
�íc (vraj svojho času vyhlásil, �e do päť rokov na Slovensku u� nebude
ani jeden gréckokatolík).

Títo nekatolícki-rímskokatolícki farári nielen �e pravidelne a
pri ka�dej mo�nej príle�itosti kradli deti (pri krstoch) gréckoka-
tolíckych veriacich a protiprávne ich prevádzali na latinský obrad,
ale vo filiálke Malčice latiníci si chceli dokonca prisvojiť-ukradnúť
aj miestnu gréckokatolícku kaplnku, v ktorej gréckokatolíci máva-
li pravidelné bohoslu�by. Mnohostoročný majetok gréckokatolí-
kov chceli prepísať, podobne ako v mnohých iných prípadoch na Slo-
vensku, v pozemkových knihách do rímskokatolíckeho vlastníctva.
Právnicky podkutý o. Andrej Timkovič im v�ak takúto do neba vola-
júcu nespravodlivosť nedovolil, av�ak stálo ho to, ako obyčajne,
vďaka ich intrigám, stratu �tátneho súhlasu verejne vykonávať funkciu
kňaza. Kaplnku síce zachránil (je dodnes gréckokatolícka), ale musel
preto náhle opustiť Petríkovce. Zobrali mu toti� �tátny súhlas. Vrátil
sa späť do Ko�íc�

Paradoxne, odkedy Andrej Timkovič začal pôsobiť ako grécko-
katolícky kňaz, v�dy ho niekto persekuoval a znepríjemňoval mu
nejako �ivot� Presne podľa slov Isusa Christa:

«Mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás», (Jn 15,20).
«Medzi svojich pri�iel a svoji ho neprijali», (porov. Jn 1,11).

Od roku 1950 a� do roku 1968 bol pre-
nasledovaný komunistami preto, �e bol
verný rímskokatolíckemu pápe�ovi, a teraz
ho prenasledovali samotní rímskokatolíci
zato, �e nebol povoľný k nekatolíckemu pre-
ťahovaniu veriacich a majetku z gréckokato-
líckej do rímskokatolíckej Cirkvi. Či pre la-
tiníkov neplatí 7. Bo�ie prikázanie (Nepo-
kradne�)? Ako Hospoď Boh bude súdiť tých-
to nezodpovedných rímskokatolíckych kňa-
zov?
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o. Andrej Timkovič
(1919-1987)

Foto z roku 1978.



Otec Andrej Timkovič (1919-1987) bol hladný po spravodlivos-
ti, za ktorú v�dy bojoval a nikdy sa mu jej na tomto svete nedosta-
lo. Nevdojak prichádzajú človeku na myseľ slová Sv. Písma:

«Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú
nasýtení», (Mt 5,6).

Áno, teraz po smrti je u� nasýtený a dostáva svoju večnú od-
menu od samotného Hospoda Boha.
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Jednoročné pôsobenie v gr. kat. farnosti Petríkovce (1977-1978)

Menovanie o. Andreja Timkoviča za dočasného správcu farnosti
do Varhaňoviec v roku 1979 na základe ústneho �tátneho súhlasu
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Gréckokatolícky svja�čenik o. Andrej Timkovič so svojou o osem rokov
mlad�ou man�elkou Gizelou a najmlad�ími synmi: Vladimírom (v podre-

pe) a Andrejom. Foto z druhej polovice sedemdesiatych rokov.



 

19. Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti
Varhaňovce, okr. Pre�ov

(1979-1982)
Roky 1979-1982 � pôsobenie vo Varhaňovciach (gr. kat. dedina
na rozmedzí pre�ovského a ko�ického chotára)

 

«Na paragraf», teda len na ústny �tátny súhlas ho ordinár Hirka
poveril na pár mesiacov kňazskou slu�bou aj vo Varhaňovciach�
Tam začal pôsobiť 20. apríla 1979. Takýto labilný �tátny súhlas bo-
lo treba pravidelne, a to dosť často obnovovať. Ale predsa, jeho pas-
toračné pôsobenie sa tam pretiahlo a� skoro na �tyri roky. �tátny
súhlas mu tam viackrát vzali, ale i dali naspäť. Vo Varhaňovciach
pôsobil v rokoch 1979-1982. 

I tu mal niekoľko �zrá�ok� s rímskokatolíckym plebanom, kto-
rý mu v rozpore so v�etkými morálnymi a právnymi normami kra-
dol deti a novoman�elov. Dialo sa to najmä na filiálkach. Preto
jedného dňa predľ�enie ústneho �tátneho súhlasu u� definitívne
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Pečiatka a podpis vo Varhaňovciach
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Od 20. apríla 1979 o. Andrej Timkovič začal pôsobiť vo Varhaňovciach. U�
v novembri 1979 mu cirkevný tajomník nepredľ�il �tátny súhlas na vykonávanie
duchovenskej činnosti. Pre�ovský ordinár Ján Hirka to nejako vybavil, �e �tátny
súhlas Timkovič opäť dostal. Takáto situácia sa zopakovala párkrát. Svja�čenik

Andrej Timkovič pôsobil takto vo Varhaňovciach od roku 1979 a�
do roku 1982, keď mu �tátny súhlas u� predľ�ený nebol�



nedo�lo, a o. Andrej sa znova vrátil domov do Ko�íc. Opäť k tomu
napomohli konflikty s rímskokatolíckymi farármi. 

Podľa cirkevného práva, ak bolo mie�ané man�elstvo grécko-
katolík-rímskokatolíčka, ich dieťa muselo byť pokrstené a zapísané
v matrike ako gréckokatolícke, tj. podľa otca. Podobne sa delilo i
vysluhovanie sobá�a v mie�aných man�elstvách. Rímskokatolícki
kňazi v�ak s diabolským po�ehnaním, a to do slova a do písmena,
svojho ordinára �tefana Onderka (1916-2006), v�ak nikdy zákon
nedodr�iavali a v�etkých, čo i len «zablúdili» na ich faru, doslovne
kradli a zapisovali ich vo svojich matrikách protizákonne ako údaj-
ných rímskokatolíkov�

V ko�ickom Dóme sv. Al�bety, podľa očitého svedka a výpovede istého
rímskokatolíckeho farára, ktorý tam v sedemdesiatych rokoch 20. storočia pô-
sobil, zapisovali novopokrstené gréckokatolícke dieťa od oboch gréckokatolíc-
kych rodičov do svojej matriky ako «r. cath» (ako�e «ruthenus catholicus» v pre-
klade rusínsky katolík). V tom istom čase, ak pokrstili rímskokatolícke dieťa od o-
boch rímskokatolíckych rodičov, zapisovali ho do tej istej matriky pokrstených
ako «rom. cath.» (ako�e «romanus catholicus», v preklade rímsky katolík). Tak-
�e dnes tam nachádzame v�etkých pokrstených zapísaných ako rímskokatolí-
kov, preto�e ka�dý súdny človek vie, �e «r. cath.» a «rom. cath.» je jedno a to
isté, teda rímskokatolík!

Len ako sa bude dívať na týchto nespravodlivých, cirkevný zákon neza-
chovávajúcich zapisovateľov a ako ich bude súdiť spravodlivý Sudca na súde
Bo�om?!?

O. Andrej Timkovič slú�ieval bohoslu�by v staroslovančine. V ru-
sínskych dedinách (Starina, Čirč, �emetkovce, Ladomirová, Bo-
dru�aľ�) kázal po rusínsky a v slovenských (Jasenov, Petrikovce,
Malčice, Varhaňovce) slú�il staroslovansky a kázal po slovensky.

Rok 1979 � Andrej «titulárnym dekanom» s diplomom
«za odboj proti fa�izmu»

V deň jubilejných 60-tych narodenín, 13. decembra 1979, pre-
�ovský gréckokatolícky ordinár o. Ján Hirka menoval o. Andreja
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Timkoviča (čj. 1475/79) «titulárnym dekanom» Pre�ovskej gréc-
kokatolíckej eparchie. Toto menovanie Andrej Timkovič obdr�al
na svoju domácu adresu v Ko�iciach, i keď vtedy u� pastoračne
vypomáhal vo Varhaňovciach pri Pre�ove. Bolo to pre neho milým
prekvapením.

334

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

Menovací dekrét o. Andreja Timkoviča za «titulárneho dekana» pri príle�itosti
jeho jubilejných 60-tych narodenín (13. december 1919 - 13. december 1979)



V tom istom mesiaci a roku si na neho spomenuli aj «socialis-
tickí kolegovia» z frontu. Dostal uznanlivý diplom od Slovenské-
ho zväzu protifa�istických bojovníkov (pozri str. 128). Diplom bol
vyjadrením povďačnosti za odboj proti fa�izmu a bol mu udelený
pri príle�itosti toho istého jubilea � teda 60-tych narodenín. Andrej
ho prijal so zadosťučinením. Bolo to pekné, �e mu aspoň s odstupom
času pri príle�itosti �ivotného jubilea poďakovali.

Andrej vtedy pri jednej príle�itosti svojim deťom poznamenal:
� Vidíte, na papieri mi teoreticky uznali, �e som bojoval proti fa-
�izmu, ale prakticky nie, lebo mi nedali výhody zákona číslo 255/
1946 Zb. Tak výhody 255-ky majú tí, ktorí vraj bojovali u� ako
trojroční a ja, ozajstne riskujúci svoj �ivot v boji ako partizán, či
na fronte, ich nemám�
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Pôsobenie v gr. kat. farnosti Varhaňovce (1979-1983)

List ordinára o. Jána Hirku adresovaný Timkovičovi, v ktorom ordinariát rea-
guje na oznámenie o medziobradových konfliktoch (kradnutie gréckokatolíckych
veriacich rímskokatolíckym farským úradom v Kecerovciach). V Kecerovciach
bol u� vtedy farárom o. Bernard Bober, s ktorým mal o. Andrej Timkovič veľké
konflikty aj na svojej neskor�ej farnosti v Kráľovciach (1982-1984). Kráľovce

susedili s Kecerovcami z inej strany.
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Opätovná urgencia ordinára o. J. Hirku z roku 1980, aby dali o. A. Timkovičovi
aspoň ústny �tátny súhlas do Varhaňoviec.
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Pôsobenie v gr. kat. farnosti Varhaňovce (1979-1983)

Jeden z veľmi zriedkavých milých osobných listov ordinára o. Jána Hirku adre-
sovaný o. Andrejovi Timkovičovi do Ko�íc. Je odpoveďou na list-ponuku o. A.

Timkoviča spred desiatich (!) rokov. Tvrdý Rusín osadenstvu ordinariátu desať
rokov nepasoval. Teraz v�ak nastal čas, keď veľa kňazov zomrelo,

alebo zostárlo a ordinár J. Hirka nemal kým obsadiť farnosti.
Spomenul si preto na Rusnaka-Timkoviča�



338

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

di
nn

á 
os

la
va

 p
ro

m
óc

ií 
dc

ér
y 

M
ár

ie
 T

im
ko

vi
čo

ve
j, 

kt
or

á
v 

ro
ku

 1
98

0 
ús

pe
�n

e 
uk

on
či

la
 v

ys
ok

ú 
�k

ol
u

s t
itu

lo
m

 M
V

D
r.

«B
ab

ka
 z

 R
us

ka
»

Ev
a 

M
ic

ha
jlo

vn
a

Ti
m

ko
vi
č,

 ro
d.

 H
vo

zd
ak

o.
 A

nd
re

j T
im

ko
vi
č

dc
ér

a 
M

V
D

r.
M

ar
ie

 T
im

ko
vi
čo

vá

m
am

ka
G

iz
el

a 
Ti

m
ko

vi
čo

vá
,

ro
d.

 H
av

ril
ov

á



 

20. Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti
Kráľovce, okr. Ko�ice-vidiek (1982-1984)

Roky 1982-1984 � pastoračné pôsobenie v gréckokatolíckych
Kráľovciach pri Ko�iciach

 

V rokoch 1982-1984 svja�čenika Andreja ordinár o. Ján Hirka,
av�ak opäť len na tzv. «paragraf» (§16 vl. nar. č. 219/1949 Zb. v zmys-
le vl. nar. 70/68 Zb.), poveril obsluhovať uprázdnenú gréckokato-
lícku farnosť Kráľovce s pätnástimi filiálkami (Vtačkovce, Chrast-
né, Rozhanovce, Či�atice, Budimír, Beniakovce, Bunetice, Bolia-
rov, Kecerovce, Nová Polhora, Opiná, Ploské, Trsťany, Vajkovce,
Orta�e). Filiálok bolo veľa � mnohé z nich boli pôvodne gréckoka-
tolíckymi farnosťami v okolí Ko�íc, ale u� zanikli, tj. pretransfor-
movali sa do latinského �ivlu.

Cirkevní tajomníci v tom čase kontrolovali akýkoľvek �ivot v Cirkvi. Oni
museli schváliť i akékoľvek menovanie kňaza na farnosť (§17). Ak by niekto za-
ujal farnosť bez dovolenia od cirkevného tajomníka určeného �tátnymi socialis-
tickými orgánmi, mohol byť potrestaný nezriedka aj odňatím slobody (uväzne-
ním a� na 6 mesiacov). Títo cirkevní tajomníci s obľubou udeľovali �tátny súhlas len
ústne na «neurčitú dobu» duchovenskej činnosti a neustanovovali duchovného za
správcu nejakej konkrétnej farnosti, čo sa označovalo «na paragraf (16§)». Ta-
kýmto spôsobom �tátny súhlas na duchovenskú činnosť dali často ústne a ústne
ho mohli kedykoľvek odobrať, alebo jednoducho len nepredľ�iť. V histórii v ta-
komto prípade nezostala nijaká stopa o obmedzovaní nábo�enskej slobody vo vte-
daj�om "ideálnom" socialistickom spoločenskom zriadení.

Gréckokatolícku farnosť Kráľovce prevzal od svojho predchod-
cu o. Vojtecha Dudiča (1910-1982) 9. januára 1982. Kráľovce, ako
materská farnosť boli v tom čase u� totálne zlatinčené. V�etky bo-
hoslu�by boli u� po slovensky a gréckokatolícke obyvateľstvo u�
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spontánne prechádzalo na vraj «lep�í» latinský obrad.
Mnohí gréckokatolíci sa v Kráľovciach a vo filiálkach dokonca

u� hanbili pozdraviť gréckokatolíckym pozdravom «

 

Slava Isusu
Christu» a zdravili len «Dobrý deň» alebo latinským «Pochválen
buď Je�i� Kristus»� Rímskokatolícki veriaci tu v tom čase pohŕ-
dali nielen gréckokatolíkmi, ale aj gréckokatolíckym kňazom. Na-
pomohol k tomu i fakt, �e jeden z predchodcov o. Andreja Timko-
viča pravidelne organizoval kartárske stretnutia na gréckokatolíc-
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Menovací dekrét z roku 1981 «na paragraf» pre o. Andreja Timkoviča
do Kráľoviec
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce (1982-1984)

Menovací dekrét z roku 1982 (tentoraz výnimočne podľa §17)
pre o. Andreja Timkoviča do gréckokatolíckej farnosti Kráľovce



kej fare, kde sa hralo hazardne o peniaze (i keď o malé sumy)�
Aký to bol rozdiel medzi Petríkovcami, kde predchodca bol svätec
a Kráľovcami, kde sa na fare hrávali karty�

Niektorí latiníci tu gréckokatolíckemu o. duchovnému na ulici
zdravili tvrdo�ijne «Pochválen buď�» v snahe dať mu pocítiť, a-
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Predľ�enie �tátneho súhlasu na pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce
pre o. Andreja Timkoviča na celý kalendárny rok 1983�



koby oni ako rímskokatolíci boli viac ako gréckokatolícky kňaz�
Aby ich o. Andrej odučil od tohto zlozvyku pohŕdať gréckokato-
líckym kňazom, ponáhľal sa ľuďom pozdraviť prvý, teda skôr ako
oni. Viedol k tomu aj svoje deti a man�elku. No aj tak im niektorí z la-
tiníkov �ijúcich vo farnosti (pri�enili sa), povzbudzovaní k tomu svo-
jim plebanom z Keceroviec, odpovedali po rímskokatolícky «Na ve-
ky. Amen». Najhor�ie bolo, keď takto odpovedali i na pozdrav na Ve-
likdeň «Christos voskrese», alebo v ro�destvennom čase «Christos
ra�dajetsja», lebo takto z pozdravu a jeho rímskokatolíckej odpo-
vede vznikol dogmatický (vieroučný) nezmysel�

V gréckokatolíckych Kráľovciach a ich filiálkach zaviedli slo-
venčinu do väč�iny bohoslu�ieb u� predchodcovia o. Andreja Tim-
koviča. Z lásky k pokoju o. Andrej ľuďom slú�il po slovensky a za-
chovával «status quo»� a kázal tak isto, lebo sa vtedy u� jednalo
o slovenské a nie rusínske-ruténske prostredie. Keď ho ordinár o. Ján
Hirka (1923) dával do Kráľoviec, dal mu podmienku, �e zachová
to, čo zaviedli jeho predchodcovia� Ak o. Andrej chcel pôsobiť
ako kňaz, musel sa podvoliť a prisľúbiť.
Tvoj otec je farár!!!

Keď o. Andrej Timkovič pôsobil v Kráľovciach ako gréckokatolícky kňaz,
jeho najmlad�í syn Vladimír �tudoval na Vysokej �kole veterinárskej v Ko�iciach.
Nikto tam v�ak nevedel, �e jeho otec je kňaz. Bola to elitná �kola, jediná svojho
druhu na Slovensku (druhá bola a� v Brne). Veľmi ťa�ko bolo dostať sa na ňu.
Je len samozrejmé, �e deti o. Timkoviča si nepísali v svojich socialistických �i-
votopisoch, �e ich otec je «kňaz», ale �e bol «invalidným dôchodcom, odbojá-
rom v boji proti fa�izmu a členom 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR» (čo bola
tie� pravda).

Vladimír cestoval skoro ka�dý víkend (sobotu a nedeľu) autobusom k ot-
covi na faru do Kráľoviec. Otec ho v�ak u� dávnej�ie upozornil, �e v dedine má
istú �enu, ktorej vnučka Beáta S. �tuduje tie� na veterine, aby bol teda priprave-
ný na v�eličo� Vladimír potvrdil, �e je to jeho spolu�iačka síce nie priamo zo sku-
piny (�tudenti po dvadsať), ale z ročníka (okolo 150 �tudentov). �tudenti z ročníka
sa stretávali len dvakrát do tý�dňa na spoločných predná�kach, zo skupín sa
stretávali ka�dý deň.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce (1982-1984)
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O pár mesiacov nato, vy��ie spomenutá spolukolegyňa z ročníka Beáta S.
podi�la v �kole cez prestávku medzi predná�kami (ktoré mal celý ročník spolu)
k Vladimírovi a tajnostkársky na neho medzi �tyrmi očami vyhŕkla:
� Tvoj otec je farárom! Mám babku z Kráľoviec�, � povedala a dívala sa mu
skúmavo do tváre, aby zistila, aký účinok majú jej slová, potom sa zhlboka na-
dýchla a neustále pozorujúc tvár svojho kolegu Vladimíra, �e ho «dostala», keď
jej on v rozpakoch prikývol, hrdinským hlasom dodala:
� Ale nič sa neboj, ja to nikomu nepoviem!

Otočila sa na opätku a u� jej nebolo� Také boli časy. Deti kňazov nemohli
za socializmu len tak �tudovať na vysokej �kole�, alebo sa tým dokonca chváliť.

40% vodka sa premenila na 100% �piritus
Záhrada patriaca gréckokatolíckej fare v Kráľovciach bola roz-

delená na dve časti: men�ia sa rozprestierala hneď za farou, potom
bol dom na pozemku vy�ného suseda a za ním druhá väč�ia časť
farskej záhrady. V prvej časti choval o. Andrej Timkovič asi 15 ko-
hútov a kúr a druhá časť bola pooraná a tam sa pestovala zelenina,
okrem toho tam rástli výborné slivky a to nielen klasické, be�nej tma-
vofialovej farby, ale aj �lté, ktoré boli sladké ako med.

V zeleninovej záhrade v práci trávil voľný čas nielen otec du-
chovný, ale aj celá jeho rodina. Andrej bol tak opálený, �e vyzeral
skoro ako černoch (pozri foto na str. 350). Hneď vedľa záhradky tie-
kol slabučký jarčok, ktorý zvádzal prebytočnú vodu z blízkeho poľa
JRD. Tu do jarčoka, hneď naproti bránky do záhrady, o. Andrej zako-
pal starú kovovú vaničku, v ktorej sa zhroma�ďovala voda, tak�e
bola neustále naplnená vodou, ktorej v jaročku nebolo príli� veľa a
ináč by sa «gergeľov» čerpať nedala. Funkciou najmlad�ích synov
Andreja a Vladimíra bolo polievať zeleninu vodou z tohto jarku.

Omylom kúpili na trhu v Ko�iciach namiesto sadeníc normál-
nej papriky, sadenice veľmi �tipľavých feferónok. Keď feferónky za-
rodili, mali obrovské mno�stvo drobunkých sýto červených plodov.
Nebolo tej sily, aby sa pojedli, také boli pikantné-�tipľavé.

Keď sa tieto ako oheň pálivé plody na jeseň pozbierali, syn Andrej
(1959) so súhlasom rodičov odlial zo sedemdecovej fľa�e vodky časť
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�ťastný 63-ročný svja�čenik o. Andrej Timkovič v Kráľovciach s deťmi po prvom
sv. príčastí. Fotografia z roku 1983.



jej obsahu a celú fľa�u doplna napchal týmito ohnivo �tipľavými fe-
ferónkami, tak�e alkohol vystúpil a� po hrdlo. Zmestilo sa ich tam
niekoľko desiatok. Takto tam v komore stáli a lúhovali sa niekoľko
mesiacov. Potom otec s veľkým smiechom vodku prelial do inej
fľa�e od vodky. Alkoholová zmes vôbec nezmenila farbu, ale ne-
dala sa vôbec piť, taká bola �tipľavá.
� To nič, ponúknem z nej najväč�iemu pijakovi v dedine, ktorý tu
sem-tam chodí�, mo�no sa odnaučí piť, � povedal so �ibalským
úsmevom.

Zakrátko pijak na faru naozaj znova pri�iel. Bol to ináč vá�ený
a dobrosrdečný chlap, ktorý mal v�ak slabosť, �e neodi�iel dokiaľ
fľa�a, z ktorej ho ponúkli, nezostala prázdna. Otec duchovný sa ho
huncútsky opýtal, či nechce oko�tovať �peciálnu pálenku. Pijak,
ktorý bol, ako sme spomenuli, ináč veľmi dobrý človek a veľký
priateľ s otcom duchovným, ochotne súhlasil. Svja�čenik Andrej
ho e�te raz starostlivo upozornil, aby dával pozor, lebo je veľmi
pálivá, �e takú e�te nepil. Pijak nedočkavo prehľtajúc slinu mu od-
riekol:
� Nit takej, �eby me rozka�lela. Nalejce.

A mal pravdu, nerozka�ľala ho. Zobral �tamperľu «�peciality»
a vypil ju odborne, ako to len pijaci vedia, na jeden dú�ok� Na-
dýchnuť sa, vliať do seba obsah a vydýchnuť� Keď obsah malič-
kého �tamperlíka vletel akoby nič do jeho útrob, pijak ustrnul, očer-
venel, do očí mu vbehli slzy, av�ak hrdinsky ich zadr�al�, chvíľku
nič nepreriekol, len vytrie�ťal oči a pregľgal sliny naprázdno. Vôbec
sa nerozka�ľal. Potom uznanlivo prikývol:
� Mocnaaá�, otče, to sce mi naľali �piritus? Keľo ma procenta?
O�emdze�at�, sto�?

Andrej sa smial, v duchu �asol a neodpovedal mu.
� To je �pecialita, � poznamenal po chvíli veselo s netajeným ob-
divom. Hosť, i keď hrdinsky dobre zniesol pohárik, ktorý by ináč
zabil aj slona, sa v�ak za chvíľu pratal z fary. Pri dverách e�te poz-
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namenal lapajúc dych na�iroko otvorenými ústami:
� To bula mocna, mocna jak oheň. Trebalo by ju dajak zredzic, �
navrhoval a u� ho nebolo�

Rok 1983 � záchrana gréckokatolíckej cerkvi v Či�aticiach
pred ukradnutím zo strany rímskokatolíkov

Latiníci vedení svojim kecerovským plebanom o. Bernardom
Boberom (neskôr bol v roku 1992 menovaný za ko�ického pomoc-
ného biskupa) chceli podobne ako krátko predtým v Malčiciach (fi-
liálka Petríkoviec), odcudziť-prepísať do svojho vlastníctva gréckoka-
tolícku cerkov vybudovanú za vladyku Pavla P. Gojdiča vo filiálnej
dedine Či�atice. Rozpútal sa neľútostný boj, ba zo strany latiníkov-
uzurpátorov dochádzalo dokonca i k trestnej činnosti.

Choďte a vypustite farárovi v�etky du�e�
Keď�e �tátna cesta, ktorá viedla popred či�atickú gréckokato-

lícku cerkov, bola dosť úzka, ale o to viac frekventovaná, nedalo sa
autom na jej krajnici parkovať.

Svja�čenik Andrej, ktorý do-
chádzal do Či�atíc vlastným
osobným autom Wartburg,
ako do svojej filiálky v nedele,
sviatky a v niektoré be�né dni
v tý�dni, vtedy parkoval vo dvo-
re gréckokatolíckeho cerkov-
níka pána Jána Hru�ku bývajú-
ceho priamo naproti cerkvi (na
opačnej strane cesty). Podob-
ne tam parkovali i predchod-
covia o. Andreja Timkoviča,
ktorí pôsobili ako kňazi v Krá-
ľovciach. Latiníci-rímskokato-
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Otec Andrej Timkovič (1919-1987) �
krátko pred smrťou vykrvácaním�



líci, nevedno akým duchom vedení, raz počas bohoslu�ieb poslali
dvoch 9-10 ročných chlapcov, aby o. Andrejovi vypustili v�etky
du�e na kolesách auta. Andrej Timkovič bol 63-ročný invalidný dô-
chodca po mozgovej porá�ke, a preto vedeli, �e toto bude neprekona-
teľný problém pre neho (nafúkať opäť du�e na kolesách�). Takto chce-
li znepríjemniť a znemo�niť jeho pastoračné príchody do Či�atíc a do-
cieliť, aby tam vôbec prestal chodiť a ich dedinu ponechal mladé-
mu rímskokatolíckemu farárovi Bernardovi Boberovi (1950) z Ke-
cerovských Pekľan. Takto by si časom úplne prisvojili gréckokato-
lícku cerkov, o ktorej u� verejne vyhlasovali, �e je vraj rímskoka-
tolíckym majetkom. A pohltili by aj poslednú tretinu gréckokatolí-
kov, ktorí by nemali svoje vlastné bohoslu�by.

Chlapcov �pri ich náhlivej práci� vyru�il syn o. Andreja, ktorý
ako blesk počas Slu�by Bo�ej vybehol z cerkvi (stál toti� prozre-
teľne pri dverách v zadnej časti cerkvi) a jedného z nich dokonca
lapil zohnutého pri kolese ako sa pokú�a od�rubovať kryty na se-
lepoch na kolesách. Očitými svedkami incidentu boli viacerí ve-
riaci, ktorí stáli pri dverách či�atickej cerkvi. Keď toti� 24-ročný
syn otca duchovného prudko vybehol z cerkvi, náhle otvorené vstup-
né dvere nestihol zavrieť a tie udreli o stenu, ich sklá zarinčali a
dvere sa s rachotom vrátili samé na svoje pôvodné miesto� Pri dve-
rách stojaci ľudia náhlivo vybehli tie� von a z mierne vyvý�eného
miesta, kde stála cerkov, nádherne, ako na dlani, videli v�etko, čo
sa dolu v Hru�kovom dvore deje.

Prilapený chlapec bol tak preľaknutý, �e nič nezatajoval a za-
liaty slzami strachu sa pred mno�stvom ľudí priznal ku v�etkému a
povedal aj, kto ho poslal a načo (aby farárovi Timkovičovi vypus-
til v�etky du�e na kolesách auta). Hneď potom bol prepustený do-
mov a ľudia sa vrátili na Slu�bu Bo�iu. Temer okam�ite po skon-
čení Slu�by Bo�ej pribehol rozzúrený otec chlapca-previnilca v pod-
napitom stave� Otec Andrej práve vychádzal von z cerkvi a ve-
riaci tie�.

Podnapitý chlap sa osopil na ľudí nevyberajúc si ani slová, ani
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adresáta:
� Kto lapal mojho syna?, � chrapľavo vykrikoval a nebezpečne
�ibrinkoval svojimi boxersky zovretými päsťami popred ich tváre.
Ľudí v�ak bolo veľa, on sám�

Vec sa skončila mierovo� Ale o pár dní začali latiníci po Či-
�aticiach roz�irovať chýr, �e vraj «� panovi synove dokopali chlapca
kolo avta�». Bolo v�ak príli� veľa svedkov o pokojnom priebehu
udalosti, a preto z nepravdy nebolo nič. Okrem toho bolo ka�dému
nad slnko jasné, �e otec previnilca by nevykrikoval «Kto lapal
mojho syna�», ale «Kto bil mojho syna�» � ak by toti� do�lo k fy-
zickému násiliu. A tak nebolo ani čo oznamovať na VB (Verejnú
Bezpečnosť � vtedaj�iu políciu). Nepríjemný incident v�ak otrávil
ľuďom na niekoľko dní �ivot a určite aj du�u.
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Opálený od slnka o. Andrej Timkovič sobá�i
v gréckokatolíckej cerkvi v Kráľovciach.



Zákaz parkovania v Hru�kovom dvore�
Aby latiníci zamedzili parkovanie auta u cerkovníka pána Jána

Hru�ku, po�tvali spoluvlastníkov jeho dvora, aby oni nedovolili
parkovať o. duchovnému na ich dvore. Tak sa aj stalo.

Vtedy synovia o. Andreja vymysleli a aj zrealizovali geniálne
jednoduchý plán (v�etko jednoduché je obyčajne geniálne). �ikmo
pozdľ�ne rozrezali dva hrubé drevené hranoly a podkladajúc ich
na schodoch pred cerkvou pod kolesami Wartburga: syn Andrej �o-
féroval a syn Vladimír vyskočil z auta a podkladal pod kolesá klátiky
na schodoch�, vy�li autom po schodoch priamo pod gréckokato-
lícku cerkov. Klátiky potom samozrejme ihneď hodili do kufra au-
ta, aby «nedostali nohy».

Odvtedy počas bohoslu�ieb takto bezpečne parkovali na vyvý-
�enom mieste priamo pred cerkvou. Auto doslovne vy�lo po scho-
doch a bolo to samo o sebe také nezvyčajné a zaujímavé, �e keď
počas bohoslu�ieb po úzkej �tátnej ceste prechádzali autobusy do Ko-
�íc, ľudia sa v nich otáčali a obzerali to čudo: «kaskadérsky» za-
parkované «panovo avto». O drevených klátikoch väč�ina ľudí ne-
vedela, a preto si mysleli, �e auto vy�lo po strmých schodoch!

Evanjelik sa nebojí rímskokatolíkov a pomáha svja�čenikovi
Vtedy, a je to naozaj dojímavé, evanjelik (v Či�aticiach bola

vtedy jedna tretina evanjelikov, jedna tretina gréckokatolíkov a jedna
tretina rímskokatolíkov) � jeden zo susedov, čo mal dom priamo suse-
diaci s cerkvou (pán Nosaľ), pri�iel za o. Andrejom a sám sa ponúkol:
� Otče, poďte parkovať do môjho dvora, aby ste nemuseli chodiť
autom po schodoch.

Na argument o. Andreja, či sa nebojí latiníkov podporovaných
ich plebanom, evanjelik len mávol rukou, �e je to banalita� Od-
vtedy o. Andrej Timkovič v Či�aticiach parkoval priamo vedľa cerk-
vi v dvore miestneho evanjelického veriaceho. Ako svedčí o. Andrej
vo svojich listoch (pozri str. 396), rímskokatolíci sa potom pokú-
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�ali «terorizovať» aj pána Nosaľa.
Inoverci boli ľudskej�í, ako vlastní (= katolíci). Podobná situácia bola a aj

dodnes je v Poľsku, �e gréckokatolíci vysťahovaní v «akcii Visla» do severného
Poľska, kde nemajú vlastných cerkví i v súčasnosti, slú�ia v evanjelických a i-
ných protestantských chrámoch, lebo rímskokatolícki farári ich nevpustia do svo-
jich kostolov.

Ak na Slovensku niekde gréckokatolíci vpustia na spoločné u�ívanie rím-
skokatolíkov do svojej cerkvi, za pár rokov im ju títo naopak zoberú� Dokazu-
je to aj tu uvedený príklad z Či�atíc. Opačne sa to nedeje nikdy, lebo latinský
element je na Slovensku, či v Poľsku agresívnej�í.
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«� Svoju vyhrá�ku aj splnil, preto�e na ďal�iu nedeľu, tj. dňa 17. 7. 1983 boli
obidva FAB zámky na Gr. kat. chráme v Či�aticiach zatlčené a zdeformované
tak, �e sa dvere vôbec nedali odomknúť. A naviac, na vonkaj�iu bránu (z cesty)
dal p. Sekeľ �eleznú trojmetrovú reťaz s visiacim zámkom, tak�e sa teraz vôbec

nedá vojsť ani do areálu Gr. kat. chrámu v Či�aticiach�».
Pozri dokumenty na strane 391-392 a 407-408. Foto z roku 1983.



Zatľkanie zámkov na cerkvi rímskokatolíkmi
Keď latiníci videli, �e o. Andrej na�iel pohodlné parkovisko pre

svoje auto u evanjelika, začali zatľkať dvere na cerkvi, najprv len
zápalkami a neskôr, keď sa gréckokatolíkom niekoľkokrát podarilo
drevené triesky zo zámkov vybrať, zatľkali FAB zámky aj �elezom.
Dokonca na hlavnú bránu či�atickej gréckokatolíckej cerkvi dali rím-
skokatolíci umiestniť obrovskú tri � či a� päťmetrovú reťaz na voly (!),
ktorú uzamkli veľkou kladkou (pozri str. 352, 354, 391-392, 407-408).

Vďaka takýmto zá�kodníckym akciám sa niekoľko tý�dňov v či-
�atickej cerkvi vôbec neslú�ilo (pozri autentické dokumenty ďalej).

Víťazstvo � av�ak zaplatené ľudskou krvou�
Otec Andrej Timkovič aj v tejto kauze s pomocou Bo�ou zaú-

radoval ako geniálny diplomat, právnik a advokát a nedovolil od-
cudzenie gréckokatolíckeho majetku latiníkmi vedenými miestnym
rímskokatolíckym farárom. Pou�il pritom v�etky cirkevné i svet-
ské zákony.

Vďaka o. Andrejovi dodnes gréckokatolícka cerkov v Či�aticiach patrí gréc-
kokatolíkom. Dokonca dnes u� existuje ako samostatná gréckokatolícka farnosť
� ale �iaľ len s tridsiatimi reálnymi veriacimi v dedine (ostatní gréckokatolíci sú
"zastra�ení", či "zlomení")� Bola ustanovená 1. augusta 2006 a konečne grécko-
katolícky kňaz �ije so svojimi veriacimi priamo v Či�aticiach (od 15. augusta 2006).
S rímskokatolíckym kňazom majú podpísanú zmluvu o spoločnom u�ívaní gréc-
kokatolíckej cerkvi. Latinský farár z Keceroviec dnes chodí slú�iť do Či�atíc raz
do tý�dňa a ka�dú nedeľu�

Za tento posledný nerovný, i keď víťazný boj v�ak o. Andrej Tim-
kovič zaplatil krutú daň, obnovilo sa mu staré vnútorné krvácanie.
Vďaka intrigám mu bol o pár mesiacov nato opäť odobratý �tátny
súhlas a ako obyčajne dopomohol k tomu aj bojazlivý a voči ríms-
kokatolíkom vo v�etkom ustupujúci gréckokatolícky ordinár o. Ján
Hirka v Pre�ove. Tento gréckokatolícky ordinár opäť dovolil spo-
ločné u�ívanie gréckokatolíckej cerkvi v Či�aticiach spolu s ríms-
kokatolíkmi a vydal príkaz u� na Vianoce 1983, aby bolo o. Ber-
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nardovi Boberovi dovolené opäť slú�iť v či�atickej cerkvi. Vtedy,
ako to zdokumentoval o. Andrej, na kázni o. Bernard Bober (1950)
schválil činy a chovanie sa svojich veriacich, akoby to boli bohu-
milé skutky � povedal svojim veriacim:

«'Mô�eme ďakovať malému Je�i�kovi, �e sme znovu v tomto
chráme'. � a to urobil namiesto toho, aby svojich rím. kat. veria-
cich usmernil, aby prestali s vyčíňaním, a páchaním trestných či-
nov a neľudským jednaním s na�imi veriacimi (na čo som ho
písomne viackrát upozornil). Inými slovami, schválil ich činy a
chovanie ako bohumilé skutky» (pozri dokument na str. 418).

Intrigári zaúradovali aj v Pre�ove. O pár mesiacov nato, ordi-
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Rímskokatolíci v Či�aticiach uzamkli vstupnú bránu do areálu gréckokatolíckej
cerkvi 5-metrovou reťazou «na kravy», aby gréckokatolíci nemohli mať boho-

slu�by. Tento stav trval niekoľko tý�dňov� Fotografia z 10. augusta 1983.



nár o. Ján Hirka (1923) odvolal o. Andreja Timkoviča z gréckoka-
tolíckej farnosti Kráľovce. Vtedy, 4. apríla 1984 Andrejovi napísal
okrem iného veľmi "diplomaticky" toto:

«Za Va�e účinkovanie v Kráľovciach Vám ďakujeme 

 

i za utr-
pené bolesti zo strany veriacich zvlá�ť v Či�aticiach a veríme, �e
ste i osobne prispeli ku pravde a spravodlivosti v medziľudských
i medzicirkevných vzťahoch. Veríme, �e pochopíte cirkev i v tomto a
uká�ete svoju disciplinovanosť» (porov. dokument na str. 419).

List od "Pontského Piláta"
Krajský cirkevný tajomník Michal Sičák videl, �e o. Andrej je

v práve, a �e je nevinný, av�ak podobne ako pred 2000 rokmi Pontský
Pilát «podr�al» rozhodnutie "synedrionu" � ordinára a o. Andrejovi
Timkovičovi dňa 9. apríla 1984 okrem iného napísal toto:

«Oceňujem a vá�im si Va�ich zásluh v odboji proti fa�izmu a
oslobodzovaní na�ej vlasti hrdinskou Sovietskou armádou a tie� to,
�e od r. 1959 do r. 1973 ste obetavou prácou v civilnom zamestnaní
sa anga�oval za ná� úspe�ný socialistický dne�ok.

Sme toho názoru, �e vzhľadom na Vá� vá�ny zdravotný stav by
nebolo vhodné, ak by ste i v roku 1984 zotrval na náročnom pos-
te správcu gréckokatolíckeho farského úradu v Kráľovciach, kde
sa v r. 1983 vyhrotili veľmi vá�ne rozpory medzi rímskokatolík-
mi a gréckokatolíkmi a priviedli zrejme i podstatné zhor�enie
Vá�ho zdravotného stavu v dôsledku čoho ste musel byť na sklon-
ku r. 1983 hospitalizovaný a ústavne liečený.

Rozpory medzi veriacimi Či�atíc prerástli rámec cirkví, majú
vá�ny dopad na občianske spoluna�ívanie obyvateľov a odvádza-
jú ľudí od svedomitej budovateľskej práce v dedine i na pracovis-
kách. V rozpore so záujmami �tátu a zrejme aj so záujmami cirk-
vi sa mno�ia delegované protesty na rôznych stupňoch �tátnych
orgánov, čo ich odvádza od rie�enia vá�nej�ích problémov.

Som presvedčený, �e tak, ako v minulosti, i v súčasnosti máte zá-
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ujem na na�om úspe�nom a neru�enom socialistickom napredo-
vaní, dobrej občianskej atmosfére i pokojnom spoluna�ívaní ve-
riacich.

Verím, �e v tom zmysle pochopíte i na�e stanovisko i stanovisko
gréckokatolíckeho biskupského úradu v Pre�ove vyjadrené v liste
zo dňa 4. 4. 1984» (porov. dokument na str. 420-421).

Pre o. Andreja tento list od samého krajského cirkevného ta-
jomníka Michala Sičáka bol milý (veď z neho dýchalo uznanie) av�ak
i trpký zároveň.

Poctený bol u� len tým, �e mu osobne napísal najvy��í cirkev-
ný tajomník vo Východoslovenskom kraji, čo sa nedialo "ka�dý
deň" (Slovensko bolo vtedy rozdelené len na tri kraje). Pote�iteľné
bolo, �e mu otvorene priznal zásluhy pri oslobodzovaní Českoslo-
venska počas II. svetovej vojny, čo mu �tátne orgány nikdy oficiálne
nechceli uznať�
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Gréckokatolícka fara v Kráľovciach v roku 1983. Vľavo gréckokatolícka cerkov.



Trpkým mu tento list bol preto, �e i keď, cirkevné i �tátne zákony
hovorili jasne v jeho prospech, diala sa tu krivda, lebo on (zachováva-
júci zákony Bo�ie i �tátne) musel opustiť Kráľovce a rímskokatolícky
kňaz o. Bernard Bober zostal pokojne pôsobiť na starom mieste v Ke-
cerovciach� V Kecerovciach spokojne pôsobil v rokoch 1978-1990.
E�te �ťastie, �e sa o. Andrej Timkovič (+1987) nedo�il toho dňa, keď
ten istý rímskokatolícky kňaz bol 28. 12. 1992 za odmenu menovaný
za pomocného rímskokatolíckeho biskupa do Ko�íc�

Pozoruhodná je dobrá informovanosť krajského cirkevného ta-
jomníka, ktorý vo svojom liste výslovne uvádza, �e zhor�enie zdra-
votného stavu o. Andreja Timkoviča treba pripísať na vrub vyvádza-
niu rímskokatolíkov v Či�aticiach, o čom Hirka "diplomaticky" vo svo-
jich listoch pomlčal.

Svja�čenik Andrej Timkovič v Kráľovciach prestal pôsobiť 8.
apríla 1984. Farnosť oficiálne odovzdal svojmu nástupcovi o. Já-
novi Smolnickému (1938) dňa 1. mája 1984. To bola posledná far-
nosť v jeho �ivote, ktorú viedol.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce (1982-1984)



358

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

Vrchná časť farského archívu v Kráľovciach. Fascikel pôvodne obsahoval doku-
menty z rokov 1982-1983. V�etky dokumenty týkajúce sa incidentu s o. Bernar-
dom Boberom zmizli � zostal teda len rok 1982, a aj ten neúplný. Čiasi ruka,
pravdepodobne človeka, ktorý "čistil" archív, pre�krtla aj rok 1983 a fixkou

zvýraznila rok 1982. Takéto "čistenie" archívov sa robí u� 1000 rokov (od cyri-
lometodejských časov � od boja s latinským Vichingom), a teraz:

«Historici, pí�te dejiny�, ak viete�!». Svätá latinská Cirkev!
Áno, je svätá, ale Judá�ov v nej bolo a je príli� veľa! Na�ťastie o. Andrej Timko-

vič si z či�atickej kauzy odkladal kópie svojich listov aj v domácom archíve�
Robil to pre prípad, keby ho «ťahali» �tátne orgány, aby im mohol dokázať, �e

ako zodpovedný nezanedbal svoje zo zákona plynúce povinnosti. A tak sa z nich
časť zachovala a je tu aj publikovaná (pozri ďalej).
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

Uká�ka, ako bol menovaný nový «miestodr�iteľ» � «pán �ivota a smrti» pove-
rený �tátom obmedzovať v�etko dianie v Cirkvi
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

List je chybne datovaný rokom 1928 � má byť 1982. Rímskokatolícky biskupský
úrad v Ko�iciach robil psychologický nátlak na gréckokatolíckeho ordinára Já-
na Hirku, aby dovolil (proti ustanoveniam cirkevného práva) zosobá�iť dvoch

gréckokatolíkov-snúbencov rímskokatolíckym farárom.
Tu je odpoveď: «nemastná, ani neslaná».
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

Latiníci tvrdili, �e gréckokatolícka cerkov v Či�aticiach je ich kostolom.
Svja�čenik o. Andrej Timkovič túto lo� parádne zo základov vyvrátil nájdenými
autentickými dokumentami, ktorých kópie okam�ite zasielal na episkopský úrad

do Pre�ova� Preto gréckokatolícka cerkov v Či�aticiach zostala dodnes
gréckokatolícka.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Uká�ka, �e bez súhlasu cirkevného tajomníka, tj. �tátu, nebolo mo�né za socia-
lizmu robiť absolútne nič.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Svja�čenik o. Andrej Timkovič bol vzorom čestnosti a spravodlivosti. V prípade
«nebezpečenstva smrti» pokrstil rímskokatolícke dieťa, nezapísal ho v�ak do svojej
gréckokatolíckej matriky pokrstených ako gréckokatolíka, ale nechal ho zapísať
do rímskokatolíckej matriky ako rímskokatolíka a odovzdal tamoj�iemu pleba-

novi dokonca aj finančný dar, ktorý za krst obdr�al. To v�ak latinskí kňazi nero-
bili nikdy (porov. str. 367, 373-374). Naopak, protiprávne krstili v�etky

gréckokatolícke deti gréckokatolíckych rodičov, ktorí čo i len "zablúdili" na ich
rímskokatolícku faru � a čo je hor�ie, zapisovali ich v protive s Bo�ou i ľudskou

morálkou a kánonmi sv. Cirkvi, ako rímskokatolíkov.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

Znova �iadosť a znova odpoveď� a tak kol-dokola ako medzi otrokom a otroká-
rom� Otrok nemô�e sám od seba nič robiť, na v�etko musí mať dovolenie.

To bol vtedaj�í socializmus.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Porov. dokument na str. 382, kde sa o. V. Petra�ko (1912-1999) spomína, ako
ho z jeho filiálky v Herľanoch odohnal rímskokatolícky farár od oltára.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

Svja�čenik o. Andrej Timkovič si naivne myslel, �e to jeho oltárni "bratia"
latiníci budú akceptovať. Ani jeden v�ak nič nevyhlásil. Porov. list ordinárovi

o. Jánovi Hirkovi z 13. septembra 1982 na str. 373-374.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Ďal�ia naivita o. Andreja Timkoviča. E�te stále dúfal, �e latiníci to s gréckokato-
líckou Cirkvou myslia vá�ne. Ale oni naopak, kradli naďalej gréckokatolícke deti,
kde len mohli a zapisovali ich do svojich latinských matrík ako rímskokatolíkov.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

§16 � bolo dovolenie na «akúsi» duchovenskú činnosť, §17 � bolo dovolenie
menovať správcu farnosti
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Ordinár o. Ján Hirka u� zavádzal latinské spôsoby � gréckokatolícki svja�čenici
nesmeli bez jeho «dovolenia» myropomazovať (birmovať) deti star�ie ako jeden

rok, a to i napriek tomu, �e Isus Christos dal ka�dému gréckokatolíckemu
kňazovi právo myropomazovať rovnako ako aj krstiť (rímskokatolícki plebani

dodnes nemajú dovolené birmovať).
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

Svja�čenik o. Andrej Timkovič chcel s o. Bernardom Boberom e�te stále dobre
vychádzať. Ale ako ukazujú nasledujúce dokumenty, bolo to rovnako bezvýs-

ledné ako snaha jahňata dobre vychádzať s vlkom v bájke od Krylova.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Toto je dôkaz, �e o. Bernard Bober vedel písať a mal aj pečiatku farského
úradu, lebo na skoro �iadny «SOS» list gréckokatolíckeho svja�čenika

o. Andreja Timkoviča vôbec nereagoval.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

List dokumentuje vysokú aktivitu gréckokatolíckeho kňaza o. Andreja
Timkoviča a naopak maco�ské sa správanie latinskej Cirkvi reprezentovanej

rímskokatolíckymi kňazmi. Latinská Cirkev sa nechovala katolícky (v�eobecne)
ako dobrá Matka milujúca v�etky deti v�etkých obradov rovnako, ale ako maco-

cha, ktorá uprednostňuje vo v�etkom len svoje rímskokatolícke deti.
Svja�čenik o. Andrej Timkovič �iadal od o. ordinára 

 

slovenské modlitebné
kni�ky, lebo staroslovanské vraj u� nemali. V skutočnosti v�ak proslovensky
orientovaný ordinár Hirka staroslovanské modlitebné knihy mal, ale nechcel
ich posielať do Kráľoviec, aby tam staroslovanský �ivel úplne zahynul. Andrej
Timkovič v�ak robil tak, �e keď obdr�al slovenské knihy, vymenil ich s inými
gréckokatolíckymi kňazmi (z čisto slovenských farností) za staroslovanské,

ktoré tamtí nepotrebovali. Ordinár na čisto slovenské gréckokatolícke farnosti
ochotne poslal pár kusov staroslovanských modlitebných kníh, veď tam

"po�kodiť slovakizácii a následnej latinizácii" u� nemohli. Svja�čenik o. Andrej
vymieňal tieto staroslovanské knihy za slovenské�
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

Pozoruhodný opis zdravotných ťa�kostí o. Andreja Timkoviča v posledných
rokoch jeho �ivota
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

Ako z listu vyplýva, na stranu gréckokatolíkov sa pridávali čoraz viacej u� aj
pravoslávni. Mocnejúca gréckokatolícka Cirkev v Kráľovciach bola tŕňom

v oku latiníkom sídliacim na okolitých rímskokatolíckych farách.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1982

Rímskokatolícky farár z Keceroviec o. Bernard Bober aj tak chodil do Či�atíc a ro-
bil si v gréckokatolíckej cerkvi, čo sa mu zachcelo na základe neplatnej dohody

z 1. 5. 1979 o spoluu�ívaní (pozri str. 412) � preto tento «poverujúci» list správcu
gréckokatolíckej cerkvi v Či�aticiach o. Andreja, ktorý mal nastoliť poriadok.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Na tejto i na nasledujúcich stranách sú uverejnené autentické dokumenty
podrobne opisujúce medziobradové vzťahy medzi «latiníkmi» a «gréckokatolík-
mi» v Či�aticiach (okres Ko�ice-vidiek) v roku 1983. Sú to svedectvá «z pera»
hlavného hrdinu tejto knihy o. Andreja Timkoviča (1919-1987). Keď�e latiníci
naďalej poru�ovali a obmedzovali vlastnícke práva gréckokatolíkov v ich vlast-

nej cerkvi v Či�aticiach, za ktorú bol zodpovedný gréckokatolícky svja�čenik
o. Andrej, tento vymenil na dverách cerkvi zámky. Tentoraz zo strany latiníkov

začal boj o kľúče, čo dokazujú nasledovné dokumenty.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1983

Vlastnoručne napísaná «zápisnica» o. Andrejom Timkovičom na mieste spá-
chaného trestného činu v Či�aticiach dňa 1. apríla 1983�
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1983
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Ako vyplýva z listu, o. Andrej Timkovič medzičasom písomne zru�il svoje dovo-
lenie (poverenie zo dňa 29. 12. 1982), ktoré dal o. Bernardovi Boberovi na slú-
�enie rímskokatolíckych om�í v gréckokatolíckej cerkvi v Či�aticiach. Ako vy-
plýva z listu, latinský farár o. Bernard Bober organizoval na oplátku nepokoje
po dedine. V tom čase, ak kňaz nemal v poriadku finančné prostriedky v «cir-
kevnej kase» a inventár cerkvi, mohol byť �tátnymi orgánmi prísne potrestaný

nevynímajúc ani uväznenie «za marenie dozoru �tátu nad cirkvami». Preto
o. Andrej Timkovič tak úzkostlivo bojoval o to, aby mal pod kontrolou cirkevnú

pokladňu aj vo filiálke Či�atice, za ktorú bol zodpovedný a napísal tento list
na ONV. Tento list bol v podstate zabezpečením o. Timkoviča v prípade, ak by

pri�la �tátna kontrola� a on nemá dokonca ani kľúče od chrámu,
za ktorý je zodpovedný!!!



387

Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1983

Jedna z mnohých bezvýsledných urgencií, na ktoré o. Bernard Bober zostal
«hluchý a slepý» a nijako nereagoval. Vďaka tomu, �e rímskokatolícky farár
Bernard Bober nezasiahol u svojich veriacich, ktorí vymenili, ako vyplýva
z predchádzajúceho listu zámky na gréckokatolíckej cerkvi v Či�aticiach,

gréckokatolíci boli niekoľko tý�dňov bez bohoslu�ieb! Latiníci evidentne sledo-
vali jediný cieľ: úplne si privlastniť gréckokatolícku cerkov.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Rímskokatolíci si protizákonne i protimorálne privlastňovali aj peniaze
gréckokatolíckej Cirkvi�
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1983

ONV "rozsúdilo" gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho farára v Či�aticiach�
Latinský farár Bernard Bober mal zabezpečiť návrat kľúčov od gréckokatolíckej

cerkvi o. Andrejovi Timkovičovi� U� z rozdielneho počtu bodov pre jedného
i druhého vidieť, �e ONV nadŕ�alo B. Boberovi. Skutočný ochránca zákona by
po spáchaných trestných činoch nenapísal «� okam�ite sa zdr�ať� výpadov

voči p. Boberovi, 

 

oháňania sa trestným zákoníkom�».
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1983
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Rímskokatolícky farár o. Bernard Bober (neskôr sa stal pomocným ko�ickým
biskupom) vrátil kľúče od gréckokatolíckej cerkvi v Či�aticiach jej vlastníkovi �
gréckokatolíkom v osobe o. Andreja Timkoviča 20. mája 1983. Táto zápisnica

je napísaná vlastnou rukou o. Andreja Timkoviča v cerkvi v Či�aticiach pri kon-
trole inventára 21. mája 1983. Do toho času � skoro mesiac boli gréckokatolíci
bez svojej cerkvi (od 23. apríla do 20. mája 1983). Rímskokatolíci, za ktorých

bol zodpovedný o. B. Bober v�ak svojvoľne uzamkli v�etky gréckokatolícke
oltárne plachty v skrini a kľúče od skrine neodovzdali. Okrem toho FAB zámok

od bočných dverí od sakristie zatľkli drievkami z oboch strán, aby sa nedali
odomknúť a vstupnú bránu do areálu uzamkli reťazou na kravy, aby tam

nemohol o. Timkovič parkovať svoje auto.
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1983
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára
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Pôsobenie v gréckokatolíckej farnosti Kráľovce � dokumenty 1983
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Rímskokatolíci sa opäť (u� tretíkrát) 27. mája 1983 protizákonne trestuhodným
spôsobom zmocnili kľúčov od gréckokatolíckej cerkvi v Či�aticiach.
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