Náboženský a duchovný život
Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti rímsko-katolíckej
cirkvi za rok 2004 :
Sviatok svätého krstu – celkom pokrstených 228 osôb,
z toho :
- 106 chlapcov,
- 122 dievčat,
Sviatok svätého birmovania
- Sviatosť birmovania prijalo 259 osôb.
Sviatok svätého sobáša
- celkom zosobášených 134 párov
Pohreby celkom 230 osôb, z toho :
- 107 mužov,
- 123 žien,
Z 230 zomrelých veriacich bolo 100 nezaopatrených
Prvé sväté prijímanie
- V Trenčianskej farnosti pristúpilo k prvému svätému
prijímaniu 377 detí a dospelých.
Duchovná štatistika Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania v meste Trenčín :
 konfirmáciu prijalo 27 osôb, z toho 12 chlapcov, 11 dievčat, 1 muž a 3 ženy;
 sviatosť krstu prijalo 23 osôb, z toho 9 chlapcov, 9
dievčat, 1 muž a 4 ženy;
 sviatosť manželstva prijalo 20 párov, z toho v 13 prípadoch nábožensky zmiešané manželstvá;
Dňa 27. februára 2004 sa uskutočnilo v evanjelickom
kostole v Trenčíne zasadnutie zborového konventu za účasti
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generálneho dozorcu Ing. Jána Holčíka, biskupa Ivana
Osuského, seniora Považského seniorátu Michala Masára
a seniorálneho právneho zástupcu Jána Podhradského.
Trenčiansky evanjelik č. 1/2005
Na budove rímskokatolíckeho Farského úradu v Trenčíne
sa podarilo v roku 2004 vymeniť strešnú krytinu na prednej
strane budovy, pretože v tejto časti zatekalo. Okrem toho sa
vykonala rekonštrukcia elektrickej inštalácie, ústredného
vykurovania, sociálneho zariadenia a vykonala sa vymaľovanie celého objektu. Celkove náklady na rekonštrukcia
dosiahli výšku 500 tisíc Sk, ktoré zapožičal Biskupský úrad
v Nitre.
Vlastné poznámky
Dňa 27. marca 2004
sa uskutočnil v Trenčíne
celoslovenský
snem
Hnutia kresťanských rodín. Otvorenie sa uskutočnilo slávnostnou svätou omšou v kostole
Notre Dame celebrovaomšu celebroval pomocný biskup Mons. Marián Chovanec s rektorom
nou nitrianskym pomoc- svätú
Mgr. Petrom Masarykom (vľavo) a jezuitom Pavlom Ďurčekom SJ.
ným biskupom Mons.
ThDr. Mariánom Chovancom. Po slávnostnom otvorení sa
potom delegáti premiestnili do
jedálne Keramoprojektu, kde
zhodnotili činnosť od posledného snemu. Správu o činnosti
predniesol predseda Hnutia
kresťanských rodín prof. RNDr.
Vladimír Ďurikovič, v ktorej
Správu o činnosti predniesol predseda Hnutia kresťanských
rodín prof. RNDr. Vladimír Ďurikovič.
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zhodnotil pôsobenie hnutia v oblasti laického apoštolátu rodín
v uplynulých štyroch rokoch. Upozornil na to, že najväčšou
prekážkou v činnosti je rutina. Je preto mimoriadne dôležité,
aby tí, ktorí nesú zodpovednosť, hľadali nové cesty. V tomto
smere treba prehĺbiť spoluprácu medzi duchovnými osobami
a laikmi v Cirkvi, pri komunikácii je nutné viesť otvorenosť
a dialóg, vo vzájomnej jednote rozvíjať rodinné vedomie
a ďalšie poznanie a vieru na biblickom základe. Predmetom
ďalšieho rokovania snemu potom boli informácie zástupcov
spoločenstiev z rôznych miest Slovenska o svojich aktivitách,
ako aj aktivity Hnutia kresťanských rodín v následnom období
v špeciálnych programoch na podporu
komunikácie v rodinách. Snemovanie
Hnutia kresťanských rodín pozdravil aj
pomocný biskup Nitrianskej diecézy
a trenčiansky rodák Mons. ThDr. Marián
Chovanec. Snem prerokoval nové stanovy
Hnutia kresťanských rodín a voľba
predsedu a podpredsedov Hnutia kresťanských rodín. Za predsedu bol opäť
zvolený prof. RNDr. Vladimír Ďurikovič. biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec
Za podpredsedov boli zvolení Ing. Martin Tobolka, Ing. Karol
Husár a Ing. Alojz Marek.
Vlastné poznámky
Farské listy č. 3/2004
Pomocná evidencia 173/1/04, 244/1/04
Dňa 4. apríla 2004 sa uskutočnila celomestská akcia krížová cesta od kostola Notre Dame cez Brezinu s jej
ukončením vo farskom kostole Narodenia Panny Márie.
Príjemné teplé počasie s malou hrozbou dažďa (ktorý však
vydržal) zanechalo v účastníkoch krížovej cesty nezabudnuteľné zážitky.
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Vlastné poznámky
Dňa 9. apríla 2004 na
slávnosť Veľkého piatku
usporiadala farnosť kostola Svätej rodiny Trenčín Juh krížovú cestu
mládeže pod vedením
správcu kostola dôstojného pána Juraja Križana. Krížová cesta sa zaBožie slovo sa ozývalo Brezinou
čala na otoči mestskej
hromadnej dopravy na konci Saratovskej ulice pri základných
školách na Juhu a ukončená pri kríži pamätníka umučených na
trenčianskej Brezine. Príjemné jarné slnečné počasie
sprevádzalo počas celej krížovej cesty nielen mladých, ale aj
starších veriacich a vrylo im nezabudnuteľné spomienky na
umučenie Ježiša Krista.
Vlastné poznámky
Dňa 30. mája 2004 na
sviatok Ducha svätého vo
farskom kostole Narodenia Panny Márie, kostole Piaristov, kostole
Notre Dame a kostole
Svätej rodiny na Juhu sa
uskutočnilo prvé sväté
prijímanie detí Trendôstojný pán Mgr. Peter Masarik pri svätej omši
čianskej farnosti. Mimoriadne krásne počasie (predtým celý týždeň pršalo) umocnilo
u prvoprijímajúcich detí prijatie tejto sviatosti. Ako bolo
vyššie spomenuté jedným z týchto miest bol aj kostol Notre
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Dame, kde mali prvé sväté prijímanie deti z Cirkevnej
základnej školy sv. Ondreja-Svorada a Benedikta. Výzdoba
exteriéru a interiéru kostola zeleňou, čerstvými kvetmi a girlandami vytvorili nezabudnuteľné a neopakovateľné slávnostné chvíle pre deti, ich rodičov a krstných rodičov. Slávnostná
svätá omša začala spoločným nástupom detí od hlavného
vchodu kostola k hlavnému oltáru vedených dôstojným pánom Mgr. Petrom Masarikom. Organizácia prvého svätého prijímania prepracovaná sestrou Marcelou do najmenších podrobností mala úspech, ale hlavne nezvyčajný zážitok všetkých prítomných. Slávnostné chvíle spríjemnilo vystúpenie chrámového speváckeho zboru s orchestrom.
Vlastné poznámky
Z rozhodnutia Otca kardinála Jána
Chryzostoma Korca sa začala v kostolíku
sv. Anny v Trenčíne dňom 6. júna 2004
pravidelná nedeľná archijerejská svätá
liturgia pre gréckokatolíckych veriacich.
Úvodnú svätú omšu slávil prešovský
eparcha Mons. Ján Babjak SJ, ktorú s ním
celebrovali ceremoniár Biskupského úradu
Prof. PhDr. Ján Komorovský
v Prešove Jozef Urvinitka, rektor Kňazského seminára blahoslaveného biskupa mučeníka Petra Pavla
Gojdiča v Prešove Vasiľ Kormaník a bratislavský presbyter
Peter Rusňák. Dôvodom pre jej uvedenie bolo približne 200
veriacich gréckokatolíkov v Trenčíne a jeho najbližšom okolí
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podľa posledného sčítania ľudu. Po skončení svätej liturgie sa
uskutočnila malá slávnosť, na ktorej Mons. Ján Babjak SJ
odovzdal prof. PhDr. Jánovi Komorovskému „Rad sv.
Silvestra“, ktorý mu udelil Svätý Otec Ján Pavol 2. za jeho
celoživotné dielo v oblasti ruskej náboženskej literatúry

a spirituality. Slávnosť spevom doprevádzal Zbor svätého
Romana Sladkopevca z Kňazského seminára v Prešove.
Preklad textu udeleného Radu sv. Silvestra :
„Ján Pavol 2. najvyšší veľkňaz.
Radi súhlasíme s prosbami nám predloženými,
z ktorých sme sa dozvedeli, že si sa zaslúžil o dobro
a rozvoj Katolíckej cirkvi a katolicizmu, aby sme vyjadrili
otvorené svedectvo našej vďačnej vôle, vyberáme,
ustanovujeme a vyhlasujeme Teba
Ján Komorovský za rytiera radu sv. Silvestra pápeža
a udeľujeme Ti privilégium používať všetky výsady, ktoré
sú spojené s touto hodnosťou.
Podpísaný kardinál Angelo Sodano, štátny sekretár“.
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Vlastné poznámky
Katolícke noviny 20.06.2004
Pomocná evidencia 406/1/04
Ranná svätá omša v kostole Notre Dame v Trenčíne dňa
25. júna 2004 bola poslednou svätou omšou v tomto kostole
dekanom Trenčianskej farnosti Mons. Petrom Paliatkom pred
jeho odchodom na nové pôsobisko v Dolnej Tižine pri Žiline.
V mene veriacich tohto kostola sa poďakovali za jeho
trinásťročnú službu vo vinici Pánovej v meste Trenčín
Ing. Marián Žák a Gabriela Hubínska. Osobitne vyzdvihli jeho
mimoriadnu aktivitu pri výstavbe nového kostola v sídlisku
Trenčín – Juh, ktoré v tomto zložitom období sa mu podarilo
doviesť po všetkých stránkach do správneho konca. Mons.
Peter Paliatka sa poďakoval za slová uznania, ale ako povedal,
táto stavba mu ubrala veľa síl, najmä z nepochopenia orgánov
verejnej správy, a preto požiadal o preloženie.
Vlastné poznámky
Približne 250 veriacich mesta Trenčín prijalo dňa 27. júna
2004 pozvanie na koncert speváckeho zboru
„Trenčiansky výber“ do kostola Notre Dame. Po
nástupe speváckeho zboru pred hlavný oltár
prítomných na koncerte privítala Mária Hlavková
a požiadala správcu kostola Notre Dame
Mária Hlávková
dôstojného pána Petra Masarika o príhovor. Dôstojný pán
Mgr. Peter Masarik s uspokojením konštatoval, že sa podarilo
vytvoriť toto mládežnícke teleso v rámci trenčianskej farnosti
na veľmi solídnej úrovni, ktoré
združilo
dievčatá a
chlapcov zo všetkých trenčianskych kostolov majúcich záujem
o zborový spev. Zaželal spevákom do budúcna veľa
úspechov, nech sa im dobre spieva Veronika Krivá vo
svojom príhovore doplnila informácie o vzniku speváckeho
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zboru. Spevácky zbor o 25 členoch vznikol v mesiaci
november 2003 a odvtedy všetok voľný čas
venoval k nacvičovaniu skladieb.
Do akej kvality sa podarilo nacvičiť skladby musíte posúdiť vy
poslucháči. Už prvé zaspievané
piesne za doprovodu gitár, flauty,
Veronika Krivá
husiel
a prenosMgr. Peter Masarik
ného elektronického organu presvedčili každého poslucháča mimoriadnu snahu každého
speváka o špičkový spevácky výkon. Okrem toho sa pokúsili zaspievať
aj gregoriánske piesne acapela, teda bez doprospevácky zbor pred hlavným oltárom
vodu hudobných nástrojov a tiež im to dobre vyšlo. Je pravdou, že spevácky zbor sa
opieral o hudobne nadaných spevákov a inštrumentalistov,
ktorí v druhej časti programu zahrali
náročné skladby pre husle (Janko Vindiš),
flautu (Kristínka Hegerová), violončelo (p.
Sliacka) a organ (Janka Vindišová). Preto
i po poslednej skladbe takmer dvojhodinového vystúpenia speváckeho zboru
ocenili poslucháči mladých spevákov za
dekan Mons. Peter Paliatka
výkon dlhotrvajúcim potleskom, takže museli ešte pridávať.
Záver patril poďakovaniu dekanovi Mons. Petrovi Paliatkovi
za jeho pomoc pri zrode speváckeho zboru a zaželali mu na
novom pôsobisku veľa úspechov pri hlásaní Božieho slova.
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Vlastné poznámky
Dňa 29. júna 2004, na sviatok svätých Petra a Pavla, sa vo
farskom kostole Narodenia Panny Márie uskutočnila
rozlúčková svätá omša s odchádzajúcim dekanom Mons.
Petrom Paliatkom, ktorú spolu s ním slúžili trenčianski kňazi
Mgr. Peter Masarik, Ing. Pavol Benko, Dušan Argaláš
a Michal Lašo za veľkej účasti
trenčianskych veriacich. Spoločne
vzdali
poďakovanie
za
jeho
mimoriadne úsilie, ktoré vyvinul za
trinásť rokov svojej pastoračnej
činnosti v Trenčíne, osobitne za aktivitu
pri realizácii výstavby kostola Svätej
dekan Mons.Peter Paliatka
rodiny na sídlisku Trenčín - Juh. Po svätej omši s kyticami
kvetov a poďakovaniami vystúpili – riaditeľka Cirkevnej
základnej školy sv. AndrejaSvorada a Benedikta Ing. Hulínová, za Farskú radu v Trenčíne Gabriela Hubínska, za
Hnutie kresťanských rodín
Ing. Marián Žák, za farský poďakovanie dôstojného pána ThDr. Petra Argaláša Mons. Petrovi
Paliatkovi, že ho priviedol k službe Pánovi
spevokol Ing. Oto Blasche
a za veriacich z Biskupíc Jozef Marček. Mimoriadne dojímavo
zapôsobilo poďakovanie dôstojného pána Dušana Argaláša
Mons. Petrovi Paliatkovi za to, že ho priviedol k službe
Pánovi. Pred záverečným požehnaním Mons. Peter Paliatka
poďakoval všetkým Trenčanom za všetku pomoc za uplynulé
obdobie jeho pastoračnej činnosti. I keď odchádza z Trenčína
na vlastnú žiadosť, neodchádza zatrpknutý, lebo zanechal po
sebe dobré výsledky svojej práce.
Vlastné poznámky
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Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 440/1/04
Dňa 4. júla 2004 vo farskom kostole Narodenia Panny
Márie v Trenčíne sa uskutočnila na svätej omši inaugurácia
nového dekana Trenčianskeho dekanátu Mgr. Milana
Kupčíka, ktorý bol ustanovený do tejto funkcie dňa 1. júla
2004. Nový dekan doteraz zastával funkciu správcu farnosti
Nitra – Horné Mesto. V Trenčíne k 1. júlu 2004 však nastali aj
ďalšie personálne zmeny a to :
- Ing. Pavol Benko, doterajší kaplán bol ustanovený za rektora
kostola sv. Anny v Trenčíne;
- Eugen Rybanský, doterajší kaplán v kostole Svätej rodiny na
Juhu odchádza na misie do
Windsoru;
- Pavol Turza, doterajší kaplán vo
farskom kostole Narodenia Panny
Márie v Trenčíne bol ustanovený za
kaplána v Čadci – Kyčerke;
- za kaplána bol v Trenčíne ustanovený Peter Knapec, doteraz kaplán
nový dekan Mgr. Milan Kupčík
v Nitre – Horné Mesto;
- za kaplána bol ustanovený Juraj Pluta, novokňaz;
- za kaplána kostola Svätej rodiny na Juhu bol ustanovený
Cyril Lieskovský po učinkovaní Fokoláre – Lopiano.
Vlastné poznámky
Farské listy, č. 8/2004, č. 9/2004
Pomocná evidencia 490/1/04, 565/1/04
V dňoch 17. až 18. júla 2004 sa uskutočnila tradičná púť
kresťanov na najstaršie pútnické miesto Skalku. Priazeň
počasia žičila, a tak na slávnostnej svätej omši na novej Skalke
celebrovanú metropolitom bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
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Mons. Jánom Sokolom sa zúčastnilo možno aj okolo päť tisíc
veriacich. V slávnostnej homílii sa sústredil na podporu
usporiadaného rodinného života a kresťanskej výchove detí.
Počas púte navštívili viacerí veriaci zrekonštruovanú kaplnku
Narodenia Pána a jaskyňu na starej Skalke.
Vlastné poznámky
Dňa 4. augusta 2004 sa uskutočnilo zoznamovacie
stretnutie primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera
s novým dekanom Trenčianskeho dekanátu Mgr. Milanom
Kupčíkom.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
V priebehu mesiaca augusta
2004 sa uskutočnila kompletná
výmena strešnej krytiny na
kostole Notre Dame v Trenčíne.
Práce sa vykonali na základe
skutočnosti, že na viacerých
miestach do kostola zatekalo,
preto bolo nutné práce vykonať.
Prácam na kostole prialo
počasie, pretože celého priebehu výmeny krytiny ani raz
nezapršalo.
Vlastné poznámky
Dňa 3. októbra 2004 si Evanjelická cirkev augsburského
vyznania pripomenula na službách Božích 210. výročie
posvätenia evanjelického kostola v Trenčíne za účasti biskupa
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania Igora Mišinu.
Vlastné poznámky
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Dňa 2. novembra 2004 kaplnka na trenčianskom cintoríne
bola miestom svätej omše,
ktorá bola venovaná našim
blízkym a zomrelým občanom
mesta Trenčín za účasti takmer päťsto veriacich. Svätú
omšu celebroval dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan
Kupčík za asistencie miestpozostalí ovenčili hroby svojich blízkych
nych kňazov. Spomienka na
zomrelých takýmto spôsobom sa uskutočnila po prvýkrát na
mestskom cintoríne a dala základ novej tradícii uctievania si
spomienke na tých všetkých občanov, ktorí sú na trenčianskom cintoríne pochovaní.
Vlastné poznámky
Dňa 12. novembra 2004 odsúhlasilo seniorálne presbytérstvo Považského seniorátu výstavbu nového zborového
domu v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou ZINO s.r.o.
Trenčín.
Vlastné poznámky
Dňa 30. decembra 2004 sa predstavil v kostole Notre Dame
v Trenčíne so svojím speváckym umením spevácky zbor
z obce Dolná Tižina pri Žiline, do ktorej bol premiestnený
dlhoročný dekan Trenčianskej farnosti Mons. Peter Paliatka.
Vlastné poznámky
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