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Duchovný a náboženský život 

Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti v roku 2013: 

- 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 nezaopatrených a 76 

zaopatrených veriacich. 

Pomocná evidencia 13./1/2013 

 

V závere roka 2013 sa skončila ďalšia fáza reštaurovania 

Farského kostola Narodenia Panny Márie. Dokončila sa štu-

ková výzdoba a niektoré práce v interiéri kostola. Pracovníci 

upravovali aj historicky vzácnu kryptu panovníkov z rodu 

Ilešháziovcov. 

„V krypte sú pochovaní aj iní významní hodnostári mesta, 

ktorí žili v Trenčíne v minulosti. Kryptu by sme chceli sprí-

stupniť v tomto roku,“ povedal správca farnosti Mgr. Milan 

Kupčík. Vybudovať by sa mal aj prístupný priechod. 

V kostole sa opravným prácam nevyhol ani vzácny organ. 

„Bol vyrobený na prelome 18. a 19. storočia a od jeho inštalo-

vania ho pravdepodobne nikto neopravoval. Som rád, že sa 
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podarila oprava a tento kráľovský nástroj môže znova hrať v 

plnej sile a hodnote,“ dodal Mgr. Milan Kupčík. 

Reštaurátorom sa podarilo úspešne dokončiť aj reštaurova-

nie štukovej výzdoby kostola. „Konkrétne sú to výzdoby v 

južnej kaplnke svätého Imricha a v severnej pohrebnej kapln-

ke Ilešháziovcov,“ povedala Mária Vdovičíková z Krajského 

pamiatkového úradu, ktorá dohliadala na jednotlivé práce 

a ďalej doplnila, že sa „zreštaurovali rôzne architektonické 

prvky pokryté štukovou hmotou s imitáciou mramorovania.“ 

Samotná práca na mramorovaní bola podľa reštaurátora 

„lebo bolo veľmi náročné prispôsobiť sa pôvodnému mramo-

rovaniu, keďže sa musí dodržať jeho pôvodná štruktúra, fa-

rebnosť a vý-

tvarný vý-

raz,“ vysvet-

lil Krajčo. 

Reštaurátor 

dokončil aj 

práce na dvo-

jici smútia-

cich anjeli-

kov nad oz-

dobnou mre-

žou Ilešhá-

ziovskej kaplnky. Práce sa týkali aj rekonštrukcie poškode-

ných častí, ako napríklad anjelikovi chýbal prst. 

Trenčianska farnosť chce obnoviť reštaurátorské práce na 

kostole aj tento rok. Podala žiadosť o dotáciu na ministerstvo 

kultúry cez grantový program „Obnovme si svoj dom“. Práce 

by mali pokračovať reštaurovaním bočného oltára „Ukrižova-

nia“ v Ilešháziovskej pohrebnej kaplnke. Toto významné ba-

rokové dielo vytvoril sochár Ľudovít Gode v rokoch 1751 – 

52. Farský kostol Narodenia Panny Márie by podporu od mi-
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nisterstva uvítal. „Verím a dúfam, že z ministerstva kultúry 

nám na tento projekt prispejú, aby sme túto výzdobu celú op-

ravili a dali ju tak do pôvodnej krásy,“ dodal Mgr. Milan  

Kupčík. 

Rekonštrukciu kostola, ktorá sa začala ešte v roku 2010, 

peňažne podporuje aj katolícka cirkev. „Z Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky bol poskytnutý grant 15-tisíc eúr na reš-

taurovanie štukovej výzdoby, ktorá stála približne 35-tisíc 

eúr,“ povedal Mgr. Milan Kupčík a zároveň dodal, že značné 

množstvo financií poskytli rôzni sponzori a veriaci. 

www.sme.sk 29.01.2014  

pomocná evidencia 77/1/2014 

Kresťanské chrámy v Trenčíne bývajú otvorené počas týž-

dňa po celý deň len veľmi zriedkavo. Správcovia kostolov sa 

boja vandalizmu a zlodejov.  

Turisti a záujemcovia o históriu počas týždňa nemajú mož-

nosť  si pre-

zrieť interiéry 

kostolov.  Do-

máci aj cudzin-

ci zo zahraničia 

si zvykli, že 

vzácnu výzdo-

bu alebo rekon-

štruované vnút-

ro kostola si 

môžu pozrieť 

počas ranných, alebo poobedných, prípadne večerných hodín, 

keď sa konajú náboženské obrady. V Trenčíne táto ponuka 

chýba. Iné je to u našich susedov v Čechách, kde v niektorých 

českých mestách možno si prezrieť kostol, možno si nafotiť 

v inte-riéri sakrálnu výzdobu za doprovodu  sprievodcov.  

evanjelický kostol 
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V evanjelickom kostole v Trenčíne sa otvára kostol počas 

týždňa len na požiadanie, keď sa organizujú zájazdy a niekto 

má záujem pozrieť si interiér kostola. Bežne kostol je zatvore-

ný pre nepríjemnosti s ľuďmi bez domova. „Oni si z našich 

pozemkov robia verejnú toaletu. Nemôžeme ten pozemok ani 

oplotiť,  pretože máme zriadené vecné bremeno v prospech 

ministerstva obrany, ktoré sa týka priestoru pri Posádkovom 

klube,“ dodal farár Mgr. Ján Bunčák.  

Farský kostol na 

Mariánskej hore je u 

ľudí obľúbený a často 

navštevovaný turista-

mi, pretože je pre nich 

zástavkou pri návšteve 

Trenčianskeho hradu a 

Breziny. Záujem oň sa 

zvýšil aj z dôvodu re-

konštrukcie vnútor-

ných priestorov. Správca fary je však pri jeho sprístupnení 

opatrný. Počas týždňa je otvorená len predsieň od 08,00 h ráno 

do 18,00 h večer. Ak sa spojí viacero záujemcov a požiadajú o 

otvorenie celého kostola, tak sa im samozrejme vyhovie. Za-

tvorenie kostola mimo bohoslužieb si vynútili viaceré krádeže 

z minulosti, povedal farár Mgr. Milan Kupčík. 

www.sme.sk 10.03.2014  

pomocná evidencia 203/1/2014 

 

V dňoch  10. – 12. februára 2014 delegácia neinvestičného 

fondu „Beňa-dik“ v zložení: Mons. Viliam Judák, Mons. 

Mgr. Milan Kupčík, Ing. Ľubomír Plško, Mons. Štefan 

Vallo, Mgr. Ing. Martin Štofko a Ing. Stanislav Bíroš na-

vštívila Rím, aby pozdravili honorárneho opáta na Skalke 

a pápežského pronotára Mons. Jozefa Kráľa, ktorý je šted-

farský kostol 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12987547&ids=6
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rým mecénom s jeden z iniciátorov oživenia Skalky. Stretnutie 

s ním sa uskutočnilo v priateľskej atmosfére v tieni svätyne 

Santa Maria Maggiore, kde je kanonikom a bolo pre celú sku-

pinu povzbudením do 

ďalšej činnosti na tomto 

najstaršom pútnickom 

mieste na Slovensku. 

Vyvrcholením ich 

pobytu v Ríme bolo 

stretnutie so Svätým 

Otcom Františkom 
najprv pri svätej omši v Dóme svätej Marty a i po nej, kde 

odovzdali dar Svätému Otcovi obraz pútnického miesta Skal-

ka. Pri rozhovore odovzdali Svätému Otcovi Františkovi po-

zdrav od jubilujúceho 90. ročného otca kardinála Jána Chry-

zostoma Korca. 

Počas pobytu v Rí-

me delegácia si pre-

zrela Baziliku sv. Pet-

ra, Svätopeterské ná-

mestie s Apoštolským 

palácom, Lateránsku 

baziliku a Baziliku 

sv. Klementa. Plní 

zážitkov a povzbude-

ním sa vrátila delegácia na Slovensko. 

Skalka – informačný bulletin n.f. Beňadik č. 6/2014 

pomocná evidencia 353/1/2014 

 

Konferencia biskupov Slovenska každoročne oceňuje ce-

nou „Fra Angelico“ za významný prínos pre rozvoj kresťan-

skej kultúry popredných slovenských umelcov. Dňa 18. febru-

ára 2014 Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii  

Nitriansky diecézny biskup Mons. V. Judák odovzdáva Svätému Otcovi Krištofovi 

dar – obraz Skalky od Jozefa Vydrnáka 
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biskupov Slovenska  pri príležitosti  sviatku blahoslaveného 

Fra Angelica, patróna umelcov, udelila dvanástim osobnos-

tiam, z toho trom in memoriam ocenenie za prínos kresťan-

ských hodnôt do umenia za rok 2013.  

Pred slávnostným udeľovaním 

ocenení celebroval ordinár 

Ozbrojených síl Slovenskej re-

publiky Mons. František Rábek 

spolu s apoštolským nunciom 

Mons. Mariom Giordanom, 

bratislavkým pomocným bisku-

pom Mons. Jozefom Haľkom, 

spišským biskupom Mons. Šte-

fanom Sečkom a ďalšími kňazmi 

v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa slávnostnú svätú omšu. Vo 

svojej homílii ordinár František Rábek povzbudil prítomných 

umelcov slovami, že pracovník kultúry ba mal byť v dnešnej 

dobe prorokom, ktorý by mal ľuďom pomáhať rozlišovať dob-

ré od zlého, ukazovať skutočnosť v pravom svetle Božej       

pravdy. 

Je potešujúce, že v kategórii 

výtvarného umenia sa stal laureá-

tom tohto ocenenia akademický 

maliar Juraj Oravec z Trenčína 

aj vďaka tvorbe, s ktorou sa môžu 

veriaci stretnúť v bezprostrednom 

okolí Trenčína. Je to predovšet-

kým vynikajúce stvárnenie novej 

„Krížovej cesty“ na Skalke či 

triptych svätcov Andreja-Svorada 

a Beňadika, Sedembolestnej Pan-

ny Márie, ktorá zdobí počas vý-

ročných pútí na Skalke liturgický 

Cena Fra Angelico udelená J. Oravcovi 

čestné uznanie „Fra Angelica“ pre Juraja Oravca 
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priestor. Vynikajúce Oravcove vitráže môžeme nájsť vo sväto-

stánku kaplnky Najsvätejšieho Srdca Jožišovho Fakultnej ne-

mocnice v Trenčíne a mnoho jeho olejových malieb s biblic-

kými motívmi je  u súkromných zberateľov. Juraj Oravec s 

Jozefom Vydrnákom sú tak povediac „dvornými“ výtvarníkmi 

spolupracujúci s neziskovým fondom Beňadik. Cirkev to nie 

sú len kňazi a biskupi, to sú všetci pokrstení veriaci, ktorí ma-

jú rôzne schopnosti a dary a týmto oceňovaním chceme po-

vzbudiť a poďakovať všetkých tých, ktorí dostali dar umenia 

a kultúrnej tvorby, ktorými napomáhajú dobru vo svojom oko-

lí, rozvíjajú a zviditeľňujú  svoju kresťanskú vieru a šíria je do 

svojho prostredia. Preto sa z ocenenia tešíme, sme na pána 

Oravca hrdí a srdečne gratulujeme, povedal vojenský ordinár 

biskup Mons. František Rábek pri odovzdaní ocenenia. 

Skalka – informačný bulletin n.f. Beňadik č. 6/2014 

pomocná evidencia 358/1/2014 

 

Vyše 500 ľudí sa v sobotu 5. apríla 2014 zúčastnilo verej-

ného zhromaždenia za život v centre Trenčianskeho kraja na 

Mierovom námestí. Prišli dať najavo postoj a presvedčenie, že 

život každého z nás je neoceniteľný, že má byť rešpektovaná 

ľudská dôstojnosť a že pomôcť žiť je správnou voľbou pre 

každého z nás – občanov 

i verejných činiteľov, ktorí sú 

zodpovední za legislatívne 

podmienky ochrany a rozvoja 

ľudského života. Marcela Do-

bešová, predsedníčka občian-

skeho združenia Fórum života, 

ktoré sériu verejných zhro-

maždení v krajských mestách 

organizuje, hovorila o dôvo-

doch tejto reťaze za život 



575 
 

a zvlášť vyzdvihla aktivity v tomto smere, ktoré sa konajú 

v trenčianskom regióne. Od začiatku 90-tych rokov sa usku-

točnili modlitbové zhromaždenia pred trenčianskou Fakultnou 

nemocnicou na zastavenie vykonávania potratov, v ktorej roky 

pracoval pro-life gynekológ Ivan Wallenfels, v súčasnosti  pô-

sobiaci  v nezisko- 

kovej organizácii Gianna v Žiline. Marcela Dobešová spome-

nula aj predmanželské prípravy vo farnostiach, prednášky na 

školách a mládežníckych stretnutiach, ktoré v Trenčíne fungu-

jú už desaťročia a prinášajú hojné ovocie. V roku 1997 vznikla 

skupinka mladých ľudí pod vedením Mareka Michalčíka, ktorí 

založili občianske združenie „Zázrak života“ a šírili tak osvetu 

o ochrane ľudského života. Po vzniku „Fórum života“ sa táto 

činnosť preniesla do aktívnej vzájomnej spolupráce, prospeš-

nej pre obe strany. Predsedníčka „Fórum života“ vyjadrila 

vďaku aj organizácii „Manželské stretnutia“, ktorá bola tento 

rok ocenená Cenou Antona Neuwirtha za ochranu života 

a ktorej kurzy doteraz navštívilo vyše 1460 párov a rodín. 

„Nech žije Trenčín, 

ktorý dýcha živo-

tom!“ – takýmto vý-

rokom Marcela Do-

bešová ukončila svoj 

príhovor. 

Účastníci verejné-

ho zhromaždenia ne-

prišli iba z Trenčína 

a okolia. Jeden z nich 

– známy pro-life ak-

tivista z Nemecka 

a organizátor pocho-

dov „Za život“ Wolf-

gang Hering so sebou priniesol kópiu obrazu Panny Márie 
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Guadalupskej, ktorá nosí pod srdcom dieťa Ježiša. Kópia bola 

v roku 1993 namaľovaná podľa originálu z prvej polovice 16. 

storočia a putovala už po piatich kontinentoch ako symbol ži-

vota a úcty k nemu.  „Na origináli zázračného obrazu, presne 

na mieste, kde býva srdce dieťaťa, je kvietok, ktorý je pre Az-

tékov symbolom plodnosti,“ vysvetľuje Vladimír Záborský, 

ktorý na pódiu predstavil kópiu obrazu,  ktorý k viere  v Je-

žiša  Krista  obrátil  milióny  pôvodných  obyvateľov  Mexika.  

MUDr. Anna Záborská, patrónka projektu „Zachráňme 

životy“ a poslankyňa Európskeho parlamentu, hovorila o tom, 

ako veľmi je v rámci činnosti tejto nadnárodnej inštitúcie po-

trebný každý hlas angažujúci sa za ochranu ľudského života 

a rodiny, aj o náročnosti boja proti snahám zaviesť  na európ-

skej pôde tzv. „nové práva“, ktoré znamenajú ohrozenie pre 

manželstvo a rodinu. 

Pomocnú ruku Fóra života tehotným ženám a matkám 

s deťmi v núdzi predstavila koordinátorka projektov konkrét-

nej pomoci Zuzana Stohlová-Kiňová. Jednou zo žien, ktoré 

v ťažkej životnej situácii 

zvažovali potrat, no na-

pokon umožnili svojmu 

dieťaťu prísť na svet, bo-

la aj mama dvojročnej 

Viktórie, ktorej príbeh 

odznel na trenčianskom 

pódiu. Vyjadrila radosť 

nad tým, že sa rozhodla 

pre život svojej dcérky 

a že jej môže dať všetku 

lásku a starostlivosť, 

ktorá jej samej ako die-

ťaťu chýbala.  
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Za trenčiansku pro-life a pro-family scénu vystúpili so sve-

dectvom Andrea a Peter Jakubcovci, ktorí v Trenčíne už dl-

hé roky organizujú manželské stretnutia. Hovorili o mlá-

dežníckych stretnutiach, z ktorých sa prirodzene vyvinula po-

treba spoločenstva aj manželských párov, ktoré v súčasnosti 

tvoria desiatky manželských dvojíc, aby sa navzájom podpo-

rovali, inšpirovali, zdieľali skúsenosti, vytvárali si program na 

voľný čas, aj aby sa stretávali pri modlitbe.  

Manželia Michaela a Peter Sedláčkovci účastníkom ve-

rejného zhromaždenia ponúkli svoje svedectvo o prijatí die-

ťatka postihnutého srdcovou chybou. Lekári im odporúčali po-

trat, no obaja sa rozhodli, že neposlúchnu a svoje tretie dieťa 

privedú na svet. Dnes má Samko sedem mesiacov, za sebou 

dve komplikované operácie a pred sebou nie veľmi priaznivú 

zdravotnú perspektívu, no všetok spoločný čas si rodina váži 

dvojnásobne a naplno prežívajú každý spoločný moment ako 

nesmierny dar. 

Slovensko za život 25.04.2014 

pomocná evidencia 350/1/2014 

 

Slávnosť posvätenia pozemku a položenia základného ka-

meňa nového gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Cyrila 

a Metoda, učiteľov Slovanov, sa uskutočnilo dňa 25. mája 

2014 v Trenčíne na 

Ulici 1. mája. 

Slávnosti pred-

sedal bratislavský 

gréckokatolícky 

eparcha, vladyka 

Mons. Peter Rus-

nák. Slávnosť sa 

začala o 10:30 h ar-

chijerejskou svätou 
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liturgiou v kaplnke sv. Anny v Trenčíne za účasti kňazov 

Trenčianskeho dekanátu pod vedením dekana Mons. Mgr. 

Milana Kupčíka, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda 

Rybníčka a cca troch stovák veriacich.  

Po ukončení svätej omše sa všetci prítomní v sprievode 

presunuli k pozemku na Ulicu 1. mája, Trenčín, na ktorom sa 

bude stavať nový chrám, pastoračné priestory a farská budova. 

Biskup Mons. Peter Rusnák po modlitbách pri základnom 

kameni pookiadzal vytýčené hranice pozemku, kde bude pos-

tavený nový chrám. Medzi tým veriaci spievali tropár svätých 

na počesť, ktorých bude chrám vybudovaný.  

Slávnosť pokračovala prednesením textu zakladajúcej listi-

ny farárom gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne Igorom Cin-

geľom, ktorí potvrdili svojimi podpismi biskup Mons. Peter 

Rusnák, farár Igor 

Cingeľ, primátor 

Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, 

dekan Mons. Mgr. 

Milan Kupčík, kňazi 

Trenčianskeho de-

kanátu, autori pro-

jektu gréckokatolíc-

keho chrámu Milan 

Červeňák, Juraj Havaj, Igor Antalík a členovia dozornej 

rady. Potvrdenú zakladajúcu listinu previazanú červenou stuž-

kou biskup Mons. Peter Rusnák vložil do kovového tubusu, 

ten následne vložil do tela základného kameňa a uzavrel ka-

mennou zátkou. Potom 15 kg základný kameň nového chrámu 

zhotoveného zo žuly s vygravírovaným textom „Základný 

kameň chrámu sv. Cyrila a Metoda -  25. 5. 2014“ položil 

na miesto označené krušpánom a vztýčil kríž s textom „INRI 

požehnanie Svätého kríža a základného kameňa 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13314691&ids=6
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– Požehnaj pane – 25.5.2014“. Slávnosť ukončil biskup 

Mons. Peter Rusnák posvätením základného kameňa a kríža.  

Na záver treba 

dodať, že nový 

chrám bude mať 

kapacitu 98 miest 

na sedenie a 42 

miest na státie. V 

Trenčíne žije asi 

600 gréckokatolí-

kov, informovala 

Bratislavská gréc-

kokatolícka epar-

chia a gréckokato-

lícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 381/1/2014 

 

Ku dňu 1. júl 2014 bol dekrétom Biskupského úradu 

v Nitre bol prelože- 

ný kaplán Pavol Berka z Trenčianskej farnosti za kaplána do 

farnosti Ludanice. 

Oznamy farnosti Trenčín 29.06.2014 

 

V dňoch 19. a 20. júla 2014 sa uskutočnila púť na Skalku. 

Púť sa začala slávnostnou vernisážou výtvarníkov a literátov 

v lokalite Veľkej Skalky dňa 19. júla 2014 „Ora Et Ars“. Za-

čiatok programu patril koncertu Trenčianskeho komorného or-

chestra, pokračoval pozdravom podpredsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jozefa Trstenského a primátora 

Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka. V ďalšej časti 

programu vyjadrili výtvarníci a literáti so svojimi dojmami, 

osadenie Svätého kríža 
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ako na nich zapôsobila atmosféra pri ich tvorbe. Slávnosť 

ukončil Trenčiansky komorný orchester.  

Vo večerných hodinách v ten istý deň sa konala krížová 

cesta a po nej sa uskutočnila grécko-katolícka liturgia celebro-

vanú farárom Igorom Cingelom, duchovným z Trenčína. 

Na druhý deň 

už ráno o 6,00 h sa 

uskutočnila  svätá 

omša celebrovaná 

miestnym farárom 

Petrom Beňom zo 

Skalky. Druhá svä-

tá omša sa usku-

točnila o 8,00 h 

v grécko-katolíc-

kej liturgii celebrovanú Vladimírom Skybom, vikárom gréc-

ko-katolíckej bratislavskej eparchie. Púť vyvrcholila slávnost-

nou svätou omšou o 11,00 h, celebrovanou, bratislavským 

pomocným biskupom prof. ThDr. Jozefom Haľkom, PhDr. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 508/1/2014 

 

V mesiaci júl 2014 bol v Trenčianskej farnosti na diakon-

skej praxi diakon Ľubomír Mihalka. 

Oznamy farnosti Trenčín 29.06.2014 

 

Dňa 5. septembra 2014 na rannej svätej omši v kostole Not-

re Dame dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík 

privítal nového kaplána vdp. Mgr. Ľubomíra Rebeka, ktorý 

rozšíril počet duchovných otcov trenčianskej farnosti na troch. 

vlastné poznámky 
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Tretiu nedeľu si katolícka cirkev už niekoľko storočí pri-

pomína misie a misijné dielo vo svete. Ten-

to rok si veriaci túto udalosť pripomenuli 

v nedeľu dňa 19. októbra 2014 na misijnom 

popoludní v kostole Notre Dame v Trenčíne 

za prítomnosti pátra mi-

sionára Jána Kušníra, 

SVD. Jeho prítomnosť 

na podujatí v typickom mexickom obleče-

ní prezradila, kde bolo jeho pôsobisko 

v pastoračnej činnosti. Príhovor misionára 

bol obohatený o zážitky a úsmevné prího-

dy z jeho pôsobenia v Mexiku. 

Po zaujímavej prednáške sa predstavili deti zo Základnej 

školy sv. Svorada a Benedikta v Trenčíne s kultúrnym prog-

ramom, v ktorom sa snažili pripomenúť a oživiť misionárske 

poslanie v duchu myšlienky, že každý kresťan by mal byť šíri-

teľom evanjelia a nádeje vo svete. Deti v krátkej scénke pri-

blížili život patrónky misií sv. Terezky z Lisieux, ktorá oslovi-

la všetkých svätých po celom svete, aby jej o krajinách, 

v ktorých pôsobia porozprávali. A tak deti priblížili prítom-

ným život v krajinách Ázie ústami Matky Terezy, život 

v Ame-rike ústami sv. Kateri Tekakwitha, život v Európe ús-

tami sv. Františka z Assisi, život v Afrike ústami sv. Jozefíny 

Bakhity a  Oceánie ústami sv. Petra Chanela. 

Farské listy č. 11/2014 

pomocná evidencia 766/1/2014, 767/1/2014 

 

Duchovná štatistika za rok 2014 

- sviatosť krstu: 

celkom bolo pokrstených 138 detí, z toho 65 chlapcov 

a 73 dievčat; 

- svatosť manželstva: 
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sobáš uzavrelo 86 párov 

- sviatosť prvého svätého prijímania: 

sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 145 detí, čo je 

o 26 detí viac ako v roku 2014; 

- sviatosť birmovania: 

birmovania sa zúčastnilo 140 osôb; 

- pohreby: 

do večnosti sme odprevadili 157 veriacich, z toho 80 mu-

žov a 77 žien; z týchto 157 veriacich bolo 70 osôb nezao-

patrených  a 87 zaopatrených; 

Farské listy 25.01.2015 

 

Dňa 26. decembra 2014 sa uskutočnilo koledovanie detí 

v Trenčianskej farnosti „Dobrá novina“ v trenčianskych ro-

dinách, na ktorej sa vyzbieralo 3.700 eúr, čo je takmer dvoj-

násobok, ako v minulom roku 2013;  

Farské listy 25.01.2015 

 

V mesiaci december 2014 uskutočnilo „Združenie Spolku  

kresťanskej  lásky 

sv. Vincenta de Paul“ finančnú zbierku pod názvom „Boj proti 

hladu“ predajom medovníkov a darmi. Pre hladujúcich 

a núdznych bolo vyzbieraných 209.214,14 eúr. 

Farské listy 25.01.2014 

 

Dňa 15. decembra 2014 ordinár Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky biskup Mons. František Rábek posvätil novú vojen-

skú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie  na Brigáde bojové-

ho zabezpečenia v priestoroch Kasární SNP v Trenčíne. Ka-

plnku dostal do duchovnej správy vojenský kaplán pplk. 

Stanislav Lipka.  

Svätú omšu za prítomnosti príslušníkov armády a zamest-

nancov kasární  s vojenským ordinárom biskupom Mons. 
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Františkom Rábekom koncelebrovali generálny vikár 

Mons. František Počúrek a vojenský dekan Juraj Sitaš. 

V homílii ordinár biskup Mons. František Rábek povedal: 

„nech táto kaplnka je 

miestom stretnutia 

tých, ktorí hľadajú 

pravdu a snažia sa 

podľa nej žiť. Tuto 

pravdou je Kristus 

sám.“ Súčasťou boho-

služby bolo požehna-

nie kaplnky a nového 

oltára.  

Na záver liturgickej 

slávnosti poďakoval správca kaplnky pplk. Stanislav Lipka 

ordinárovi, príslušníkom veliteľstva a k prítomným veriacim 

za podporu a pomoc pri zriaďovaní kaplnky potrebnú pre du-

chovnú službu v armáde. 

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska 

16.12.2014 


