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Náboženský a duchovný život 

Počas svätej omše na Nový rok 2013 Nitriansky diecézny 

biskup Mons. Viliam Judák oznámil veriacim, že menoval 55 

ročného Mons. Petra Brodeka za generálneho vikára Nitrian-

skej diecézy.  

Bol vysvätený za kňaza v roku 1991. Pôsobil ako kaplán 

v Krasne nad Kysucou a v Trenčíne. Od roku 1993 bol šesť 

rokov farským administrátorom vo farnosti Nitra – Klokočina. 

Od roku 1999 bol spirituálom v Kňazskom seminári sv. Go-

razda v Nitre.  

Posledným generálnym vikárom v Nitrianskej diecéze bol 

od roku 2003 do 15. decembra 2012 Mons. Marián Chova-

nec, ktorý bol týmto dňom vymenovaný za biskupa Bansko-

bystrickej diecézy za zomrelého biskupa Mons. Baláža. 

Farské listy č. 1/2013 

pomocná evidencia 7/1/2013 

 

Benedikt 16. dňa  28. februára 2013 vstal skoro ráno, tak 

ako bolo uňho zvykom, o 7,00 h už mal omšu vo svojej súk-

romnej kaplnke spolu so svojím osobný 

sekretárom. O 11,00 h  sa naposledy 

stretol s kardinálmi a vyzval ich, aby 

pracovali „ako jeden orchester“. Svoj-

mu nástupcovi v úrade Benedikt 16. 

sľúbil „bezpodmienečnú úctu a posluš-

nosť“, nech už ho nahradí ktokoľvek, 

čím naznačil, že nebude tieňovým 

pápežom, ktorý by zasahoval do 

cirkevných záležitostí. 

O 17,00 h odletel Benedikt 16. 

vrtuľníkom do letného pápežského 

sídla v Castel Gandolfo pri Ríme, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11454463&ids=5
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kde bude najbližšie dva mesiace. Pred odletom ešte urobil po-

sledné verejné gesto ako pápež, keď  z balkóna sídla požehnal 

ľuďom. „Už nie som pápež, som pútnik, ktorý začína poslednú 

časť svojej púte na Zemi“, povedal Benedikt 16. po taliansky. 

Benedikt 16. o 20,00 h dňa 28. februára 2013 prestal fungo-

vať ako pápež rímsko-katolíckej cirkvi a stal sa emeritným 

pápežom.  

O budúcnosti katolíckej cirkvi rozhodne 115 voliteľov v 

konkláve. Väčšina z nich už do Ríma dorazila. A tí zvyšní 

kardináli, po odstúpení pápeža Benedikta 16. najvyššie posta-

vení cirkevní hodnostári tak urobia, čo najskôr. Do Vatikánu 

ich zvolávajú nielen preto, aby sa pripravili na voľbu nového 

pápeža, ale v období medzi dvomi pontifikmi musia riadiť nie-

len Vatikán, ale aj celú cirkev.  

Do Talianska by tak mali doraziť všetci, teda aj tí, ktorí sú 

už príliš starí na voľbu novej hlavy katolíckej cirkvi, ak im 

zdravie dovolí cestovať. Vopred bolo známe, že neprídu  

 Keith O'Brien - škótsky kardinál, ktorý sa pre škandál s 

nevhodným správaním v osemdesiatych rokoch rozhodol 

nevoliť pápeža; 

 Julius Darmaatmadja - indonézsky kardinál, ktorý neprí-

de zo zdravotných dôvodov; 

Na poslednom stretnutí s kardinálmi povedal už emeritný 

pápež Benedikt 16., že „hovorím vám, že vo svojich modlit-

bách budem s vami.“ A potom si každého, jedného po druhom 

zavolal k sebe, stisol im ruky a vypočul si niekoľko viet. Nie-

ktorí kardináli pred odstupujúcim pápežom kľačali. „Medzi 

vami je budúci pápež,“ dodal Benedikt 16. O 20,00 h  prestal 

byť Joseph Ratzinger pápežom a v cirkvi nastal stav sede va-

cante, teda obdobie bez neobsadeného svätopeterského stolca. 

A zostane tak, až kým kardináli nezvolajú konkláve a volitelia 

si z nich nezvolia nového Svätého Otca. 

http://www.sme.sk/c/6718640/ako-preziva-papez-posledny-den.html
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Každý kardinál zrejme vstupuje do konkláve s istou pred-

stavou, koho či aspoň aký typ bude voliť. Na zvolenie nového 

pápeža treba 77 hlasov, teda aj dosiahnutie kompromisu.“ 

Už zhruba šesť stoviek rokov sa nestalo, že by nejaký pá-

pež dobrovoľne odstúpil. Historici však zdôrazňujú, že situá-

cia, keď napokon nový a emeritný pápež budú žiť neďaleko 

seba, v dvetisícročných dejinách cirkvi azda ešte nenastala. 

Kardináli sa pred konkláve budú každý deň stretávať a 

zrejme aj hovoriť o Benediktovom nástupcovi. Trojica autorov 

tajnej správy o vyšetrovaní kauzy VatiLeaks vrátane sloven-

ského kardinála Jozefa Tomka dokonca môže odpovedať na 

otázky kardinálov o svojich zisteniach. 

Predpokladá sa, že konkláve môže trvať dlhšie, ako pár dní. 

Benedikta zvolili na druhý deň konkláve. Nepredpokladá sa 

rýchla voľba nového pápeža. 

Emeritný Svätý Otec Benedikt 16. by už nemal mať žiadne 

administratívne po-

vinnosti. Nemal by 

zasahovať do prie-

behu konkláve či 

radiť kardinálom 

pri voľbe jeho ná-

stupcu. Nemal by 

ani nijako komen-

tovať jeho kroky. 

Po rezignácii pápe-

ža bude mať hlavné 

slovo kardinál Tarcisio Bertone. Odchádzajúci pápež mu 

odovzdal prsteň a bude mať symbolicky i hlavné slovo v kolé-

giu kardinálov, ktoré bude viesť Vatikán do zvolenia nového 

pápeža. Nového pápeža po voľbe odprevadí do pápežských 

apartmánov, ktoré budú dovtedy zapečatené. V čase bez pápe-

ža bude mať hlavné slovo vo Vatikáne 78-ročný kardinál Tar-
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cisio Bertone. Ten v momente rezignácie Benedikta 16. prišiel 

o funkciu štátneho sekretára a zostáva kardinálom kamerlen-

gom (komorníkom), ktorým bol Tarcisio Bertone od apríla 

2007, keď ho vymenoval Benedikt 16. Patril medzi jeho naj-

bližších spolupracovníkov a to ešte v časoch, keď Joseph Rat-

zinger viedol „Kongregáciu pre náuku viery“. 

Kardinál Tarcisio Bertone má menej povinností než v prí-

pade smrti pápeža, pretože vtedy overuje jeho smrť a pripravu-

je pohreb. Po rezignácii pápeža je to iné. Najprv musí strie-

borným kladivom zničiť pápežský prsteň, ktorý je najdôleži-

tejším symbolom pápežskej autority. Zapečatí tiež pracovňu a 

privátny byt pápeža v Apoštolskom paláci. Dokumenty sú ulo-

žené v tajnom vatikánskom archíve, Benedikt 16. si mohol 

odniesť len osobnú korešpondenciu. Kardinál Tarcisio Berto-

ne, tak ako Kolégium kardinálov nemôže rozhodovať o dôleži-

tých veciach. Stará sa o bežný chod Svätej stolice a Apoštol-

ského paláca. Jeho kľúčovou úlohou je pripraviť konkláve, 

aby sa nenarušila voľba pápeža v Sixtínskej kaplnke. 78 ročný  

kardinál Tarcisio Bertone bude tiež voliť pápeža a môže sa 

ním aj stať. V histórii bol už dvakrát zvolený za pápeža ka-

merlengo. Podľa odborníkov je na túto funkciu pristarý. 

V Nemecku, hlavne však v Bavorsku, ktoré je rodiskom 

odstupujúceho pápeža, sa v okamihu, keď Benediktova rezig-

nácia nadobudla platnosť, sa rozozvučali kostolné zvony a ko-

nali ďakovné pobožnosti. Ústredná ďakovná omša sa uskutoč-

nila v Katedrále sv. Hedvigy v Berlíne, na ktorej sa zúčastnila  

aj kancelárka Angela Merkelová. 

www.sme.sk 28. 2. 2013  

pomocná evidencia 101/1/2013  

 

Celý svet s napätím očakával výsledok konkláve pri voľbe 

nového pápeža, ktorá sa začala poobedňajším stretnutím kar-

dinálov dňa 12. marca 2013. Keďže vo večerných hodinách 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11453524&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11453525&ids=5
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čierny dym z komína Sixtínskej kaplnky oznámil svetu, že 

kardináli sa nezhodli na novom pápežovi, tak konkláva pokra-

čovala dňa 13. marca 2013 dopoludňajším hlasovaním kardi-

nálov, ale výsledok bol podobný ako z večera predchádzajú-

ceho dňa. Až hlasovanie kardinálov poobedňajších hodinách 

prinieslo dňa 13. marca 2013 priaznivý výsledok hlasovania, 

keď nad Sixtínskou kaplnkou sa objavil biely dym, ktorý vy-

volal u všetkých ľudí zhromaždených na Svätopeterskom ná-

mestí neopísateľnú vlnu nadšenia. Stále však nebolo známe 

meno nového pápeža. Od tejto chvíle sa zapĺňalo do posled-

ných miest Svätopeterské námestie, aby sa dozvedelo, kto sa 

stal novým pápežom. No keď na námestie prišla pápežská 

garda, talianski karabinieri, talianski námorníci za sprievodu 

muziky talianskych karabinierov a pápežskej gardy bola atmo-

sféra vybičovaná do posledných nitiek.  Oči všetkých prítom-

ných neustále sledovalo balkón na Bazilike sv. Petra, 

z ktorého celý svet mal spoznať nového zvoleného pápeža.  

Ten čas medzi zvolením nového pápeža a jeho prvým ve-

rejným vystúpením sa musel nový pápež vykonať viacero  

úkonov. Najprv si musel vybrať meno a potom k nemu pristú-

pili kardináli, aby mu vzdali poctu a vyjadrili svoju posluš-

nosť. Nový pápež sa musel obliecť do pápežského rúcha.  

Pápežský krajčír síce vopred pripravil rúcha rôznych veľkostí, 

ale aj tak bolo treba urobiť menšie úpravy 

No a konečne prišiel čas 20:12 h, keď sa za balkónom za-

svietilo svetlo, odhrnuli sa záclony a na balkón vystúpil fran-

cúzsky kardinál Jean-Louis Tauran s tradičnou latinskou 

formulou: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus pa-

pam“ (Oznamujem vám veľkú radosť: Máme pápeža). Novým 

pápežom sa stal kardinál Jorge Mario Bergoglio z Argentíny. 

Prijal meno František. Potom pápež František povedal nie-

koľko slov a udelil tradičné požehnanie „Urbi et Orbi“ - „Mes-

tu Rímu a svetu“ 
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Išlo o prvého mimoeurópskeho pápeža po viac ako tisícročí 

a vôbec prvého pápeža z amerického kontinentu.  

pomocná evidencia 162/1/2013 

 

Dňa 29. apríla 2013 sa uskutočnila na Veľký piatok „Krí-

žová cesta“ mestom Trenčín, ktorú absolvovali veriaci so svo-

jimi kňazmi od kostola Notre Dame na nádvorie Trenčianske-

ho hradu. Napriek studenému a nevľúdnemu počasiu sa na po-

čudovanie zišlo v peknom počte. Porovnajúc s uplynulým ro-

kom, kedy panovalo krásne jarné počasie bolo až neskutočné, 

že prišlo také  isté množstvo veriacich, ak nie aj viac. Hoci ne-

svietilo teplé slniečko, predsa tí ktorí sa krížovej cesty zúčast-

nili zažívali vo svojej duši hlboké city vďačnosti Pánovi, že za 

nich toľko trpel a pre nich zomrel na kríži. 

Pobožnosť krížovej cesty sa začala za súmraku okolo 7,00 

h po skončení bohoslužieb v kostole Notre Dame. Preto aj 

sviece v rukách veriacich boli zapálené od samého začiatku. 

K hlbšiemu prežívaniu jednotlivých zamyslení na zastave-

niach prispelo aj to, že v dôsledku chladného počasia nebol ta-

ký ruch v centrálnej mestskej zóne a ľudia nesedeli na terasách 

reštaurácií. Mesto bolo ľudoprázdne. Keď aj sa stretli hlúčky 

mladých s veriacimi, nenarúšali ich modlitby. Pobožnosť krí-

žovej cesty mala niekoľko zaujímavostí, keď na Mierovom 

námestí veriaci vstúpili z času na čas do kaluže s vodou, tak 

cestou na hrad mali čo robiť, aby sa nešmykli na ľade. Našťas-

tie sa nikomu žiadna újma na zdraví nestala. Záverečnou mod-

litbou sa potom pobožnosť krížovej cesty skončila. 

Farské listy č. 4/2013 

pomocná evidencia 159/1/2013 

 

Zborovou skladbou „Staroslovensky Otčenáš“ Nikolaja 

Rimskeho Korsakova, v podaní Trenčianskeho speváckeho 

zboru za dirigovania zbormajstra PaedDr. Jozefa Vakoša, bol 
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18. apríla 2013 slávnostnou ouvertúrou seminára k 1.150. vý-

ročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko v Kongreso-

vej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Záštitu nad podujatím prevzal 

predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH, ktorý v uvítacom 

príhovore vyslovil želanie, aby 

seminár bol dôstojnou spomien-

kou na vierozvestcov Cyrila a Me-

toda, aby účastníci odchádzali z 

neho obohatení o nové poznatky 

a prebiehal v slávnostnej nálade, 

akú navodil v úvode Trenčiansky zbor. 

Druhým garantom podujatia bol Nitriansky diecézny bis-

kup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, 

PhD., ktorý je profesorom cirkevných de-

jín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulte Univerzity Komen-

ského v Bratislave, pripomenul historické 

súvislosti a význam misie solúnskych bra-

tov z hľadiska kristianizácie Slovenska. 

O historických pamiatkach a výtvarnom zobrazení sv. Cyri-

la a Metoda na hornej Nitre hovorila pracovníčka Krajského 

pamiatkového úradu Barbora Matáková. Hlaholiku ako pís-

mo i ako ikonu slova predstavila historička a novinárka Elena 

Šubjaková. „Proglas“ ako veľbáseň považovanú za jednu z 

najkrajších a najdokonalejších básní svetovej literatúry, po-

drobnejšie rozobral Marián Grupač zo Slovenského literár-

neho ústavu Matice slovenskej a literárne diela súvisiace so 

životom a dielom Cyrila a Metoda v kontexte slovenskej ume-

leckej literatúry až po súčasnosť podal tajomník Matice slo-

venskej, spisovateľ a literárny historik Peter Cabadaj. 

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák 
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Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie do života príležitostnej 

medaily sv. Cyrila, Metoda a Gorazda z dielne trenčianskej 

pobočky Slovenskej numizmatickej spoloč-

nosti. Autorom výtvarného návrhu bol plk. 

v.v. Ing. Ján Dibala a autorom umeleckého 

spracovania je Štefan Novotný z Kremnice. 

Atmosféru seminára umocnila výstava diel 

zo sympózia „Misia – výtvarná pocta sv. 

Cyrilovi a Metodovi“, ktorý realizovalo Trenčianske osveto-

vé stredisko. 

www.tsk.sk 19. apríla 2013 

pomocná evidencia 187/1/2013 

 

V dňoch 16. - 17. mája 2013 sa v Trenčíne, na pôde Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, po prvýkrát uskutoč-

nilo pravidelné in-

formačné stretnutie a 

rokovanie vysoko-

školských kaplánov 

Slovenska, správcov 

univerzitných pasto-

račných centier pô-

sobiacich pri všet-

kých vysokých ško-

lách a univerzitách na Slovensku pod patronátom Žilinského 

diecézneho biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.  

V prvý deň stretnutia 17. mája 2013  priví-

tal a pozdravil takmer dve desiatky duchov-

ných, pod vedením predsedu Rady Konferen-

cie biskupov Slovenska pre pastoráciu mláde-

že a univerzít,  Žilinského diecézneho biskupa 

biskupa  Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, 

PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
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doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Rektor vo svojom príhovore 

vyzdvihol a ocenil duchovný  rozmer  symbiózy pastoračného 

centra,  pedagógov a študentov univerzity, ktoré má svoje 

miesto aj v prostredí európskeho vysokoškolského vzdeláva-

nia. Zhodnotil dobrú vzájomnú spoluprácu s  univerzitným 

kaplánom Mgr. Jurajom  Sedláčkom po svojom nástupe do 

funkcie zastupujúceho 

rektora. Trenčianska 

univerzita A. Dubčeka 

prechádza v súčasnom 

období živým turbu-

lentným obdobím. Je 

snahou vedenia univer-

zity, aby sa táto univer-

zita stala silnou, kon-

kurencie schopnou, aby bola schopná vypĺňať potreby trhu 

práce minimálne v podmienkach Trenčianskeho kraja. Prisľú-

bil, že jeho snahou v budúcnosti bude pokračovať v dobrej 

spolupráci s pastoračným centrom, hlavne vytvárať lepšie 

priestorové podmienky, aby študenti v oveľa väčšom počte 

navštevovali univerzitné pastoračné centrum a mohli tak napĺ-

ňať okrem jeho duchovného poslania mohli rozvíjať aj kultúr-

nospoločenskú časť študentského života.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 296/1/2013 

 

Pri príležitosti Roku viery vyhláseného Svätým Otcom 

Benediktom 16. apoštolským listom „Porta fidei“ z 11. októb-

ra 2011 a spomienky na 1150. výročie príchodu solúnskych 

bratov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu putovali re-

likvie sv. Cyrila tri roky po slovenských obciach a mestách až 

zavítali dňa 5. júna 2013 do Trenčianskeho dekanátu za prí-

tomnosti Jeho excelencie Nitrianskeho diecézneho biskupa 
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Mons. ThDr. Viliam Ju-

dáka, kňazov, reholníčiek 

a početného zástupu veria-

cich farnosti.  

Relikvie sv. Cyrila boli 

v tento deň vystavené pri 

Mórovom stĺpe, odkiaľ ich 

procesia veriacich preniesla 

do Farského kostola Naro-

denia Panny Márie a boli vystavené k ucteniu. Slávnosť po-

kračovala svätou omšou, celebrovanú Nitrianskym diecéznym 

biskupom Mons. Viliamom Judákom, ktorého privítal dekan 

Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík a pozdravil privítal 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Na druhý 

deň 6. júna 2013 boli relikvie sv. Cyrila vystavené k ucteniu 

v kostole Notre Dame, v kostole sv. Františka Xaverského 

a sv. Stanislava v Opa-

tovej n/V.  Putovanie re-

likvie sv. Cyrila sa stalo 

pre všetkých Slovákov, 

teda aj Trenčanov veľ-

kou duchovnou hodno-

tou, ktoré nás nabádajú, 

aby sme sa aj my obno-

vili a posilnili vo viere v 

Božiu prítomnosť v našom osobnom živote. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 318/1/2013 

 

Starobylú Skalku pri Trenčíne v týždni od 17. do 23. júna 

2013 opäť obliehali múzy. Počas medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia „Ora Et Ars“ umelcov v teréne inšpiro-

val najmä duch najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. 
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Diela vytvorené v týchto dňoch priamo v areáli Malej a Veľ-

kej Skalky budú sprístupnené o mesiac na vernisáži pred tra-

dičnou celoslovenskou púťou. Stretnutie výtvarníkov a literá-

tov, ktorých spája tvorba v rôznych zákutiach benediktínskeho 

kláštora, získava čoraz väčší kredit. Štatistika hovorí, že uply-

nulých piatich ročníkov sympózia sa zúčastnilo päťdesiat au-

torov zo siedmich štátov. 

Tento rok rozvíjalo odkaz pustovníkov sv. Andreja -

Svorada a Beňadika sedemnásť umelcov. Ako vysvetlil koor-

dinátor výtvarnej sekcie Ing. Jozef Vydrnák, priorita prítom-

nosti umelcov sa kladie na autorov z krajín V4 a podporu 

účastníkov z partnerských miest mesta Trenčína. Medzi po-

zvanými nechýbala 

aj španielska ma-

liarka María Jesús 

Rivero.  

Slávnostnému otvo-

reniu „Ora et Ars“ 

predchádzalo prija-

tie u 

primáto-

ra Mesta Trenčín Mgr. Richarda Ryb- Ryb-

níčka, ktoré bolo hlavným organizáto- rom po-

dujatia. „Pre Trenčanov je Skalka duchovným miestom, ktoré 

aj cez diela účastníkov sympózia vplýva na náš život. Som 

pres-vedčený, že diela, ktoré na tomto mieste vzniknú, budú 

ďalším obohatením kultúry a histórie nielen Trenčína, ale aj 

umenia ako takého,“ povedal primátor mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček. 

Slovenskú výtvarnú školu reprezentovalo sedem maliarov. 

Niektorí z nich sa do zrekonštruovaného opátstva pravidelne 

vracajú. „Ako fanúšik histórie som sa so Skalkou prvýkrát 

stretol ešte na strednej škole cez Maurovu legendu v Kroni-

Mgr. R. Rybníček 
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kách stredovekého Uhorska. Odvtedy ma lokalita fascinovala, 

len som nevedel, kde presne je. Skalka je úžasné miesto, na-

príklad už len na krajinárske sympózium, má však pridanú 

hodnotu v podobe príbehov, ktoré sa tu v minulosti odohrali. 

Po vlaňajšku som znovu vsadil na námet zo spomenutej le-

gendy. Konkrétne ide o triptych s pustovníckym motívom, kde 

centrálny výjav predstavuje večne pracujúci mních, ktorý od-

padol pri rúbaní dreva,“ poznamenal Vladimír Zábel zo Žili-

ny. Doplnil, že všetko na plátne zobrazil olejom, pričom kom-

pozícia zodpovedá barokovej výstavbe obrazu na červenohne-

dom podklade. V roku 2013 bola do štruktúry sympózia pre-

miérovo zaradená hudobno-výtvarná sekcia. Po niekoľkoroč-

nej odmlke sa v pozícii 

jej garanta na Skalke 

opätovne objavil bás-

nik, prozaik, dramatik, 

scenárista a textár Da-

niel Hevier. Čo tvorilo 

prienik umelcovho ta-

lentu a neopakovateľnej 

atmosféry v srdci sak-

rálnej architektúry? „Vidím, že sa tu veľa zmenilo, pribudlo 

množstvo nových vecí a stále sa na niečom pracuje. Mám z 

toho radosť. S priateľom pátrom Vlastimilom Dufkom sme 

zložili duchovné piesne, ktoré budú využité pri rôznych príle-

žitostiach, resp. bohoslužbách,“ priblížil Daniel Hevier. 

Vizuálno-grafický efekt diania na sympóziu každoročne 

prináša katalóg s kultúrno-historickou prílohou „Okno“. Prílo-

ha zachytáva príspevky z vedeckej konferencie, ktorá v ostat-

ných troch ročníkoch sprevádzala program „Ora Et Ars“. Ak-

tuálnemu výročiu príchodu Cyrila a Metoda organizátori ve-

novali minuloročný seminár.  Tento rok si ho pripomenuli v 

grafickom zobrazení. „Cieľom prílohy „Okno“ je otvárať dis-
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kusiu na dejinné súvislosti Skalky. Tento ročník sa tematicky 

venovalo historickým kláštorom. Pozornosť bola zameraná na 

spôsoby záchrany, obnovy a využitie kláštorných objektov, 

ktoré už boli odsúdené na zánik. Pred ich záchranou bola sna-

ha zachytiť aktivity dobrovoľníkov od 19. storočia po súčas-

nosť, ktoré zachránili areál kláštora na 

Skalke od fyzického zničenia a doslovne 

ho vykopali a vyslobodili. Zároveň bola 

snaha ukázať, ako sa zachránili iné klášto-

ry na Slovensku i v zahraničí. Obsah do-

plnili príbehy zabudnutých kláštorov 

a stopy po benediktínoch, ktorí v Tren-

čianskom kraji nepôsobili iba na Skalke,“ dodal zostavovateľ 

kultúrno-historickej prílohy Mgr. Igor Zmeták. 

www.sme.sk 29.06.2013 

pomocná evidencia 417/1/2013 

 

V dňoch 4. a 5. júla 2013 sa uskutočnil 13. ročník cyklis-

tickej „Cyrilometódskej púte mladých a duchom mla-

dých“, ktorá mala svoj cieľ v Nitre. Pelotón začal svoju púť 

z Nemšovej o 07,00 h a odtiaľ cez Novú Dubnicu – Trenčín – 

Svinnú – Bánovce nad Bebravou – Rybany – Žabokreky nad 

Nitrou do Nadlic. V Nadliciach sa k ním pripojil peletón z 

Prievidze – Novák – Partizánskeho  a potom putovali spoločne 

do cieľa 13. cyklistickej „Cyrilometodskej púte“ v Nitre. Obe 

peletóny monitorovala svojou asistenciou dopravná polícia.  

Návrat cyklistov sa uskutočnil v piatok 5. júla 2013 po tej 

istej trase z odchodom z Nitry o cca 13:30 h. 

www.sme.sk 03.07.2013  

pomocná evidencia 429/1/2013 

 

Z rozhodnutia Nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Vi-

liama Judáka dňom 30. júna 2013 ukončil svoju pastoračnú 

Mgr. Igor Zmeták 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11959506&ids=6
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činnosť v trenčianskom dekanáte kaplán Mgr. Jozef Blahovec 

a súčasne bol preložený na faru za kaplána do obce Jacovce 

v okrese Topolčany.  

Z rozhodnutia Nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Vi-

liama Judáka dňom 1. júla 2013 bol ustanovený za kaplána 

v Trenčíne novokňaz Lukáš Kutiš. 

Z rozhodnutia Nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Vi-

liama Judáka dňom 1. júla 2013 nastúpil v Trenčianskej far-

nosti na dvojmesačnú diakonskú prax Martin Mičovský. 

Farské listy č.7/2013 

pomocná evidencia 432/1/2013 

 

V Gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne 

sa dňa 6. júla 2013 uskutočnil farský odpust a požehnanie po-

zemku, kde bude stáť nový gréckokatolícky chrám. 

Na slávnosti sa v sprievode bratislavského eparchu Mons. 

Petra Rusnáka zúčastnil aj biskup Dimitrios Salachas z 

Grécka, ktorý bol v 

dňoch 5. až 7. júla 

2013 hosťom Brati-

slavskej gréckoka-

tolíckej eparchie. 

Dimitrios Salachas, 

apoštolský exarcha 

pre katolíkov by-

zantského obradu v 

Grécku, pricestoval 

na Slovensko pri príležitosti vyvrcholenia osláv 1150. výročia 

príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a v piatok sa zú-

častnil na cyrilometodskej Národnej púti v Nitre. 

V Kaplnke sv. Anny v Trenčíne sa dňa 6. júla 2013 dopo-

ludnia sa konala archijerejská sv. liturgia, ktorej predsedal bra-

tislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Nasledoval sprievod 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11969745&ids=6
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okolo kaplnky s čítaním evanjelií. Potom sa účastníci presunu-

li v sprievode k pozemku, na ktorom sa bude stavať budúci 

nový gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, pastoračné 

centrum a faru. Pozemok požehnal vladyka Mons. Peter Rus-

nák. 

V súvislosti s 

pripravovanou vý-

stavbou nového 

chrámu v Trenčíne 

farnosť zmenila so 

súhlasom eparchu 

Mons. Petra Rusná-

ka svoje patrocí-

nium, ktorý bol za-

svätený svätým Cy-

rilovi a Metodovi. Stalo sa tak práve v terajšom Jubilejnom 

roku slovanských vierozvestcov, keď si pripomíname 1150. 

výročie ich príchodu na naše územie. 

Informoval o tom hovorca Bratislavskej gréckokatolíckej 

eparchie Stanislav Gábor. 

www.sme.sk 06.07.2013  

pomocná evidencia 439/1/2013 

 

Pustošenie a degradáciu Skalky pri Trenčíne donedávna 

spomaľovalo len torzo nadšencov. V súčasnej dobe sa stalo 

dejiskom najstaršej legendy Uhorského kráľovstva opäť pý-

chou stredného Považia.  

Obnova pamiatky vyniesla do popredia domácich dobro-

voľníkov. Jedným z nich bol i Juraj Dúžek zo Skaly, ktorý v 

bývalom kláštore zistil, čo je skutočná radosť.   

Vo svojich spomienkach uvádza, že ako chlapec chodil na 

Skalku miništrovať počas májových omší. Pravdupovediac, 

voľný čas mi zaberal šport a popri pracovných povinnostiach 
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som na Skalku roky zabúdal. Hoci ako šofér som okolo denne 

prechádzal, zašiel som tam maximálne počas púte.  

Na otázku v akom stave bol vtedy areál kláštora povedal, 

že si pamätá na krásny oltár, organ a sochy. Po druhej svetovej 

vojne bola opravená Malá Skalka a Veľkú Skalku občas upra-

vili len najväčší zanietenci. Staral sa o ňu napríklad hájnik Že-

ravík z Hornej Súče. V päťdesiatych rokoch minulého storočia 

býval v horárni, ktorá stála pri ceste. Na mieste dnešného kríža 

vysadil aj dva smreky.  

S obnovou spustnutého pútnického miesta sa začal zaobe-

rať v období, keď bola naša farnosť vyše štyroch rokov bez 

kňaza a do Skalky chodil administrovať páter Prokop, verbista 

z Kostolnej. Bol to veľký záchranca Skalky, práve on mal za-

čiatkom deväťdesiatych rokov veľkú 

zásluhu na vzniku obnovovacieho pro-

cesu. Za jeho éry sa v spolupráci s pa-

miatkarmi a firmou z Frýdku-Místku 

opravila benediktínska časť. Od stre-

chy, cez okná, zakonzervovali sa múry 

až po vymaľovanie. Avšak najväčší 

zlom nastal po príchode súčasného 

nášho farára Strapka, ktorý nabudil a 

oslovil veriacich.  

V tom období už na Skalke pôsobila 

partia MUDr. Ivana Horvátha. Keď-

že mal v Poľnohospodárskom družstve Vlára v Nemšovej, kde 

pracoval mal k dispozícii ochotných spolupracovníkov, stroje 

a techniku. Kláštor na Skalke bol miestom, kde sa občania 

zvykli vyvážať domáci odpad a prístup bol zarastený žihľa-

vou, na chodníku ležali popadané stromy. Podarilo sa zorgani-

zovať skupinu žien zo Skalky nad Váhom, z ktorých niektoré 

už dnes majú úctyhodných sedemdesiat až osemdesiat rokov, 

ktoré v začiatkoch vykonávali na úpravách Malej i Veľkej 
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Skalky najťažšiu manuálnu robotu. Parkovisko bolo taktiež v 

hroznom stave a pre jeho zriadenie bolo nutné vyrezať dvad-

saťpäť stromov. Postupne bolo upravené nádvorie. Navalenú 

sutinu sme odobrali od múrov, veľké kamene vyviezli a zvy-

šok zeminy sme rozhrnuli.  

Na pomoc som si zavolal kolegov z roboty. Časom sa nám 

podarilo získať na svoju stranu brigádnikov, ktorí sa na Skalke 

skutočne narobili. Nedokážem ich všetkých vymenovať, ale 

chcem im poďakovať za ochotu. Treba si vážiť každého, kto z 

voľného času obetoval deň či dva. Napríklad 17. novembra na 

Skalke tradične sa organizuje akcia, počas ktorej pred zimou 

očistený terén a pohrabe sa lístie. Už asi štrnásť rokov sa 

schádzajú pracovníci Poľnohospodárskeho družstva Vlára, že-

ny aj muži z Horného Srnia, Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového, 

Závady či Skalky nad Váhom a pán farár navarí guláš a bri-

gádnikov pohostí.  

V areáli kláštora je celoročná robota. Okrem rutinnej údrž-

by sa vždy niečo nepredvídané pritrafí. Napríklad, keď niečo 

strhne voda alebo treba opraviť vypadnuté kusy múru. V zime 

zase treba odhádzať sneh od stien v kláštore, aby nenamŕzali.  

     Stále treba mať na mysli komplexnú bezpečnosť o náv-

števníkov, predovšetkým zabezpečiť vchod do jaskyne a chod-

ník do Kaplnky umučenia Pána. Za ostatné roky sa tam vy-

zbieralo množstvo spadnutých kameňov, bolo treba urobiť sie-

ťové zábrany, kým je čas, pretože jeden smrteľný úraz spôso-

bený uvoľnením kameňa sa v areáli Skalky už v minulosti stal.  

Raz sa ma jeden český turista spýtal, že kedy sme to posta-

vili, veď toľké roky jazdil okolo a ničoho si nevšimol. Robota 

je jedna vec, ale výsledok si treba vedieť vychutnať. Skalka 

získala dôstojné miesto aj po duchovnej stránke. Rehoľa be-

nediktínov mala svoje kláštory vždy upravené. Záhony kvetov, 

živé ploty, liečivé rastliny a celková atmosféra akoby pripo-

mínali prípravu na život tam hore. Preto ma teší množstvo 
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návštevníkov. Pravidelne na Veľkú Skalku chodia autobusy 

plné mladých ľudí a pútnikov z celého Slovenska. Skalka je 

sanatórium pre naše duše. Ponúka pestrý sprievodný program 

od jari do jesene. Keď som kedysi súperovmu brankárovi stre-

lil tri góly, bol som celý bez seba, ale až na Skalke som zistil, 

čo je skutočná radosť. Posun badám aj vďaka sympóziu Ora et 

Ars. Som rád, že organizátori a umelci lokalitu takouto formou 

oživili a môžeme sa ňou chváliť doma i vo svete. 

www.sme.sk 02.08.2013  

pomocná evidencia 541/1/2013 

 
V nedeľu dňa 8. septembra 2013 sa vo večerných hodinách 

sa uskutočnil na nádvorí Trenčianskeho hradu benefičný 

„Mariánsky koncert“. Dobrovoľné vstupné bolo venované 

ďalšiemu rozvoju najstaršieho pútnického miesta na Sloven-

sku na Skalke.   

Skalka pri Trenčíne sa stáva cieľom ciest čoraz širšieho 

množstva ľudí nielen zo Slovenska. Vyhľadávajú ju veriaci, 

umelci i zvedaví návštevníci a všetci chcú zažiť jej neopísa-

teľné čaro. Neinvestičný fond Beňadik sa už niekoľko rokov 

snaží podporovať rozvoj pútnického miesta. Jednou z foriem 

sú benefičné Mariánske koncerty, ktoré organizuje v spolu-

práci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Tren-

čín. Prvé dva ročníky Mariánskych koncertov sa konali v sep-

tembri 2011 a 2012 na Mierovom námestí v Trenčíne. Tento 

rok na Mariánskom koncerte učinkovali „The Gospel Fami-

ly“ s herečkou Idou Rapaičovou za moderovania Zuzany 

Laurinčíkovej. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 625/1/2013 

 

Výstavbu gréckokatolíckeho kostola, ktorá sa mala začať v 

tomto roku 2013, brzdia len rokovania so susedným vlastní-
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kom pozemku. Podľa stavebného úradu v Trenčíne plní gréc-

kokatolícka cirkev lehoty na začatie stavby v predstihu. 

Práce na novom chráme gréckokatolíckej cirkvi v blízkosti 

Gymnázia Ľudovíta Štúra chcela cirkev začať už v mesiaci ok-

tóber tohto roka. Keďže podľa predstaviteľov cirkvi bude sta-

vebné povolenie musieť prejsť verejnou vyhláškou, proces po-

trvá pravdepodobne dlhšie. Rokujú totiž so susedným vlastní-

kom pozemku. 

„Ak by sme sta-

vebné povolenie 

získali do budúce-

ho mesiaca, zač-

neme v októbri. 

Predpokladám 

však, že ho bude-

me mať až v de-

cembri 2013 a v 

tom prípade za-

čneme stavať až na jar,“ povedal gréckokatolícky farár v 

Trenčíne Igor Cingeľ. Podľa Igora Cingeľa „je zámerom cir-

kvi, čím skôr začať stavať a nerobiť žiadne prieťahy. Samotná 

výstavba by mala trvať podľa hlavného inžiniera projektu od 

októbra 2013 do novembra 2015. 

Rýchlosť pri vybavovaní administratívnych úkonov zo stra-

ny cirkvi potvrdil aj stavebný úrad v Trenčíne. „Lehotu 12 me-

siacov, v ktorej mala cirkev požiadať o územné rozhodnutie, 

skrátili takmer na polovicu. Projektová príprava stavby, za-

bezpečenie všetkých vyjadrení dotknutých orgánov, inžinier-

ske činnosti, ktoré predchádzajú žiadosti o územné rozhodnu-

tie – zvládli za necelých sedem mesiacov,“ povedal Mgr. Ján 

Forgáč, prednosta Stavebného úradu Trenčín. 

Ďalšia lehota, ktorú musí gréckokatolícka cirkev splniť, sa 

týka stavebného povolenia. „Do 24 mesiacov od žiadosti o 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12263111&ids=6
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územné rozhodnutie sa investor zaväzuje postupovať takým 

spôsobom, aby v období dvoch rokov získal právoplatné sta-

vebné povolenie a mohol začať stavať,“ dodal Mgr. Ján For-

gáč. Počas tejto lehoty, ktorá plynie od júla tohto roka, gréc-

kokatolícka cirkev plánuje rokovať aj s vlastníkom susedného 

pozemku Vladimírom Dobiášom. „Snažíme sa dohodnúť s 

gréckokatolíckou cirkvou a stavebné zámery v tomto priestore 

usporiadať tak, aby sme si navzájom neprekážali,“ povedal 

Vladimír Dobiaš. 

Na odkúpenie svojich pozemkov vlastník susedných po-

zemkov od cirkvi návrh nedostal. „Možno aj preto, lebo vedia, 

že by som ho nepredal nikomu a za žiadnu cenu, lebo našej 

rodine patrí už skoro sto rokov,“ dodal Vladimír Dobiaš.  

Nový chrám, ktorý by mali postaviť do novembra 2015, bude 

zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi. 

www.sme.sk 20.09.2013  

pomocná evidencia 633/1/2013  
 

Pri príležitosti 100. výročia otvorenia synagógy v Trenčíne 

sa uskutočnilo v synagóge dňa 11. októbra 2013 spomienkové 

stretnutie.  

V úvodnom príhovore vystúpila predsedníčka židovskej 

náboženskej obce v Trenčíne PhDr. Oľga Hodálová, ktorá 

uviedla, že tento objekt patrí k najkrajším a najzaujímavejším 

dielam svojho druhu na Slovensku. Stavba bola postavená 

1913 na mieste bývalej synagógy zhotovenej z dreva.  Nový 

objekt synagógy postavila za 18 mesiacov trenčianska firma 

Fuchs & Niegreis podľa projektu Richarda Scheibnera, rodáka 

z Trenčína. Objekt bol vyzdobený krásnymi byzantskými 

a maursko-orientalnými prvkami. Zrejme aj tento unikátny 

vzhľad synagógu ochránil pred zničením v časoch vojny.  

Vojna a vtedajší režim židovskú komunitu zdecimoval, keď 

počas holokaustu a v koncentračných táboroch bolo zavražde-
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ných cca 1500 Židov. Od roku 1948 začala synagógu využívať 

židovská náboženská obec, ale nie na dlho, lebo v roku 1951 

sa začal objekt využívať na sklad hotových odevov Odevných 

závodov v Trenčíne.  

Až v roku 1974, keď bol zrušený sklad odevov bol až do 

roku 1984 objekt synagógy mestom Trenčín vykonané nevý-

hnutné práce na objekte, z ktorých treba spomenúť výmenu 

zinkovej krytiny strechy za medenú, obnovenie lustra, výmenu 

drevenej podlahy za kamennú, obnovu fasády a opravu poško-

denej statiky budovy objektu.  

Po roku 1989 bol objekt synagógy vrátený v rámci reštitú-

cií do majetku Ústredného zväzu židovských náboženských 

obcí a v súčasnosti sa používa na kultúrne podujatia. Dnes má 

židovská náboženská obec v Trenčíne do 40 členov a pre jej 

náboženskú činnosť je slúži malá modlitebňa v zadnej časti 

objektu synagógy. 

S pozdravnými príhovormi vystúpil predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.  

Na záver oficiálnej časti vystúpil predseda Ústredného zvä-

zu židovských náboženských obcí Igor Rintel, ktorý ocenil vo 

svojom príhovore postoj mesta Trenčín, že kým na mnohých 

miestach boli objekty synagógy zbúrané, tak  umožnilo toto 

v rámci svojich možností zrekonštruovalo objekt synagógy 

v Trenčíne a zachovať tak klenot pre budúce generácie.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 716/1/2013, 729/1/2013  

 

Dňa 2. novembra 2013 sa uskutočnila v kaplnke na tren-

čianskom mestskom cintoríne spomienková svätá omša za 

zomrelých občanov celebrovanou farárom kostola Svätej rodi-

ny na sídlisku Juh Mons. Jozefom Varhaníkom a po nej vy-
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vrcholila modlitbou za nenarodené deti a zapálením sviečky za 

nenarodené deti. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 806/1/2013 

 

Duchovnú štatistiku Trenčianskej farnosti v roku 2013 bola 

zverejnená v januárovom čísle Farských listov“ 

- sviatok krstu: 

V roku 2013 bolo pokrstených 134 detí, z toho 74 chlapcov 

a 60 dievčat. Pre porovnanie s rokom 2012 bolo pokrste-

ných 149 detí, teda v roku 2013 bolo o 15 detí menej. 

- sviatok manželstva: 

V roku 2013 bolo uzatvorených 86 sobášov, kým v roku 

2012 boli uzatvorených 90 sobášov, teda o 4 sobáše menej. 

- sviatosť prvého svätého prijímania: 

 V roku 2013 prijalo 119 detí prvé sväté prijímanie. 

V roku 2013 sviatosť birmovania nebola v Trenčíne vyslu-

hovaná. 

- pohreby: 

Do večnosti bolo odprevadených 118 veriacich, z toho 44 

mužov a 74 žien, z ktorých bolo 42 veriacich nezaopatre-

ných a 76 zaopatrených. 

Pomocná evidencia 13/1/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


