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Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

Banka v pekelnom dome 

V 16. storočí sa v blízkosti Hornej mestskej brány, dnes už 

neexistujúcej, kde sa dnes nachádza budova Všeobecnej úve-

rovej banky sa nachádzal meštiansky dom. 

Podľa povesti Jozefa Braneckého v dome žila žena, ktorú 

považovali mešťania za bosorku sa obesila. Čerti, nevedno 

z akého dôvodu nechceli vziať jej dušu do pekla a namiesto 

toho začali v tomto dome po nociach mátožiť. Avšak veľmi 

hlasné a neznesiteľné zvuky spôsobili, že nikto z mešťanov 

nechcel v dome bývať. Pôvodný majiteľ bol teda nútený zba-

viť sa strašidelného domu. Záujem o strašidelný dom prejavil 

kapitán Trenčianskeho hradu a trenčiansky podžupan Pavol 

Baračka. Medziľudom išli o ňom chýry, že nemal strach 

z nikoho a z ničoho, ale pre nadmernú hlučnosť strašidiel sa 

v noci nedokázal vyspať ani on. Aby predsa len budovu vyu-

žil, skrsla mu v mysli myšlienka, zriadiť v nej väzenie. Pavol 

Baračka mal na starosti väznicu n Trenčianskom hrade, ktorá 

bola plná vrahov a kadejakých iných zločincov. Aby tento 

priestor odľahčil, prikázal, aby štyroch odsúdených na smrť 

premiestnili do pivnice tohto domu. Hneď na druhý deň našli 

strážnici dvoch väzňov mŕtvych a ďalší dvaja boli na tom tak 

zle, že privolaný kat ich zbavil trápenia sťatím hlavy. Tento 

experiment hradného kapitána mala veľký úspech, lebo krimi-

nalita s v Trenčianskej župe enormne znížila. 

Posielanie väzňov do pekelného väzenia sa osvedčilo, lebo 

po smrti Pavla Baračku kúpil dom Juraj Motešický, ktorý 

z neho urobil stálu väznicu. V roku 1827 bola k domu prista-

vená kaplnka, aby sa zamedzilo väzňom, ktorých vodili na 

omše do farského kostola využiť príležitosť a utiecť.  

Konkrétnejší popis mátožiacich démonov popísal 24. de-

cembra 1665 odsúdený Juraj Chlebaňa, väznený za krádež ba-
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rana z maštale senátora Szilvaya. Podľa jeho výpovede strašilo 

v dome presne dvanásť čertov, ktorí viedli v reťaziach bosor-

ku. Podľa jeho popisu čerti mali celé telo pokryté čiernou srs-

ťou a nohy mali ukončené konskými kopytami a bosorka bola 

tak škaredá, že po prvom pohľade na ňu sa na ňu neodvážil 

pozrieť. Keď padla polnoc všetkých trinásť démonov začalo 

robiť hurhaj, vrieskať a tancovať. Výpoveď Juraja Chlebanu 

potvrdil aj strážnik väznice. Odsúdený prežil vyvádzanie stra-

šidiel len vďaka tomu, že opakoval Božie meno, čo na čertov 

pôsobilo demoralizačne. Napriek tomu odsúdený prežil vyčí-

nanie pekelníkov, ale jeho život skončil za dva dni po tejto 

udalosti, keď pri pokuse o útek ho strážnik Veselica zastrelil. 

pomocná evidencia 50/1/2014, 60/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík – Trenčiansky park 

Trenčiansky park sa rozkladá na mieste, kadiaľ dlhé roky 

tiekol rozvodnený Váh. Dnes spája centrum mesta so želez-

ničnou a autobusovou stanicou.  

Otcom myšlienky využiť lúky tesne pod hradnou skalou na 

založenie parku bol miestny farár - opát Ľudovít Bonaventu-

ra Stárek. Na takýto smelý návrh bol však potrebný súhlas 

vysokých predstaviteľov župy. Porozumenie a podporu našiel 

u hlavného župana Ladislava Vietorisa a podžupanov Júliusa 

Nozdrovického a Imricha Baltazára Buriana. Okrem iných 

aj tieto významné osobnosti zvečnil v parku maliar P. G. Ber-

ger v roku 1865 na olejomaľbe, ktorá je majetkom Trenčian-

skeho múzea. Posky-

tuje dôkaz, že novo-

založený park s boha-

tou kvetenou, cestič-

kami, hraničný Kub-

ranským potokom, už 

vtedy existoval.  

Oficiálne otvorenie 

parku sa uskutočnilo 

dňa 13. mája 1880 za bohatej účasti trenčianskej honorácie, 

predstaviteľov župy, dôstojníkov a vojakov pešieho pluku. V 

septembri toho istého roku sa už v parku konali strelecké pre-

teky. Novozaložený park využívala župa i mesto na rôzne 

oslavy a zhromaždenia. Prvá veľká slávnosť v parku sa konala 

10. júla 1880. 

 Mestským parkom ako je vyššie spomínané pretekal Kub-

ranský potok v koryte pôvodného ramena Váhu, cez ktorý 

viedli štyri drevené mostíky. Uzavretý celok tvoril park po ro-

ku 1883, keď sa dokončila Považská železnica. Vtedy sa zača-

lo s jeho rozsiahlejšími úpravami. Prirodzený topoľový porast 

postupne nahrádzali ušľachtilejšími druhmi stromov, cudzo-
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krajnými drevinami, kvetinovú výzdobu mal na starosti hlavný 

záhradník z Trenčianskych Teplíc. Upravovali sa chodníky, 

trávniky, pribudli nové rastliny, kríky najrozličnejších druhov, 

pri cestičkách lavičky. Polievanie parku zabezpečovali štyri 

studne. Niektoré vzácne druhy stromov boli označené tabuľ-

kami s latinským a maďarským názvom. To mali v roku 1886 

na starosti členovia Prírodovedného spolku župy Trenčianskej, 

ktorí chceli takto vzbudiť záujem o mestský park. Ich namá-

havú prácu však za jeden rok zničili nedisciplinovaní návštev-

níci.  

Po dohode s mestom vybudoval na vlastné náklady na vý-

chodnej strane parku krčmár Samuel Stern prízemný hosti-

nec, po neskoršej prístavbe drevenej verandy sa stal obľúbe-

ným miestom nielen Trenčanov. Otvorenie „čárdy“ uskutoč-

nené dňa 15. júla 1886 bolo spojené s koncertom vojenskej 

hudby. Plánovali tu postaviť dokonca aj poštu. 

 Kiosk v parku 

často menil ma-

jiteľov, v 30. 

rokoch 20. sto-

ročia ho pre-

vádzkoval hotel 

Tatra. V tom ča-

se sa tam stretá-

vali robotníci, 

členovia  RTJ 

i ľavicoví politici. Niekoľkokrát tu rečnil Dr. Vladimír Cle-

mentis. Po výstavbe novej železničnej stanice Kiosk v roku 

1947 zbúrali. 

Koncerty sa v parku konali od roku 1888 až do vypuknutia 

prvej svetovej vojny v roku 1914. Pravidelne tu koncertovala 

vojenská hudba pešieho pluku s kapelníkom Karolom Gašpa-

kiosk bol obľúbeným miestom v parku 



713 
 

rom Richterom. Dňa 10. júla 1888 sa v parku konali dokonca 

tanečné preteky.  

V zime sa využíval zamrznutý Kubranský potok na severe 

parku na korčuľovanie. Novú plochu na klzisko vybudovali v 

roku 1892 z bývalého skladišťa na drevo a vedľa neho prista-

vili menší drevený pavilónik na prezliekanie, ktorý bol aj vy-

kurovaný. Od roku 1912 areál klziska v letných mesiacoch 

slúžilo ako tenisové ihrisko, najskôr pre dôstojníkov miestnej 

posádky. Túto skutočnosť potvrdzuje pohľadnica s klziskom 

a tenisovým kurtom   z roku 1917. 

Začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia, keď pozemok 

parku sa stal majetkom mesta, bola postavená poschodová bu-

dova finančného úradu (dnešná Základná umelecká školy Ka-

rola Pádivého). 

Park trpel častými prírodnými katastrofami. Tak to bolo v 

marci 1870, keď napadlo veľa snehu a ten sa prirýchlo rozto-

pil. O dva roky neskôr 18. augusta 1872 ho zaliali vody divo-

čiaceho Váhu. Zvlášť veľká povodeň postihla park v roku 

1894, keď Váh na Hornej Sihoti pretrhol hrádze a voda mies-

tami dosahovala výšky až 3 metre. Tá odplavila všetky mostí-

ky a v parku bolo možné pohybovať sa len na člnoch.  

Od roku 

1903 sa konali 

v parku aj zá-

bavy a každý 

štvrtok popo-

ludní bývali 

koncerty vo-

jenskej hudby. 

Po večeroch 

zase vyhrávala 

v Kiosku ci-

gánska hudba. Dňa 17. júla 1904 bol celý Trenčín dejiskom 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12796523&ids=6
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zaujímavej, dobre propagovanej slávnosti v parku, usporiada-

nej ju na počesť arcivojvodkyne Izabely a jej manžela Fridri-

cha, po ktorom boli pomenované neďaleké kasárne 71. pešie-

ho pluku, ktorej výťažok bol venovaný na dobročinné účely. 

Vyvrcholením popoludňajšej zábavy bol ohňostroj, avšak len 

dovtedy, kým sa suchá tráva a kríky okolo potoka nevznietili. 

Oheň ohrozoval i niekoľko domov v podhradí i slávnostne vy-

zdobený hotel „Alžbeta“. Narýchlo privolaní miestni hasiči a 

vojaci našťastie požiar uhasili a parkovú slávnosť museli 

predčasne ukončiť. 

V dôsledku veľkých škôd, ktoré spôsobila povodeň v júli 

1903, žiadala mestská rada dôrazne riaditeľstvo železníc, aby 

koryto Kubranského potoka preložili na iné vhodnejšie miesto. 

Stalo sa tak až v rokoch 1908 -1911, keď potok odviedli za 

násyp železničnej trate a jeho pôvodné koryto neskôr zasypali.  

Vtedy začalo mesto uvažovať o rozšírení parku. Nenaplnili 

sa plány, že na zasypanom koryte potoka postavia okrem iné-

ho aj kultúrny dom s divadlom. Dňa 20. mája 1906 z iniciatívy 

župného lekára Karola Brančíka odovzdali verejnosti v parku 

botanickú záhradu, ktorá zaberala asi 150 m2. Celá plocha bo-

tanickej záhrady bola rozdelená na 23 malých parceliek, na 

členenom teréne zasadili okolo 300 druhov rastlín, ktoré boli 

označené tabuľkami s menami. Záhrada sa spočiatku tešila 

veľkému záujmu občanov i turistov, veľakrát však dochádzalo 

k jej ničeniu.  

V roku 1910 osadili do kvetinových záhonov tri sochy an-

tických bohýň z pálenej hliny, ktoré údajne doviezli až z Er-

furtu. Na dobových pohľadniciach sa zachovala socha Venuša, 

ktorá predstavovala lásku, krásu a hojnosť. Namiesto zaniknu-

tej botanickej záhrady predstavitelia mesta navrhli zriadiť v 

parku ornitologickú záhradu. Na stromoch viseli rôzne klietky, 

v ktorých boli od obyvateľov odkúpené alebo zapožičané vtá-

ky – pávy, bažanty, drozdy, papagáje, sovy, kukučky a iné 
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druhy vtáctva. Občas ich však správca pustil z klietok, aby si 

voľne preletovali parkom. To bolo i príčinou zániku vtáčej zo-

ologickej záhrady, ktorú navrhol zriadiť vtedajší mešťanosta 

Jozef Laco. Keď v roku 1941 dokončili železničný podjazd na 

Sihoť, železničná správa prepustila mestu veľkú časť svojho 

bývalého pozemku na rozšírenie parku. Tento nový slnečný 

priestor bol nazvaný „Nový park“. Viedla ním asfaltová ma-

gistrála s početnými lavičkami, končiaca až pri železničnej 

stanici. Keď v máji 1944 dokončili budovu dnešnej železnič-

nej stanice, predĺžili aj starú, pôvodnú cestu.  

V januári 1945 mali Nemci pri starej železničnej stanici ro-

zostavané vojenské poľné kuchyne a v parku boli počas druhej 

svetovej vojny vykopané aj úkryty. Pre koncerty bol postave-

ný po vojne okrúhly hudobný pavilón s elektrickým osvetle-

ním. V roku 1951 neďaleko neho zriadili aj detské ihrisko. V 

roku 1935 umiestnili pri veľkom moste do parku bustu sloven-

ského bibliografa Ľudovíta Riznera. Až neskôr, v roku 1938, 

ju premiestnili na miesto, kde je dnes. Vtedy na začiatok parku 

bolo osadené monumentálne súsošie slovenskej rodiny, legio-

nárov a generála Milana Rastislava Štefánika, dielo akademic-

kého sochára Josefa Pospíšila, ktoré  barbarsky zničili v roku 

1953. Park sa najčastejšie označoval ako Mestský park. V 50. 

rokoch 20. storočia bol pomenovaný ako Sad Vladimíra Iľjiča 

Lenina a od roku 1991 sa nazýva Park Milana Rastislava Šte-

fánika. 

Pramene a literatúra: Hrabovec Ivan: Z dejín trenčianskeho 

mestského parku, Považie 1994/2,3,4, Vlastivedná monografia 

Trenčín, 1993, Považské listy, (Vágvölgyi Lap) z r. 

1880,1888, uložené v Trenčianskom múzeu. Zbierky Tren-

čianskeho múzea a súkromné zbierky RNDr. Jána Hanušina. 

www.sme.sk 26. 1. 2014  

pomocná evidencia 27/1/2014 
 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12796521&ids=6
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Mgr. Martin Karlík: Prvým opravám hradných múrov 

            chýbala odbornosť 

Trenčiansky hrad po rozsiahlom požiari v lete roku 1790 sa 

stal takmer zo dňa na deň ruinou. Jeho následné opravy nepre-

biehali v takom rozsahu ako dnes. Prvá rekonštrukcia Tren-

čianskeho hradu nemala koncepciu, chýbal jej odborný prí-

stup. Nikto neprikročil ku komplexnej konzervácii. Pracovníci 

uskutočňovali iba zabezpečovacie práce, s dôrazom na vizuál-

ny efekt. 

Ilešháziovci, ktorých sídlom sa stal kaštieľ v Dubnici, už 

nemali záujem o údržbu hradu, ktorý stratil pôvodný strategic-

ký význam. Keď v roku 1837 prevzal celé panstvo aj s hradom 

od Štefana Ilešháziho barón Juraj Sina, uskutočnil iba nevy-

hnutné čiastkové kroky na záchranu chátrajúceho objektu. 

Nové zastrešenie dostala Matúšova i Matejova (Hodinová) ve-

ža, nad hradnou studňou zhotovili prístrešok, ktorý však zho-

rel pri požiari v roku 1861, pretože bol šindľový. Opravili aj 

niektoré múry a najviac poškodené časti, ktorým hrozil zosuv, 

odstránili. Ruiny niektorých budov dolného hradu nad dneš-

nou Štefánikovou ulicou slúžili dokonca ako podkladový ka-

meň pri stavbe tejto cesty.  

Osud hradu nebol ľahostajný miestnemu opátovi - farárovi 

Ľudovítovi Stárekovi, ktorý dal v roku 1843 opraviť kaplnku 

pri studni a Delovej bašte. Finančne sa nepodarilo zabezpečiť 

rozpadajúce múry rozsiahleho hradu ani Ifigénii d'Harcourt, 

vnučke Juraja Sina. V roku 1901 sa dokonca súdila s Armi-

nom Popperom, investorom nového hotela (dnešný hotel Eli-

zabeth), ktorý sa sťažoval na padanie skál a sutín. Vytýkal jej, 

že si ako majiteľka hradu zabúda plniť svoje povinnosti. Ifigé-

nia mu v ďalšom pojednávaní musela zaplatiť škody v plnom 

rozsahu. 

Napokon rozpadávajúcu sa ruinu sa rozhodla darovať v ro-

ku 1905 mestu, čím sa zbavila obrovského bremena. Devastá-
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cia hradu pokračovala. V roku 1911 spadol múr, spájajúci 

Barborin palác s Ľudovítovým.  V roku 1916 rozkázal mest-

ský posádkový veliteľ ruským zajatcom zbúrať časť múru pri 

Mlynskej veži ako i múr, uzatvárajúci vonkajšiu priekopu. 

Pred Ilešháziho bránou zasypali chodník, aby sprístupnili hor-

ný hrad. Pôvodne tam bol padací most nad priekopou a rampa. 

Keď od roku 1924 dostal Trenčiansky hrad do prenájmu 

Klub československých turistov, tomu záležalo na záchrane 

historického objektu a začali prvé systematickejšie opravy 

zrúcaniny. Vykonávala ich, s výnimkou zimných mesiacov, do 

roku 1938 firma Ročák z Trenčína. Začali s opravu koruny 

atiky na Barborinom paláci, nad okná osadili železobetónové 

klieštiny a upravili aj časť Ľudovítovho paláca. Na hranolovej 

veži pred vstupnou bránou vymenili spráchnivené dubové hra-

dy a nahradili ich nosníkmi. Podobne sa upravovali aj ostatné 

múry i palác Zápoľských. Od roku 1934 pracovníci firmy vy-

konávali konzervátorské práce na Delovej bašte nad hotelom 

Tatra až po hladomorňu, kde vyplnili aj obvodový múr.  

Treba konštatovať, že veľkým nedostatkom týchto prvých 

opráv bola ich neodbornosť. Práce nemali koncepciu, múry iba 

zakonzervovali, aby tak zamedzili ohrozovaniu života 

a majetku občanov. Medzi negatívne stránky patrilo okrem 

iného aj likvidovanie oslabených konštrukcií a používanie ce-

mentu, ktorý bol cudzorodým materiálom. Dávali ho do škár 

medzi prečnievajúce kusy kameňov, škárami sa dovnútra po-

stupne dostávala voda, ktorá v zime urobila svoje, keď pod 

cementovou korunou sa začalo murivo rozpadávať. Murivo 

ničil aj divoký porast kríkov a stromy, ktoré nevytínali. 

V roku 1953 prešiel Trenčiansky hrad do správy Krajského 

národného výboru v Bratislave a bol vyhlásený za štátny kul-

túrny majetok. Na Slovensku však bolo v tom čase viacero ro-

zostavaných objektov a Slovenský pamiatkový úrad naliehal, 

aby sa ostatné hrady začali opravovať až po dokončení Tren-
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čianskeho hradu. Pritom bola dva roky po veľkej víchrici zni-

čená strecha na Matejovej veži. 

Keď sa zosunulo aj murivo v podchode veže v priestore 

padacieho mosta, kadiaľ musel prejsť každý návštevník hradu, 

bolo jasné, že treba opraviť aspoň životu nebezpečné časti. 

Komisia prezrela najhoršie úseky hradu a určila poradie nalie-

havosti prác. Krajský národný výbor v Bratislave uzavrel 

zmluvu na vykonávanie hradu s Okresným stavebným podni-

kom v Trenčíne S opravou Trenčianskeho hradu sa  začalo 15. 

júna 1956. 

Pramene a literatúra:  

Pozdišovský Štefan: Pamiatková úprava Trenčianskeho hradu, 

Vlastivedný časopis 1968/4,  

Informačné správy Okresného múzea v Trenčíne 1/1956, 

1/1959, 1/1958. 

www.sme.sk 08.02.2014 

pomocná evidencia 126/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík: „Pri opravách hradu pomáhal aj mu-

zeálny vlastivedný krúžok“ 

Trenčiansky hrad bol jedným z  mála hradov na Slovensku, 

kde malo dôjsť k rozsiahlej pamiatkovej rekonštrukcii, nielen 

k  zakonzervovaniu jestvujúceho stavu. 

Keď Trenčiansky hrad ako národná kultúra pamiatka pre-

šiel v roku 1965  pod správu Okresného múzea v Trenčíne, sa 

v novej kon-

cepcii počítalo 

s jeho využitím 

na výstavné 

účely. Niekoľ-

ko etáp ná-

ročných opráv 

mal zavŕšiť rok 

1970. Vtedy 

mali byť sprí-

stupnené aj pr-

vé stále expozí-

cie múzea. 

Pamiatková obnova však napredovala pomalšie, ako sa plá-

novalo, aj pre nevyhnutný archeologický a historicko-stavebný  

výskum. Po rokoch sa menili investori i dodávatelia, chýbali 

peniaze. 

Podstatnú časť expozícií dokončili až po roku 1990. Aj 

vďaka nim dnes patrí Trenčiansky hrad medzi najnavštevova-

nejšie hrady na Slovensku. 

Umelec verzus teoretici 

Obrovské úsilie na záchranu rozpadávajúcich sa hradov 

vynaložil po oslobodení akademický maliar Janko Alexy. 

Spojenca na rozsiahlu rekonštrukciu  najskôr Bratislavského  

hradu našiel  v Alfrédovi Pifflovi, expertovi na pamiatky, pro-
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fesorovi dejín architektúry  na Slovenskej vysokej škole tech-

nickej v Bratislave. Ten zase zapájal do pamiatkarských akti-

vít aj svojich študentov. 

Obaja nadšenci však nenachádzali pochopenie na nutné re-

konštrukčné práce, profesor Alfréd Piffl bol dokonca obvinený 

z ohovárania  spriatelenej mocnosti a v auguste 1957  bol na 

dva roky uväznený. Janko Alexy sa nevzdával, v júni 1959 pí-

sal Okresnému múzeu 

do Trenčína, že stále 

sleduje vývin udalostí 

okolo adaptácie hradu. 

„Keď sa dokončí za-

strešenie Bratislavské-

ho hradu, čo by malo 

byť do 1. júla 1960, 

prikročí sa k oprave 

Trenčianskeho hradu. 

Verím, že časom sa na 

hrad predsa len nasťa-

huje válečné múzeum, 

zatiaľ nech sa deje op-

rava v skromnejšom 

merítku,“ napísal Jan-

ko Alexy. 

Janko Alexy našiel 

podporu u mladých ar-

chitektov českého pôvodu – urbanistu Václava Chlupa a Ka-

rola Chudomelku, ktorý sa doživotne  upísal práci na rekon-

štrukcii chátrajúcich vzácnych stavebných objektov na Slo-

vensku. 

Počiatočné nadšenie však schladil  Slovenský pamiatkový 

ústav, ktorý v roku 1959 rozhodol, že pre nedostatok finanč-

ných prostriedkov sa nebude pokračovať v rekonštrukcii Tren-
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čianskeho hradu.  Strechy palácov i bášt sa  údajne mali po-

kryť len provizórne. 

V Bratislave  sa ujala teória, že hrady  treba „ nechať do-

žiť“,  podľa Dobroslavy  Menclovej sa použil konzervačný 

postup opráv namiesto rekonštrukčného, ktorý preferoval  Ka-

rol Chudomelka. Janko Alexy napriek tomu pokračoval v neú-

navnom úsilí proti teoretikom  a  podporuje múzeum v pokra-

čovaní brigád na hrade. 

Ešte v roku 1966 kontroloval národný umelec Janko Alexy 

stav prác na temperovaní hradu pre obrazy, ktoré prezentovali 

výtvarníci okresu v opravenej Delovej bašte, ktorá ako jediná 

fungovala už rok ako výstavný priestor. 

Obmedzenie prác na hrade 

Okresný stavebný podnik v Trenčíne sa podieľal na prvých 

naliehavých opravách Trenčianskeho hradu spočiatku s jed-

ným murárom a dvoma 

pomocníkmi. Neraz sa 

ocitli v nezávidenia-

hodnej situácii. Chýbali 

mechanizmy 

a predovšetkým voda. 

Tú museli dovážať, po-

dobne ako i  ďalší sta-

vebný  materiál. Šoféri 

ho odmietali voziť pre 

príkry výstup na hrad, 

kamenistú cestu a úzky 

profil priechodu pod  

prvou bránou. Stávalo 

sa, že vápno zhodili pri 

„Závoji“, niekoľko sto-

viek metrov pod pracoviskom  a robotníci ho museli nadáva-

júc vynášať vo vedrách, podobne i vodu. Stavebný materiál 
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získavali aj zo zrúcanín. Kameň vytriedili, sutiny preosiali, 

piesok použili na stavbe. 

Hlavné úsilie zamerali na  najviac poškodené časti, ktorými 

bol napríklad kavalier pred Turecku bránou, nad Štefánikovou 

ulicou, kde sa museli urýchlene podchytiť vypadávajúce ka-

mene, ktoré hrozili zosuvom na cestu. Boli zamurované aj dva 

otvory, ktorými chodievali nekontrolovaní návštevníci na 

hrad. 

Pomáhal aj  vlastivedný krúžok 

Pri týchto prácach pomáhali dobrovoľne a s nadšením aj 

členovia Vlastivedného krúžku pri Okresnom múzeu v Tren-

číne. Pod  vedením Štefana Pozdišovského prichádzali  pra-

videlne dvakrát do týždňa na brigádu a svojou činnosťou vy-

prázdnili „klenotnicu“ a „archív“  v Ľudovítovom paláci,  aby 

mohli do políc ukladať archeologické nálezy.  

Opravovali aj hladomorňu, napadané sutiny vyťahovali 

ručne i rumpálom. Až neskôr, v roku 1968, bolo v jednej z 

ďalších etáp opráv hradu doplnené obvodové murivo hlado-

morne a veža pokrytá kužeľovou strechou. Členovia vlasti-

vedného krúžku sa podujali aj na výskum hradnej kaplnky na 

Hornom hrade. Do pracovného denníka si v roku 1956 zapiso-

vali všetky nálezy, každú historickú drobnosť. 

Pri týchto prácach na hrade sa našlo veľa črepov pochádza-

júcich z 15. a 16. storočia, ako napríklad hrot čepele sečnej 

zbrane, strelka, z architektonických článkov kus rímsy empo-

ry, ostenie okien, kusy kameňov s gotickou a renesančnou pro-

filáciu. Objavil sa aj kus muriva s latinským textom Bola od-

krytá omietka s maľbou z 15. storočia, predstavujúcu chodid-

lo, vyčnievajúce z rúcha. 

Pamiatková starostlivosť 

Bratislavský Stavoprojekt bol tou inštitúciou, ktorá mala pri-

navrátiť národnej kultúrnej pamiatke Trenčiansky hrad zašlú 
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krásu a život. Meno architekta Karola Chudomelku, generál-

neho projektanta, bolo takmer päťdesiat rokov neodmysliteľne 

spojené s jeho rekonštrukciou a revitalizáciou. Spôsob  jeho 

konzervácie bol účelný - od prvých projektov zo začiatku  

šesťdesiatych rokov minulého storočia, cez zastrešenie Barbo-

rinho paláca v roku 1966, až po návrhy architektonického rie-

šenia unikátneho nálezu základov románskej rotundy na Hor-

nom hrade v 90. rokoch. Jeho obnova zohľadnila využitie pa-

lácov pre muzeálne účely, veľkú záťaž návštevníkmi počas tu-

ristickej sezóny, služby, hygienu i ochranu. Do roku 1962 boli 

zrealizované práce na všetkých objektoch, kde si to vyžiadala 

naliehavosť zaisťovacích prác. Stavebné náklady vtedy pred-

stavovali viac ako osem miliónov korún. Karol Chudomelka si 

postupne k sebe pripútal rad  pokračovateľov. Jedným z nich 

bol architekt Andrej Fiala, pracovník Slovenského ústavu 

pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, ktorý robil na 

hrade architektonicko-historický výskum. Dbal na súčinnosť 

archeológov, pamiatkarov, historikov. Už počas štúdia sa zú-

častnil zameriavacích prác vo vyhlásených pamiatkových re-

zerváciach pod vedením profesora  Piffla. 

Ilešháziovci  sa vrátili na hrad 

Do konca roka 1999 bola vypracovaná projektová doku-

mentácia na väčšinu objektov Dolného aj Horného hradu. 

Tragickým pre siluetu hradu sa stal moment vypadnutia veľkej 

časti západného múru druhého predhradia v marci roku 2003, 

na čom mala podiel aj nedostatočne prevedená sanácia muriva 

a zabezpečenie múru pred zavlhnutím. Táto udalosť bola dob-

rým poučením pre ďalšie kroky pri rekonštrukcii ostatných 

zložiek hradu. Dnes sú v opravených palácoch Horného hradu 

bohaté zbierky múzea, najcennejšou expozíciou je rodová ga-

léria Ilešháziovcov. uvoľnené z depozitov. 



724 
 

Návštevníkov hradu sa teší pozornosti expozícia archeoló-

gie v predrománskej rotunde. V roku 2014 budú sprístupnené 

zrekonštruované  kasárne pri Hodinovej veži. 

Tým, že sa vykonali nevyhnutné rekonštrukčné práce na 

Trenčianskom hrade, vytvorili sa nové možnosti na sprístup-

nenie ďalších priestorov. Na atraktivitu hradu prispeli sprie-

vodné podujatia po roku 1989. Verejnosť privítala nočné pre-

hliadky hradu, využívanie amfiteátra na pravidelné hradné 

slávnosti so sokoliarmi, stredovekou hudbou či kuchyňou. Ob-

ľúbenými sa stali rytierske turnaje skupiny Normani v priesto-

re južného opevnenia hradu. Od roku 2002 je hrad v správe 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, užívateľom  je Trenčian-

ske múzeum. Komerčné využitie hradu je dnes nevyhnutnos-

ťou, opravená pamiatka láka počas celého roka. 

Pramene a literatúra:   

- Babičová Katarína: Je možná symbióza hradu a múzea? 

Pozdišovský Štefan: Pamiatková úprava Trenčianskeho 

hradu, Vlastivedný časopis 1968/4,  

- Archív Krajského pamiatkového úradu Trenčín, Zajac M. 

Trenčiansky hrad jeho architektonicko-historický vývoj a 

pamiatková obnova. 

Trenčianske noviny 17.02.2014 

pomocná evidencia 163/1/2014, 149/1/2014  
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Mgr. Peter Martinák: „Cez vojnu si Trenčania čapovali“ 

Továrne na výrobu liehu na Slovensku začali vznikať kon-

com 19. storočia. Trenčianske likérky preslávili najmä boro-

vička a kvasnice.  

Liehovarnícku kapitolu dejín spracoval regionálny historik 

Ing. Vojtech Brabenec, ktorú predniesol dňa 27. mája 2014 

na besede na stretnutí občanov. Liehovary postupne menili 

1872. Jeho majiteľom bol Leopold Kornhauser. Ročne vyrobil 

700 vedier liehu. Kvasnice sa vyrábali v Trenčíne od roka 

1883. O tri roky neskôr Leopold Kornhauser a Hertzka malý 

hospodársky liehovar na spracovanie obilia, ktorý stál neďale-

ko takzv. Dolnej železničnej stanice. Vyskúšali tu prototyp 

nového prístroja na pálenie liehu, ktorý skonštruoval známy 

trenčiansky remeselník František Lonský. V areáli továrne vy-

rástol jeden z prvých priemyselných komínov. 

Z technických príčin bol tento liehovar, ktorý medzitým 

kúpil Emil Pick presťahovaný do novopostaveného objektu 

v katastri Istebník. V čase jeho otvorenia v roku 1932 to bola 

továreň s najväčšou výrobou kvasníc v celej republike. 

Liehovaru prechod frontu druhej svetovej vojny začiatkom 

apríla 1945 zasadil tvrdú ranu, ktorá padla mnohým Trenča-

nom na úžitok. Veliteľstvo 9. nemeckej armády prikázalo och-

romiť závod vypúšťaním vodou riedeného liehu do Váhu, kto-

ré trvalo štyri dni. Táto správa sa veľmi rozchýrila do celého 

mesta a v mieste vypúšťania niže železničného mosta sa nako-

pilo civilné obyvateľstvo, ktoré sa snažilo nabrať lieh do 

akýchkoľvek nádob, vrátane klobúkov či dreveného koryta. 

Po vojne bol liehovar znárodnený a premenovaný na Slov-

lik, kvasný a konzervárensky priemysel. Slovlik okrem 

„Kvasnicovej“ zastrešoval pôvodný Slovlik sídliaci na Štefá-

nikovej ulici v budove bývalej kúrie pod hradnou skalou a tiež 

výrobňu „Borovičková“, ktorá stála oproti závodu Merina, 

ktorá položila tradíciu trenčianskej borovičky.  
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Ďalšiu súčasť trenčianskych likérok predstavovala firma 

Herbária pochádzajúca z Považskej Bystrice. Na okraji areálu 

dnešných Kasární SNP mala vlastnú pálenicu a popri likéroch 

sa špecializovala na uhličité nápoje a veľkoobchodu s vínom. 

Jednu z najstarších trenčianskych firiem na výrobu a predaj 

alkoholu prevádzkovali bratia Kellermenovci. 

Trenčianske noviny 02.06.2014 

pomocná evidencia 402/1/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



727 
 

Mgr. Martin Karlík: Ifigénia De Castris D´Harcourt 

Známy bol iba jediný portrét ženy, ktorá okrem Trenčian-

skeho hradu vlastnila aj Dubnický kaštieľ a dala vybudovať 

kúpele v Trenčianskych Tepliciach. Fotky, na ktorých je gróf-

ka v okolí Dubnického kaštieľa s rodinou správcu svojho pan-

stva Edmuna Kressa, majú pre historikov nevyčísliteľnú hod-

notu. Historický nadšenec Viliam Schmidbauer (60) z Dub-

nického múzea sa dostal k čiernobielym fotografiám náhodou. 

„Do kúpeľov prišla vnučka Edmunda Kressa (1849 - 1922), 

niekdajšieho správcu lesov a polí grófky Ifigénie. Pani Adel-

heid Wolf z Rakúska mala so sebou 

aj staré fotografie, ukazovala mi na 

nich svojho deda. Len náhodou som 

zistil, že na tých fotkách je aj samot-

ná Ifigénia!“ povedal V. Schmid-

bauer. Hodnota snímok sa podľa je-

ho slov vyčísliť nedá. „Doteraz exis-

tovala iba jediná fotografia, portrét 

grófky,“ dodal. Na Trenčianskom 

hrade cez víkend prvýkrát ukázali 

verejnosti vzácne fotografie, grófkin 

nábytok a aj vzácny, stále funkčný 

polygón, ktorý bol predchodcom 

gramofónu. Ifigénia De Castris D´Harcourt bola jeho po-

slednou súkromnou majiteľkou a v roku 1905 hrad, ktorý bol 

vyhorenou ruinou, venovala mestu.  

Grófka Ifigénia (vľavo), v strede správca Edmund Kress, 

vpravo od neho sedí grófkin manžel a manželka správcu. 

Dievčatko je mama Adelheid Wolf, ktorá fotografie darovala. 

Ešte v roku 1790 totiž zachvátil mesto požiar, ktorý sa rozšíril 

aj na hrad. Zakonzervovali ho v 50. rokoch 19. storočia, aby 

zabránili úplnému zrúteniu. Kompletná rekonštrukcia sa zača-

la na hrade robiť až od 50. rokoch minulého storočia a trvá 

Jediná známafotografia grófky Ifigénie 
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dodnes. Naposledy v roku 2014 odovzdali do užívania nanovo 

postavené vojenské kasárne, z ktorých po požiari zostali len 

dva múry. 

Jozefa Ifigénia (1846 - 1914) bola najmladšou dcérou ban-

kára Šimona Sinu. 

Prvýkrát sa vydala 

za baróna de Cas-

tries, ale ovdovela 

už ako 22- ročná. 

Po roku a pol sa 

vydala v Paríži za 

vikomta Louisa 

Emmanuela d´Har-

court, je pochovaná 

v Burgundsku spolu s manželom. Zomrela na syfilis, ktorým 

ju nakazil zrejme manžel. Deti nemala. 

Nový čas 28.07.2014 

pomocná evidencia 507/1/2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografi stojí grófka Ifigénie (tretia zľava), o ktorej sto rokov nikto netušil. 
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PhDr. Jozef Karlík:    Mestský erb prežil bez väčších 

zmien takmer sedem storočí 

Najstarší doklad o historickom symbole Trenčína pochádza 

z roku 1381. Na pečati trenčianskych mešťanov je zreteľná 

podoba doľava otočeného baránka, ktorý ľavou prednou no-

hou drží zástavku s rovnoramenným krížikom a žrď zástavky 

je tiež ukončená s krížikom. V stredoveku sa baránok ako 

symbol zvykol spájať predovšetkým s postavou sv. Jána Krsti-

teľa. Podľa historika a spoluautora súčasnej podoby trenčian-

skeho erbu PhDr. Jozefa Karlíka je Trenčín jedným z mála 

slovenských miest, ktoré si udržali svoj erb bez väčších zmien 

celé stáročia.  

Okrem baránka sú súčasťou mestského symbolu aj ďalšie 

prvky, ktoré spolu vytvárajú ucelenú symboliku Kristovho pô-

sobenia. Šesťcípa hviezda vyjadruje narodenie Spasiteľa, kor-

pus baránka symbolizuje samotného Krista, jeho život a pôso-

benie. Žŕdka zakončená krížikom predznamenáva Ježišovu 

mučenícku smrť, zástavka s krížom je znamením vzkriesenia a 

víťazstva nad smrťou, priblížil PhDr. Jozef Karlík pôvodný 

symbol Trenčína. 

Ako dodal, v roku 1570 prichádza vo vývoji trenčianskeho 

historického symbolu ku kvalitatívnej zmene. Pečať mesta vy-

hotovená v tomto roku má vyobrazeného baránka na heraldic-

kom štíte. Preto už môžeme hovoriť o skutočnom erbe Trenčí-

na a nielen o symbole. K ďalšej zmene došlo v pečati datova-

nej rokom 1744. V pečatnom poli na zástavke, ktorú drží ba-

ránok, nie je zobrazený kríž ako na najstaršej pečati z roku 

1381, ale je štvrtená.  

Touto zmenou chcelo mesto upozorniť na skutočnosť, že v 

tomto období disponuje ďalším mestským symbolom mest-

skou vlajkou, ktorej podobu zvečnilo vo svojom erbovom 

znamení. Mestská vlajka vychádzala z mestských farieb, biela 

farba prezentuje strieborného baránka a maltézsky kríž na 
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vlajke je vyjadrený farbou červenou, uviedol PhDr. Jozef Kar-

lík. 

Bez väčších zmien prežil trenčiansky erb aj obdobia úpad-

ku, keď sa z politických či ideologických dôvodov musel erb 

„zjednodušiť“, alebo ideologicky upraviť. Po roku 1989, v 

demokratickom politickom prostredí, nastali podmienky, aby 

mesto prijalo heraldicky čistú podobu svojho erbu s podmien-

kami jeho ochrany a zásadami správneho používania. Obno-

vené symboly Trenčína schválilo jeho zastupiteľstvo 21. no-

vembra 1991. 

PhDr. Jozef Karlík je zároveň nemilo prekvapený faktom, 

že mesto Trenčín v poslednom desaťročí nahrádza v propa-

gačných materiáloch erb mestským logom a erb používa zväč-

ša len v tých prípadoch, ktoré presne stanovuje štatút mesta. Z 

minulosti trenčianskeho erbového symbolu vieme, že Trenča-

nia sa k nemu hlásili sedem storočí, hoci si ho rôznym spôso-

bom prispôsobovali svojej predstave. Vyhovoval stredovekým 

mešťanom, protestantom, katolíkom, maďarizátorom, ale aj 

komunistom a zrazu prišla doba plná demokratizmu, keď sme 

ho na účely propagácie mesta nahradili novodobou grafickou 

značkou logom, uzavrel PhDr. Jozef Karlík. 

www.sme.sk 03.08. 2014  

pomocná evidencia 511/1/2014 

 

 

 

 

 

 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13409227&ids=1&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7314280
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Mgr. Martin Karlík:   Mestská radnica oslávila                   

v roku 2014 okrúhle výročie 

Rozľahlý poschodový dom, postavený začiatkom 16. storo-

čia pri dolnej mestskej bráne, ktorý slúžil svojho času ako rad-

nica, mal zaujímavé dejiny.  

Predchodca dnešnej radnice napriek viacnásobným pre-

stavbám nepostačoval na administratívne činnosti, celkový 

stav a vzhľad budovy natoľko kazil výzor námestia, že po 

ťažkom boji konečne muselo ustúpiť nové starému. Na mieste 

zbúranej radnice vyrástla za dva roky - 1933/34  novostavba 

mestského domu.  

Trenčín nemal dlhý čas radnicu v pravom zmysle slova, 

richtári kedysi museli pracovať vo vlastných domoch. Tak to 

bolo už v roku 1515, keď v tomto dome žil richtár Blažej Hrdý 

s celou rodinou. Postupne sa v budove vystriedalo niekoľko 

urodzených trenčianskych šľachtických rodín. Od roku 1655 

dom vlastnil Gabriel Serényi.  

V roku 1663 budovu odkúpilo mesto, aby slúžila takmer 

tristo rokov ako mestská radnica. V starom dome neúradoval 

iba richtár, na prízemí bol v roku 1681 aj výčap, v roku 1699 

sa v archívnych dokladoch spomína byt hodinára i učiteľa. Po 

rozsiahlom požiari v roku 1708 bola budova celkom zničená, 

museli byť prestavené pavlače i poschodie. 

Ďalšou prestavbou v 19. storočí zmenili na radnici okná, 

výklady na prízemí i strechu. V roku 1872 muselo mesto pri-

stavať k radnici i obytný dom, otočený hlavnou frontou do 

Sládkovičovej ulice. Po adaptácii slúžil ako úradovňa pre 

stránky, aby nemuseli stáť v zime a daždi na otvorenej pavlači, 

ktorá spájala starú radnicu s prístavbou.  

Od polovice dvadsiatich rokov 20. storočia sa začali pred-

stavitelia mesta zaoberať otázkou výstavby novej radnice, na-

koľko schátraná budova bola v katastrofálnom a tým aj nedô-

stojnom stave.  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13270495&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7203423
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13270497&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7203423
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Zastupiteľstvo v júli 1928 nakoniec však schválilo rozpočet 

130-tisíc korún na nadstavenie druhého poschodia starej rad-

nice. Pre nedostatok financií od tohto rozhodnutia našťastie 

ustúpilo a po búrlivých diskusiách vypísalo verejnú súťaž na 

novostavbu mestského domu. Z dvanástich načas doručených 

návrhov, ktoré prišli do stanoveného termínu, dňa – 2. mája 

1930, zvíťazil po tajnom hlasovaní projekt bratislavského ar-

chitekta českého pôvodu Vojtecha Šebora. Stalo sa tak až po 

anonymných hodnoteniach všetkých projektov, z ktorých nie-

ktoré mali skutočne 

zaujímavé názvy, 

napríklad „Matúš 

Čák“, „Krajan Tren-

čan“. Verejnej súťa-

že sa zúčastnili ok-

rem iných aj stavite-

lia Alexander Mará-

ky z Trenčína, Artur 

Szalatnay či inžinier 

Emil Beluš z Bratislavy. Víťazný návrh originálne vyriešil do-

vtedy úzky priechod popri mestskej veži, novostavbu posunul, 

čím sa Sládkovičova ulica rozšírila. Pôvodne mala byť budova 

mestského domu dvojposchodová s rovnou strechou. Doda-

točne však architekt Vojtech Šebor prepracoval plány podľa 

pripomienok pamiatkového úradu tak, aby predná časť budovy 

bola jednoposchodová so šikmou strechou.  

Počas svetovej krízy nemalo ani mesto Trenčín dostatok fi-

nancií, aby začalo s realizáciou novostavby. Podľa niektorých 

členov zastupiteľstva bolo výhodnejšie opraviť starú radnicu, 

alebo porovnať náklady na prestavbu pôvodnej budovy s fi-

nanciami za novostavbu. Začala sa neskutočná papierová voj-

na medzi okresným úradom, mestským úradom, pamiatkovým 

referátom a Krajinským úradom Bratislava.  
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Na rekordných tridsiatich zasadaniach magistrátu bola 

hlavnou témou stavba nového mestského domu, alebo oprava 

starej budovy. Padli i také návrhy, ponechať radnicu na obytné 

účely a mestský dom postaviť za mestom na novom pozemku. 

Po ďalšom zamietavom stanovisku pamiatkarov i Okresné-

ho úradu v Trenčíne z novembra 1931 stratil už mešťanosta 

Jozef Reihel trpezlivosť. Spoločne s Jozefom Baarom a notá-

rom Deziderom Kántorom napísali odvolanie, v ktorom okrem 

iného stálo: 

„Niet v meste Trenčíne chatrnejšej chalupy úbohejšieho 

zvonkajšku než ukazuje náš mestský dom! Dopraskané múry, 

premoknuté plafóny, hrdzou prežrané železné podlahy na 

otvorených chodbách, hnilé stropy i šindelová strecha, stými 

potkanmi prerytý dvorek a tisíckami myšami preplnené ko-

morky! To je slávny Krajinský úrad, radnica pre 12 tisíc, pre-

vážne inteligentných obyvateľov mesta Trenčína, v ktorej 

účinkuje stále asi 40 úradníkov, zasadá mestská rada a zastupi-

teľský zbor...“  

Ani toto odvolanie nepomohlo. Ešte v októbri 1932 odhla-

soval zastupiteľský zbor 100-tisíc korún na opravu starej bu-

dovy. Až v marci 1933 mohla byť na základe obhliadky budo-

vy a konečného rozhodnutia odborníkov zo štátneho technic-

kého úradu a staviteľov zbúraná stará radnica. Stavebné a re-

meselnícke práce zadali miestnym podnikateľom a remeselní-

kom Dominikovi Filippovi, stolárske práce Jánovi Bartákovi, 

zámočnícke práce Artúrovi Michalcovi. Zariadenie veľkej za-

sadačky i kancelárie vyrobila „Prvá nábytková továreň“. Sta-

vebný dozor vykonávali Odon Blažek (Edmund Bleuer) a sta-

viteľ Alexander Maráky.  

V auguste 1933 sa konečne začalo s hrubou stavbou, do 

konca tohto roku bola ukončená železobetónová kostra budo-

vy. V roku 1934 pracovali hlavne trenčianske firmy na úpra-

vách interiéru. Ako to už býva, pri posledných úpravách sa 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13270498&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7203423
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13270496&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7203423
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nevedel investor dohodnúť, ako vyriešiť vstupnú halu. Napo-

kon na obloženie stien doviezli travertín a kameň z lomov obcí 

Bešenov a Spišské Vlachy.  

V neľahkej dobe všeobecnej hospodárskej krízy zostali fi-

nancie aj na opravu fasády susednej mestskej veže, kde bolo 

nainštalované moderné elektrické vedenie.  

Novostavbu mestského domu vysvätil po slávnostnej svätej 

omši v piaristickom kostole 3. decembra 1934 opát - farár Ru-

dolf Misz. Prvé zasadanie zastupiteľského zboru sa začalo prí-

hovorom toho, kto sa najviac zaslúžil o presadenie novostavby 

- starostu Jozefa Reihela. 

„Nemôžem zamlčať, povedal starosta, okolnosť, že po vy-

riešení námietok pamiatkového úradu, nadriadená dozorčia 

vrchnosť uskutočnenie novostavby všemožne podporovala, za 

čo jej prináleží zo strany mesta úprimná vďaka. 

Radosť naša z novej peknej budovy sa len stupňuje, keď 

uvážime, že novostavba nebola postavená na dlh, ako azda to 

inde býva a tak pri všeobecnom uspokojení, ktoré každý z nás 

má z nového mestského domu patrí vďaka hlavne nášmu obe-

tavému obecenstvu, ktoré svojou ochotou umožnilo postavenie 

tohto dôstojného stánku. 

Pohľad na túto budovu naplňuje nás pýchou, lebo bola vy-

budovaná a zariadená našimi podnikateľmi a remeselníkmi, 

ktorých som už spomenul. Hlavný dozor mali pán Ing. Odon 

Blažek a pán staviteľ Alexander Maráky, ktorým tiež tlmočím 

vďaku. 

Finančná pohotovosť, priemyselná sebestačnosť a preuká-

zaná obetavosť zo strany poplatníctva bola nielen základom 

tejto budovy, ale aj dôkazom toho, že súladnou prácou všet-

kých zložiek občianstva možno vytvoriť aj v dobe 

ťažkej krízy trvalé hodnoty. 

Keď z tohto miesta ďakujem Prozreteľnosti a všetkým tým, 

ktorí svojím umom a prácou alebo iným spôsobom prispeli k 
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vybudovanie stánku našej mestskej administratívy. Dúfam, že 

ak spomeniem občianske cnosti, ktoré umožnili uskutočnenie 

novostavby, budú aj v nej panovať, prežije nová budova ešte 

významnejšie a slávnejšie časy v dejinách mesta Trenčín, ako 

predošlá. Prajem si s precíteným srdcom, aby táto budova a 

menovite táto dvorana, kde reprezentanti rozhodujú o vývine a 

blahobyte tohto historického a slávneho mesta, boli symbolom 

vzájomnej spolupráce a porozumenia všetkého obyvateľstva. 

V tejto nádeji odovzdávam ju verejnosti a prajem z hĺbky srd-

ca všetkým nám prítomným mnoho zdaru, Božieho požehna-

nia. Týmto dnešné slávnostné zasadnutie zakľučujem.  

Obecenstvo po reči starostovej stalo a ovácie robilo tomu, 

kto v svojej reči na seba úplne zabudol, samému starostovi Jo-

zefovi  Reihelovi,  ktorý  má  najväčšie  zásluhy okolo novo-

stavby. Je to faktom, že húževnaté s veľkou láskou k veci dá-

val pozor pán starosta na všetky práce pri stavbe tak, ako 

neúnavne vyjednával a chodil po inštanciách, cieľom uskutoč-

nenia tohto monumentálneho diela. Pri ňom p. hlavný notár-

sky tajomník Dezider Kántor vynaložil tiež mnoho úsilia, aby 

sa myšlienka nového mestského domu stala skutkom.  

Oddanosť obecenstva k starostovi J. Reihelovi sa preukáza-

la najmä pri bielych stoloch, kde známa pohostinnosť staros-

tova uvítala asi 100 hosťov, ktorí všetci vďačne blahoželali 

starostovi k jeho veľkej radosti nad zdarilým vystavením no-

vého mestského domu. 

www.sme.sk 18.05.2014  

pomocná evidencia 554/1/2014 
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Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne 

Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne predsta-

vuje s opevneným areálom Mariánskeho vrchu jednu 

z architektonických dominánt mestskej pamiatkovej rezervácie 

Trenčín. Kostol bol postavený najneskôr okolo polovice 13. 

storočia na mieste staršieho kostolíka patriaceho pravdepo-

dobne k hradu. Pôvodne tvoril spolu s karnerom z polovice 15. 

storočia súčasť mestského opevnenia. Predpokladá sa, že kos-

tol bol založený ako bazilikálne trojlodie so svätyňou 

a predstavanou vežou pred západnou fasádou. Okolo 15. sto-

ročia bol prestavaný na halové trojlodie s polygonálne zakon-

čenou svätyňou a zaklenuli rebrovou klenbou. K renesančnej 

prestavbe, rozhodujúcej pre dnešný charakter stavby sa pristú-

pilo po požiari v roku 1528, ktorá rešpektovala staršiu polygo-

nálnu svätyňu a pôvodné trojlodie. Novú valenú klenbu 

s výsečami osadili na štíhle toskánske stĺpy. Posledné väčšie 

stavebné úpravy boli na kostole realizované v rokoch 1911 až 

1912. Veža kostola zastrešená pôvodne barokovou cibuľovou 

strechou z 18. storočia dostala dnešnú podobu, rovnako aj fa-

sády s oknami, do ktorých boli osadené farebné vitráže 

a v lodiach aj svätiny bola realizovaná a dekoratívny nástenná 

maľba. 

 V roku 2007 začali rozsiahle obnovné práce, ktorých cie-

ľom bola sanácia kostola s odôvodnením, ktorým bolo pred-

láždenie Mariánskeho námestia po zabudovaní exteriérového 

osvetlenia, ako aj sanácia oporného múru návršia. Na tieto 

práce naviazali neskôr práce na obnove fasád jednotlivých ob-

jektov areálu. Všetkým prácam predchádzali čiastkové archeo-

logické a architektonicko – historické pamiatkové výskumy. 

Zásadnou rekonštrukciou prešla strecha farského kostola. 

V roku 1920 sa psristúpilo k obnove interiéru, ktorej súčasťou 

bola výmaľba a oprava poškodených omietok, realizácia no-
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vého osvetlenia, lavicového kúrenia a nového liturgického 

mobiliáru svätyne.  

V roku 2012 sa vykonala generálna oprava organu, pričom 

organová skriňa a pozitív spolu s dekoratívnym parapetom 

empory v závere 18. storočia reštaurované. 

Nepochybne jednu z najcennejších výtvarných súčastí inte-

riéru kostola predstavuje ´štuková výzdoba. Architektonicky aj 

výtvarne akcentuje dvojicu bočných kaplniek kostola – sever-

nú a južnú. V južnej kaplnke, ktorá je zasvätená sv. Imrichovi 

je zvýraznené architektonické členenie a na interpretovanie 

heraldicko-epigrafického odkazu nápisových pások a kartuší. 

Umelecky zaujímavejšou je však severná kaplnka, ktorú 

dala v roku 1618 prestavať Helena Tuhurzó na rodové mauzó-

leum. Prvým pochovaným na tomto mieste bol jej manžel 

Gašpar Ilešházi, predstaviteľ významného uhorského uhorské-

ho magnátskeho rodu, hradný pán a trenčiansky župan. Do-

dnes ho pripomína mramorový epitaf, výnimočné sochárske 

dielo neskorej renesancie, reps. raného baroka u nás. 

Neoddeliteľnou súčasťou štukovej výzdoby tejto kaplnka 

sú ďalšie dve významné výtvarné pamiatky, pochádzajúce 

z obdobia rokov 1751 až 1752 – epitaf Jozefa Ilešháziho 

a bočný oltár „Ukrižovanie“. Obe sú dielom významného ne-

sskorobarokového sochára Ľudovíta Godeho, pôsobiaceho na 

našom území. Najmä oltár predstavuje výnimočné sochárske 

dielo, v ktorom umelec kombinoval kameňov, no najmä ele-

gantne spája ľahkú rokokovú ornamentiku s nastupujúcou an-

tivizujúcou sochárskou líniou klasicizmu.  

Štuková výzdoba bola už v roku 2011 po ukončenej obnove 

výmaľby interiéru kostola vyhodnotená ako veľmi narušená. 

Jej rozsiahle poškodenia boli najmarkantnejšie v soklových 

častiach, kde došlo k deštrukcii nielen mechanicky, ale najmä 

vzlínajúcou vlhkosťou a zasolením v minulosti pred odvodne-

ním kostola. K celkovej degradácii jej výtvarného výrazu  ne-
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malou mierou prispeli nánosy povrchových nečistôt a mladšie 

nevhodné premaľby. 

Vlastník pamiatky Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčín 

sa preto rozhodla pristúpiť k náročnej obnove štukovej výzdo-

by vrátane bočného oltára „Ukrižovania“, ktorej jedinou 

vhodnou možnosťou bolo odborné reštaurovanie. Aj vďaka fi-

nančnej podporu grantového programu Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“ sa podarilo 

v prvej etape prác v roku 2012 zrealizovať reštaurátorský vý-

skum pamiatky v danom rozsahu. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 581/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Farnosť v Opatovej nad Váhom 

Farnosť v Opatovej nad Váhom v roku 2014 oslávila 255. 

výročie svojho vzniku. Kostol v Opatovej nad Váhom je jedi-

ným farským kostolom, ktorý je zasvätený sv. Stanislavovi. 

Obec Opatová nad Váhom bola v roku 1985 pričlenená 

k mestu Trenčín, je jeho súčasťou. Patrí k najstarším dedinám 

na Považí, ktorá má aj zaujímavé dejinné osudy. 

Cez územie Opatovej nad Váhom viedla oddávna obchodná 

a vojenská cesta, čo potvrdzujú dodnes zachované chotárne 

názvy „Stráže“, „Pod stráže“ a potvrdzujú prítomnosť osobit-

ných  strážnych oddielov na tomto území. 

Doposiaľ archeologicky je nepreskúmaná zaniknutá osada 

v Opatovskej do-

line s pozostatka-

mi sakrálneho ob-

jektu nazývaná 

Hraho (Hrako) 

i ako Hrahna, po-

dobne aj pôvodný 

cintorín, ktorý sa 

nachádzal medzi 

Starou Opatovou 

a Suchými po-

tokmi. 

Do písanej histórie sa Opatová dostala v zaujímavých sú-

vislostiach a pod iným menom, keď v roku 1238 daroval Belo 

4. benediktínom na Skalke časť dediny Geszte, ktorá patrila 

predtým Trenčianskeho hradu. To bol zárodok dnešnej Opato-

vej, nazývanej od roku 1424 už dedinou opáta, ktorý bol pred-

staveným mníchov „Villa Abatis“. Jedno obdobie niesla po-

menovanie Opátová Skalka (Apati Zkalka) v roku 1598. Opa-

tová pôvodne patrila pod správu fary a kostola sv. Kríža v Do-

brej, doloženého v roku 1310. Spolu s Kubrou a Kubricou bo-

kostol v Opatovej nad Váhom 
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la jej fíliou aj v čase reformácie od konca 16. storočia. Evanje-

lický farár v Dobrej tu mal poľnohospodársku pôdu, vyberal 

peňažné a naturálne poplatky. 

Situácia sa zmenila v čase rekatolizácie, keď Juraj Ilešházi 

vyhnal evanjelických kňazov z Dobrej a Trenčianskej Teplej. 

Jezuiti, ktorí prišli v roku 1664 na Skalku, čoskoro spravovali 

aj niektoré farnosti v archidiakonáte. Obce Dobrá a Opatová 

boli pričlenené k teplanskej farnosti, pravdepodobne od roku 

1671, pričom Dobrá a Opatová s Kubrou a Kubricou vytvorili 

jednu  filiálku. Do druhej patrili Trenčianske Teplice a Príles. 

Pretože teplanská farnosť sa takto stala veľmi rozsiahlou, tak 

cirkevná vrchnosť rozhodla od roku 1726 vyčleniť obce Kubrá 

a Kubrica z teplanskej farnosti a pričleniť do farnosti Sobla-

hov. 

Spisovateľ Jozef Branecký, SchP. napísal, že Opatovčani 

horeli túžbou, aby mali svoj kostol, kde by niektorý jezuita 

slúžil svätú omšu a kázeň. Opatová patrila aj naďalej 

k majetku opátstva Skalky. Jej obyvatelia boli želiarmi jezui-

tov. Tí tam mali veľké gazdovstvo, majer, kde chovali doby-

tok a ovce. V Opatovej vlastnili mlyn, pivovar a dva umelé 

rybníky. Katolícki veriaci sa konečne dočkali nového kostola 

na konci 17. storočia, keď sa začalo s jeho výstavbou. Na 

týchto prác sa zúčastňovali všetci veriaci z Opatovej, ako mu-

rári, tesári, kamenári a tehliari. Mnohí veriaci prispeli na vý-

stavbu kostola aj peniazmi. Spomína sa, že roľník Martin Me-

liš daroval na tento cieľ 150 zlatých, ktoré za roky nagazdoval 

a našetril. Do svätyne pripravili oltár, na ktorom bol zobrazený 

biskup sv. Stanislav pred poľským kráľom Boleslavom 2. Dre-

vené časti oltára boli zdobené zlatom a zruční opatovskí stolári 

zhotovili vyrezávané lavice. Posviacka nového kostola zasvä-

teného sv. Stanislavovi sa uskutočnila 1. júna 1701 za účasti 

nitrianskeho biskupa Ladislava Maťašovského a stoviek veria-

cich z okolitých dedín aj z Moravy. Trenčiansku procesiu vie-
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dol rektor jezuitov Henrik Berzevici. K novému kostolu pri-

stavili vežu až v roku 1717. V tom istom období boli pristave-

né aj dva bočné oltáre. V roku 1773 po zrušení jezuitskej reho-

le prešla správa opátstva na Skalke pod patronátom takzv. 

„Študijného fondu a aj udržiavanie farského kostola v Opato-

vej prešlo pod jeho administratívu.  

Z pôsobnosti fary v Trenčianskej Teplej sa Opatová vyčle-

nila ako samostatná fara v roku 1789 a jej fíliou sa stala Kub-

rá. Stalo sa tak 16 rokov po zrušení rehole jezuitov a exis-

tencie „Študijnej základiny“. Z pôvodného kostola na Skalke 

bol prenesený organ do farského kostola v Opatovej. Prvým 

farárom v Opatovej sa stal od 25. októbra 1789 Ján Michalo-

vič. Od tohto času sa začala viesť v Opatovej cirkevná matri-

ka. Farský dom, pôvodne ako plátennícka dielňa bol rekon-

štruovaný vďaka jezuitom, čiastočne z kameňa, pálených a su-

rových tehál.  

Opatovská farnosť sa môže pýšiť slovenským unikátom, že 

ako jediný farský kostol na Slovensku je zasvätený sv. Stani-

slavovi, patrónovi Poľska a Krakovskej arcidiecézy. V súčas-

nosti farnosť Opatovú tvorí Opatová, Kubrá, Kubrica, ktoré 

prešli pod opatovskú farnosť pred dvanástimi rokmi.  

Od začiatku existencie Opatovskej farnosti vykazuje cir-

kevná matrika12.873 pokrstených farníkov, uvádza súčasný 

farár Ján Vician.  

Všeobecnú dôveru a úctu veriacich požíval obľúbený kňaz 

Štefan Chmela, ktorý v rokoch 1968 až 1974 vykonal generál-

nu opravu kostola, organa a postavenia novej fary. 

Farári pôsobiaci vo farnosti Opatová n/V. od roku 1789: 

- Ján Michalovič   1789 – 1798 

- Štefan Heszterény 1798 – 1832 

- Ondrej Háan     1832 – 1842 

- Ján Dualský    1842 – 1844 

- Štefan Galvánek    1844 – 1855 
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- Jozef Folkmann    1855 – 1863 

- Kazimír Matejčík 1863 – 1864 

- Juraj Zermegh    1864 – 1875 

- Ján Zárjecký    1875 – 1899 

- Anton  Bárdy    1899 – 1928 

- Jozef Pietrik    1928 – 1943 

- Martin Hudec    1943 – 1944 

- Jozef Štefánek    1944 – 1951 

- Viktor Rašovec    04.- 07.1951 

- Andrej Paldan    1951 – 1953 

- Justín Vršanský    1953 – 1967 

- Štefan Chmela    1967 – 1985 

- Dominik Brňák    1985 – 1990 

- Miroslav Cimerák 2012 – 2013 

- Ján Vician 2013 –  

Trenčianske noviny 27.10.2014 

pomocná evidencia 702/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík: Mýtus o tajnej chodbe znova ožil 

Legendy a mýty o tajnej hradnej chodbe ožili v diskusiách 

medzi Trenčanmi. O objave údajného tajného tunela teraz dis-

kutuje veľa Trenčanov aj na internete. Reakcie na sociálnej 

sieti rozprúdil žartovný príspevok jedného z Trenčanov o 

údajnom objave tunela spájajúceho Trenčiansky hrad s obcou 

Skalka nad Váhom. I keď išlo o humorný príspevok, je prav-

dou, že mnohí Trenčania v existenciu tunela veria. Tajná 

chodba na hrad a ešte tajomnejší, stále neobjavený hrob Matú-

ša Čáka Trenčianskeho prebúdza predstavivosť Trenčanov. 

Čitateľka Marta z Trenčína sa zdôverila novinárovi, keď 

povedala, že sa dočítala zaujímavú správu o objave chodby, 

ktorá vraj spájala Trenčiansky hrad s druhým brehom Váhu. 

„Už som dávnejšie niečo také počula, ale nikdy nič konkrét-

nejšie. Podľa mňa by to bol zaujímavý objav aj pre turistov.“  

Je známa dáv-

nejšia historka, 

ktorá medzi 

Trenčanmi ústne 

podávaná, ako 

niekto kedysi vy-

pustil kačku do 

hradnej studne a 

ona vyplávala vo 

Váhu.  

Podľa histori-

ka PhDr. Vlas-

timila Hábla z Trenčianskeho múzea však na týchto poves-

tiach nie je nič pravdivé. Tento mýtus o prítomnosti tajnej 

chodby sa rozšíril najmä v päťdesiatych rokoch minulého sto-

ročia. Vtedy si ľudia spájali zásobovacie chodby s tajnými tu-

nelmi. Bola to známa vec, ale vetvy tých chodieb boli zamu-

rované. 
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Vyznávači teórie o tajných chodbách na Trenčianskom 

hrade často používajú argument, že sa táto zmienka o tuneli 

objavuje v starých listinách. Napríklad „v roku 1603 sa prvý z 

rodu Iležháziovcov, Štefan, ktorý vlastnil Trenčiansky hrad, 

dostal do sporu s cisárom Rudolfom 2. Bol obžalovaný za 

urážku jeho majestátu a bol odsúdený na smrť. Pred vykonaní 

rosudku ušiel do Poľska. Po úteku dostal trenčiansky magistrát 

prípis, že má zabrániť všetkými prostriedkami bývalému žu-

panovi v prístupe na hrad. Otcovia mesta vediac, akú má Ileš-

házi cholerickú povahu, napísali list, že Iležházimu nemôžu 

zabrániť vo vstupe do hradu, pretože ten má svoj tajný vchod 

aj východ a preto mu vo vstupe na Trenčiansky hrad nevedia 

zabrániť, Išlo zjavne o veľmi priehľadnú výhovorku, ako sa 

dostať z nepríjemnej situácie. Tento list sa stal neskôr podkla-

dom pre vznik legiend a fám o tajnej chodbe, vedúcej z hradu 

raz popod Váh, alebo na Brezinu. 

Aj nález zásobovacích chodieb k 

barbakánu pred Dolnou mest-

skou bránou v roku 2006 oživil 

dávne povesti. „Tomu sa dá ro-

zumieť rôzne, pretože ako vie-

me, Trenčiansky hrad má jeden 

vstup od mesta a druhý od leso-

parku Brezina cez južné opevne-

nie. Od toho obdobia už nikto 

nikdy nenašiel žiadnu zmienku o 

náleze alebo vytváraní tunela,“ 

povedal PhDr. Vlastimil Hábl. 

Historik vyvracia aj možnosť 

tajnej chodby vedúcej zo známej hradnej studne až na druhý 

breh Váhu, lebo hovorí, že to nemá to logiku, pretože by sa 

museli kopáči podkopať pod Váh. Studňa sa kopala až 40 ro-

kov a odtiaľ by museli ešte kopať popod rieku a to dosť hlbo-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13552330&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7507685
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ko, keďže je tam spodná voda. Ako by sa tam dostali?“ pýta sa 

historik.  

Podľa jeho slov by chodba bola aj bezpečnostným rizikom 

pre obyvateľov hradu. „Na hrade sa striedalo množstvo pa-

novníkov a posádok, nie je možné, aby sa nejaká chodba alebo 

dlhý tunel utajil,“ dodal PhDr. Vlastimil Hábl. 

www.sme.sk 22. 11. 2014  

Trenčianske noviny 18.11.2014 

pomocná evidencia 794/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík:  Luteránsky kostol pomáhali stavať                                  

aj kompletné rodiny 

Šírenie reformácie položilo základy vzniku evanjelických 

chrámov v našom regióne. V Trenčíne sa reformácia výraznej-

šie presadila až v poslednej tretine 16. storočia, keď tu v jej 

duchu účinkovali kňazi Juraj Kotešovský (pred rokom 1578), 

Michal Caban, Juraj Sartorius (od roku 1594) a iní.  

Vznikla i evanjelická škola, ktorej prvým rektorom bol Peter 

Baroš, od roku 1609 bola už plne organizovaným vyšším 

gymnáziom.  

Podpory a ochrany sa jej dostalo od majiteľov panstva a 

Trenčianskeho hradu Imricha Forgáča a Štefana Ilešháziho 1., 

ktorí prijali a šírili myšlienky Lutherovej reformácie. Až do 

svojej smrti roku 1648 bol veľkým podporovateľom trenčian-

skej evanjelickej cirkvi a školy aj Štefanov synovec Gašpar 

Ilešházi. Ako zať ochrancu protestantov palatína Juraja Turza 

spoluorganizoval s ním aj evanjelickú synodu v Žiline v roku 

1610, na ktorej si protestantská cirkev zriadila vlastné superin-

tendencie.  

Evanjelici v tomto období využívali kostol pod hradom -

dnešný farský, rím-

skokatolícky. Trenčín 

sa stal dôležitým 

strediskom reformá-

cie pre celé Považie. 

Väčšina obyvateľov i 

celá mestská rada bo-

la evanjelická, boho-

služby v materinskej 

reči a prosperujúca 

škola s kvalitnými pedagógmi, podporovaná Ilešháziovcami 

pozdvihli vzdelanostnú úroveň obyvateľov. Naviac, po bitke 

na Bielej hore sa presídlili viacerí českí exulanti do Trenčína. 

pohľad na kostol v roku 1916 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13592688&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7575165
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V kníhtlačiarni založenej v roku 1637 vychádzali mnohé re-

formačné spisy, dišputy, básne, kázne slovenské, české i latin-

ské. V roku 1647 sa do Trenčína presťahovali zo Skalky jezui-

ti, ktorí mali tvoriť protiváhu vzmáhajúcej sa reformácii. 

Evanjelikov vytláčali z verejných funkcií, museli opustiť kos-

tol pod hradom, zlikvidovaná bola i prosperujúca škola. Cir-

kevníci sa stretávali v drevenej modlitebni na terajšom Hor-

nom Šianci, neďaleko evanjelického cintorína. Slúžil v nej Ján 

Blazius z Drietomy, po ňom Matej Augustíny - otec a syn. Syn 

sa dožil aj vydania Tolerančného patentu v roku 1781. Na jeho 

miesto prišiel farár Ján Zúbek, trenčiansky rodák, ktorý sa stal 

aj seniorom trenčianskeho seniorátu a pomáhal i pri zriaďova-

ní takmer všetkých novovznikajúcich zborov na okolí. Ako 

prvý potolerančný kňaz pomáhal všemožne pri stavbách 

chrámov, fár i škôl, má veľkú zásluhu i na postavení dnešné-

ho evanjelického kostola v Trenčíne.  

K stavbe nového kostola však bolo podľa Tolerančného pa-

tentu potrebných sto rodín, ktoré by mali svojho farára a svoj 

zbor. Pretože v Trenčíne bola v období protireformácie evan-

jelická cirkev silne zdecimovaná, na stavbe kostola museli byť 

zainteresovaní i evanjelici z okolitých obcí Drietoma, Slávni-

ca, Mníchovej Lehoty a Nemšovej. Pozemok pre nový kostol 

odkúpil cirkevný zbor od vdovy po zosnulom farárovi Mate-

jovi Augustínym, mladšom. Pozemok príliš nevyhovoval, lebo 

išlo o štrkovinu z Váhu, tak základy museli preto založiť hlb-

šie. V máji 1792 bol posvätený základný kameň kostola.  

Pracovalo sa za každého počasia, materiál mohli dovážať 

iba na obyčajných vozoch s konským záprahom. Všetko robili 

holými rukami, veď v novom svätostánku chcel mať každý 

svoje miesto a každá väčšia rodina svoju lavicu.  

Keď prešlo leto roku 1794, stavba sa chýlila ku koncu. Na 

sviatok sv. Michala mali kostol v pláne vysvätiť i napriek to-

mu, že chýbali financie na zariadenie interiéru a kúpu orga-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13592687&ids=1&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7575165
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13592690&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7575165
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na. Nový kostol postavili na vtedajšej periférii mesta a nesmel 

mať vchod do ulice. Ako prvý kostol v senioráte bol aj s ve-

žou, čo umožnilo doplnenie 26. zákonného článku Toleranč-

ného patentu v roku 1791. Klasicistické jednolodie zaklenuté 

tromi poľami vysokej pruskej klenby malo sakristiu pôvodne 

pristavanú k bočnej fasáde kostola. Strohý výraz interiéru vy-

hovoval evanjelickej konfesii, ktorá uprednostňovala striedmu 

mieru v zariadení a výzdobe.  

Dôležitým prvkom evanjelických kostolov boli takzvané 

protestantské empory, ktoré zväčšovali vnútorný priestor a ka-

pacitu kostola. Budovali sa po celom obvode, respektíve aspoň 

po troch stranách chrámu tak, aby mohli veriaci zo všetkých 

strán dobre vidieť a počuť kňaza. Do steny nad hlavným vstu-

pom bola vstavaná organová skriňa, dielo významného slo-

venského organára Martina Šašku, zakúpená spolu s nástrojom 

cirkevným zborom v roku 1864. Oltár bol pôvodne klasicistic-

ký, medzi jeho pilastrami bol umiestnený Kristus na kríži.  

Súčasťou kostolného 

zariadenia bola aj dre-

vená kazateľnica, lavice 

s klasicizujúcim pleten-

covým dekórom, dva 

vežové zvony, ktoré bo-

li počas 1. svetovej voj-

ny odobraté a pretavené 

na vojenské účely. Sú-

časťou výbavy kostola 

sa neskôr stali aj vežové 

hodiny, zakúpené v ro-

ku 1902. Do kostola 

chodievali cirkevníci nielen z Trenčína, ale na služby Božie 

merali cestu až z ďalekej Slávnice, Drietomy, Hámrov, Mní-

chovej Lehoty či Nemšovej. Finančne prispeli nielen trenčian-

súčasný interiér kostola 
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ski veriaci, ale i bohatá rodina Szilvayovcov i Šándorovcov zo 

Slávnice.  

V roku 1935 sa uskutočnila obnova kostola, ktorá nezasiah-

la do jeho celkového výrazu v exteriéri, pozmenila iba čias-

točne interiér, s rešpektovaním jeho pôvodných architektonic-

kých hodnôt. Zbúrali starú sakristiu, a za oltárom vybudovali 

novú, podobný osud stihol aj drevenú kazateľnicu. Pôvodnú 

zamurovali a nahradili súčasnou drevenou, z ktorej bolo lepšie 

počuť slová kázne. Pôvodný Šaškov organ, ktorý utrpel počas 

prvej svetovej vojny stratou cínových píšťal, bol nahradený 

dodnes používaným organom firmy Rieger z Krnova. Zmo-

dernizovalo sa osvetlenie chrámu, lavicové kúrenie, osadili 

nové dvojité okná z fazónového železa. Hlavným umeleckým 

dielom obnovy kostola bola kompozícia oltára. Umeleckú 

dominantu predstavuje monumentálny kríž z červenej leštenej 

žuly s korpusom ukrižovaného Krista z bieleho mramoru, die-

lo Jozefa Pospíšila. Zaujímavé je i reliéfne zdobenie trojice 

vstupných dvier z dielne Artura Michalca. V roku 2011 prešiel 

interiér evanjelického kostola komplexnou stavebnou obno-

vou, o rok neskôr v roku 2012 dostala i vonkajšia fasáda nový 

vzhľad. Naďalej predstavuje temer autenticky zachovaný prí-

klad tolerančného kostola, navonok skromného, v interiéri 

priestranného a presvetleného chrámu  

Literatúra: Michal Lantaj: Dejiny evanjelického a. v. cirkev-

ného zboru v Trenčíne,  

Mária Vdovičíková: K pamiatkovej obno-

ve evanjelického kostola v Trenčíne, vydal ecav v 

Trenčíne 2014.  

Trenčianske noviny 19.12.2014 

pomocná evidencia 859/1/2014 
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Martin Šimovec: Mučenie a popravy  bosoriek  neobišli 

v minulosti ani Trenčiansku župu 

Procesy s bosorkami sprevádzali ľudstvo mnoho desaťročí. 

Nevyhla sa im ani Trenčianska župa. Pod rukami kata tu za-

hynuli mnohé z obvinených žien.  

Prenasledovanie bosoriek neobišlo ani náš región. Prvé vy-

šetrovania bosoriek v Trenčianskej stolici začali v roku 1630 a 

procesy trvali až po rok 1747.  Z tridsiatich obvinených  boso-

riek v Trenčianskej župe boli mnohé popravené krutým spô-

sobom a predtým mučené. Známa slovenská historička Tünde 

Lengyelová sa vydala po stopách bosoriek a svoje poznatky 

zdokumentovala v rozsiahlej publikácii „Bosorky, strigy, ča-

rodejnice“.  

Výpoveď upálenej bosorky Veroniky Kouaczkovej, ktorá z 

bosoráctva v roku 1630 obvinila Anču, odštartovala procesy 

s bosorkami v Trenčianskej župe. Podľa historičky Lengyelo-

vej bola aj Zuzana Košíková v roku 1665 obvinená a následne 

mučená a upálená. Na hranici skončila aj Zuzana Lastovicová. 

V roku 1687 bol súd s manželkou Jána Straku Annou. Tá spo-

lupracovala so strigou zo Soblahova a svojich pacientov kúpa-

la v odvaroch a v bylinách, prezradila Lengyelová. Upálená 

bola aj Katarína Barinka, ktorá na území dnešného Trenčína 

mala zapríčiniť chorobu a smrť viacerým ľuďom. Upálili ju a 

mučili, aby prezradila aj svojich komplicov.  

V našej župe boli bežné upálenia, alebo sťatie za čarodej-

níctvo. Niektoré z bosoriek obišli so znamením, ktoré im na 

čelo vypálil kat. Zuzanu Roškovú, poddanú z Beckovského 

panstva, obvinili z otravy svojho manžela, navádzania na krá-

dež a opovrhovania zákonmi. V jej prípade nariadili tortúru. 

Súdené boli aj liečiteľky či ženy spolupracujúce s diablom. 

Kurióznym prípadom bol osud Doroty, ktorá mala zbojníkov 

chytať pomocou čarovného cesnaku. Bosorky boli prenasle-

dované v Trenčianskej stolici až do roku 1747.  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13591382&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7572303
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V jednom prípade bola za bosorku označená aj čachtická 

grófka Alžbeta Bátoriová. Je to uvedené v povestnom liste 

čachtického farára Ponického, v ktorom popisuje bosorácke 

praktiky Alžbety Bátoriovej. Mala ich uskutočňovať so svo-

jimi pomocníčkami a majerníčkou z Myjavy. Účelom týchto 

bosoráckych praktík bolo otrávenie kráľa, palatína a protono-

tára a vyšetrovateľa Imricha Megyeriho. Na jednej strane išlo 

v jej prípade o motív velezrady, keďže plánovala otráviť krá-

ľa, palatína i protonotára, na druhej strane to bolo bežné obvi-

nenie z bosoráctva. Podľa farára Ponického okúpali pani v ko-

ryte a vodu z nej použili na miesenie chleba. S ním mali otrá-

viť panovníka. Neviem si predstaviť, ako ten chlieb chceli do-

praviť do Viedne. Dcéry Alžbety Bátoriovej nezdedili boso-

rácke sklony svojej matky.  

Prevažná väčšina zločinov, ktoré sa bosorkám pripisovali, 

súvisela s bežným životom. Obvinenými bývali aj psychicky 

chorí ľudia, ktorí trpeli záchvatmi. Medzi ženami obvinenými 

z bosoráctva boli najmä liečiteľky, bylinárky, rôzne pôrodné 

babice. Súviselo to s 

tým, že niekto sľúbil 

vyliečenie a nestalo sa 

to. Veľmi veľa obvine-

ných pochádzalo zo su-

sedských sporov, do-

konca aj v rámci rodiny. 

Jeden z mladých mužov 

prisľúbil sám priviezť 

voz dreva na hranicu, 

kde by upálili jeho svokru.  

S hranicami súvisí aj najťažší zážitok, ktorý počas výskumu 

histórie bosoriek historička zažila. Zoznam 29 hraníc v ne-

meckom Duisburgu, na ktorých boli upaľovaní bosoráci 

a bosorky, ktorý ju traumatizoval aj pri písaní knihy. Na tých-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13591380&ids=7&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7572303
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to hraniciach upaľovali dokonca aj deti. Zahynulo tu mnoho 

žien všetkých vekových generácií, bohaté i chudobné. Zhoreli 

tu bez rozdielu malí chlapci aj starí muži, radniční páni, ale aj 

množstvo cirkevných osobností. Tá otrasná koncentrácia ľud-

skej zloby musí pohnúť každým, priznala Lengyelová.  

Spôsoby mučenia bosoriek boli neuveriteľne kruté. Tak ako 

pri popravách, niektoré spôsoby mučenia sa používali výhrad-

ne pri ženách a iné pri mužoch. Ženy napríklad nikdy neboli 

lámané kolesom, muži zase nikdy neboli pochovávaní zaživa. 

Zvyčajne sa začínalo drvením prstov zaťahovaním v palečni-

ciach, pokračovalo španielskou čižmou určenou na deformo-

vanie dolných končatín. Ťažším stupňom bolo už pálenie a na-

ťahovanie na škripec. Neskutočne bolestivé bolo aj vykĺbenie 

ramien. Obvinený sa priznal často už na začiatku mučenia, 

pretože jeho utrpenie bolo naozaj veľké. Keď našiel odvahu 

svoju výpoveď odvolať, musel mučenie podstúpiť znovu. Pre-

to ľudia, ktorí boli mučení, takmer vždy rezignovali. V mno-

hých prípadoch si ľudia napokon zvolili sami smrť pred fyzic-

kým a psychickým mučením, počas ktorého dochádzalo k úpl-

nému zlomeniu vôle človeka. Napriek tomu, že obvinenia boli 

obludné a hlúpe, mučení ľudia so svojím obvinením nedoká-

zali bojovať a vzdorovať.  

V západnej Európe bolo najväčšie obdobie honby  na  bo-

sorky počas tridsaťročnej vojny, teda v rokoch 1618 až 1648, 

na našom území bola najsilnejšia vlna prenasledovania posu-

nutá o päťdesiat rokov neskôr. Čo sa týka Slovenska a Uhor-

ska, boli tieto územia v porovnaní s ostatnými štátmi v proce-

soch s bosorkami oázou pokoja. Honba na bosorky tu nebola 

až v takej móde. Veľká časť územia bola pod osmanskou vlá-

dou a na tomto území sa vôbec nekonali procesy, pretože to 

Turkov nezaujímalo. Pre nich bolo podstatné vybrať dane. 

Osmanská hrozba bola reálna a ľudia si nemuseli hľadať obet-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13591379&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7572303
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ných baránkov. Honba na bosorky súvisí s mentalitou ľudí a 

ich problémami, z ktorých často vychádzali obvinenia. 

Tünde Lengyelová zmapovala procesy s bosorkami už 

v spomínanej v rozsiahlej knihe „Bosorky, strigy, čarodejni-

ce“. Množstvo faktov doplnila ilustračným materiálom, z kto-

rého aj po stovkách rokov sála dobová hrôza. Predovšetkým  v 

Nemecku sa dostala k pozoruhodným faktom o bosorkách. 

Kvalitné materiály pochádzajú aj z maďarských zdrojov. Ma-

ďarský etnologický ústav dokonca knižne vydal všetky proce-

sy, ktoré boli známe. Väčšinu archívneho materiálu bola písa-

ná v latinčine, maďarčine a nemčine. Skúmala kompletne za-

chytené súdne procesy spojené s obvinením z bosoráctva, ale 

aj výpovede jednotlivých svedkov.  Svedkovia v nich vypove-

dajú o prejavoch bosoráctva a podozreniach obvinených. Ná-

jde sa tam dobový obraz mentality ľudí, ako si v hlave vysvet-

ľovali množstvo úkazov, ktoré súviseli s každodenným živo-

tom. Procesy s bosorkami študovala aj v Štátnom archíve v 

Bytči. Podľa jej slov pozitívom Uhorska je fakt, že procesov 

s bosorkami na tomto území nebolo až tak veľa. V rozmedzí 

250 rokov tu máme zmapovaných približne 2000 procesov. 

Na území niekdajšieho Uhorska boli z čarodejníctva pre-

važne obviňované ženy, iba desatina obvinení pripadla na mu-

žov. Vo švajčiarskych kantónoch, ale aj vo francúzskych a 

nemeckých mestách bolo mužov obvinených podstatne viac. 

Väčšinou tu išlo o získanie majetku obvineného človeka. Od-

súdené osoby bývali v mnohých mestách niekoľko dní pred 

popravou umiestnené vo väzenských celách pred zrakmi zve-

davej verejnosti. Trest smrti obesením, sťatím, upálením či 

rozštvrtením bol pre obete často vykúpením pred utrpením, 

ktoré dlhodobo zažívali. Iba tie šťastnejšie obete nezmysel-

ných obvinení odišli zo súdu iba s trestom bičovania, palico-

vania či vyšľahania prútmi pred verejnosťou. Hoci obvinenia z 

čarodejníctva boli z modernej Európy vytlačené už veľmi 
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dávno, situácia v zaostalých krajinách sveta je stále varujú-

ca. Magické sily pripisované často starým ľuďom v Keni, Ma-

lawi alebo Burkina Faso ich po obvinení môžu stáť ešte aj v 

súčasnej dobe i vlastný život.  

Trenčianske noviny 19.12.2014 

pomocná evidencia 858/1/2014 
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Jozef Branecký: História kostola piaristov v Tren-

číne 

Príchod jezuitov do Trenčína 

Jezuitov do Trenčína priviedol arcibiskup ostrihomský Ju-

raj Lipay. Hoci cisári Ferdinand 2. a Ferdinand 3. podporovali 

každú apoštolskú prácu, rekatolizácia nebola ľahká, lebo vše-

mohúcim pánom v Trenčíne bol župan a pán Trenčianskeho 

hradu gróf Gašpar Ilešházi, telom a dušou bol oddaný Luthe-

rovi. 

Pre katolíkov v Trenčíne bolo najväčším nešťastím, že 

evanjelici im odobrali v roku 1614 farský kostol a katolíckeho 

farára Raymana vyhnali a obsadili ho svojím. Túto násilnosť 

a nespravodlivosť napravil Juraj,  mladší syn Gašpara Ilešhá-

ziho, ktorý o dva roky katolizoval po otcovej smrti v roku 

1648 so starším bratom Gabrielom. Dňa 13. decembra 1671 

odobral evanjelikom farský kostol i s celým zariadením.  

Keďže evanjelický magistrát mesta odmietol usadiť sa je-

zuitom v Trenčíne, jezuiti sa usadili v roku 1645 na Skalke, 

ktorú ako benefícium dostali od nitrianskeho biskupa Jána 

Púskyho. Bol to veľký majetok, ku ktorému patrili dediny 

Újezdov, Opatová, Piechov, Zlichov a Hrabová. Prvého rekto-

ra jezuitov Martina Fábryho inštaloval Mikuláš Mitický pred  

sviatkom sv. Michala v roku 1645.Martinovi Fábrymu prišiel 

na pomoc Daniel Sedník, rodák z Pruského. Po jeho skorej 

smrti pokračoval v jeho pastoračnej práci Ondrej Banko. Jezu-

iti svoje povolanie vykonávali čiastočne na Skalke a čiastočne 

v kostolíku Panny Márie. 

V Trenčíne začali jezuiti učinkovať na prvú adventnú nede-

ľu v roku 1646, presne 2. decembra na vigíliu veľkého apošto-

la Indie sv. Františka  Xavérskeho. Bola to prvá svätá omša 

v Trenčíne od roku 1614. Skromný začiatok sľubného pokra-

čovania a slávneho dokončenia. Svätá omša sa uskutočnila 

v darovanom dome Brigita Bošniakovej. 
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Hnevom pobúrený magistrát mesta Trenčín ostro protesto-

val proti činnosti jezuitov v Trenčíne a zároveň vyslovil po-

karhanie Pavlovi Serénimu, manželovi Brigity Bošniakovej, 

že prijal jezuitov do svojho domu. Keďže Pavol Seréni odpo-

vedal mužne, že čo jej ich do toho, pokarhanie sa dostalo na 

prešetrenie cisárovi.  

Jezuitov inštaloval v Trenčíne dňa 6. mája 1648 komorný 

radca Juraj Rakovický. Pri tejto príležitosti pohrozil magistrá-

tu, aby sa vzdal neprístojností a nečinil žiadne prekážky, lebo 

že im odoberie mestu všetky privilégia. Medzi tým jezuiti hú-

ženato rozsievali meno Božie medzi Trenčanmi. Na Veľký 

piatok postavili v kaplnke svätý hrob, ku ktorému sa prišli po-

kloniť nielen katolíci, ale im mnohí evanjelici, hoci im to ich 

kňazi zakazovali, 

Keď jezuiti nadstavili na kaplnku drevenú vežu s dvomi 

zvonmi a po prvý raz aj zazvonili, zhŕklo sa na námestí na 

stovky evanjelikov, aby protestovali proti takémuto rušeniu 

pokoja. Stupňovaním horlivosti jezuitov rástol počet katolí-

kov. V tomto roku sa vrátilo do lona Cirkvi 18 evanjelikov.  

Bol to skutok neohrozenosti, lebo podľa záznamu jezuitov, 

teplý domov tu dostali neverci z Moravy, Čiech, Sliezka, lute-

ráni, pickardisti, husiti, anababtisti, Rusi, Židia. 

Tichá práca jezuitov bola značne posilnená začiatkom janu-

ára1649, keď otvorili gymnázium. v nasledujúcom školskom 

roku v ňom študovali študenti z evanjelických šľachtických 

a zemianskych rodín, z ktorých sa ani jeden nenašiel, ktorý by 

nerekatolizoval. A keď toho istého roka obaja synovia Gašpa-

ra Ilešházi prestúpili na katolícku vieru, tak rekatolizačná prá-

ca jezuitov začala pokračovať rýchlejším tempom. Mimoriad-

ne horlivým podporovateľom práce jezuitov bol gróf Juraj 

Iležházi, ktorého poctili dňa 8. decembra 1657 funkciou rekto-

ra Marianskej kongrgácie. 
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Húževnatý odpor evanjelikov v Trenčíne proti silnému na-

predovaniu protirefomačných prúdov, katolíci sa osmelili až v 

roku 1671 vziať si naspäť farský kostol a dva cintoríny. 

Výstavba jezuitského kostola 

Zasiate semienko rástlo, takže, keď v roku 1650 arcibiskup 

Juraj Lippay prišiel osláviť svätodušné sviatky do Trenčína, 

260 katolíkov pristúpilo k sviatosti birmovania, medzi ktorými 

boli aj 70-roční starci. 

Juraj Lippay pri tejto príležitosti dal jezuitom na stavbu 

kostola a kláštora 30.000 zlatých. Pozemok pod  tieto budovy 

daroval čiastočne Juraj Ilešházi a čiastočne ho kúpili jezuiti, 

ale s akými ťažkosťami. Magistrát im jednoducho nedovolil 

kúpiť, ktoré stáli na pozemkoch určených pre výstavbu kostola 

a kláštora. Stalo sa tak až veľkých a trpkých bojoch. Konečne 

v roku  1653 „s radostným a čulým duchom sa dali výstavby 

objektov. 

Základný kameň položil arcibiskup Juraj Lippay na sviatok 

sv. Ducha v roku 1653. Na zriedkavú slávnosť sa zišlo mnoho 

ľudí zo širokého okolia. Nechýbali ani evanjelici, ktorých pri-

tiahla zvedavosť. Z Trenčianskeho hradu hrmeli delá, v meste 

zas búšili mažiare a trubači trúbili. Po svätej omši nasledovala 

posviacka základného kameňa. Ľud zaplnil námestie, okná 

a strechy domov. Mnohí katolíci plakali od radosti a starci sa 

osvedčovali, že spokojne by zomreli, keby sa dožili posviacky. 

A keď sa celebrant kľakol, učinili aj niektorí evanjelici. 

Po posviacke sa ľud nerozišiel, ale čakal na hru žiakov, kto-

rí po slovensky predstavili biblickú hru o Abrahámovi a jeho 

synovi Izákovi. Hra sa hrala na námestí. 

Keďže medzi robotníkmi bolo mnoho Nemcov, jezuiti pre 

nich pripravovali kázne v nemeckom jazyku, na ktorých sa 

zúčastňovali aj mnohí občania mesta. Teda nemecká reč nebo-

la v 17. storočí v Trenčíne cudzia. 
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Milodary pre výstavbu kostola prichádzali v hojnom počte. 

Sám arcibiskup Juraj Lippay daroval na celú stavbu, teda kos-

tola a kolégia 105.015 zlatých. Gróf Juraja Ilešházi okrem 

väčšej čiastky pozemku daroval aj striebornú večnú lampu 

v hodnote 112 zlatých. Strieborné kadidlo v hodnote 122 zla-

tých daroval jeden z jezuitov. Kazateľnica bola pamiatkou 

štedrosti Heleny Szúnyoghovej. 

Posviacka kostola sa uskutočnila dňa1. júla 1657. Jej pa-

miatka sa obnovuje každoročne. Bola to manifestácia Cirkvi 

katolíckej a nádhernej slávnosti veriacich. Posviacku vykonal 

sám zakladateľ arcibiskup Juraj Lippay. Slávnosti sa zúčastnili 

palatín František Wesselényi, Zigmund Zongor vacovský, ča-

nadský, pätikostolský biskup Tomáš Pálffy, ostrihomský arci-

biskupský vikár Pavol Hoffman a mnohí kanonici. Medzi ci-

vilnými pánmi boli prítomní brat poľského maršálka gróf 

Adam Forgách, ďalej gróf Pavol Esterházy, gróf František 

Csáky, trenčianski hradní páni, gróf Mikuláš Pálffy, viac ba-

rónov a šľachticov a na tisíce veriacich z celého Považia. 

Obrady vykonal s veľkou horlivosťou sám arcibiskup Juraj 

Lippay. Hoci mu podľa vtedajších záznamov hojné kropaje 

padali po tvári, vytrval v konaní obradov bez najmenšieho ná-

znaku únavy až do konca. 

Hlavný oltár bol posvätený k úcte veľkého jezuitu 

a apoštola Indie sv. Františka Xavérskeho. Prvý oltár zo strany 

evanjelia k sláve Najsvätejšej Trojice, za ním nasledujúci oltár 

bol venovaný k úcte sv. Ignáca z Loyoly. Zo strany epištoly 

prvý oltár bol venovaný sláve Nepoškvrneného počatia Panny 

Márie, druhý oltár bol venovaný úcte mučeníka, patróna za-

kladateľa a tiež hradného pána sv. Juraja. Posledné dva oltáre 

neboli z každej strany po jednom, ešte neboli postavené. 

V hlavnom oltári je uložené svedectvo posviacky 

v písomnej podobe takto: „Ja Juraj Lippay, arcibiskup 

ostrihomský, vysvätil som tento kostol a tento oltár k úcte 
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sv. Františka Xaverského, apoštola Indie dňa 1. júla 1657 

a vložil som do neho relikie sv. Františka Xaverského 

a svätých martýrov – Aniceta, Dezidera, Juliana, Crescen-

ta, Quarta, Projekta, Amaranta, vdovy a mučenice sv. Eu-

génie a udelil som všetkým veriacim Kristovým dnes jed-

noročné a na výročitý deň tejto posviacky 40-dňové od-

pustky podľa zvyku Cirkvi všetkým, čo navštívia tento 

kostol.“ 

Takéto svedectvá, opatrené vlastnoručným podpisom 

a pečaťou arcibiskupa boli uložené v každom oltári aj pozos-

tatkami mučeníc a panien sv. Kristíny a Priscilly. 

Po vysviacke arcibiskup slúžil prvú svätú omšu pri hlav-

nom oltári a kým z chóru sa ozývala slávnostná pieseň „Duchu 

svätý, príď s neba ...“ napĺňajúc kostol harmóniou a všetkých 

prítomných nadzemskými citmi na hrade hrmel delá a pred 

mestským domom rachotili mažiare. Zvuk trúb a tympánov 

naplňoval námestie a vôbec celé mesto. Srdcia veriacich pre-

kypovali radosťou, cez polsto rokov utláčané city vybúšili 

elementárnou silou. Veriaci, čo sa nevmestili do kostola, stáli 

okolo bielych múrov, bozkávajúc ich od radosti.  

Po svätej omši provinciál jezuitov Bernard Geyer a rektor 

Ladislav Vid poďakovali šľachetnému mecénovi za jeho 

zvláštnu lásku preukázanú Trenčínu. 

Významný deň ukončili žiaci jezuitského gymnázia nábož-

nou hrou pod názvom „Duch Xavérov“. Javisko bolo opäť na 

námest í. Prítomní boli nielen katolíci, ale aj mnohí evanje-

lici, lebo pri svojich slávnostiach takejto radosti a okázalosti 

vraj nikdy nezažili. 

Na druhý deň biskup čanadský Tomáš Pálffy udelil 393 ve-

riacim sviatosť birmovania. Tento veľkolepý chrám Boží stal 

sa strediskom požehnanej práce novodobých apoštolov Kris-

tových – jezuitov, učinkujúcich v Trenčíne do roku 1773.  
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Opis kostola v rokoch 1657 až 1708   
Vychádzajúc zo záznamov jezuitov bočné oltáre neskoršie 

nadobudli svoju krásu. No neboli to tie, okolo ktorých chodí-

me pri návšteve kostola, lebo veľký oheň, ktorý zničil celé 

mesto 14. mája 1708, zničil aj tento kostol zvonku aj znútra. 

Pre úplnosť a vernosť opisu pôvodného 

kostola sa podáva obraz, aby každý pred-

stavu o starom chráme, z ktorého okrem 

múrov máločo ostalo po požiari. 

Hlavný oltár dali do úplného poriadku 

v roku 1667, ktorý spočíval na silných 

ramenách Saracénov. Bol vraj prekrásny. 

Múry zabielili a svätyňu opracovali až na 

malé čiastky. Podlahu vyložili bielymi a 

červenými mramorovými doskami. Dve 

zákristie tiež dali do poriadku. Postavili 

sa štyri spovedelnice a oratória ozdobili zelenými mrežami. 

Organ daroval gróf Juraj Ilešházi.  

V roku 1674 gróf Juraj Ilešházi plastikou okrášlil bočný ol-

tár sv. Juraja a Gašpar Zirchich bočný oltár Najsvätejšej Troji-

ce. V roku 1682 dokončili bočný oltár sv. Ignáca z Loyoly 

a obohatili šiestimi striebornými svietnikmi. V roku 1691 Juraj 

Tersťanský venoval na ozdobu bočného oltára „Utrpenie Kris-

ta“ 225 zlatých. Gróf Mikuláš Ilešházi venoval na ozdobu 

bočného oltára Panny Márie 63 zlatých. 

Keďže na pravej strane kostola chýbal posledný šiesty boč-

ný oltár a nadobudol tak symetrického výzoru, trenčiansky fa-

rár Juraj Schwach vložil 150 zlatých a novic jezuitov Pavol 

Kalmancay vložil 156 zlatých na postavenie bočného oltára 

venovaného sv. Jozefovi, na základe prísľubu, ktorí dali svo-

jim nebohým rodičom. 

Kostol však nebol ozdobený freskami ani inou maľbou, čo 

dokazuje poznámka kronikára jezuitov „Veru teraz sotva čo 
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chýba kostolu okrem maľby“. Podľa zápiskov jezuitov sa doz-

vedáme, že obnovou interiéru kostol nadobudol svojej nádhe-

ry, ku ktorej prispeli na ružovo zafarbené plastické ozdoby, 

biele sochy anjelov a výbežné základné čiastky zriedkavej 

krásy, keď sa vo veľkej miere podarilo odstrániť prítmie panu-

júce do tých čias v kostole. Znížil sa strop o pol siahy, lebo 

vysoký chór prekážal prieniku svetla do kostola.  

V roku 1694 nemenovaný kňaz daroval kostolu dve po-

striebrené drevené sochy a to sv. Ignáca a sv. Františka Xavér-

skeho v hodnote  100 zlatých, ktoré i dnes zdobia hlavný oltár. 

Kto a ako ich zachránil pred požiarom, zostalo nevypovedané. 

Kazateľnicu postavili v roku 1662, dovtedy bola len provi-

zórna. Bol to dar vdovy grófka Márie Balassovej v hodnote 

500 zlatých. V tom istom roku daroval gróf Gabriel Ilešházi 

kostolu zvon. Toto obdobie zvýraznil veľkodušný dar manžel-

ky Františka Rákócziho 1. z roku 1665, ktorým bol nádherný 

zlatom vyšívaný a striebrom bohato ozdobený vojenský ke-

peň, z ktorého sa vyhotovili dve skvostné dalmatiky. 

V dvoch radoch postavané lavice darovala Helena Szuny-

oghová a okrem toho v roku 1662 prispela sumou 20 zlatých 

na zariadenie lekárne. V roku 1674 dve nedokončené veže 

zvýšili o jednu osem hranolovú kupolu, nad ktorými spočívali 

na šiestich stĺpikoch medené gule a ozdobené nie krížom, ale 

vo svätožiare lesknúcim Kristovým odznakom „IHS“, ktorý 

potvrdzuje aj obraz na starej kostolnej zástave jezuitov 

z konca 17. storočia. 

Keďže veže pri zvonení otriasali múry, po veľkom požiari 

v roku 1708 znížili ich terajšiu výšku. 

 V roku 1674 plukovník rakúskej pechoty a komandant na 

Trenčianskom hrade gróf Karol Strasaldo daroval kostolu več-

nú striebornú lampu v hodnote 220 zlatých. 

V roku 1702 bol kostol obohatený o zvon, lebo pôvodný 

zvon praskol, tak znova uliali. Neznámi jeho krstní rodičia da-
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rovali na jeho obnovu ďalšie množstvo medi, aby bol väčší 

a ľubozvučnejší. Strecha bol pokrytá škridlou. 

Všetkej tejto kráse učinil koniec požiar dňa 14. mája 1708, 

ktorý ruiny premenil celé mesto, včítane kostola a kolégia, 

ktoré okrem múrov všetko do základov zničil. Túto udalosť 

charakterizuje jezuita slovami „milosrdný Boh nech nás och-

raňuje v budúcnosti od tak hrozného nešťastia!“. 

Opis kostola v rokoch 1708 až  1948 

Trenčín charakterizuje mnoho smutných udalostí, ktoré sa 

v meste odohrali. Z takýchto zaznamenaných udalostí je viace-

ro: 

- spustošenie mesta Tatármi v roku 1241; 

- požiar spôsobený husitmi v roku 1430, kedy mesto vyhore-

lo; 

- rakúsky generál Katzianer obrátil v ruiny nielen Trenčian-

sky hrad, ale aj pod ním učupený Trenčín v roku 1528; 

- pustošiaci oheň 14. mája 1708 dovŕšil všeobecnú biedu, 

ktorá gniavila mesto štyri roky, keď mesto ničili kurucko - 

labanské vojny. Tento hrozný deň približuje vo svojich po-

známkach kronikár takto: „Považím sa hnal ukrutný víchor. 

Bolo 9 hodín večer, keď sa mesto ožiarilo a z veží farského 

a piaristického kostola začali zvony zvoniť na poplach, aby 

do krajného zúfalstva hnali nešťastné a zúfalé obyvateľ-

stvo. Na mesto ľahla strašná noc, podobná poslednému sú-

du. Horúčava sa stala neznesiteľnou. Už horí celá ľavá 

strana  od dolnej veže až k hornej. Už sa chytá aj pravá 

strana. Plamene, ako jedovaté jazyky podzemnej beštie 

šľahajú zo strechy kláštora jezuitov na vežu kostola. Čo je 

drevené, už to horí. Zvon umĺkol, lebo zvonár utiekol, aby 

si zachránil život. Teraz sa plameň chytá kopúl jezuitského 

kostola. Dve veže mesta a dve veže kostola horia ako štyri 

fakle a blčia do tmy zamračenej noci. Celé mesto horí ok-

rem farského kostola a Trenčianskeho hradu. Aká to bola 



763 
 

hrozná noc. Hasiť sa nemohlo, lebo pažravý horiaci ele-

ment sa veľmi rýchlo šíril. Od veľkej horúčavy sa mosadz-

né delá postavené na múroch mesta roztopili. Z kostola 

a kláštora jezuitov zostali len čierne múry. Zhoreli obidve 

mestské brány s vežami, kolégium jezuitov, kostol so sied-

mimi oltármi, chórom, lavicami, konvikt a celé mesto“. 

Veľkosť nešťastia potvrdzuje aj vtedajší opát – farár Adam 

Györy, ktorý napísal v kostolnom diári tieto poznámky: 

„14. mája 1708 ohňom spustošené bolo mesto od dolnej 

veže k hornej s kolégiom jezuitov i s kostolom zvonku 

a zvnútra. Oheň vypukol v dome vdovy Ďurďovanskej. 

Ochranou Božou bol zachránený náš farský kostol. Okrem 

neho požiar nezničil dom pani Sirchovej a niekoľko chatrč 

pod hradom.“ 

Bola to hodina z najžalostnejších, aké zastihli Trenčín. 

Trenčania už predtým nemali čo jesť a mreli hladom a teraz 

nemali ani kde položiť na nočný odpočinok ustarostenú 

hlavu. Pažravú silu ohňa bolo možno poznať na popálených 

kamenných vejároch kostola pri vchode, ktoré sa očistili 

pred niekoľkými rokmi od viacnásobných vrstiev farby. 

Kto by si  myslel, že húževnatí, vytrvalí a nezlomní ro-

botníci Pánovi – jezuiti upadnú do zúfalstva a letargie bol 

by sklamaný. Ľudia ešte žialili, horekovali a rukami kŕčovi-

te zalamovali nad troskami svojho zničeného domu, keď 

oni už čistili kostol od spálených pozostatkov zničeného za-

riadenia. No, kde-tu ukryté žeravé hniezda ohňa zalievali 

vodou a svojimi slzami. Toto je zaznamenané zo zápisu 

z roku 1719, kde jezuita píše: „Medzi mnohým nešťastím, 

čo nás zastihlo pred poldruha rokom, najviac sme pociťova-

li, že v rumy sa obrátil náš, kostol, škola, konvikt a všetok 

majetok, čo sme mali v Trenčíne. Z tejto nekonečnej po-

hromy, ako omráčení, len pomaly sme dvíhali hlavu ako 

nový Fenix“. Ale ich dôvera v pomoc Božiu nezmeniteľne 
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nezlomná. A preto sa dali do práce. Oprava zvonku 

a zvnútra trvala štyri a pol roka, čo potvrdzuje aj rok 1713, 

zaznamenaný nad chórom. 

V tomto roku jezuiti zaznamenali v svojej kronike“: 

„Hlboko sa koríme pred Milosrdenstvom Božím, že nám 

doprialo ukončiť renováciu kostola a kolégia. Vzkriesili 

sme ich z prachu a stavali takmer od základov, aby sa roz-

kvitli väčšou krásou ako predtým. Kým však prišli potiaľto, 

koľko bolo treba vynaložiť obetavej, nezištnej práce, ne-

zlomnej vytrvalosti, nového vzpruženia a vrúcnej modlit-

by.“ 

Najprv bola pokrytá strecha rôznofarebnou škridlou. 

V roku 1709 sa osadilo okrúhle 

okno nad chórom, aby vnikalo viac 

svetla do kostola. Zároveň sa dali 

do poriadku okná a celú budovu 

kostola obielili. 

Nad svätyňou postavili štíhlu 

vežu. Dve frontálne veže projekto-

val neznámy jezuita. Vystavili sa 

a pokryli za štyri štvorhrannými 

silnými bielymi plechovými tabu-

ľami. Boli ich treba 44 kusov. Po-

tom ich korunovali pozlátenými medenými guľami, na kto-

rých bolo osadené do zlatých lúčov najsvätejšieho mena 

„IHS“, tak ako pred ohňom. Svojou symetriou pôsobia na 

každého. V týchto guliach sú uložené relikvie a nádherné 

obrazy svätých v plechových nádobách. Je tam aj pamätný 

spis s letopočtom 1712 na membráne s menom svätého Ot-

ca, rakúskeho cisára, krajinského palatína, ostrihomského 

palatína, provinciála jezuitov, rektora trenčianskeho kolégia 

a všetkých členov domu vlastnoručne podpísanými. 
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Zakristia bola rozšírená, lebo predošlá bola malá. Z tre-

tieho poschodia kláštora s kostolom susediaci múr, na ktorý 

osadili dvere, aby hudobníci a speváci mali ľahší vstup na 

chór.  

Z vnútra očistili múry od zbytočných a napolo spálených 

okrás, ktoré zostali po hroznom ohni, lebo hrozilo ich 

spadnutie. Vakovku zahladili, aby maliar, plastik a iní 

umelci mohli pracovať na skrášľovaní kostola. 

Svätyňa bola vydláždená bielymi a ružovými mramoro-

vými doskami. Hlavnú loď vyložili kameňom z Oravy. 

Schod pred zábradlím oddeľujúci svätyňu od lode a tiež 

schody oddeľujúce oltáre od lode boli z Moravy. 

Najkrajšou ozdobou kostola sú nádherné fresky maľo-

vané svetoznámym majstrom Andreasom Pozzom, slávnym 

frátrom jezuitom. 

- 11. júna 1790 Trenčiansky hrad opäť vyhorel, aby viac ne-

povstal zo svojho prachu. Z celého mesta zostalo stáť len 

sedem domov s kostolom piaristov a kolégiom; 

- v roku 1886 sa pohroma požiarom zopakovala; 

Andreas Pozzo 

Andreas Pozzo, svetoznámy maliar fresiek narodil 

s v talianskom Trentine 30. novembra 1642 v zemianskej ro-

dine. Bol chovancom jezuitov v rodnom meste. Mal 23 rokov, 

keď 23. decembra 1663 ako fráter vstúpil do spoločnosti Ježi-

šovej v Milane, aby venoval umeniu celý svoj život. Páter ge-

nerál  Ján Pavol Oliva, mecén tiež slávneho maliara a frátra 

jezuitov Joachima Cortesa, povolal do Ríma Andreasa Pozzu, 

ktorý mal už vtedy meno umelca, získaného za nádherné zob-

razenie kupoly kostola v Turíne. 

Andreas Pozzo nie menej, bol bohatý v cnostiach, pre ktoré 

ho pápež Kliment 11. neraz povolal k sebe, aby ho požehnal, 

tiež aj jeho učeníkov. Hovorí sa, že keď cisár Leopold ho po-

zval do Viedne, príležitostne poznamenal: „Hoci fráter Andre-
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as je chýrečným umelcom, predsa sa môžeme od neho učiť 

viac pobožnosti, než maliarstvu.“ 

Už šesť rokov pracoval vo Viedni, keď ťažko ochorel 

a posilnený sviatosťami zomrel 31. augusta 1709. Po smrti da-

li raziť pamätné medailóny s jeho obrazom. Zo spomenutých 

šesť rokov, od júla 1708 do augusta 1709 strávil v Trenčíne, 

aby obohatil jezuitský kostol nesmrteľnými  freskami.. 

Andreas Pozzo bol virtuózom fresiek. Jeho nehynúcu slávu 

hlásajú  fresky v chrámoch St. Ignazio a il Gesu v Ríme, Mo-

dene, Bologni, Arezze, Turíne a Viedni v univerzitnom kosto-

le. Katedrále v Lubljani je jeho vynikajúcou staviteľskou prá-

cou. Teda bol nielen maliarom, ale aj  staviteľom kostolov 

a najmä impozantných oltárov. 

Okrem týchto umeleckých odborov bol takmer absolútnou 

autoritou v učení o perspektíve a jej uskutočňovaní. Jeho naj-

slávnejšie literárne dielo „Perspectiva  Pictorum Architecto-

rum“, 1 zväzok bolo vydané v roku 1700 a v roku 1706 bol 

vydaný aj druhý druhý zväzok. Tieto objemné knihy boli pre-

ložené do nemčiny v roku 1706, do flámčiny v roku 1708, do 

angličtiny v roku 1707, fínčiny v roku 1737 a do taliančiny 

v roku 1783. 

Touto priekopníckou  prácou nadobudol svetového výz-

namu, lebo mohutne ovplyvňoval takmer celý maliarsky svet 

Európy. 

Fresky  

Pri opise týchto nádherných fresiek nie my budeme hovo-

riť. Nie my ich budeme opisovať ich krásu. Naše premoderni-

zované oči hádam by hľadeli na ne z perspektívy 20. storočia, 

vidiac v nich muzeálny predmet, než kus stelesnenej vrúcnej 

modlitby. Pri ich prezeraní je potrebné sa na ne pozerať očami, 

ktoré hladia do nebeskej výšky a pier chváliacich velebnosť 

najvyššieho. Toto konštatovanie najlepšie  vystihujú slová 

kronikára – jezuitu z roku 1712, keď píše „Nádherné 
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a skvostné sú ozdoby, ktoré okrášľujú vnútornú časť tohto 

kostola o jeho utešenú formu. Sú to skvostné diela mramoris-

tov, plastikov a maliarov a ich spolupraoovníkov, dirigentom 

a tvorcom všetkej tej nádhery samým Pozzom, chovancom na-

šej školy, našim frátrom a Apellesom.“  

Jezuita pokračuje, že „najväčšiu odbornú pochvalu má ko-

pula, vyplňujúca strednú časť klenby, rozdelenej majstrom na 

tri časti. Je maľovaná umeleckým štetcom podľa, najprísnej-

ších predpisov optických, architektonických a maliarskych, že 

budí v nás nesmierny obdiv. Hoci je maľovaná na ploche tak-

mer rovnej, vidíš ju dvíhať do výšky niekoľko siah. A zhora 

akoby prenikalo pravé svetlo, čo nielen okúzľuje oči, ale im aj 

lahodí. 

Na základnej čiastke tejto kopule skvie sa najsvätejšie me-

no Ježiša – IHS. Anjeli ho nesú na štíte a pod ním na stuhe je 

tento chronografikon (nápis s označením roka): „Hoc salutare 

nomen sine fine laudate“ – „To slávne meno chváľte bez pre-

stania!“ Na najnižšom mieste kupoly možno čítať tieto slová: 

„Honori Dei altissimi singula cernentis“ – „Sláve najvyššieho 

Boha vševidiaceho“. Rok chronostikonov 1712.“ 

Pod kupolou vidíme štyroch evanjelistov, umiestnených na 

v štvorhrane v štyroch rohoch, od seba symetricky vzdiale-

ných. Sú naľavo od vchodu - sv. Marek s levom a sv. Matúš s 

anjelom. Napravo - sv. Lukáš s býkom a sv. Ján s orlom. 

Najvnútornejšia časť klenby rozprestierajúca sa nad sväty-

ňou je tiež prevedená tak opticky ako aj architektonicky, takže 

svojou nevšednou perspektívou na pohľad vyše siaha, ako 

v skutočnosti. Skvostný obraz predstavuje nám gloriolou 

ozdobeného apoštola Indie sv. Františka Xavérskeho v nebe-

siach. Je oblečený do pútnického rúcha, ako ho nesú anjeli 

pred trón najsvätejšej Trojice do večnej slávy. 

Tretia časť klenby ponad chórom zobrazuje patróna kostola 

v úlohe apoštola – kazateľa, oslavovaného na zemi za jeho po-
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žehnanú prácu a mnohé zázraky, nie menej i nášho ochrancu 

v rozličných nešťastiach a v ťažkých krížoch, žehnajúceho 

štyri čiastky sveta zobrazené takto: 

- žena s kvetmi na krave je Európa, 

- žena na ťave je Ázia, 

- černoška s rohom hojnosti je Afrika, 

- a žena s palmou ja Amerika. 

Dolnú časť nádhernej klenby spestrujú žobráci a úbohí ľu-

dia (matka s chorým dieťaťom), skladajúci všetku dôveru 

o pomoc sv. Františka Xavérskeho, vznášajúceho sa nad všet-

kými nesenými anjelmi. Stĺporadie ozdobnej časti, ako dejiska 

a pozadia, úchvatne pôsobí na obdivovateľa. Perspektíva maj-

strovská. Všetky tieto ozdoby a okrasy natoľko sa ľúbia Tren-

čanom, píše jezuita, že sa našli takí, čo nemali inej žiadosti, 

než dotiaľ žiť, kým celý kostol sa nebude skvieť vo svojej 

nádhere. 

Keďže zima v roku 1708 prišla skoro, Trenčania až koncom 

mája 1709 mohli obdivovať zručnosť majstra a jeho dvoch 

pomocníkov, ktorých si priviedol so sebou z Viedne, ktorí za 

krátky čas vykonali veľkú kus práce. Za ten čas, čo sa museli 

umelci utiahnuť zo studeného kostola do teplej izby, majster 

nezaháľal, ale sa dal zaraz do práce vymaľovať veľký obraz 

sv. Xavériusa, ako apoštola Indie, hlásajúceho evanjelium nie-

len kráľovskej rodine, ale aj žobrákom, lebo Kristus 

k všetkým ľuďom poslal svojich apoštolov. Jeho spolupracov-

níci za ten čas maľovali ostatných blahoslavených podľa jeho 

doporučení. 

Koncom júna 1709 prišli z Vidne plastici, pracujúci so sad-

rou, aby vyhotovili hlavy stĺpov, na ktorých spočíva klenba 

kostola. Je ich päť po každej strane. Príjemne rušia hladkosť 

múrov. Sú z umelého mramoru, ktorý je ťažko rozoznať od 

pravého, tak sú odborne spracovaného. Sú brázdené korint-

ským štýlom miešane s dorským, s hlavou bohato pozlátenou, 
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tvoriacou umelecké zakončenie. Nad nimi je desať oválnych 

obrazov v širokých rámoch, spestrujúcich klasickú ozdobu 

múrov. Sú to blahoslavení rehole jezuitov a to sprava – sv. 

Stanislav, sv. Pavol, sv. František Xavérsky a sv. Jakub a zľa-

va – sv. Alojz, sv. Ján, sv. František a sv. Ignác z Loyoly. Me-

dzi nimi sú lunuly (podoby štvrť mesiaca) s obrazmi apošto-

lov, ozdobené dvomi a dvomi anjelmi. Nie sú schematické. 

Každý anjel v inom postoji prispieva malebnosti chrámu Bo-

žieho. Sú stelesnenou melódiou a životnou sviežosťou. 

 Chór je prispôsobený mäkkej harmónii celku. Základný tón 

prednej časti je zelený, zošľachtený plastikou zlatých ozdôb 

a rozličných hudobných nástrojov, Klenba pri vchode do lode 

tvorí tri plastické časti. V tmavomodrom poli sú zlaté mono-

gramy Panny Márie a Ježiša Krista. Širšie pole je ružovočer-

vené, spestrené zlatými ciradami. Prostredné ozdoby zapadajú 

do rozvinutého kvetu. Z bohatstva ozdôb sa dostali i na chór 

dve jemné fresky zľava kráľa Davida a sprava sv. Cecílie. Nad 

nimi je jedno maľované okno. Na pravom je i havran. Pod ni-

mi sú ozdoby z kvetov a ovocia. Aj dvere skrine v múre ukry-

tej, kde sa uschovávali noty sú umelecky zdobené. Nemožno 

nespomenúť miniatúrne, hádam najkrajšie fresky na parape-

tách (na bočných  okenných stenách), ktoré zriedkavou jem-

nosťou, prekypujúcou ľahodnosťou a hravosťou chvália ob-

ratnú invenciu bohatého ducha majstra Andreasa Pozzu. Všet-

kých šesť okien je zdobených týmito variantnými skupinami 

anjelov. I podľa úsudku reštaurátora majstra Kerna, ktorý oko-

lo roku 1930 reštauroval fresky, sú tieto parapety jedny 

z najkrajších ozdôb kostola a bez pochybností pochádzajú od 

Andreasa Pozzu. 

Treba spomenúť vkusne usporiadané poschodové oratóriá 

vedené pozdĺž bočných múrov. Hýria bohatou rezbárskou vý-

zdobou končiacou nadol v zlatej mušli. Je ich šesť. Nádherná 

práca zriedkavej zručnosti, pretkaná zlatom na zelenom poza-
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dí, ktorá dodáva kostolu vo veľkom merítku prekvapujúceho 

lesku a krásy. Štyri vkusne usporiadané oratória s oknami 

sprava a zľava do svätyne sú primerané ozdobené susedstvom 

najsvätejšieho miesta. Múry zdobia monogramy v zlatých lú-

čoch a zľava za kazateľňou, Spasiteľa, sv. Ignáca z Loyoly 

a sprava sv. Xavériusa a Panny Márie. Pod oknami sú mreže 

z umelého mramoru, aké vídavame pod balkónmi. Tu treba 

spomenúť i štyri masívne dvere, bohato intarzované s čiast-

kami vlnovite ohýbanými a majstrovsky prispôsobenými ba-

roku, jednotnému štýlu kostola, nazvanému i jezuitským, lebo 

jezuiti oni boli jeho najväčšími umelcami. 

Svätyňu oddeľuje od lode skvostné zábradlie z pravého 

mramoru, spestreného prírodnými belavými škvrnami, ktoré 

stálo 700 zlatých. Z tohto samého mramoru sú štyri podvoje 

k vyššie spomenutým dverám, ktoré vedú k dvom zákristiam 

z vnútra kostola. 

Strieborná večná lampa je tiež barokového štýlu 

a nevšednou drahocennosťou chrámu. Pochádza z roku 1715. 

V lode kostola je umiestnených 24 lavíc. Sú intarzovaným, 

podivuhodným dielom zručnosti starých trenčianskych maj-

strov z tohto odboru. Pochádzajú z roku 1713. V tomto štýle je 

aj osem spovedelníc. 

Organ je od Jozefa Angstera z roku 1900, viackrát opravo-

vaný a doplnený. Má 16 registrov aj s pedálovými. Je napoje-

ný na elektrinu. Hlas ma veľmi príjemný, ľahodný, svieži 

a plný. Má dva manuále. 

Hlavný oltár 

Oltár je tak krásny a harmonický, že si zaslúži podrobného 

opisu. Necháme hovoriť súčasníka jezuitu – kronikára z roku 

1713“ 

Provinciál jezuitov Gabriel Hevenesi 15.apríla 1713 položil 

základný kameň k dvom stĺpom, tvoriacich majestátnu časť 

hlavného oltára. Slávnosti sa zúčastnili všetci pátri a novici, 
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ktorých bolo spolu 46 osôb. V základe stĺpov v plechovej kra-

bici bolo zamurované toto osvedčenie: „Tento oltár zo zákla-

dov postavilo Bohu Všemohúceho a sv. Františkovi Xaver-

skému, ako patrónovi mesta pre pustošiaci pestis, nedávno zo 

sľubu mesta ním zvolenému po hroznom ohni z prachu 

vzkriesené kolégium jezuitov z vďačnosti a pobožnosti na svo-

je útraty 15. apríla 1713, keď bol pápežom Klement 11., ne-

meckým cisárom Karol 6., arcibiskupom ostrihomským Chris-

tian, nitrianskym biskupom Adamom Erdödy, generálom jezu-

itov Gabrielom Hevenesi a rektorom trenčianskeho kolégia 

Ondrejom Horváthom. Slávnosť prebehla za prítomnosti ar-

chitekta jezuitu Christofora Tausha a všetkých pátrov 

a novicov.“ 

Mramor stĺpov je imitovaný lybický žltej farby. Stĺpy sú 

korintské, kombinované s dórskym. Umelý mramor majstrov-

sky napodobňuje pravý mramor belasými škvrnami a žilkami. 

Stĺpy sú korunované plastickými hlavami, zdobené zlatom. Ich  

výška je 27 viedenských geometrických stôp. Objem činí 

osem stôp (jedna stopa  má 29,60 cm). Z nich vyrastajú dva 

nezakončené oblúky, na ktorých sedia anjeli nadživotnej veľ-

kosti. Ich výška je osem stôp. 

Ohradené miesto vyplňuje obraz veľkej kompozície, ktorej 

hlavnou osobou je patrón kostola sv. František Xavérsky 

v mužnom veku v superpeliciu  a so štólou cez ramená. Stojí 

na vyvýšenom mieste, ako by moste a kým ľavou rukou sa do-

týka knihy, ktorú držia dvaja anjeli, tak pravou rukou leje 

z mušle očisťujúcu vodu svätého krstu na kráľa a kráľovnú 

pred ním kľačiacich. Na tom samom podstavci sedí žobrák, 

namaľovaný umeleckým štetcom tak, že vyzerá ako živý. Pra-

vú nohu má obviazanú. Pod klenutím ležia nemocní, postihnu-

tí rôznymi chorobami. Všetci prosia Thaumaturga - zázračné-

ho lekára (sv. František Xavérsky) o pomoc. Jemnosť farieb, 

hlbokosť viery a markantnosť postavy Františka Xaverského 
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činí obraz najväčšou drahocennosťou kostola. Predstavuje zá-

roveň harmonického ducha Andreasa Pozzu, génia nadzem-

ských dimenzií. Cítime sa bohatými, že nás obdaril nehynúci-

mi pokladmi svojho vzácneho umenia. Obraz má šírku 11 stôp 

a dĺžku 23 stôp. Je osadený do dreveného rámu, ktorý je le-

movaný farbou mramoru, akej sú hlavy spomenutých stĺpov. 

Vrchnú jeho časť spestruje erb veľkého mecéna tohto kostola 

ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya. Nad týmto mramo-

rovým oblúkom uprostred veľký štít zlatého rámu, ktorý zapl-

ňuje Ježišovo meno – IHS v tmavosvetlom poli zlatými lite-

rami. Štít držia dvaja anjelici nadprirodzenej veľkosti, sediaci 

a opierajúci sa o spomenutý poloblúk.    

Akoby nič prázdneho neurážalo oči. Múr medzi stĺpom 

a bočnou stenou je zafarbený na zeleno a zdobený zlatými 

stuhami, kým vrchná časť je z imitovaného červeného mramo-

ru so zlatou geometrickou ozdobou. Samotný oltár v dnešnej 

klasickej nádhere pochádza z roku 1767. Kronikár – jezuita tej 

doby o ňom píše: „Náš kostol nadobudol t.r. veľké a skvostné 

dielo. Je to hlavný oltár s utešeným tabernákulom. Práca 

z medi majstrovskej ruky a modliaceho umu bola pozlátená. 

Jeho cena dosahuje 3.400 zlatých. Oltár má výšku 11 stôp 

a šírku 12 stôp. Je umiestnený na podstavci natoľko širokom, 

že možno na ňom vkusne umiestniť 12 väčších svietnikov. 

Sprava aj zľava siahajú do výšky dva a dva štíhle, brázdené 

v zlatom lesku žiariace stĺpy, hlavice ktorý sú zdobené lístím 

vyrastajúcich z okrajov. Medzi stĺpmi je vhĺbený okrúhly vý-

klenok na vlastnom podstavci, na ktorom je umiestnená dra-

hocenná umelecká socha Nepoškvrneného Počatia Panny Má-

rie, zhotovená zo striebra, vysoká 120 cm, pochádzajúca z ro-

ku 1744. Panna Mária stojí na pozlátenej medenej zemeguli, 

otočenej večným nepriateľom človeka, zlým duchom v podo-

be plaziaceho sa hada, ktorému nebeská Ochrankyňa čistoty 

šliape po úkladnej hlave. Je odliata dlhým, v bohatých záhy-
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boch a barokových vlnách sa vlniacim rúchom. V ruke má ľa-

liu, okolo hlavy svätožiaru s 12 hviezdami. Pod nohami pol-

mesiac. Nepoškvrnená vyplňuje zlatom ožiarené miesto, do-

dávajúc celému oltáru nehynúcej cennosti a malebnosti. Je to 

práca viedenského majstra, plná duševnej krásy a posvätnej 

velebnosti cene vyše 1000 toliarov vtedajšej hodnoty. Celá so-

cha je obkľúčená zlatými papršlekmi. 

Dolnú prostrednú časť oltára vyplňuje tabernákulum – svä-

té miesto pre Najsvätejšieho obtiahnuté bielym hodvábom. 

Dvierka tabernákula je ozdobené najsvätejším menom – IHS 

zo zlatého plechu s Ukrižovaným. Nad svätostánkom je okrúh-

le ploché miesto pre vyloženie Nebeskej Manny, osvetlené 

s každej strany dvomi sviečkami z každej strany na filigran-

ských, bohato pozlátených svietnikových ramenách. Z dvoch 

strán v bezprostrednej blízkosti adorujú dvaja anjeli, zhotove-

né zo striebra. Bočnú časť oltára doplňujú a obohacujú z kaž-

dej strany po jednej soche, zľava sv. Alojz a správa sv. Stani-

slava. Sochy sú zhotovené z dreva 3. stopy vysoké. Vrcholný 

oblúk oltára sa končí svätým krížom skvejúcim sa v žiariacich 

lúčoch. Na vysokých krajných oblúkoch oltára kľačia dvaja 

anjeli s rozprestretými krídlami. Sú vyrobené z dreva, ale na 

oko ako z medi. Keďže jezuiti mali záujem nahradiť ich 

z cennejšieho materiálu jezuita – kronikár tejto nádeji dáva ta-

kýto výraz: „zaiste čoskoro budú zamenené sochami zo šľa-

chetnejšieho materiálu veľkodušnosťou kolégia alebo obeta-

vosťou doteraz neznámeho mecéna. No i teraz sú tie pôvodné, 

drevené. Ešte spomenieme aj dvoje relikvie martýrov, umies-

tnené v nižších častiach oltára zľava sv. Celestína, sprava sv. 

Koraty. 

Samotný oltár je z prvotriedneho tmavého mramoru s bie-

lymi škvrnami a žilkami. Mohutné a masívne dielo je zakon-

čené z obidvoch strán závitom ionského stĺpu. Viedenská prá-

ca. Vyššia časť oltára, teda tá, ktorá je nad mramorovým sto-
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lom, chváli podivuhodnú zručnosť a ušľachtilý, vykryštalizo-

vaný um bratislavského majstra zlatníka Antona Tobera, ako 

to potvrdzuje vrytý nápis na pravom podstavci pod relikviami.  

Všetky vtedy vykonané opravy, čiastočne novostavby, 

okrasy rôzneho rozmeru a druhu vyžadovali náklady za troj-

ročnú reštauráciu interiéru kostola po vzniknutých škodách 

veľkým požiarom 14. mája 1708 podľa záznamu z roku 1712 

stál 135 tisíc zlatých, čo potvrdzuje nielen veľkosť škody, ale 

aj nadľudskú horlivosť a prácu vtedajších jezuitov, aby kostol 

a kolégium vzkriesili z prachu a popola a učinili  ho slávnej-

ším než bol predtým. 

Oltár Najsvätejšej Trojice 

Tento oltár je prvým oltárom po vstupe do kostola, pre lep-

šiu orientáciu sa nachádza pri kazateľnici. O pôvodnom oltári 

sa dočítame, že ho v roku 1674 daroval gróf Juraj Ilešházi. Bo-

la to vraj nádherná práca. Keď 14. mája 1708 kostol vyhorel 

zvonka aj z vnútra, ohňu za obeť padol aj tento oltár. Po požia-

ri jezuiti sústredili všetky svoje sily na to, aby na rumoch sta-

rého ešte krajší chrám boží, čo znamenalo vybudovanie no-

vých bočných oltárov, včítane oltára Najsvätejšej Trojice.  

Najkrajšou ozdobou tohto oltára je obraz Najsvätejšej Tro-

jice so zaujímavou históriou, ktorá sa viaže na sľub a vďač-

nosť grófky Márie Perenyiovej, vdovy po grófovi Gabrielovi 

Balassovi za záchranu syna Pavla. Čo sa vlastne stalo. Rodičia 

Balassovi mali jediného syna Paľka. Rodičia ho milovali, ako 

milujú vzorní rodičia poslušné a telesne, duševne a sľubne vy-

víjajúce sa dieťa. A keď otec onedlho zomrel, všetku starostli-

vosť prevzala matka, ktorá všetku svoju lásku preniesla na 

synčeka. Paľko si zaslúžil jej nežnú lásku, lebo bol eminen-

tom, najlepším žiakom 1. triedy jezuitského gymnázia v Tren-

číne. I profesori ho mali radi, lebo bol k ním úctivý a ochotný 

na všetky služby, najmä v kostole, v ktorom veľmi rád miniš-

troval. Plavovlasý chlapček s modrými jasnými očami, z kto-
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rých žiarila čistá a nevinná duša. Ký div, že naradostená matka 

pozerala na neho so šľachetnou pýchou, ako na hodného po-

tomka svojho vznešeného rodu. Veru, nie raz jej myšlienky 

zaleteli do diaľky, pripravujúc mu skvelú budúcnosť na dráhe 

vojenského života, ktorá bola v tých časoch najvzácnejším 

zamestnaním synov vysokého rodu a zaisteným postupom 

k vyšším métam. Ale ako sa hovorí „človek mieni, Pán Boh 

mení“. Paľko ťažko onemocnel . Povolali k nemu župného le-

kára, ktorý mu sekol vénu pod jazykom, čo bolo najčastejším 

zákrokom podľa vtedajšej lekárskej vedy, ale všetko zadarmo. 

No i tak mladý život zhasínal. Paľko mal stále horúčku okolo 

39º C. Ležal v bielych perinách ešte belší. Vysokou teplotou 

rozpálené telo nehybne zápasilo s približujúcou sa smrťou. 

Veru už sotva v ňom bol iskierka života. Ustarostená a zúfalá 

matka rozmýšľala, čo by dala za záchranu syna. Tu jej poradil 

rektor jezuitov Gabriel Kapy, aby zložila sľub, že daruje kos-

tolu obraz Najsvätejšej Trojice, ak Všemohúci zachráni jej 

dieťa. Učinila tento sľub pred oltárom, vzývajúc Boha Otca 

a Ducha Svätého o pomoc. Do horúcich vzdychov materinskej 

bolesti sa miešali horúce slzy, stekajúce po tvári, od stáleho 

nočného bdenia pri posteli syna. Bolo to 1. februára 1712, keď 

pred oltárom dlho kľačala, ponorená do vrúcnej modlitby a eš-

te hlbšieho žiaľu. Len zlomeným telom bola tu. Smutnou du-

šou pred trón nebeského Otca, prosiac ho o zmilovanie, koriac 

sa pred ním až do prachu zeme. Nikdy sa v živote necítila na-

toľko osirelou a na svoje slabé sily ponechanou, ako teraz. Kto 

ju poteší, posilní, pohladká súcitnou rukou a zmení je neko-

nečný žiaľ v oživujúcu radosť? Na zemi niet takého zázračné-

ho lekára. Tu pozdvihla zarosené oči na oltár a samovoľne 

i vyššie. A div divúci! Múr nie je prázdny. Ozdobuje ho pre-

krásny obraz: „Boh, Otec, Syn a Duch svätý nad ňou a pod 

nimi milý chlapček, malý anjelik , nesený medzi oblakmi, us-

mievajúc sa prívetivo a radostne. Veď je Paľko!“ Od veľkého 
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vzrušenia pozerá na výjav so zatajeným dychom so široko 

otvorenými očami, pretrie si ich či to nie je klam alebo hra na-

pätých nervov. Nie nebol. Obraz zmizne až o chvíľu, takže si 

ho zapamätá do najmenších podrobností. Srdce jej začalo di-

voko byť, že ho cítila až v hrtane a musela pritisnúť naň obe 

ruky, aby ho utíšila. Potom rýchlo vstala a išla, nie utekala, 

aby sa presvedčila na vlastné oči, čo je s jej synom. Akou dl-

hou sa jej zdala tá krátka cesta. Bývali neďaleko na Hlavnom 

námestí. Najradšej by bola letela. Schody aj dvoje stúpala na-

raz. Oživená a posilnená nádejou znásobila sily jej slabého 

a vyčerpaného tela. Otvára dvere dychtivo, zvedavo a nedo-

čkavo. A hľa, synček ožíva a víta ju i keď slabým hláskom, ale 

s prívetivým úsmevom, aký žiaril z toho obrazu. Pozorne ho 

objíme a nežne zovrie do náručia. Bozká ho nie raz, nie desať 

raz, že nezostalo na ňom nedotknutého miesta. Jeho stav včera 

ešte úplne beznádejný a o týždeň už stal na svojich nohách. 

Vďačná matka za 100 zlatých zaraz objednala obraz u vynika-

júceho maliara v Prešporku, tak ako ho videla, čo majstrovi 

podrobne rozpovedala. Tak sa dostal na obraz aj jej synček 

v podobe anjelika.  

Latinský záznam o pôvode obrazu takto znie: „Magnifica 

Domina Maria Perényi, Magnitifica Gabrielis Balassa relicta 

vidua , ob impetratam Paulo filio sanitatem e voto suoobtulit 

imaginem Ss Trinitatis in templo nostro.“ 

V nedeľu  na sviatok Najsvätejšej Trojice v roku 1712 tren-

čiansky opát – farár Adam Györy posvätil obraz na veľkej 

slávnosti obvyklým spôsobom, keď poprední občania niesli 

obraz do kostola v procesii za pobožného spevu ľudu, ktorého 

sa zišlo na tisíce, sprevádzaní prenikavou hudbou trúb, racho-

tom mažiarov z hradu a harmóniou zvonov. I slovenského ze-

mianstva bolo mnoho prítomného. 

Po obradoch obraz umiestnili  nad oltárom, kde visí dote-

raz, aby sme pod jeho ochranou obetovali nekrvavú obeť No-
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vého zákona, spomínajúca všet kých šľachetných a obetavých 

dobrodincov kostola. Samotný oltár pochádza z roku 1711. 

Stred oltára vyplňuje malebný obraz sv. Alojza s krížom 

v ruke. Pred ním sú ľalie ako znak čistoty a kus povrazu na bi-

čovanie, na ktorého koncoch je kovové zakončenie. Ďalej je 

tam na obraze namaľovaná lebka pripomínajúca človeku na 

krátkosť žalosti tohto údolia, na smrť a zlatá koruna, čo je 

znak večnej slávy. To všetko je umeleckou prácou umelca 

jemným štetcom. Obraz je osadený do zlatého rámu zdobené-

ho lístím a kvetom, doplneného po obidvoch stranách umelec-

kými anjelmi. Napravo je umiestnený obraz sv. Jána Nepo-

muckého. Nad ním je umiestnený anjel, ktorý drží prst na pe-

rách, znázorňujúc úplnú mlčanlivosť kňaza súvisiac so svätou 

spoveďou. Svätec je v cirkevnom rúchu. Vedľa obrazu je vý-

razná drevená socha evanjelistu sv. Jána s orlom. Na protivnej 

strane spestruje oltár obraz sv. Antona v obvyklom vyobrazení 

s Ježiškom a ľaliami. Krajná socha predstavuje svätca 

s plápolajúcim srdcom, znakom veľkej lásky k Bohu. Najdrah-

šou ozdobou oltára sú relikvie martýrov a to zľava Fruktuóza 

a sprava Modesta. Oltár je barokového umenia, spestreného 

mušľami a rozličnými cirádami. Je opatrení i tabernákulom, 

v ktorom sa uschováva prevelebná Sviatosť oltárna vo Veľ-

kom týždni. K impozantnosti oltára patria dva mohutné stĺpy, 

hlavice ktorých sa končia korintskými závitmi a ozdobami. 

Nad nimi dvaja anjeli vyplňujú voľný priestor. V prostriedku 

Božské oko, zobrazenie nebeskej Prozreteľnosti, koldokola 

s anjelskými hlavičkami na zlatých oblakoch. Na klenbe si 

treba všimnúť skupinu anjelov s rozličnými hudobnými ná-

strojmi. Je to obraz čistej radosti a ničím neskalenej veselosti, 

aká panuje v srdciach nebešťanov a veriacich vzorného života. 

Nad spovedelnicou je obraz biblickej rodiny sv. Anny, sv. Jo-

achima a Panny Márie spestrený anjelmi. 
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Oltár sv. Ignáca 

Na oltári hlavný obraz predstavuje sv. Ignáca z Loyoly, za-

kladateľa jezuitov, ako sa mu zjavil Spasiteľ s ťažkým krížom 

na ramenách. Svätec pozerá na Krista s oddanou dôverou. Ob-

raz je osadený do nádherného rámu. Z dvoch strán vidíme an-

jelov a v strede erb s označením S. J. (Societas Jesu). Vrchol-

nú časť ozdobuje koruna, ako odmena svätosti. Stred oltára 

vyplňuje cenný obraz  sv. Jána Nepomuckého pri modlitbe. 

Nad ním sa vznášajú dvaja anjeli, z ktorých jeden nesie palmu 

na znak víťazstva, kým druhý znázorňuje mlčanlivosť. Na 

klenbe vidíme odznak Krista Pána – IHS, obkľúčený vo sväto-

žiare anjelmi, čo zobrazuje hlbokú poklonu pred Spasiteľom 

sveta. Obraz nad spovedelnicou znázorňuje výjav zo života sv. 

Ignáca, ako privádza ku Kristovi popredné rodiny. 

Oltár agónie Krista 

Je to oltár na pamiatku utrpenia a smrti Ježiša Krista. Exis-

toval aj spolok – „Congregácie agoniae Christi“, ktorého hlav-

ným sviatkom bola Smrtná nedeľa, keď Trenčania i veriaci su-

sedných dedín procesiou, spevom a modlitbou holdovali utr-

peniu Spasiteľa. Predošlú sobotu pristúpili k svätej spovedi 

a v nedeľu ráno pristúpili k svätému prijímaniu. Slovenská ká-

zeň bývala o utrpení Pána. Z roku 1714 čítame záznam 

o tomto sviatku, že „nechýbalo spoločné seba bičovanie. Také 

spolky boli nielen medzi mládežou, ale aj medzi dospelými 

i ženami“. 

Oltár pochádza zo začiatku 18. storočia. Najdrahším pokla-

dom kúsok zo svätého kríža Kristovho. Je umiestnený v kriš-

táľovom krížiku v uzavretej a zapečatenej nádobe, v podobe 

láskou plápolajúceho srdca Ježišovho. Jezuiti z Ríma dostali 

tento drahocenný dar i s osvedčením o jeho autentičnosti. Múr 

nad oltárom zdobí obraz Ukrižovaného, zápasiaceho so smr-

ťou, odkiaľ je aj pomenovanie oltára na pamiatku Kristovej 

agónie. Oltár je bohato pozlátená rezbárska práca. Dvaja anjeli 
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od stredu oltára napravo a naľavo držia rozličné veci 

a nástroje, použité pri Spasiteľovom ukrižovaní. Nie malou 

ozdobou sú dva štíhle stĺpy, ktoré oddeľujú nástenný obraz od 

oltára. V strede oltára je nápis – „Ave lignum Crucis“, čo 

v preklade znamená „Zdrav buď drevo kríža!“ Na krídlach ol-

tára pod sklom sú uschované  relikvie sv. Theodora, Valenta, 

Theofila a Prudencie, sprava sv. Felixa, Márie Magdalény de 

Pazzis, Celestíny a Jukundy. Vrchnú časť nad oltárnym obra-

zom vyplňujú anjeli, zoskupení okolo Srdca Ukrižovaného. 

Strop kaplnky ozdobuje výrazná skupina anjelov s nástrojmi 

Ježišovho ukrižovania. Oproti oltáru nad spovedelnicou je 

umiestnený obraz mŕtveho a ženami oplakávaného Krista. 

Oltár Nepoškvrneného počatia 

Tento oltár je prvým na pravej strane, ktorý bol postavený 

už v roku 1657, keď 8. decembra v tomto roku gróf Juraj Ileš-

házy, hradný pán, ako prvý rektor Mariánskej kongregácie po-

silnený nebeským anjelským chlebom, pred ním sa obetoval 

nebeskej Matke. Bola to veľká slávnosť a kostol bol preplnený 

šľachtou a prostým ľudom. 

Stojí za to, aby sa čitateľ zoznámil s textom modlitby grófa 

Juraja Ilešháziho, lebo ňou hlbšie poznáme pobožnú dušu ka-

tolíckeho veľmoža, smelého vyznávača viery, ktorá znela na-

sledovne: „Svätá Mária, Matka Kristova a Panna nepoškvrne-

ná! Ja, Juraj Ilešházi, naničhodný hriešnik, nehodný Tvojho 

najčistejšieho pohľadu, hnaný túžbou slúžiť Tebe a dúfajúci 

v Tvoju moc pred Tvojím Synom a Tvojou nebeskou dvora-

nou, obetujem sa Ti dnes za večného sluhu v Kongregácii Ne-

poškvrneného počatia a volím si Ťa za zvláštnu svoju Paniu , 

Matku a Ochrankyňu. Pevne sľubujem, že nikdy Ťa neopus-

tím, nikdy sa nestanem Tebe neverným, ale zavše budem hájiť 

Tvoju slávu. A najmä sľubujem, že budem bojovať až do ho-

diny svojej smrti za česť Tvojho Nepoškvrneného počatia 

a neporušeného panenstva. Preto najsladšia Panna, prosím Ťa 
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na najsvätejšiu krv Tvojho jednorodeného syna, Ježiša Krista, 

aby si ma ráčila prijať medzi svojich príslušníkov za večného 

sluhu a bola mi na pomoci vo všetkých ťažkostiach, ale nado-

všetko neopustila ma v hodine smrti. Amen.“ 

V zápiskoch jezuitov je spomenuté, že „gróf Juraj Ilešházi 

prečítal túto modlitbu pred oltárom Nepoškvrneného počasia 

na duševné posilnenie všetkých prítomných“. Jezuita ďalej 

spomína, že jeho vystúpenie, ktorý bol pánom všetkého ľudu, 

neostal bez nesmierneho vplyvu na jeho duševný život. Preto 

nie div, že po jeho vyznaní vytryskli slzy z očí prítomných.  

Tento oltár dal postaviť vyššie menovaný gróf, ktorý v roku 

1660 celý výklenok, všeobecne zvanou kaplnkou, ktorú ozdo-

bil plastickou dekoráciou v hodnote 300 zlatých. Celý svoj ži-

vot sa o oltár staral, ku ktorému ho viazala najkrajšia spo-

mienka na jeho mladosť, keď nebeskej Matke sľúbil vernosť, 

čo aj  zachoval až do smrti. Pochovaný však nie je pod týmto 

oltárom, ale na protivnej strane pod Najsvätejšou Trojicou, 

kde je jeho krypta. Tu spočíva v medenej rakvy (+1689) popri 

svojej žene, grófke Márie Forgáchovej (+1684) a tragicky zo-

mrelej iba 25 ročnej , jedinej dcére Helene (+ 1669).  

Hrozný, už spomínaný hrozný požiar zo 14. mája 1708 zni-

čil i tento skvostný oltár, z ktorého zostal iba obhorený oltárny 

kameň a hŕstka popola.  

Terajší oltár pochádza z roku 1711 a potvrdzuje výsledok 

vytrvalej práce trenčianskych jezuitov. Tiež je zasvätený Ne-

poškvrnenému počatiu Panny Márie, čo znázorňuje i hlavný 

obraz, vyplňujúci múr za oltárom, na ktorom je Panna Mária 

stojaca na zemeguli a šliape po hadej hlave. Okolo jej hlavy 

vidieť korunu z 12 hviezd. Krásny rámec tvoria dva vysoké 

stĺpy so závitovou hlavicou, pri spestrení ktorých a ostatných 

častí nešetrili zlatom. Výrazne dielo modliaceho sa umu a na-

dania. Nad obrazom vyplňuje stredné miesto  Boh – Otec me-

dzi oblakmi, kým z obidvoch strán po jednom anjelovi dokon-
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čuje symetriu. Na samotnom oltári je menší oválny obraz sv. 

Anny ako učí modliť svoju dcérku. Nežnosť materinských ci-

tov zrkadlí z jej očí, láskou plných, kým Mária prívetivo hľadí 

na ňu. Obraz je prácou umeleckej ruky. Rám je drevený, baro-

kového štýlu na vrchu z ozdobou kvetín. Naľavo je vidno ob-

raz sv. Stanislava s malým Ježiškom a napravo obraz sv. Aloj-

za. Sú súmerné. Okrem nich symetricky ozdobujú oltár dve 

sochy – zľava socha sv. Vendelína a sprava socha sv. Jána 

Krstiteľa po boku s baránkom. Obe sochy sú z dreva a harmo-

nicky doplňujú členenie oltára. Na protivnej strane nad spove-

delnicou je zaujímavo osvetlený, umelecky svojrázny obraz 

sv. Rodiny, na ktorom Panna Mária drží na kolenách Ježiška, 

siahajúceho dychtivo po kríži, na ktorý anjeli sypú z výsosti 

kvety. Sv. Jozef , mohutná a markantná postava sa zamyslene 

pozerá na malé Dieťa. Strednú klenbu vyplňuje galéria anjelov 

s kvetmi, radujúcich nad Nepoškvrneným počatím. 

Oltár sv. Juraja 

O tomto oltári si zopakujeme, čo vieme, že v roku 1657, 

keď ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay posvätil kostol, sú-

časne posvätil aj štyri bočné oltáre, medzi nimi aj oltár sv. Ju-

raja. Tento oltár bol dielom jeho štedrosti, venovaný jeho ne-

beskému patrónovi. Z histórie vieme, že tento oltár bol zniče-

ný s celým kostolom v roku 1708 natoľko, že praskol od teplo-

ty aj oltárny kameň, ba aj na troch ďalších oltároch takže pri 

ich obnove priviezli z Moravy štyri nové kamene na oltáre, 

ktoré v roku 1715 posvätil nitriansky biskup Adam Erdödy. 

Oltárny obraz sv. Juraja pochádza tiež z tohto roku a je prácou 

majstra – neznámeho jezuitu. Sv. Juraj je zobrazený ako rytier 

v pancieri, v ruke s dlhou kópiou, ktorou zabil draka, a tak za-

chránil kráľovú dcéru, ktorá mala byť obetovaná tomuto ne-

tvorovi. Zabitá obluda leží pri jeho nohách, kým ostatnú časť 

obrazu vyplňuje kus zelenej hory a postava nádherného koňa. 

Sv. Juraj je martýr, lebo ako plukovník cisára Diokleciána ne-
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chcel zaprieť svoju kresťanskú vieru a radšej zomrel pod me-

čom v roku 303. Nad obrazom je známy odznak – IHS – 

s anjelmi z dvoch strán. Ako viaceré časti oltára i tieto sú bo-

hato pozlátené.  

Pod nástenným obrazom vidíme menší obraz a to sv. Jozefa 

Kalazanského obkľúčeného žiakmi. S dôverou hladí na pre-

blahoslavenú Pannu Máriu, Patrónku rehole ktorej obetoval 

svoj život a svoje životné dielo, školu piaristov. Oddaná dôve-

ra a dielo zrkadlí mu z očí. Tento obraz tu umiestnili piaristi. 

Z dvoch strán vidíme anjelov v ľudskej veľkosti. Je to krásna 

a umelecká sochárska práca. Na strope je vidno skupinu anje-

lov, ktorý nesú štít s menom „sv. Georgius“. Myšlienku oslavy 

sv. Juraja zobrazujú aj anjeli na parapetách, na okenných boč-

ných stenách, kde jeden má vojenskú helmu a drží veľkú zá-

stavu, druhý drží šabľu, tretí drží trúbu a štvrtý drží veľký bu-

bon. Neviazanosť inšpirácie a lahodnosť štetca sa zrkadlí na 

ich bucľatých tvárach a voľnom postoji. Sú umeleckým die-

lom veľkého majstra jezuitov Andreasa Pozzu, ako aj ostat-

ných fresiek po okenných múroch. Naproti oltáru nad intarzo-

vanou spovedelnicou je výrazný obraz uhorského kráľa sv. 

Ladislava. Na hlave má krajinskú korunu a odiaty do kráľov-

ského rúcha. V pravici drží valašku, ako odznak, ktorou otvo-

ril skalu, odkiaľ vystriekol čerstvý prameň pre jeho smädné 

vojsko. Pred ním stojí páža s veľkou knihou, kde sú plány kos-

tola, do ktorej sa pozerá kráľ. Pri nohách kráľa leží nádherný 

jeleň. Tento obraz predstavuje výjav zo života kráľa sv. Ladi-

slava, keď premohol divokých Kumánov a hľadal miesto, kde 

by postavil kostol k úcte preblahoslavenej Panny Márie. A tej-

to prehliadke zazrel  na poli jeleňa so žiariacimi parohami. Bo-

lo to nebeské znamenie, že na tomto mieste má postaviť chrám 

Boží. Čo sa ja stalo. Tento obraz namaľoval neznámy majster 

jezuita. Markantnosť a sviežosť najmä hlavnej postavy učin-

kujú na vnímajúcich hlboko a neodolateľne. Okolo rámu a su-
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sednej časti múru sú štýlovo bohato pozlátené dekorácie. Nad 

obrazom sa skvie monogram – „Mária“. 

Oltár sv. Jozefa 

Do roku 1692 bola táto kaplnka bez oltára. V tomto roku 

trenčiansky opát – farár  Juraj Schwach venoval na výstavbu 

oltára 100 zlatých. Keďže táto suma nestačila novic jezuitov 

Pavol Kalmancay, venoval podľa sľubu svojím rodičom chý-

bajúcich 163 zlatých. Rezbársku a plastickú prácu vykonali 

učení majstri. Oltárny obraz však ešte stále chýbal, kým ho 

nenamaľoval jeden jezuita v roku 1693. Ale krásny oltár 

a utešený obraz dlho neslúžil sláve sv. Jozefa, lebo ako vieme 

kostol vyhorel zvonku aj z vnútra 14. mája 1708.  

Terajší oltár bol postavený v roku 1710 z horlivosti jezui-

tov a oltárny obraz bol darom rakúskeho vojska, sídliaceho 

v tom čase na Trenčianskom hrade, ako aj Trenčanov nemec-

kej národnosti, čo bolo zaznamenané kronikárom jezuitov 

v roku 1712: „Národ nemecký obetoval obraz sv. Jozefovi, 

zvoliac si ho za svojho patróna a večného ochrancu modlitbou 

a sľubom.“ Na začiatku votívnej listiny sa však dočítame, že 

Trenčania nemeckej národnosti prispeli na tento obraz, za kto-

rých štyria podpísali votívnu listinu, čo sa stalo  1. februára 

1711. Obraz nám predstavuje sv. Jozefa držiac v pravici ľaliu 

hladiac do diaľky, ako by do krížovej budúcnosti Ježišovej, 

ktorý pri ňom stojí ako 12 ročný chlapček s úsmevom 

a bezstarostne. Áno, veď cestu ešte nemal posiatu tŕním 

a bodľačím. Je pod starostlivou ochranou svojho vychovávate-

ľa sv. Jozefa. Okolo neho stoja anjeli. Jeden drží stuhu s nápi-

som „Ite ad Jozeph“, čo v preklade znamená „Iďte k Jo-

zefovi“. Jemnosť farieb a výrazná otcovská starostlivosť hlav-

nej postavy púta našu pozornosť. Nad obrazom v strede zla-

tých oblakov holubica rozprestiera biele krídla. Je to vyobra-

zenie Svätého Ducha. Koldokola anjelské hlavičky ozdobujú 

umelecké dielo. Dva mohutné stĺpy dodávajú oltáru pocitu 
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pevnosti. Sám oltár je majstrovským dielom rezbárskeho 

umenia, podobného prevedenia ako protiľahlý oltár sv. Kríža. 

V strede rezbárskych častí je masívne srdce, skrývajúce dra-

hocennú mariánsku relikviu. V prostriedku oltára je tohto zne-

nia: „Sub tuum praesidium confugimus S. Dei Genitrix“, čo 

preklade znamená – „Pod ochranu tvoju sa utiekame Božia ro-

dička, aby sme nezabúdali na matku Ježišovu pri spomenutí 

ich Syna a sv. Jozefa.“  

Na klenbe kaplnky je apoteóza oslávenia sv. Jozefa, ktorá 

je charakterizovaná anjelmi nesúci ho pred trón Boží, ako naj-

vyšší tribunál večnej a zaslúženej odplaty. Dolnú časť maľby 

vyplňujú dvaja anjeli väčších rozmerov, aby dodali obrazu 

perspektívu. Voľnosť pohybov lahodne pôsobí na obdivovate-

ľa. Nad spovedelnicou je vidno obraz zomierajúceho sv. Joze-

fa, ako smrť spravodlivého. Nad hlavou mu stojí Pán Ježiš 

a z boku Panna Mária. I niekoľko anjelov spestruje obraz. Nad 

ním je obraz, pravdepodobne generála a komandanta na Tren-

čianskom hrade v tom čase – Bernarda Morella von Mohren-

berga. Hlavnou figúrou erbu je srnec v modrom poli. Tiež mu-

síme spomenúť sprava a zľava umiestnené plastické ozdoby, 

ktoré vyplňujú pri oltári kaplnky protiľahlé kútiky.  

Pri tomto oltári 19. marca 1712 sa odbavovala veľká sláv-

nosť, keď za účasti rakúskej posádky Trenčianskeho hradu 

a prítomnosti viacerých obyvateľov Trenčína nemeckej národ-

nosti, aby si zvolili sv. Jozefa za svojho patróna a ochrancu. 

Slávnosť sa uskutočnila s vojenskou parádou. Na slávnosť vy-

rukovala celá posádka, všetci dôstojníci na čele s generálom. 

Svätú omšu celebroval pod infulou novomestský prepošt Lip-

pay s veľkou asistenciou. Počas bohoslužieb bol obraz sv. Jo-

zefa na hlavnom oltári. Po skončení svätej omše bola nemecká 

kázeň, po ktorej pontifikans posvätil obraz, ktorý bol umies-

tnený  nad oltárom sv. Jozefa, kde je umiestnený i teraz.  
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Rakúski vojaci a obyvatelia Trenčína nemeckej národnosti 

si vyžiadali od jezuitov jedného pátra, nemeckej národnosti, 

ktorému zverili pestovanie kultu sv. Jozefa a ochranu votívnej 

listiny, ktorú generál prečítal po latinsky pod svätou omšou 

pred oltárom. Sľub bol napísaný po latinsky a po slovensky 

znie takto: „Keďže my, z dôstojníkov cisárskej posádky a ob-

čanov mesta, tu zhromaždení Nemci ešte minulého roka a to  

1. februára 1711 obetovali sme oltárny obraz sv. Jozefovi za 

ochranu proti moru, koldokola nás pustošiacemu, sme sláv-

nostne priniesli a ktorý je tu v kostole vystavený. Teraz tohto 

sv. Jozefa sme si zvolili za patróna a ochrancu a potvrdili sme 

ten sľub, že ho budeme i v budúcnosti zachovávať 

s horlivosťou, čo najohnivejšou a to i v mene svojich nástup-

cov, o súhlase a horlivosti nepochybujeme tým spôsobom, že 

na tento sviatok každoročne pristúpime k sviatostiam a zú-

častnime sa svätej omše, kázni a litánií. Tiež v prvú sobotu 

každého mesiaca budeme počuť jednu svätú omšu pri tomto 

oltári. Originál toho nášho slávnostného prehlásenia bude 

uschovaný u pátra jezuitu, nášho nemeckého kazateľa. Toto  

naše rozhodnutie naše rozhodnutie potvrdzujeme vlastnoruč-

ným podpisom a svojou pečaťou i v mene všetkých Nemcov 

tu žijúcich“. V Trenčíne 19. marca 1712. 

Podpisaní: capitaneus Antonius Bernardus Morell von 

Mahrenberg, cap. Páter de Grumbach, cap. Emericus de Eb-

ner, cap. De Grallsheim, poručík Hinf, zástavník Josephus 

Mindepauer, poručík Johannes Lehr, zástavník Johannes 

Adam Hauser, prefekt stráže Emericus de Vyver, senátor 

a kapitán mesta Josephus Daniel Schindler, senátor Holofernes 

David Eysalein, mestský lekár Ph. Enniger, mestský pokladník 

Johannes Georgius Hager, Ferdinandus de Pfoffershoven, 

Christohorus de Reiswitz, Franciscus Helfridus de Reinwitz, 

vojenský komisár Sigismundus Trost, prefekt zásobovania 
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Dominicus Kreufer, cap. Johannes Valent, prefekt nad zbra-

ňami Georgius Clodi a Bernardus Pohlutka. 

Túto slávnosť každoročne opakovali. A keď si v roku 1713 

zadovážili z Ríma na prvé výročie plnomocné odpustky, zú-

častnilo sa ho mnoho ľudu z okolia, ktoré pristúpili k sviatku 

pokánia. Vyššie spomenutá originálna listina sa stratila, akže 

sa nachádza v opise u jezuitov. Táto slávnosť sa od roku 1782 

neodbavuje, čo sa rakúske vojsko vrátilo do Viedne, ale oltár 

s oltárnym obrazom, ako stredisko Božej milosti stojí vo svo-

jej nádhernosti nezmeniteľne. 

Obraz sv. Františka Xaverského 

Tento obraz umiestnený v kaplnke sv. Jozefa si zasluhuje 

zvláštnu kapitolu, lebo skrýva v sebe kus histórie Trenčína a to 

veľmi dramatickej a smutnej. Jediným potešujúcim momen-

tom bolo, že keď naši  otcovia padali pod svojím ťažkým krí-

žom a boli blízko zúfalstva, vtedy sa obrátili s nezlomnou dô-

verou k Najvyššiemu a sv. Františkovi Xaverskému prosiac 

ich o zmilovanie, potešenie a posilnenie. Je to poučný príklad 

i pre nás a budúce pokolenia.  

V ťažkých a krajne zúfalých okolnostiach plných vzdy-

chov, nárekov, sĺz a zalamovania rukami zrodil sa tento obraz. 

Od roku 1710 je František Xavérsky patrónom nielen tohto 

kostola, ale aj Trenčína a okolia, pamiatku ktorého svätíme 

votívnou slávnosťou a to na prvú októbrovú nedeľu a 3. de-

cembra, na jeho slávnosť. 

Tragické položenie Trenčína 

Na začiatku 18. storočia bolo mesto Trenčín uzavreté 

z každej strany. Na Trenčianskom hrade vládlo rakúske vojsko 

a okolo mesta kuruci Františka Rákoczyho 2. Boli na stráži, 

aby nik nemohol z mesta von odísť. Hradné vojsko krivým 

okom hľadelo na Trenčanov, že držia s kurucmi a sú zradcami. 

Obliehajúce kurucké vojsko tiež im neverilo, lebo nie jedného 

labanca zajali a pri výsluchu zajatých labancov nie raz vysvit-
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lo, že ich meno je čisto slovenské. Kurucký kapitán Imrich 

Bezzegh v roku 1704 pohrozil Trenčanom, že „Trenčín pošle 

k nebesám“, lebo sa vraj presvedčil, že sú nepriateľmi svojej 

krvi, ako tí rakúski vojaci. Neprijal žiadne výhovorky, že ich 

donútili, aby bojovali s hradným vojskom. Keď totiž nedržali 

s ním, nedostavali stravu a mreli hladom. V opačnom prípade 

zase kuruci im pustošili majetok, alebo im domy podpálili.  

Nešťastný osud mesta vyvrcholil po katastrofe 14. mája 

1708, keď celé mesto ľahlo popolom. Bol to strašný deň, že 

delá postavené pri múroch mesta sa rozliali. Trenčania ani 

nemohli utiecť, lebo brány mesta boli zavreté. Záchranu hľa-

dali v pivniciach, aby o niekoľko hodín sa stali žobrákmi, lebo 

im všetko zhorelo. Ľudia prosili cisára o pomoc „na päť Kris-

tových rán“ nech im aspoň pošlú odpadky zo stola, čo vo 

Viedni nezožerú ani psi. Niet ani kúska chleba pre ženy a deti, 

hladom zomierajúce. I to, čo niečo mali, zničil oheň. Zachráni-

li si len holý život. Ľudia padali od hladu. Podľa úradného zá-

znamu jedli, ako divá zver trávu, takže za jeden mesiac ich 

zomrelo do 600 osôb. 

Na to prišiel 3. august 1708, keď František Rákoczy 2. utr-

pel porážku od rakúskeho generála Heistera a tri tisíc kurucov, 

najmä Slovákov vylialo svoju krv za miznúcu slávu Františka 

Rákoczyho v obci Hámre pri Trenčíne. František Rákoczy 

v tomto boji stratil elitu svojho vojska, 40 zástav, 14 diel a ná-

dej do budúcna. Nastala všeobecná letargia. Kuruci – Slováci 

sa rozutekali a keďže nemali kam ísť, stali sa hôrnymi chlap-

cami, zbojníkmi. Veď nemali nič, okrem vyštrbenej šable. Ob-

sadili hory, lesy, takže neradno bolo ísť, čo len do susednej 

dediny bez sprievodu. Chytali ich a strieľali, vešali, ale to ne-

pomohlo, lebo bieda, hlad a zúfalstvo boli všeobecné. 

Keďže nešťastie nechodí samé, prišlo nové v podobe moru, 

ktoré vznikalo po vojnách. Vyhladovaný ľud mrel hromadne. 

Táto ľudskou krvou živiaca fúria sa nezmilovala nad bohatým 
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ani nad chudobným, ani nad starcom či mládencom. Trenčania 

klonili večer hlavu na odpočinok a prebúdzali sa na žiaľ.. 

Tíchli ulice, tíchlo mesto, aby bol hlasitejší nárek a plač na 

cintoríne. I dobre známi sa vyhýbali, aby sa nenakazili. Ale aj 

tak toto nepomohlo, lebo o niekoľko dní ležali v pokoji vedľa 

seba. V krátkom čase zomrelo v meste 1600 obyvateľov. Táto 

hrôza vyvrcholila v roku 1710. Nie div, že ľud strácal dôveru 

v hoc akú pomoc a opanovalo ho zúfalstvo.  

Úradná listina z 5. apríla 1712 uvádza: „Pred týmito nepo-

kojnými časmi obyvateľov slobodného kráľovského mesta 

Trenčín bolo 7.884. Teraz je to sotva 3.000 obyvateľov. 

Z chýbajúcich mnohých zabili, niektorí zomreli prirodzenou 

smrťou, iní zomreli hladom a mnohí sú roztratení po svete 

a chodia po žobrote.“ Toto osvedčenie za správnosť údajov 

potvrdili trenčiansky opát – farár Adam Györy, jezuita Jakub 

Supka, trinitár z Ilavy Páter František slúžny Štefan Červeňan-

ský. 

Opis obrazu sv. Františka Xaverského za hlavným oltárom 

Tento obraz nám predstavuje sv. Františka Xaverského 

v mužnom veku. Je oblečený v superpeliciu so štólou cez ra-

mená. Hlása evanjelium Kristovo. Tvár mu žiari od radosti, že 

môže rozsievať semeno učenia večnej spásy. Anjel pred ním 

drží otvorenú knihu s nápisom „Evanjelium“. Cez obraz tiahne 

stuha s nápisom: „S. Franciscus Xaverius, Indiarum Aposto-

lus, Civitatis Trenchiniensis Patronus“, čo preklade znamená 

„Sv. František Xaverský, apoštol Indie a patrón mesta Tren-

čín“ Stuhu držia dvaja anjeli. Svätec okolo hlavy má pozlátenú 

svätožiaru. Na dolnej strane obrazu je tento chronostikon: „eX 

Voto avertenDae DeIn pestis honorI   DIVI   XaVerII  Urbs  

TrenChIensIs obt ULerat“, čo v preklade znamená „Podľa 

sľubu na odvrátenie moru úcte sv. Xaveriusa venovalo mesto 

Trenčín“. Vľavo na obraze je erb mesta Trenčín. Pri obdivo-

vaní krás kostola, tejto barokovej perly, treba upozorniť obdi-
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vovateľov obrazu na zobrazený Trenčiansky hrad v dolnej čas-

ti obrazu, ktorý má nielen umeleckú, ale aj historickú hodnotu, 

pretože približuje jeho stav pred 240 rokmi.  

Pred očami sa nám predstavuje nádherný a majestátny hrad 

so svojimi vysokými vežami, mohutnými hradnými múrmi, 

baštami, starobylými palácmi, veľkými oknami, z troch strán 

prekrásnym pohľadom na malebné Považie. Keď nikým neru-

šený hladíme dlhšiu dobu na hrad, tak nám v mysli ožívajú 

staré, trávou zarastené bašty s jej obyvateľmi Slovákmi, Ne-

mcami, Maďarmi, kniežatami, kráľmi, hlučnými zábavami, 

chýrečnými svadbami, nad osudom starej uhorskej krajiny 

rozhodujúcimi zjazdmi, rytierskymi turnajmi, ľudskými cnos-

ťami a hriechmi, vernosťou, perfídiou a rinčaním zbraní, za 

ktorých tiekli slzy a krv, kým na všetko nepoložil svoju ťažkú, 

neúprosnú ruku spoločný nepriateľ všetkých slovenských hra-

dov – požiar 11. júna 1790. 

Celý obraz je stredom väčšej kompozície, ktorá zobrazuje 

vyššie opísané zúfalé časy. Naľavo je zobrazená zomierajúca 

matka, pri nej mŕtve dieťa. Za ňou v pozadí stoja muž a žena 

oplakávajúci svoju dcéru. Napravo je zobrazená matka 

s dvomi dietkami s dúfajúcim zrakom nahor sv. Františkovi 

Xaverskému v jeho pomoc. V pravom rohu anjel drží štít jezu-

itov – IHS . Pri ňom je baránok, odznak Trenčína. 

Bližšie k Bohu 

Stálosť a pevnosť sa osvedčuje nie v radosti, nie za slnečné-

ho jasu života, ale v trápení a v pochmúrnych životných ča-

soch. Pri Božom požehnaní byť dobrým kresťanom a dô-

verovať v milosť Božiu, nie je hlboko siahajúce presvedčenie, 

v ťažkých chvíľach života, áno. Takéhoto šľachetného razenia 

boli starí Trenčania v roku 1710, v čele so starostom 

a mestským magistrátom, keď sa všetko rútilo na nich, keď 

viacnásobne pociťovali pravdu príslovia, že „nešťastie necho-

dí po horách, ale po ľuďoch“. 
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Keď už nestačili svojimi silami obrátili sa na Všemohúceho 

a jeho vyznávača sv. Františka Xavérskeho. Pokánie, modlitba 

a prijímanie prevelebnej Sviatosti oltárnej boli ich obrannou 

zbraňou proti neviditeľnému nepriateľovi. V čele Trenčanov 

stál opát – farár Adam Györy, rektor jezuitov Gabriel Kapy 

a starosta Pavol Bohuš. Dobrotivý a milosrdný Otec vyslyšal 

ich vzdychy a horúce modlitby, ktoré predniesol pred trón Bo-

ží sv. František Xaverský, vyvolený za patróna mesta Trenčín 

a jeho okolia. Zmiloval sa nad úbohými a ubitými Trenčanmi. 

Tu je vzácne poučenie pre všetkých nás, že kde je najväčšia 

bieda, tam je najbližšia pomoc, ako sa z nezlomnou dôverou 

obrátime na Nebesia. 

Historický postup tejto votívnej slávnosti bol takýto:  

Keď sa už v októbri 1709 začal pestis (mor) šíriť, tak 

u opáta – farára Adama Györyho stretli sa viacerí páni, aby sa 

poradili, ako čeliť tomuto zákernému nepriateľovi. Medzi prí-

tomnými bol rektor jezuitov Gabriel Kapy, starosta Pavol Bo-

huš a niekoľko senátorov. Rozhodli sa, že sa budú postiť, 

modliť a každý deň byť na svätej omši pod vyloženou preve-

lebnou Sviatosťou oltárnou týždenne, striedavo vo farskom 

a jezuitskom kostole. Po svätej omši boli prosebné modlitby. 

Popoludní sa konali litánie a zasa prosebné modlitby cez celý 

rok. 

Keďže na jeseň v roku 1710 sa nebezpečenstvo zvyšovalo, 

neboli spokojní so skutkami zbožnosti, rozhodli sa, že sa budú 

utiekať o pomoc sv. Františkovi  Xavérskemu tým väčšmi, že 

je patrónom kostola. Na začiatku držali novénu – deväť dňovú 

pobožnosť, pozostávajúcu zo sv. omše, pod vyložením preve-

lebnej Sviatosti oltárnej, litánií a modlitieb. Táto novéna trvala 

od nedele posviacky jezuitského kostola a ukončila sa 13. júla 

1710. Na tieto pobožnosti prichodili aj susední veriaci pod zá-

stavami v procesiách i so svojimi kňazmi.  
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Neskôr 26. septembra 1910 mestský magistrát na slávnost-

nom zasadnutí zvolil za patróna mesta Trenčín sv. Františka 

Xaverského, pridržiavajúc sa vraj starého a osvedčeného hesla 

mesta Trenčín, viditeľného na mestskej veži – „Ak Boh ne-

stráži mesto, nadarmo bdie, kto ho stráži“, čo zdôraznil oboz-

retný magistrát. Tu niektorým horlivým členom magistrátu 

prišlo na um, aby pre večnú pamäť písomne zložili sľub ver-

nosti Bohu a jeho apoštolskému služobníkovi sv. Františkovi 

Xavérskemu a namaľovali jeho obraz pre jezuitský kostol. Tak 

sa aj stalo, keď obraz namaľoval mestský maliar Grünberg. 

O tejto jeho práci sa píše, že bola nádherná a povzbudzujúca. 

Pod obrazom  sv. Františka je mesto a Trenčiansky hrad verne 

namaľovaný a ozdobený mestským erbom, tiež s vyššie spo-

menutým chronostikom. 

Jezuiti zostavili text sľubu, ktorý potom potvrdil a podpísal 

miestny opát – farár Adam Györy, starosta Pavol Bohuš, sená-

tori a úradníci mesta opatriac ho pečaťou. 

Slávnosť bola určená na prvú októbrovú nedeľu 5. októbra 

1710. Dvaja senátori niesli kvetinami ozdobený obraz 

v procesii, ktorej sa tiež zúčastnil magistrát mesta, hradná ra-

kúska posádka, vedúci funkcionári župného úradu a mnoho 

veriacich. Prišli aj mnohí veriaci zo susedných obcí. Na túto 

slávnosť jezuiti zadovážili plnomocné odpustky. Procesia pod 

kostolnými  a cechovými zástavami sa pohla z farského kosto-

la pred 9. hodinou, vedenú opátom – farárom Adamom Gyö-

rym. Trúby slávnostne zneli, všetky zvony vyzváňali a bubny 

nádejou napĺňali smutné mesto. Keď prišli do kostola, najprv 

bola slovenská kázeň o sv. Františkovi Xavérskom, ktorú ma 

jezuita. Slávnostnú sv. omšu celebroval opát – farár Adam 

Györy za asistencie dvoch susedných farárov. Pre starostu 

a magistrát bolo postavené zvláštne pódium pri zákristii. Po 

evanjeliu prešiel starosta k oltáru, kde si pokľakol a pred fará-

rom sediacim v kresle, prečítal vótum, ktoré mu po prečítaní 
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odovzdal. Vótum čítal čistým a zvučným hlasom, aby ho kaž-

dý počul, lebo ho skladal za všetkých. Keď nasledovalo sväté 

prijímanie, najprv pristúpil starosta k anjelskému stolu, za ním 

všetci senátori a ostatní veriaci. V ten deň bolo krásne slnečné 

počasie. Aby platilo Vótum aj na potomkov, tak poslali na po-

tvrdenie do Viedne, kde sa nitriansky biskup gróf Adam Erdö-

dy zdržoval. Potvrdili ho veľmi vďačne. 

Prvé vótum mesta zo dňa 5. októbra 1710 

Vótum bolo prednesené starostom Trenčína Pavlom Bohu-

šom v tom znení:  

V mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen. „Všemohúci 

večný Bože, my služobníci Tvoji nehodní, Rada a obec slo-

bodného kráľovského mesta Trenčín, skrze Tvoju Majestát-

nosť pre svoje hriechy už sedem rokov navštevovaný bičom 

vojny, hladu, ohňa a nemocí a teraz najnovšie postihnutí ne-

šťastím zo všetkých strán nám hroziaceho moru, trestaní pre 

svoje viny, hlboko sa skláňame  pred Tvojou nekonečnou dob-

rotou, vzývajúc, aby si nám odpustil naše hriechy a ponížene 

Ťa prosíme prosiac o pominutie Tvojho hnevu a odpustenie 

toľkých našich hriechov, aby si nám udeliť ráčil, o túto milosť 

Ťa vrúcne prosíme skrze Tvojho jediného  Syna, Jeho rany 

a Blahoslavenú Pannu Máriu bez poškvrny počatú, Matku 

nášho Pána Ježiša Krista a našu najväčšiu Patrónku. A keďže 

na odpustenie toľkých hriechov potrebujeme viac orodovníkov 

pred Tebou, zo svojho rozhodnutia, voľne a bez nútenia volí-

me dnes sv. Františka Xavérskeho, Apoštola Indie, v tomto na 

jeho úctu vysvätenom kostole, proti toľkému zlu a najmä mo-

ru, za večného Patróna mesta a okolia, na večnú pamäť, ktorej 

udalosti obetujeme Mu obraz, čo sme priniesli sem na verejnej 

slávnostnej procesii, sľubujúc Mu, že ho budeme ctiť ako 

zvláštneho Patróna a v takomto alebo podobnom, nesmiernom 

nebezpečenstve budeme sa k Nemu utiekať. Najmä sľubujeme 

Tvojej Božskej Velebnosti, že každý rok usporiadame  spolu 
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s mestom  a ľudom k úcte tohto Svätca prvú októbrovú nede-

ľu, ako na výročitý deň tohto sľubu, do tohto kostola verejnú 

a slávnostnú procesiu, keď to počasie dovolí. 

O dobrotivý a milosrdný Bože, ráč prijať tento sľub i odda-

nosť našu a daj, že tento Tvoj Sluha v živote svojom Tvojou 

mocou oslobodil od moru Sihoť Manariu a o svojej  smrti prí-

tomnosťou svojho svätého tela mesto Malaccu v Indii, 

v Európe svojím príhovorom Bononiu, Neapol, Parmu a mno-

hé iné mestá, tak i my pripisujeme jeho mocnému príhovoru 

po Tebe a po Tvojej Blahoslavenej Matke, že i teraz sme za-

chovaní od všeobecného moru, aby sme cítili túto pomoc 

v prítomných a budúcich nešťastiach a vo všetkých našich po-

trebách. Amen.“ 

Starosta mesta Pavol Bohuš po zložení tohto sľubu poboz-

kal kríž, odovzdal listinu opát – farárovi a vrátil sa na svoje 

miesto, kým celebrant pokračoval vo svätej omši. Podľa zá-

znamu jezuitov celý kostol s najväčšou pozornosťou načúval 

pobožným slovám, sľubujúc každý i zvlášť nezlomnú vernosť 

Všemohúcemu a jeho veľkému Apoštolovi sv. Františkovi 

Xavérskemu, kým na chóre spevácky zbor s hudbou prednie-

sol latinskú omšu. 

Po službách božích pod dojmom nádhernej slávnosti pátri 

jezuiti jednomyseľne rozhodli, že všemožne budú podporovať 

rozšírenie a utvrdenie tejto slávnosti. Tiež, že každoročne bu-

dú vydržiavať verejnú  9 – dennú  a 10 – dňovú pobožnosť 

k úcte  sv. Františka Xaverského i v budúcnosti. Tá 9 – dňová 

sa začínala vigíliou sviatku sv. Františka Xavérskeho a trvala 

oktávu, kým tá  10 – dňová trvala od prvého piatku po Novom 

roku desať dní. 

Druhé vótum mesta zo dňa 3. decembra 1715 

Hrozná choroba mor o päť rokov neskôr sa začal opäť roz-

širovať, aby Trenčanov naplnil úzkosťou a strachom a hnal ich 

do zúfalstva. Na jeseň v roku1715 už nadobudol značnej sily, 
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lebo ako bolo zapísané v záznamoch jezuitov, novicov presíd-

lili z Trenčína na Skalku v septembri tohto roku pred šíriacim 

sa morom. Zostali na Skalke až do15. februára 1716. 

Magistrát mesta však vedel, čo má robiť, kde hľadať po-

moc, ktorú im sprostredkuje veľký Patrón mesta Trenčín sv. 

František Xavérsky. Tak sa zrodil z tejto dôvery v Božiu po-

moc nový sľub. Bola to slávnosť na sviatok spomenutého 

Svätca dňa 3. decembra 1715. Magistrát mesta ani teraz neos-

tal iba pri slovách, ale ozdobil gloriolou obraz sv. Františka 

Xavérskeho okolo hlavy Svätca. Krásna ozdoba zhotovená z 

pozláteného striebra. Potom v obvyklej slávnosti zložili nový 

sľub, ktorý je uložený u jezuitov a zapísaný na koži latinskej 

originálnej listine, ktorou nitriansky biskup gróf  Adam Erdö-

dy potvrdil Vótum vo Viedni 19. júla 1717. Je podpísaná aj 

jeho sekretárom Ladislavom Vayaym. Pečať časom odpadla. 

Z tejto potvrdzujúcej listiny sa dozvedáme, že šľachetní, 

múdri a obozretní páni a to starosta a senátori slobodného krá-

ľovského mesta Trenčín i v mene celého obecenstva predložili 

pánovi biskupovi listinu, podpísanú opátom – farárom, staros-

tom a senátormi, v ktorej ho žiadajú, aby listinu potvrdil, spo-

mínajúc na predošlé roky plné vojnou, hladom, ťažkými ne-

mocami, ohňom a nadovšetko morom, zaiste zaslúženým to 

trestom. Uznávajúc svoju vinu, za ktorú ich Boh tresce s poní-

ženým srdcom sa utiekajú  k Bohu odpustenia a dobroty, chce-

júc utíšiť tak Jeho spravodlivý hnev a naspäť si získať Jeho 

božskú dobrotu príhovorom sv. Patróna, aby im bol milostivý. 

Preto zložili tento sľub a uzniesli sa, že budú konať  rozličné, 

v listine spísané pobožnosti k úcte sv. Františka Xavérskeho, 

Apoštola Indie a na večné časy zvoleného Patróna mesta 

a okolia. V odpovedi biskup píše, keďže sa sluší, aby som 

z dôvodov vyššie uvedených potvrdil váš sľub, činím to 

ochotne uvádzajúc text sľubu od slova do slova na večnú pa-

mäť. 
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Tento sľub 3. decembra 1716 znie doslova takto: 

„V mene Otca i Syna Ducha Svätého. Amen. Všemohúci, 

večný Bože, v moci ktorého je života a smrť, my najnehodnej-

ší služobníci Tvoji, Rada a obec slobodného kráľovského mes-

ta Trenčín, skúšaní až doteraz, uznávajúc skrze sväté orodova-

nie veľkého Apoštola Indie sv. Františka sv. Františka Xavér-

skeho, nášho vyvoleného Patróna, od Tvojej Božskej Veleb-

nosti preukázané mnohé dobrodenia, postavení do stredu vy-

čínania moru, znova ponížene padáme pred najláskavejší Trón 

Tvojej Božskej dobroty, ponížene prosiac Tvoju Milosť, aby 

si ráčil láskavo oslobodiť od morovej rany celé mesto skrze 

orodovanie Orodovníka sv. Františka Xavérskeho a odvrátiť 

od nás bič Tvojho hnevu, ktorý sme si zaslúžili oprávnene za 

svoje hriechy. Aby sme túto milosť čím istejšie mohli obsiah-

nuť skrze orodovanie nášho Patróna Františka Xavérskeho, 

obnovujeme a potvrdzujeme prvý svoj sľub, vykonaný 

v tomto chráme 5. októbra 1710 k úcte veľkého nášho Patróna 

sv. Františka Xavérskeho, obetovaním jemu votívneho obrazu 

– zaraz zjavne vidiac zmenšenie moru od to dňa, čo sme roko-

vali o tom novom sľube a vydržiavali 9 – dňovú pobožnosť. 

Za úplné oslobodenie od pustošiacej morovej nákazy 

i s našimi potomkami Ti sľubujeme Všemohúcemu Bohu, naj-

svätejšej a nepoškvrnenej Panne Márii a sv. Františkovi Xa-

verskom, nášmu Ochrancovi a Orodovníkovi, že: 

1) okrem pobožnosti, vykonávanej podľa predpisu každo-

ročne v prvú októbrovú nedeľu, spomínanej v prvom na-

šom sľube, budeme svätiť aj 3. decembrový deň, výroči-

tý deň sv. Františka Xavérskeho na najväčšiu slávu Tvo-

ju a úctu nášho Svätca pre všetky budúce časy, ako iné 

sviatoční dni v našom meste a obnovíme túto podľa roz-

hodnutia mesta verejne vykonanú prísahu vernosti i tento 

sľub každý rok v chráme sv. Františka Xavérskeho dob-

rovoľne a zo svojej pohnútky. 
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2) na vigíliu nášho zázraku vykonaného svätým Patrónom 

3. decembra každého roka sa budeme postiť podľa chvá-

litebného a spasiteľného nariadenia sv. Cirkvi. 

3) v spomenutý deň za priaznivého počasia pod vedením fa-

rára pôjdeme so slávnostnou procesiou v príkladnom po-

riadku od farského kostola do chrámu sv. Františka Xa-

vérskeho, aby sme si uctili tento deň. 

Príjme teda,  o najmilostivejší Bože, sľub Tvojich najponí-

ženejších, Tebe sa klaňajúcich služobníkov, milostivo riaď 

a spravuj nás spolu s celou obcou a okolím Tvojou stálou 

a najsvätejšou ochranou skrze orodovanie nepoškvrnenej Pan-

ny Márie a nášho vyvoleného veľkého Ochrancu 

a Orodovníka sv. Františka Xavérskeho a ochraňuj nás od 

všetkého zlého. Amen.“ 

V Trenčíne dňa 3. decembra 1715 

Sľub podpísali: opát, kanonik, archidiakon a farár Trenčín 

Adam Györy, starostaJán Petrikovics a senátori – Mikuláš 

Hallácsi, František Ladislaides, Juraj Vietoris, Daniel Schin-

dler a Adam Gyurgyovanský.“ 
 

Žiadosť na potvrdenie textu sľubu bola postúpená nitrian-

skemu biskupovi do Viedne, ktorý sľub po jeho preštudovaní 

ho potvrdil a vrátil do Trenčína s priloženým listom nasledu-

júceho znenia: 

„My teda, vďačne vypočujúc a prijímajúc vyššie uvedenú 

žiadosť podpísaných pánov – farára, starostu a senátorov s ra-

dostným srdcom, schvaľujeme ich zvláštnu pobožnosť, vďač-

ne potvrdzujeme od slova do slova tu uvedený sľub, vykonaný 

Bohu úprimným duchom k úcte sv. Františka Xavérskeho, zá-

zračného Apoštola Indie, vyvoleného za Patróna mesta Tren-

čín a okolia. Potvrdzujeme nielen našou biskupskou mocou, 

ale svojou zvláštnou náklonnosťou na rozšírenie úcty božej, 

tiež našou starostlivosťou a stálym bdením v prospech našich 
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veriacich pre večné časy i svojou autoritou a rozkazujeme, aby 

sa tento sľub správne zachovával. Prosíme nekonečnú božskú 

Dobrotu, aby milostivo ráčila prijať tento sľub, ako bohatú 

obeť a skrze orodovanie vyvoleného Patróna vykonala 

z našich veriacich účastných milosti svojho sľubu. 

Vo Viedni 19. júla 1717, podpísaný gróf Adam Erdödy, nit-

riansky biskup a jeho sekretár Ladislav Vayay.“ 

Knižku vydala tlačiareň Vojtech Čelku v Trenčíne v roku 

1947 s povolením cirkevnej vrchnosti v Nitre pod č. 938/1947 

 

 

 


