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Náboženský a cirkevný život 

 

Už piaty ročník sympózia Ora Et Ars – Skalka 2012 

organizovalo tento rok Mesto Trenčín v spolupráci 

s Trenčianskym osvetovým strediskom v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Farským 

úradom Skalka nad Váhom a občianskym združením T-VIA. 

Prvým zo sprievodných podujatí bola 18. júna 2012 

„Poézia pod Trenčianskym hradom“ o 10. hodine vo Verejnej 

knižnici Michala Rešetku, ktorej sa zúčastnili spisovateľ 

Rudolf Dobiáš,  

Dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia 

piaristov seminár pod názvom „12 storočie kresťanstva v 

strednej Európe“ a bol určený študentom, odbornej i laickej 

verejnosti. Medzi prednášateľmi vystúpila medzinárodne 

uznávaná osobnosť, zakladateľ niekoľkých univerzitných 

katedier slovakistiky a novej vednej disciplíny slovako-

hungarológie, nositeľ Pamätnej medaily sv. Gorazda profesor 

István Käfer z Maďarska, ktorý vo svojej prednáške „Teória 

a prax hungaroslovakológie pri výskume dejín“ vysvetľoval 

nedorozumenia v slovensko - maďarskom dialógu a odhalil, 

čo máme spoločné. Seminár pozdravil Nitriansky sídelný 

biskup Mons. Viliam Judák. Zaujímavé boli aj ďalšie 

prednášky: 

„Byzantská misia vo svetle archeologických nálezov 

veľkomoravského obdobia“ v podaní PhDr. Evy Mikulovej; 

„Najstaršie legendy, mýty, postavy a naša kultúrne identita“ 

v podaní Mgr. Igora Zmetáka, PhD.; 

„Svätý Vojtech a Ostrihom“ v podaní Eszter Kovacsovej, 

PhD.; 

„Sedmopočetníci a Ochrid“ v podaní Mgr. Petra Martináka; 

„Hlaholské a cyrilské pamiatky v zbierkach Archívu literatúry 

a umenie“ v podaní Mgr. Magdalény Brinckovej; 
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„Obraz kresťanskej filozofie v dielach kroměříckej Arci-

biskupskej zámockej knižnice“ v podaní Bc. Cyrila Měsíca; 

vlastné poznámky 

 

Dňa 21. júna 2012 areál Malej a Veľkej Skalky pri 

Trenčíne privítal dvanásť výtvarníkov z Čiech, Poľska 

a Slovenska Eugeniusz Molski z Tarnowa – Poľsko, 

Krzysztof Brzuzan z Rzeszówa – Poľsko, Vladimír 

Morávek z Bratislavy, Juraj Krajčo z Trenčína, Alena 

Teicherová z Dubnice nad Váhom, Juraj Oravec z Trenčína, 

Zuzana Boteková z Bratislavy, Jiří Váp zo Zlína – Česko, 

Andrej Botek z Bratislavy, Daniel Szalai z Nových Zámkov, 

Vladislav Zábel zo Žiliny, Jozef Vydrnák z Dubnice nad 

Váhom, a päť slovenských literátov Michal Chuda 

z Bratislavy, Mila Haugová z Bratislavy, Štefan Bučko 

z Bratislavy, Erik Ondrejička z Bratislavy a Rudolf Dobiáš 

z Trenčína, literát a koordinátor literárnej sekcie, ktoré 

vyvrcholilo slávnostným otvorením sympózia sv. omšou 

v jaskynnej kaplnke kláštora na Veľkej Skalke celebrovanou 

dekanom Skalky Mgr. Stanislavom Strapkom. Až do 23. 

júna 2012 potom umelci tvorili na tomto najstaršom 

pútnickom mieste na Slovensku svoje obrazy, sochy, básne, či 

literárne texty. Pracovná vernisáž sa uskutočnila v závere 

sympózia na Malej Skalke v sobotu 23. júna 2012 o 15.30 

hodine.  

Slávnostná vernisáž sa uskutočnila počas tradičnej púte na 

Skalku v sobotu 21. júla 2012 o 15. hodine v areáli 

starobylého kláštora na Veľkej Skalke. K sympóziu bude 

vydaný katalóg a literárna príloha OKNO s autorskými 

príspevkami, ktoré odzneli na seminári dňa 21. júna 2012. 

Úvod vernisáže patril vystúpeniu Speváckemu zboru 

Hornosúčan Z Hornej Súče a potom moderátor podujatia 

Štefan Bučko privítal hostí - predsedu Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, 

primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 

a predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD. 

pozdravil hosťujúcich umelcov a všetkých návštevníkov. 

Hosťujúcich výtvarných umelcov predstavil vedúci sekcie 

výtvarníkov Jozef Vydrnák a literárnych umelcov vedúci 

literárnej sekcie Rudolf Dobiáš. Pred vystúpením umelcov, 

ktorí zoznámili prítomných návštevníkov so svojou tvorbou, 

vystúpil huslista Ján Vindiš za doprovodu klavíristu Mgr. 

Samuela Bánovca, ktorých vystúpenie ocenili návštevníci 

potleskom. 

Na večernej svätej omši celebrovanej Nitrianskym 

sídelným biskupom Mons. Viliamom Judákom bola 

posvätená nová poštová známka vydaná Slovenskou poštou s 

vyobrazením barokového pútnického kostola na Skalke pri 

Trenčíne zasväteného sv. 

Svoradovi a Benediktovi 

v nominálnej hodnote 0,40 

euro. Súčasne bola vydaná 

aj obálka prvého dňa 

(FDC), na ktorej je 

zobrazená časť oltára so 

súsoším sv. Andreja 

(Svorada) a sv. Benedikta. Motívom FDC pečiatky je 

pastofórium skrinka na uloženie liturgických potrieb z 

kostolného oltára. Pri tejto príležitosti konštatoval, že „poštová 

známka je ako živý apoštol, ktorý prejde aj hranicami 

Slovenska a bude šíriť posolstvo z našej starobylej Skalky“. 

Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je 

Marianna Žálec Varcholová. Autorom oceľorytiny známky 

a FDC je Ľubomír Žálec. 
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Nočný program vyplnila adoráciou pred vystavenou 

Sviatosťou oltárnou a svätou omšou koncelebrovanou 

novokňazmi Nitrianskej diecézy.  

Dňa 22. júla 2012 predpoludním hlavnú svätú omšu na púti 

celebroval za prítomnosti niekoľko tisíc pútnikov skalský opát 

Mons. Jozef Kráľ, ktorý vyzval veriacich k vernosti dedičstvu 

otcov, teda k odkazu svätých Andreja Svorada a Beňadika. 

www.trencin.sk 15.06.2012 

Farské listy 08/2012 

pomocná evidencia 460/1/2012, 480/1/2012 

 

Sviatosť birmovania v Trenčianskej farnosti sa uskutočnila 

dňa 9. septembra 2012 vo farskom kostole Narodenia Panny 

Márie v Trenčíne. Prijalo ju 178 birmovancov, z toho 12 

dospelých. 

Príprava na prijatie sviatosti birmovania trvala celý rok. 

Birmovanci boli rozdelení do 17 skupín. Stretávali sa každé 

dva týždne. Stretávali po skupinách, ako aj na veľkých 

stretnutiach vo farskom kostole, ktoré viedol dekan Mgr. 

Milan Kupčík. Príprava bola prepojená s ďalšími aktivitami, 

v ktorých sa striedalo ich duchovné aj fyzické zameranie. 

A tak v období zimy sme ich mohli stretnúť na lyžovačke 

v Makove, na jar hrali volejbal a stretli sa na turistickej ceste 

vrcholu Považského Inovca. Na svätých omšiach každá 

skupina mala na starosti čítania, žalmy, prosby a ďalší rôzne 

aktivity rozvíjali s animátormi.  

Farské listy 10/2012 

pomocná evidencia 593/1/2012 

 

Stovky ľudí zo všetkých kútov Slovenska prúdili počas 

Pamiatky zosnulých dňa 2. novembra 2012 na trenčiansky 

cintorín. Ani typické dušičkovské počasie spojené s chladom, 

http://www.trencin.sk/
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vetrom a dažďom neodradilo pozostalých prísť si zaspomínať  

na svojich najbližších zomrelých priamo pri ich hroboch. 

Charakteristickým znakom tohto dňa bolo neustále 

preplnené parkovisko, ale i postranných uličiek osobnými 

autami so štátnymi poznávacími z celého Slovenska pred 

vstupom do cintorína na Saratovskej ulici a na Soblahovskej 

ulici. 

Na cintoríne sprevádzali návštevy hrobov v tichej 

spomienke na nebohých slzy v očiach, horiace sviečky 

a kolorit dotvárali 

vyzdobené hroby ty-

pickými kvetmi pre 

toto jesenné obdobie – 

chryzanténami. Náv-

števa hrobov bola 

poďakovaním nás ži-

vých za prežité chvíle 

s najbližšími príbuz-

nými. Viacerí z 

návštevníkov cintorína strávili na cintoríne aj niekoľko hodín, 

keď prechádzaním medzi hrobmi si každý pripomínal na 

priateľov a známych, ktorí odišli do večnosti a zapálili im 

sviečku. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 662/1/2012 

 

V pondelok dňa  3. de-

cembra 2012 sa uskutoč-

nila spomienková svätá 

omša na patróna mesta 

Trenčín kňaza sv. Františka 

Xaverského v kostole 

u piaristov. Hlavným ce-
svätej omše sa zúčastnil aj primátor Mesta Trenčín Mgr. R. Rybníček 



441 
 

lebrantom bude provinciál piaristov Pater Ján Kováč, ktorý 

v homílii zoznámil so životom svätca. Svätej omše sa 

zúčastnil aj primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. 

Sv. František Xaverský sa narodil v roku 1506 v Baskicku. 

Bol najmladší z piatich detí. Obidvaja rodičia pochádzali zo 

šľachtického rodu, čo umožňovalo ich potomkom dosiahnuť 

vysoké spoločenské postavenie. Otec bol doktorom bolonskej 

univerzity a zastával funkciu predsedu kráľovskej rady. Bol 

človek veľmi ambiciozny, húževnatý a nadpriemerné rozu-

mové schopnosti.  Po skončení základného štúdia v Navarre 

odišiel ako 19-ročný do hlavného strediska vtedajšej európskej 

kultúry - do Paríža. Na tamojšej Sorbonskej univerzite získal 

roku 1530 akademický titul Magister artium, čo zodpovedá 

približne terajšiemu doktorátu filozofie a stal sa docentom i 

riaditeľom jedného univerzitného kolégia. Na jeseň 1529 sa 

stretáva  s trocha zvláštnym študentom, bývalým rytierom a 

vojnovým invalidom. Mal už takmer 40 rokov a po ťažkom 

zranení vo francúzsko-španielskej vojne kríval. Bol to Ignác 

Loyolský. František 

nebol veľmi nadše-

ný týmto novým ko-

legom, ktorý žiadal 

o pomoc pri štúdiu 

filozofie, Ale po 

krátkom čase sa obi-

dvaja študenti spoza 

Pyrenejí zblížili: 

Loyolčan úprimne 

obdivoval silu a priamosť Františkovho ducha, kým František 

zasa vycítil veľkosť Ignácových ideálov a jeho nevšednú 

duchovnú skúsenosť. Napokon si ho zvolil za svojho duchov-

ného a životného vodcu. Ignácovi spoločníci sa zaviazali, že 

pôjdu do Svätej zeme a budú apoštolovať v evanjeliovej 

svätú omšu celebroval provinciál rehole piaristov Pater Ján Kováč 
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chudobe a čistote. Ak sa im nepodarí dostať sa do Palestíny, 

dajú sa k dispozícii Kristovmu nástupcovi na zemi - rímskemu 

pápežovi. Roky 1535-1536 venoval František štúdiu teológie. 

Potom sa podľa sľubu, ktorý urobil na Montmartri, vydal sa aj 

so spoločníkmi na cestu do Benátok, kde boli všetci v júni 

1537 vysvätení za kňazov. Pri pobyte v Benátkach býval 

František s Ignácom Loyolským v nemocnici „nevylie-

čiteľných“, kde pomáhali ošetrovať ťažko chorých. Syn 

xaverských šľachticov cítil spočiatku veľký odpor pri oše-

trovaní ťažko pos-

tihnutých, ale si-

lou vôle a svojho 

zasvätenia sa ve-

del tak premôcť, 

že ho musel obdi-

vovať aj jeho spo-

ločník. Keďže pre 

napätie medzi Be-

nátkami a Turka-

mi v tom čase nebolo možné odplávať do Svätej zeme, 

František a ostatní členovia skupiny sa rozišli po 

severotalianskych univerzitných mestách, kde s úspechom 

kázali a poskytovali iné duchovné služby. 

V apríli 1538 sa zišli všetci spoločníci Ignáca Loyolského v 

Ríme, kde popri apoštolskej a charitatívnej činnosti spolu-

pracovali so svojím duchovným vodcom na konečnom 

programe ďalšieho spoločného života. Vznikla tak jezuitská 

rehoľa, Spoločnosť Ježišova, ktorú schválil pápež Pavol 3. a to 

roku 1539 ústne a napokon v septembri 1540 aj písomne. O 

prácu novej rehole bol záujem ešte prv, ako bola schválená s 

konečnou platnosťou. Tak portugalský kráľ Ján 3. požiadal na 

začiatku roku 1540 Ignáca Loyolského, aby mu uvoľnil 

niektorých svojich spoločníkov do indických misií. Ten s 
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pápežovým súhlasom poslal Portugalca Šimona Rodrigueza a 

Františka Xaverského. Nádejní misionári odišli z Ríma v 

marci 1540 a prišli do Portugalska v júni, keď už lode do Indie 

odplávali. Mladí jezuiti museli čakať ďalší rok. Za ten čas 

pôsobili v Portugalsku, a to tak 

úspešne, že kráľ si ponechal 

Rodrigueza natrvalo v Portugal-

sku. Do Indie odchádzal v apríli 

1541 František Xaverský s dvoma 

novými spolubratmi. František 

dostal pre prácu v misiách široké 

právomoci a hodnosť apoštol-

ského nuncia.   

No navonok sa František nelíšil od iných jednoduchých 

kňazov. Naopak, vždy sa usiloval dôsledne zachovávať 

chudobu, ktorú sľuboval ako rehoľník. Cesta okolo Afriky do 

Indie trvala plných trinásť mesiacov a bola 'veľmi dramatická. 

Keď sa im konečne po rozličných ťažkostiach podarilo 

oboplávať južný cíp Afriky, museli zastať na dlhší čas v 

Mozambiku, kde 

František vážne 

ochorel. Po vyz-

dravení však mo-

hol pokračovať v 

ceste do mesta 

Goy na západnom 

indickom pobreží, 

kam prišiel 5. má-

ja 1542. Dlhá ces-

ta loďou ako aj 

zastávky v Mozambiku a na ostrove Sokotre boli akýmsi 

úvodom do Františkovho misionárskeho účinkovania na 

Ďalekom východe: zakúsil výčiny tropického počasia, posky-
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toval pomoc chorým a zomierajúcim, kresťanov privádzal 

k lepšiemu životu a pohanov poučoval o pravdách kresťanskej 

viery.  

Prvý Františkov dojem z Goi bol priaznivý, lebo videl 

kostoly, kláštory a vonkajšie prejavy nábožnosti. Ale keď 

poznal bližšie každodenný život, zhrozil sa nad mravnou 

nízkosťou európskych kolonizátorov a nad všestrannou biedou 

domorodcov. Usiloval sa povzbudiť miestnych duchovných k 

väčšej horlivosti a bol im 

vo všetkom príkladom. 

Navštevoval chudobných, 

chorých a väzňov a 

usiloval sa im pomôcť, ako 

sa dalo. Keďže videl aj 

krikľavú náboženskú ne-

vedomosť, veľa času veno-

val vyučovaniu detí a 

dospelých v kresťanskej 

viere. Goa bola pastoračne 

zanedbaná, no predsa tam 

boli kňazi, ktorí mohli 

poskytovať ľuďom aspoň 

najpotrebnejšie duchovné 

služby. Ale v južnej Indii, 

na Rybárskom pobreží, 

boli tisíce novokrstencov, 

ktorí boli bez akejkoľvek 

duchovnej pomoci. Asi 20 000 sa ich dalo pokrstiť osem 

rokov predtým, keď ich Portugalci ochránili pred nájazdmi 

mohamedánov. Potom však ostali opustení, ponechaní sami na 

seba. František na nich ustavične myslel a keď sa mu v 

septembri 1542 naskytla možnosť, odplával do južnej Indie. 

Tam sa začala jeho veľká misia, ktorá mu zaslúžila meno 
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apoštola Ďalekého východu. Napriek tomu, že medzi pri-

mitívnymi rybármi a lovcami perál na juhovýchodnom 

indickom pobreží bol väčší počet pokrstených, František 

Xaverský musel vykonať veľa priekopníckej práce, aby sa títo 

ľudia vôbec mohli nazývať kresťanmi. Najprv s pomocou 

tlmočníkov preložil najdôležitejšie modlitby, vyznanie viery a 

katechizmové poučky do tamojšieho jazyka. A potom sa v 

tropickej horúčave vydal na cestu od osady k osade ako kňaz, 

učiteľ, lekár, sudca a neraz aj ako smelý obranca utláčaných 

proti svojvôli pohanských kráľov a portugalských koloni-

zátorov. Na mnohých miestach založil školy, vybudoval 

kostoly a po patričnej príprave pokrstil tisíce dospelých popri 

množstve detí.  

Františka na poslednej ceste prepadla zimnica. Niekoľko 

dní ležal v biednej chatrči, kde zápasil s horúčkami, často 

strácal vedomie, až napokon 2. alebo 3. decembra zomrel. V 

posledných chvíľach bol pri ňom iba jeho verný katechéta 

Antonio. V Európe sa dozvedeli o jeho smrti až o dva roky.  

Františka Xaverského pochovali na ostrove námorníci portu-

galskej lode, ktorí zasypali jeho telo vápnom, aby sa čím skôr 

rozložilo. Ale keď ho na jar 1554 išli prevážať do Goy, našli 

ho neporušené. Pochovali ho v jezuitskom kostole v Goe. Iba 

pravú ruku oddelili a previezli do Ríma, kde ju uložili do 

osobitného relikviára v kostole Al Gesú. Úcta veľkého mi-

sionára sa po jeho smrti rozšírila po celej Cirkvi. Pápež Pavol 

15. ho roku 1619 vyhlásil za blahoslaveného a pápež Gregor 

15. roku 1622 za svätého. Roku 1748 bol sv. František 

Xaverský vyhlásený za patróna Ďalekého východu a roku 

1904 za nebeského ochrancu Diela šírenia viery. Napokon 

roku 1927 ho pápež Pius 11. spolu so sv. Teréziou z Lisieux 

vyhlásil za patróna všetkých misií. Medzitým vznikli početné 

rehoľné, misijné a iné cirkevné ustanovizne, ktoré nesú meno 

xaverského svätca a uctievajú si ho ako osobitného ochrancu.  
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Svätú omšu sprevádzal svojím spevom bude spievať 

Spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 

Piarissimo.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 736/1/2012 

 

Výber umeleckých diel z piatich ročníkov sympózia „Ora 

Et Ars Skalka“ bola obsahom výstavy pod názvom „Pokoj 

ľuďom dobrej vôle“, ktorej vernisáž sa uskutočnila dňa                   

6. decembra 2012 na sviatok sv. Mikuláša vo výstavných 

priestoroch galérie na západnej terase Bratislavského hradu. 

Okrem diel, ktoré vznikli počas piatich ročníkov medziná-

rodného literárno-výtvarného sympózia „Ora Et Ars“, 

vystavovali na nej svoje diela aj dvaja hostia výstavy – Ing. 

Jozef Vydrnák „Madony“ a Vladimír Morávek „Betle-

hemy a madony“. Výstavu v Bratislave pripravilo Mesto 

Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom. 

Podujatie moderoval herec, recitátor a zároveň i účastník v 

literárnej sekcii dvoch ročníkov sympózia na Skalke herec 

a recitátor  Štefan Bučko. O vyplnenie kultúrneho programu 

sa postaral huslista Ján Vindiš. Slávnostný príhovor pred-

niesol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. 

Marián Kvasnička, ktorý pripomenul, že medzinárodné 

výtvarno-literárne sympózium „Ora et Ars Skalka“ vzniklo k 

úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku 

Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného „genius loci“. 

Bolo tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu 

odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a 

hlavných patrónov Nitrianskej diecézy: sv. Andrejovi-

Svoradovi a sv. Beňadikovi. Sympózia sa v doterajších piatich 

ročníkoch 2008 – 2012 zúčastnilo 36 výtvarníkov z piatich 

štátov – Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej 

federácie a 14 literátov zo Slovenska. Komunikáciu so 
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slovesnými autormi zabezpečoval koordinátor literárnej sekcie 

básnik a spisovateľ Rudolf Dobiáš. Priorita v účasti sa kládla 

na autorov z krajín V4 a z partnerských miest mesta Trenčín, 

ktoré sa stalo hlavným organizátorom podujatia. Významným 

spoluorganizátorom je i Trenčianske osvetové stredisko v 

Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Je  chvályhodné, že všetky doterajšie ročníky 

podporilo i Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a v 

posledných dvoch ročníkoch i „Neinvestičný fond Beňadik“, 

ktorý vznikol v roku 2011 na obnovu  a rozvoj pútnického 

miesta Skalka pri Trenčíne. Podujatie počas piatich rokov 

podporilo i viacero fyzických, či právnických subjektov a veľa 

dobrovoľníkov. Účastníci vytvorili počas podujatia za obdobie 

piatich rokov  výtvarné a literárne diela. Výber tejto tvorby 

i vizuálno-grafické zdokumentovanie diania na sympóziu 

každoročne je prezentovaný v reprezentačnom katalógu.  

Veľkoformátová verzia katalógu z jednotlivých rokov slúžia i 

na propagáciu a informovanosť nielen o sympóziu, ale i o 

pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 753/1/2012 

 

V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej 

Bystrici prevzal 15. decembra 2012 úrad 

banskobystrického diecézneho biskupa 

bývalý nitriansky pomocný biskup a 

generálny vikár Mons. Marián Cho-

vanec. Na slávnosti bol prítomný aj 

nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 

spolu s niekoľkými kňazmi a veriacimi 

starobylej diecézy. 

Nový banskobystrický biskup, tren-

čiansky rodák, vo svojej homílii okrem 
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iného vyslovil vďaku Nitrianskej diecéze, v ktorej rástol, 

formoval sa a postupne prijal všetky tri stupne Kristovej 

posvätnej vysviacky. 

Mons. Marián Chovanec patril do kléru starobylej diecézy 

od roku 1989. Bol 13 rokov nitrianskym pomocným biskupom 

a od roku 2003 aj generálnym vikárom Nitrianskej diecézy. 

Záverom treba dodať, že Mons. Mariána Chovanca do 

funkcie Banskobystrického diecézneho biskupa menoval dňa 

20. novembra 2012 pápež Benedikt 16. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 794/1/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


