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Náboženský a cirkevný život 

 

Sviatosť pomazania nemocných vyslúžili dňa 11. februára 

2011 hospitalizovaným odsúdeným v Nemocnici pre obvine-

ných a odsúdených v Trenčíne pri príležitosti 19. svetového 

dňa chorých. Svätú omšu celebroval väzenský vikár Ordina-

riátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojených 

zborov Slovenskej republiky Bartolomej Juhás s miestnym 

väzenským dekanom Jánom Minárikom a kňazmi žilinského 

väzenského dekanátu. Jej súčasťou bolo vysluhovanie sviatosti 

pomazania nemocných, ktoré vikár Bartolomej Juhás s prí-

tomnými kaplánmi udelili hospitalizovaným odsúdeným pre 

ľahšie znášanie chorôb. Pri tejto príležitosti riaditeľ televízie 

Lux Darius Hatok odovzdal vedeniu ústavu a väzenskej far-

nosti dar v podobe súpravy na príjem satelitného signálu, po-

mocou ktorej budú môcť pacienti ústavu aj za mrežami väzen-

skej nemocnice sledovať náboženské vysielanie katolíckej te-

levízie. Slávnosť spevom ozdobili už tradične študenti Piaris-

tického gymnázia z Trenčína. 

Slávnostnú homíliu predniesol väzenský kaplán z Ústavu 

na výkon väzby v Žiline, v ktorej upriamil pozornosť pacien-

tov na dôsledky hriechu, ktoré spôsobujú nabúranie harmónie 

človeka v oblasti duchovného i fyzického zdravia. Vyzval ich 

k pokornému znášaniu chorôb, ale aj liečeniu duše, ktoré môže 

mať pozitívny dopad aj na ich zmenu života po prepustení na 

slobodu po odpykaní trestov. 

Svetový deň chorých slávi Katolícka cirkev na celom sve-

te 11. februára, ktorý ustanovil pápež Ján Pavol 2. v roku 

1992. Tento deň predstavuje významnú príležitosť, ktorá cir-

kevným komunitám pomáha udržiavať stále živú pozornosť 

voči chorým a trpiacim bratom a sestrám a povzbudzuje zdra-

votníckych pracovníkov v ich profesionálnej službe. 

www.sme.sk 12.02.2011 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7760205&ids=6
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pomocná evidencia 62/1/2011 

 

Dňa 20. februára 2011 na Skalke sa uskutočnila slávnostná 

svätá omša pri príležitosti 90. výročia vymenovania prvých 

slovenských biskupov Karola Kmeťka, Jána Vojtašáka 

a Mariána Bláha po vzniku prvej Československej republiky. 

Bohoslužba sa uskutočnila na mieste, ktoré sa podľa výzvy 

z 13. februára 1921, teda z dňa pamätnej vysviacky, malo stať 

náboženským a národným centrom katolíkov na Slovensku.  

V úvode svätej omše miestny farár Mons. Strapko privítal 

Jeho Excelenciu metropolitu Slovenska arcibiskupa Mons. 

Stanislava Zvolenského, Jeho Ex-

celenciu biskupa Nitrianskej diecé-

zy Mons. Viliama Judáka, pred-

sedu Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, primátora Mesta Trenčín 

Mgr. Richarda Rybníčka, pos-

lancov Národnej rady Slovenskej 

republiky a všetkých prítomných. 

Svätú omšu vysluhoval bratislav-

ský arcibiskup a metropolitu Slo-

venska Mons. Stanislav Zvolen-

ský. 
V homílii diecézny biskup Mons. Viliam Judák povedal, 

že na tomto mieste, kde žili pustovníci svätí Svorad a Benedikt 

si pripomíname významné výročie, ktoré 13. februára 1921 

položilo začiatok duchovného života po prvej svetovej vojne 

a po vzniku nového štátu Československej republiky. Pripo-

menul v nej dôvody a historické súvislosti, ktoré viedli 

k vyhláseniu spomenutej výzvy. Život volá po tom, aby sme 

ozdravovali naše vzťahy a usilovali sa v sebe vytvárať nového 

človeka. Aj to bola prvotná príčina, prečo sa rozhodli výz-
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namní predstavitelia cirkevného, občianskeho a kultúrneho ži-

vota duchovne oživiť toto miesto – Skalku. Vtedy pred deväť-

desiatimi rokmi sa rozhodlo, aby sa toto bývalé benediktínske 

opátstvo stalo našou národnou katolíckou svätyňou, ohniskom 

cirkevno-náboženského života a pútnickým miestom. Biskup 

Mons. Viliam Judák zdôraznil, že Skalka sa pôsobením pus-

tovníkov svätých Svoradom a Benediktom stala jedným 

z najstarších pútnických miest vtedajšieho Uhorska a výz-

namným duchovným centrom po celé stáročia na Slovensku, 

najmä založením benediktínskeho opátstva v roku 1224 bisku-

pom Jakubom 

Aj v neskoršom období, keď ďalší nitriansky biskup Ján 

Püsky v roku 1664 odovzdal kláštor jezuitom, predstavoval 

dar duchovného, vzdelanostného a všeobecného kultúrneho 

rastu nielen pre jeho 

obyvateľov, ale aj 

celého Považia, ba 

značnej časti Slo-

venska. Bol ohni-

skom evanjelizácie.  

Mons. Viliam Judák 

zvýraznil, že tak ako 

bola potrebná du-

chovná obnova  

v roku 1921, tak je 

aktuálna aj dnes. 

Pred deväťdesiatymi rokmi to bolo pozvanie k obnove týchto 

historických múrov, ale predovšetkým k obnove náboženské-

ho života v neľahkých povojnových časoch. A ako je to dnes ? 

Možno v niektorých hospodárskych ukazovateľoch lepšie aj 

keď nie ideálne. Avšak, ako je to s našim životom? Ak Božia 

výzva dnešnej nedele k dokonalosti a teda k duchovnej obrode 

nemá zostať prázdnym slovom, tak všetci sme zodpovední pri-
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ložiť ruku k dielu. Nežijeme bez koreňov, ale nežijeme bez 

budúcnosti. Iba tak pohľad do vlastnej minulosti nestane sa 

nostalgiou, ale života darnou energiou a odvahou do budúc-

nosti. Upozornil na to, že obdobie komunistického režimu ne-

bolo pre rozvoj duchovného a náboženského života priaznivé. 

Kládli sa mu prekážky zatváraním cirkevných škôl, prísnou 

cenzúrou cirkevného a náboženského života, obmedzovaním 

kňazského a rehoľníckeho dorastu a nevenovala pozornosť ani 

materiálno-technickému zabezpečeniu tohto pútnického mies-

ta, aby sa stalo rovné svojím významom svetovým pútnickým 

miestam ako sú Lurdy a ďalšie. I dnes sme svedkami vyľud-

ňovania obcí, v ktorých nieto detí a život.  I dnes je príležitosť, 

aby sme sa k týmto hodnotám prihlásili a podľa vlastných 

možností podporili. Veď to, čo je kresťanské aj vysoké du-

chovné. Nech nám v tomto ušľachtilom úsilí pomáha všemo-

húci Boh na príhovor svätých Svorada a Beňadika. 

Po svätej omši v krátkom programe, ktorý otvoril poslanec 

Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Marián Kvasnič-

ka, pripomenul všetkým prítomným výročie výzvy z roku 

1921, v ktorom sa zrodila ídea zveľaďovania Skalky, ako sta-

robylého centra cirkevného a národného života. „Z tejto inicia-

tívy našich otcov s Božou pomocou povstalo aj miesto našej 

oslavy. Za roky atei-

zácie komunistickou 

ideológiou nepriali 

rozvoju, ktorý bol 

výzvou zamýšľaný. 

Vďaka zápalu miest-

nych nadšencov, 

študentov letných tá-

borov a v poslednom 

aj umelcov z medzi-

národného sympózia 
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„Ora Et Ars“ sa meno starej a novej Skalky, teda kláštorného 

areálu, aj organizovaním pútí a liturgických obradov oživili 

hneď v prvých rokoch po nežnej revolúcii v roku 1989, avšak 

chýbala silná koncovka, impulz, hmotná pomoc. Aj preto sa 

privítala iniciatíva Biskupského úradu v Nitre a podnikatelia 

Ľubomír Plško a Stanislav Bíroš, ktorí sa stali zriaďovateľmi 

neinvestičného fondu pod názvom „Beňadik“. Úlohou tohto 

fondu bude zhromažďovať finančné prostriedky a organizovať 

aktivity na podporu pútnického miesta Skalka. V prvej fáze 

pôjde o vybudovanie organizačného zázemia pre kláštorný 

areál, ale ráta sa aj s prestavbou pútnického domu, 

s obnovením kostola a so všetkými potrebami infraštruktúry. 

Tento zámer je tak náročný, že sa to nedá dosiahnuť len ľud-

skými silami, potrebuje aj príhovor našich nebeských patró-

nov, vieru a modlitbu.“  

Po týchto slovách hovorené slovo vystriedalo umenie spe-

vu, hudby a umeleckého slová, v ktorom sa predstavili herec 

Dušan Jariabek s interpretáciou piesne „Staroslovanský otče 

náš“, herec Jozef Šimonovič s recitáciou básne Michala Chu-

da „Monológ pustovníka Beňadika“, operní speváci Ján Bab-

jak a Martin Babjak interpretáciou piesní „Ave Mária“ a 

„Agnus Dei“. Herec Karol Čálik pripomenul svojím predne-

som  

„Výzvy pri príležitosti vysvätenia slovenských biskupov 

z roku 1921“ : 

„Slováci, katolíci ! 

Chystáme pomník našej národno-cirkevnej slobody. Ob-

novme chrám našich slovenských patrónov svätých Andreja 

a Beňadika z Misijným ústavom pre celé Slovensko. Položme 

základ našej lepšej spoločnosti. Vysviacka troch prvých slo-

venských biskupov v Nitre 13. februára 1921 má nesmierne 

veľký cirkevný a národný význam. Tento neoceniteľný výz-

nam väzí v tom. že Svätá stolica rímska uznala našu Česko-
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slovenskú republiku za samostatný zvrchovaný štát a tým nám 

priznala právo na svojich vlastných biskupov. Synovia nášho 

slovenského národa sú povýšený na prestol cirkevný a poma-

zaný za nástupcov apoštolských. V nich sám slovenský národ 

je povýšený a zvlášť slovenská chudoba oslávená, z ktorej oni 

vyšli všetci. Už máme troch slovenských biskupov, ktorí sú 

z kostí našich, krvou z krvi našej, ktorí našej duši, nášmu 

zmýšľaniu, našich túžbam a žiadostiam rozumejú a citovo 

s nami úplne splynú. Celý národ budú nosiť v srdci svojom. 

Ako naši pastieri s mocou apoštolskou budú nás riadiť a spra-

vovať, aby sme až do smrti verní zostali v tej cirkvi, ktorá 

podľa slov apoštola sv. Pavla oporou a stĺpom pravdy. My ko-

nečne sa tešíme, že Boh všemohúci, ktorý riadi osudy všet-

kých národov a vyslyšal naše úpenlivé prosby a dal nám arci-

pastierov, ktorý stádo zverené do prístavu pokoja a blaženosti 

povedú. Pamiatku tejto významnej posviacky v meste Meto-

dovom na znak našej vďačnosti oproti Bohu musíme vhodným 

spôsobom zvečniť. A myslíme, že cieľom najprimeranejšie 

bude, keď v utešenej Župe trenčianskej krásnymi horami 

ovenčenej na starobylej Skalke, kde prví slovenskí svätí pus-

tovníci žili. Nádherný chrám z misijným kláštorom vystavíme, 

ktorý by bol našou katolíckou svätinou  a ohniskom nášho cir-

kevno-národného života. Pútnických miest aj slovenský národ 

má dosť. Nemáme však takej svätiny, ako majú Moravania vo 

Velehrade, Francúzi v Lurde, Poliaci v Czenstochovej, ktorý 

by za svoje celý národ považoval, ale ktorú by s posvätnou úc-

tou hľadel. Na Skalke a v jej čarokrásnom okolí, v rozzelení 

10. a 11. storočia svätý Svorad – Andrej a Beňadik , prví slo-

venskí pustovníci, ktorých pamiatka, prísny kajúcny život 

a blahodarné učinkovanie pri rozširovaní kresťanskej viery 

a osvety až dodnes sa podržala v mysli nášho ľudu slovenské-

ho. V cti týchto pustovníkov nitriansky biskup v 17. storočí 

vystavili síce chrám s kláštorom ten bol však v 18. storočí 
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zbúraný. Dlhý čas len zrúcaniny označovali toto pamätné 

miesto, avšak zbožný okolitý ľud slovenský ani vtedy nepre-

stáva svoje obvyklé pobožnosti pri týchto zrúcaninách vyko-

návať. Konečne v roku 1853 z láskavých milodarov sloven-

ského ľudu skromný kostolík bol na tomto mieste postavený 

a 17. júla 1853 v úcte týchto našich svätých slávne vysvätený. 

Každý národ si ctí národných svätých a stavia na tých mies-

tach, kde oni pôsobili. Len naši národní svätí mali skromnú 

pamiatku. Čo sa zanedbalo, musíme napraviť, aby nás 

z nevďačnosti nikto obviňovať nemohol. A dnešná doba je na 

to najpríhodnejšia. Prvá svetová vojna sa skončila. Priniesla 

nám národnú slobodu v cirkevnom ohľade. Máme svojich slo-

venských biskupov, svä-

tou Stolicou rímskou 

vymenovaných. Na pa-

miatku šťastného ukon-

čenia dlhej vojny, vydo-

bytia našej slobody 

a posviacky našich bis-

kupov hodláme na tomto 

mieste z povďačnosti 

oproti Bohom veľkolepý 

chrám postaviť s misijným kláštorom a primeranými budova-

mi, kde by sa katolíci Slováci z celého Slovenska schádzali, 

vo svetle svojej viery a národnom povedomí posilnili. Kde by 

sa sväté misie, duchovné cvičenia a iné pobožnosti pre rôzne 

vrstvy národa stále odbavovali, obrady v staroslovanskom ja-

zyku obnovili tak, ako sa tak deje na Velehrade, slovom, kde 

by ustavične plánoval ohnisko kresťanskej viery, osvety 

a rodolásky. Na toto veľkolepé dielo povďačnosti prosíme 

o láskavé milodary obetavých Slovákov katolíkov.“ 

Text novej výzvy koncipoval a predniesol Boží služobník 

dnešného dňa Ľubomír Plško : „Slováci kresťania ! Obnovme 
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pomník našej kresťansko-národnej slobody. Naplňme myš-

lienky našich predchodcov a vybudujme svätinu Skalka, dôs-

tojné miesto nášho nábožensko-kultúrneho života. Prispejme 

k našej lepšej budúcnosti. V pamätný deň 13. februára 1921 

boli v Nitre vysvätení traja slovenskí biskupi. V ten istý deň 

početná skupina slovenských cirkevných a občianskych osob-

ností na čele s Antonom Hlinkom, povzbudený a nadšený tým, 

že Svätá stolica uznala našu Československú republiku za sa-

mostatný a zvrchovaný štát a tým nám priznala aj právo na 

svojich biskupov, prijali ušľachtilý zámer ako prejaviť za to 

vďačnosť Všemohúcemu Bohu. Týmto zámerom bolo vysta-

vať na starobylej Skalke nádherný chrám s misijným klášto-

rom, ktorý by bol našou národnou katolíckou svätinou ohni-

skom nášho cirkevného a národného života. Dnes vieme ako 

bol tento ušľachtilý plán podarilo naplniť a ako bol v ťažkých 

rokoch náboženského útlaku marený. Tak ako naši úctyhodní 

predchodcovia zahoreli túžbou uctiť si pamiatku národných 

svätých a rozhodli sa napraviť to, čo sa zanedbalo, aby ich ni-

kto z nevďačnosti nemohol, tak aj my dnešní súčasníci prijí-

mame plán obnovenia pútnického miesta Skalka. Želáme si, 

aby dnes, keď naša viera v Boha Všemohúceho je nielen v na-

šom národe a celom svete nahlodávaná nerešpektovaním Bo-

žích zákonov, neúctou k životu a potláčaním dôstojnosti, ata-

kovaná sekularizmom, konzumným životom, aby sme na 

Skalke dobudovali dôležité pútnické miesto, kde sa bude náš 

národ posilňovať vo viere, rozvíjať kresťanskú kultúru a vzde-

lanie, posilňovať sa národne, ale pohostinne vítať pútnikov z 

iných národov. Miesto, kde bude naša mládež čerpať inšpirá-

ciu z bohatých tradícií, rozvíjať svojho ducha, posilňovať svo-

je sebavedomie a odolnosť proti nepravdám a zlu všetkého 

druhu. Na 90. výročie vysvätenia slovenských biskupov a vy-

hlásenia predstaviteľov elity slovenského národa vybudovať 

pútnickú Skalku sa k tomuto zámeru a odkazu hlásime 
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a chceme v tomto úsilí pokračovať. Chceme obetovať svoje 

schopnosti a sily, zhromaždiť potrebné prostriedky a takto 

s pomocou Božou dielo našich predkov rozvinúť a zveľadiť. 

Chceme sprístupniť priestory Veľkej Skalky pre množstvo 

pútnikov a turistov z celej Európy, Chceme vybudovať pút-

nický dom, ktorý bude slúžiť duchovným, kultúrno-

spoločenským a vzdelávacím aktivitám. Chceme, aby naša 

Skalka získala medzinárodný význam a bola miestom stretnutí 

príslušníkov rôznych národov a tiež miestom kresťanského 

ekumenizmu. Ukážme, že aj v nás žije horlivosť našich pred-

kov si ctíme.“ 

Na Skalke 20. februára 2011 

vlastné poznámky 

 

Do gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne boli prinesené re-

likvie sv. Cyrila s  umiestnením v kaplnke sv. Anny. Dňa            

11. apríla 2011 o 17.55 boli relikvie privítané a prevzaté gréc-

kokatolíckym správcom farnosti Igorom Cígeľom. Po tomto 

slávnostnom akte pokračovala slávnosť o 18.05 h pobožnos-

ťou k sv. Cyrilovi a Metodovi a homíliou dekanom Trenčian-

skej farnosti Mgr. Milanom Kupčíkom. V nasledujúcom týžd-

ni od utorka do piatku bude mali veriaci možnosť modlitieb 

pred relikviami.  

vlastné poznámky 

 

K 1. júlu 2011 nastali v Trenčianskej farnosti personálne 

zmeny v kňazskej službe : 

- dekrétom Biskupského úradu v Nitre bol preložený vdp. 

Tomáš Zelenák z Trenčianskej farnosti do farnosti Boša-

ny; 

- dekrétom Biskupského úradu v Nitre bol pridelený do 

Trenčianskej farnosti novokňaz vdp. Pavol Berka, ktorý 
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v priebehu minulého roka vykonával v Trenčíne diakonskú 

prax; 

- na diakonskú prax v Trenčianskej farnosti nastúpil Martin 

Vitek z Nových Zámkov, ktorý prijal posvätný rád diako-

nátu 10. júna 2011 v Bazilike sv. Emerána v Nitre. 

Farské listy č. 7 

pomocná evidencia 425/1/2011 

 

Dňa 16. júla 2011 poobedňajších hodinách sa v historic-

kých priestoroch bývalého benediktínskeho a neskôr jezuit-

ského kláštora na Skalke pri Trenčíne uskutočnila slávnostná 

vernisáž 4. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho 

sympózia „Ora et Ars – Skalka 2011“. 

Prostredníctvom 

sympózia a sprie-

vodných aktivít Ora 

Et Aras ožíli stredo-

európske kontexty 

Skalky, ktorým zod-

povedalo aj zastú-

penie výtvarníkov z 

Čiech – Jana Bote-

ka (Uherské Hra-

dište), Maďarska – Jánosa Gnandta (Békéscsaba), Poľska – 

Krzysztofa Brzuzana (Rzeszow), Eugeniusza Molskeho 

(Tarnow), Ruska – Oxany Begma, (Moskva), Srbska – Mil-

jenka Buiśa, Nikola Brkanovića (Sombor) a Slovenska – An-

dreja Augustína z Bratislavy, Iľju Holešovského z Trenčian-

skej Teplej, Juraja Oravca, Jozefa Syrového z Trenčína a 

Jozefa Vydrnáka z Dubnice nad Váhom. 

Slávnostný program vernisáže otvoril spevácky zbor 

z Novej Dubnice za dirigovania Juraja Horta, ktorý naznačil, 

ako to slovne vyjadril moderátor podujatia Štefan Bučko, že 
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všetci tu prítomní sa zišli pri krásnej príležitosti, na mieste, 

ktoré je pre všetkých umelcov inšpiratívnym a vyjadrili tak 

vďaku dvom veľkým mužom, pustovníkom a cez nich veľké-

mu Stvoriteľovi. Privítal vzácnych hostí podujatia – predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, viceprimátorku Mesta Trenčín Mgr. Renátu Kaščáko-

vú, pracovníčku sekcie umenia Minis-

terstva kultúry Slovenskej republiky 

Mgr. Magdalénu Ševčíkovú, zástupcu 

Národného osvetového centra PhDr. 

Miroslava Holečka a dekana Tren-

čianskej farnosti Mgr. Milana Kupčí-

ka. Potom sa k prítomným prihovoril 

predseda predstavenstva Konstrukta – 

Industry a zástupcu neinvestičného 

fondu Beňadik Ing. Ľubomíra Plšku. Z jeho úst si prítomní 

vypočuli informáciu, že v mesiaci február 2011 pri príležitosti 

90. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov sa vtedy 

prítomní veriaci prihlásili k výz-

ve slovenskej elity z februára 

1921 k budovaniu Skalky, naj-

staršieho slovenského pútnického 

miesta novou výzvou, ktorá bude 

dôstojným pokračovaním novými 

aktivitami, ktorú založili naši 

predchodcovia. Vznikol neinvestičný 

fond „Beňadik“, ktorého hlavným po-

slaním je zhromažďovať prostriedky 

a podporovať rozvoj pútnického miesta 

Skalka. Vymenoval aj doteraz realizo-

vané aktivity, ako napríklad začal sa 

budovať sociálny prístavok na Veľkej 

Skalke, na Malej Skalke sa uskutočnila 
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rekonštrukcia zábradlia, úprava parkoviska, vlajkosláva, prí-

strešok oltára a zriadenie sociálneho zariadenia. Pre budúci 

rok sa plánuje rekonštrukcia Krížovej cesty na Veľkej Skalke, 

očistenie skalného brala, začatie rekonštrukcie pútnického 

domu, ktorý by mal zaistiť, aby Skalka žila po celý rok. 

Po jeho príhovore prítomných pozdravil predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. Vo svojom príhovore zvýraznil, 

že práve sympózium tvorivých aktivít 

umelcov „Ora Et Ars“ prispelo k tomu, 

že na toto miesto začali ľudia chodiť 

v hojnejšom počte, aby našli tomto 

mieste pokojnú vôľu, čistú myseľ, pria-

teľstvo. I dnes si každý nájde trocha 

umenia i duchovného. 

Tohoročný ročník „Ora Et Ars“ predstavil kurátor výstavy 

PhDr. Marián Kvasnička. Vo svojom príhovore uviedol, že 

„i tento ročník sa niesol v benediktínskej tradícii. Sme naučení 

vracať sa k duchovným tradíciám cez duchovné spirituality.“ 

V priebehu sympózia prebieha medzi výtvarníkmi, spisova-

teľmi, historikmi a širšou laickou verejnosťou diskusia 

k zmyslu celého podujatia, k jeho významnej profilácii, 

k pomeru medzi mestom Trenčín, širším trenčianskym regió-

nom, celonárodnou inšpiráciou a medzinárodným zastúpením. 

V tejto diskusii sa formuje hranica medzi sakrálnymi 

a profánnymi ambíciami umeleckej tvorby, otázka ikonogra-

fie, správ premodleného pútnického kraja svätých Andreja-

Svorada a Benedikta. Rysujú sa aj dôležité delimitačné línie 

medzi kultúrou, ktorá nerezignuje na kresťanský genetický 

kód tohto územia. Pri zrode sympózia Ora Et Ars na Skalke 

bol záujem o posvätné miesta nášho kraja a významnej du-

chovnej centrály celej Nitrianskej diecézy. Stav benediktín-

skeho kláštora s jaskyňou a kaplnkami v príkrove lesa sa začal 
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riešiť až v nových spoločenských podmienkach po roku 1989. 

Ani tzv. malá Skalka s kostolom našich svätcov okrem jubi-

lejných pútí nemala pevnejšie duchovné, umelecké, ekono-

mické či turistické zázemie, ak odhliadneme od zápalu 

a individuálnych snáh miestnych nadšencov, ktorí povedomie 

Skalky udržiavali pri živote. Práve sympóziom prišiel čas je-

dinečnosť pamiatky zvýrazniť tak na pôde kultúry, ako aj na 

úrovni konkrétnej materiálnej podpory. Vo februári roka 2011 

miestni podni-

katelia pri príle-

žitosti 90. výro-

čia menovania 

prvých sloven-

ských biskupov 

založili nein-

vestičný fond 

Beňadik, ktoré-

ho zámerom je 

zámerom nad-

viazať na niekdajšiu výzvu významných osobností národného, 

politicko-spoločenského a náboženského života a dotvoriť oba 

areály a potrebnú infraštruktúru a širšie prevádzkové zázemie. 

Nové impulzy, ktoré vniesli jednotlivé ročníky sympózia pri-

niesli každým rokom svoje plody, najmä v podpore Mesta 

Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho 

biskupstva a vrcholných štátnych orgánov. Sympózium sa tak 

stalo vrcholným k špičkovým podujatím pre rozvoj kresťan-

skej kultúry, ako hlavného prúdu našej tradície v rámci európ-

skej identity.  

V závere príhovoru PhDr. Marián Kvasnička predstavil 

sekciu      výtvarníkov, ktorí sa prezentovali na 4. ročníku 

sympózia – Jána Boteka z Čiech, Jánosa Gnandta 

z Maďarska, Eugeniusza Molskeho a Krzysztofa Brzuzana 
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z Poľska, Miljenko Buiša a Nikola Brkanovića zo Srbska, 

Oxany Begma z Ruska, Andreja Austína, Juraja Oravca, 

Iľju Holešovského, Jozefa Syrového a Jozefa Vydrnáka zo 

Slovenska. 

Literárnu sekciu predstavil spisovateľ Rudolf Dobiáš, kto-

rý konštatoval, že F. Ta-

káč, Štefan Bučko a Pavol Sta-

nislav Pius nezaprú hlbinnú na-

pojenosť na odkaz katolíckej mo-

derny a kresťanskej reflexie zlo-

žitých meandrov súčasného živo-

ta. Ozdobou sympózia boli aj 

ženské predstaviteľky Elena Hidvéghyová-Yung a Judita 

Kaššovicová. Básnici Ján Maršálek a Rudolf Dobiáš patria 

už k stáliciam sympózia. 

Prezentácia výtvarných a literárnych prác, ako aj texty zo 

sprievodného podujatia, kultúrno-historického seminára boli 

návštevníkom k dispozícii v katalógu Ora et Ars a v katalógu 

OKNO – do histórie Skalky. 

vlastné poznámky 

 

Farský chrám Narodenia Panny Márie v Trenčíne sa dostal 

v mesiaci august 2011 do fi-

nálovej fázy obnovy.  S prá-

cami na generálnej obnove 

začali pred štyrmi rokmi. 

Hoci je Farský kostol Naro-

denia Panny Márie v Trenčí-

ne kultúrnou pamiatkou, na 

jeho obnovu sa nepodarilo 

získať podporu ani z minis-

terstva kultúry ani z fondov a grantov. Ako povedal dekan 

trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík, z ministerstva kul-
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túry nedostali ani euro. Na opravy prispelo Mesto Trenčín, ve-

riaci a sponzori. S prácami na generálnej obnove sa začali pred 

štyrmi rokmi. Múry trpeli vlhkosťou, strecha bola v zlom sta-

ve a do kostola tieklo. Bol najvyšší čas niečo pre tento archi-

tektonický skvost urobiť. 

Po odkanalizovaní okolia kostola bola opravená strecha a 

vynovená vonkajšia fasáda. V roku 2010 bola vymaľovaná 

svätyňa a vynovený jej interiér. Pri rekonštrukcii boli uložené  

pod oltár aj relikvie sv. Andreja – Svorada a Beňadika, patró-

nov Skalky a Nitrianskej diecézy. Od apríla 2011 pokračovali 

práce na obnove maľby. Ide podľa jeho slov už o jednu z finá-

lových etáp obnovy. Ešte zostáva zreštaurovať kaplnku Ilešhá-

ziovcov v ľavej bočnej lodi chrámu a v konečnej fáze bude 

treba opraviť organ, ktorý je v zlom stave. 

www.sme.sk 23.08.2011 

 

Na podporu pútnického miesta Skalka sa uskutočnili na 

Mierovom námestí v Trenčíne dva benefičné koncerty. Dňa 9. 

septembra 2011 sa uskutočnil Mariánsky koncert, 

v programe ktorého bola sakrálna a svetská hudba interpreto-

vaná sólistami Janou Bernáthovou, Paulínou Puškárovou, 

Martinom Babjakom, Jánom Babjakom, Dušanom Jar-

jabkom, Andrejom Sontágom a Jozefom Šimnovičom za 

doprovodu Speváckeho zboru Piaristického gymnázia Jozefa 

Braneckého v Trenčíne s dirigentom Jurajom  Holúbkom 

a Štátneho komorného orchestra v Žiline s dirigentom Pavlom 

Tužinským.  

Dňa 11. septembra 2011 sa uskutočnil Operetný galave-

čer, na ktorom odzneli populárne piesne J. Straussa, E. Kal-

mána, F. Lehára, G, Dusíka a J. Móryho v interpretácii sólis-

tov Evy Šeniglovej, Júlii Jamriškovej, Jána Babjaka a Du-

šana Jarjabka za doprovodu Štátneho komorného orchestra 

http://www.sme/
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v Žiline pod vedením dirigentov Zdenka Macháčka a Pavla 

Tužinského. 

vlastné poznámky 

 

Štatistika cirkevných sviatostí Farského úradu v Trenčíne 

v roku 2011 

 

- krsty – spolu 154 detí: 

z toho – 74 chlapcov, 80 dievčat 

- manželstvá – spolu 76 

- prvé sväté prijímanie – spolu 134 detí 

- birmovanie – 4 osoby 

- pohreby – spolu 160 veriacich: 

z toho – 73 mužov, 87 žien 

Farské listy - január 2012 
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