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Duchovný a náboženský život 
 

Na Veľký piatok počas veľkonočných sviatkov Farský úrad 

v Trenčín uskutočnil procesiu Krížovej cesty mestom, ktorej 

začiatok bol pri kos-

tole Notre Dame a 

záver sa ukončil na 

Trenčianskom hrade. 

Na štrnástich zástav-

kách si veriaci pri-

blížili bolestné chvíle 

Ježiša Krista v ceste 

na Gogotu. I napriek 

chladnému počasiu, 

ale bez dažďa bola veľmi pekná účasť. Na záver krížovej cesty 

na Trenčianskom hrade trenčiansky dekan Mgr. Milan 

Kupčík poďakoval pracovníkom Trenčianskeho hradu, že 

umožnili aj v tomto roku vstúpiť do týchto historických 

priestorov, ale aj všetkým prítomným veriacim, ktorí i napriek 

trocha chladnému počasiu prišli na krížovú cestu a prišli vzdať 

úctu zomrelému Kristovi..  

vlastné poznámky 
 

Dňa 30. novembra 

2010 v priestoroch Far-

ského úradu v Trenčíne 

otvoril dekan Trenčian-

skej farnosti Mgr. Milan 

Kupčík farskú knižnicu, 

ktorý v úvode zvýraznil, 

že na jej zriadení sa 

podieľali nadšenci a do-
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brovoľníci a pomocnú ruku vo forme financií pridalo aj Mesto 

Trenčín a organizačnej stránke Verejná knižnica Michala 

Rešetku v Trenčíne, Matice slovenská v Martine, za čo im 

treba poďakovať. O tom, čo všetko sa muselo urobiť, aby 

knihy mohli slúžiť širokej verejnosti informoval hlavný 

organizátor PhDr. Igor Zmeták Keďže tento knižný fond bol 

značne poškodený a na-

vlhnutý, tak prvým kro-

kom na začiatku musela 

byť vykonaná chemická 

dezinfekcia v Národ-

nom archíve v Bratisla-

ve, potom sa muselo 

všetko roztriediť a s fi-

nančnou  pomocou 

Mesta Trenčín sa zhotovili nové regály na umiestnenie 

knižného fondu. Kolektív dobrovoľníkov knižný fond 

roztriedil a do regálov uložil do finálnej dnešnej podoby. 

Knižnica obsahuje súbor historických dokumentov. Tento 

knižný fond obsahuje 1.135 jednotiek z konca 17. storočia do 

začiatku 20. storočia. Pri zriadení farskej knižnice v Trenčíne 

sa zastával názor, aby 

knižné dokumenty z re-

giónu zostávali v regió-

ne a neposúvali do väč-

ších centier, ako to bolo 

v minulosti do Budapeš-

ti, Martina, alebo Bratis-

lavy. Zaujímavosťou je, 

že obsahová skladba 

knižného fondu farskej knižnice sa až z 99 % neskladá iba 

teologicko-filozofických spisov a kázní, ale nachádzajú sa tu 

knihy o prírode. Je tu niekoľko dielov Robinsona Crusoa. Sú 
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tu knižky správcu farského kostola v Trenčíne a objaviteľa 

rímskeho nápisu na hradnej skale Ľudovíta Bonaventúra 

Stárka.  

Na záver svojho príhovoru PhDr. Igor Zmeták spresnil 

spôsob návštevy a prehliadku knižnice. Keďže tu nie sú stále 

návštevné hodiny, tak ten, kto si chce navštíviť knižnicu 

zavolá na farský úrad a dohodne si návštevu. Po základných 

informáciách si návštevníci prezreli priestory knižnice. 

vlastné poznámky 
 

Štatistika farnosti Trenčín - mesto 

  
rok 

2005  

rok 

2006  

rok 

2007  

rok 

2008  

rok 

2009  

rok 

2010  

sviatosť 

krstu 
236 196 184 185 178 193 

z toho do 1 roku  205 168 153 149 150 165 

od 1 do 7 rokov  11 7 9 10 12 12 

od 7 do 14 

rokov  
14 14 14 13 10 7 

nad 14 rokov  6 7 8 13 6 9 

chlapci 106 96 87 93 97 81 

dievčatá 130 100 97 92 81 112 

prvé sv. 

prijímanie 
230 159    141 154 130 124 

sviatosť 

birmovania 
5 244 5 219 5 219 
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sobáše 133 101 119 103 108 96 

katolík s 

katolíkom  
111 83 93 76 78 71 

katolík s 

nekatolíkom  
7 7 8 6 11 7 

katolík s 

nepokrsteným  
15 11 18 21 19 18 

pohreby 206 195 157 151 133 146 

z toho zaopatrení  119 127 92 73 85 84 

muži 108 88 78 78 52 62 

ženy 98 107 79 73 81              86 
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