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Náboţenský a duchovný ţivot 

 
Dňa 2. apríla 2005 zomrel vo Vatikáne pápeţ Ján Pavol 2. 

Za zomrelého svätého otca v chrámoch obetovali nedeľné 
sväté omše. O 10,

30
 hod. sa v nedeľu 3. apríla 2005 na kos-

toloch sa rozozvučali zvony na znak spojenia s Rímom. Podľa 

dekana trenčianskej rímsko-katolíckej cirkvi Mgr. Milana 

Kupčíka veriaci pociťujú odchod otca. Lúčenie s otcom býva 

vţdy ťaţké, vţdy je sprevádzané bolesťou a so slzou v oku. Je 
príznačné, ţe pápeţ odišiel vo veľkonočnom období, keď si 

pripomíname zmŕtvychvstanie Jeţiša Krista. Je tu nádej 

a viera, ţe svätý otec odišiel domov k nemu. 
Vlastné poznámky 

 
Novým pápeţom sa stal nemecký kardinál 78 ročný Joseph 

Ratzinger. Nemeckého kardinála, ktorého povaţujú za kon-

zervatívca, zvolili kardináli z celého sveta uţ v druhý deň 
konkláve. Je 265. pápeţom v dejinách a prvým pápeţom 

tretieho tisícročia. Voľbu ohlásil biely dym z komína 
Sixtínskej kaplnky a zvon Baziliky svätého Petra. O niekoľko 

desiatok minút sa nový pápeţ objavil na balkóne Baziliky nad 

námestím, ktoré v priebehu dvadsať minút zaplnili nadšení 
veriaci. V tom čase uţ mal na hlave tradičnú bielu čiapočku, 

červený plášť a pápeţské meno. Jána Pavla 2., ktorý zomrel 
pred dvoma týţdňami, vystriedal Benedikt XVI. Ratzingerova 

voľba bola napriek všetkému, prekvapením. V histórii pápeţ-

ských volieb sa nestáva často, aby zvolili kardinála, ktorý bol 
pred začiatkom konkláve najväčším favoritom. Proti Ratzin-

gerovi hovoril aj jeho vysoký vek. Je najstarším zvoleným 
pápeţom za posledných sto rokov. Zaskočila aj rýchlosť 

voľby. 19. apríla 2005 na poludnie uţ odborníci nečakali, ţe 

by svet mohol spoznať nového pápeţa. Špekulovalo sa, ţe 
prvé tri kolá volieb boli súbojom medzi konzervatívcom 
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Ratzingerom a progresívnejším talianskym kardinálom 

Carlom Mariom Mar-

tinim. V predchádza-
júci deň sa kardináli 

nedohodli a pre vati-
kánskych znalcov to 

bol signál, ţe ani je-

den veľký favorit ne-
uspel, a preto prichá-

dza čas pre muţa 
kompromisu. V tretej sérii hlasovania sa dohodli. Konkláve 

trvalo 26 hodín. Bolo jedno z najkratších v histórii. Ratzinger 

bol blízkym spolupracovníkom Jána Pavla 2. a posledných 23 
rokov bol   stráţcom   jeho   ortodoxnej   doktríny.  Prejavilo 

sa to aj na poslednej omši, ktorú celebroval v pondelok tesne 
pred začiatkom konkláve. V nej hovoril, ţe nový pápeţ by mal 

odolať tlakom moderného sveta. Za moderné myšlienkové 

prúdy, ktoré ohrozujú tradičnú katolícku doktrínu, označil 
liberalizmus, radikálny individualizmus, marxizmus, ateizmus 

a mysticizmus. Za signál budúceho pontifikátu nového pápeţa 
sa vo Vatikáne povaţuje aj výber mena. Benedikt 15. bol 

pápeţom v rokoch 1914 aţ 1922. Podľa vatikánskych histo-

rikov sa zapísal do dejín ako pápeţ, ktorý mierne uvoľnil 
striktnú vatikánsku prax jeho predchodcu Pia 10. Snaţil sa 

zastaviť prvú svetovú vojnu, otvoril vatikánsku diplomaciu 
svetu a poslal toľko pomoci do Turecka, ţe mu v Istanbule 

postavili sochu. Vatikánski znalci upozorňovali, ţe by to 

mohol byť náznak, ţe Ratzinger pápeţ môţe byť aspoň mierne 
iný ako Ratzinger kardinál. Napokon, v dejinách by to nebolo 

prvý raz.  
Vlastné poznámky 

 

pápeţ Benedikt XVI., kardinál Joseph Ratzinger máva z balkóna Baziliky svätého Petra vo 

Vatikáne potom, ako bol zvolený.  
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Dňa 29. mája 2005 pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 

v kostoloch Trenčianskej farnosti – vo farskom kostole 

Narodenia Panny Márie, v kostole Notre Dame a v kostole 
Svätej rodiny takmer 250 detí. V kostole Notre Dame cele-

broval slávnostnú svätú omšu dekan Trenčianskej farnosti 
Mgr. Milan Kupčík. Prvé sväté prijímanie prijalo 19 detí, 

ktoré na tento slávnostná akt opäť, tak ako po predchádzajúce 

roky pripravila sestra Marcela. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 26. júna 2005 uskutočnil spevácky zbor „Trenčiansky 

výber“ koncert v trenčianskom kostole Notre Dame pri 

príleţitosti rozlúčky správcom kostola Notre Dame vdp. Mgr. 

Petrom Masarikom a správcom kaplnky svätej Anny Ing. 

Pavlom Benkom. V ho-
dinovom koncerte mladí 

speváci za dirigovania 

Janky Vindišovej sa 
predstavili veľmi slušným 

výkonom. Na záver svoj-

ho koncertu poďakovali obom 

zúčastneným kňazom za pod-

poru pri ich cvičeniach a odov-
zdali im kyticu kvetov. Mgr. Pe-

ter Masarik pozval spevácky zbor na koncert do svojho nové-
ho pôsobiska – do Novák. 

Vlastné poznámky 

 

spevákom a všetkým veriacim poďakoval za prejav 

spolupatričnosti Mgr. Peter Masarik 
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V dňoch 16. a 17. júla 2005 

prebehla tradičnú púť kresťanov na 

Skalku. Uţ v prvý deň 16. júla 2005 sa 
zhromaţdilo veľa veriacich na večer-

nej svätej omši o 17.
00

 hod., ktorú ce-
lebroval bývalý dekan Trenčianskej 

farnosti Mons. Peter Paliatka. V ho-

mílii poďakoval všetkým Trenčanom 
za priazeň v uplynulom období a jeho 

dočasné pôsobenie v Trenčianskej far-
nosti zanechalo v ňom veľa dobrého. 

Po svätej omši prvého dňa sa uskutočnili mládeţnícky 

program a svätá omša, ktorú celebrovali novokňazi nitrianskej 
diecézy. Na druhý deň slávnostnú svätú omšu celebroval Páter 

Bronislav Ignác Ţelivský, opát ţelivský.  
Farské listy č. 7/2005 

 

Nepríjemné ochladenie spojené s daţďom v prvom 
augustovom týţdni spôsobili obavy u or-

ganizátorov slávnostného otvorenia a po-
ţehnania Hospicu milosrdných sestier sv. 

Vincenta – Satmárok, pretoţe na ňom 

očakávali početnú 

účasť, a preto jeho 
priebeh chceli us-

kutočniť pred vstu-
pom do objektu.  

Dopoludnie dňa     

5. augusta 2005 ne-začiatok slávnostného otvorenia a poţehnania hospicu 

Ferdinand Rybníček 
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veštilo nič dobrého, lebo z mrakov vypadla sem-tam aj nejaká 

kvapka. Ale popoludnie rozohriali slnečné lúče a vytvorili 

neopakovateľnú kulisu dôstojného priebehu slávnostného 
otvorenia. Pred 17,

00
 hodinou sa na nádvorí postupne 

zhromaţďovali hostia, ktorých vítala hudobná skupina z Nem-
šovej. Keď sa naplnil čas, moderátor podujatia Ferdinand 

Rybníček otvoril milú slávnosť citovaním ţivotnej skúsenosti 

viacerých generácií „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu. 
Kaţdé úsilie pod nebom má svoj čas narodiť sa a svoj čas má 

umrieť.“ a privítal Jeho Exelenciu biskupa Nitrianskej diecézy 
Mons. Viliama Judáka, všetkých hostí a ostatných prítomných. 

Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky a občianske 

zdruţenie Refugium v Trenčíne pripravili 
neobyčajné zavŕšenie dnešného dňa. 

Existencia hospicu vychádza z úcty 
k ţivotu a jeho cieľom nie je vniesť viac 

dní do ţivota, ale ţivot do dní. 

Podrobnejšie o práve dnes otváranom 
hospicu  priblíţil vo svojom vystúpení 

výkonný riaditeľ 

Refugia v Tren-
číne Ing. Vladi-

mír Chlebana. 

Svoje vystúpenie 
začal parafrázo-

vaním všeobec-
ne známej piesne 

„Niečo sa končí, 

niečo sa začína“. 
My, ktorí sme sa 

tu dnes zišli, 
vieme, čo to znamená. Dnešná milá slávnosť, ktorým je 

otvorenie a poţehnanie Hospicu milosrdných sestier a Stacio-

slávnostnú stuhu ako prestrihol J.E. biskup Mons. V. Judák 

Ing. Vladimír Chlebana 
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nára JOB. Znamená kontinuálne spojenie dvoch významných 

období v existencii občianskeho zdruţenia Refugium na 

začiatku, ktorého bola myšlienka a potom šesť rokov prípravy 
a realizácie zriadiť a sprevádzkovať hospic pre trenčiansky 

región. O tom, ţe táto cesta nebola ľahká a jednoduchá, netre-
ba dnes nikoho presviedčať, veď aţ sedemnásty pokus o zria-

denie hospicu uspel do záverečného konca. Dnes je tu objekt, 

ktorý je pripravený slúţiť tým, ktorí hospicovú starostlivosť 
potrebujú. S vlastnou prevádzkou hospicu sa uvaţuje od  1. 

septembra 2005. 
Hospicovú starost-

livosť budú zabez-

pečovať milosrdné 
sestry – Satmárky. 

Na záver svojho 
príhovoru osobitne 

poďakoval otcovi 

myšlienky zriadenia 
hospicu Ing. Rudol-

fovi Kvasnicovi, 
ktorý pre tento cieľ 

sústredil okolo seba zanietených ľudí, aby v ňom vytrvali aţ 

do úplného konca. Po jeho vystúpení prestrihli symbolickú 
stuhu tretieho hospicu na Slovensku vzácni hostia biskup 

Mons. Viliam Hudák, Ing. Anton Boc, Ing. Štefan Štefanec 
a MUDr. Pavol Sedláček, čo prítomní ocenili potleskom. Po 

tomto slávnostnom akte otvorenia hospicu príhovormi a oce-

nením budovateľov šľachetného diela vystúpili viceprimátor 
Mesta Trenčín Ing. Anton Boc, predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, za Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky Martina Šimková, gene-

rálny dozorca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovenku Ing. Ján Holčík, generálna predstavená rehoľných 

slávnostnú prestrihol viceprimátor Mesta Trenčín Ing. A. Boc 

Ing. Ján Holčík 
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sestier sv. Vincenta – Satmárok Ruţena Múdra, riaditeľ 

Nemocnice v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček a predsedníčka 

Asociácie hospicovej a paliantívnej starostlivosti na Slovensku 
Monika Jankechová. Na záver oficiálnej časti otvorenia 

patrili slová vďaky Ing. Vladimíra Chlebanu za realizáciu 
hospicu patrili v prvom rade Pánu Bohu a v druhom rade 

poďakoval za pomoc a podporu štátnym a samosprávnym 

orgánom Slovenskej republiky, Trenčianskeho kraja, Mesta 
Trenčín, Biskupskému úradu v Nitre, Farskému úradu 

v Trenčíne, darcom, dobrovoľníkom a vôbec všetkým tým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tohto 

veľkého diela. Program pokračoval ďakovnou svätou omšou 

celebrovanou diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judá-
kom, po ktorej spolu dekanom Trenčianskeho dekanátu Mgr. 

Milanom Kupčíkom poţehnal všetky priestory hospicu. Prí-
tomní hostia si s mimoriadnou pozornosťou prehliadli jeho 

priestory a vyslovovali s uznaním slová dobre vykonanej 

práce na objekte, ktorý nie je miestom smútku, ale 
predovšetkým domom pokoja a nádeje, v ktorom chorý nikdy 

nezostáva sám.  
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 11.08.2005  

Pomocná evidencia 403/1/05 
 

Pri príleţitosti Narodenia Panny Márie, dňa 8. septembra 
2005, ku ktorej je zasvätený farský kostol, navštívil mesto 

Trenčín Nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Na 

večernej slávnostnej svätej omši, ktorú sám celebroval vo 
farskom chráme za účasti dekana Mgr. Milana Kupčíka 

a ostatných kňazov Trenčianskej farnosti sa stretlo neuve-
riteľne veľa Trenčanov, aby vzdali česť svojej patrónke. Po 

svätej omši sa stretli veriaci na krátkom pohostení so svojimi 

duchovnými otcami. 
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Vlastné poznámky 

 

Dňa 11. septembra 2005 bolo v kláštornej budove 
Milosrdných sestier – Satmárok otvorené a posvätené Pasto-

račné centrum mladých. Slávnostnému otvoreniu a poţeh-
naniu predchádzal koncert mládeţníckych speváckych zborov 

a kapiel z Trenčína a okolia vo večerných hodinách ešte deň 

predtým vo farskom kostole. 
V deň jeho otvorenia sa usku-

točnila slávnostná svätá omša vo 
farskom kostole Narodenia Pan-

ny Márie v Trenčíne, ktorú cele-

broval koordinátor pre mladých 

Nitrianskej diecézy 

Mgr. Zdeno Pupík za 
účasti celebrujúcich de-

kana Trenčianskej far-
nosti Mgr. Milana 

Kupčíka a duchovného 

správcu v trenčianskom 
nápravno-výchovnom 

ústave Ing. Juraja 

Kriţana. V slávnostnej 

homílii vyjadril radosť 

nad tým, ţe v Trenčíne 
sa vytvorilo Pastoračné 

centrum mladých, v kto-
rom sa bude rozvíjať 

konštruktívny dialóg me-

dzi Cirkvou a mladými 

interiér Pastoračného centra 

Mgr. Zdeno Pupík 

v popredí zľava provinciálna predstavená sestra Pavla a generálna predstavená 

sestra Ruţena Múdra 
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ľuďmi. Takáto činnosť sa tak stala dobrým predpokladom pre 

novú kultúru, kultúru ţivota, aby náš ţivot nebol 

konfrontačným, ale aby bol prejavom pokory a úcty. Potom sa 
mladí ľudia premiestnili do kláštornej budovy Milosrdných 

sestier – Satmárok, kde po modlitbách vysvätil Mgr. Zdeno 

Pupík Pastoračné centrum v Trenčíne. Do funkcie riaditeľa 

Pastoračného centra 

bol vymenovaný Vla-

dimír Chlapík a záro-

veň ho predstavila. 
Ten vo svojom krát-

kom príhovore vyja-

dril veľké „Pán Boh 
zaplať“ tým, ktorí mu 

zverili túto funkciu. 
Ďalšie jeho slová vy-

jadrili poslanie centra, 

keď povedal „ţe ani Syn človeka sa neprišiel dať obsluhovať, 
ale slúţiť a poloţiť svoj ţivot za mnohých. Jeţiš vloţil svoj 

ţivot do dvoch slov – Sluţbu a dávanie.“ Vyjadril pres-
vedčenie, ţe čas strávený mladými ľuďmi v centre bude 

kvalitný, ktorý bude naplnený meditáciou, na spojenie s 

Bohom. V pozdravných príhovoroch vystúpili predseda Zdru-
ţenia katolíckych rodín Ing. Marián Ţák, generálna pred-

stavená Milosrdných sestier – Samárok sestra Ruţena Múdra 
a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Gabriela 

Hubínska.  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.09.2005  

Pomocná evidencia 479/1/05 
 

Na ďakovnej svätej omši 3. decembra 2005 si veriaci vy-

počuli duchovnú štatistiku roka 2005 Trenčianskej farnosti : 

predseda ZKR v Trenčíne Marián Ţák odovzdáva peňaţný dar riaditeľovi  

Pastoračného centra v Trenčíne Vladimírovi Chlapíkovi finančný dar 
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- sviatosť krstu prijalo 236 detí, z ktorých bolo 106 chlapcov 

a 130 dievčat; 

- sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 230 detí;  
- sviatosť manţelstva prijalo 133 párov; 

- na večnosť sme odprevadili 206 veriacich, z toho 108 
muţov a 98 ţien. Z týchto zomrelých veriacich bolo 87 

nezaopatrených. 

Farské listy č. 1/2006 
 

Nová webová stránka Trenčianskej farnosti priniesla úplnú 
štatistiku  za rok 2005 : 

počet katolíkov :  23 000 osôb 

počet krstov celkom :  236 osôb 
z toho : -  do jedného roka :  205 osôb 

- do siedmich rokov :  11 osôb 
- do štrnástich rokov :  14 osôb 

- nad štrnásť rokov :  6 osôb 

     z toho :  
               chlapci   :  106 osôb 

               dievčatá :  130 osôb 
     počet prvého svätého prijímania :  230 osôb 

  počet birmovancov :   

  počet sobášov celkom :  133 
  z toho : 

katolík s katolíkom     :  111 
katolík s nekatolíkom  :      7 

katolík s nepokrsteným :  15 

  počet pohrebov celkom : 
  z toho v zaopatrení :  119 

  z toho :  
muţi : 108 

ţeny :   98 

  počet svätých omší celkom :  2.850 


