
 219 

Duchovný a náboženský život 

 
Koledníci Dobrej noviny, ktorí koledovali v domácnos-

tiach Trenčianskej farnosti počas vianočných sviatkov a no-
vého roka 2009 aţ do sviatku Troch kráľov vyzbierali 2216,68 

eur, čiţe 66.780 Sk. Vyzbierané finančné prostriedky boli 

určené na podporu detí v Afrike. 
Vlastné poznámky 

 
Skoro pred rokom dňa 14. februára 2008 Svätý Otec 

Benedikt 16. rozčlenil Nitriansku diecézu na dve diecézy – 

Nitriansku a Ţilinskú diecézu a za prvého ţilinského diecéz-
neho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, 

PhD., dovtedy titulárneho bitského a banskobystrického po-
mocného biskupa. Rok po vzniku Ţilinskej diecézy, v 

pondelok 23. februára 2009, prijal ţilinského biskupa Mons. 

doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. v sprievode generálneho 

vikára Mons. Ing. ThLic. Ladislava Stromčeka, riaditeľa 

kancelárie Mons. ThDr. Michala Baláža a ďalších pred-
staviteľov Ţilinskej diecézy na oficiálnej zdvorilostnej 

návšteve predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, riaditeľ úradu Ing. Dušan 

Lobotka a poverené vedúce odboru sociálneho a školstva     

Ing. Beáta Habeková a Mgr. Katarína Duchová.   
Hlavnými témami rokovania boli : 

- spolupráca v oblasti sociálnych sluţieb,  

- moţnosti spolupráce stredných škôl v pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja s cirkevnými školami,  

- ako aj hodnotová orientácia detí a mládeţe a spolupráca a 

participácia pri príprave najmä kultúrnych či športových 
podujatí.  

„Dnes to bola naša prvá oficiálna návšteva na pôde Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a som veľmi vďačný pred-
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sedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za prijatie a 

kreatívne rokovanie,“ zhodnotil stretnutie ţilinský diecézny 

biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis. „Prišiel som najmä s 
tým, ţe niektoré dekanáty Ţilinskej diecézy územne spadajú 

pod tento samosprávny kraj, tak som povaţoval za vhodné, 
aby sme sa osobne spoznali, vymenili si názory najmä v oblas-

tiach, ktoré rovnako povaţujeme za prioritné. My povaţujeme 

za prvoradé hodnoty rodinu, mládeţ a pomoc ľuďom v núdzi. 
Som veľmi rád, ţe sme o všetkých témach hovorili veľmi 

otvorene, nechýbala vzájomná úcta a to sú kľúčové predpo-
klady napredovania aj v budúcnosti.“  Skutočnosť, ţe aj pre 

Trenčiansky samosprávny kraj ide o dôleţitého partnera, po-

tvrdil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH. „Vymedzili sme si témy moţnej 

spolupráce, pričom nosnými boli sociálna a školská oblasť. 
Hovorili sme aj o niektorých konkrétnych projektoch v našom 

regióne, keďţe do Ţilinskej diecézy patria aj dekanáty Povaţ-

skej Bystrice, Ilavy a Púchove, v ktorých sa naše smerovanie 
teritoriálne prekrýva. Hľadali sme vzájomnú symbiózu, pre-

toţe prostriedkov v týchto citlivých oblastiach nikdy nie je 
dosť. Pokiaľ ide o školstvo, zhodli sme sa na tom, ţe pri 

nastúpenom populačnom vývoji by bolo dobré dohodnúť sa na 

určitých pravidlách, aby sme netrieštili prostriedky a sily, 
nerobili veci duplicitne. Treba nájsť synergiu, aby sme 

spoločne nastavili sieť škôl v kraji tak, aby naše deti mali 
šancu kvalitne sa vzdelať a neskôr nájsť uplatnenie v práci,“ 

dodal ţupan MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  

tsk.sk 23.02.2009 
Pomocná evidencia 77/1/09 

 
Vraví sa, ţe tradícia je silná. Aj v prípade desiateho stret-

nutia troch mládeţníckych speváckych zborov sa to potvr-

dzuje. V dňoch 11. aţ 16. marca sa stretli školské spevácke 
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zbory troch katolíckych škôl z Krakova, Ľubľany a Trenčína 

na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodného stretnutia škol-

ských speváckych zborov. Išlo o spoločný projekt stretávania 
sa mladých spevákov, ktoré sa nesie v duchu hesla „Hudba je 

našim slovanským dedičstvom a prostriedkom komunikácie“ . 
Cieľom projektu sa stalo spoznávanie sa mládeţe s kultúrnym 

dedičstvom slovanských národov. Mesto Trenčín v ňom zastu-

poval Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého v Trenčíne pod vedením dirigenta Martina Ho-

lúbka. Kaţdý rok sa stáva na pár dní hostiteľom iné mesto, 
z ktorého je spevácky zbor, ktoré stanovuje aj hlavné body 

realizácie programu. Projekt bol rozšírený aj o lingvisticko-

literárne, výtvarné a športové podujatia.   
Najdôleţitejším bodom programu býva gala koncert, ktorý 

sa tento rok konal 
v Krakovskej fil-

harmónii pod 

záštitou J. E. kar-
dinála Stanislawa 

Dziwisza (arci-
biskupa metropo-

litu krakovského) 

a primátora  mes-
ta Jacka Maj-

chrowského. Vy-
vrcholením koncertu bola spoločná skladba W. A. Mozarta 

„Te Deum laudamus“, ktorú interpretovali všetky zbory spo-

ločne s Komorným orchestrom krakovských filharmonikov a 
dirigentom poľského zboru Ryszardom Zróbekom. Výkon 

a námahu spevákov odmenilo publikum pribliţne 600 poslu-
cháčov veľkým potleskom. A ako uţ tradične býva, ani tento 

krát sme si neodpustili zaspievať našu obľúbenú slovenskú 

skladbu „Nech ten chrám“. Vďaka jej krásnej hudbe a textu si 



 222 

ju zamilovali aj naši poľskí a slovinskí priatelia a stala sa 

neoficiálnou hymnou celého stretnutia, na čo sme patrične 

hrdí.  
Okrem hudobného vyţitia sa mali moţnosť mladí 

gymnazisti prezrieť si pamätihodnosti mesta Krakow (Wawel, 
Rynek glówny, Collegium maius, Jagelonskú univerzitu), zoz-

námiť sa so ţivotom poľskej druţobnej školy, ktorá v tomto 

roku oslavuje 100. výročie svojho zaloţenia. Pri ceste späť 
sme navštívili soľnú baňu vo Vieličke.  

Príspevok Martina Holúbka 
 

Trenčianski policajti objasnili krádeţ barokového kalicha, 

ktorý bol odcudzený zo zákristie piaristického kostola na 
Mierovom námestí 

v Trenčíne. Pozlátený 
kalich pochádzajúci 

z konca 17. storočia 

odcudzil páchateľ 
podvečer dňa 1. júna 

2009. Páchateľ stihol 
ešte v deň krádeţe 

predať takmer 24 cm 

vysoký kalich za 70 
eur, čo mala byť určitá 

záloha, svojmu 35 ročnému kamarátovi, ktorý ho následne do-
brovoľne vydal trenčianskym kriminalistom. Uţ nasledujúci 

deň policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeţe 31 roč-

ného muţa z Trenčína. Policajti umiestnili obvineného do 
policajnej cely s návrhom na väzobné stíhanie. Obvinenému 

hrozí trest odňatia slobody na 3 aţ 10 rokov. 
Trenčianske noviny 08.06.2009 

Pomocná evidencia 349/1/09 

 

kalich sa po odcudzení dostal do rúk policajtov 
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Dňa 8. septembra 2009 si veriaci mesta Trenčín pripo-

menuli vo farskom kostole Narodenia Panny Márie narodenie 

svojej patrónky, ktorý sa začal celodennou adoráciou pred 
vystavenou Sviatosťou Oltárnou po rannej svätej omši. Sláv-

nosť vyvrcholila večernou svätou omšou večer o 18.
00

 hod, 
celebrovanú vdp. ThDr. Ľubomírom Hladom z kňazského 

seminára v Nitre. Vo svojej kázni povedal, ţe kríza hospo-

dárska i duchovná, ktorá nám dnes naháňa strach, sprevádzala 
v inej forme rodinu sv. Joachima so sv. Annou, ktorá nemohla 

mať deti i rodinu sv. Jozefa so sv. Máriou, kde sa očakávalo 
dieťa, počaté z ducha svätého. Kto našiel východisko z tejto 

krízy. Áno, bol to Jeţiš Kristus, spasiteľ.  Východiskom sa 

stala vrúcna modlitba. 
V závere slávnostnej svätej omše pred poţehnaním kyticou 

kvetou veriaci zaţelali veľa zdravia k jeho ţivotnému jubileu 
40 rokov dekanovi Mons. Mgr. Milanovi Kupčíkovi a poďa-

kovali mu za všetky aktivity, ktorého v priebehu piatich rokov 

vykonal v duchovnej oblasti, ako aj pri rekonštrukcii okolia 
farského kostola a kostola Notre Dame. Jubilant bol toľkou 

úprimnosťou tak dojatý, ţe mu stiahlo hrdlo a na chvíľu 
prestal hovoriť. Pozdrav od nitrianskeho diecézneho biskupa 

Mons. ThDr. Viliama Judáka predniesol ThDr. Ľubomír Hlad, 

v ktorom mu poďakoval za jeho obetavú kňazskú pastoračnú 
sluţbu. „Vyprosujem vám veľa sily, Boţej sily a poţehnania. 

Nech Boţie poţehnanie na vás a na všetkých, ktorí sú vám 
zverení. Odporúčam vás do otcovskej starostlivosti, Boţej 

lásky a prosím Krista Veľkňaza, aby na orodovanie Panny 

Márie Vás prenikla nádej a oslňovala vás jej milosť.“  
Po slávnostnej sv. omši sa potom veriaci zhromaţdili pred 

kostolom na malom agapé, na ktorom nechýbalo vínko 
a gazdinkami napečené koláčiky. 

Vlastné poznámky 
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako posledná zo 

slovenských univerzít zriadila dňa 23. októbra 2009 nové 

Univerzitné pastoračné centrum. Za účasti významných 
hostí Nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák rektor 

Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dub-

čeka doc. Ing. Mi-

roslav Mečár, CSc. 
svojimi podpismi 

potvrdili dohodu 
o spolupráci pri pod-

pore Univerzitného 

pastoračného centra. 
Pri tejto príleţitosti 

obaja aktéri vyslovili niekoľko zaujímavých myšlienok. Doc. 
Ing. Miroslav Mečár, CSc. „Vznik centra je ďalším prehl-

bovaním, toho, čo nám chýba, t.j. otázka vedenia ľudí, mo-

rálky, etiky a dobrých vzťahov. Treba oceniť aktivitu kaplána 
Mgr. Juraja Sedláč-

ka, ktorý sa s ostatný-
mi akademickými 

funkcionármi a štu-

dentmi pustil do bu-
dovania pastoračného 

centra.“ Mons. Viliam 
Judák vo svojom prí-

hovore priblíţil slová 

pápeţa Benedikta 16. 
pri svojej poslednej návšteve v príhovore k akademickej obci 

v Čechách ţe „úlohou univerzity je od počiatku hľadať pravdu 
o sebe, pravdu o iných, pravdu o zmysle ţivota, pretoţe aj 

naša európska kultúra si uvedomuje, ţe aj v týchto časoch stojí 

na troch pahorkoch. Je to Kapitol v Ríme, Akropola v Grécku 

prestrihnutie stuhy 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4983723&ids=6
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predstavujúce vzdelanie a zákony, ale je tu hora Golgota, ktorá 

tieto hodnoty spája a dáva im zmysel. Bolo by veľmi málo, 

keby sme boli len vzdelanými a vzdelanými odborníkmi v tej 
ktorej oblasti, ak by sme sa neriadili hodnotami, ktoré nás 

majú spájať, ktoré nás robia viac humannejšími, ktoré nám 
pomáhajú, aby sme nachádzali zmysel svojho ţivota a aby 

sme sa k sebe správali ako ľudia, čo znamená, aby sme si 

vedeli odpustiť a vedeli si vzájomne pomáhať.“ V závere svoj-
ho príhovoru vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúţili 

o vybudovanie tohto 
pastoračného centra 

a vyslovil ţelanie, 

aby všetci, ktorí budú 
do neho prichádzať, 

aby sa v ňom posil-
ňovali vo svojom 

úsilí byť dobrými 

ľuďmi. 
Po prestrihnutí 

symbolickej stuhy do Univerzitného pastoračného centra ho 
biskup Mons. Viliam Judák poţehnal tieto priestory modli-

tebňu, spoločenskú miestnosť a pracovňu pre kňaza. Uni-

verzitné pastoračné centrum zasvätil svätým Andrejovi Svo-
radovi a Beňadiko-

vi a odovzdal ho do 
uţívania. 

Pri tejto príleţi-

tosti odovzdal pri-
mátor Mesta Tren-

čín Ing. Branislav 

Celler biskupovi 

Mons. Viliamovi 

Judákovi dar Mesta 

primátor mesta Trenčín Ing. B. Celler (vpravo) odovzdáva dar mesta 
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Trenčín, obsahujúci náboţenskú literatúru (2 kusy Svätého 

písma, 2 kusy Liturgie hodín na posvätenie času, 1 kus 

Katechizmu Katolíckej cirkvi, 1 kus Liturgické čítania na 
kaţdý deň) a umelecké dielo od Janky Zaujecovej na výzdobu 

pastoračnej miestnosti, ktoré bolo vystavené v júli t.r. na 
výstave „Ora et ars“ na Skalke.  

Ako posledný sa k prítomným prihovoril vysokoškolský ka-

plán Mgr. Juraj Sedláček, ktorý poďakoval všetkým, ktorí 
akoukoľvek pomocou prispeli k zriadeniu pastoračného cen-

tra. „Doteraz pôsobilo pastoračné centrum v prenajatých pries-
toroch a jeho aktivít sa zúčastňovali len internátni študenti. 

Predpokladá sa, ţe po jeho otvorení budú jeho podujatia 

navštevovať aj ostatní vysokoškoláci. Ešte pred otvorením 
predchádzalo jeho duchovné prepojenie so Skalkou v Tren-

číne, spätej so svätými Andrejom Svoradom a Benediktom, 
keď veriaci študenti priniesli do modlitebne  kameň z Váhu, 

v ktorom bolo v 11. storočí nájdené mŕtve telo svätého Be-

nedikta.“ Prial by som si, „aby tieto priestory boli srdcom 
celej univerzity a aby sme pomohli hľadať v študentoch ich 

dobro.  
www.sme.sk 23.10.2009  

 

Podvečernou svätou omšou a adoráciou pred vystavenou 
Sviatosťou oltárnou sa vo štvrtok 22. októbra 2009 začala 

oslava storočnice kostola 
Nepoškvrneného počatia  

Panny Márie – Notre Da-

me v Trenčíne. 
V piatok  23. októbra 

2009 o 17.
00

 hodine pre-
plnený chrám privítal na 

slávnostnej svätej omši 

hlavného celebranta ni-

http://www.sme.sk/
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trianskeho diecézneho biskupa Jeho Excelenciu Mons. Vilia-

ma Judáka. Slávnostné fanfáry priviedli cez hlavný vchod 

kostola smerom k hlavnému oltáru slávnostný sprievod, v čele 
ktorého išiel kríţ, miništranti, kňazi a v závere sprievodu 

kráčali dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík s Ni-
trianskym sídelným biskupom Jeho Excelenciou Mons. Vilia-

mom Judákom. Po príchode pred obetný stôl všetci pokľakli 

a prešli za obetný stôl 
pred hlavný oltár a za-

čala sa slávnosť eucha-
ristie, v úvode ktorej de-

kan Trenčianskej farnos-

ti Mgr. Milan Kupčík 
privítal na svätej omši 

Nitrianskeho sídelného 
biskupa J. E. Mons. Vi-

liama Judáka k posviac-

ke vynoveného kostola zúčastní. V slávnostnej homílii Jeho 
Excelencia Mons. Viliam Judák pripomenul oné chvíle pred 

sto rokmi, keď Trenčania svojimi aktivitami vo veľmi krátkom 
čase postavili tento chrám. 

 O 18.15 hod. sa začal v chráme Notre Dame slávnostný 

benefičný koncert. O hodnotný umelecký záţitok sa postarali 
účinkujúci klavírista Da-

niel Buranovský a najmä 
speváci Terézia, Ján 

a Martin Babjakovci 

v takmer dvojhodinovom 
programe. Oslavy stého 

výročia kostola Notre 
Dame skončili na druhý 

deň v nedeľu slávnostnou 

svätou omšou a vystúpením chrámového speváckeho zboru. 
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Vlastné poznámky 

 

Januárové číslo Farských listov vydávané Farským úradom 
v Trenčíne zverejnilo štatistické údaje Trenčianskej farnosti za 

rok 2009 : 
- krsty :      178 osôb 

z toho : 

- do jedného roka :      150 osôb 
- od jedného do sedem rokov :     12 osôb 

- od siedmich do štrnásť rokov :   10 osôb 

- nad štrnásť rokov :     6 osôb 

- chlapci :     97 osôb 
- dievčatá :     81 osôb 

- prvé sväté prijímanie :      130 osôb 

- birmovka :      5 osôb 
- sobáše :         108 párov 

z toho : 

- katolík s katolíkom     78 párov 
- katolík s nekatolíkom    11 párov 

- katolík s nepokrsteným     19 párov 

- pohreby :     133 osôb 
z toho : 

- zaopatrení      85 osôb 

- muţi       52 osôb 
- ţeny          81 osôb 

Farské listy č. 1/2010 

Pomocná evidencia 4/1/10 

 


