
Náboženský a duchovný život 
 

V duchu pravidelného stretávania sa, na začiatku každého 
kalendárneho roka primátor Mesta Trenčín Branislav Celler 
dňa 6. februára 2006 prijal predstaviteľov na Slovensku 
registrovaných a na území Trenčína pôsobiacich cirkví 

a náboženských 
spoločností. Dis-
kusia s predstavi-
teľmi cirkví a ná-
boženských spo-
ločností, ktorej sa 
aktívne zúčastnil 
aj poslanec mest-
ského zastupiteľ-
stva a PhDr. Ma-
rián Kvasnička, sa 
niesla v znamení 

rozvoja vzájomnej spolupráce a obohacovania kultúry mesta 
aktivitami náboženských spolkov či speváckych zborov. Pri-
mátor Ing. Branislav Celler informoval hostí o podpore 
a pomoci samo-
správy pri rekon-
štrukcii význam-
ných sakrálnych 
a zároveň kultúr-
nych pamiatok. 
Ako príklad uvie-
dol pútnické mies-
to s kláštorným 
komplexom Malá 
a Veľká Skalka, 
ďalej pripravovanú zľava – PhDr. M. Kvasnička, Ing.  B. Celler, Mgr. P. Kocnár 
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rekonštrukciu okolia farského kostola vrátane jeho iluminácie. 
Mesto Trenčín začne v tomto roku rekonštruovať aj významnú 
kultúrnu pamiatku, evanjelický cintorín, na ktorom sú po-
chované mnohé osobnosti presahujúce rámec Trenčína. Vlast-
níkom cintorína je evanjelická cirkev augsburského vyznania, 
ale mesto ho bude spravovať aj s možnosťou ďalšieho po-
chovávania.  

Vlastné poznámky   
 
Dňa 1. marca 2006 na popolcovú stredu, slávnostnú svätú 

omšu vo farskom kostole  Narodenia Panny Márie v priamom 
televíznom prenose na druhom programe Slovenskej televízie 

celebroval nitrian-
sky diecézny bis-
kup Mons. Viliam 
Judák za účasti 
dekana Trenčian-
skej farnosti Mgr. 
Milan Kupčíka 
a ostatných kňazov 
farnosti. V homílii 
upriamil pozornosť 
veriacich na sym-
bol popola a poká-

nia, ktoré nás neodkazujú k pesimizmu, k apatii, k pocitom zá-
niku, k márnosti. Naopak pripomínajú biblickú realitu, radosti, 
lebo všetko pokánie a odriekanie, ktoré človek dobrovoľne 
prijíma je prejavom múdrosti v láske k Ježišovi mistickému 
i historickému, v príprave na oslavu jeho víťazstva  nad smr-
ťou a otvoreniu sa večnosti pre ľudí. Je to príležitosť pre 
každého človeka vykonať revíziu svojho života, príležitosť 
vytvoriť si novú hierarchiu hodnôt v srdci, v duši a v mysli. 
Príležitosť začať a žiť v múdrosti vo svetle lásky Ducha svä-
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tého. Človek prijíma zranenia, bolesť a utrpenie slúžiť iným 
k láske to sú hodnoty, ktoré nezapadajú prachom zabúdania. 
Popol na čele znamená, že veriaci človek je schopný 
vysporiadať sa s chybami minulosti. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 9. apríla 
2006 sa usku-
točnila v Tren-
číne krížová ces-
ta, ktorá so svo-
jimi piatimi zas-
taveniami sa za-
čala pri kosto-   
le Notre Dame 
a ukončila vo 
farskom kostole 
Narodenia Panny 

Márie za početnej účasti trenčianskych veriacich.  
Vlastné poznámky 
 

Dňa 30. apríla 2006 
farský kostol Narode-
nia Panny Márie bol 
miestom mimoriadnej 
cirkevnej slávnosti, na 
ktorej prijalo 264 mla-
dých ľudí sviatosť bir-
movania. Slávnosť bir-
movania vysluhoval 
trenčiansky rodák, po-
mocný biskup Ni-

trianskej diecézy Mons. Marián Chovanec. 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa 28. mája 2006 i napriek nepriaznivému dáždivému 

počasiu v meste Trenčín, kostoly v ňom sa pripravili prijať 
horúce srdcia mladých ľudí 
na prvom svätom prijímaní 
v kostole Notre Dame a vo 
farskom kostole Narodenia 
Panny Márie. Už predtým 
dlhé hodiny kňazi im ve-
novali dôslednej príprave, 
aby dnešný deň stal výz-
namným krokom prvého 

svätého prijímania. Aj 32 detí zo Základnej školy sv. Svorada 
– Andreja a Benedikta v Trenčíne pod dôsledným drobno-
hľadom sestry 
Marcely v tento 
deň vstúpilo do 
kostola Notre 
Dame pod orga-
novým doprovo-
dom, kde ich 
privítal pred ol-
tárom dekan 
Mgr. Milan 
Kupčík. Naj-
bližšia rodina 
a priatelia vyt-
vorili najkrajšiu kulisu slávnostnosti. Po celú svätú omšu 
rozžiarené oči deti so zatajeným dychom čakali na chvíľu, aby 
prijali pána Ježiša. Slávnostné chvíle prvého svätého prijí-
mania skrášlili svojím programom muzikanti a spevácky zbor 
školy. 
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Vlastné poznámky 
 
Hospic v Trenčíne 

dňa 10. júna 2006 us-
poriadal spomienkový 
akt spojený so svätou 
omšou, pri ktorom si 
príbuzní spomenuli na 
tých, ktorí odišli pred-
časom do večnosti 
v tomto zariadení. Mená 
zomrelých príbuzných 

boli zapísané do Knihy živých. V homílii svätej omše dekan 
Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík pripomenul, aby 
odchod najbližších do večnosti nebol oddialenie od Boha, ale 
bol naopak podnetom na dobrý a správny život. Po svätej omši 
riaditeľ občianskeho združenia Refugium Ing. Vladimír 
Chlebana pozval zúčastnených na malé agapé a spolu si zas-
pomínali na zomrelých príbuzných. 

Vlastné poznámky 
 
V Trenčianskej farnosti od 1. júla 2006 bola zaznamenaná 

rotácia kňazov. Kaplán Stanislav Caránek vymenil kaplána 
Juraja Plútu, ktorý odišiel do farnosti Kľačany a ako nový 
prišiel pomocný kaplán Peter Knapec, ktorý bude vypomáhať 
v Trenčianskych Biskupiciach.  

dekan, farár vdp. Milan Kupčík kaplán vdp. Peter Blahovec

kaplán vdp. Stanislav Caránek  kaplán vdp. Peter Knapec

 393



kaplán vdp. Slavomír Trnka

vdp. Martin Macko, CSsR 
výpomocný duchovný  

Rehoľa piaristov : 
P. Juraj Gendiar, SchP – duchovný správca kostola, P. 
Stanislav Bujdák, SchP, P. Peter Franek, SchP, P. Ing. Ján 
Žákovic, SchP - riaditeľ Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého v Trenčíne a 
P. Jozef Čelovský, SchP. 

Farské listy č. 8/2006 
 
Dňa 8. septembra 2006 si katolícky veriaci pripomenuli 

v farskom kostole 
deň narodenia 
Panny Márie 
v Trenčíne, podľa 
ktorej je kostol po-
menovaný. Mnohé 
generácie pred 
nami každý deň, 
ale najmä v tento 
prichádzali na Ma-
riánsku horu, aby 

prostredníctvom 
patrónky mesta Panny Márie ďakovali Bohu za dobrodenia 
a vyprosili nové milosti a požehnania pre seba i pre mesto. 
Starý gotický kostol vyrástol na mieste pôvodne menšieho 
kostolíka v roku 1324, ktorý bol v 16. storočí renesančne pres-
tavaný. Po roku 1698 bol jeho interiér zbarokizovaný. Sláv-
nostnú večernú svätú omšu celebroval notár Biskupského 
úradu v Nitre František Šútor IcLic. 

zľava dekan Mgr. Milan Kupčík, František Šútor, IcLic., kaplán Peter Blahovec 

Vlastné poznámky  
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Od začiatku októbra 2006 
desať dní sa uskutočňovali 
na múroch farského kostola 
práce na jeho osekávaní, 
aby sa tak vykonala prípra-
va na ďalšie stavebné práce 
súvisiace s rekonštrukciou 
voľného priestoru pred 
vchodom do farského kos-
tola. Bola to veľmi náročná 

práca, ktorá sa úspešne zvládla vďaka obetavej pomoci mno-
hých chlapov – dobrovoľníkov. Po týchto prípravných prácach 
budú pokračovať v prácach okolo farského kostola firmy, 
ktoré budú vymieňať kanalizáciu a budú zabezpečovať kostol 
proti vonkajšej vlhkosti a budú pokladať dlažbu okolo kostola. 
Náklady na túto činnosť sú vyhradené z mestského rozpočtu. 
Financovanie prác na fasáde a izoláciu proti zemnej vlhkosti 
zabezpečuje Farský úrad Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Prešlo už viac ako päť rokov od ľudových misií v meste 

Trenčín, ktoré v živej pamäti pritiahli na Mierové námestie 
ľudí k záverečnej slávnosti. V týždni od 14. do – 22. októbra 
2006 ponúkli patri redemptoristi P. Michal Zamkovský, 
CSsR a P. Róbert Bezák, CSsR misijnú obnovu s témou 
Blahoslavenstvá, ktorú už vykonali v Bratislave a v 
Košiciach. Bola ponúknutá ako ďalší krok na ceste viery, 
ktorá prináša svoje požehnanie. Misijná obnova sa usku-
točňovala po celý týždeň v Piaristickom kostole, ktorý sa tak 
stal Horou blahoslavenstiev v misijnom týždni. Mariánsky 
mesiac október s modlitbou ruženca vytvoril dobré pozadie 
celej misijnej obnovy. Blahoslavenstvá boli obľúbenou témou 
aj zosnulého pápeža Jána Pavla 2. V roku 2000 na Hore 
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blahoslavenstiev mladým ľuďom pápež adresoval posolstvo, 
kde medzi iným povedal : „Blahoslavení ste ! hovorí Ježiš, 
všetci chudobní duchom, tichí a milosrdní, vy, ktorí plačete, 
ktorí túžite po spravodlivosti, vy čistého srdca, ktorí prinášate 
pokoj a ktorí ste prenasledovaní. Blahoslavení ste ! Ježiš po-
núka iné posolstvo, ako ponúka svet. Ostatne, Ježiš nielen 
ohlasuje blahoslavenstvá. On žije blahoslavenstvá, On je bla-
hoslavený. Keď pozeráte na Neho, môžete pochopiť, čo to 
znamená byť chudobný duchom, tichým a milosrdným, pla-
čúcim, usilujúcim o spravodlivosť, byť čistého srdca, nesúcim 
pokoj a byť prenasledovaným. Tu je dôvod, prečo On môže 
povedať : Poď, nasleduj ma! On nehovorí len : Robte, čo vám 
hovorím !  
On hovorí : Poď a nasleduj ma !“  O tomto Kristovom pozvaní 
veriaci spolu v misijnom týždni uvažovali.  

Vlastné poznámky 
 
Pátra Emila Prokopa, SVD, dlhoročného správcu kostola 

Notre Dame  v Trenčíne si Pán povolal k sebe dňa 29. októbra 
2006 vo veku nedožitých 84 rokov. Z jeho curicullum vitae 
bolo známe, že sa narodil 22. júna 1922 v Kriváni. Do 
Spoločnosti Božieho slova vstúpil v roku 1941. Po obsadení 
Misijného domu Matky Božej v Nitre orgánmi štátnej bez-
pečnosti v roku 1950 bol s ostatnými spolubratmi odvezený do 
Podolínca. Počas vojenskej základnej služby, zamestnania 
v Štátnom projektovom ústave vo Zvolene i večerného štúdia 
na Priemyselnej škole stavebnej Zvolen a neskôr zamestnania 
v Krajskom projektovom ústave v Bratislave udržoval kontakt 
so spolubratmi, plnil duchovné povinnosti a každý rok v au-
guste obnovoval rehoľné sľuby. Počas pobytu v Bratislave 
navštevoval rôzne kurzy výtvarnej výchovy, aby sa zdokonalil 
v kresbe i maľbe. Tieto skúsenosti využil pri návrhoch na 
stavbu kaplnky, vitrážnych farebných mozaikových okien pre 
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dva kostoly, namaľoval dve krížové cesty a  dva oltárne 
obrazy. Večné sľuby zložil 17. augusta 1966 a 7. júla 1967 bol 
v nemeckom Magdeburgu vysvätený za kňaza. V prehlbovaní 
teologických vedomostí pokračoval rok v Ríme a v januári 
1970 sa vrátil na Slovensko. Nastúpil ako kaplán do Žiliny 
a od 15. októbra 1971 pôsobil v Trenčíne, ako správca kostola 
Notre Dame. I keď v roku 1999 odišiel na zaslúžený odpo-
činok, jeho ďalší život sa odvíjal v Misijnom dome v Nitre na 
Kalvárii. Keďže bol v dobrej fyzickej kondícii, odtiaľ chodil 
zastupovať kňazov a naďalej sa venoval svojej záľube – maľo-
vaniu, reštaurovaniu a opravovaniu poškodených sôch. Na 
poslednej rozlúčke v Nitre sa zúčastnilo aj veľa veriacich z ra-
dov starších ľudí, ktorí ho poznali. 

www.fara.sk  
 

Horiace sviečky v kahancoch pri pamätníku a ostatných 
hroboch 69 beštiálne umučených osôb počas druhej svetovej 

vojny pamätníku 
Brezine boli ne-
odmysliteľnou sú-
časťou pietneho 
aktu pri príleži-
tosti Dňa pamiat-
ky zomrelých dňa 
2. novembra 2006, 
na ktorom sa 
podieľalo Veliteľ-
stvo pozemných síl 
Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky v Trenčíne a Slovenský zväz protifa-
šistických bojovníkov v Trenčíne. Ešte pred pietnym aktom 
vojenský katolícky duchovný major Juraj Sitaš konštatoval, 
že pietny akt na týchto historických má vyjadriť spolu-

zľava – major Juraj Sitaš, podplukovník Jaroslav Balocký 
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patričnosť súčasníkov k tým, ktorí položili svoje životy za nás 
počas národno-oslobodzovacieho boja, ale aj tí pri plnení 
povinností zomreli v misiách ďaleko od svojej vlasti, ako aj tí, 
ktorí na začiatku tohto roka nedoleteli z Kosova domov. Sláv-
nosť začala smútočným chorálom, za ktorého znenia položili 
zúčastnené delegácie vence vďaky k pamätníku. Slávnostný 
príhovor predniesol zástupca veliteľa Veliteľstva pozemných 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne plukovník 
Ing. Ján Salakanič, ktorý vyzval všetkých, aby odkaz 
zomrelých vojakov naplnili šírením o dobrého mena 
slovenských ozbrojených síl. Na jeho príhovor nadviazal 
zástupca Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
Alfonz Bučko, ktorý vyslovil želanie, aby 
navždy vymizlo zo slovníka ľudstva slovo 
vojna, aby Deň pamiatky zosnulých bol 

venovaný aj vojen- ským 
obetiam, aby si všetci 
podali ruky zmie- renia. 
Pietny akt potom po-
kračoval náboženskou časťou, v ktorej vys-
túpili s modlitbou a príhovorom vojenský 
katolícky duchovný major Juraj Sitaš 
a evanjelický vojenský duchovný podplu-

kovník Jaroslav Balocký. Nasledovali prosby za zomrelých 
vojakov a modlitbou „Otče náš“. Záver pietneho aktu patril 
Hymne Slovenskej republiky. 

Alfonz Bučko 

plukovník Ján Salakanič 

Vlastné poznámky 
 

Štatistika Trenčianskej farnosti v roku 2006 
prijatie sviatosti krstu  196 osôb 
prijatie sviatosti birmovania 196 osôb 
prijatie sviatosti sobáša  101 párov 
pohreby celkom          195 osôb 
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z toho : 
 v zaopatrení  127 osôb 
 muži              88 osôb 
 ženy          107 osôb 

www.fara.sk 08.01.2007  
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