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Chronológia života 
o. Gorazd (=Agaton) Andrej Timkovič, OSBM 
gréckokatolícky kňaz a bazilián 
 
1959 – narodenie v Košiciach, Československá socialistická republika 
1965-1969 – prvé štyri ročníky Základná deväťročná škola na Marxovej ulici v Košiciach 
(dnes Masarykovej ulici) 
1969-1974 – ďalších päť ročníkov jazyková Základná deväťročná škola na Kováčskej ulici 

v Košiciach 
1974-1978 – Gymnázium na Šmeralovej ul. v Košiciach 
ukončené maturitou (dnes Poštová ulica) 
1978-1983 – Vysoká škola technická, odbor kybernetiky 
v Košiciach (Ing.) 
1983-1989 – odborný pracovník Ústav experimentálnej 
fyziky Slovenskej akadémie vied Košice 

1989-1990 – špecializované štúdium na Pontificio Istituto Orientale Pá-
pežskej gregoriánskej univerzity v Ríme (Taliansko) ukončené titulom 
ThLic. 
1990 – (máj) prestup k baziliánom v Ríme, Taliansko 
1990-1991 – špecializované štúdium cirkevného práva na Pontificio Istituto Orientale Pá-
pežskej gregoriánskej univerzity v Ríme (Taliansko) 
1991 – diakonské a kňazské svätenie Kyr Slavomírom Miklovšom, správca gr. kat. farnosti 
a baziliánskeho monastyra v Kule (Juhoslávia) 
1991-1992 – jednoročný baziliánsky noviciát v Monastyre sv. Jozafáta vo Varšave (Poľ-
sko) 
1992-1993 – správca farnosti Kamienka, okr. Stará Ľubovňa, Slovensko  (bez platu, bez 
sociálneho a zdravotného poistenia, bez dekrétu – zanedbanie nahlasovacej povinnosti pro-
toihumena o. Mariána J. Potáša, OSBM) 
1993 – pokračovanie v špecializovanom štúdiu (2. a 3. semester) cirkevného práva na Pon-
tificio Istituto Orientale Pápežskej gregoriánskej univerzity v Ríme (Taliansko) 
1994 – správca gr. kat. farnosti Kamienka, okr. Stará Ľubovňa, Slovensko  (bez platu, bez 
sociálneho a zdravotného poistenia, bez dekrétu – zanedbanie nahlasovacej povinnosti 
protoihumena o. Mariána J. Potáša, OSBM) 
1994-1995 – pokračovanie v doktorandskom štúdiu na Pontificio Istituto Orientale Pápež-
skej gregoriánskej univerzity v Ríme (Taliansko) bez pripustenia k obhajobe na latinizáciu 
poukazujúcej doktorskej práce (publikovanej v Krásnobrodskom zborníku pod názvom: 
Cyrilika je staršia ako glagolika) 
1996-1997 – správca gr. kat. farnosti a baziliánskeho monastyra v Kule (Juhoslávia) 
1997 – (jún) večné sľuby v Ráde sv. Bazila Veľkého (Soborný monastyr Prešov) 
1998-2000 – Baziliánsky monastyr Položenia rizy PDM vo Vlacherne (Trebišov, Sloven-
sko) – dnes označovaný ako "Kláštor Krista kráľa" 
2000-2008 – Soborný baziliánsky monastyr sv. Bazila 
Veľkého (Prešov, Slovensko) 

1997 ľudové misie v Bardejove 
1998 ľudové misie v Ladomírovej 
1999 ľudové misie v Medzilaborciach 
2000 ľudové misie v Ňagove 
2001 päť ľudových misií: v Habure, v Borove, 

v Becherove, v Regetovke, v Uliči 
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2002 zákaz ľudových misií 
2000-2004 – zdarma spolu so svojim bratom o. Jozafátom obnovil-znovunamaľoval 650 
rozpjatí prícestných krížov na celom východnom Slovensku 

2003 – (november) neúspešný pokus o vylúčenie oboch oo. Timkovičovcov od ba-
ziliánov na krásnobrodskej provinčnej kapitule naprogramovaný-nainscenovaný brazíl-
skym protoarchimandritom D. Ľachovičom, OSBM, sídliacim v Ríme, ktorý chcel urobiť 
cez o. E. A. Dohnala, OSBM, reformu-deformu baziliánov na celom svete na charizmatic-
ký spôsob a Timkovičovci mu boli prekážkou 

2004 – zákaz ikonopiseckej tvorby – maľovania prícestných krížov 
2005 – falošné obvinenie z bombového útoku na vlastný Prešovský monastyr 
2006 – zákaz práce s mládežou a uverejňovania článkov (publikačnej činnosti) 

2008 – (august) násilný odchod (pozor!, nie vylúčenie, ale vyhnanie súdnou cestou bez akéhokoľvek 
platného dekrétu doslovne na ulicu) zo Soborného baziliánskeho monastyra na Vajanského 31, 
Prešov  
2008- do súčasnosti – mimo pastorácie v Košiciach, evidovaný na úrade práce ako neza-

mestnaný s mesačnou dávkou v núdzi 55€ – miestny episkop (M. 
Chautur, CsSR) má zakázané z Vatikánu prijať Timkoviča do 
pastorácie 
 
Odborné publikácie: 
1.) Gorazd	A.	Timkovič,	«Sv.	Cyril	(+869)	bol	katánskym	episkopom»,	
Krásnobrodský	zborník,	Prešov,	I/1-2	(1996)	str.	53-90;		
2.) Gorazd	A.	Timkovič,	«Sv.	Cyril	a	Metod	priniesli	a	šírili	na	Veľkej	Mo-
rave	 byzantskú	 liturgiu	 sv.	 Jána	 Zlatoústeho»,	 Krásnobrodský	 zborník,	
Prešov,	I/1-2	(1996)	str.	91-135;	

3.) Gorazd	A.	Timkovič,	«Pôvod	‘Cigánov‘»,	Krásnobrodský	zborník,	Prešov,	II/1	(1997)	str.	101-
123;	

4.) Gorazd	A.	Timkovič,	«Cyrilika	je	staršia	ako	glagolika»,	Krásnobrodský	zborník,	Prešov,	III/1-
2	(1998)	str.	5-208.	

5.) Gorazd	A.	Timkovič,	Ikonostas	a	jeho	Teológia,	Prešov,	2004; 
6.) Gorazd	A.	Timkovič,	Timkovič	Andrej	(1919-1987)	─	príbeh	zvyčajného	ženatého	farára,	Pre-

šov,	2007.	
 
Trvalý pobyt v rozličných krajinách sveta: 
1959-1989 – Československá socialistická republika (ČSSR) 
1989-1991 – Talianska republika 
1991 – Juhoslávia 
1991-1992 – Poľská republika 
1992-1993 – Československá federatívna republika (ČSFR) 
1993 – Talianska republika 
1994 – Slovenská republika (SR) 
1994-1995 – Talianska republika 
1996-1997 – Srbská republika 
1998- do súčasnosti – Slovenská republika 
Aktívne ovláda jazyky: slovenský, rusínsky, taliansky, anglicky, ukrajinsky. 
Pasívne ovláda: staroslovančinu, všetky slovanské jazyky. 
Dobre sa orientuje v: latinčine, gréčtine a hebrejčine. 

Za celý svoj život publikoval 137 článkov, 3 knihy a 160 dokumentárnych filmov na 
youtube kanáli www.youtube.com nazvanom: Vladimir Timkovic, ktorý má 4500 
odberateľov... 
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Medzi jeho najvýznamnejšie a objavné filmy patria filmy z r. 2021: štvordielny 
s názvom Atlantída (dokopy je to 1 hodina 24 minút), kde Platónovú Atlantídu stotož-
ňuje s prakontinentom Pangea a určuje presný dátum Potopy sveta. A film: Timkovic 
102 Isus Christos αω תא  a evolucia 2021 (41 minút), kde po prvýkrát v dejinách sveto-
vú verejnosť upozorňuje, že v Starom Zákone sa spomína Druhá Božia Osoba Isus 
Christos viac ako 10000krát a to aj v súvislosti s evolúciou! 

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