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Duchovný a náboţenský ţivot 

 
Stalo sa uţ tradíciou, ţe počas vianočných sviatkov 

prichádzajú do trenčianskych domácností so svojimi koledami 
deti. Počas tohoročných vianočných sviatkov koledníci Dobrej 

noviny v Trenčíne vyzbierali 73.455,- Sk, ktoré boli odvedené 

na podporu Afriky. 
Vlastné poznámky 

 
Jubilejný 15. ples kresťanských rodín sa uskutočnil v Tren-

číne v sobotu 10. februára 2007 uţ tradične v priestoroch 

Stredného odborného učilište ţelezničného v Trenčíne. Po 
krátkych príhovoroch organizátora plesu Ing. Mariána Ţáka, 

riaditeľa Spolku sv. Vojtecha Vendelína Plevu, Petra Hol-

bičku z Rádia Lumen a dekana Trenčianskej farnosti Mgr. 

Milana Kupčíka sa kultúrnou vloţkou začal odvíjať program 
plesu. Kysucký rodák Mgr. Milan Kupčík si zavolal na pomoc 

kaplánov (tieţ 

Kysučanov) 

Mgr. Slavomíra 

Trnku, Mgr. Pe-

ra Blahovca, 

Mgr. Stanislava 

Caránka (ten ne-
pochádza z Ky-

súc) a za podpory 
ďalšieho Kysuča-

na Pavla Holbič-

ku zaspievali ťa-
havú a clivú pie-

seň „Kysuca, Kysuca...“ Pridali muzikanti a o chvíľu celá sála. 
Začalo sa tak napĺňať motto podujatia, vyjadrená myšlienkou 

Blaise Pascala : „Človek je zrodený pre radosť. Cíti to a ne-

otvorenie plesu 
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potrebuje na to ţiadne dôkazy.“ Podporila ho aj myšlienka 

ďalšieho veľkého Francúza Paula Moranda: „Najkrajšou ces-

tou, po ktorej môţeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme 
jeden k druhému“. Vzápätí dostala slovo Stankovská kapela 

pod vedením Jozefa Horňáka a tanečný parket sa zaplnil do 
poslednej medzierky. Prestávky medzi tanečnými kolami vy-

plnil spontánny spev účastníkov podporený priamo pri stoloch 

harmonikárom kapely Mgr. Ladislavom Ţiškom. Výťaţok 
z plesu bol vopred určený na neinvestičný fond Sofia pre 

ţiakov a študentov z početných rodín, ďalej pre Základnú ško-
lu sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne a na duchovnú 

formáciu a prácu s mládeţou. 

Info 22.02.2007  
Pomocná evidencia 80/1/07 

 
Dňa 20. apríla 2007 sa po skončení funkčného štvorročného 

obdobia provinciála rehole piaristov sa uskutočnili v Trenčíne 

v refektári Kolegia piaristov voľby, v ktorých zvolili delegáti 
provincie nového provinciála na nové funkčné obdobie, kto-

rým sa stal staronový provinciál Ján Kováč 
z Nitry. Za jeho dvoch asistencov boli zvolení 

Stanislav Bujdák a trenčiansky pia- rista 

Juraj 

Gen-

diar. 
Na 

voľbách sa zúčastnil 

najvyšší predstavený 
rehole piaristov pater 

generál Jesús Maria 

Lecea z Ríma a jeho 

asistent pre strednú 

Európu József Lu-

Ján Kováč 
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pert. O ďalších úlohách v novom funkčnom období provinciál 

Ján Kováč povedal, ţe to najdôleţitejšie je predovšetkým 

sústrediť sa na výchovu mladej generácie. 
Vlastné poznámky 

 
Na deň pracovného voľna 8. mája 2007, keď si celá naša 

spoločnosť pripomínala ukončenie druhej svetovej vojny 

Farský úrad rímsko-katolíckej cirkvi zorganizoval pre mla-
dých veriacich cyklistický 

výlet ku kostolíku v Pomí-
novci, ktorý je od Trenčína 

vzdialený cca 20 km za ob-

cou Kameničany v Ilavskom 
okrese. Pred svätou Trojicou 

na Mierovom námestí sa však 
stretlo len asi 17 cyklistov, 

keď ostatných zrejme odra-

dili nepriaznivé predpovede 
počasia. Do cieľa cesty cy-

klisti dorazili presne na pravé 
poludnie, čo potvrdili zvo-

nením zvona kostolíka. Mo-

dlitbou a náboţnými piesňa-
mi oţili múry starého kos-

tola. Aj keď priebeh trasy na začiatku sprevádzali ojedinelé 
kvapky daţďa, ale v priebehu výletu sa cyklistov usmialo aj 

slniečko.  A tak nikto z cykloturistov neľutoval, ţe tento deň 

vyplnil duchovno a športovo. 
Vlastné poznámky 

 
V piatok 29. júna 2007 bola v Trenčíne ustanovená nová 

farnosť v Biskupicich. Za správcu farnosti bol vymenovaný 

vdp. Peter Knapec.  
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Od nedele 01. júla 2007 bol ustanovený za 

kaplána v Trenčianskej farnosti novokňaz vdp. 

Tomáš Zelenák. 
K 01. júlu 2007 boli z Trenčianskej farnosti 

preloţení kapláni vdp. Peter Blahovec za správcu 
farnosti v obci Selec a vdp. Slavomír Trnka za kaplána vo 

farnosti Čadca - mesto. Za ich obetavosť a sluţbu v našej 

farnosti im úprimne ďakujeme, nech ich Boţia láska spre-
vádza a nech sa im na nových pôsobiskách darí. 

www.fara.sk 
 

Púť k pustovníkom a patrónom Nitrianskej diecézy sv. 

Andrejovi - Svoradovi a Benediktovi sa začala svätou omšou 
vo vynovenom pútnickom kostole na Malej Skalke uţ v utorok 

17. júla 2007. Omšu vysluhoval skalský farár Stanislav 

Strapko, ktorému koncelebrovali kňazi zo susedných farností 

a redemptoristi z kláštora v Kostolnej – Záriečí. Po svätej omši 

sa vydala procesia asi dvesto veriacich s kňazmi a s relikviami 
svätých do kláštora 

benediktínov na Veľ-
kej Skalke. V sobotu 

púť pokračovala vys 

luhovaním sviatosti 
zmierenia od 17. ho-

diny. Večer o 19. ho-
dine sa uskutočnila v 

areáli pred chrámom 

slávnosť, keď nitrian-
sky sídelný biskup 

Mons. Viliam Judák privítal a symbolicky uviedol titulár-
neho opáta skalského Mons. Jozefa Kráľa. Pri oltári mu 

odovzdal pastiersku palicu, ako symbol pastierskej starostli-

vosti o toto posvätné miesto, kde ţili obaja pustovníci. J. Kráľ 

kaplán Tomáš Zelenák 

v popredí zľava Mons. Jozef Kráľ s biskupom Mons. Viliamom Judákom 

javascript:openwindow('./knazi/kaplan3.html',%20400,%20250)
javascript:openwindow('./knazi/kaplan3.html',%20400,%20250)
javascript:openwindow('./knazi/kaplan3.html',%20400,%20250)
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celebroval potom svoju prvú svätú omšu na tradičnej púti, kto-

rej sa zúčastnil uţ ako 15 - ročný v roku 1953 počas prázdnin 

strávených u sestry v Trenčíne. Po bohosluţbách sa biskup 
Mons. Viliam Judák povedal, ţe „Jozefa Kráľa ustanovil do 

funkcie 22. septembra minulého roku. Jeho prvá cesta viedla 
na Skalku a kostolu venoval kalich a cibórium na uloţenie 

sviatosti oltárnej. Je rodákom zo Zlatých Moraviec, ale ku 

Skalke a našim patrónom má osobný a vrúcny vzťah. „Dnešnú 
svätú omšu som zvolil zámerne na jeho verejné uvedenie do 

funkcie v kruhu veriacich. Veď je to nová historická skutoč-
nosť z toho hľadiska, ţe od menovania posledného opáta, 

čadčianskeho farára Štefana Stolárika nebol menovaný jeho 

následník. Štefan  Stolárik zomrel v roku 1940.“ Ako ďalej 
uviedol, „predchá-

dzajúce časy nepriali 
cirkevnému ţivotu 

a uţ ani nebýva zvy-

kom, aby sa oţivo-
vali miesta, ktoré 

historicky zanikli“. 
Podľa Mons. Vilia-

ma Judáka má hl-

bokú symboliku me-
novanie titulárneho 

opáta, aby sa o Skal-
ku viac duchovne ako materiálne staral. „Mons. Jozef Kráľ 

pôsobil dlhšie vo vatikánskom rozhlase. Je apoštolský proto-

notár a kanonik Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Prijal 
menovanie s veľkou pokorou a vďačnosťou a jeho záujem 

o Skalku dosvedčuje, ţe ustanovenie opáta je opodstatnené 
a bude mať aj duchovný prínos. Ide aj o určitú duchovnú 

symboliku medzi večným mestom Rímom, sídlom svätého 

otca a touto lokalitou, veď viacerých opátov menoval práve 
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pápeţ.“ Nitriansky sídelný biskup vymenoval titulárneho opá-

ta Mons. Jozefa Kráľa na tisíce výročie Nitrianskej kapituly. 

Obnovili sa uţ neexistujúce opátstva a ich titul moţno 
udeľovať významným osobnostiam, aby sa predovšetkým 

duchovne starali o tieto miesta. V ten istý večer sa naplnil 
mládeţnícky program a kríţová cesta v lese pri kostole. Ho-

dinu pred polnocou sa konala svätá omša novokňazov Nitrian-

skej diecézy s novokňazským poţehnaním, po ktorej nasle-
dovala celonočná adorácia pod vedením rodinných spolo-

čenstiev. Počas trvania púte mohli pútnici navštíviť kláštor, 
kde sa v sobotu vo večerných hodinách uskutočnila gréc-

kokatolícka posvätná liturgia vedená trenčianskym grécko-

katolíckym farárom Igorom Cingeľom. Nedeľa  sa začala 
svätou omšou o 6. hodine. Pokračovaním bola uţ tradičná 

poľsko-slovenská svätá omša o 8. hodine a vyvrcholením púte 
bola slávnostná svätá omša o pol jedenástej, ktorú celebroval 

americký biskup Joseph V. Adamec v prítomnosti biskupa 

Mons. Viliama Judáka. Veriacich prekvapila výborná sloven-
ská výslovnosť, a preto bola na mieste otázka, kde sa ju naučil. 

Odpoveď znela veľmi jednoducho a proste. Biskup Joseph V. 
Adamec je síce Američan, ale jeho rodičia pochádzajú z blíz-

kej Trenčianskej Závady a pokrstení boli v Nemšovej. Otec 

odišiel za prácou do USA a po siedmich rokoch prišla za ním 
matka. Brat sa uţ narodil v Amerike a po trinástich rokoch 

som prišiel na svet aj ja. Na Slovensku má dodnes viac rodiny, 
ako za morom, kde ţije len brat a jeho rodina,“ vysvetlil 

biskup pensylvánskej diecézy Altoona-Johnstown J. V. 

Adamec. 
Info Trenčín 26.07.2007 

Pomocná evidencia 480/1/07 
 

Štyridsaťtri detí z Trenčína 24. júla 2007 preţilo čaro Šte-
drého večera v rekreačnom stredisku Riviéra pri obci Udiča, 

miestna časť Upohlav, v okrese Povaţská Bystrica. Trávili 
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týţdeň v tábore nazvanom Anno Domini 2007, ktorý orga-

nizovalo občianske zdruţenie Nodam (školské sestry Notre 

Dame) v spolupráci s farnosťou Trenčín – Juh. „V letnom 
tábore preţívali deti liturgický rok v skrátenej forme. V 

pondelok bolo adventné obdobie, v utorok Vianoce, v stredu 
bolo obdobie cez rok a vo štvrtok sme preţivali pôstne ob-

dobie“, popísal program tábora farár Jozef Varhaník. V 

piatok deti preţívali Veľkú noc a v sobotu v deň odchodu bol 
deň Ducha svätého s rozposlaním učeníkov medzi ostatných 

ľudí. Deti v tábore privítal Ján Krstiteľ odetý v ťavej koţi a 
veľmi autenticky znázornil krst pokánia s pomocou dvoch 

animátoriek. Neodohral sa v Jordáne, ale vo veľkom vedre a 

dámy mali riadne umytú hlavu. Štrnásť animátorov, dve 
rehoľné sestry a farár Varhaník pripravili pre deti vo veku od 

šesť do pätnásť rokov bohatý program. Hry sa striedali s 
pracovnou činnosťou, nechýba ani duchovná stránka. Deti s 

animátormi vytvorili rodiny a v malých spoločenstvách 

intenzívne preţívali týţdeň na okraji Javorníkov pri Nosickej 
priehrade. V utorok pred večerou deti chystali darčeky a 

potom všetci vyobliekaní čakali pred jedálňou. Na mnohých 
tvárach bolo vidieť ľahký záchvev nervozity a očakávania pre 

Štedrou večerou. Vítali ich slávnostne prestreté stoly s oblát-

kami, medom, cesnakom a ovocím. V strede stál vyzdobený 
vianočný stromček a pod ním boli poukladané pekne zabalené 

darčeky. Po krátkej modlitbe a tradičných ľudových zvykoch 
v podaní Jozefa Varhaníka nasledovalo poţehnanie od dospe-

lých v podobe medového kríţika na čelo a všetci sa s chuťou 

pustili do hrachovej polievky a ryby so zemiakovým šalátom. 
Po večeri chodili jednotlivé „rodiny“ k stromčeku a rozde-

ľovali si darčeky. Na záver všetci v kruhu okolo stromčeka 
spievali koledy a nechýbala ani neoficiálna vianočná hymna 

Tichá noc, svätá noc. Na deti ešte čakal ţivý betlehem a všetci 

sa pri ňom poďakovali malému Jeţiškovi za dary. Polnočná 
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svätá omša dala definitívnu bodku za bohatým dňom, plným 

záţitkov, radosti a hier. „V lete som ešte vianočný stromček 

nezdobil, má to svoje čaro, aj keď som si pri štedrovečernom 
stole spomenul na rodičov. Vtedy mi bolo na chvíľku smut-

no,“ povedal 11 - ročný Slavo Bránik. Vo farskom tábore bol 
aj minulý rok a nevymenil by ho, pretoţe sú tu dobrí ľudia a 

účastníci si uţijú veľa veselých chvíľ medzi kamarátmi. 

www.tasr.sk 25.07.2007 
Info Trenčín 09.08.2007 

Pomocná evidencia 501/1/07  
 

Dňa 8. septembra 2007 si Mesto Trenčín pripomenulo sláv-

nostnými bohosluţbami vo farskom kostole Narodenia Panny 
Márie jeho zasvätenie k na-

rodeniu Panny Márie, ktoré 
celebroval v slávnostnej at-

mosfére Nitriansky diecézny 

biskup Mons. Viliam Du-

dák, za prítomnosti primá-

tora Mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera a ria-

diteľky Trenčianskeho mú-

zea Kataríny Babičovej. V slávnostnej homílii biskup Mons. 
Viliam Dudák pripomenul „význam viac ako tisícročnej tra-

dície, ktorou si naši predkovia pripomínali na Mariánskom 
vrchu v Trenčíne narodenie Panny Márie, aby si tak uctili 

Boţiu i našu matku.“ Keďţe slávnostné bohosluţbami sa us-

kutočnili s práve ukončenými rekonštrukčnými prácami na 
veţi kostola, Mariánskeho námestia, Lurdskej jaskyne a pre-

loţení sochy Piety v závere svätej omše vyjadril poďakovanie 
všetkým, ktorí sa s mimoriadnou horlivosťou a aktivitami 

zapojili do zdarného priebehu rekonštrukčných prác, osobitne 

Mestu Trenčín, Trenčianskemu múzeu, Krajskému pamiat-

http://www.tasr.sk/
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kovému úradu, sponzorom, 

dodávateľským firmám a bri-

gádnikom, čím celý priestor 
dostal dôstojný ráz. Po svätej 

omši biskup Mons. Viliam 
Dudák posvätil pri Lurdskej 

jaskyni rekonštruované pries-

tory a udelil záverečné poţeh-
nanie. 

Záverom treba podotknúť, ţe rekonštrukčné práce si 
vyţiadali náklady vyše 10 miliónov Sk. Samotné predláţdenie 

námestia andezitovou dlaţbou a okruhliakmi stálo 4,7 milióna 

Sk sa podieľalo s financovaním Mesto Trenčín. 
Vlastné poznámky 
 

Veľmi dobre sa do povedomia mladých ľudí, ale i skôr 

narodených vţili cyklistické túry organizované Farským úra-
dom v Trenčíne. Jedným z posledných výletov do blízkeho 

okolia bol uskutočnený 

dňa 23. septembra 2007. 
Prekrásne jesenné po-

časie uţ so známkami 
babieho leta prilákalo 

viac ako 25 bicyklistov, 

ktorí sa presne o 14,
30

 h 
stretli pri sv. Trojici 

a vydali sa na trasu 
Trenčín, Kubrica, So-

blahov, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčín. Cesta 

viedla okolo letnej plavárne po násype k hydrocentrále Skalka 
aţ na kriţovatku pri stráţnom domku, kde sme prešli cez 

ţelezničnú trať Bratislava – Ţilina a komunikáciu 1/61 a popri 
predajni Fiatu sme prišli do Kubry. Cestou okolo kostola za-

čalo tiahle stúpanie okolo Kubranskej kyselky do Kubrice, kde 
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na hornom konci odbočili doprava, na Soblahov. V tom 

strmom brehu všetci zoskočili z bicyklov, aby sa dostali na 

príjazdnú cestu do Soblahova. Cesta cyklistov však viedla nie 
cez dedinu, ale horskou cestou, po ktorej v minulosti pre-

mávala horská ţeleznička zo Selca voziaca drevo na pílu 
v Kubre. Prešli okolo horárne a dlhšia zástavka bola pri 

Soblahovskej kyselke, kde sme sa napili čerstvého medokýšu. 

Cesta pokračovala ďalej po horskej ceste a pred Mníchovou 
Lehotou v strmom svahu sme prišli do stredu dediny. Strmosť 

svahu si vyţiadal aj malé zranenie jednej cyklistky, keď 
v plnej rýchlosti pribrzdila na mäkkom podklade cesty spadla 

a odrela si koleno. Sestrička Go-

razda z Milosrdných sestier Sat-
márok jej ho ošetrila. Po tejto 

zdravotnej vynútenej prestávke 
sme pokračovali cez kruhový 

objazd do Trenčianskej Turnej 

a okolo Biskupíc do Trenčína. 
Všetci boli šťastní, ţe sa v pod-

state všetci vrátili domov zdraví, naplnení krásou jesennej 
prírody. 

Vlastné poznámky 

 

Štatistika trenčianskej farnosti za rok 2007 

počet krstov celkom  184 
A)  z toho : 

- do jedného roka   153 

- do 7 rokov       9 
- do 14 rokov                  14 

      - nad 14 rokov   8 
 

B)  z toho  

 a) chlapci             87 



 684 

 b) dievcatá   97 

prvé sväté prijímanie    141 

birmovka         6 

sobáše           119 

z toho : 
- katolík s katolíkom        93 

- katolík s nekatolíkom      8 

- katolík s nepokrsteným 18 
 

pohreby   157 
- zaopatrení    65 

- nezaopatrení    92 

 
 


