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Náboženský a duchovný život 

 
Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti za rok 2003 : 

Krsty – celkom pokrstených 245 osôb, z toho : 
- krst do jedného roka – 186 osôb, 

- krst od jedného do sedem rokov – 12 osôb, 

- krst od sedem do štrnásť rokov – 38 osôb, 
- krst dospelých – 9 osôb. 

Birmovanie 
- V Trenčianskej farnosti bolo pobirmovaných 325 osôb. 

Sobáše – celkom zosobášených 141 párov, z toho : 

- katolík s katolíkom – 11 párov, 
- katolík s pokrsteným nekatolíkom – 13 párov, 

- katolík s nepokrsteným –  15 párov. 

Pohreby celkom 232 osôb, z toho : 

- deti do 7 roka ţivota – 0 osoba, 

- osoby zaopatrené sviatosťami – 127 osôb, 
- osoby nezaopatrené – 104 osôb. 

Prvé sväté prijímanie  
- V Trenčianskej farnosti pristúpilo k prvému svätému 

prijímaniu 377 detí a dospelých. 

Vyučovanie náboženstva 
- V Trenčianskej farnosti bolo prihlásených na náboţenskú 

výchovu 3.266 ţiakov z celkového počtu 50.41 ţiakov, t.j. 
64,78 %. 

Bohoslovci v kňazských seminároch 

Z Trenčianskej farnosti študovali v kňazskom seminári 
v Badíne za Bansko-bystrickú diecézu títo bohoslovci : 

- Peter Repa v 4. ročníku, 
- Michal Laššo v 5. ročníku, 
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za Nitriansku diecézu študovali : 

- Miloš Hlucháň v 3. ročníku, 

- Karol Vallo v 4. ročníku, 

Z Trenčianskej farnosti študovali v reholiach títo kandidáti : 

- Martin Macko v reholi Redemptoristov, 
- Karol Kytka v reholi Dominikánov, 

V seminári v Olomouci študoval Zdeno Vavro v reholi 

Premonštrátov. 
Farské listy č. 1/2003 

Pomocná evidencia 19/1/03 
 

Počas vianočných sviatkov prebiehalo v trenčianskej 

farnosti koledovanie „Dobrej noviny“. Deti – koledníci nav-
štívili 62 rodín a vyzbierali 32.300,- Sk. Vyzbierané peniaze 

budú pouţité na financovanie nemocnice sv. Jána v Juho-
africkej republike. 

Farské listy č. 2/2003 

Pomocná evidencia  180/1/03 
 

Podľa štatistiky vyučovania náboţenstva v základných ško-
lách v trenčianskej farnosti v školskom roku 2002/2003 nav-

števovalo z celkového počtu 5.188 ţiakov vyučovanie nábo-

ţenstva 3.142 ţiakov. Na stredných školách v Trenčíne bol 
počet prihlásených študentov v 1. a 2. ročníku na vyučovanie 

náboţenstva v školskom roku 2002/2003 bolo 1.569 študentov 
a predmet etika navštevovalo 1.127 študentov. 

Farské listy č. 2/2003 

Pomocná evidencia  180/1/03 
 

Prvé stretnutie Zdruţenia kresťanských dôchodcov v Tren-
číne otvorilo svoju činnosť po vianočných sviatkoch dňa       

13. januára 2003. Prítomných privítal jeho predseda V. Filín 

a stanovilo si obsah svojej činnosti v novom roku. Ďalšou 
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akciou organizovanou zdruţením bola spomienka na výročie 

smrti dôstojného pána dr. Štefana Hlaváča, rodáka z Kubry, 

počas svätej omše dňa 16. februára 2003. 
Farské listy č.3/2003 

Pomocná evidencia 121/1/03 
 

Vo fašiangovom čase sa uskutočnil dňa 14. februára 2003 

v Strednom odbornom učilišti ţelezničnom v Trenčíne                   
11. ročník plesu kresťanských rodín. Ples sa vydaril, pretoţe 

nálada jeho účastníkov bola veľmi dobrá. 
Farské listy č.3/2003 

Pomocná evidencia 121/1/03 

 
Dňa 17. júla 2004 pred púťou na Skalke sa uskutočnila 

svätá omša celebrovaná kardinálom Mons. Jánom Chrystónom 
Korcom venovaná pamiatke pustovníkom sv. Andrejovi-

Svoradovi a Benediktovi. Po svätej omši navštívil miesta, kde 

obaja pustovníci preţili značnú časť svojho ţivota. 
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 19. aţ 20 júla 2003 sa uskutočnila uţ tradičná púť 

na blízku Skalku a uctiť si tak ţivot pustovníkov sv. Andreja-

Svorada a Benedikta. V sobotu 19. júla 2003 vo večerných 
hodinách, v rámci programu, sa uskutočnila svätá omša 

celebrovaná rektorom kňazského seminára v Nitre Mons. 
ThDr. Mariánom Šurábom. Keďţe bolo príjemné letné 

počasie, tak na tejto svätej omši sa zúčastnilo veľa pútnikov 

z okolia, keď všetky okolité brieţky boli zaplnené. To isté 
platilo aj na nedeľnej hlavnej omši, ktorú celebro-

val Apoštolský nuncius Vatikánu v Slovenskej republike arci-
biskup Mons. Henryk Józef Nowacki. Po hlavnej svätej omši 

veľa pútnikov navštívilo jaskyňu, kde ţili sv. Andrej – Svorad  

a Benedikt. 
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Vlastné poznámky 

 

Dňa 29. júla 2003 vo večerných hodinách pritúlilo mesto 
Trenčín skupinu 30 veriacich peších pútnikov z Litvy, aby 

nabrali sily na svojej ceste do Ríme k Svätému otcovi. Boli 
ubytovaní v priestoroch Základnej školy sv. Ondreja, Svorada 

a Benedikta na Ulici 1. mája v Trenčíne a súčasne im bolo 

poskytnuté občerstvenie. Po raňajšej svätej omši v kostole 
Notre Dame v Trenčíne a raňajkách sa vydali na ďalšiu etapu 

svojej cesty, ktorej cieľom bolo Nové Mesto nad Váhom. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 21.07.2003 

Pomocná evidencia 471/2/03 
 

Dňa 10. augusta 2003 posvätil nitriansky pomocný biskup 
a trenčiansky rodák Mons. Marián Chovanec obnovené nás-

tenné maľby v Kaplnke svätej Anny a misijný kríţ v Trenčíne. 

V bohosluţbe, ním celebrovanej, poďakoval dôstojnému pá-
novi Antonovi Demjanovi za kňazskú sluţbu a veriacim za 

obetavosť a milodary. 
Katolícke noviny 31.08.2003 

Pomocná evidencia 545/1/03 

 
Dňa 31. augusta 2003 si miestna časť mesta Trenčín – Ku-

bra pripomenula 100. výročie narodenia prof. ThDr. Štefana 
Hlaváča, ktoré sa spojilo aj so 70. výročím folklórneho súboru 

„Kubra“. V rámci programu sa uskutočnilo niekoľko význam-

ných podujatí, z ktorých treba spomenúť : 
- slávnostná svätá omša celebrovaná šéfredaktorom Katolíc-

kych novín Thlic. Mariánom Gavendom a dekanom Tren-
čianskej farnosti Mons. Petrom Paliatkom; 

- v urbárskom dome bola otvorená výstava pod názvom „Ţi-

vot a dielo ThDr. Štefana Hlaváča“; 
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- slávnostný galaprogram, v ktorom učinkovali speváčka 

a zberateľka ľudových piesní Lýdia Fajtová, spevácka 

skupina zo Soblahova „Dolinečka“, folklórny súbor „Tren-
čan“ a folklórny súbor „Kubra“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 08.09.2003 

Pomocná evidencia 508/1/03, 523/1/03 

 
Dňa 1. novembra náhle zomrel rektor kostola sv. Anny 

v Trenčíne dôstojný pán Anton Demian vo veku 55 rokov a 29 
rokov kňazstva. Smútočná rozlúčka veriacich s nebohým kňa-

zom sa uskutočnila v stredu dňa 5. novembra 2003 v kostole 

Notre Dame v Trenčíne. Smútočný akt celebroval Mons. Jozef 
Daško. V ten istý deň na cintoríne v Ivanke pri Nitre sa 

s nebohým kňazom pohrebné obrady so svätou omšou vykonal 
nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec za prí-

tomnosti aj trenčianskych veriacich.  

Vlastné poznámky 
Farské listy č. 11/03 

Pomocná evidencia 694/1/03, 717/1/03 
 

V nedeľu dňa 3. no-

vembra 2004 v kostole 
Notre Dame v Tren-

číne po svätej omši 
o 09,

30
 hod. sa usku-

točnilo ustanovenie 

bratstva ţivého ruţen-
ca. Správca kostola 

dôstojný pán Mgr. Pe-
ter Masarik odovzdal 

menovací dekrét vyda-

ný Dekanátnym horliteľom ruţencových bratstiev Domini-
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kánskeho mariánskeho centra Košice Ing. Valentínom Tim-

kom horliteľke bratstva Margite Cákovej. Následne potom 

boli odovzdané 18 vedúcim ruţí menovania  
Vlastné poznámky 

 
Dňa 15. novembra 2003 sa kostol Svätej Rodiny na sídlisku 

Trenčín – Juh naplnil čistými tónmi 1. ročníka “Minifestivalu 

mládeţníckych zborov“, ktorého hlavným organizátorom bol 
správca tohto kostola dôstojný pán Juraj Kriţan. V programe 

vystúpili spevokoly a skupiny preváţne z Trenčína a jeho 
najbliţšieho okolia – Spevácky zbor kostola Svätej rodiny, 

Miešaný cirkevný spevácky zbor z Trenčín – Orechového, 

skupina „Betsabe“ zo Skalky nad Váhom, Vysokoškolský 
zbor z Nitry a skupina „Ninive“. Po kultúrnom záţitku nasle-

dovala svätá omša a spoločné poďakovanie spevákov a hudob-
níkov za talent, ktorý im daroval nebeský Otec. 

Katolícke noviny 30.11.2003 

 
V sobotu 22. novembra 2003 sa v priestoroch trenčianskej 

Základnej školy sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne 
uskutočnilo krajské kolo 11. ročníka súťaţe v recitácii kres-

ťanskej poézie a prózy pod názvom „... a slovo bolo u Boha“. 

O postup do finále, ktoré bude 7. februára 2004 v Ruţom-
berku, bojovalo v piatich kategóriách 78 súťaţiacich, pričom 

postupovali iba víťazi z kaţdej kategórie. V kategórii mladších 
ţiakov (1. aţ 4. ročník) zvíťazila v prednese poézie Natália 

Masaryková a v prózu najlepšie zvládla Marianna Špitálska, 

obe zo Základnej školy sv. Jána Bosca z Novej Dubnice. V 
kategórii starších ţiakov (5. a 6. ročník) bola v poézii najlepšia 

Karin Oršulová z Gymnázia Nováky a v próze Zuzana 
Henčelová z Piaristickej základnej školy F. Hanáka v Prie-

vidzi. Na najvyšší stupienok v prednese poézie starších ţiakov 

(ročníky 7. aţ 9.) vystúpila Katarína Novotná zo Základnej 
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školy Beluša a v próze Branislav Jesenský Základnej školy 

Ilava. Medzi stredoškolákmi dominovali Martina Dzur-

janinová z Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín, v 
poézii a v próze Filip Tunáček z Piaristického gymnázia         

J. Hanáka Prievidza. Palma víťazstva medzi dospelými ozdo-
bilo Mgr. Martu Halečkovú z Trenčína.  

Vlastné poznámky 

 
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne bol dňa 

23. novembra 2003, na sviatok Krista Kráľa, miestom sláv-
nostného koncertu Farského speváckeho zboru „Navitatis“ pri 

príleţitosti 25. výročia jeho vzniku. Slávnostné popoludnie 

pozdravil svojím príhovorom dôstojný pán Ing. Pavol Benko 
a potom pred hlavným oltárom sa postavil Školský spevácky 

zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého pod vedením 
zbormajstra Martina Holúbka, aby svojimi piesňami pozdravil 

jubilujúci zbor. Výkonom tento spevácky zbor nesklamal. Na 

jeho výkone sa prejavila mravenčia práca dirigenta Martina 
Holúbka za uplynulých päť rokov. Najmä skladba „Zdravas 

kráľovná“ zanechala v poslucháčoch veľmi dobrý dojem, 
pretoţe speváci sa ľahko vysporiadali s intonačnými a ryt-

mickými ťaţkosťami. No a potom uţ preplnený farský kostol 

privítal jubilujúci spevácky zbor pod vedením zbormajstra 
Martina Holúbka. Moderátorka s radosťou privítala okrem 

poslucháčov aj zakladateľa speváckeho zboru, bývalého 
organistu, dnes dôstojného pána Martina Zanovitsa. Kostolom 

zneli, uchu lahodné náboţné piesne od rôznych hudobných 

skladateľov a naplnili prítomných duchovnou plnosťou. Záver 
jubilejného koncertu patril spoločnému vystúpeniu oboch 

súborov skladbou „Magnifikát – Zvelebuje duša moja pána“. 
Účastníci slávnostného jubilejného koncertu sa akosi nechceli 

rozísť. Všetci čakali, ţe ešte niečo musí prísť, čo by dalo 

skutočnú bodku za prekrásnym poludním. A skutočne aj tak 
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bolo. Dôstojný pán Martin Zanovits, tak ako pred pár rokmi, 

keď bol organistom, vystúpil na chórus a zahral pieseň „Celá 

krásna si Mária“ a do spevu sa všetci zapojili. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 733/1/03 


