s bratom Gorazdom odviezli mamku do Pre�ova. Zabezpečili
mimoriadné otvorenie katedrály (mre�í oddeľujúcich pritvor od lode). Matka Gize-
la vo�la o paličke pomalým krokom do katedrály, uklonila sa pred prestolom a za-
mierila do bočnej kaplnky naľavo, kde bol vtedy ulo�ený sarkofág Pavla Gojdiča
v malom oltáriku, ktorý dal vyhotoviť o. Marián J. Pota�, OSBM (1918-2006) pro-
stredníctvom akademika Mikulá�a Klimčáka. Podi�la k oltáriku s ostatkami Goj-
diča, oprela sa oň lakťami a vrúcne ďakovala so sklonenou hlavou asi desať mi-
nút� Kľačať u� nevládala.

A tu sa stal opäť akoby zázrak. Po modlitbe nad ostatkami svätca-baziliána
Pavla Gojdiča, rezkým krokom, temer bez pomoci detí, vy�la z katedrály kráča-
la do priľahlej uličky, kde bolo zaparkované auto. Pred katedrálou bola toti� u�
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Otec Andrij Timkovič so svojou Du�inkou (man�elkou Gizelou)
v Starine v roku 1948



v tom čase pe�ia zóna a autom sa tam nesmelo ísť. Gizela Timkovičová bola
�ťastná a veselá, v�etka únava z cesty akoby z nej spadla. Vôbec nechcela ísť
domov, potom si obzrela Pre�ovský baziliánsky monastyr na Vajanského č. 31,
pochvaľovala si krásu monastyrskej kaplnky (i keď tam v tom čase e�te nebol
ikonostas), začalo jej chutiť jesť. Jej syn o. Gorazd Andrej si u� myslel, �e opäť
definitívne vyzdravela. Keď bola autom privezená domov do Ko�íc na �tefá-
nikovu č. 11, k večeru sa jej stav prihor�il, av�ak u� nie od chrbtice, ale z chro-
nického nedostatku červených krviniek. O pár dní nato, dňa 18. októbra 2000,
zomrela na zlyhanie obličiek. Boh jej dal milosť i mo�nosť, aby splnila svoj sľub
svätcovi Pavlovi Gojdičovi, zato, �e na jeho príhovor jej v roku 1991 Hospoď
Boh predľ�il �ivot z troch mesiacov na skoro desať rokov�

Rok 1948 � o pastoračných úspechoch o. Andrija pí�u noviny
Eparchiálny časopis Blahovistnik priniesol správu, �e v dňoch

14.-21. novembra 1948 na pozvanie o. Andrija Timkoviča dávali v Sta-
rine sv. ľudové misie o. Augustín Kliment a o. Vladimír Arvaj z Mi-
chaloviec. K sv. tajnam počas misií pristúpilo okolo 760 ľudí. Pos-
ledné misie v Starine predtým boli v roku 1926.
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Otec Andrij Timkovič v Starine s deťmi, ktoré boli na prvú sv. spoveď
a slávnostné sv. príčastie
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Menovací dekrét Ministerstva �kolstva v Bratislave (Ukrajinský �kolský in�pek-
torát v Medzilaborciach) pre o. Andrija Timkoviča z 12. februára 1949 za po-

mocného učiteľa do starinskej «�tátnej ľudovej �koly
s vyučovacím jazykom ruským (rusínskym)».



Blahovistnik doslovne chváli mladého energického kňaza An-
dreja Timkoviča:

«Raduemsä duxovnomu vozroΩdeniü vernikov Stariny,
kotorye pod otcevskim vedeniem molodogo, qnergiçeskogo
sväwennika o. A. Timkoviça ne tolæko, çto v nebyvalom
çisle posewaüt cerkovæ, no toΩe mnogie iz nix i na pervye
pätnicy naçali pristupatæ k sv. Priçastiü. Pered godom
na pervuü pätnicu pristupalo 12 du˚ a teperæ qto çislo
vzroslo na 230 du˚. Nadeemsä, çto za ix primerom posle-
duüt i ostalænye».1

Na fare sa uňho často stretávala rusínska gréckokatolícka mlá-
de�, deti, mini�tranti i dievčatá. Brával ich so sebou na celodenné
výlety, hrával s nimi divadlá.

Nedotknutá panenská príroda v Starine
V starinskom chotári bola veľmi krásna príroda. Jed-

noducho rusínske Karpaty vo svojej plnej nádhere.
V jednu noc im kuna zadusila v�etkých 24 husí, ktoré mali. Na�li

ich ráno na jednej kope � akoby pekne poukladané. Zadusila ich, ale
nevládala odniesť preč�

Keď ich pre�ovský gréckokatolícky episkop Pavel Peter Goj-
dič, OSBM, 1. októbra 1949, dekrétom číslo 2160/1949 prelo�il
do Jesenova v okrese Michalovce, s veľkým smútkom odchádzali
preč.

______________________
1 Porov. 

 

Blagov™stnik, Prä˚ev, 21 (1948) str. 172.
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10. Premiestnenie do Jesenova
(okr. Michalovce) a osudný rok 1950

Rok 1949 � premiestnenie do Jesenova (okr. Michalovce)

 

Do Jesenova-Je�enova (neskôr premenovaného na Jasenov) sa
Andrej s man�elkou prisťahoval 5. októbra 1949. Táto gréckoka-
tolícka farnosť bola oveľa lep�ie finančne zabezpečená ako Starina.
V Jesenove je toti� omnoho úrodnej�ia pôda ako bola v horách sa
nachádzajúcej Starine. Aj ľudia boli omnoho �ičlivej�í. Stará fara
bola v�ak v Jesenove neobývateľná, preto mladá rodina �ila v do-

me pani Anny Serejovej. Tam
ich u� nezadlho (o pol roka na-
to) zastihlo prenasledovanie.

Prvá ponuka stať sa
e�tebákom

Začalo sa to v podstate tak,
�e istého dňa pri�iel na faru
(bola tam funkčná len kance-
lária) jeden pracovník �tB (taj-
nej policajnej slu�by zvanej
�tátna Bezpečnosť). Tento prí-
slu�ník �tB so schopnosťou
chameleóna prirodzene sa pri-
spôsobovať rozličným pod-
mienkam a situáciam, naho-
váral o. Andreja na spoluprá-
cu. Keď tento sa zdráhal a pra-
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Otec Andrej Timkovič v roku 1949
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Latinsky písaný menovací dekrét na gréckokatolícku farnosť Jesenov (okr. Mi-
chalovce) pre o. Andrija Timkoviča z 1. októbra 1949 podpísaný

svätcom-vladykom Pavlom P. Gojdičom «+Paulus».
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Premiestnenie do Jesenova (okr. Michalovce) a osudný rok 1950
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Prvá a druhá strana platového dekrétu v Jesenove pre o. Andreja Timkoviča
z 24. januára 1950 (str. 183 a 184).



covník �tB videl, �e nič nezmô�e, v návale hnevu a nenávisti za-
čal preklínať Boha a vulgárne sa o Bohu vyjadrovať. Vtedy ho o. An-
drej priamo vyhodil z fary.

Rok 1950 � pokus o zatknutie o. Andreja Timkoviča
A tak, keď v roku 1950 začali brať kňazov v akcii «P» (= pra-

voslavizácia gréckokatolíckej Cirkvi), medzi prvými pri�li pre Tim-
koviča do Jesenova. Man�elka Gizela bola akurát u svojich rodi-
čov v Sečovciach. Keď pri�li poň, riadením Bo�ej vôle nebol prá-
ve na fare. Keď sa vrátil a ľudia mu hovorili:
� Otče, hľedali vas tu dajaky panove na motoru�, � u� vedel
koľko bije, lebo u� leteli chýry, �e tu zobrali farára � tam zobrali
farára.

Teda, riadiac sa slovami Sv. Písma (porov. Mt 24,16-17), sa
skryl a viac sa na faru, ani do Sečoviec k man�elke nevrátil.

Farský plat-kongruu poberal v Jesenove len do 30. apríla 1950.
Potom sa do roku 1952 skrýval�
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Dobová pečiatka gréckoka-
tolíckej farnosti Jesenov,

písaná azbukou
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Oznámenie z 5. augusta 1950 o delo�ácii nábytku rodiny Timkovičovej z Jase-
nova (v dôsledku likvidácie gréckokatolíckej Cirkvi a toho, �e o. Andrej Timko-
vič nielen �e odmietol podpísať nanucovaný vstup do pravoslávnej Cirkvi, ale sa

aj skrýval pred políciou) bolo napísané len na �tvrťhárku! Toto je oficiálny,
notárom overený opis tohto strohého úradného oznámenia.



 

11. �tvanec pred políciou
(1950-1952)

So �vagrom o. Jurajom Bujňákom sa skrývali v jednej skri-
ni�

 

Podľa svedectva o. Juraja Bujňáka (1913-1999), určitý čas sa
spolu s o. Andrejom Timkovičom (1919-1987) skrývali u davi-
dovského gréckokatolíckeho kurátora Juraja Petrika. Ktosi prezra-
dil, �e u kurátora Petrika sa skrýva o. J. Bujňák a e�tebáci pri�li
znenazdajky na prehliadku domu. Keď kurátorová man�elka uvi-
dela auto s e�tebákmi, vbehla do domu a skríkla:
� Nedobre je, pri�li po vas, ucekajce�!

Bolo v�ak neskoro, e�tebáci vchádzali u� do domu. Obaja kňa-
zi narýchlo vliezli do akejsi skrine. Bolo v nej veľmi veľa �iat a o to
menej vzduchu� Navy�e prehliadka sa preťahovala� Dusili sa a
mali strach. E�tebáci kričali na Petrikovcov:
� Kde je farár Bujňák? Tu má byť!, � o prítomnosti o. Andreja
Timkoviča nevedeli.

Kurátorova �ena s plačom zalamovala rukami:
� Vidíte, �e tu nie je a nikdy u nás nebol.

Keď odi�li, otvorila skriňu a oni celí spotení a prestra�ení vy-
padli zo skrine�1 Andrej Timkovič potom z Davidova odi�iel a

skrýval sa inde.

Rok 1951 � od radosti zahasil poslednú nedofajčenú ciga-
retu�

V týchto pohnutých časoch sa stal malý zázrak � narodil sa mu
prvorodený syn Jozef. Stalo sa to v ko�ickej pôrodnici vo velik-
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denný pondelok 26. marca 1951, po takmer piatich rokoch neplod-
nosti, na priame orodovanie sv. Jozefa (rímskokatolícky sviatok
19. marca). Andrej v tom čase nebol doma � skrýval sa po cudzích
ľuďoch ako �tvaná zver.

V okamihu, keď mu oznámili, �e sa mu narodil syn, mal takú ú-
�asnú radosť, �e chváliac Boha na nebesiach, vzdávajúc vďaky sv. Jo-
zefovi za orodovanie, zahasil cigaretu, ktorú práve fajčil so slovami:
� To byla posľidňa, od teper perestavam kuriti, �eby moji diti nedy-
chali dym z cigaretľoch a za hro�i, kotry by jem mav prekuriti, budu
jim kupovati čokoladu.

Svoje slovo dodr�al. Na tú ka�-
dodennú čokoládu pamätá e�te aj
druhá narodená dcéra Mária, ktorá
sa narodila v Děčíne v roku 1954.
Hospoď Boh zázračným vysly�a-
ním o. Andreja Timkoviča (�e sa
im narodilo dieťa) povzbudzoval
svojho vyvoleného k vytrvalosti
vo vernosti gréckokatolíckemu
cyrilometodejskému obradu a vie-
re.

Mamka-prvorodička v�ak ma-
la popôrodné komplikácie. Keď-
�e sa jednalo o rizikové tehoten-
stvo, lekári jej pred pôrodom za-
kazovali pohyb. Po pôrode sa to
odrazilo na zoslabnutých nohách
� dostala trombózu �íl. Man�el,
o. Andrej jej pomáhať nemohol,
lebo sa skrýval pred políciou.
Trombóza sa preto komplikovala
dlhé mesiace, matka si nemohla
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Otec Andrej Timkovič sa dal v  roku
1950 ostrihať dohola, aby ho polícia

nepoznala. Holohlavým bol počas
celého času skrývania sa � teda

a� do roku 1952.



dovoliť le�ať, lebo sa musela starať o novorodeniatko: prebaľovať ho,
kúpať, kŕmiť, na ruky brať, kočíkovať� Dieťa u� chodilo a matka mu-
sela polihovať a nevstávať z postele, lebo trombóza bola nedoliečená.

Skrývanie sa pred políciou, e�tebáci naň tri dni a tri noci pota-
jomky striehli doma�

«Tri dni ma naháňali, aj tak ma nedostali� a keď ma e�te budú,
ujdem do Hollywoodu�» � tak sa �artovne spievalo v istej pes-
ničke. Ľahko sa to spieva, ale ťa�ko sa takáto naháňačka pre�íva�

Andrej sa ukrýval raz u tých dobrých ľudí, raz u iných. Po nie-
koľkých tý�dňoch sa konečne v noci nečakane vrátil k man�elke
do Sečoviec. Bolo to u� po narodení syna Jozefa. Vystra�ená man-
�elka, jeho milovaná Du�inka, ako ju zvykol oslovovať, mu vtedy
zreferovala, �e niekoľkí príslu�níci tajnej polície �tB vnikli do ich
domu (v Sečovciach) a robili hľbkovú prehliadku. Jej strach bol o to
väč�í, �e ju zastihli doma len samú s nedávno narodeným dieťaťom.
Preklepávali dokonca i múry, či v nich nie sú nejaké dutiny a skrý-
�e, pretriasali periny, párali madrace. Na�li len niekoľko málo lis-
tov a adries, ktoré pri svojom odchode vzali so sebou.

Ako vypovedala man�elka, po prehliadke �tajní� zostali v byte
e�te dva-tri dni a v tichosti striehli, aby, keď sa v noci o. Andrej
vráti, ho chytili  a násilím prinútili podpísať prechod na pravoslá-
vie. Andrej sa riadil Sv. Písmom, ktoré pre prípad prenasledovania
prikazuje: «� kto bude na poli, nech sa u� nevracia domov vziať si
plá�ť!�» (Mt 24,16-17) a vrátil sa a� po dlh�ej dobe.

Dom obkľúčený e�tebákmi
Pár dní po svojom návrate, keď u� opäť v skrytosti

býval v dome tesťovcov v Sečovciach, okolo obeda začul
(bol akurát v �pajzi), �e pred domom zastavilo auto. V tom čase boli
autá e�te stále zriedkavosťou. Vykukol cez �pajzové okienko a znepo-
kojený spozoroval cudzích mu�ov v civile náhlivo vystupovať z auta.

189

�tvanec pred políciou (1950-1952)



Nečakal. V momente vybehol na zadnú verandu a preskočil cez níz-
ky plot k susedom. Tí práve obedovali vonku na priedomí. Bez aké-
hokoľvek vysvetľovania si prisadol na lavicu k ich stolu a ducha-
prítomne, akoby sa nič nestalo, si naberal polievku do taniera.

Dom tesťovcov obkľúčili mu�i. Jeden zostal na ulici pri aute,
druhý vnikol do záhrady, tretí búchal na vstupné dvere. Potom za-
čala prehliadka. Susedia pôsobením Sv. Ducha ihneď pochopili, �e
sa deje niečo zvlá�tne. Nik ani nehlesol. A o. Andrej po chvíľke,
akoby sa nič nestalo, pomaly vstal od stola a zdanlivo bezstarost-
ne, prezerajúc si novoza�tepené stromky v susedovej záhrade, sa
pomaly uberal k humnám. A keď sa stratil z dohľadu, hodil, ako sa
hovorí, nohy na plecia a opäť zmizol.

�Trachóm očný� a hospitalizácia v nemocnici v Ko�iciach
V tom čase mu pomáhali mnohí dobrí ľudia, hlavne zo strany

veriacich. Ukrývali ho raz jedni a raz druhí. Koncom roka 1951, keď sa
u� nedalo ďalej ukrývať u súkromných osôb, a vy�lo nariadenie o tom,
�e ka�dý musel byť niekde zamestnaný, sa o. Andrej pobral do ne-
mocnice v Ko�iciach. V �tátnej nemocnici i�iel k prvým dverám, kam
ho oči zaviedli a zaklopal na dvere. Bola to očná ambulancia. Za sto-
lom sedel �edivý pán v okuliaroch, ako vysvitlo neskôr, bol to samot-
ný primár. Otec Andrej pozdravil a bez akéhokoľvek zvlá�tneho úvo-
du, dúfajúc jedine v pomoc a prozreteľnosť Bo�iu, za�eptal v náhlivosti:
� Som Andrej Timkovič, gréckokatolícky kňaz�, viete, čo sa s na-
mi teraz deje�, � odmlčal sa, a potom pokračoval prosebným, skľú-
čeným hlasom, � potreboval by som u vás le�ať.

Primár, čuduj sa svete, bez slova zobral papier a napísal diag-
nózu: «očný trachóm» (Trachoma granulosum), čo je prudko ná-
kazlivá choroba a hospitalizoval ho v samotke. Ako neskôr vyply-
nulo, ten doktor bol dokonca evanjelikom.

Evanjelici a protestanti dodnes viac �ijú Evanjelium vo vzťahu k �inover-
com� ako rímskokatolíci. Napr. dokonca i dnes po celom Poľsku rozhodení
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Tento papier (str. 191-192) z ko�ickej nemocnice s diagnózou «trachóm očný»
zachránil o. Andreja Timkoviča pred istým väzením, zato, �e sa dva roky skrýval�



gréckokatolíci (po násilnej akcii Visla) obyčajne slú�ia po evanjelických kosto-
loch svoje nedeľné bohoslu�by. Rímskokatolíci im toti� spoluu�ívanie nedovo-
lia, protestanti áno. Taká je realita.

V samotke, v teple a dobrej starostlivosti s pravidelnou teplou stra-
vou, konečne Andrej odpočíval plných tridsať dní. Bol to ozajstný bal-
zam na uzimené telo a boľavú du�u na prelome rokov 1951/1952.
Taká je pomoc Bo�ia. Boh dopustí, ale nikdy neopustí!

Komické na celej veci bolo i to, �e primár niekoľkokrát privie-
dol dokonca i �tudentov-medikov pri vizite a spolu sa dívali do zdra-
vých oči pacienta Andreja a primár im hovoril:
� Vidíte, to je trachom očný�

Prepustený z nemocnice (očnej kliniky) bol 12. januára 1952.

Spätná legalizácia dvojročnej "nezvestnosti" nemocničnými
potvrdenkami

Vďaka novozískaným kontaktom počas svojej hospitalizácie v ko-
�ickej nemocnici sa o. Andrejovi Timkovičovi podarilo získať od ta-
moj�ích lekárov veľmi cenné zdravotné potvrdenky so starým dá-
tumom o tom, �e bol temer celé dva posledné roky práceneschop-
ný� (napr. aj v nemocničnej hospitalizácii). Takýmto spôsobom
veľmi �ikovne pokryl skoro v�etok čas, ktorý sa skrýval pred polí-
ciou (od apríla 1950 a� do januára 1952). Takto sa vyhol sekundár-
nemu potrestaniu a uväzneniu «za prí�ivníctvo», preto�e počas skrý-
vania sa prakticky nikde nepracoval. Vďaka papierom z nemocnice
dokázal, �e bol celý ten čas práceneschopný, a tak 19. 5. 1952 �tátny
úrad pre veci cirkevné v Prahe s ním oficiálne rozviazal pracovný
pomer. Andrej Timkovič v�ak opäť odmietol podpísať pravoslávie, a
preto v rámci akcie «P» ho preradili do «výroby».

______________________
1 Porov. J. Babjak, «ThDr. Juraj Bujňak, st. (1913-1999)», Zostali verní, 5.

diel, Ko�ice, 1999, str. 5.
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Nútené vysťahovanie sa Andreja Timkoviča «bývalého gr. kat. duchovného»
s man�elkou, jedným dieťaťom a v�etkým nábytkom zo Sečoviec (Východoslo-
venský kraj) do exilového Děčína (Severočeský kraj) v roku 1952 stálo okolo

7000,- Kčs. Časť týchto «sťahovacích výdavkov» (6261,- Kčs) bola o. Andrejovi
Timkovičovi preplatená Slovenským úradom pre veci cirkevné, čo dokazuje

tento dobový dokument z 23. augusta 1952. Je to v skutočnosti jediný dobový
písomný úradný dokument o «neľudskom» exile.



 

12. V exile na opačnom konci republiky
� v Děčíně (1952-1959)

Rok 1952 � «máte 24 hodín, aby ste sa vysťahovali do exilu»

 

Začiatkom roku 1952 Andreja chytili, prihlásil sa vlastne sám.
Av�ak prvotný o�iaľ prenasledovania u� ochabol.

 

" Tých, čo toti�to chytili na začiatku (a nechceli podpísať pravo-
slávie), odsúdili na najťa��ie tresty, do�ivotné väzenia�
" Tých, čo chytili o 2-3 mesiace neskôr, odsúdili u� len na pár
desiatok rokov väzenia.
" Tí, čo ich chytili e�te neskôr, dostali u� len 2-3 roky väzenia
(napr. o. Nikifor Petra�ovič (1915), ktorý sa úspe�ne dlh�iu dobu skrý-
val a dokonca roku 1952 ilegálne prebehol do Maďarska, kde ho
chytili (v roku 1958); dostal za v�etko: tj. za �vlastizradu�, i za ile-
gálny prechod hraníc i za �nepriateľstvo k socializmu� len dva ro-
ky väzenia).
" A o. Andrej Timkovič, keď�e mal v�etky papiere v poriadku a ve-
del dokázať, kde bol po celú dobu nezvestnosti (v nemocnici a pod.),
a naďalej odmietal podpísať prestup na pravoslávie, dostal príkaz:
� Máte 24 hodín nato, aby ste sa vysťahoval a nalo�il svoj náby-

tok do pristaveného vagóna!
Vtedy si Timkovič i jeho man�elka, kojaca jedno-

ročného synčeka Jo�ka, mysleli, �e idú do vyh-
nanstva na Sibír. To bola hrôza! Hospoď Boh

�iadal od nich takúto skú�ku viery a obetu.
V skutočnosti v�ak neboli vyveze-

ní na Východ, ale na Západ
� do Čiech, na pohraničné
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Prvé Ro�destvo-Vianoce vo vyhnanstve v Děčíně v Čechách s takmer dvoj-
ročným Jo�kom na rukách. Ustarostený pohľad o. Andreja Timkoviča:

«Čo bude ďalej? Ako u�ivím rodinu?». Foto z decembra 1952.
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Vysvedčenie o. Andreja Timkoviča z roku 1952: zapisovač �elezničných vozňov
s prospechom dobrý� «Konečne nejaká kvalifikácia v rukách�»
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Andrej Timkovič (bývalý gr. kat. duchovný s typickou "kozáckou" perziánovou
čiapkou na hlave), jeho man�elka Gizela a prvorodený Jo�ko v prvom roku

vyhnanstva v Děčíně v Severočeskom kraji. Foto december 1952.
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Nájomná zmluva z 26. augusta 1952 na byt v Děčíně v Čechách (str. 199-200)�



pásmo � ľudoprázdne po vyvezených sudetských Nemcoch. Tam
sa usadili, pridelili im byt na Sládkovej ulici č. 710/47 v Děčíne.
Bol to byt, v ktorom u� predtým bývala Mária (Rija) Bujňáková s ro-
dinou. Z príbuzných tam toti� bola vyvezená aj Gizelina star�ia sestra
Mária Bujňáková, rod. Havril(l)ová, s man�elom gréckokatolíckym
kňazom Jurajom Bujňákom i deťmi. Keď sa teda do Děčína prisťaho-
val o. Andrej Timkovič s rodinou, o. Juraj Bujňák s rodinou im uvol-
nili byt a sami sa presťahovali do väč�ieho bytu o tri-�tyri domy ďa-
lej.

Gréckokatolícky kňaz o. Juraj Bujňák (1913-1999) bol tie� medzi tými ver-
nými, čo nepodpísali pravoslávie. Keď poň pri�lo �tB a �iadali, aby podpísal
prestup na pravoslávie, nepovedal ako iní, �e nie, vôbec sa nepriečil, naopak u-
kazoval sa nerozhodným a veľmi povoľným. Keď videli, �e s ním bude ľahká ro-
bota, zobrali ho na �andársku stanicu a tam sa, e�te keď boli na schodoch, Buj-
ňák prosil na záchod. A cez záchodové okienko im utiekol� Druhýkrát ho chy-
tili, u� oveľa neskôr a potom vyviezli do Děčína i s rodinou.

Roky 1952-1955 � práca Andreja na �eleznici
v Děčíně
Krátko po svojom príchode do Čiech sa o. Andrej

Timkovič najprv zamestnal v �elezničnej doprave v ČSD. Oficiál-
ne sa jeho zamestnávateľ menoval «ČSD �st Děčín» a tu pracoval
od 19. mája 1952 a� do 1. augusta 1955. Najprv, ako človek bez
akejkoľvek kvalifikácie mastil len výhybky. Andrej v�ak nezahá-
ľal. �tudoval, robil kurzy, ktorými si zvy�oval kvalifikáciu robotníka.
Od 5. novembra 1952 u� mal lep�ie platenú prácu «zapisovač vozňov
ČSD».
Čas utekal a o. Andrej tie� nelenil, ďalej hú�evnato �tudoval,

robil skú�ky. Od 20. mája 1952 do 14. mája 1954 nav�tevoval ve-
černú �kolu pod názvom Veľká komerčná ČSD nadstavbová Ústí
nad Labem. Konečne vďaka kvalifikácii sa od 5. novembra 1954
stal «nákladním pokladníkem v �st Děčín» a pomocným výprav-
com na stanici. Jedine na �eleznici mohol Andrej postupovať, i čo

201

V exile na opačnom konci republiky � v Děčíně (1952-1959)



sa týka platu, lebo zákon dovoľoval zamestnávať gréckokatolíckych kňa-
zov v tom čase iba v dvoch rezortoch: v �elezničnej doprave a v zdra-
votníctve. Tam bol totí�to akútny nedostatok pracovných síl.

Bláznivá sekretárka nástrojom zlého ducha
Tento príbeh sa stal na �eleznici v Děčíně. Za

�várnym Andrejom sa začala «�aliť» istá sekretár-
ka� Veľmi skoro si to v�imol a začal si dávať pozor,
aby s ňou nikdy nezostal sám, a rad�ej sa jej vyhý-
bal. Raz pri akejsi príle�itosti v prítomnosti kolegov
ho táto dievčina pohladila po vlasoch. Vtedy Andrej
odtlačil jej ruku prudkým pohybom a nahlas sucho vyhŕkol:
� Neprajem si, aby ste mi prejavovali svoju priazeň! Mám man�el-

ku a dieťa, ktoré milujem!
V�etci to počuli. Zahanbe-

ná vy�la z miestnosti. Od-
vtedy mal od dotieravej �en-
skej pokoj. Pri najbli��ej
príle�itosti pri�iel «popod
pazuchu» so svojou man�el-
kou do práce a predstavil ju
� zoznámil ju so v�etkými
kolegami a kolegyňami. Je-
ho man�elka mala vtedy u�
opuchnuté nohy (po prvom
pôrode dostala toti� silnú
trombózu)� Andrej sa v�ak
za to vôbec nehanbil, nao-
pak, bol na ňu hrdý a ľúbil
ju e�te viac.
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Otec Andrej Timkovič (1919-1987) ako trid-
saťpäťročný počas núteného vyhnanstva

v Čechách. Foto z roku 1954.
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Prvá a druhá strana �elezničného vysvedčenia z roku 1954 (str. 203-204)



Námestnícka funkcia a jehovistická kariéra
O. Andrej Timkovič bol �ikovný a v zamestnaní obľúbený. Je-

ho talent i zodpovednosť si v�imol aj riaditeľ �elezníc � mu� prí-
jemných spôsobov. Dal si o. Andreja zavolať do svojej riaditeľskej
kancelárie. Sekretárku poslal preč, a keď sa presvedčil, �e nemá
nijakých nepohodlných poslucháčov, a �e zostali sami, medzi �tyr-
mi očami, ponúkol Andreja sadnúť si do pravou ko�ou obtiahnutého
obrovského kresla pri veľkom okrúhlom stole z akéhosi tmavého dra-
hého dreva. Bol veľmi zhovorčivý a priateľský. Listoval v nepre-
hľadnom stohu papierov, ktorý sa hrozivo kopí na stole ka�dého
riaditeľa. Potom vylovil tenký fascikel � Andrejove doklady.

V rozhovore sa spočiatku pýtal na prácu a pracovné pomery An-
dreja a potom, akoby mimochodom spomenul, �e on je jehovistom
(svedkom jehovovým). Sklonil sa k nemu, otvoril ústa, zase ich zavrel,
chvíľu uva�oval, potom �iel k pokladnici, prudko ju otvoril a pohrával

sa ledabolo so zväzkom banko-
viek. Ostro ho pozoroval.
� Nechtěl by jste opět pracovat
jako kazatel? � spýtal sa náhle a
skúmavo sa na neho zahľadel.
� Myslím, jako kazatel svědků
jehovových�, � dodal �eptom a
prefíkane sa mu zadíval priamo
do tváre, aby zistil, aké účinky
majú jeho slová. Andrej zmera-
vel, vytre�til oči � jednoducho
neuveriteľné. Neveril vlastným
u�iam. � To bude nejaký trik �
pomyslel si. Hľadel na neho vy-
javene, mlčky. Okam�ite, a to u�
na začiatku rozhovoru �ípil, �e
sa tu varí čosi nezvyčajné, preto

205

V exile na opačnom konci republiky � v Děčíně (1952-1959)

Ideálny �ivot v socialistickej spoloč-
nosti� � typický dobový plagát



sa sna�il tváriť ľahostajne. Riaditeľ, ktorý si pri zvlá�tnych príle�itos-
tiach občas zapálil cigaretu, vytiahol ju i teraz a po jej roz�atí si z hl-
boka potiahol a kúdoľ dymu vyfúkol smerom k snehobielemu plafó-
nu riaditeľne. Potom pokračoval, akoby pre seba:
� Telefonicky jsem se právě dozvědel, �e ste řeckokatolický kněz, �
zamrmlal, � já osobně potřebuji nového spolehlivého náměstníka, �
za�epkal veľavravne s chytráckym úsmevom a nebadane mrkol okom.

Keď by Andrej chodil na ich stretnutia a stal sa prípadne aj je-
hovistickým kazateľom, pový�il by ho a urobil dokonca priamo
svojim námestníkom.

V podstate to bola ponuka na apostaziu od pravej viery v Troj-
jediného Boha výmenou za výhodný luxusný �ivot námestníka.
Diabol ho takýmto spôsobom u� druhýkrát v �ivote pokú�al vo ver-
nosti vo viere.

 

❢ Prvýkrát to bolo v rokoch 1950-1952 ponukou formálne podpí-
sať prestup na pravoslávie 
❢ a tentoraz návrhom prakticky prestúpiť do totálne nekresťanskej
jehovistickej sekty.

Andrej, ktorý bol kvôli pravej gréckokatolíckej viere (dokonca s ce-
lou svojou rodinou) vo vyhnanstve v Čechách, rozhodným hlasom od-
mietol:
� Súdruh generálny riaditeľ, prepáčte mi, ale toto nemô�em urobiť
v �iadnom prípade. Mô�ete ma zato potrestať a opäť poslať mazať
výhybky na koľajniciach ako najobyčajnej�ieho robotníka, aj tak svo-
ju vieru nikdy nezradím�

Riaditeľ sa po takejto rozhodnej reakcii musel vzdať a obrátil celú
vec na �art, nemalo toti� význam ďalej o tom hovoriť. Skromný mu�
pred ním v�ak naň urobil nezvyčajný dojem. Veľmi skoro ukončil
tento u� aj pre neho nepríjemný rozhovor. Tvár sa mu v�ak rozjas-
nila a Andrejovi nerobil nijaké postihy, naopak, Andrejov nekom-
promisný postoj vyvolal u neho silný re�pekt. Potriasol mu ruku a veľ-
mi srdečne sa rozlúčili.
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Jeseň 1954 � skončil temer pod kolesami rýchlika
Zdalo by sa, �e sa �ivot vyhnancov ako-tak normali-
zuje, av�ak pri�iel opäť jeden osudný deň, ktorý sa
len-len, �e neobrátil v tragédiu.

Bolo to na jeseň. Dni sa rýchlo skracovali, tiene nezadr�ateľne
predl�ovali, stmievalo sa oveľa skôr � Andrej Timkovič, ako zodpo-
vedný pracovník �eleznice, stál v koľajisku a kontroloval ako obyčaj-
ne akési vozne. Vietor monotónne pohvizdoval. Čas od času pritisol
na okno �elezničných vagónov i nejakú tu snehovú vločku.

Z diaľky sa rútil rýchlik. Tento v tejto časti děčínskej stanice do-
konca ani nezastavoval. Pískal, pískal�, no pôvodne ostrý zvuk
pí�ťaly sa tentoraz akosi výnimočne lenivo prevaľoval vo v�etko po-
hlcujúcej sadajúcej podvečernej sychravej hmle� a mu� v koľajisku
nepočul tento varovný hvizd rútiacej sa lokomotívy. Len zrazu, pod-
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Mesačný predplatný lístok Andreja Timkoviča (predná a zadná strana)
platný v Děčíně v auguste a septembri roku 1955



vedome, bez toho, �eby vedel a chcel to urobiť, spravil jeden, či dva
kroky vpred� A vtedy prehrmel za jeho chrbtom rýchlik. Tlaková
vlna ho temer strhla pod kolesá, zapotácal sa, ale ostal na nohách�,
akoby precitol zo sna. Od úľaku ho zalial smrteľne studený pot. Bol
to pravdepodobne iba jeho anjel strá�ny, čo ho v poslednom okamihu
vyviedol z koľajiska.

Celý tý�deň chodil ako obarený, doma máločo prehovoril. «Cho-
dil celý zelený a mľkvy», spomínala po pár desaťročiach neskôr je-
ho man�elka Gizela. Keď po tý�dni prezradil svojej Du�inke, �e u�
tý�deň mohol byť mŕtvy, tej viac nebolo treba. Chvejúcim sa hla-
som a so slzami v očiach ho úpenlivo prosila:
� Nechcem peniaze, nechcem zárobok, nechcem nič�, ty musí�
ísť preč, preč, preč� zo �eleznice� Viem, �e bude� musieť začať
odznova, ale Hospoď Boh nám nejako pomô�e�

A tak pre zachovanie kľudu v rodine a v domácnosti musel
chtiac či nechtiac po veľkom zdráhaní sa dať výpoveď. Pre�iel v�ak
odvtedy u� takmer polrok. V tom čase sa pokúsil zohnať nejakú
prácu na východnom Slovensku, ale priatelia mu oznámili, �e je to
beznádejné. Tí, ktorí zúrivo prenasledovali gréckokatolícku Cir-
kev, boli e�te stále vo funkciách. Bolo potrebné počkať.

December 1954 � narodenie sa 5 kilogramovej dcérky
V Děčíne sa po veľkých trampotách a psychických stresoch pre-

sťahovali z bytu na Sládkovej ulici č. 710/47 do bytu na Sládkovej
ulici č. 710/43. V tej bytovke bolo ubytovaných spolu osem nájomní-
kov s rodinami. Kúpelňu nemali. Mali len kuchyňu, záchod a dve iz-
by. �ili tam od 1. septembra 1952 a� do 31. augusta 1957.

V bytovke �ivorili tieto rodiny: 1. rodina Bradatschová, rodina
Kourová, 2. gréckokatolícky kňaz o. Eugen Dohovič (1904-1983)
s man�elkou, 3. rodina Burjanková, 4. rodina o. Andreja Timkovi-
ča (1919-1987), 5. rodina Ledvinková, 6. rodina Mazúrová, 7.
vdova Jaroslava Procházková a 8. Ján Neuvirth.
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V Děčíne, v dvojizbovom byte, do ktorého sa im po prepustení
z väzby nasťahoval i o. �tefan Havril(l)a (1922-1989, � brat man-
�elky Gizely, ktorý tie� nepodpísal pravoslávie, preto ho zavreli),

sa im narodila dcérka Marie. Boh im ju tam daroval temer
pod vianočný stromček 16. decembra 1954. V o čo hor-

�ích podmienkach sa narodila (byt bez kúpeľne), o to
zdrav�ia bola. Keď sa narodila, mala temer 5 kilogra-
mov! Andrej mal vtedy 35 a Gizela 27 rokov. Mamke
v�ak po tak nezvyčajnom pôrode ostali následky na celý
�ivot: uvolnila sa jej maternica a neskôr jej v�dy pri väč-
�ej únave «padala» (klesala), čo jej spôsobovalo neprí-
jemné bolesti.

�tyridsaťstupňové horúčky klesli v priebehu niekoľkých minút
Zdravie novonarodenej päťkilogramovej Mariky v�ak netrvalo

dlho. Niekoľko dní po pôrode, keď matka s dieťaťom boli e�te
(kvôli zdravotnému stavu matky) v děčínskej nemocnici, dieťa do-
stalo vysoké horúčky a zomieralo. Lekári i rodičia boli bezmocní.
Dieťatko bolo u� v tak zlom stave, �e nevládalo ani plakať. Horúč-
ky dosahovali 40-41 stupňov Celzia. Novorodenci vtedy neboli s mat-
kami natrvalo, ale ich priná�ali k matkám len na kojenie.

Keď�e smrť bola istá, pristúpilo sa k núdzovému krstu v ne-
mocnici. Mladá detská lekárka z Prahy, ktorá praxovala u� �tvrtý
rok v pohraničí v Děčíně, MUDr. Blanka Bla�ková (1920-1960)
privolaná k zomierajúcemu dieťaťu sa sama ponúkla, �e malej Ma-
rike bude krstnou matkou. Po tajomstve krstu a myropomazania,
ktoré udelil svojej dcérke v nemocnici jej vlastný otec Andrej Tim-
kovič, zaúradoval u� sám Hospoď Boh, a to skrze nábo�nú lekárku
Blanku Bla�kovú, ktorú napadlo, �e dieťa vôbec nie je choré, ale
len dehydratované, tj. zomiera od smädu. Preto prikázala dať no-
vonarodenej čaj. Teplota rozhorúčeného malého telíčka behom
jednej hodiny prudko klesla na normál. Bol to taký malý zázrak.
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Nesvedomitý nemocničný personál toti� nedal dieťaťu dosta-
točne piť a keď�e materinské mlieko nestačilo, a niekoľkodňové
dievčatko si samé prosiť nevedelo, následne dieťa upadlo do vyso-
kej horúčky. Keď novopečená krstná mamka MUDr. Blanka Bla�-
ková dala svojmu krstnému dieťaťu, Marike Timkovičovej, vypiť cum-
líkom celú fľa�u čaju�, vysilené dieťa zaspalo uzdravujúcim spán-
kom. Od toho času sa MUDr. Blanka Bla�ková stala doslovne
súčasťou rodiny Timkovičovcov, a to nielen ako krstná matka a
záchrankyňa ich dieťatka, ale aj ako výborná pomocnica a radkyňa
v ka�dom ohľade.

MUDr. Blanka Bla�ková (1920-1960) bola �enou svätého �ivota. Hospoď
Boh si ju povolal práve v desiatom roku lekárskej praxe v pohraničí (Lovosice).
Zomrela ako 40-ročná v autonehode pri obetavom výkone svojej lekárskej slu�-
by núdznym v sobotu 16. januára 1960. Nehoda sa stala pri Litoměřicach, keď
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Dokument z 23. júna 1955, ktorý stroho kon�tatuje, �e pre psychologické
dôvody (chcel ho zabiť vlak) o. Andrej Timkovič opú�ťa svoju prácu na �eleznici

a keď�e inú pre neho nemajú, ide manuálne pracovať do čokoládovne Diana.



havarovala sanitka, v ktorej sa ponáhľala k nemocnému. Fotografiu doktorky-
krstnej matky má Marie Timkovičová nad posteľou dodnes.

Dcérka Marie sa teda narodila u� v Čechách, a preto jej do ma-
triky napísali meno v českej verzii «Marie», a tak si ho pí�e dodnes
i po slovensky � tak ma uvedené v občianskom preukaze.

Neskôr, keď Marie Timkovičová �tudovala na strednej �kole v Ko�iciach
(na gymnáziu), a bol tvrdý socializmus�, v �kole sa jej raz pri istej príle�itosti
spolu�iaci verejne pred celou triedou opýtali, prečo sa narodila v ďalekých Če-
chách a nie na východnom Slovensku. Z trápnej situácie (veď nemohla prezra-
diť, �e jej otec je kňaz a bol vo vyhnanstve v Čechách) sa vyna�la veľmi dobre:
� Ja za to nemô�em, �e ma tam bocian odniesol�, � odvetila.

V�etci sa vtedy schuti zasmiali a viac sa nikto nepýtal.

Čokoládovňa Diana v Děčíně
Andrej odi�iel z vysokej funkcie a dobre platenej práce, ktorú

dosiahol na �eleznici dňa 1. augusta 1955 a vymenil ju za prácu
obyčajného nekvalifikovaného robotníka v čokoládovni Diana. O-
ficiálny názov nového zamestnávateľa bol: Severočeské čokoládové
závody, n.p. v Děčíně. Inú prácu nena�iel.

Pripravoval tam tony karamelu pre veľkovýrobu čokolády a cu-
kroviniek. Bola to veľmi namáhavá a zodpovedná robota, preto�e
u� len malým nedodr�aním technologického postupu (napr. teplo-
ty pra�enia cukru), celá niekoľko stokilogramová várka vy�la nav-
nivoč. Nosil, vykladal a prekladal ťa�ké vrecia cukru na vlastnom
chrbte, a� zrazu zistil, �e má kýlu (herniu) a musel sa podrobiť ope-
rácii. Po prepustení z nemocnice mu neostávalo nič in�ie, ako zmeniť
manuálnu prácu v čokoládovni a zamestnať sa inde.

Po relatívne krátkej dobe sa e�te v tom istom roku uchytil v Ze-
mědelskom kovostavebnom závodě n. p. Děčín III Pod Chlumem.
Tu pracoval v rokoch 1955-1957.
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Zdravotný preukaz potrebný pre prácu v čokoládovni�
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Úradné prehlásenie Andreja Timkoviča z 11. mája 1956 o tom, �e v prípade, �e
československé a sovietske úrady dovolia jeho matke Eve Michajlovne Timko-

vič, rodenej Hvozdak, sa natrvalo presťahovať zo ZSSR k synovi do Děčína
v Československu, preberá za ňu plne v�etku finančnú zodpovednosť.
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Svja�čenik o. Andrej Timkovič (1919-1987) so svojou man�elkou Gizelou, rod. Hav-
rilovou (1927-2000) a dvoma deťmi: Jo�kom (1951) a na rukách s Marikou (1954).

Na fotke sú aj netere Marica (1942-2004) a Táňa (1948) Bujňákové � dcéry
o. Juraja Bujňáka (1913-1999) a Márie, rod. Havrilovej (1921).

Sviatočné foto z vyhnanstva v Čechách z roku 1957.

Jo�ko Timkovič

o. Andrej Timkovič

Táňa
Bujňáková

Marika
Timkovičová

Gizela Timkovičová
Marica Bujňáková



 

13. Neúspe�ný pokus o návrat na východ-
né Slovensko a pápe�ské blahoslovenie

(1957)
Rok 1957 � neúspe�ný pokus o návrat na východné Slovensko

 

V roku 1957 sa Andrej znova pokúsil vrátiť na Slovensko. Pre-
to 26. januára 1957 dal výpoveď v Zemědelskom kovostavebnom zá-
vode v Děčíně III., Pod Chlumem, kde robil ako «dopravní referent»,
nastúpil na vlak a odviezol sa sám bez rodiny do Ko�íc na Sloven-
sko. Dôvodom tohto náhleho počíňania bol fakt, �e deti začali tr-
pieť v hmlistom prostredí Děčína na zápaly horných a dolných dý-

chacích ciest, na chronickú
hnisavú angínu a bolesti hla-
vy. Či to «hmlisté prostredie
Děčína» bol dôvod ozajstný
alebo len predstieraný, prav-
dou je, �e v�etci lekári odpo-
ručili zmenu klímy.
�tátne orgány socialistického
re�imu mu v�ak v odpovedi
zo dňa 1. marca 1957 zabráni-
li sa zamestnať na východnom
Slovensku. �iaden zamestná-
vateľ ho preto neprijal. Potom
ho prinútili vrátiť sa do Čiech
s blahosklonným dovolením,
�e ak kvôli deťom musí zme-
niť prostredie, mô�e sa usídliť
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Otec Andrej Timkovič (1919-1987)
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Potvrdenie děčínskeho lekára-primára z 26. januára 1957, ktorým sa odporúča
rodine Timkovičovej zmeniť prostredie z dôvodov

lep�ieho zdravia ich dvoch detí.



kdekoľvek v Čechách alebo dokonca i na Morave, ale na Sloven-
sko sa vrátiť nesmie v �iadnom prípade. Gréckokatolícky kňaz sa ne-
smie dostať do styku so svojimi veriacimi.

Rozhodol sa teda zmeniť aspoň byt v Děčíně a presťahovať sa
niekde na kopec � ďalej od rieky Labe. Vo svojom �ivotopise z 5. aprí-
la 1957, ktorý prilo�il k �iadosti adresovanej na bytový podnik do-
jímavo pí�e:

«Klimatická poloha Děčína, stálé mlhy, neoso�í zdraví mé ro-
diny. Děti trpí chronickou hnisavou anginou a bolestí hlavy. Po-
dobně i man�elka. V důsledku toho na lekařské doporučení změ-
nit klima, rozvázal jsem prac. poměr v ZKZ Děčín III. V důsled-
ku bytové tísní v ČSR nezbylo mi nic jiného, ne� po�ádat MNV
Děčín o přidělení výmenou bytu dál od Labe někde na kopci a
tak skusit zachranit zdraví rodiny�».

Tak sa v roku 1957 presťahovali z dvojizbového bytu na Slad-
kovej ulici č. 710/43 Děčín I., kde �ili od 1. septembra roku 1952
(do roku 1957), do trojizbového bytu na 1. poschodí na Puch-
majerovej ulici č. 739/7, Děčín I. Tu, v novom byte, v lep�ích kli-
matických podmienkach �ili a� do konca svojho vyhnanstva v Če-
chách, teda od roku 1957 teoreticky a� do roku 1960 (byt na Puch-
majerovej ulici odovzdali domovej správe 23. júna 1960). V sku-
točnosti v�ak man�elka Gizela Timkovičová s dvoma deťmi býva-
la od leta 1958 viac-menej u� u svojich rodičov v Ko�iciach.

Andrej si na�iel iné zamestnanie. Od 1. apríla 1957 pracoval v pod-
niku Československé státní silnice Ústí nad Labem, národní pod-

nik se sídlem v Teplicích, ako «star-
�í účetní na závodě 0501 v Děčí-

ně». Tu pracoval a� do 3. apríla
1959, keď si konečne na�iel ro-
botu v Ko�iciach na východ-
nom Slovensku.
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Rozviazanie pracovného pomeru s Andrejom Timkovičom v Děčíně a doporuče-
nie českého zamestnávateľa, aby Timkoviča prijali do zamestnania v Ko�iciach,

január 1957.
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List z Ministerstva �kolstva a kultúry zo 16. februára 1957, v ktorom sa zaka-
zuje dať Andrejovi Timkovičovi zamestnanie v Ko�iciach, či vôbec niekde inde
na východnom Slovensku. V tom istom liste ministerstvo blahosklonne dovoľuje

Andrejovi Timkovičovi nájsť si zamestnanie v hociktorom kraji
v Čechách či na Morave.
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ONV v Děčíně 1. marca 1957 potvrdzuje, �e Andrej Timkovič 30. januára 1957
po�iadal o dovolenie pracovať v Ko�iciach a okolí z dôvodov zmeny klimatické-
ho podnebia pre zdravie man�elky a detí. ONV oznamuje Timkovičovi, �e keď�e
do Děčína bol premiestnený v roku 1952 pre akciu «P», pre «cirkevno-politické

dôvody» nedostal z ministerstva, odbor cirkevný, súhlas k presťahovaniu sa
na Slovensko, ale sa mô�e presťahovať hocikde inde v Čechách, či na Morave.
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Oficiálny, socializmu prispôsobený �ivotopis o. Andreja Timkoviča z roku 1957
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1. apríla 1957 si Andrej Timkovič nachádza nové zamestnanie v Děčíně



Jeseň 1957 � jedovatá zmija v rukách
trojročnej dcérky Mariky

Keď mala Marika takmer tri roky, bolo
to na pozdnú jeseň 1957, sa stala prího-

da, na ktorú sa tak ľahko nezabúda:
Nič netu�iace dieťa sa hralo na schodoch pred

domom. V korunách stromov vietor naháňal po-
sledné zabudnuté lístie. Príroda sa u� ukladala na zimný odpoči-
nok. Obna�ené stromy s nevôľou potriasali hlavami a svojimi ho-
lými konármi hrozili akoby prútmi. Andrej neďaleko vyhrabával su-
chú trávu. Malá Marika zrazu začala nad�ene volať:

� Chlista, chlista�! � a ve-
selo dvíhala rúčku, v ktorej
stískala mladú zmiju dr�iac ju
za chvost. Had zlovestne dví-
hal hlavu, hrozivo sa prehýňa-
júc zo strany na stranu, akoby
chcel e�te viac zvýrazniť lome-
nú čiaru na svojom chrbte�
Bol to neskorý jesenný deň,

kedy sa hady skrehnuté od chla-
du u� ukladali na zimný spá-
nok. Vretenica sa chcela e�te
trochu povyhrievať na schodoch
na slnku. Ale nemala dostatok
síl, aby sa bleskove, ako to ha-
dy zvyknú, dvihla a u�tipla die-
ťa. Otec vidiac hrôzostra�ný ob-
raz, zmeravel, krv mu stuhla
v �ilách, a zmohol sa len na zú-
falý výkrik:
� Puúúsť, pusť dole!
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Trojročná Marika Timkovičová (1954)
v záhrade pred bytovkou v Děčíně
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Dieťa vypustilo jedovatého hada z rúk a ten sa vzápätí ukryl v �trbine
pod schodi�ťom. To bol ale �ok! Adrenalín v krvi desaťnásobne nad
normál, tlak 250�!

V nasledujúcich dňoch otec rozobral schodi�te a na�iel tam, ako
sa predpokladalo, hadie zimovisko� V�etky plazy neľútostne poza-

bíjal.
Ináč, nebyť tejto hrôzostra�nej príhody, lesy, lúky a vô-

bec celá príroda v okolí Děčína boli prekrásne � veveričky
im chodili, ako Marika spomína dodnes, priamo do okien
domu.

Pápe� Pius XII. �ehná rodinu o. Andreja Timkoviča
O utrpení o. Andreja Timkoviča a jeho rodiny vo vyhnanstve v Če-

chách sa dozvedel aj samotný pápe� Pius XII. (1939-1958) vo Va-
tikáne. Za vernosť primátu pápe�a rímskeho a pre povzbudenie u-
delil o. Andrejovi Timkovičovi, jeho man�elke i v�etkým deťom
mimoriadné plnomocné odpustky v hodine smrti. Mimoriadnosť
týchto odpustkov spočíva v tom, �e privilegovaným stačí v hodine
smrti ľutovať svoje hriechy nedokonalou ľútosťou, a ak budú ústa-
mi, alebo srdcom vzývať najsvätej�ie meno Isusovo, obdr�ia plno-
mocné odpustky.

Cirkev normálne učí, �e na odpustenie hriechov je potrebná
1.) spoveď,
2.) alebo v prípade nemo�nosti spovede � aspoň dokonalá ľútosť,
teda ľútosť absolútne čistá � len z dôvodov, �e sme urazili Bo�iu
lásku, teda ľútosť z čistej lásky, čo je veľmi ťa�ko v sebe vzbudiť.

Pri spovedi je dostatočná aj tzv. nedokonalá ľútosť (teda ľútosť
len preto, �e nechceme ísť do pekla, ľútosť zo strachu pred potres-
taním). Pápe�ovo privilégium pre Timkovičovu rodinu spočíva v tom,
�e v hodine smrti a nemo�nosti vykonať spoveď a ísť na sv. príčas-
tie, je im dostatočná nedokonalá ľútosť so vzývaním mena Isus, a
budú mať odpustené hriechy, ba dokonca i plnomocné odpustky.
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Teda sa jedná o mimoriadne výnimočné duchovné privilégium.
Pápe�ské privilégium bolo udelené v slovenskej reči. A je toh-

to znenia:
«Svätý Otče! Andrej Timkovič s rodinou po-
korne klačiac u nôh Va�ej Svätosti prosia o
Apo�tolské Po�ehnanie a Plnomocné od-
pustky v hodine smrti, a to i vtedy, ak by
sa nemohli vyspovedať a prijať Telo Pána,

len keď oľutujú svoje hriechy a ústami ale-
bo aspoň srdcom budú vzývať Najsvätej�ie

Meno Je�i�» (pozri str. 224).

Potom nasleduje rukou po latinsky dopísané vyhovenie tejto
�iadosti, plastická (priestorová, tzv. biela) pápe�ská pečať vtlačená
do papiera o priemere 6,5 cm a dátum: 21. októbra 1957.

Pozoruhodné je, �e v odpustkovej listine sa spomína, �e vraj o tie-
to plnomocné odpustky v hodine smrti po�iadal sám Andrej Timko-
vič s rodinou, i keď o. Andreja Timkoviča by ani vo sne nenapadlo,
aby sa opová�il tak mimoriadné a veľké duchovné privilégium vô-
bec �iadať. Vatikán sa vyjadruje v�dy vo svojom zvlá�tnom �týle�
a aj táto nečakaná listina (bulla) z Vatikánu z 21. októbra roku 1957,
je písaná «v �týle typickom pre vatikánsku diplomaciu».

«Babka z Ruska» na ka�doročných náv�tevách v rodine svojho
syna

Mama o. Andreja Timkoviča � Eva Michajlovna Timkovič, ro-
dená Hvozdak (1898-1985), �ila v Lazoch pod Makytou na bývalej
Podkarpatskej Rusi, teraz u� oficiálne zvanej Zakarpatská oblasť
Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky, Sovietsky zväz. V La-
zoch v Karpatoch sa aj za socializmu �ilo oveľa ťa��ie ako v iných
častiach krajiny.

«Babka», ako ju volali deti Andreja Timkoviča, sa v roku 1957 de-
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finitívne presťahovala-optovala k svoj-
mu synovi Andrejovi do Děčína do Čes-
koslovenska a dostala na to i oficiálne
dovolenie od úradov v Sovietskom zvä-
ze a Československu. Tu sa konečne
naučila čítať a písať. Dovtedy bola to-
ti� negramotná (vedela sa len podpísať,
pozri str. 61), a to i napriek tomu, �e
mala nadpriemernú prirodzenú inteli-
genciu, mimoriadné obchodnícke vlo-
hy a ovládala perfektne �esť rečí: ru-
sínsky, ukrajinsky, rusky, poľsky, ma-
ďarsky a slovensky.
Vlhká klíma pri rieke Labe, kde Tim-

kovičovci �ili, jej v�ak tie� robila zle
na zdravie. Okrem toho mala prob-
lémy so srdcom, čo v�ak pravdepo-
dobnej�ie súviselo s tým, �e ako
star�ia 59-ročná �ena, neprestajne
tú�ila po svojej domovine a po rod-
ných Karpatoch, a preto po pol ro-
ku sa definitívne natrvalo vrátila
(po opätovnom dovolení úradov o-
boch krajín) nazad do Lazov do So-
vietskeho zväzu. Tam potom bý-
vala najprv u svojej dcéry Evy Fe-
dorovny Bruncvik (1932) a potom
u druhej dcéry Kaliny Fedorovny I-
va�ko (1929). Ka�doročne v�ak pra-
videlne, a to na celú zimu prichá-
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Sedemdesiatročná «Babka z Rus-
ka» � Eva Michajlovna Timkovič,

rod. Hvozdak (1898-1985) �
matka o. Andreja Timkoviča

«Babka» Eva Michajlovna Timkovič
(úplne vľavo) so zaťom Vasiľom Fe-
dorovičom Iva�ko a dcérou Kalinou
Fedorovnov Iva�ko s vnučkou Ma-

rijov. Foto z roku 1957.



dzala k svojmu najstar�iemu synovi Andrejovi a jeho rodine do Čes-
koslovenska, a to do Čiech, keď bol v emigrácii v Čechách, a neskôr
i na Slovensko, a to temer a� do svojej smrti v roku 1985. Prichádza-
la nielen vidieť svojho syna a vnúčence, ale aj prečkať krutú zimu,
ktorá je v Karpatoch s dvojmetrovým snehom zaujímavá dodnes.

Pa�ovanie tovaru cez hranice Československo � Sovietsky zväz
Babka si okrem toho ka�dým príchodom do Československa

veľmi pomohla i  finančne.
Celý svoj �ivot hrdlačila na poli na svoje deti ako vdova. Keď v ro-

ku 1945 pri�iel socializmus, robila v kolchoze a keď zostárla, do-
stala «na staré kolená» ako dôchodok len 9 rubľov (!), tj. okolo 90
korún mesačne, z čoho sa nedalo vy�iť ani v Sovietskom zväze.
Bola to �odmena� socialistického �tátu pre matku, ktorá priviedla
na svet osem detí. Pardón, aby sme nekrivdili, dostala raz zato a-
kúsi medailu�, ale bez akejkoľvek finančnej pomoci. Preto si po-
máhala tak, �e cez hranice prená�ala-pa�ovala «chustočky» (�atky)
červenej farby s veľkou výraznou ru�ou uprostred. Čím väč�ia ru�a
bola uprostred, tým väč�mi «chustočky» i�li «na dračku» a lep�ie sa
predávali. Kupovali sa v Československu v obchode so zahraničným
tovarom za bony v Tuzexe.

«Chustočky» boli niekoľko desaťročí nedostatkovým tovarom
v Lazoch pod Makytou v Zakarpatskej oblasti ZSSR a boli medzi
tamoj�ími �enami vo veľkej móde. Nosili ich s hrdosťou na hlavách,
a to tak, aby tú veľkú u� spomínanú ru�u na červenom podklade
bolo dobre vidieť. Ak sa prepa�ovali �atky bez asi pätnásťcentimetrov
veľkej ru�e uprostred, ale len napr. s malými kvietkami, hoci pod-
klad bol tie� rovnako krvavočervený, u� sa nepredali. Pa�ovala ich
tak, �e ich mala obviazané okolo pása � niekedy aj dvadsať kusov
naraz. Keď pri�la do Lazov, okam�ite ich raz-dva popredala a na ka�-
dej z nich zarobila okolo 20 rubľov! Mesačný dôchodok mala len 9
rubľov, a tu na jednej �atke zarobila a� 20 rubľov! Ak by ich mala aj
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