
sto kusov, hneď by ich predala � taký bol záujem o tieto červené
«chustočky».

Na zimu ona chodila do Československa a na leto, na oplátku
zas do Lazov prichádzal jej syn Andrej Timkovič so svojou rodinou.
A tie� priná�ali tento nedostatkový tovar � «chustočky», blúzky z u-
melej hmoty «olympijky» a pod., čím babke i sebe tie� finančne po-
máhali. Takto Andrej Timkovič pomáhal pre�iť svojej chudobnej, �i-
votom zodranej mame na Zakarpatskej Ukrajine i v čase socializmu a
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Andrijov brat � Ivan Fedorovič Timkovič (1921-2006) v Lazoch pod Makytou,
ZSSR, so svojou man�elkou Annou Vasilivnou, rod. Isevič (1924-1995), dcérami

(zľava): Hannou (1949), Máriou (1947), Hafijou (1951) a synom Michajlom
(1958). Niektoré z detí sú oblečené v typických vy�ívaných krojoch z Lazov.

Foto z roku 1963.



zároveň si pomáhala i jeho
rodina, lebo v Sovietskom zvä-
ze boli vtedy lacné potraviny a
sovietska elektronika, čo sa vý-
borne predávalo v Českoslo-
vensku.

Najmlad�í vnúčik Vladimír dodnes
�ivo pamätá, ako sa táto stará rusín-
ska �ienka po večeroch doma, keď
bola v Československu, vrúcne sta-
roslovansky modlila. Vedela celú
Psaltyr (�altár = 150 �almov) po sta-
roslovansky naspamäť. Dlho kľa-
čala, a na konci modlitieb robila
mnohé dozemné poklony tak, �e sa
čelom dotýkala podlahy� Bol to
hlboký duchovný vnem na deti-vnú-
čatá, ktoré sa hrali v jej blízkosti v tej
istej miestnosti, a ktoré si zas ona
počas svojej modlitby vôbec nev�í-
mala.

Neposedný vnúčik tmoliaci sa neustále okolo nej sa jej po jednej takej mod-
litbe pýtal, čo robí, keď veľakrát vstáva a padá na zem a čelom sa dotýka zeme.
Ona mu s vá�nou tvárou vysvetľovala:
� Poklaňajusja Hospodu Bohu�

Rok 1958 � smrť dobrého tesťa D�urbalu
Juraj Havrila (D�urbala) zomrel v Ko�iciach vo veku 67 rokov.

Bolo to 29. októbra 1958 � päť mesiacov pred narodením svojho
vnúčika � tretieho syna Gizely � Andrejka (3. apríla 1959). Dedo
D�urbala sa veľmi te�il na tohto vnúčika, a svojej dcére Gizele-Ba-
bike, ktorá v tom čase (od leta 1958) u� viac-menej trvalo �ila u nich
a bola v po�ehnanom stave, hovorieval:
� Tot mi i�či na stare koľena budze podavac harčičok čaju�

Nestalo sa, nedo�il sa ani jeho narodenia. Nemal toti�to �alú-
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Osemdesiatročná «babka z Ruska» � Eva
Michajlovna Timkovič, rod. Hvozdak

(1898-1985) � matka o. Andreja Timkoviča
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dok. �il, či hrdinsky sa trápil
takto niekoľko rokov. Vybrali
mu ho pri jednej z operácii,
ktoré prekonal. Musel dodr�ia-
vať �peciálnu diétu � jesť len
mäkkú, prípadne prepasírova-
nú stravu.

V deň pred jeho smrťou boli
na obed buchty na pare. Mal
na nich veľmi veľkú chuť.
� Čo mi kemu zrobil, �e ne-
mo�em sebe �ejsc aspoň jed-
nu buchtu�!, � zasmial sa a
pohladkal si vpadnuté bru-
cho.

A naozaj zjedol len jednu či
dve buchty a o niekoľko de-
siatok hodín v kŕčoch zomrel.

232

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

Juraj Havrila, prezývaný D�urbala
(1891-1958) sa vyznačoval mimoriadným

zmyslom pre spravodlivosť
a nezi�tnú pomoc núdznym.

Fotografia z 50-tych rokov 20. storočia.
Vy��ie je uverejnený aj jeho podpis
z úradnej listiny z 13. októbra 1912.



 

14. Vďaka Bohu opäť na Východe�
� v Ko�iciach, av�ak naďalej len

«vo výrobe» (1959-1968)
Rok 1959 � konečne opäť na východe (Slovenska), tretie dieťa
na svete

 

Andrej dostal tú�obne hľadanú prácu na východnom Sloven-
sku. Od 3. apríla 1959 začal pracovať v Krajskom ústave národné-
ho zdravia na Psychiatrickej klinike, Fakultnej nemocnice v Ko�i-
ciach. Bolo to práve v deň, keď mu jeho Du�inka v ko�ickej pôrodnici
priviedla na svet tretie dieťatko. Z vďačnosti Bohu ho nazvali po ot-
covi: Andrej. V tom čase mal jeho otec Andrej 40 a Gizela 32 rokov.

Andrej, teraz u� ako otec troch detí, nastúpil do novej práce
znova ako človek bez akejkoľvek kvalifikácie. Spočiatku vykonával
funkciu pomocného sanitára, teda najpodradnej�iu prácu akého-
koľvek druhu za 950 korún mesačne hrubého (700 korún čistého).
Čoskoro v�ak nastala zdravotná komplikácia. V tom istom roku
(1959) bol hospitalizovaný a museli mu vyoperovať ľavú obličku.

Man�elka v tom čase s troma deťmi bývala v Ko�iciach u svo-
jich rodičov, presnej�ie povedané u svojej matky-babky Aňuky a
brata �tefana (Pi�tu), preto�e otec-dedo D�urbala bol u� pol roka
pochovaný (1958). V Ko�iciach si toti� jej rodičia, zanechajúc Se-
čovce, kúpili rodinný dom na �riedlovej ulici č. 16 s rozprávkovo
krásnou záhradou, akoby stvorenou pre tri malé deti.

Dom bol neskôr, v polovici 70-tych rokov asanovaný, dnes je v priestoroch
ich záhrady krajská väznica, krajská prokuratúra a súdy. Lep�ie povedané, dnes
sa priamo na pozemku ich bývalej záhrady prechádzajú väzni na svojich vy-
chádzkach na čerstvom vzduchu po vybetónovanom okruhu� Naproti bol sta-
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�iadosť o rozviazanie pracovného pomeru v Děčíně z 12. februára roku 1959



rodávny evanjelický cintorín (dnes z neho zostala len jedna väč�ia krypta-
kaplnka) a pár desiatok metrov vľavo, dívajúc sa z okien domu smerom na cin-
torín bol ko�ický pivovar, ktorý tam stojí dodnes.

Problémy s ubytovaním v Ko�iciach
Po návrate na Slovensko mala rodina Timkovičovcov veľké prob-

lémy s ubytovaním. Vlastný byt v rodinnom dome, ktorý im daro-
val tesť D�urbala (pozri ďalej), nemohli zaujať, lebo v ňom boli ná-
jomníci. Povojnové Československo zápasilo s chronickým nedos-
tatkom bytov.

Po návrate z Čiech určitý čas bývali, ako bolo u� vy��ie spo-
menuté, u starých Havrilovcov (tesťovcov) na �riedlovej ulici č. 16
v Ko�iciach. Av�ak �ivot tam bol stále neznesiteľnej�í a neznesi-
teľnej�í. Príčinou bola pravda stará ako samé ľudstvo: medzi svok-
rou a nevestou, resp. medzi testinou a zaťom boli, sú a stále budú
problémy. Mladá rodina musí �iť a lietať na vlastných krídlach, majúc
vlastné hniezdo. Dva kohúty nemô�u obstáť na jednom smetisku.
Keď�e dochádzalo stále častej�ie a častej�ie k rodinným nedo-
rozumeniam a svárom, testiná Aňuka i jej syn �tefan (Pi�ta) v hneve
pohŕdavo nazývali Andreja «Ukrajinom», a to i napriek tomu, �e
vôbec nepochádzal z Ukrajiny, ale bol Rusínom z Podkarpatskej
Rusi � vtedy integrálnej to súčasti predvojnového Československa
(1919-1939).

Preto nasledovala zdľhavá reťazová a veľmi komplikovaná vý-
mena bytov. 

Rodinný dom na Gottwaldovej č. 11 v Ko�iciach � dar od tesťa
D�urbalu

Situáciu Timkovičovcov zlep�ovala v�ak jedna skutočnosť, a to,
�e starý D�urbala (Juraj Havrila, 1891-1958), e�te pred svojou smr-
ťou predvídal budúce problémy typu zať-testiná a stihol urobiť základ-
né kroky na nápravu. Mal obzvlá�ť dobré srdce a veľmi silný cit k spra-
vodlivosti. Mal �tyroch synov: Kon�tantín (zomrel jednoročný),
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Prvý platový dekrét o. Andreja Timkoviča «vo výrobe» v Ko�iciach z roku 1959



PhDr. Mikulá� (Miklo�), o. �tefan (Pi�ta), MVDr. Juraj (Bandy) a
dve dcéry: Mária (Maňa) a Gizela (Babija). Chlapci dostali vysoké
�koly, av�ak dievčatá nie, a preto im ich otec D�urbala kúpil od dok-
tora-gynekológa Jaroslava Perlíka poschodový rodinný dom situo-
vaný na lukratívnom mieste v centre mesta � na bývalej Barkóczy-
ho ulici (ľavý breh Mlynského náhona sa zvykol označovať kedysi
i ako Ra�ínova ulica) v Ko�iciach (neskôr �tefanikova, potom Got-
twaldova a dnes opäť �tefanikova č. 11) � pozri foto na str. 244.

MUDr. Jaroslav Perlík si spomínaný rodinný dom vybudoval v ro-
koch 1937-1938 pre seba a svoju man�elku (tie� gynekologičku)
ako súkromnú nemocnicu. Stavba bola zahájená 1. júla 1937 a u-
končená na jeseň 1938. Staviteľom bol Karel Kopt a J. Horák, pri-
čom ten druhý bol osobným priateľom Dr. Perlíka a expertom-be-
tonárom pri stavaní mostov.

Na prízemí domu � súkromnej nemocnice boli dva vchody: jeden
vpredu, úradný pre pacientov a druhý zo záhrady, vzadu, privátny.
Úradný slu�obný vchod na priečelí domu pokračoval čakárňou a
dvoma ambulanciami (neskôr z nich bola vyhodením priečky vytvo-
rená priestranná jedáleň, po domácky nazývaná «obedná»). Ďalej
kuchyňa a vedľa nej izba pre hospitalizované pacientky (neskor�ia tzv.
«detská» izba). Na poschodí bol vlastný, na tú dobu prepychový dok-
torský byt prvej triedy s loggiou (neskôr zasklenou) bez kuchyne
(jedlo doktorom posielali malým výťahom z prízemia) a v drevenej
manzartke �ili slú�ky a kuchárky. V suteréne �il domovník.

Doktor Jaroslav Perlík svoj dom prozreteľne postavil na trinás-
tich �elezobetónových pilieroch na impozantnom nábre�í Mlyn-
ského náhona, rieky Hornád. Trinásť �elezobetónových pilierov
bola architektonická nevyhnutnosť, lebo e�te v časoch Rakúsko-U-
horska priamo na mieste tohto domu, alebo e�te lep�ie povedané,
priamo pod ním, tiekol Mlynský náhon rieky Hornád. Koryto bolo ne-
skôr preregulované o niekoľko metrov vedľa. Ako ukázali nasle-
dovné desaťročia, tie �elezobetónové piliere neboli vôbec zbytoč-
nou investíciou. Keď bol toti� v 60-tych rokoch 20. storočia Mlyn-
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ský náhon po mnohých storočiach prevádzky natrvalo vypustený a
jeho koryto preto vyschlo, väč�ina domov v jeho blízkom okolí,
zní�ením hladiny spodnej vody a nasledovným klesnutím pôdy,
popraskala. Dom číslo 11 v�ak zostal bez akejkoľvek vá�nej�ej uj-
my stáť ďalej a neochvejne stojí dodnes.
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Pôdorys prízemia rodinného domu v časoch ordinovania MUDr. J. Perlíka



MUDr. Jaroslav Perlík svoj dom-nemocnicu musel opustiť zo smut-
ných politických dôvodov u� v roku 1938. Bol to vtedaj�í osud
väč�iny českých občanov-intelektuálov (doktorov, profesorov, uči-
teľov�) �ijúcich na Slovensku. Po II. svetovej vojne mu bol dom
vrátený, ale u� v ňom �ili mnohopočetní nájomníci. Perlík preto pre-
dal dom spolu s nájomníkmi (ktorých nemohol z domu dostať),
Jurajovi Havrilovi (D�urbalovi) a sám zostal �iť v Prahe.

MUDr. Jaroslav Perlík napísal 21. mája 1967 o. Andrejovi Tim-
kovičovi list, kde okrem iného uviedol:

«Abyste tedy, vá�ený, věděl, jak důkladně je dům stavěn. Poze-
mek je bývalé řeči�tě kanálu (vedlej�ího ramene Hornádu). Při
vyrovnávaní toku tohoto �mlýnského kanálu� bylo bývalé řečistě
zasypáno a vznikly tak 3 parcely, z nich� prostřední je Va�e. Při
kopání základů se �lo do hloubky 4-5 m a� na pevnou skálu, kde
byly polo�eny betonové patky asi 4-6 i více plo�ných metrů, hlu-
boké asi 3/4-1 m a na nich vybudované �elezobetonové sloupy
asi 3,5-4 m vysoké (60x60 cm �iroké) � bylo jich celkem 13 a by-
ly spojeny ve vý�i pozemku dohromady �elezobetonovými pásmi
asi 60x60 cm a na něm teprve postaven vlastní dům, jeho� příze-
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Autentický úryvok z listu Dr. Jaroslava Perlíka z roku 1967



mí je rovně� �elezobetonové a na jednotlivých patrech �elezobe-
tonové prsteny, v rozích pak betonová malta, také a� po střechu
je dům pevně spojen a nemů�e se jim prostě pohnout � snad �e
by se převrátil celý, co� je ov�em nemo�né� v základe je beton
míchán 1:4!!!».

D�urbala daroval novonadobudnutú nehnuteľnosť svojim dvom
dcéram. Star�ia Mária (Maňka, Ria) dostala poschodie, mlad�ia
Gizela (Babika) prízemie � bolo to preto, lebo nemali vysoké �koly
� tak hovoril a rozhodol ich otec D�urbala.

Povojnové časy a hlavne pravoslavizácia gréckokatolíckej Cirkvi
v tzv. akcii «P» spôsobili, �e obidve sestry s man�elmi-kňazmi a
rodinami boli vyvezené do Čiech do Děčína k rieke Labe� Keď
sa v roku 1959 z druhého konca republiky vrátili, v ich rodinnom
dome bolo a� niekoľko nájomníkov s rodinami! Ka�dému bolo po-
trebné nájsť byt. Mária Bujňáková mala �ťastie, veľmi skoro sa do-
stala do svojho bytu na poschodie na Gottwaldovej ul. č. 11 v Ko-
�iciach. Hor�ie to bolo s Gizelou a jej man�elom Andrejom Tim-
kovičom a ich troma deťmi.

Neoficiálny návrat z Čiech k tesťovcom
Po návrate z núteného vyhnanstva z Čiech neoficiálne bývali u tes-

ťovcov na �riedlovej ul. č. 16 v Ko�iciach (neďaleko ko�ického pivo-
varu). Neoficiálne preto, lebo o. Andrej Timkovič e�te nerozviazal
pracovný pomer v Čechách a jeho man�elka s deťmi u� s väč�ou ale-
bo men�ou prestávkou bývala u svojich rodičov. Byt v Děčíne odov-
zdali tamoj�ej domovej správe a� 23. júna 1960.

Bytové problémy
Potom bývali, ale len fiktívne, v suterénnom domovníckom

byte na Gottwaldovej č. 8 v Ko�iciach. Ktosi toti� veľmi dobre po-
radil o. Andrejovi Timkovičovi, �e ak chce získať oficiálne byt a tr-
valý pobyt na Slovensku, má sa prihlásiť za domovníka. Andrej tak aj
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urobil u� v júni 1959 (v tom čase u� od 3. apríla 1959 pracoval na Slo-
vensku), a tak mu ako domovníkovi domová správa pridelila dvojizbo-
vý domovnícky byt v suteréne na Gottwaldovej ul. č. 8.

Domovnícku zmluvu podpísal 1. januára 1960. Bývať sa tam
nedalo, lebo bol v dezolátnom stave. Andrej ho opravil, nafarbil,
vymaľoval� Av�ak byt v suteréne (pod úrovňou zeme) bol katastro-
fálne mokrý, nik ho nechcel vymeniť. Preto si na jar po�ičal z práce
elektrické ohrievače a nimi niekoľko dní nonstop su�il zamokrené
steny. Nakoniec sa podarilo vymeniť tento domovnícky dvojizbový
byt v suteréne za trojizbový byt na Sverdlovovej ul. č. 60, v ktorom
bývala pani Anna M. Tá chcela ísť do men�ieho, lebo nevládala
platiť za trojizbový byt. Dovolenie na výmenu (s tým, �e sa usku-
toční do 30 dní) dostali z bytového odboru 29. marca 1960.

Násilný neznámy votrelec v prenajatom byte
Tak sa o. Andrejovi Timkovičovi teda podarilo začiatkom leta

v roku 1960 byt vymeniť za iný na Sverdlovovej ulici č. 60 tie� v Ko-
�iciach. Na tento byt u� dostali aj oficiálny výmer, a preto u� moh-
li (23. júna 1960) odovzdať byt v Čechách.

Av�ak e�te v deň, keď z mestského národného výboru dostali
výmer na bývanie a len-len, �e stihli tam presťahovať u� nejaké
skrine a nábytok, v ten istý deň sa im doň bez ich vedomia a v ich ne-
prítomnosti nasťahoval cudzí človek s man�elkou. Bola toti� byto-
vá kríza a nikoho z bytu nebolo mo�né podľa zákonov vyhodiť len
tak na ulicu. Cudzí man�elský pár to vyu�il a pred hodinou, či
dvoma, nasťahovaný do cudzieho bytu, nechcel tento opustiť. Vô-
bec im nevadilo, �e do tohto cudzieho bytu sa dostali po vylomení
zámkov na dverách. Hrozilo, �e v jednom byte sa budú tlačiť dve
rodiny.

Vtedy o. Andrej Timkovič vyu�ijúc právnické bunky, ktoré zdedil
po svojom nebohom otcovi Fedorovi, okam�ite zavolal VB � Ve-
rejnú Bezpečnosť (políciu). Av�ak, keď pri�li príslu�níci, votrelec
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tvrdil, �e on tam býva atď. Spor sa začal nebezpečne preťahovať a
hrozilo, �e len čo sa do toho zatiahnu orgány bytovej správy, budú,
ako bolo u� vy��ie spomínané, v jednom byte nakoniec bývať dve
cudzie rodiny naraz. Andrej Timkovič vedený duchom spravodli-
vosti, ihneď potom, keď ich votrelec konečne vpustil aj s políciou
dnu, prehlásil, �e v tej a tej skrini, v tom a tom �uflíku pod papie-
rom mal ulo�ených devätnásť tisíc korún. Samozrejme, �e peniaze
tam po vlámaní sa cudzieho man�elského páru do bytu u� neboli,
teda zmizli� To urobilo radikálny zvrat v situácii. Ne�lo u� len o jed-
noduché nedorozumenie ohľadom výmerov na byt, ale o vlámanie
sa s lúpe�ou.

Andrej a votrelec boli odvedení na policajnú stanicu, aby sa
spísala zápisnica. Vtedy sa získal drahocenný čas, kedy Gizela
spolu so svojim bratom o. �tefanom (Pi�tom) Havril(l)om pomaly,
pomaly s veľkou námahou vytlačili kus po kuse nábytok votrelcov
na vonkaj�iu chodbu a poukladali ho vedľa steny. Dvere bytu u-
zamkli novým zámkom. Keď sa po niekoľkých hodinách Andrej aj
s votrelcom vrátili z polície, v byte u� bol len nábytok Timkovi-
čovcov, a tak votrelcovi, ktorému hrozilo vy�etrovanie a súd za krá-
de�, neostávalo nič iné, len odísť tam, odkiaľ pri�iel. Samozrejme,
�e Andrej Timkovič vec u� ďalej nepodával na �iaden súd, veď v sku-
točnosti �iadne peniaze nezmizli. Z dvoch ziel o. Andrej Timkovič
vybral men�ie zlo, preto�e tretia mo�nosť nebola.

Rok 1960 � krvilačné plo�tice na Sverdlovovej ul. č. 60
Ale beda! Len čo si ako-tak vydýchli a ďakovali Bohu za o-

chranu a man�elka Gizela stlala postele na spanie, v�imla si,
�e po stene lezie akýsi chrobáčik. Zavolala man�ela a� hrô-

za!! Bola to plo�tica posteľná (cimex lectularius). Byt bol
toti� plný plo�tíc, ktoré sa �ivia ľudskou krvou, pijúc ju

svojim obetiam hlavne počas nočného spánku. Likvidovať
sa nedajú, lebo sa cez deň ukrývajú a kladú vajíčka vo v�eli-
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jakých �kárach v nábytku, v stenách, dokonca i v rúrkach elek-
trického vedenia, či v dutinách pod kachličkami� Hrozilo, �e sa
napchajú i do čerstvo dovezeného nábytku mladej rodiny a táto sa
u� nikdy tejto pliagy nezbaví.

Vtedy Andrej e�te pred západom slnka utekal do obchodu skôr
ako ho zatvoria a kúpil za 100 korún dymogam. Jednalo sa o ohrom-
né mno�stvo, lebo jedno balenie bolo veľmi lacné. Dymogamové
tablety boli horľavé. Zapálením uvolňovali dym obsahujúci DDT
prá�ok usmrcujúci v�etok hmyz. Po zapálení dymogamovej «nálo-
�e» Andrej i jeho man�elka s tromi deťmi odi�li spať k tesťovcom
na �riedlovú ulicu, av�ak e�te predtým dômyselne poprikrývali v�e-
tok nábytok novinovým papierom. Na druhý deň sa im naskytol stra�-
ný pohľad: ohromné mno�stvá od pol do jedného centimetra veľ-
kých potvoriek� Mnohé z nich e�te hýbali no�kami�! A to v�a-
de po podlahe i na predmetoch a nábytku poprikrývanom novina-
mi. Omámený a usmrtený hmyz v noci popadal zo stien a z plafó-
nu. V�etok nábytok bol e�te stále v strede miestnosti, tam, kde ho
pri sťahovaní zlo�ili.

Po tejto úspe�nej akcii "prvej pomoci" Andrej oznámil na bytový
odbor mestského národného výboru výskyt plo�tíc. Bol to zjav v po-
vojnovej dobe nezriedkavý. O niekoľko hodín nastúpilo vojsko pro-
tichemickej obrany a v�etkých nájomníkov domu evakuovali, ok-
ná a dvere utesnili, a v plynových maskách ničili plo�tice kyano-
vodíkom, čo je jeden z najprud�ích bojových jedovatých plynov.

Konečne na Gottwaldovej ulici č. 11
Krvilačné plo�tice v novopridelenom byte na Sverdlovovej ulici

č. 60 v Ko�iciach spôsobili, �e sa tam Timkovičovci prakticky nikdy
skutočne nenasťahovali a nezačali tam ani bývať. Konečne, asi dva
mesiace po «incidente» s plo�ticami a votreleckým neznámym man-
�elským párom sa im podarilo ďal�ou komplikovanou výmenou by-
tov dostať sa do vlastného domu na Gottwaldovej ulici č. 11, av�ak
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len do drevených podkrovných priestorov manzartky, ktorá bola a aj
dodnes je v zime neobývateľná (nemá toti� nijakú tepelnú izoláciu).
Nájomník �tefan S. (so sedemčlennou rodinou) odtiaľ odi�iel a pre-
sťahoval sa na Sverdlovovú ul. č. 60. Do tejto dvojizbovej manzart-
ky, kde v zime bolo zima a v lete nepredstaviteľne horúco, sa nasťa-
hovali priamo od tesťovcov zo �riedlovej ulice č. 16 (Ko�ice) Tim-
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Rodinný dom na Gottwaldovej č. 11 v Ko�iciach, v ktorom o. Andrej Timkovič
pre�il posledných 27 rokov svojho �ivota. Dnes v koryte bývalého Mlynského

náhona pred domom vedie �tvorprúdová cesta pre autá. Fádne betónové steny
�tvorprúdovky v roku 2006 akýsi architekt dal ozdobiť kresbou modrých vľn�



kovičovci. Tak konečne boli vo svojom vlastnom dome. V tomto do-
me pre�il o. Andrej Timkovič svojich posledných 27 rokov �ivota.

V byte na prízemí Gottwaldovej č. 11, ktorý patril Gizele, bý-
val ako nájomník bývalý gréckokatolícky farár Jozef Ha�čák. Na pr-
vom poschodí, ako bolo u� vy��ie spomenuté, bývala u� Mária Buj-
ňáková ako majiteľka svojej časti a manzartku obsadil o. Andrej
Timkovič s rodinou.

Na bývanie v manzartke si u� hmlisto začína pamätať aj vtedy
najmlad�í z troch detí, trojročný Andrej (autor tejto knihy) � do-
mácky nazývaný Lulo. Celkom jasne si pamätá kapra vo vani pred
sviatkami Ro�destva Hospoda na�eho Isusa Christa. Ďalej si pa-
mätá udalosť, keď mu otec dával ochutnať penu-�upku z prevarené-

ho mlieka a on, ako trojročné dieťa, sa prudko
odtiahol (odvtedy nemá rád �upku z mlieka),
a� spadol do zadu z postele a udrel si hlavu o ra-
diátor. Prestra�ený otec s ním utekal na poho-
tovosť, kde chirurg mal prácu � niekoľko ste-
hov na za�itie tr�nej rany na hlave. Takéto zá-
�itky sa zrejme pamätajú a� do smrti.

Rok 1961 � druhá maturita Andreja
na zdravotnej �kole
Za týchto dramatických udalostí sa o. An-
drej Timkovič opäť vzdelával. Cez deň cho-
dil do práce a robil prácu nekvalifikovaného
pomocníka sanitára a po nociach sa učil. V prá-
ci bol v�ak tak obľúbený a vá�ený, �e e�te
pred ukončením (zdravotnej) maturity pred-
nosta kliniky a riaditeľ KÚNZ-u ho neraz po-
verovali zastupovať Jána Le�a (tajného jezu-
itského kňaza) � vedúceho o�etrovateľa na odde-
lení.
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Andrej usilovne �tudoval, a� externe urobil druhú strednú �ko-
lu, tentoraz zdravotnú s maturitou. Večerne �tudoval na Strednej
zdravotníckej �kole nadstavbovej v Ko�iciach od 1. septembra 1959
do 31. septembra 1961. Druhýkrát vo svojom �ivote maturoval 30.
septembra 1961. Vtedy u� bývali na Gottwaldovej ulici č. 11 v man-
zartke tesne pod strechou.

Pokračoval v práci na ko�ickej záchytke pre liečbu alkoholi-
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V roku 1961 o. Andrej Timkovič úspe�ne externe ukončil Strednú zdravotnícku
�kolu v Ko�iciach maturitou v odbore «zdravotných sestier» (str. 247-248)�
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Zadná strana maturitného vysvedčenia o. Andreja Timkoviča� (pozri aj str. 247)



kov. Policajti vozili výtr�níkov-opilcov na záchytku� Na záchyt-
ke ich nezriedka priväzovali ko�enými remeňmi k posteliam, posky-
tovali im zdravotnícku starostlivosť, a keď vytriezveli, triezvi opú�ťali
záchytku. Od 25. októbra 1961 dostal kvalifikovanej�ie miesto
staničného o�etrovateľa na Záchytke na Psychiatrickej klinike Fa-
kultnej nemocnice v Ko�iciach. Po nejakom čase sa tam stal do-
konca vedúcim o�etrovateľom oddelenia.

Dnes sa v budove bývalej Psychiatrie nachádza V�eobecná zdravotná poisťovňa.
Záchytná stanica bola osobitne, v zadnej prízemnej budove situovanej v záhrade.

Práca bola psychicky náročná a fyzicky nie ťa�ká, ale nebezpečná. Jedného
dňa (15. 7. 1965) mu ktorýsi opilý výtr�ník-pacient rozbil kolenom tvár. Oko a jeho
okolie mal zčerneté �esť tý�dňov počas nepretr�itej práceneschopnosti (PNS). Od to-
ho času boli v�etky postele na záchytke povinne opatrené pevnými ko�enými remeň-
mi, ktorými spútavali agresívnych opitých klientov tesne potom, ako ich na záchytku
priviezli príslu�níci tzv. Verejnej Bezpečnosti (VB � policajti).

Kolegovia v práci mali Timkoviča veľmi radi. Vzdávali mu úc-
tu aj lekári, a to nielen ako dobrému spolupracovníkovi, ale i ako
gréckokatolíckemu kňazovi, lebo sa skôr-neskôr začalo po�u�ká-
vať, ba stalo sa i verejným tajomstvom, �e je gréckokatolíckym
svja�čenikom. Ľudia, hlavne ne�ťastné man�elky opilcov, sa k ne-
mu chodili radiť pred vá�nymi �ivotnými rozhodnutiami. Dvere na je-
ho pracovisku boli pre ka�dého otvorené. Náv�tevy prijímal v kto-
rúkoľvek hodinu, čím sa vytvárala, upevňovala a rozvíjala neopako-
vateľná a nezabudnuteľná charizma, obklopujúca tohto obľúbeného,
mimoriadne ľudského duchovného vodcu.

Tak sa oddelenie Protialkoholickej záchytnej stanice v Ko�iciach
začalo krok za krokom meniť na malú neoficiálnu farnosť s problema-
tickými vrstvami obyvateľstva (pijakmi a ich rodinami). A to o to
viac, �e ako vedúci o�etrovateľ-pracovník na záchytke o. Andrej Tim-
kovič zamestnal aj iných gréckokatolíckych kňazov, ako napr. o. An-
dreja �kovieru (1914), o. �tefana Havrilu (Havrillu) (1922-1989, svoj-
ho �vagra), popri tam u� pracujúcom tajnom jezuitovi o. Jánovi
Le�ovi (1924).
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Andrej Timkovič ako staničný o�etrovateľ protialkoholickej záchytky KÚNZ
v «dobrovoľne-povinnom» prvomájovom sprievode v Ko�iciach na Leninovej

ulici spolu so spolupracovníkmi (�esťdesiate roky 20. storočia).



Rok 1962 � po dlhých rokoch čakania konečne vo svojom byte
V októbri 1962 sa s pomocou Bo�ou podarilo nájsť uspokoju-

júci byt aj nájomníkovi Ha�čákovi z prízemia, ktorý trpel nespa-
vosťou. Jeho hlavnými argumentami na odmietanie ponúkaných
bytov bol toti� údajný vonkaj�í hluk, pre ktorý vraj nemohol spať.
Odsťahoval sa na Rooseweltovu ul. č. 7.

7. novembra 1962 dostali �tyri ko�ické rodiny z bytového od-
boru dovolenie na uskutočnenie (do 15 dní) komplikovanej byto-
vej �tvorvýmeny:
� Milan Ga�par z Rooseweltovej ul. č. 7 v Ko�iciach sa presťaho-
val do bytu Ladislava Szaba na Dukelských hrdinov 35/IV. posch.;
� Ladislav Szabó s rod. opustil svoj byt na Dukelských hrdinov a na-
sťahoval sa do manzartky na Gottwaldovej ul. č. 11;
� o. Andrej Timkovič s rodinou sa presťahoval z manzartky na prí-
zemie domu na Gottwaldovej ul. č. 11;
� o. Jozef Ha�čák odi�iel bývať na Rooseweltovu ul. č. 7.

Takto sa o. Andrejovi Timkovičovi s rodinou po mnohých pe-
ripetiách podarilo dostať do svojho vlastného bytu na prízemí ro-
dinného domu na Gottwaldovej ulici č. 11 v Ko�iciach. Bolo to v�ak
za cenu, �e pri poslednej výmene bytov sa do manzartky nasťa-
hoval nový nájomník Ladislav Szabó, skromný človek maďarskej
národnosti s man�elkou a troma deťmi. Na starom mieste Szabóvi
susedia bili deti, a preto z neho utekal. Timkovič Szabóvi sľúbil,
�e dokiaľ on bude spoluvlastníkom domu, a teda i manzartky, bude
tam Szabó bývať zadarmo v podnájme a� do smrti.

�tyria �tudenti-podnájomníci v byte
Je len samozrejmé, �e i ten byt na prízemí bolo treba opraviť a fi-

nancií nebolo odkiaľ vziať. Andrej pracoval najprv ako človek bez a-
kejkoľvek kvalifikácie za 700 korún mesačne čistého (po zdanení a od-
vodoch; 950 korún hrubého), neskôr po roku 1961 ako zdravotník-
o�etrovateľ s maturitou (v roku 1966 mal hrubý mesačný príjem
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1450,- Kčs). Peňazí bolo málo, plat úbohý a ka�dá výmena bytov
bola spojená nielen s opravami, úplatkami pre skorumpovaný socia-
listický personál národných výborov, ale aj s odstupným pre toho-
ktorého nájomníka.

Preto sa Andrej rozhodol vyu�iť skutočnosť, �e byt na prízemí má
dva samostatné vchody. Z bývalého vchodu pre pacientov a bývalej
čakárne urobil izbu pre �tudentov (dostala preto meno «chlapčen-
ská»). Túto časť prenajal pre �tyroch �tudentov na obdobie �kolského
roka. Takto vznikol príjem 4x100=400 Kčs mesačne� Bol to veľmi
cenný príspevok v porovnaní k 950 Kčs hrubého mesačného platu!
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Zľava do prava: brat Ivan F. Timkovič (1921-2006), jeho man�elka Hanna Va-
silivna, rod. Isevič (1924-1995), neter Hafija Ivanivna Timkovič (dnes Iľja�evič)

(1951), neter Marija Ivanivna Timkovič (dnes Derbaľ) (1947), o. Andrej F. Tim-
kovič (1919-1987), neter Hanna Ivanivna Timkovič (dnes Matola) (1949), �vagor
Andrij Michajlovič Birkovič (1927), sestra Eva Fedorivna Timkovič (Bruncvik)
(1932), �vagor Ivan Michajlovič Bruncvik (1935), �vagor Vasiľ Fedorovič Iva�-

ko (1928) v Lazoch na Zakarpatskej Ukrajine (bývalej Podkarpatskej Rusi).



Ekonomické výlety do Sovietskeho zväzu a Maďarska
Takýto stav trval po mnoho rokov, kým rodina nesplatila v�et-

ky dl�oby. Okrem toho si rodina pomáhala «obchodovaním» v ma-
lom, �e ka�doročne sa podnikali obojstranné výlety do Sovietske-
ho zväzu do rodiska Andreja do Lazov pri Volovci, kde sa viezli u�
spomínané nedostatkové červené «chustočky» s čo najväč�ou, dobre
viditeľnou ru�ou� a umelé «olympijky» (blúzky z plastickej lát-
ky) a odtiaľ sa dová�ali lacné potraviny i «sovetskaja» elektronika
(elektrické za�igaľky na plyn, ohrievače vody, tranzistory). Na jed-
nej ceste sa mohlo previesť len jedno tranzistorové rádio, a aj to sa
muselo skryť, ináč by platili vysoké clo a u� by sa to nevyplatilo.
Podobné ekonomické výlety sa poriadali i do Maďarska, odkiaľ sa
dová�ala klobása, saláma a čokoláda (pre deti) a tak si rodina eko-
nomicky pomáhala, ako mohla� � podľa starého porekadla «bab-
ka k babce, budú kapce».

Tajuplná izba po �tyroch podnájomníkoch
Izba zvaná «chlapčenská» bola pre deti Andreja Timkoviča

veľmi vzácna, veď tam nemohli vstupovať, okrem príle�itosti, z ča-
su na čas, keď otec alebo matka Gizela �li vizitovať �tudentov-pod-
nájomníkov. Preto bolo pre deti absolútnou vzácnosťou, keď cez
letné prázdniny, v čase, keď �tudenti odi�li domov, rodina Timko-
vičovcov mohla u�ívať i túto izbu. V�etky tri deti tam chceli spať
na poschodových vojenských �elezných posteliach. E�tebákom (taj-
nej polícii �tB), ktorí ani vtedy nespú�ťali kňazskú rodinu Timkovi-
čovcov z očí, aj to bolo tŕňom v očiach. Ale o tom pozri ďalej�

Rok 1964 � narodenie sa �tvrtého dieťaťa, Vladimíra
Bolo leto, 19. júla 1964, tri deti spali v chlapčenskej. Ráno ich

zobudil otec so �iariacimi očami a so �irokým úsmevom na tvári.
Slávnostne oznamoval, či vlastne a� spieval:
� Narodil sa vám bratček Vladimír. Dostal meno po veľkom slo-
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vanskom knie�ati sv. Vladimírovi, ktorý pokrstil Rus. Aj on bude
taký veľký ako Vladimír Veliký.

Andrej mal vtedy 45 a Gizela 37 rokov. Doma bola slávnostná
nálada. Deti zrazu zabudli na niekoľkodňovú samotu bez mamky,
ktorá bola v pôrodnici. V ten deň deti dokonca zabudli aj na raka,
ktorého mali v kúpelni vo vode vo veľkom hrnci na vyváranie kom-
pótov� Raka niekoľko dní predtým chytil najstar�í Jozef (vtedy
mal 13 rokov) v Mlynskom náhone rieky Hornád, ktorý tiekol pár
metrov popred rodný dom uprostred Gottwaldovej ulice (dnes je
tam �tvorprúdová prvotriedna cesta s nadjazdmi).

Hneď po raňajkách, ktoré v�etci jedli chvatne vo veľkom oča-
kávaní, otec poobliekal najmlad�ieho Andreja, ostatné deti sa u�
poobliekali samé a i�li sa pozrieť do ko�ickej pôrodnice na Moyze-
sovej ulici na to malé čudo.

Samozrejme, �e do pôrodnice takúto hlučnú náv�tevu ani nev-
pustili. Otec to vyrie�il naozaj geniálne. V�etci čakali pred pôrod-
nicou v parku a matka Gizela ukázala v okne na poschodí malé
dieťatko zababu�ené v bielych perinkách. Samozrejme, �e deti i
keď si mali oči vyočiť, cez zatvorené okno máločo videli. Preto na-
stalo veľké sklamanie. O niekoľko dní neskôr, keď mama pri�la s no-
vorodencom Vladimírom domov, vysvetlila deťom, �e sa bála, aby
jej drahocenný poklad nevypadol z rúk, a preto neotvorila v pôrod-
nici vonkaj�ie okno.

Narodenie �tvrtého dieťaťa Vladimíra v�ak spôsobilo, �e sa je-
ho matke úplne uvolnila maternica (po�kodená u� v roku 1954 no-
sením 5-kilogramového dievčatka-Mariky), ktorá jej potom samo-
voľne hocikedy klesala a znepríjemňovala jej �ivot po mnoho ro-
kov. Zaka�dým v�ak vzdávala Bohu vďaku a keď jej �spadla ma-
ternica�, ihneď si musela ľahnúť horeznačky na posteľ a pod zadok
si podlo�iť maličký hokerlik. Po pár minutách takéhoto le�ania sa
jej maternica vrátila späť do správnej polohy.

Napriek v�etkému neprestajne ďakovala Bohu za zdravé, v po-
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radí u� �tvrté dieťa. Pri takýchto príle�itostiach sa jej v mysli ob-
čas vybavila nemocničná ambulancia, v ktorej jej lekár po otehot-
není viackrát navrhoval, aby nechala usmrtiť svoje dieťa. Gyneko-
lógovia jej toti� predpovedali veľmi ťa�ký pôrod, ba reálnu mo�-
nosť, �e ho ani nemusí pre�iť. Mnohokrát jej navrhovali ako jedinú
mo�nú alternatívu predčasné odobratie dieťaťa. Vtedy zaka�dým
odmietavo krútila hlavou a hovorila:
� I kedz ja umrem, dzecko budze �ic!

A keď jej argumentovali, �e mô�u zomrieť obaja, tak odvetila:
� Ta umreme obidvome�

Pri pôrode asistoval MUDr. �tefan Herkeľ, ktorý patril medzi
tých, čo boli proti potratu. Krátko potom sám zomrel a zhodou o-
kolností bol pochovaný na Ko�ickom verejnom cintoríne neďaleko
hrobu deda Juraja Havrilu (D�urbalu). Preto v�dy, keď matka Gi-
zela s deťmi nav�tevovala hrob svojho otca D�urbalu a neskôr aj
matky Aňuky-Gizely, v�dy sa zastavili aj pri hrobe MUDr. �tefana
Herkeľa a sa pomodlili krátku modlitbu plnú povďačnosti za jeho
du�u. Mama pri tejto príle�itosti v�dy pripomínala deťom, hlavne
najmlad�ím Andrejovi a Vladimírovi, �e to bol práve Herkeľ, kto-

rý im obom pomohol sa narodiť.

Po roku 1964 � hladové dni v rodine
Timkovičovcov

E�te i po roku 1964, keď Vladimír u� bol na sve-
te, bola ekonomická situácia v rodine Timkoviča e�te stále taká �a-
lostná, �e ako spomína syn Andrej, boli dni, keď ráno nemali čo
jesť. Na raňajky museli vtedy vyhladnutí čakať, a� kým otec An-
drej nesadol na bicykel a nei�iel na psychiatriu, kde mu rehoľné
sestričky (dve zostali v civile, a preto ich komunisti nezavreli do "kon-
centračných táborov") dali pár kúskov chleba, alebo rohlíkov so sla-
denou čiernou kávou-meltou, za predpokladu, �e to zvý�ilo na oddelení
po pacientoch. A takéto raňajky vtedy boli veľmi, veľmi chutné.
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Gréckokatolícky kňaz Andrej Timkovič so svojou rodinou v parku v Ko�iciach
v roku 1966. Zľava sedia: Gizela s Vladimírom, Andrej (otec), Andrej (syn);

vzadu stoja: Jozef a Marie.



Andrej Timkovič � dobrý otec s pevnou a rozhodnou rukou,
ktorá vedela nielen hladiť�

Keď rodina Timkovičova u� �ila v Ko�iciach na Gottwaldovej
ulici č. 11, pred ich domom, v necelej vzdialenosti asi desiatich met-
rov tiekol Mlynský náhon Hornádu s vodou hlbokou od jedného
do dvoch metrov. Zo strany domu, v ktorom Timkovičovci, Bujňá-
kovci a Szaboovci �ili, brehy Mlynského náhonu boli strmé a na nie-
ktorých miestach v dezolátnom stave. Pôvodne boli spevnené du-
bovými doskami zvislo upevnenými nad sebou a na vrchu so �elez-
ným zábradlím, aby do náhonu nepopadali deti. Niektoré z týchto do-
sák sa zubom času uvolnili, a napriek tomu, �e zábradlie ostalo, nepl-
nilo na viacerých miestach svoj ochranný účel, lebo breh sa na mno-
hých miestach e�te pred zábradlím prudko zosúval do rieči�ťa. Ak by
sa po�mykol aj dospelý človek, mal by problémy dostať sa z vody
mlynského náhona von.

Keď najmlad�í syn Vladimír mal sotva dva roky, rodičia mu
bránili i zakazovali samotnému ísť von z dvora rodinného domu v o-
bave, aby sa neutopil v rieke. Bol v�ak veľmi maličký, a teda �iad-
nym zákazom nerozumel a nebezpečenstvo nechápal. Raz sa Vladi-
mírovi cez pootvorenú bránku (ináč bola stále uzamknutá) podarilo
újsť z dvora.

Bol nádherný jarný deň. Orgován na dvore kvitol a napľňal ce-
lé okolie okúzľujúcou vôňou mladosti, na stromoch spievali droz-
dy. Človeku sa zrak a sluch takmer nebadane otvorili dokorán a ne-
chali viať vánok jari rovno do du�e. Jeho otec Andrej bol práve na dvo-
re a kričal na drobčeka, aby sa vrátil. Vladimír (Vlaďo) nič nepo-
čul a ani nechcel počuť, ale zacítiac zrazu voľnosť, s radostným výs-
kotom začal utekať preč od dvora pozdľ� brehu Mlynského náhona
rieky Hornád�

Jeho otec vybehol za ním, av�ak Vladimír bol u� v tesnej blíz-
kosti jedného z miest, kde sa breh samovoľne prudko zosúval do vo-
dy� Na zlomok sekundy nastala bezvýchodisková situácia. Roz-
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Gréckokatolícky kňaz Andrej Timkovič so svojim «Broučkom» � najmlad�ím
synom Vladimírom na dvore v roku 1965. V pozadí kočík, v ktorom pre�ili svoje

detstvo skoro v�etky �tyri deti Andreja Timkoviča.



behnúť sa k dieťaťu znamenalo nahnať ho priamo k rieke, lebo ono
si myslelo, �e je to naháňačka zo zábavy� Nerozbehnúť sa zna-
menalo, �e v nasledujúcich okamihoch aj tak dieťa samovoľne padne
do mútnej vody. Otec so zatajeným dychom v�ak vyu�il moment,
kedy drobulinký nezbedník, pripravený stále na útek, spustil z neho
zrak a zodvihol kamienok, aby ho, ako to deti zvyknú robievať, hodil
do vody. Predsa sa podarilo! Otec niekoľkými skokmi, za ktoré by sa
nemusel hanbiť ani �portovec na nejakej olympiáde, priskočil k blon-
ďavému dieťaťu, schmatol ho do oboch rúk�, a nasledoval exem-
plárny výprask. Prehol ho cez ruku a po holom bacuľatom zadočku
napliaskal hneď na mieste� Bolo to z veľkej lásky a z e�te väč�ie-
ho strachu o �ivot najmlad�ieho potomka. Ozval sa hrozitánsky
plač, sprevádzaný ústnymi poučeniami a výčitkami prestra�eného
otca. To sa u� v�ak pomaličky-pomaly, zadychčaný otec aj so svo-
jim synáčkom, dr�iac sa za ruky, vracali domov. Po lícach Vladimíra
sa gúľali vodopády krokodílych sľz. Pamätá si to dodnes.

O pár minút nato o. Andrej Timkovič zavolal von na dvor «dvor-
ného-rodinného fotografa» najstar�ieho syna Jo�a (1951). Uvedo-
mil si toti�, �e sa jeho najmlad�í syn mohol práve utopiť v Mlyn-
skom náhone, a u� by ho nebolo. A nemali by z neho na pamiatku
nijakú poriadnu fotku. Vtedy otec povedal e�te stále plačúcemu
Broučkovi � tak ho volal, keď sa s ním mazlil («brouček» je český
výraz znamenajúci v slovenčine chrobáčik):
� Prestaň revať, lebo nás fotia�

Malého Vladimíra v�ak fotografovanie vôbec nezaujímalo a pla-
kal ďalej� Tak ho zachytila i fotografia na strane 258. Pri tejto prí-
le�itosti boli urobené aj iné fotografie s plačúcim Vladimírom (1964),
ktoré si na�li pevné miesto v rodinnom archíve fotografií.

Vladimír sa potom o pár hodín nato ob�mietal, ako to len malé deti
vedia, okolo svojho otca. So strachom sa skúmavo pozeral do jeho
tváre. Veď ho Apika (tak ho deti volali) nikdy nebil. Čo sa to teraz
vlastne stalo? Vírilo v maličkej blonďavej hlávke chlapčeka. Otec
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sa chcel naďalej tváriť prísne, no nedarilo sa mu to, cez zdanlivo
skamenelú tvár prebleskol úsmev� Vladimír v�ak pochopil: s ot-
com treba narábať vá�ne, jeho slová pozorne počúvať�

Bolo to prvý i poslednýkrát v �ivote, keď o. Andrej zbil svojho
syna Vladimíra. A bolo to účinné � u� nikdy sám neutekal k ne-
bezpečnej vode a stačilo, aby mu otec niečo zvý�eným hlasom po-
vedal, hneď ho upočúvol.

Andrej mal v svojej rodine pred svojimi deťmi veľkú spontán-
nu prirodzenú autoritu. Obyčajne sa nemie�al priamo do maminej
výchovy detí, a keď mama na deti kričala, či sa s nimi �vadila�,
ako to v ka�dej normálnej domácnosti pri výchove ratolestí bý-
va�, on sa tváril, �e to nepočuje. Keď v�ak matku deti i napriek
viacnásobným upozorneniam neposlúchli, stačilo, aby otec na nich
len prísnej�ie pohliadol, alebo im pohrozil a deti u� plnili príkaz.
Otec toti� v�dy dodr�al svoje slovo!

Rok 1967 � �bomba� so slzotvorným plynom a panika vo vlaku
Najstar�í syn, Jo�o-Jozef (1951), bol v tom čase u� v druhom ročníku SV�

(Stredná v�eobecnovzdelávacia �kola v Ko�iciach, Kováčska č. 28) a bol okrem
iného i najlep�ím chemikom na �kole (maturoval z chémie na výbornú). Milo-
val chémiu a v�etko, čo s ňou súviselo, teda výbuchy, explózie, výrobu a odpa-
ľovanie rakiet� Doma, v kuchyni mal v skrini vlastné chemické laboratórium,
čo samozrejme nará�alo na večné protesty a nesúhlas zo strany jeho ustráchanej
mamy.

Istého dňa i�la celá ich �kola na koncoročný, celodňový výlet. Cestovali
vlakom. Skupina mladých roztopa�ných obdivovateľov chémie sedela vo vlast-
nom kupé. Zrazu jeden z nich vytiahol fľa�tičku s kvapalinou, ktorá sa po odpa-
rení menila na slzotvorný plyn.

Ako to u� v takých prípadoch býva, stalo sa, čo vôbec nechceli: v nevinnej
�tudentskej zábave rozliali časť obsahu fľa�tičky na kabát jedného z nich�
Rýchloprchavá tekutina sa začala ihneď odparovať a meniť na slzotvorný plyn. Kto-
rýsi z mládencov (Emil Kuchár � druhý najlep�í chemik na �kole) duchaprítomne
otvoril okno a vystrčil kabát von z okna kupé zacviknúc ho medzi okno a rám�
My�lienka bola dobrá, ale bočný fyzikálny efekt negatívny � otvorenie okna spô-
sobilo prievan, tak�e slzotvorný plyn z ich kupé prenikol do celého vagóna ČSD.
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Vo vagóne nastala panika a v�etci cestujúci bez rozdielu veku začali plakať. Ľu-
dia spolu so �tudentami vybiehali zo svojich kupé v domnení, �e na chodbe nájdu
čerstvej�í vzduch, ale práve naopak � tam bola koncentrácia najväč�ia. Nastal
dokonalý chaos, nikto nič nechápal a ka�dý sa kdesi ponáhľal a tlačil, lebo si
myslel, �e tam bude lep�ie a tam prestanú jeho oči slziť�

Po akom-takom stabilizovaní a upokojení situácie nastalo veľké vy�etrova-
nie. A e�te hor�ie bolo jeho pokračovanie v �kole� V�etci účastníci z �chemic-
kého� kupé boli predvolaní pred riaditeľa �koly� Hrozili dvojky, či trojky z cho-
vania� Av�ak po niekoľkých tý�dňoch vychladli hlavy aj profesorom aj riadi-
teľovi a nikomu sa nič nestalo. �iadne dvojky z chovania neboli, len veselá spo-
mienka na celý zvy�ný �ivot. Riaditeľ �koly spolu s celým profesorským zbo-
rom toti� predsa len uznali, �e najväč�í �previnilci� vyhrali tesne predtým kraj-
ské kolo chemickej olympiády a mimoriadne dobre reprezentovali �kolu. Preto
im nakoniec «slzotovornú bombu» spontánne a jednomyseľne odpustili.

Odpaľovanie rakiet «do vesmíru»�
V rodine Timkovičovcov bolo teda veselo � �iadna nuda. Počas �kolské-

ho roka, ale hlavne počas prázdnin, pravidelne ka�dý tý�deň letela k ob-
lohe z dvora rodinného domu Timkovičovcov vlastnoručne vyrobená
raketka a v�etky deti (a nielen deti) z ulice sa chodili na jej odpálenie
pozerať z diaľky. Kon�truktérom raketiek bol najstar�í u� spomínaný
syn Jo�o. Niektoré raketky mali dokonca i �tartovaciu rampu (zvislá

kovová tyč) a diaľkovo ovládané odpaľovanie napojené na ba-
terku� v�etko domáckej výroby�
Na tomto mieste je potrebné podotknúť, �e Jozef Timkovič

(1951), ako najstar�í zo �tyroch detí, bol tie� vá�nivým foto-
grafom. Fotografie si vyvolával a zväč�oval sám doma. Väč-

�ina rodinných fotografií (uverejnených aj v tejto knihe) po roku 1966 vznikla
práve vďaka nemu.
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U� v apríli 1968 o. Andrej Timkovič zorganizoval podpisovú akciu za obnovenie
gréckokatolíckej Cirkvi v Jasenove. Táto �iadosť mala spolu �tyri strany podpi-

sových hárkov, spolu 238 podpisov. Tu je uverejnený prvý podpisový hárok.
Pozri str. 264.



 

15. Obnova gréckokatolíckej Cirkvi
a úzka spolupráca so svätým episkopom

Vasiľom Hopkom (1968)
Rok 1968 � obnova gréckokatolíckej Cirkvi, návrat na faru
do Jasenova (Jesenova) (1968-1971)

 

Po roku 1968 sa situácia v rodine výrazne zlep�ila, a to nielen
zvý�ením platu Andreja, keď tento u� bol vedúcim oddelenia Záchyt-
nej protialkoholickej stanice, Psychiatrickej kliniky v Ko�iciach, ale
mohol sa i vrátiť na faru po obnovení gréckokatolíckej Cirkvi. Na faru
v Jasenove nastúpil u� 1. júna 1968, i keď oficiálne a� od 1. augus-
ta 1968.

Za správcu farnosti Jasenov ho menoval Akčný výbor v Ko�i-
ciach: o. ThDr. Ján Murín
(1913-1990) a o. ThDr. �tefan
Ujhelyi (1912-1994) � dekré-
tom pod č. 117/68 zo dňa 24.
7. 1968. Andrej mal vtedy 49
rokov. Teda ako 31-ročný bol
násilne vytrhnutý z pastorácie
a po osemnásťročnej nedobro-
voľnej prestávke sa znova, u�
ako vyznávač viery, vrátil ku
svojej verejnej kňazskej činnosti
(samozrejme, ak nepočítame
jeho tajnú pastoračnú činnosť:
príle�itostné krstenie a sobá�e-
nie po bytoch a plevniach).
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o. Andrej Timkovič (1919-1987)
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Zápisnica zo vzniku Akčného výboru v Jasenove z 1. júna 1968
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Obnova gréckokatolíckej Cirkvi a spolupráca s episkopom V. Hopkom (1968)

Zápisnice Akčného výboru v Ruskovciach z 1. júna 1968 (str. 266-267)
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Gréckokatolícky duchovný o. Andrej Timkovič oznamuje 10. júna 1968
Akčnému výboru v Ko�iciach, �e gréckokatolícka Cirkev v Jasenove s filiálkou

Ruskovce zahájila svoju činnosť 1. júna 1968.
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Zápisnica Akčného výboru z Vy�ných Remet z 15. júna 1968



270

Gréckokatolícky duchovný o. Andrej Timkovič oznamuje 17. júna 1968 Akčné-
mu výboru v Ko�iciach, �e gréckokatolícka Cirkev vo Vy�nej Rybnici zahájila

svoju činnosť 15. júna 1968. Vy�né Remety zahájili svoju činnosť 23. júna 1968.
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Akčný výbor v Ko�iciach (Murín, Ujhelyi) menuje o. A. Timkoviča
od 1. augusta 1968 za správcu fary do Jasenova
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Akčný výbor v Ko�iciach (Murín, Ujhelyi) menuje o. Andreja Timkoviča
od 4. augusta 1968 za administrátora fary do Vy�nej Rybnice
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Obnova gréckokatolíckej Cirkvi a spolupráca s episkopom V. Hopkom (1968)

Svja�čenik Andrej Timkovič upozorňuje Akčný výbor v Ko�iciach (Murín, Ujhelyi)

 

na ne�tandardnosť ich postupu, keď ho menovali na farnosť bez akejkoľvek kon-
zultácie s ním. Pochybnosť v ňom zbudilo i to, �e ignorovali vladyku Hopka.

Pozri dokument z pera vladyku Vasiľa Hopka z 27. augusta 1968 na strane 278.



Socializmus a násilná likvidácia gréckokatolíckej Cirkvi mu zblo-
kovali najaktívnej�ie roky jeho zrelého �ivota. Av�ak pre večnosť to
bolo najplodnej�ie a najzáslu�nej�ie obdobie.

V Jasenove v�ak fara nebola uspôsobilá na bývanie, preto mu-
sel z Ko�íc dochádzať autobusom a prespávať u veriacich. Päť dní
v tý�dni pracoval v Ko�iciach na záchytke a dva dni, po dopravení
sa autobusom, vysluhoval gréckokatolícku farnosť v Jasenove v o-
krese Michalovce. Farníci u� svojmu farárovi i jeho rodine nedali
zahynúť od hladu. Vtedy sa u� objavili na stole v rodine i makov-
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Gréckokatolícky svja�čenik Andrej Timkovič so svojími kurátormi v Ruskovciach



níky, vajcia, syry, slanina� Bola to odmena od Hospoda Boha,
lebo pracoval na fare úplne zadarmo, bez nároku na honorár, pre dob-
rú vec neváhal obetovať svoj čas, prostriedky i znalosti.

Po Pra�skej jari 1968 sa farnosti vracali gréckokatolíkom a
Akčný výbor v Ko�iciach (Biskupský úrad v Pre�ove naďalej dr�a-
li pravoslávni) �iadal v�etkých gréckokatolíckych kňazov, ktorí
pracovali vo výrobe, aby sa vrátili ka�dý na svoju farnosť, z ktorej
boli pri akcii «P» násilne v roku 1950 vzatí. Takto sa aj Andrej
vrátil do Jasenova a ľudia v mnohých prípadoch dezorientovaní
pravoslavizáciou počas 18 rokov neslobody, spoznali svojho staré-
ho kňaza a vrátili sa, komplet celá dedina, na starodávnu cyrilo-
metodejskú gréckokatolícku vieru.

V auguste 1968 v�ak v povetrí zahučali sovietske stíhačky � o-
kupácia, či «internacionálna pomoc» Pra�skej jari v Českosloven-
sku� A opäť neistota do budúcnosti gréckokatolíckej Cirkvi�

Svätý episkop Vasiľ Hopko (1904-1976) � sused Timkovičovcov
Pribli�ne v tom čase sa do bytu o. Juraja Bujňáka (1913-1999)

na poschodí domu na Gottwaldovej ulici č. 11 v Ko�iciach znova
nasťahoval na krat�í, či dlh�í dočasný pobyt aj vladyka Kyr Vasiľ
Hopko (1904-1976) po svojom návrate z vyhnanstva v Čechách.
Episkop Vasiľ Hopko bol krstným otcom najstar�ej dcéry o. Juraja
Bujňáka � Marice (1942-2004). Býval v tom čase v tom istom
dome ako Timkovičovci, s tým rozdielom, �e oni na prízemí a on
na prvom poschodí v byte o. Juraja Bujňáka (1913-1999). Episkop
Hopko �il u Bujňákovcov s prestávkami niekoľko mesiacov.

Ako neskôr spomínala Gizela Timkovičová (1927-2000): Hop-
ko chodieval ka�dý deň von na prechádzku. Vtedy mal nápadne
spustenú hlavu� Akoby ho tlačila obrovská ťarcha problémov
(pozri foto na str. 314). Sprievodcu mu robil o. Juraj Bujňák. Hop-
ka nav�tevovalo veľké mno�stvo ľudí. Veriaci priná�ali Hopkovi v kuf-
roch potraviny � mali ho veľmi radi.
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Druhá ponuka stať sa e�tebákom
Jedného dňa v roku 1968, pri�li e�tebáci za o. Andrejom Tim-

kovičom (u� druhýkrát v jeho �ivote, prvýkrát to bolo v roku 1950),
a �iadali ho, najprv priateľsky (ako to oni vedia) a potom i pod
hrozbami, aby s nimi spolupracoval. Jeho úlohou by malo byť, aby
hlásil �tátnej Bezpečnosti (�tB), kto chodí na náv�tevu k Hopkovi. 

Keď Andrej odmietol, poslali na neho kontrolu, či platí daň z príj-
mu za �tudentov-podnájomníkov. Nepochodili, lebo Andrej poznal
a plnil zákony. Doplatili nato len �tyria �tudenti, ktorí dostali po-
kutu po 20 Kčs, �e neboli prihlásení na prechodný pobyt. Andrej
okam�ite oznámil episkopovi Vasiľovi Hopkovi i svojmu �vagrovi
o. Jurajovi Bujňákovi, aby si dávali pozor, preto�e ich sleduje �tB,
a �e on dostal návrh od tajnej slu�by polície, teda e�tebákov, aby
na nich doná�al, fotil príchodzích cudzích náv�tevníkov za prípla-
tok 400 Kčs k platu (od roku 1966 mal o. Andrej Timkovič plat
1450 Kčs hrubého).

Vladyka Vasiľ Hopko bol systematicky otravovaný jedovatým
arzénom

Svätý1 vladyka Kyr Vasiľ Hopko bol teda e�te stále pod drob-
nohľadom nepriateľov Cirkvi. Neprestajne chorľavel a mal mnohé
zdravotné problémy. Ako sa neskôr po jeho smrti, počas beatifi-
kačného procesu zistilo, ktosi ho pomaličky-pomaly sporadicky o-
travoval arzénom! Jed bol primie�avaný pravdepodobne do jeho
potravy. Nikto u� nikdy na tomto svete neurčí, kto toto robil. Či sa
to dialo u� vo väzení, či neskôr� Pod vplyvom tohto jedu mával
aj depresie. Prítomnosť arzénu bola dokázaná pri exhumácii jeho
ostatkov v jeho vlasoch a kostiach.

Svätý episkop Vasiľ Hopko bol kňazmi-slovakizátormi
označený ako «�alený», a tak znemo�nený vo Vatikáne

Svätý vladyka Vasiľ Hopko bol episkopom, ktorý sám seba po-
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kladal za Rusína a hovoril v�dy po rusínsky. Po ťa�kom mučení vo vä-
zení mal i na slobode v určitých momentoch �ivota  psychické de-
presie. Stalo sa napríklad, �e episkopa hľadali, nikde ho nebolo, a na�-
li ho po niekoľkých hodinách ukrytého v pivnici, lebo si myslel, �e
je vo väzení a chcú ho podrobiť ďal�iemu výsluchu.

K depresiám, okrem vy��ie spomenutého arzénu, prípadne i-
ných jedov, ktoré mu ktosi pridával do jedla, mu napomáhalo i to,
�e tzv. Akčný výbor, ktorý vznikol v roku 1968 po obnove grécko-
katolíckej Cirkvi a mal sídlo v Ko�iciach, ho nechutne ignoroval a
zastretým spôsobom bojoval proti nemu (pozri uverejnený list vla-
dyku Hopka na strane 278). Na príčine bolo to, �e na čele tzv. Akčné-
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Zľava: bazilián o. Izidor Patrylo, pápe� Pavol VI., svätý vladyka Vasiľ Hopko
a o. Juraj Bujňák. Fotografia z roku 1968.
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Osobné svedectvo svja�čenomučenika Vasiľa Hopka z roku 1968 o tom, �e bol
Akčným výborom v Ko�iciach ignorovaný.



ho výboru stáli kňazi-novotári, ktorí rusínskeho episkopa Hopka
nechceli za svojho vladyku a robili po svojom i pri nových obsadzo-
vaniach farností, neberúc ohľad na Hopkovu vôľu. I to pridávalo k je-
ho depresiám a neraz ich priamo vyvolávalo.

Ako svedkovia potvrdzovali, episkopa Hopka mučili vo väzení napr.
tým, �e si 120 dní nesmel sadnúť a v nepretr�itom výsluchu a týraní
mu nedovolili spať. Spal trhaným spôsobom v neľudských podmienkach
po stojačky, pričom policajti, ktorí ho budili, sa pri ňom striedali�

Niektoré neprajné jazyky v snahe odstrániť a znemo�niť rusín-
skeho episkopa Hopka a dosadiť slovenského, začali o ňom roz-
�irovať, �e «je �alený, a preto vraj nemô�e byť sídelným biskupom
pre�ovským». Týmto ohovárkam, ako voda na mlyn, pomáhala sku-
točnosť, �e ThDr. Vasiľ Hopko vo voľných a nestrá�ených chvíľkach
stále čosi �eptal� Ako v�ak dosvedčila jeho domáca, Mária Buj-
ňákova, u ktorej na Gottwaldovej ulici býval, on sa modlieval Isu-
sovu modlitbu. Povedal jej to sám, keď sa ho nato opýtala. Je to
ďal�ie prekrásne svedectvo o jeho svätosti.

Isusova modlitba je krátka strelná modlitba: Hospody Isuse Christe, Syne
Bo�ij, pomiluj mja hri�naho, na ktorú sa vzťahujú bohaté Bo�ie prísľuby (porov.
Joel 2,32; Rim 10,13; Sk 2,21).

Intrigy vo Vatikáne: proslovensky orientovaný kňaz Ján Hirka
poverený vedením Pre�ovskej rusínskej eparchie na úkor
rusínskeho svätca-episkopa-mučeníka Hopka

Keď pápe� Pavol VI. rozhodoval, koho ustanoviť na čelo obnove-
nej gréckokatolíckej Cirkvi v Československu, pozval episkopa Kyr
Vasiľa Hopka do Ríma. Tento okam�ite odcestoval sprevádzaný o. Ju-
rajom Bujňákom a jeho man�elkou Máriou, rod. Havril(l)ovou. A-
v�ak na audienciu bolo potrebné niekoľko dní čakať a keď pri�iel
jej čas, Vasiľ Hopko bol unavený a dostal opäť depresiu. Jeho sprie-
vodcovia neprozreteľne nepoprosili o odlo�enie audiencie, a tak sa
episkop Hopko nestal sídelným episkopom. Pomohol k tomu aj
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slovenský jezuita Michal Lacko (1920-1982), ktorý bol poradcom
pápe�a v týchto veciach a chcel presadiť proslovenského episkopa.
Lacko sa okrem iného �preslávil� aj tým, �e od roku 1963 sa v pá-
pe�ských ročenkách (Annuario Pontificio) rusínska-ruténska Pre-
�ovská eparchia prvýkrát v histórii svojvoľne prestala uvádzať ako
rusínska (ruthena) a začali ju uvádzať ako čisto slovenskú, čo trvá
dodnes. Tisícročná cyrilometodejská tradícia bola vďaka jezuitovi
Michalovi Lackovi behom �24 hodín� zmenená� Takto sa Lacko
vďaka svojim vplyvom vo Vatikáne stal v plnom slova zmysle
�stvoriteľom� slovenskej gréckokatolíckej Cirkvi sui iuris v Čes-
koslovensku na úkor starodávnej tisícročnej cyrilometodejskej
rusínskej-ruténskej.

Svätý Vasiľ Hopko dostal vo Vatikáne do rúk obálku určenú
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"Dokonané je � sídelným pre�ovským biskupom nebude�� Prečo? Oznámili mi
slovenskí kňazi, �e si �aleny, a preto nemô�e� mať túto funkciu."

Vladyka Vasiľ Hopko s pápe�om Pavlom VI. v roku 1969.



pre ktoréhosi rímskokatolíckeho biskupa na Slovensku, s tým, �e o je-
ho menovaní, či nemenovaní do úradu sídelného pre�ovského e-
piskopa ho vyrozumia neskôr. V obálke v�ak, bola druhá obálka,
ktorú onen rímskokatolícky biskup odovzdal kňazovi Jánovi Hir-
kovi (1923). Bolo tam menovanie Jána Hirku za pre�ovského ordi-
nára na úkor Vasiľa Hopka� V tejto funkcii Hirka viedol a "ús-
pe�ne" slovakizoval-latinizoval2 Pre�ovskú rusínsku (ruténsku)
gréckokatolícku eparchiu a� do roku 1989, keď bol za odmenu me-
novaný (tentoraz zásluhou slovenského vplyvného kardinála Joze-
fa Tomka � prefekta rímskej Kongregácie Propaganda Fide = tretí
najvýznamnej�í mu� v rímskokatolíckej Cirkvi v poradí 1. pápe�,
2. �tátny sekretár, 3. prefekt Propaganda Fide) a za sídelného pre-
�ovského episkopa aj kardinálom Tomkom vysvätený.

V�etkými odvrhnutý a zabudnutý Vasiľ Hopko reagoval ako sku-
točný svätec. Vrátil sa do Ko�íc na Gottwaldovu č. 11 a dával v byte
o. Juraja Bujňáka duchovné predná�ky v�etkým, čo o to stáli. Cho-
dila na ne i celá rodina Timkovičovcov, veď z prízemia na ne ne-
mali ďaleko. Jeho predná�ky a učenie boli preň také skutočné, ako
�ivot sám. Svätý episkop Vasiľ Hopko často �artoval a jeho du-
chovné obnovy prebiehali veľmi veselo. Ako svedčí očitý svedok,
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Tento fragment je z Annuario Pontificio na rok 1960, Citt

 

à del Vaticano, 1960,
str. 401. E�te do roku 1960 (tj. do smrti rusínskeho episkopa Gojdiča) sa

vo v�etkých oficiálnych pápe�ských ročenkách pár storočí nepretr�ite uvádzalo,
�e Pre�ovská eparchia je pre Rusínov-Ruténov� Od roku 1963 a� dodnes sa
v Annuario Pontificio uvádza, �e Pre�ovská eparchia je pre tzv. byzantských

katolíkov a na inej strane sa upresňuje, �e je pre Slovákov.



autor tejto knihy, Hopko vtedy veľmi často hovorieval aj vtipy, a jeho
výrazný humor bol veľmi nákazlivý, tak�e v�etci prítomní pukali
od smiechu. Ináč na zachovávanie mravnej čistoty bol veľmi prís-
ny a v jeho okolí �eny a dievčatá nemohli nosievať dokonca ani �aty
bez rukávov (krátke rukávy boli dovolené), tie� malé deti nesmeli
pobehovať po dvore, či v záhrade v lete holé. Neskôr sa Hopko pres-
ťahoval z Ko�íc do svojho domu v Pre�ove.

Rok 1968 � úspe�ná pastorácia medzi Rómami
O. Andrej Timkovič sa na svojej staronovej farnosti v Jasenove o-

päť prejavil ako neúnavný a starostlivý otec veriacich i neveriacich, naj-
mä detí a mláde�e. Naplno rozvinul svoje pastoračné schopnosti a pov-
zdvihol nielen kresťanské povedomie, ale aj nábo�ný �ivot predov�et-
kým Rómov. V priebehu niekoľkých málo tý�dňov zosobá�il vo svojej
farnosti a filiálkach 17 párov Rómov, ktorí predtým ��ili na viru�,
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Fragment z Annuario Pontificio na rok 1995, Città del Vaticano, 1995,
str. 1134. Po smrti pre�ovského sídelného episkopa Pavla P. Gojdiča, OSBM

(1960), jeho rusínsku (ruténsku) eparchiu administratívnym spôsobom pretran-
sformovali na slovenskú. Od roku 1963 a� dodnes sa v Annuario Pontificio

uvádza, �e Pre�ovská eparchia je pre tzv. byzantských katolíkov a na inej strane
sa upresňuje, �e je pre Slovákov. Rusíni-Ruténi u� vraj v Pre�ovskej eparchii
neexistujú, a poslední Rusíni (Ruténi) �ijú len v USA a na Podkarpatskej Rusi

v Mukačeve (na Zakarpatskej Ukrajine).



teda len tak. Poskytovanie duchovných hodnôt spájal i s materiálnou, či
skôr intelektuálnou pomocou týmto opusteným ľuďom. V�etkým vlast-
noručne napísal �iadosti a vybavil mladoman�elskú pô�ičku, ktorú �tát
vtedy veľmi výhodne poskytoval novouzatvoreným man�elstvám. Bolo
to ekonomicky obzvlá�ť výhodné aj z toho dôvodu, �e po narodení
jednotlivých detí, �tát odpú�ťal dl�níkom adekvátnu časť, čo predstavo-
valo nezanedbateľné sumy z tejto pô�ičky.

November 1968 � náv�teva večného mesta Ríma
V novembri 1968 o. Andrej Timkovič absolvoval spo-

lu so svojim najstar�ím synom Jozefom a zamestnan-
cami Fakultnej nemocnice z Ko�íc nezabudnuteľný

zájazd do Talianska. Ako bývalý �elezničiar vybavil jeden celý sa-
mostatný vagón pre nemocnicu. Tento potom pripájali k rozličným
vlakom po trase Ko�ice-Viedeň-Benátky-Rím-Neapol-Miláno-Pa-
rí�-Lurdy-Mníchov-Insbruck-Viedeň-Ko�ice. Cestovali teda v no-
ci a cez deň bol vagón odpojený a čakal ich v tom-ktorom meste od-
stavený na bočnej koľaji. Spali, jedli a vôbec �ili jeden mesiac (ka�dá
rodina vo svojom kupé) vo vlaku a cez deň chodili po starobylých
mestách Európy.

Na tejto nádhernej turistickej ceste bol spolu s nimi i jeho ko-
lega zo záchytky Ján Le�o (1924). A� v Taliansku sa kolegovia do-
zvedeli, �e ich spolupracovník Le�o je tie� kňazom. Otec Le�o zobral
so sebou do Talianska aj celebret (do-
volenie slú�iť Slu�bu Bo�iu v cudzi-
ne), preto�e sa nemienil u� do Čes-
koslovenska vrátiť. Vďaka tomuto
celebretu mohol v talianských bazi-
likách slú�iť spolu s ním i o. Andrej
Timkovič.

Jezuita o. Michal Lacko (1920-
1982), ktorý ich čakal v Ríme, ich
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zaviedol na Východnú kongregáciu (vatikánska kongregácia v Ríme
zodpovedná za gréckokatolíkov). Akýsi úradník príjemných spô-
sobov, oblečený ako zo �katuľky v čiernom, s milou tvárou a sla-
dučkým hlasom ich uvítal, a ka�dého zvlá�ť sa medzi �tyrmi očami
na v�etko povypytoval. Po rozhovore s o. Andrejom Timkovičom poz-
namenal uznanlivo, a len akoby náhodou:
� �koda, �e ste �enatý�, � odmlčal sa a skúmavo sa zahľadel do je-
ho tváre, potom akoby ledabolo pokračoval: � taký �ikovný a roz-
hľadený človek� Ak by ste neboli �enatý, vysvätili by sme vás za bis-
kupa�, � úsmev sa mu roztiahol po celej tvári.

Pre Andreja to bol akoby blesk z jasného neba. Bol takouto re-
čou veľmi prekvapený. Samozrejme, �e mu to dobre a milo padlo,
veď kto by nechcel byť episkopom (porov. 1Tim 3,1). A zároveň to
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Otec Andrej Timkovič (vľavo) v rímskom Koloseu. Fotografia z roku 1968.



bolo preň veľmi vysoké vyznamenanie, veď i sv. Pavol hovorí: «E-
piskop musí byť bez úhony�, triezvy, rozvá�ny, slu�ný, pohostinný,
schopný učiť�», (1Tim 3,2).

Keď sa neskôr doma o tejto zále�itosti rozprával s inými gréc-
kokatolíckymi kňazmi, ktorí boli tie� v Ríme, niektorí z nich mu
nezávisle jeden od druhého potvrdili, �e aj im monsiňorik v smo-
kingu na východnej kongregácii hovoril podobne� A� vtedy An-
drej pochopil, �e sa jednalo o neúprimné, be�né zdvorilostné di-
plomatické frázy. Tento farizeizmus-pretvárka priamo vo Vatikáne
ho vo vnútri ranili. Ale i to bola �kola �ivota.

Pri návrate zájazdu domov o. Ján Le�o, SJ, zostal v Insbrucku.
Tam doplnil a ukončil svoje �túdia teológie, v roku 1970 emigroval
do Kanady. Dnes, od roku 1997, opäť �ije na Slovensku v Pre�ove.

Socialistické autobusy a neobytná
fara v Jasenove

Andrej Timkovič i napriek tomu, �e
1. júna 1968 začal opäť duchovne pôso-
biť v gréckokatolíckej farnosti v Jaseno-

ve, ako gréckokatolícky kňaz, zároveň neprestal pracovať ako ve-
dúci o�etrovateľ na Protialkoholickej záchytnej stanici v Ko�iciach.
Tá sa medzičasom presťahovala k pivovaru na Méne�iho ul. č. 15.

Méne�iho č. 15 bolo len niekoľko málo metrov od �riedlovej č. 16. Praco-
visko o. Andreja Timkoviča sa takto riadením Bo�ej Prozreteľnosti dostalo do tes-
ného susedstva k domu jeho testinej Gizely Havrilovej, rod. Rusnákovej (Aňu-
ky), čo jej predľ�ilo �ivot o niekoľko rokov. Aňuka toti� vo svojom dome na �ried-
lovej č. 16 v posledných rokoch svojho �ivota bývala sama (syn o. �tefan Hav-
ril(l)a bol ako kňaz opäť uväznený). Samovoľne sa jej v tom čase niekedy pú�-
ťala krv z nosa, ktorú si sama nevedela zastaviť. Vtedy � a stalo sa to v priebehu
posledných rokov jej �ivota niekoľkokrát � telefonicky zalarmovala svojho zaťa
Andreja v práci a on behom dvoch minút bol pri nej. Odomkol si sám hlavné
domové vráta kľúčom, ktorý pre tento prípad nosieval v peňa�enke stále so se-
bou a ako zdravotnému o�etrovateľovi mu u� nebolo problémom poskytnúť A-
ňuke prvú pomoc a zastaviť krvácanie.
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Svja�čenik o. Andrej Timkovič so svojimi dvomi synmi Vladimírom (vľavo) a An-
drejom (vpravo) u testinej Aňuky na �riedlovej ul. v Ko�iciach v roku 1970



Otec Andrej bol ozajstným lekárom du�e i tela. Nezriedka sa stávalo, �e posky-
toval svojim veriacim na farnosti i medicínske rady a často im meral krvný tlak.

V civilnom zamestnaní pracoval od pondelka do piatka, a v sobo-
tu a nedeľu, tj. dva dni do tý�dňa, plus vo sviatky pôsobil na fare v Ja-
senove. Tam a späť dochádzal autobusom. Do Ko�íc sa vracal na smrť
vyčerpaný, často stojac na jednej nohe v preplnenom autobuse.

To bol aj jeden z dôvodov, prečo neskôr nepôsobil na fare v sobotu a nede-
ľu, ale v nedeľu a v pondelok. V piatok večer toti� a v nedeľu večer boli autobu-
sy preplnené na prasknutie.

V jednom liste z roku 1969 adresovanom priamo episkopovi
Kyr Vasiľovi Hopkovi Andrej veľmi podrobne pí�e o svojej pasto-
rácii v Jasenove a Vy�nej Rybnici. Dopočul sa toti�, �e episkop
predáva svoju starú Volgu (auto). Andrej chcel od episkopa toto
auto kúpiť (hoc aj za peniaze získané z pô�ičky), aby mohol do-
chádzať na farnosť autom. Auto v�ak nebolo pojazdné, preto sa na-
vrhované neuskutočnilo.

Hospoď Boh v�ak po�ehnával túto spasiteľnú námahu � i napriek
ťa�kému zdravotnému stavu (Andrej mal vtedy toti� u� len jednu
obličku a aj tá bola z väč�ej časti nefunkčná, ako i opakované krváca-
nia zo �alúdočných vredov). Po�ehnanie sa prejavovalo nielen v ne-
zvyčajnej nábo�nosti farníkov, v hojnom nav�tevovaní bohoslu�ieb,
pristupovaním k tajnam spovede a Bo�ej Eucharistie, ale i v �tedrosti
farníkov. Ako bolo u� vy��ie spomenuté, od toho času v rodine v Ko-
�iciach nastal potravinový blahobyt � syry, vajcia, slanina, ovocie�
To sa blahodárne prejavilo i na finančnom stave rodiny, tak�e od toho
času čoskoro nebolo potrebné vydr�iavať �iadných �tudentov v pod-
nájme a početná rodina Timkovičovcov (rodičia + �tyri deti) mohla
konečne �iť v troch izbách bytu.

Najstar�í syn Jozef, 31. mája 1969 zmaturoval na SV�, Kováč-
ska 28 v Ko�iciach a začal �tudovať medicínu. Potreboval preto
vlastnú miestnosť, aby nebol ru�ený pri samo�túdiu, ktoré sa často
preťahovalo a� do pozdnej noci. V tom čase si dokonca i prvýkrát
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kúpili čiernobiely elektrónkový televízor značky Orion. Bol prvý a pos-
ledný, lebo im slú�il 25 rokov. Hospoď Boh je verný a naozaj sto-
násobne (porov. Mt 19,29) odmeňoval ka�dú investovanú korunu i
námahu.

Starostlivá a pozorná man�elka
Otec bol pre deti stále zaujímavej�í a vzácnej�í ne� matka,
ktorá ako domáca s nimi bola non-stop celý čas.

Keď sa o. Andrej Timkovič ka�dodenne vracal domov
unavený z práce na záchytke, deti, hlavne tie men�ie, na ne-
ho u� nedočkavo číhali. Mamka nedovolila svojim ratoles-

tiam, aby vyru�ovali otca ihneď po príchode. Okrem pri-
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List gréckokatolíckeho svja�čenika Andreja Timkoviča vladykovi Hopkovi do
Pre�ova, v ktorom podrobne opisuje pastoračnú aktivitu v Jasenove�



vítacieho bozku nesmeli k nemu ísť. Unavený si vtedy ľahol vo svojej
izbe a po le�iačky si prečítal denník Pravda. Veľmi rád toti� čítal
noviny a hlavne, ako v�etci mu�i, �port. Pravda bola vtedy najse-
rióznej�ím denníkom. Tieto noviny mali Timkovičovci dokonca pred-
platené, a preto ich ka�dé ráno nachádzali vo svojej po�tovej schránke.
Po niekoľkých minútach, keď si odpočinul, deti mohli ísť vystrájať
okolo neho. A on sa im s láskou venoval� Bol to jeden z pre-
javov absolútnej tolerancie, teda najvy��ieho stupňa čistej lásky a
porozumenia zo strany man�elky k man�elovi.

______________________
1 Vladyka Kyr Vasiľ Hopko bol v roku 2003 vyhlásený pápe�om Jánom

Pavlom II. za blahoslaveného. Pôvodne vo sv. Cirkvi titul «blahoslavený» nee-
xistoval. Ak sv. Cirkev (aj latinská) niekoho po smrti označila, �e jeho du�a je v ne-
bi, v�dy mu dávala titul «svätý». Neskôr v latinskej Cirkvi sa roz�írila prax, �e
sa začal dávať najprv titul «blahoslavený» a a� po nejakom čase tej istej osobe aj
titul «svätý».

Aj «blahoslavený», aj «svätý» je v nebi. Jediný rozdiel je len v právnom mys-
lení latinskej Cirkvi, podľa ktorého, ak je niekto vyhlásený za «blahoslave-
ného», úcta k nemu je vraj povinná len lokálne, teda len na nejakom teritóriu.
Ak je vyhlásený u� za «svätého», úcta k nemu je povinná v celej latinskej Cirk-
vi. Pre Východ je právne delenie v tomto zmysle absolútne cudzie a neteologic-
ké. Na Východe je povinná úcta ku ka�dému, kto je v nebi bez rozdielu. Ka�dý,
kto je v nebi, je toti� Jedno s Isusom Christom a k Isusovi Christovi je v�dy
úcta povinná.

Zavádzanie nového netradičného latinského titulu «blahoslavený» u gréckoka-
tolíkov spôsobuje latinizáciu východnej teológie a �pirituality, čo je proti jas-
ným uzneseniam II. Vatikánskeho koncilu. Preto, pre ľah�iu zrozumiteľnosť
gréckokatolíckeho čitateľa, ktorý má východnú mentalitu, v tejto knihe pí�eme
v zhode s východnou mentalitou, teológiou i cirkevným právom «svätý Vasiľ
Hopko» namiesto latinského «blahoslavený Vasiľ Hopko».

2 Vatikán (rímskokatolíci) v 19. storočí podporoval maďarizáciu Rusínov na Pod-
karpatsku menovaním promaďarsky orientovaných mukačevských a pre�ov-
ských episkopov. Jeden z nich (�tefan Novák, 1879-1932) bol dokonca taký ma-
ďarón, �e keď sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vzniklo Československo, z pro-
testu svojvoľne opustil svoje ovečky a pre�ovskú episkopskú katedru a odsťaho-
val sa do Budape�ti. V druhej polovici 20-teho a na začiatku 21-ého storočia
boli z Vatikánu menovaní na gréckokatolícke katedry Pre�ova a Mukačeva pro-
slovensky orientovaní episkopi. Niektorí z nich dokonca priamo rímskokatolíci
(M. �á�ik, 1952) za účelom poslovakizovania-polatinčenia Rusínov.

Maďarizácia, či slovakizácia gréckokatolíckych Rusínov sa prevádzala nie za ú-
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čelom nejakých nacionalistických dôvodov, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale
z dôvodov cieľavedomej latinizácie a transformácie Rusínov na latinský (rím-
skokatolícky) obrad. Logika tohto nekatolíckeho počínania bola a aj je jasná:
dodnes neexistuje nijaký Rus, Rusín či Ukrajinec na svete, ktorý by bol rímsko-
katolíkom. Charakteristickým národným nábo�enstvom týchto národov je pra-
voslávie, či jeho in�ia forma gréckokatolícizmus. Ak rímskokatolíci chcú zlati-
nizovať tieto národy, potrebujú najprv ich príslu�níkov denacionalizovať na Ma-
ďarov, Slovákov, či Poliakov� Potom je prechod na rímsky obrad u� len otáz-
kou krátkeho času. Preto tie večné «národnostné» problémy na styčných plo-
chách dvoch obradov�
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Gréckokatolícki svja�čenici spolu so svojím svätým rusínskym episkopom
Vasiľom Hopkom v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.

Otec Andrej Timkovič stojí po pravici Hopkovej.



 

16. Náhla cievna mozgová príhoda
(mozgová porá�ka � 1971)

Zrútenie sa stropu na záchytke

 

Vráťme sa v�ak ku v�ednému ka�dodennému �ivotu o. Andreja
na Záchytnej protialkoholickej stanici v Ko�iciach, kde bol e�te
stále vedúcim o�etrovateľom.

Zamestnanci si raz v�imli, �e na chodbe na pracovisku sa u� dlh-
�iu dobu trochu odlupuje omietka na strope. Bolo nebezpečie, �e
dosť veľký kus niekomu spadne na hlavu. Andrej, ako vedúci o�et-
rovateľ, pri istej príle�itosti vzal palicu od tam náhodne stojaceho
svojho spolupracovníka, ktorý u� bol dôchodcom, a tou palicou sa
sna�il zhodiť onen kus omietky z plafónu. Bolo to blízko dverí. Tu
istá kolegyňa, ktorá tam bola tie� akurát prítomná, vedená Svätým
Duchom, ani čo by o tom vedela, navrhla:
� Súdruh vedúci, postavte sa, prosím, tu na prah dverí, odtiaľ ľah�ie
dosiahnete.

Andrej ju poslúchol, chytil sa zárubne, a stojac vo dverách do su-
sednej miestnosti, druhou rukou, v ktorej dr�al palicu, udieral do u-
vedeného miesta na plafóne� V tom momente sa celý plafón na veľ-
ké zdesenie prítomných zrútil. Keby zostal stáť na predo�lom mies-
te, bol by okam�ite mŕtvy-pochovaný pod metrákmi muriva. Ce-
lým jeho telom vtedy prebehol ten známy pocit, ktorý u� poznal,
keď ho pred rokmi na děčínskej stanici mali rozmlia�diť kolesá u-
háňajúceho rýchlika (porov. str. 207-208). Anjel strá�ny, ktorého
ka�dý človek dostáva od Hospoda Boha pri krste, bol v�ak opäť
pri ňom a ochránil ho pred náhlou smrťou. Ako sa vy�etrovaním
zistilo, nesvedomití murári napchali medzi betón a murivo handry,
a preto to raz muselo padnúť.
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Východonemecké dvojtaktné auto značky Wartburg de Luxe
28. júla 1971 si o. Andrej Timkovič prvý a zároveň posledný-

krát v �ivote kúpil osobné motorové vozidlo krémovej (svetlo�edej)
farby, značky Wartburg 353.1 de Luxe � päťmiestny s obrovským
kufrom, aby sa doň vmestila celá �esťčlenná rodina s potrebnými
vecami. Na dopravnom oddelení VB auto dostalo evidenčné číslo:
KEA 77-06 a neskôr, potom � čo z neho ktosi ukradol značku, ma-
lo číslo: KEB 45-10. Auto začalo slú�iť predov�etkým na cestovanie
do vzdialenej farnosti Jasenov, či iných farností.

Čelná autohavária�
O tri mesiace neskôr, 17. októbra 1971 sa s novučičkým autom

vybral s celou rodinou na výlet do Tatier. Tam v�ak do nich vybe-
hol v zákrute, priamo do protismeru, 18-ročný mladík Milan R. z Le-
voče na �kodovke a v kolízii predok Wartburgu zdemoloval. Mla-

294

 

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

Gréckokatolícky svja�čenik o. Andrej Timkovič (v čiernej reverende)
pri pastoračnej náv�teve



dík i�iel na svojom aute do stúpania, preto veľkú rýchlosť nemal.
Nikomu sa na�ťastie nič vá�ne nestalo, iba o. Andrej nemohol u�
nikdy dvíhať narazenú ruku ako predtým. Pribudla mu toti� nová
diagnóza: po�kodené stavce na chrbtici (C 5-6) a platnička medzi
nimi� Ale nato sa pri�lo a� po mnohých lekárskych vy�etreniach
o pol roka po incidente.

Tak sa nové auto dostalo do autoopravovne, kde mu vzápätí ne-
svedomití opravári hneď na začiatku ukradli nový motor a vymenili
ho za starý. Odvtedy sa auto často kazilo. Ka�dá náv�teva autoopra-
vovne robila nové auto stále viac a viac starým. Majiteľ- Andrej nato,
�e ho jeho �dobrý známy� opravár áut priezviskom T. okráda, pri�iel
a� o hodne rokov neskôr. Ten nespravodlivec toti� vlastnil starého
Wartburga a Andrejovým autom si ho celkom vynovil. Na takomto
staronovom poruchovom aute sa potom u� nedalo jazdiť veľmi často.
A� do roku 1987, teda do svojej smrti, tj. skoro za 20 rokov na ňom o.
Andrej najazdil len okolo 40 tisíc kilometrov. Koho Hospoď Boh
miluje, toho krí�om nav�tevuje.

Fyzické prepracovanie o. Andreja Timkoviča
A to v�etko akoby e�te nestačilo. Milostivý Boh dopustil e�te

inú skú�ku. Andrij, ako bolo u� vy��ie ukázané, podstúpil v časoch
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Podpis o. Andreja Timkoviča ako jasenovského správcu farnosti v roku 1971



likvidácie gréckokatolíckej Cirkvi v rokoch 1950-1968 veľkú fy-
zickú i psychickú záťa�. Najprv sa dva roky skrýval pred políciou, po-
tom bol s rodinou poslaný do exilu do Děčína v Čechách� Často
menil zamestnania� V ka�dom si neustále, a to po nociach zvy�oval
kvalifikáciu na rozličných kurzoch a �kolách.

Nakoniec sa mu podarilo usídliť vo vlastnom dome v Ko�iciach a
nájsť si solídnu a kľudnú prácu. Prácu, ktorá bola blízka i jeho povola-
niu kňaza � nielen telesne, ale hlavne du�evne sa staral o najväč�ích
vyvrheľov ľudskej spoločnosti � pijakov, alkoholikov� a privádzal
ich naspäť do koľají normálneho �ivota. Zachraňoval aj ich rodiny a
man�elstvá� Okrem toho mal nemocnú man�elku a �tyri malé deti.

Keď pri�la Pra�ská jar a s ňou rok 1968 spojený s obnovou gréc-
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Obchod okolo cerkvi na «Rusadľa» spojený so spievaním Evanjelií po staroslovansky



kokatolíckej Cirkvi, okam�ite nastúpil na svoju pôvodnú farnosť,
ktorú pod tlakom udalostí musel roku 1950 nedobrovoľne opustiť.
Celá farnosť Jasenov i farnosť Vy�ná Rybnica sa kompletne vrátili
vďaka nemu do lona gréckokatolíckej Cirkvi. Nebola tam v�ak o-
bývateľná fara, preto ta dochádzal z Ko�íc. O necelé tri mesiace
nato pri�la tzv. «internacionálna vojenská pomoc» a násilím u-
dusila Pra�skú jar. V Ko�iciach bolo vyhlásené �tatárium, hovorilo
sa o opätovnom zru�ení gréckokatolíckej Cirkvi. Andrej, starý fron-
tový vojak, poučený vysokou �kolou �ivota u� nemal síl ani ocho-
tu začínať s podlomeným zdravím odznova, v exile, bez bytu, bez prá-
ce, starajúc sa o početnú rodinu z jediného platu. Preto prozreteľne ne-
zanechal svoju prácu na protialkoholickej Záchytke v Ko�iciach a «ťa-
hal» pastoráciu farnosti i stabilné zamestnanie súbe�ne.

Rok 1971 � mozgová porá�ka
Tento zhon bez akéhokoľvek odpočinku organizmus Andreja

nemohol dlho vydr�ať. 13. novembra 1971 dostal o. Andrej, prav-
depodobne z prepracovania, náhlu cievnu mozgovú príhodu-porá�-
ku (pravostranná mozgová hemiparéza s ľavostranným ochrnutím),
čím ochrnul na jednu stranu a dostal sa tak do stavu dlhodobej prá-
ceneschopnosti. Mal vtedy len 52 rokov.

Ako zdravotník na�ťastie vedel, �e ak chce začať opäť ako-tak
aktívne �iť, nesmie v prvých dňoch na posteli ostať nečinný. V prvú
noc po porá�ke, keď le�al v nemocnici, cvičil s ochrnutou rukou a no-
hou tak intenzívne a horlivo, �e a� potrhal plachtu pod sebou. Ale
vyplatilo sa to. Zdravotný stav sa postupom času tak dobre upra-
vil, �e mohol celkom dobre hýbať v�etkými údmi a aj rozprávať.
Do pracovného pomeru v�ak u� nikdy plne nenastúpil. V jeho ro-
dine nastala opäť finančná kríza. Man�elka Gizela bola toti� takmer
celý �ivot domácou, teda bez akéhokoľvek samostatného vlastného príj-
mu a k tomu �tyri nezaopatrené deti.
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Ka�dodenné slú�enie Slu�ieb Bo�ích doma
Po mozgovej porá�ke (v roku 1971), v čase dlhodobej PNS,

pravidelne ka�dý deň skoro ráno slú�ieval doma v kruhu svojej
rodiny staroslovanskú Slu�bu Bo�iu. V�dy mal pre svoju man�el-

ku a deti krátku päťminútovú kázeň.
Na prvé sv. príčastie pripravil vtedy i
svojho najmlad�ieho syna Vladimíra
(1964). Učil ho, často le�iac na pos-
teli. Vladimír bol takto od svojho
vlastného otca nielen pokrstený (na
chodbe nemocnice ho pri krste ne-
známa sestrička dr�ala na rukách),
ale doma dostal aj prvé sv. príčastie.

Za onoho času � pri prvej náv�teve svojej
man�elky v pôrodnici v Ko�iciach, keď An-
drejovi sestrička vyniesla ukázať syna Vla-
dimíra na chodbu, poučený neblahými skú-
senosťami, keď mu u� umieralo jedno dieťa
v nemocnici, povedal jej:
� Podr�íte mi ho? Pokrstím ho�
� Nebude to dlho trvať? � s obavou v hla-
se zaúpela prekvapená pôrodná sestrička.
� Nie, nebojte sa� � a u� sa nemocnič-
nou chodbou niesli �eptavé slová otvára-
júce nebo: � Kre�čajetsja rab Bo�ij Volo-
dimir vo imja Otcja i Syna i Svjatoho Du-
cha. Amiň.

Po útlučkom čielku stekala maličkému
krstná voda (obyčajná z vodovodu) zmýva-
júca jeho dedičný hriech. Nebeský Otec ho
vtedy adoptoval raz a nav�dy sa svojho Sy-
na a čo je najdôle�itej�ie, za Dediča (porov.
Gal 4,7) � Spoludediča Christovho (porov.
Rim 8,17).
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o. Andrej Timkovič (1919-1987)



Myropomazanie Vladimír dostal a� o trinásť rokov po narodení,
3. augusta 1977 v Petríkovciach, nakoľko v ko�ickej nemocnici otec
vtedy nemal pri sebe sv. myro.

Smiali sa z neho, lebo bol gréckokatolíkom
Mo�no sa niekto bude čudovať, prečo najmlad�í syn Vladimír bol pripravo-

vaný na prvé sv. príčastie doma od svojho vlastného otca a nie v �kole na nábo-
�enstve�

Vladimír vtedy chodil na Základnú deväťročnú �kolu na Marxovej ulici v Ko-
�iciach. Ako sedemročného druháčika ho v roku 1971 rodičia prihlásili na nábo-
�enstvo v �kole. Na �kole sa učilo len rímskokatolícke nábo�enstvo, preto ho
prihlásili na také, aké bolo � v latinskom obrade� Veď sv. Cirkev je v�eobecná
(= katolícka!), uznáva a prijíma do svojho materinského lona v�etky kultúry,
v�etky tradície i obrady rovnako a bez toho, aby ich ničila�

Keď Vladimír pri�iel na prvú hodinu nábo�enstva (deti z rozličných roční-
kov z celej �koly, kde sa učilo okolo 500 �iakov na dve smeny, boli sústredené
do jedinej triedy!), v triede bolo asi päťdesiat detí. Rímskokatolícky farár, ktorý
nábo�enstvo učil (o. Michal Kľučár, 1921), okam�ite spozoroval, �e mu pribudlo
nové dieťa do triedy. Po úvodnej spoločnej modlitbe o. Kľučár prísne ukázal na
Vladimíra a namiesto privítania mu bez okolkov povedal pred v�etkými deťmi:
� Ty�, postav sa a predstav sa, z ktorej si triedy, teba tu vidím po prvýkrát!!!

Vladimír, ktorý sedel asi v piatej lavici, hneď pred katedrou�, bol zo�okova-
ný u� len tým, �e pán farár takýmto tónom upozornil v�etky deti práve na neho�, a
postavil sa a so strachom v hlase s divoko bú�iacim srdcom kdesi v hrdle sa predsta-
vil trasľavým hlasom:
� Moje meno je Vladimír Timkovič a som z II.B.

Dobre �ivený farár, asi päťdesiatnik, sa zamračil ako nebo tesne pred letnou
búrkou a pokračoval v náhlom prísnom výsluchu hlasom, v ktorom nebolo nija-
kého zmilovania:
� Prečo si nechodil na nábo�enstvo minulého roka? A prečo ťa nikdy nevidím
v kostole v nedeľu?, � a prebodol ho nemilosrdným pohľadom stredovekého ka-
ta, ktorý práve ide stínať komusi hlavu.

Sedemročné prestra�ené dieťa ničomu nechápalo. To sa chodilo aj minulého
roka na nábo�enstvo? � vírilo mu hlavou� A prečo mám chodiť do kostola v ne-
deľu, keď my máme Slu�bu Bo�iu ka�dý deň doma? Nechápal. Toto v�etko pre-
blesklo hlavou malého�, ako hypnotizovaný sa díval na stra�ného mu�a pred
sebou a nezmohol sa na nijakú odpoveď, len pokrčil nechápavo plecami. V�etky
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Najmlad�í syn o. Andreja Timkoviča, Vladimír � dostal prvé sv. príčastie
od svojho otca doma v Ko�iciach� Fotografia z roku 1972.



deti sa na neho pozerali, ba niektoré sa zlomyseľne chechtali a u�kŕňali. Latin-
ský farár, oblečený v čierných nohaviciach, čiernej ko�eli a sivom vyťahanom
svetri, v�ak neprestával dorá�ať. Obličaj sa mu ľadovo zachmúril e�te viac, čosi
ho napadlo a prehovoril s pohŕdaním v hlase:
� Vie� sa aspoň pre�ehnať?!!

Stojaci Vlado urobil na sebe veľký krí�, dôstojne, ako to najlep�ie vedel, so zlo-
�enými troma prstami� � určite ho pán farár pochváli, ako to dobre vie� U-
čila ho to mama, a okrem toho sa večer celá rodina v�dy modlila celý-celučičký
ru�anec! V tom niektoré deti začali nesúhlasne volať:
� Zlééé� cha, cha, cha� �ehnáá sa zleéé, �ehná sa naopak! � víťazoslávne
prevolávali, �e objavili chybu.

V celej triede to len tak vrelo. Deti skoro vyskakovali na lavice�  Grécko-
katolíci sa toti� u� 2000 rokov �ehnajú zprava do ľava, lebo Christos zasadol po pra-
vici Boha Otca; rímskokatolíci sa �ehnajú opačne u� asi 800 rokov � zľava do pra-
va, pričom to nevedia vysvetliť. To v�ak vtedy Vlado nevedel. Bol totálne dezo-
rientovaný a prekvapený, �e sa �ehná ináč, ako to chce pán farár. V hlave mu
hučalo, absolútne nechápal, prečo sa naraz �ehná zle, keď doteraz to bolo dobre.
Farár Kľučár s mrazivou tvárou zdvihol ruku ako Július Cézar pred zhroma�de-

ným davom na rímskom fóre. Bolo to znamenie pre rozbes-
nené deti a skríkol silným hlasom:
� P�����t! Tiichooó!

Potom sa otočil k zo�okovanému Vladovi a povedal su-
cho:
� Pomodli sa Zdravas Mária!

Chlapcovi sa uľavilo. Z hlboka si vydýchol. U� na�ťastie
vedel, �e to, čo u rímskokatolíkov sa volá Zdravas je u gréc-
kokatolíkov Bohorodice Ďivo� A to predsa vedel perfekt-
ne, veď ako u� vy��ie bolo naznačené, ka�dý večer sa doma
modlievali ru�anec. Preto zopäl ruky a zdr�iavajúc slzy so srd-
com od úzkosti pritisnutým kdesi v hrdle, spustil:
� Bohorodice Ďivo, radujsja, blahodatnaja Marije, Hos-
poď s toboju. Blahoslovena ty v �enach i blahosloven plod
čreva tvojeho, jako rodila jesi Christa, Spasa, i Izbaviteľa
du�am na�ym.

V triede na zlomok sekundy nastalo hrobové ticho a po-
tom celá trieda začala burácať hurónskym smiechom. Deti
vyskakovali z lavíc, rozhadzovali rukami, smiali sa a kriča-
li jedno cez druhé� Hurhaj bol taký dokonalý, �e i čas
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Gréckokatolíci sa
�ehnajú skladajúc
tri prsty spolu, le-
bo veria v Jediné-
ho Hospoda Boha
� Presvätú Troji-

cu. Latiníci sa
�ehnajú piatimi

prstami a nevedia
prečo�



prestal plynúť. A latinský farár ich nechal, nezasiahol. Vedel, �e to je najo-
svedčenej�í spôsob ako zlomiť sebavedomie akéhokoľvek gréckokatolíka. A
deti vedia byť naozaj kruté! Asi po minúte či dvoch, ktoré trvali nekonečno, o.
Kľučár dal opäť znamenie rukou a keď nastalo temer hrobové ticho, povedal
v�etkým prítomným ako nejaký detektív zo Scotland Yardu, ktorý práve rozlús-
kol veľkú záhadu:
� Je to gréckokatolík, a bolo to dobre. Čo sa smejete! U nich sa Zdravas Mária
modlia tak�

Deti zvá�neli a u� sa nesmiali. Začala hodina. Vlado, celý červený v tvári,
si na znamenie farára sadol a do konca hodiny sa nevedel spamätať zo �oku.
Momentálne mu u� dali pokoj a nikto si ho nev�ímal. V hlave mu vírilo. Bol
najposlednej�í z posledných, po�liapaný, neschopný, povysmievaný, akoby u�
ani nie človek. Do konca hodiny u� nič nevnímal.

Keď sa vrátil domov, nesúvisle koktajúc a zajakávajúc sa v�etko so slzami
rozpovedal mame. Povedal jej okrem iného:
� Mami? V najbli��u nedzeľu mu�ime isc do koscela!
� A čom?, � opýtala sa mama.
� Bo farar Kľúčar povedzel, �e me tam nevidzel�
� Ta �adne take, � odpovedala mu mama, � či nezna�, �e mame Slu�bu Bo�u
doma a ci slu�i ocec? A v nedzeľu, jak budze v Je�enove, idzeme jak furt, do cerkvi!
My sme grekokatolici a ne rimokatolici.

Mama bola zhrozená, «�e Kľučar je taky glupy», �e nechal zosmie�niť jej
syna. Nechápala, �e to je odveká u� takmer tisícročná taktika netolerantných
rímskokatolíkov, ako «homogenizovať» svoje stádo, aby sa u� nikto nikdy neo-
pová�il prejaviť ako gréckokatolík, lebo bude pokladaný za pra�ivého psa. Keď
pri�iel jej man�el z roboty, v�etko mu stí�eným, rozochveným hlasom oznámi-
la. Na smrť vyčerpaný Vladimír u� toti� zaspal.

Pre�iel tý�deň a pri�lo opäť nábo�enstvo � vo večerných hodinách, v budo-
ve základnej �koly� Riaditeľstvo toti� schválne určilo najpozdnej�ie hodiny na vy-
učovanie nábo�enstva, aby deti boli unavené a čo najmenej vnímali. Mama opäť
poslala Vlada s tým, �e aby sa nebál, �e u� mu nič hovoriť nebudú, lebo sa jeho
otec u� porozprával s Kľučárom.

Vlado s veľkými obavami a strachom ta i�iel, ale keď pri�iel do triedy, kde
nábo�enstvo malo byť, bola prázdna. �kola bola síce otvorená, ale o siedmej ve-
čer aj ľudoprázdna a nevedel, kde sa podeli v�etky deti aj s farárom. Pravdepodobne
na minulej hodine farár na konci oznámil zmenu miesta budúcej hodiny, ale Vladimír
vtedy u� nič nevnímal a ani nebol schopný vnímať. Po márnom vyčkávaní a po-
stávaní na chodbe�, sa teda s nemalou úľavou pobral domov. Na otázku mamy,
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prečo je tak skoro doma, povedal ako bolo. Nedôverčivo a ustráchano na neho
hľadela a povedala:
� Neboj �e�, čom �e boji��? Povedz mi �icko. Co na tebe Kľučar za� nada-
val a �i uceknul?

Keď ju syn opäť úprimnými slovami presvedčoval, �e nábo�enstvo tam naozaj
nebolo, zmľkla a nechala to tak. Chápala, �e pred dieťaťom vznikla neprekonateľná
psychologická bariéra. Asi o tý�deň Vladovi jeho otec slávnostne kývol:
� Poď tu.

Nič netu�iaci synček k nemu hravo priskackal. Otec ho láskavo chytil za ru-
ku a pokračoval, oddeľujúc slovo od slova:
� Na nábo�enstvo do �koly chodiť nebude�. Ja ťa v�etko naučím a dám ti aj pr-
vé sväté príčastie. Veď som svja�čenik�

To bola úľava. Vladovi sa rozlial po tvári �ťastný úsmev. A tak aj bolo. Ako
práceneschopný po mozgovej príhode otec pripravil Vlada na sv. príčastie.
Problém bol len so záverečným naučením sa Viruju naspamäť. Ale to vyrie�ila
mama jednoducho. Nariadila Vladovi:
� Dovtedy �e nepojdze� bavic vonka, dokym nebudze� znac naspamäc Viruju!

A keď Vlado pri�iel nato, �e to mama myslí skutočne vá�ne, behom jednej
hodiny vedel Viruju bez akejkoľvek chybičky zopakovať. Prvé sv. príčastie mu
dal otec doma pri rannej Slu�be Bo�ej e�te v júni v roku 1972. Pripravil ho pre-
to tak skoro, lebo nevedel, či opäť nenastúpi do pastorácie, a potom by nemal
čas na syna a jeho súkromné hodiny nábo�enstva. Hore uvedený smutný príbeh
okrem iného vysvetľuje aj to, prečo gréckokatolíci sa po prisťahovaní do veľkých
miest strácajú ako sneh po jarnom da�di a menia sa na rímskokatolíkov � a to u�
celé stáročia.

Učiteľke v �kole pojedol p�enicu�
S domácimi kázňami o. Andreja Timkoviča sa via�e i tento

úsmevný príbeh:
Keď najmlad�í syn Vladimír u� chodil na Základnú jazykovú �kolu na Ko-

váčskej ulici v Ko�iciach (�pecializácia na ru�tinu a angličtinu), to znamená,
�e mal u� asi 9 rokov (bolo to u� po prvom sv. príčastí), na vlastivede im učiteľ-
ka pri jednej príle�itosti ukazovala rozličné semienka obilnín. Drevená paleta,
na ktorej sa pod sklom v jednotlivých označených priehradkách nachádzala p�eni-
ca, ovos, ra��, ostala cez prestávku na učiteľskom stole s tým, �e si ju učiteľka
neskôr odnesie do kabinetu.

Malý v�evedko-Vladimír vtedy podi�iel k stolu, odsunul sklo z palety, vybral
niekoľko p�eničných zrniek a dal si ich do úst, sna�iac sa ich ochutnať a rozhrýzť
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zubami (nedali sa, lebo boli veľmi staré a preschnuté). Čo bolo v�ak najhor�ie,
Vladimíra spozorovali aj ostatné deti.
� Čo to robí�?, � pýtali sa Vlada.
� Dá sa to jesť, � poučoval Vlado spolu�iakov, � preto to ochutnávam, ako to
chutí.

Deťom nebolo potrebné viac hovoriť, zobrali si aj ostatné� a z p�enice zostali
doslovne symbolicky len tri zrnká! Keď sa učiteľka vrátila, zhrozená uvidela, �e
jej zmizla p�enica. Začala vy�etrovať, kde sa podela. Deti �alovali:
� Timkovič ju pojedol�

Učiteľka bola najprv od rozčúlenia celá červená v tvári, potom ju v�ak čosi
napadlo, náhle sa ukľudnila a vá�ne sa zahľadela na chlapca dlhým skúmavým
pohľadom. U� nič nehovorila. Oznámila to telefonicky rodičom.

Po niekoľkých dňoch sa mama (Gizela) doma prísne spýtala malého Vladi-
míra, prečo jej urobil takú hanbu a pojedol p�enicu v �kole učiteľke. Vladimír
jej vtedy, úplne nevinne, ako to len deti vedia, odpovedal:
� Keď i�li apo�toli cez pole a boli hladní, brali klasy p�enice do rúk, mrvili ich
a jedli� Farizeji vyčítali Isusovi Christovi, prečo to robia v sobotu� A ja som
chcel zistiť, ako im to chutilo. Bolo to v�ak stra�ne tvrdé a nedalo sa to vôbec
jesť!

Pohľad prekvapenej matky úplne zmäkol. U�asnutá dojemne pohladila
svojho deväťročného syna, ba dokonca ho aj pochválila, �e si pamätá, čo jeho
otec na ranných bohoslu�bách ká�e. Neskôr o tom s hrdosťou a radosťou rozprá-
vala nielen svojmu man�elovi o. Andrejovi Timkovičovi, ale pri iných príle�i-
tostiach aj mnohým známym, akého má �ikovného syna. V�etci sa z toho smia-
li. Učiteľke vec tie� objasnila, ako sa dalo a veselo prisľúbila, �e jej zo�enie celý
mech p�enice. Andrej vysvetlil svojmu synovi, �e keď je p�enica e�te v klasoch,
je úplne mäkká, �ťavnatá a veľmi chutná.
� Tá, ktorú si jedol v �kole, bola u� stará a preschnutá, preto bola tvrdá.

A učiteľka? Bola ateistka, a preto ničomu nechápala� E�te dlho pokyvova-
la hlavou nad Timkovičom, skúmavo na neho občas hľadela a myslela si svoje:
� Čo len tí Timkovičovci so svojimi deťmi doma robia, �e sú a� také hladné,
�e mi ich dieťa pojedlo storočnú vzorkovú p�enicu na vlastivede?

Bohoslu�by Andreja Timkoviča v úzkom kruhu svojej rodiny priná�ali
svoje ovocie a ka�dodenná kázeň mala na deti, či u� vedome alebo podvedome,
nemalý vplyv.
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17. Trvalá invalidita a výpomoc
po gréckokatolíckych farnostiach

(1973-1977)
Rok 1973 � trvalá invalidita

 

Andrej bol naďalej zamestnancom Fakultnej nemocnice v Ko-
�iciach, av�ak u� ako práceneschopný (PNS) a� do 31. augusta 1973.
Od 27. júna 1973 mu bola so spätným dátumom priznaná trvalá inva-
lidita.

V�dy prízvukoval svojim deťom, aby sa učili na samé jednot-
ky, aby mohli dostávať nielen sociálne, ale aj prospechové �tipen-
dium. Okrem toho, ako deti gréckokatolíckeho kňaza mali malé
�ance, �e ich prijmú na vysokú �kolu. Ak by v�ak mali najlep�í pros-
pech�, mo�no by sa komunistický systém nad nimi uľútostil a ako
mimoriadne nadaným im mo�no vysoko�kolské �túdium dovolí.
Zo �tipendia toti� aj o. Andrej Timkovič za prvej republiky v skutoč-
nosti vyrástol. V tomto ohľade vzor svojho otca plne nasledovali jeho
dvaja najmlad�í synovia Andrej a Vladimír, ktorí na gymnáziu mali
celé �tyri roky samé jednotky, na samé jednotky aj zmaturovali a na vy-
sokých �kolách patrili k najlep�ím �tudentom.

Vladimír �tudoval na Vysokej �kole veterinárskej v Ko�iciach v ro-
koch 1982-1987. �kolu zavŕ�il nielen na červený index, teda bol vyzna-
menaný, ale po ukončení päťročného �túdia bol spomedzi 150 vyso-
ko�kolákov-veterinárov tretím najlep�ím �tudentom v ročníku.

Prvým piatim «najmúdrej�ím» vysoká �kola veterinárska zabezpečila ade-
kvátne veterinárne zamestnanie a zároveň im ponúkla vstup do komunistickej
strany. Otec v�ak Vladimíra u� pár rokov predtým pripravil na takúto ponuku,
aby ju vedel elegantne, neuraziac nikoho � odmietnuť. A skutočne, keď Vladi-
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Rozhodnutie z 1. 8. 1973, ktorým bol o. Andrej Timkovič uznaný
za invalidného dôchodcu



mírovi ako jednému z najtalentovanej�ích vysoko�kolákov dali túto ponuku
verejne � v prítomnosti 150 spolu�iakov, tento i�iel za komunistickými predák-
mi a povedal im s pokorným hlasom:
� Prepáčte, cítim sa nedôstojný a nehodný vstúpiť do komunistickej strany,
ktorá zdru�uje najexcelentnej�ích ľudí s pokrokovým zmý�ľaním�, ale navrhu-
jem na moje miesto predsedu SZM ná�ho piateho ročníka toho a toho�

Komunisti zodpovední za zväzákov boli prekvapení, av�ak súhlasili s tým.
Predseda ročníkového SZM (Socialistického zväzu mláde�e) bol zato Vladimí-
rovi Timkovičovi veľmi povďačný a povedal mu medzi �tyrmi očami:
� Ďakujem ti, nikdy ti to nezabudnem�

A Vladimír sa te�il, �e nemusel vstúpiť do komunistickej strany, kde by ho núti-
li byť ateistom a zapierať vieru v Hospoda Boha. Stalo sa to v roku 1987, pár mesia-
cov po smrti o. Andreja Timkoviča a pár mesiacov predtým ako Vladimír emigro-
val na Západ, aby sa mohol stať kňazom namiesto svojho zomrelého otca.

Star�í syn Andrej �tudoval kybernetiku na Vysokej �kole elek-
trotechnickej v Ko�iciach v rokoch 1978-1983, obdr�al titul «Ing»
a mal také vysoké prospechové �tipendium, �e suma celého me-
sačného �tipendia, ktoré poberal, bola vy��ia ako jeho neskor�í ná-
stupný plat na Slovenskej akadémii vied v Ko�iciach!

Plodonosné zdravotné prechádzky Andreja so svojimi synmi
Hospoď Boh vie aj zlé obrátiť na dobré. Mozgová porá�ka a tr-

valá invalidita sama o sebe zlá, priniesla mimoriadne dobré vý-
sledky vo výchove detí. Otec Andrej Timkovič, ako invalidný dô-
chodca chodieval často na mnohohodinové zdravotné prechádzky
do lesa Čermeľ a Bankov v okolí Ko�íc.

Mimochodom, v Čermeli v posledných rokoch 20. storočia objavili výskyt
drahocennej rádioaktívnej uranovej rudy v mno�stve asi 1000 ton, čo sa v tom
čase samozrejme e�te nevedelo.

Na tieto potulky prírodou s ním mama posielala alebo Vladi-
míra, alebo Andreja. Robila to v obave, aby jej man�el niekde v lese
neodpadol. Ako spomínajú obaja jeho synovia, boli to najkraj�ie
chvíle v ich �ivote, keď mohli byť s otcom na plný úväzok. Otec sa
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Päťdesiattri ročný o. Andrej Timkovič (1919-1987). Foto z roku 1973.



im nikdy v �ivote nemohol tak venovať ako vtedy, lebo bol v�dy
alebo v práci, alebo v pastorácii, a vtedy ho vídavali iba večer a po ví-
kendoch takmer vôbec. V tom čase obaja pre�ívali vo svojom �ivote i
pubertu a rozhovory s rozumným, skúseným a ľúbiacim otcom,
ktorý mal nielen dve maturity a jednu vysokú �kolu, ale bol aj gréc-
kokatolíckym kňazom � im pomohli s rozvahou rie�iť a pre�iť búr-
livé chvíle dospievania. Otec mal s nimi na prechádzkach rozhovory
o v�etkom mo�nom i nemo�nom � od duchovných sfér a� po �port a
olympijské hry, ich pravidlá, či dejiny. Malo to nemalý vplyv na rozvoj
mladých chlapcov, či neskôr dospievajúcich mu�ov � budúcich
kňazov a mníchov. Veď otec dával svojim synom v�etko najlep�ie,
čo vedel a mal.
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Vďaka práceneschopnosti po mozgovej porá�ke (1971) sa o. Andrej Timkovič
mohol nehatene venovať svojej rodine. Záber ho zachytáva pri skautskom sta-

novaní v Zádielskej doline (kaňóne) spolu so svojimi deťmi pri ohnisku. Sprava:
dcéra Marie, syn Andrej, vzadu syn Vladimír, otec Andrej. Foto z roku 1973.
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Otec Andrej Timkovič na náv�teve v rodných Lazoch na Zakarpatskej Ukrajine
u svojej sestry Kaliny. Fotografia ho zachytáva tesne po rannom umývaní sa

vodou prinesenou vo vedre z blízkeho potoka pred sestrinou drevenicou.
V�imnime si «vyrovnanosť» dvora� Lazy sa nachádzajú v nadmorskej vý�ke

550 metrov a tento dom stojí na kopci e�te o 50 metrov vy��ie.



Čirč, Koj�ov, �emetkovce, Ladomírová, Bodru�aľ�
Po akom-takom zotavení sa z ťa�kej choroby sa o. Andrej pýtal

opäť do pastorácie. U� v apríli 1972 na Paschu pár tý�dňov vy-
sluhoval gréckokatolícku rusínsku-ruténsku farnosť Čirč s filiálkami
Ruská Voľa a Obručné (okr. Stará Ľubovňa). Zastupoval tam o. My-
rona Podhajeckého (1911-1995) svojho bývalého profesora v pre-
�ovskom seminári. V tom čase tam pochoval istú veriacu, čo dodnes
dokazuje jeho zápis v matrike zomrelých. V nasledujúcich rokoch tak-
to najmä na Velikdeň, alebo v iné veľké sviatky vypomáhal v grécko-
katolíckych farnostiach v Koj�ove, v Krajnej Bystrej (Ro�destvo Isusa
Christa v januári 1977), v �emetkovciach, v Ladomírovej (na Velik-
deň 1977), v Bodru�ali s filiálkami Miroľa, Príkra, Hunkovce, Krajná
Poľana (na Velikdeň 1981).

O 25 rokov neskor�ie, v roku 1997 jeho syn, o. Jozafát Vladimír Timkovič,
OSBM, u� ako mních a svja�čenik zastupoval miestneho správcu farnosti v Čir-
či na jeden tý�deň. V tom čase mal pohreb akéhosi Róma v miestnom rómskom
tábore za dedinou. Keď sa vracali z pohrebu, kantorka-cerkovníčka pani �imová,

keď sa reč zvrtla na jeho otca Andreja Timkoviča, zaspomí-
nala:
� Ja pamjatam na va�oho otca, jak by jem ne pamjatala.
Pamjatam i nato, �to propovidav. V jednij propovidi o 10 Bo-
�ich zapoviďach nam nakazovav, �e Hospoď Boh dav ka�do-
mu čolovikovi desjať anheliv-policajtiv, kotry joho chraňat,
�eby sja ne dostav do pekla, ale do neba�

Pre�lo u� 25 rokov! Teda semienka, ktoré o. Andrej zasial
napr. v Čirči, priná�ali svoje plody aj po 25 rokoch.

Rodinný spovedník-bazilián Nikodém Nikolaj Krett
(1912-1983)

Syn Andreja Timkoviča, Vladimír v roku 1996 (u� ako
svja�čenik) uverejnil v gréckokatolíckom časopise Blaho-
vistnik túto spomienku na sedemdesiate roky v rodine Tim-
kovičovcov:

«Otec Nikodém Krett, OSBM, chodil k nám domov v Ko-
�iciach, v�dy na prvé piatky, či tesne predtým, aby nás
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Andrej Timkovič
po zotavení sa

z choroby



v�etkých vyspovedal. Bolo to i v posledných rokoch jeho �ivota, čo sa na to
pamätám ja - vtedy e�te len �iak základnej �koly, či gymnazista či neskôr vy-
soko�kolák� Zúrila totalita a o. Krett pracoval práve takouto formou pre Hos-
poda Boha.

Keď som bol e�te malým chlapcom, pamätám sa, �e o. Krett, kedykoľvek,
keď ku nám pri�iel, priniesol nám niečo dobrého. Čakali sme ho ako skutoč-
ného Mikulá�a, chýbala mu u� len brada. Priniesol niekoľko sáčkov cukríkov,
dietnu Liptovskú salámu, ovčí syr� Jednoducho, keď pri�iel bola to radosť
nad radosti, lebo u nás doma, i keď sa nehladovalo, ale peňazí na "zbytočné"

cukríky nikdy nebolo. �tyri
deti, chorá matka - to u� je
niečo. Okrem toho otec - �ivi-
teľ rodiny bol tesne po mozgo-
vej porá�ke. O. Nikodém - za-
valitý, fučiaci, v�dycky v saku,
utierajúc si vreckovkou spo-
tenú ple�inu na hlave� V�dy
sa ponáhľal: mal e�te nav�tíviť
pred prvým piatkom mnoho
domov, kde chcel pomôcť ľu-
ďom v ich duchovnom raste.

Keď�e môj otec bol kňa-
zom, o. Nikodém sa u neho
spovedal a môj otec zas u o.
Nikodéma.

Po istom čase v�ak prestal
nosiť cukríky. Na môj dotaz
adresovaný mame - tá mi od-
povedala, �e minule, keď pri-
niesol, sme pred ním ohŕňali
nosmi a povedali:
� Len také isté ako minule?
Nemáte iné?

Vtedy toti� o. Krett poro-
zumel, �e u� máme dosť, keď
si vyberáme. A skutočne, v tom
čase sa ekonomická situácia
v na�ej rodine trocha zlep�i-
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Svja�čenik Andrej Timkovič so svätým
vladykom Kyr Vasiľom Hopkom



la. Od vtedy nám u� nenosil nič, dával chudobnej�ím. Nám zostali nostalgické
spomienky na staré "zlaté" časy plné očakávania, ale aj tak sme ho neprestali
mať radi.

Nepamätám sa presne, kedy to vlastne bolo�, viem v�ak, �e som bol u� asi
tak veľký, �e keď som sa postavil na �pičky svojich nôh, videl som i zblízka, čo
le�í na stole, kde som v�dy so záujmom pozeral očakávajúc, �e sa na ňom ob-
javí nejaká dobrota z ta�ky nejakého náv�tevníka na�ej rodiny� Vtedy bol o. Ni-
kodém opäť u nás doma a sedel s mojím otcom pri stole a rozprávali sa� Ako
som sa tak okolo nich "ob�mietal" s nádejou, �e "Mikulá�" čosi dobrého vytiah-
ne zo svojej aktovky� Otec Nikodém Krett, ukázal na mňa prstom a povedal:
� Ty bude� kňazom.

Začal som sa krútiť ako červík pod papučou a trocha v rozpakoch som
povedal:
� Nie� Ja nechcem byť kňazom.

Môj otec vtedy vá�ne povedal o. Krettovi:
� Keď sa narodil, dal som mu meno Vladimír, aby bol raz tak veľkým ako sv.
Vladimír. - Keď to povedal, vá�ne sa zamyslel, obrátil sa ku mne a dodal, ten-
toraz u� pre mňa:
� � aby si raz, urobil tak veľa pre Hospoda Boha, ako urobil sv. Vladimír
Veľký, keď pokrstil celú Rus.

Neskôr som na celú udalosť zabudol, nebral som ju vá�ne. Jednoducho som kňa-
zom nechcel byť a «basta fidli». E�te raz, či dva razy mi to môj otec počas svojho
�ivota pripomenul. Ja som v�ak o kňazstve vtedy nechcel počuť ani slovo».1

«Nebezpečná ruská �tvorka» v Ko�iciach
V Ko�iciach v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. sto-

ročia �ili aj iní gréckokatolícki kňazi, ktorí pochádzali z Podkarpatskej
Rusi a po II. svetovej vojne ostali na Slovensku. Okrem o. Andreja
Timkoviča (1919-1987) to bol o. �tefan Papp (1917-1990), o. Vincent
Naď (1922-2004) a o. Jozef Anďal (1918-1985). V�etci boli rusínskej
(ruténskej), či v tom čase jedinej oficiálne dovolenej � ukrajinskej o-
rientácie. V�etci boli �enatí a mali rodiny. Okrem Pappovcov (ktorí boli
bezdetní), ka�dá z týchto rodín mala viaceré deti.

Tieto �tyri rodiny sa priatelili, pomáhali si a sa schádzali pravidelne,
a to pri rozličných príle�itostiach, dokonca i v cudzine, napr. na gréc-
kokatolíckych odpustoch v blízkom Maďarsku � v Mária-Pócsi, kde
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Otec Andrej Timkovič s vladykom Kyr Vasiľom Hopkom (úplne vľavo diakonizujúci
Jozef Duda (1942), vedľa neho o. Irenej Bačinský (1906-1989)). Foto z roku 1975.



chodilo veľa rusínskych (ruténskych) gréckokatolíkov zo Slovenska.
V Mária-Pócsi títo z «ruskej �tvorky» vypomáhali spovedať dlhé rady
pútnikov, ktorí tam prichádzali, lebo v Maďarsku bola väč�ia nábo�en-
ská sloboda ako v Československu. Pre kňazov z Československa v Ma-
ďarsku neplatil zákaz pastoračnej činnosti, tj. nepotrebovali tam tzv.
�tátny súhlas na kňazskú činnosť.

Okrem toho sa ka�doročne pravidelne schádzali aj na rodinných
slávnostiach � na meninách jednotlivých otcov duchovných. Tak
napr. sa systematicky stretávali na oslavách menín o. Andreja Timko-
viča (na Ondreja 30. novembra), či 27. decembra na �tefana u o. �tefa-
na Pappa v jeho byte na Bajkalskej ulici Nad jazerom v Ko�iciach�
Podobne u o. Naďa a o. Anďala� V rodine Timkovičovcov to boli naj-
väč�ie rodinné oslavy v roku, keď prichádzali kňazi-priatelia aj so svo-
jimi man�elkami a väč�ími deťmi. Deti sa na takéto oslavy mimoriad-
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Druhý zľava o. �tefan Papp (1917-1990), ďalej o. Andrej Timkovič (1919-1987),
o. Ján Jurko (1919-1990), o. Michal Horňák (1911-1985), o. Jozef �oltýs

(1925-1994, za ktorého anonymne platil v rokoch 1948-1950 teologické �túdiá
o. Andrej Timkovič � pozri str. 167-168), o. Ján Parnahaj (1922).



ne te�ili, lebo vtedy �unku na obkladaných misách jedli nielen hostia,
ale keď sa zvý�ilo, zo �unky, tôrt a iných sladkostí, u�lo sa aj deťom.

Na týchto mítingoch sa rozprávalo výlučne po rusínsky, a to
nielen počas radostných rozhovorov, ale sa spievali aj národné ru-
sínske piesne a spomínalo sa na mladosť v U�horode či Mukačeve.
To v�etko pre malé deti bolo veľkým povzbudením v národnom u-
vedomení si, �e sú Rusínmi. Videli toti�, �e nielen ich otec je Ru-
sínom, ale aj jeho významní a sebavedomí priatelia. Najmä pre-
�ovský historik, vydavateľ a �éfredaktor časopisov Slovo a Blaho-
vistnik, o. �tefan Papp (1917-1990) často pútavo vyprával úryvky
zo slávnych dejín rusínskych gréckokatolíkov v starom Uhorskom
kráľovstve, či o boji proti nekatolíckej latinizácii na�ich predkov�
Mláde� i kolegovia ho vtedy počúvali «s otvorenými ústami» a
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Oslava narodenín mamy o. Andreja Timkoviča � Evy Michajlovny Timkovič,
rod. Hvozdak � v Ko�iciach v 70-tych rokoch 20. storočia. Zľava: Daniela

Havrilová, jej mama Klára Havrilová (blondína), Igor Havrila (najmen�í), Eva
Michajlovna Timkovič (v centre), Vladimír Timkovič, o. Andrej Timkovič a

Andrej Timkovič ml. (najvy��ie vpravo).



zatajeným dychom.
Na tieto rodinné stretnutia sa v�ak s očividnou nevôľou a nedô-

verou dívala nová garnitúra na episkopskom úrade v Pre�ove, kde
sa po smrti svätého vladyku Kyr Vasiľa Hopka (1904-1976) u� ot-
vorene slovakizovalo. V�etko rusínske, kde sa to len dalo, sa tlači-
lo do úzadia. Na episkopskom úrade v Pre�ove sa obávali, �e na tých-
to stretnutiach ��aleni rusnaci� kujú plány, ako zachrániť cyrilome-
todejskú tradíciu v Pre�ovskej gréckokatolíckej eparchii v staro-
slovančine a ako zabrániť cieľavedomej úlistnej latinizácii, tj. ne-
katolíckemu pohlteniu gréckokatolíkov zo strany latinskej Cirkvi.

______________________
1 Jeden z baziliánov [J.V. Timkovič], «Spomienka na jeromonacha Nikodé-

ma M. Kretta, OSBM», Blahovistnik, Pre�ov, 10 (1996) str. 267-268.
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V roku 1976 sa skoro celá rodina o. Andreja Timkoviča zúčastnila na pohrebe
vladyku Vasiľa Hopka v Pre�ove. Fotografia ich zachytáva pri návrate z pohre-

bu pri aute značky Wartburg. Z prava: Andrej Timkovič ml., Gizela
Timkovičová, Vladimír Timkovič a o. Andrej Timkovič.
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Vodičský preukaz o. An-
dreja Timkoviča. Opráv-

nenie (A, B, C, M, T) jazdiť
na osobných autách, mo-

torkách, nákladných
autách nad 3500 kg i trak-
toroch získal 9. júna 1964.



 

18. Jednoročné pôsobenie v gréckoka-
tolíckej farnosti Petríkovce,
okr. Michalovce (1977-1978)

Roky 1977-1978 � takmer jednoročné kňazské pôsobenie
v Petríkovciach pri Michalovciach

 

V priebehu ďal�ích rokov sa zdravotný stav o. Andreja veľmi vý-
razne stabilizoval. A keď�e v Pre�ovskej gréckokatolíckej eparchii u�
medzitým veľké mno�stvo prestárlych kňazov zomrelo, bol chronic-
ký nedostatok kňazov. Ordinár o. Ján Hirka (1923) ho preto po�iadal
o pastoračnú výpomoc a vybavil pre neho od cirkevného tajomníka
(ktorý kontroloval vtedy Cirkev zo strany �tátu) ústny �tátny súhlas.

Od 15. mája 1977 (čj. 622/1977) do 1. apríla 1978 bol takto správ-
com gréckokatolíckej farnosti Petríkovce s filiálkou Malčice na Zemp-
líne. Pôsobil tam v�ak len necelý jeden rok.

Starostliví veriaci
V máji 1977 sa nasťahoval na faru do Petríkoviec. Zemplínča-

nia ho prijali s veľkým nad�ením. Ľudia boli veľmi pobo�ní a obe-
taví. Príčina bola jednoznačná � jeho predchodcom bol rehoľný
kňaz svätého �ivota o. Michal Majovský, CSsR (1923-1991). Keď
je toti� kňaz svätý � jemu zverení ľudia vo farnosti sú pobo�ní, keď je
kňaz pobo�ný � ľudia sú dobrí, keď je kňaz dobrý � ľudia sú ateis-
ti� Tak�e kňazovi nestačí byť dobrým! Keď�e o. Andrej na fare �il
spočiatku sám, ka�dý deň mu spontánne, bez toho, �eby niekoho
niekedy o to prosil, iná rodina nosila obed.

U� koncom júna toho istého roku pri�iel k nemu prázdninovať
aj jeho najmlad�í syn Vladimír. Vtedy mal 13 rokov. Veriaci pri-
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Menovací dekrét pre o. Andreja Timkoviča za správcu farnosti v Petríkovciach
z roku 1977



ná�ajúci obedy automaticky zvý�ili dávku dvojnásobne. Jedlo bo-
lo, i napriek svojej jednoduchosti, veľmi chutné, lebo ka�dý deň
bol obed úplne iný, pripravovali ho iní ľudia (halu�ky na rozličný
spôsob, pirohy, kapustníky, nalečniky, lok�e, buchty, palacinky�).
Po pár tý�dňoch, keď sa naplno začali letné prázdniny, sa prisťaho-
vali na faru aj ostatní členovia rodiny spolu s mamou. Vtedy si v�ak
malý labu�ník-Vladimír v�imol, �e ľudia, akoby «�ibnutí čarov-
ným prútikom», naraz prestali nosiť «fajne» obedy. Keď to so začudo-
vaním spomenul mame, táto sa trochu zamyslela, akoby uva�ovala
sama nad sebou a potom mu vysvetlila:
� Zna� čom u� neno�a? Bo u� mi tu ja. Znaju, �e mu �ena sama
navari�

Mama tie� pravidelne varila obedy, ale na tie boli u� jej deti
zvyknuté, veď od detstva poznali jej receptúry.

Mimoriadna dobrosrdečnosť Petríkovčanov
Vladimír e�te v Ko�iciach dostal darom od o. �tefana Pappa

starý, ale zachovalý bicykel. Otec �tefan Papp sa musel sťahovať z a-
sanovaného rodinného domu do bytovky na Bajkalskej ulici Nad ja-
zerom v Ko�iciach. Preto sa �zbavoval zbytočností� a bicykel da-
roval Timkovičovmu najmlad�iemu synovi.

Vladimír sa na ňom «preháňal» od rána do večera po Petríkov-
ciach. Vtedy ho občas zavolala jedna gazdiná, alebo druhá a dala
mu ta�ky so zeleninou, prípadne ovocím, alebo inými potravinami,
ktoré mal odniesť domov na faru otcovi duchovnému. �eny sa te-
�ili, �e to nemuseli «vláčiť» samé.

Prečo boli Petríkovčania takí a� obdivuhodne dobroprajní k svoj-
mu otcovi duchovnému? Pred o. Andrejom Timkovičom na tejto far-
nosti dlh�ie pôsobil, ako bolo u� vy��ie spomenuté, redemptorista
svätého �ivota o. Michal Majovský. Bola to zásluha práve tohto
svätého mu�a, �e táto dedina bola taká, aká bola. A navy�e, o. Ma-
jovský e�te pred svojim náhlym odchodom (zobrali mu �tátny súh-
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«Vocerkovlenije» novorodeného dieťaťa vedené o. Andrejom Timkovičom



las, lebo bol vynikajúci kňaz) hneď, ako sa dozvedel, kto nastúpi
po ňom, veľmi pekne rozprával o o. Andrejovi Timkovičovi. Chválil
ho, vyzdvihoval jeho dobré vlastnosti. A o. Andrej tie� nikdy pred-
tým, ani potom nepreriekol krivého slova na adresu svojho predchod-
cu. A ľudia to videli, a preto prelievali svoju lásku zo starého fará-
ra, za ktorým sa im cnelo, na nového, ktorý bol akoby pokračova-
ním toho predo�lého.

Spravodlivá deľba p�enice�
Leto 1977 bolo v plnom prúde a p�enica v záhrade, ktorú vysial

Andrejov predchodca redemptorista o. Michal Majovský (1923-1991),
dozrela. Andrej objednal kombajn, aby úrodu pozbieral. Nebolo
toho veľa, len asi �esť mechov čistej p�enice. Tri mechy p�enice
nalo�il do svojho Wartburgu a odviezol Majovskému do Bukovca, okr.
Stropkov. Ten bol veľmi prekvapený čestnosťou Timkoviča, �e do-
dr�iava zvykové právo. Andrej Timkovič vtedy povedal o. Majov-
skému:
� Ty jes byv pered tym na fari v Petrikovcoch i jes zasijal, proto
tobi patrit polovka zo �ňiv�

A ľudia to videli (ľudia toti� na dedine v�etko vidia) a boli e�te
�tedrej�í ako predtým. Predbiehali sa jeden pred druhým, keď mohli
svojmu farárovi niečo dobré urobiť.
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Pečiatka a podpis v Petríkovciach



Obrana staroslovanskej Liturgie
V roku 1976 zomrel pomocný pre�ovský episkop svätý Vasiľ

Hopko. Odvtedy v Pre�ovskej eparchii začala otvorená a tvrdá slo-
vakizácia. Pod vedením ordinára o. Jána Hirku (1923) i v Petrí-
kovciach niektorí ojedinelí rímskokatolíci-prista�i (tj. tí, čo sa kde-
tu medzi gréckokatolíkov pri�enili) vo farnosti (i keď e�te nesme-
lo) �iadali o. Andreja, aby vymenil tisícročnú staroslovanskú cyri-
lometodejskú Slu�bu Bo�iu za nedávno prelo�enú slovenskú�
Vtedy sa jednalo e�te len o nedokonalý a nepresný preklad, ktorý
vydal jezuita o. Michal Lacko v Ríme. O. Andrej túto zmenu zásad-
ne odmietal a naďalej slú�il po staroslovansky, ako si �elali v�etci
gréckokatolícki veriaci. I to mu v�ak napomohlo k skorému odvola-
niu z Petríkoviec, tak�e sa tam dlho nezohrial.

Rok 1977 � zalo�enie ovocného sadu na fare
Na jeseň 1977 v rozľahlej záhrade za farou, kde sa predtým na voľ-

nom priestranstve siala iba p�enica, vysadil veľké mno�stvo ovoc-
ných stromov, egre�ov, ríbezlí� Stromčeky priviezli zo sadovníc-
keho podniku samostatným nákladným autom (tak ich bolo veľa).
Slu�ebnice, ktoré v neskor�ích rokoch �ili na uprázdnenej fare v
Petríkovciach, lamentovali, �e nevedia, čo majú robiť s toľkým ovo-
cím� O. Andrej im pri jednej príle�itosti poznamenal:
� Lep�ie je mať veľa ovocia, ne� �iadne�

Obnova prícestných krí�ov po farnosti
V ka�dej farnosti kde o. Andrej Timkovič len trochu dlh-

�ie pôsobil, dal opraviť-obnoviť a vymaľovať v celom chotá-
ri prícestné krí�e a ich maľované rozpjaťa s tabuľkami INCI
(

 

ÛNCÛ). Bolo to v�ak veľmi ekonomický náročné, preto�e ma-
liari �iadali niekoľko tisíc korún za novonamaľované rozpjaťa.

Táto obetavosť «dedinského farára» mala hlboký vplyv na jeho synov,
ktorí mu pomáhali pri demontá�i, čistení i opätovnom namontovávaní
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rozpjatí na krí�e. Keď sa po mnohých rokoch dvaja z jeho synov stali bazilián-
skymi mníchmi a kňazmi, začali bezplatne � úplne zdarma opravovať, čistiť, maľo-
vať rozpjaťa po celom východnom Slovensku. Keď sa o tom dopočuli ľudia, zo v�et-
kých strán im začali do Pre�ovského monastyra priná�ať zhrdzavené, či inak
zničené rozpjaťa z cintorínov, rázcestí, spred cerkví�

V rokoch 2000-2004 bolo takto zdarma opravených vy�e 650 gréckoka-
tolíckych krí�ov na východnom Slovensku. Na krí�och boli obnovované i sta-
roslovanské nápisy na tabuľke INCI (ÛNCÛ), čo bolo tŕňom v oku latinskej hie-
rarchii v Ko�iciach (rímskokatolíci majú latinské INRI), ktorá intrigami zasiah-
la u slabého pre�ovského jezuitu-episkopa Jána Babjaka (1953). Tento, aby za-
bránil takejto obnove gréckokatolíckeho obradu na Slovensku, vo svojom eparchi-
álnom Obe�níku č. 4 (2004) str. 2 zakázal kňazom nosiť-obnovovať rozpjaťa do Pre-
�ovského baziliánskeho monastyra k Timkovičovcom, lebo tieto vraj pôsobia
«

 

hrubo, často a� dehonestujúco, na okoloidúceho človeka»� Inú alternatívu
«zdarma» v�ak Babjak kňazom samozrejme nedal. Tak sa diablovi podarilo cez
�úzkoprsých� ľudí zblokovať Bohumilú a celkom ojedinelú aktivitu tohto druhu.
Porov. fotografie uverejnené na str. 326-327.

Na kňazských dňoch v Pre�ove (13. a 20. septembra 2006) biskup Babjak
dokonca prikázal svojim kňazom posnímať rozpjaťa zadarmo opravené Timko-
vičovcami, priniesť ich na biskupský úrad, zaplatiť za premaľovanie ka�dého z nich
2000 korún (bochník chleba v roku 2006 stál okolo 25 korún). V danom čase na prí-
cestných krí�och po eparchii bolo niekoľko tisíc iných neopravených zhrdzave-
tých a polorozpadávajúcich sa rozpjatí, ktoré si tento jezuitský biskup v�ak vô-
bec nev�ímal. Ne�lo mu toti� o rozpjaťa samé, ani o Isusa Christa, ale o latinizá-
ciu a o to, ako sa čo najviac zapáčiť latiníkom.

Synovia o. Andreja Timkoviča gréckokatolícke prícestné krí�e opravovali
pod vplyvom dobrého príkladu svojho otca� Príklady toti� v�dy priťahujú.

Záchrana gréckokatolíckej kaplnky v Malčiciach pred ukrad-
nutím zo strany rímskokatolíkov

Aby nebolo v�etko ru�ové, a aby sa o. Andrej so svojou rodi-
nou necítil v Petríkovciach ako v raji, diabol sa postaral o adekvát-
ne strpčovanie �ivota a pohor�ovanie veriacich. O. Timkovič mal
na tejto farnosti nevídané problémy s nekatolícky a arogantne sa
chovajúcimi rímskokatolíckymi farármi, huckanými rímskokatolíc-
kym kapitulným vikárom o. �tefanom Onderkom (1916-2006) z Ko-
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Jednoročné pôsobenie v gr. kat. farnosti Petríkovce (1977-1978)
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Kdekoľvek o. Andrej Timkovič (1919-1987) pôsobil ako kňaz, ako prvú vec
dával do poriadku zanedbané starodávne gréckokatolícke prícestné krí�e�
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Uká�ka Timkovičovcami v rokoch 2000-2004 obnovených 650 gréckokatolíc-
kych rozpjatí pripravených na zavesenie na svoje pôvodné miesta, odkiaľ boli
ako hrdzavé vzaté. Od roku 2004 boli biskupovi Babjakovi tŕňom v oku hlavne

cyrilikou písané tabuľky INCI (ÛNCÛ), preto nezi�tné obnovovanie krí�ov
«zdarma» vo svojom Obe�níku zakázal. Nech ctený čitateľ sám posúdi tieto vraj

«hrubé a dehonestujúce» rozpjaťa (porov. str. 324-325)�
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