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Duchovný a náboženský život 

 

Najkrajšie sviatky roka sa skončili a mesto Trenčín sa s 
nimi patrične rozlúčilo. Sériu vystúpení speváckych zborov, 
folklórnych súborov, koncertov a vianočných jarmokov 
uzavrel Trojkráľový koncert v Piaristickom kostole sv. Fran-
tiška Xaverského. 

Na sviatok Troch kráľov sa v Trenčíne každoročne koná 
Trojkráľový koncert. Výnimkou nebol ani rok 2015. Ako 
účinkujúci koncertu sa predstavili Komorný orchester ZUŠ 
Karola Pádivého v Trenčíne pod vedením dirigentky Aleny 
Piatkovej a Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia 
Jozefa Braneckého Piarissimo, ktorý pracuje pod vedením 
dirigenta Martina Holúbka . Počas Trojkráľového koncertu si 
návštevníci mohli vypočuť známu Halmovu Vianočnú omšu, 
či iné zborové a orchestrálne skladby. Komorný orchester 
ZUŠ Karola Pádivého tvoria 3 dievčatá a 3 chlapci. Školský 
zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého Piarissimo 
predstavuje klasický miešaný zbor, ktorý interpretuje 
viachlasné svetské i duchovné skladby viacerých štýlov.  

Vianoce roku 2014 privítal Mikuláš na Mierovom Námestí. 
Ďalší vianočný program pokračoval vianočným remeselným 
jarmokom a vianočnými trhmi, kde si ľudia mohli pochutnať 
na cigánskej aj ríbezľovom víne. Pre deti aj dospelých sa 
počas trhov konalo množstvo speváckych, tanečných a iných 
sprievodných podujatí. Nakoniec sa Trenčania rozlúčili s 
rokom 2014 silvestrovským programom s ohňostrojom.  
Minuloročné vianočné oslavy v Trenčíne boli teda naozaj 
veľkolepé a my sa už nevieme dočkať, čo sa chystá v roku 
2015. 

www.nasenovinky.sk 14.01.2015 
pomocná evidencia 021/1/2015 
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Pri príležitosti terajšieho Roka zasväteného života a Dňa 

zasväteného života (2. februára) sa aj v Bratislavskej 
gréckokatolíckej eparchii 
uskutoční stretnutie epar-
chu Petra Rusnáka s 
rehoľníkmi, ktorí pôsobia 
na území eparchie. Bude 
sa konať v stredu 4. 
februára 2015 na Epar-
chiálnom úrade v Bra-
tislave. Duchovné pred-
nášky bude viesť Dr. Martin Pavúk . Stretnutie uzavrie 
slávenie eucharistie v katedrálnom Chráme Povýšenia sv. 
Kríža v Bratislave. Na území Bratislavskej gréckokatolíckej 
eparchie pôsobia dve ženské a jedna mužská rehoľa. Rehoľné 
sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky), ktoré sú v 
Eparchiálnom úrade v Bratislave od roku 2009, vykonávajú 
rozličné služby v kancelárii, v kuchyni, v starostlivosti o 
katedrálny chrám, o bohoslužobné rúcha a pod. Podľa potreby 
vypomáhajú v bratislavskej farnosti pri katechéze a 
kantorovaní.  

Od augusta 2014 začali v eparchii pôsobiť rehoľné sestry z 
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 
(služobnice), a to vo farnosti Trenčín. Misionári Najsvä-
tejšieho srdca Ježišovho pôsobia v Nitre.  

V minulosti, ale i v súčasnosti do bratislavskej Katedrály 
Povýšenia sv. Kríža prichádzajú rehoľníci, ktorí sú pôvodom 
gréckokatolíci a pôsobia v reholiach západného obradu 
(rímskokatolíckej cirkvi). Sú to napríklad jezuiti, saleziáni či 
redemptoristi. Osobitne treba spomenúť Spoločnosť Ježišovu 
(jezuitov), ktorá má svoju vetvu byzantského obradu. Z ich 

Eparcha Peter Rusnák. 
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radov je s pôsobením v Bratislave spojený, okrem iných, 
súčasný prešovský pomocný biskup Milan Lach , ktorý tu 
pôsobil istý čas v rámci rehole jezuitov ako prodekan 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. 

www.teraz.sk 03.02.2015 
pomocná evidencia 131/1/2015 
 
Pár schodov do podzemia človeka prenesie o storočia 

dozadu, do spoločnosti najvýznamnejších občanov mesta, 
ktorých tu od 17. do 19. storočia pochovávali. Za spletitými 
stenami podzemných chodieb pod piaristickým kostolom v 
Trenčíne sú zamurované rakvy s nebožtíkmi, ktoré tu ukladali 
jednu na druhú. Katakomby v utorok 3. februára 2015  
prvýkrát sprístupnili verejnosti.  

Kostol bol postavený v roku 1657. Najskôr patril jezuitom, 
po zrušení ich rehole ho v roku 1776 prevzali piaristi. 

Ministerstvo kultúry 
udelilo vlani za kom-
plexnú obnovu a reš-
taurovanie jeho interié-
ru reholi piaristov 
ocenenie Kultúrna pa-
miatka roka. 

Vchod do podzemia 
sa nachádza v bočnej 
časti kostola, mnohí 

návštevníci o ňom ani nevedia. Teraz, keď cirkev dala opraviť 
vstup, ohradiť ho zábradlím a namontovať elektrické 
osvetlenie v katakombách, môžu ich záujemcovia aspoň občas 
navštíviť. „Katakomby nie sú prístupné verejnosti nepretržite, 
ale ak sa ohlásia nejaké exkurzie alebo študenti, tak ich 
sprístupníme. Pre deti aj dospelých sú takéto priestory vždy 
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zaujímavé, aj preto, lebo sa spájajú s rôznymi legendami,“ 
hovorí Peter Franek, správca piaristického kostola. 

Podľa povesti, ktorá sa v meste traduje a ktorú zaznamenal 
aj historik Jozef Branecký vo svojom trojzväzkovom diele Zo 
starého Trenčína, v týchto miestach pochovali zaživa dcéru 
mešťanostu. Nechcela sa 
vydať za zemana, ktorého 
jej vybral otec, a v roz-
rušení odpadla. Považova-
li ju za mŕtvu a odniesli 
do krypty pod kostolom. 
Kostolník neskôr tvrdil, 
že počul jej výkriky, ako 
sa chcela dostať z rak-
vy von. 

Podzemie kostola tvorí spleť chodieb a malých miestností. 
Tlmené osvetlenie znásobuje tajomnú atmosféru. Na stenách 
vidno latinské nápisy namaľované archaickým písmom. 
Označujú miesto posledného odpočinku významných 
cirkevných aj svetských osobností Trenčína. V malej 
miestnosti na konci jednej chodby cez malé okienko možno 
rozoznať ľudské lebky a kosti uložené na zemi. Ide 
pravdepodobne o karner, čiže kostnicu, kde sa uchovávali 
pozostatky nebožtíkov z dávnejších dôb. „V tejto krypte sa 
nikdy neuskutočnil žiadny historický výskum. Truhly sa tu 
ukladali na seba, sú tu desiatky a desiatky mŕtvych v cínových 
aj drevených truhlách,“ vraví historička Jana Karlíková. 

Starobylé Mierové námestie, kde sa kostol nachádza, je 
najstaršou časťou mesta a vo svojom podzemí pravdepodobne 
ukrýva celú spleť tajných chodieb a tunelov, na ktoré sa 
stáročiami už zabudlo. Doteraz ich sieť nie je zmapovaná. 
Vždy, keď sa tu niečo buduje, odkryje sa časť histórie. 

Historička Jana Karlíková v podzemnej chodbe. 
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Na jednu z chodieb narazili robotníci pred dvanástimi 
rokmi, keď pri dolnej mestskej bráne začali budovať 
v podzemí verejné toalety. Nález dočasne zastavil stavbu, 
pôvodný projekt museli prerobiť, aby sa vzácna pamiatka 
zachovala. Dnes je možné podzemnú chodbu vidieť cez sklenú 
stenu z priestorov toaliet a čiastočne aj zhora z ulice. Verejné 
WC s tajnou chodbou sa tak stalo jednou z atrakcií Trenčína. 

O nálezoch v podzemí Trenčania radi diskutujú. Hádajú, či 
je pravdivá aj ďalšia legenda, ktorá hovorí o tajnej chodbe, 
ktorá viedla z hradu a ktorou mohli jeho obyvatelia ujsť pred 
nebezpečenstvom. Romantické predstavy o tajnej chodbe 
vysekanej do hradnej skaly odborníci odmietajú. Nielen pre 
namáhavú prácu, ktorú by jej vysekanie stálo. Myslia si, že 
takýto tunel by asi nezostal po stáročia tajný, keďže sa na 
hrade majitelia striedali každú chvíľu. 

„Historka o tajnej chodbe z hradu vznikla niekedy 
začiatkom 17. storočia, keď sa dostal vlastník hradu Štefan 
Ilešházi do sporu s cisárom Rudolfom II. Keď cisár upozornil 
predstaviteľov mesta Trenčín, aby nepúšťali Ilešháziho na svoj 
majetok, tak tí sa vyhovárali, že Ilešházi má tajný vstup na 
hrad.  

Zrejme to bola snaha Trenčanov vyvliecť sa z tejto 
nepríjemnej situácie, nechceli si to rozhádzať ani s jedným, 
ani s druhým. Odvtedy sa stále objavujú správy o tajných 
chodbách,“ dodal Vlastimil Hábl , odborný pracovník 
Trenčianskeho múzea. 

www.pravda.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 137/1/2015 
 
S podporou biskupského úradu v Nitre a v spolupráci s 

laikmi zakladáme v Trenčíne Centrum pre rodinu. Hlavnou 
úlohou centra bude poskytovať pomoc rodinám v kríze 
(psychologické, právne, lekárske poradenstvo,..) a podporovať 
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prorodinné aktivity napomáhajúce zdravému vývoju človeka v 
rodinnom prostredí a výchovu vedúcu k úcte a láske 
(prednášky, kurzy, workshopy…). 

V Trenčíne sa mnohé z týchto, ale aj ďalších aktivít pomoci 
rodinám, už dlhodobo realizujú. Aby činnosť centra pre rodinu 
bola čo najúčinnejšia pre tých, ktorí to potrebujú, radi by sme 
získali čo najširšiu komunitu dobrovoľníkov pre rôzne 
aktivity. V tejto súvislosti si dovoľujem pozvať všetkých, ktorí 
chcú pracovať ako dobrovoľníci pre toto centrum, aby vypísali 
dotazník. Taktiež uvítame názor každého, kto má záujem, 
nápady, prípadne nejaké skúsenosti v tejto oblasti. 

Všetkým vopred ďakujeme a prosíme aj o vaše modlitby za 
toto dielo. 

www.trencin.fara.sk 17.04.2015 
pomocná evidencia 627/1/2015 
 
Do celoeurópskeho podujatia Noc kostolov, ktoré sa 

uskutočnilo 29. mája 2015, sa tento rok zapojilo aj najstaršie 
pútnické miesto na Slovensku, Skalka.  

Pri tejto príležitosti si návštevníci mohli  prezrieť areál 
kláštora na Veľkej Skalke v čase, kedy bežne nie je prístupný. 

Kláštor bol k dispozícii na 
večernú prehliadku v čase 
od 18:00 do 22:00 hod.  

Podujatie Noc kostolov 
ponúklo okrem možnosti 
navštíviť kláštor v netra-
dičnom čase aj zaujímavý 
program. O 20.00 a o 21.00 

hod. si návštevníci vypočuli celé znenie Maurovej legendy, 
životopisu svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta.  

www.klastorskalka.sk 29.05.2015 
pomocná evidencia 936/1/2015 
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V piatok 29. mája si mohli návštevníci v rámci podujatia 

Noc kostolov historicky prvýkrát vychutnať v nezvyčajných 
večerných hodinách aj najstaršie pútnické miesto na 
Slovensku, Skalku pri Trenčíne. 

Noc kostolov je podujatie, ktoré sa na Slovensku 
organizuje už niekoľko rokov. Je adresované nielen veriacim, 
ale aj laikom.  

Cieľom tohto podujatia bolo pozvať všetkých ľudí dobrej 
vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy 
kresťanských výtvarných a architektonických pokladov. 
Rovnako aj prejaviť kreativitu a dôveru v život u ľudí, ktorí 
chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes navštevujú 
a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život a svoje osobné 
obdarovanie a zručnosti. 

Návštevníci na podujatí mohli zažiť skúsenosť kresťanskej 
spirituality, modlitby a služby, ako aj prejav živej spolupráce 
kresťanských cirkví. Tohtoročným mottom Noci kostolov bol 
Žalm 139, 12: „Nijaká tma nie je dosť tmavá; noc ti svieti ako 
deň, tma ti je sťa svetlo.“ 

Sprístupnený bol kláštor na Veľkej Skalke. Súčasťou tohto 
večera boli nielen prehliadky kláštora, ale aj čítanie 
pôvodného znenia textu 
legendy – Život svätých 
pustovníkov Svorada, 
vyznávača a Benedikta, 
mučeníka, napísaný od 
Maura, päťkostolského 
biskupa, ktorá hovorí 
o živote týchto dvoch 
pustovníkov žijúcich na Skalke v 11. storočí. 

Návštevníci si túto legendu vypočuli v atmosfére sviečkami 
osvetlenej kaplnky. V kaplnke odzneli piesne chvál, ku 
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ktorým sa mohli všetci pridať. Večer ukončilo prekvapenie 
v podobe spustenia nového nočného osvetlenia Skalky, ktoré 
videlo asi dvesto návštevníkov. Prvá Noc kostolov bola nielen 
kultúrnym, ale aj duchovným zážitkom pre návštevníkov 
z blízkeho i spoza hraníc. 

www.nasenovinky.sk 07.06.2015 
pomocná evidencia 1048/1/2015 
 
Na Skalke pri Trenčíne sa bude tento víkend (18.-19. júla) 

konať púť k svätým Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorí 
sú patrónmi nitrianskeho biskupstva. Púť sa začne už v piatok 
17. júla, na sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, o 10.00  
h na Novej Skalke svätou omšou, po ktorej bude nasledovať 
procesia ku kláštoru. 

V sobotu sa môžu pútnici zúčastniť na svätej omši, ktorú 
bude slúžiť nitriansky biskup Viliam Judák . Popoludní sa 
začne v kláštore vernisáž diel z Medzinárodného výtvarno-
literárneho sympózia ORA et ARS. O 21.00 h bude krížová 
cesta a gréckokatolícka svätá liturgia, ktorú povedie 
trenčiansky farár Igor Cingel. Hodinu pred polnocou budú 
novokňazi nitrianskej diecézy celebrovať svätú omšu, na záver 
ktorej veriacim udelia svoje novokňazské požehnanie. Po ňom 
- o polnoci - sa začína celonočná adorácia v duchu modlitieb a 
spevov z Taize. 

Nedeľný program 20. júla sa začne na Skalke o 6.00 h 
svätou omšou, ktorú bude celebrovať miestny farár Peter 
Beňo. Nasleduje gréckokatolícka svätá liturgia s Vladimírom 
Skybom, vikárom Gréckokatolíckej bratislavskej eparchie. 
Slávnostnú svätú omšu o 10.30 h bude celebrovať opäť Viliam 
Judák. Popoludní bude pre veriacich až do 20.00 h opätovne 
otvorený kláštor na Starej Skalke. 

Skalka neďaleko Trenčína je spätá so životom sv. Svorada-
Andreja a Beňadika. Správy o svätých pustovníkoch 
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pochádzajú z legendy, ktorú napísal ich súčasník, 
blahoslavený Maurus v rokoch 1064-1070.  

Svorad bol pôvodom Poliak. Neďaleko slovenskej hranice 
pri Dunajci žil ako mních. Približne v roku 1020 Svorad 
prišiel na Slovensko. Vstúpil do benediktínskeho kláštora 
svätého Hipolyta na Zobore, kde dostal rehoľné meno Andrej.  

Svätý Andrej-Svorad žil veľmi prísnym asketickým 
životom. Tri dni v týždni nejedol celkom nič. Na Skalku sa 
uchýlil na konci života. Zomrel okolo roku 1030. Pozostatky 
sú uložené v Nitrianskej katedrále sv. Emeráma. 

Svätý Beňadik bol žiakom sv. Andreja-Svorada. Po smrti 
svojho učiteľa sa rozhodol bývať na tom istom mieste. Tri 
roky podľa jeho príkladu viedol veľmi prísny život. Tu ho 
prepadli zbojníci, zviazali ho a hodili do rieky Váh. Ľudia 
dlho hľadali jeho telo, ale bez výsledku. Zbadali však, že orol 
celý rok sedával na brehu Váhu, akoby niečo pozoroval.  

Následne našli telo, ktoré bolo po roku neporušené. 
Pochovali ho tiež v Katedrálnom chráme sv. Emeráma v Nitre. 
Miesto jeho hodenia do Váhu vyjadruje dvojvežový kostolík 
na Malej Skalke zasvätený obidvom svätcom pustovníkom. 

www.sme.sk 15.07.2015 
pomocná evidencia 1226/1/2015 
 
 
 
V Skalke pri Trenčíne - najstaršom pútnickom mieste na 

Slovensku - sa v uplynulých dňoch konal tretí verejný ročník 
konferencie „Nové svitanie“. Zúčastnilo sa na nej viac než 600 
veriacich zo Slovenska i Čiech. Aj tentokrát ponúkla bohatý 
program pre starších i mladších, jednotlivcov i rodiny s deťmi. 

Prednášky inšpiratívnych hostí, vrátane írskeho vincentiána 
otca Pata Collinsa, denné sväté omše vo veľkom stane na 
lúke blízko jaskyne, v ktorej sv. Andrej Svorad a Beňadik 
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vymodlievali spásu pre budúce pokolenia, modlitby za fyzické 
i vnútorné uzdravenie, ranné chvály a nočné adorácie i 
dobrodružný program pre mladých i pre deti, to všetko mali 
účastníci možnosť zažiť v plnosti darov Katolíckej cirkvi. 
Témou tohtoročnej konferencie bol citát z Jánovho evanjelia: 
„...ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 
1, 12). 

www.tkksb.sk 22.07.2015 
pomocná evidencia 1251/1/2015 
 
     Jednou zo zastávok cyklopúte „Na bicykli za život“, 

ktorá je prípravou na septembrový Národný pochod za život 
v Bratislave, bol v nedeľu 26. júla aj Trenčín.  

Pútnici na bicykloch, ktorých vedie kňaz a spoluorganizátor 
Pochodu za život Dušan Škurla, sa najskôr zastavili v areáli 
trenčianskej nemocnice, kde sa spoločne s veriacimi pomodlili 
za duše počatých a usmrtených detí modlitbu posvätného 
ruženca a krížovej cesty. Neskôr sa presunuli do Farnosti 
Svätej rodiny na sídlisko Juh. Tu s obyvateľmi sídliska slávili 
svätú omšu, ktorú celebroval správca farnosti Jozef Varhaník 
spoločne s otcom Dušanom Škurlom. V homílii Dušan Škurla 
zdôraznil aktuálnu potrebu boja kresťanov za život od jeho 
počatia až po prirodzenú smrť, ale aj za manželstvá muža 
a ženy, za práva detí byť vychovávaní rodičmi a za solidaritu 
medzi ľuďmi. 

Na konci sv. omše sa cyklopútnikom poďakoval najskôr 
miestny farár Jozef Varhaník. Po ňom sa im v mene farníkov a 
veriacich laikov prihovoril aj MUDr. Juraj Lexmann , ktorý 
im vyjadril vďaku za zastavenie a modlitby v Trenčíne a 
vyslovil v mene trenčianskych farníkov i lazariánov ocenenie 
poslaniu ich cyklopúte, ktorá zapaľuje srdcia slovenských 
katolíkov pre podporu života. Spoločne s miestnym farárom 
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odovzdali pútnikom symbolický šek s finančným darom na 
podporu ich snaženia.  

Stretnutie po sv. omši pokračovalo neformálnou debatou 
pri agapé. 

www.tkkbs.sk 27.07.2015 
pomocná evidencia 1257/1/2015 
 
V priestoroch kláštora na Veľkej Skalke pri Trenčíne našli 

archeológovia jedinečne zachovaný systém vykurovania. „Je 
to systém podlahového kúrenia - hypokausta z 15. storočia, 
teda z obdobia, kedy kláštor patril benediktínom. Je jedným z 
najlepšie zachovalým nálezov tohto druhu na Slovensku,“ 
hovorí hlavný archeológ zo spoločnosti Via Magna Milan 
Horňák. 

Nález hypokausta zistili už minulý rok, ale keďže bola 
zachytená len minimálna časť, archeológovia nevedeli, o aký 
objekt ide. „Vedeli sme ale, že ide o stredovekú štruktúru, tak 
sme sa rozhodli ju skúmať komplexne,“ upresnil. 

Miestnosť, kde sa hypokaustum nachádzalo a 
zabezpečovalo pohodlie a teplo, sa nazývala refektár, teda 
jedáleň. „Fungovalo tak, že sa v ňom kúrilo a teplý vzduch 
zohrieval jeho klenbu, ktorá bola postavená z okrúhlych 
riečnych kameňov z Váhu. Teplé kamene vykurovali refektár. 
Ide o rovnaký princíp, ako sa používa aj v súčasnosti,“ dodal 
Milan Horňák. 

Výskum v kláštore na Veľkej Skalke prebieha už štvrtú 
sezónu, tento rok začali archeológovia kopať koncom júna. 
Ukončiť by ho chceli v septembri. 

Skalka pri Trenčíne je najstaršie pútnické miesto na 
Slovensku. V posledných rokoch t u rozbehli aktivity ľudia 
združení okolo Neinvestičného fondu Beňadik. Zveľadili 
priestor pri kostole, opravili susedný pútnický domček a tiež 
vybudovali novú krížovú cestu. 
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„Snažíme sa tu spojiť viacero aktivít - najmä duchovno a 
históriu, chceme sem prinášať kultúru a nakoniec aj 
prímestskú turistiku a šport,“ hovorí aktivista z fondu Beňadik 
Pavol Plško. Výsledkom je rastúca návštevnosť, minulý rok 
tu bolo viac ako tridsaťtisíc turistov. 

Nový pohľad na Skalku priniesli študenti architektúry zo 
Slovenskej technickej 
univerzity. „V rámci roč-
níkových a diplomových 
prác ponúkli komplexný 
pohľad na využitie tohto 
priestoru po stránke 
krajinárskej a architekto-
nickej s prihliadnutím na 
využitie troch nosných 
prvkov - duchovná, kul-
túry a športu,“ hovorí 
Pavol Plško. 

V návrhoch riešili 
interiér a exteriér kostola, 
prístup, dopravnú infra-
štruktúru a okolie. Pod 
kostolom je cvičná le-
zecká stena s 80 výstupmi 
rôznej náročnosti. 

„Mladí ľudia sú krea-
tívni, nemajú klapky n a 
očiach ako niektorí starší 
architekti. Navrhli úžasné 

veci, ako meditačné stredisko, priestor pre kempovanie, máme 
z čoho vyberať,“ dodal. Na september plánujú spoločné 
stretnutie s pamiatkármi a architektmi, kde posúdia jednotlivé 
projekty z hľadiska ich možného využitia. „Z tohto stretnutia 
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by mohla vyjsť dlhodobá koncepcia, čo by sa tu mohlo 
vybudovať, aby Skalka dosiahla vyšší stupeň kvality,“ dodal 
Pavol Plško. 

Pamiatkari tieto študentské práce nepovažujú za 
realizovateľné, študentom odporučili pracovať s koncepciami, 
ktoré prezentujú pamiatku ako ruinu s minimálnymi 
dostavbami. 

„Ešte nie sú ukončené výskumy ani spracovaný komplexný 
návrh obnovy kláštora. Ten bude pre plánovanie ďalších prác 
smerodajný. Určujúcim zostáva konzervačný prístup k obnove 
a prezentácii tejto kultúrnej pamiatky,“ hovorí Mária 
Vdovičíková z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. 

Niektoré objekty sú podľa nej veľmi narušené a vyžadujú si 
obnovu, najmä statické zabezpečenie a konzerváciu. „Stav 
tejto pamiatky môžeme označiť za vyhovujúci," dodala. 

Práve spôsob, a kým sa pamiatky zakonzervujú, bude pre 
budúcnosť kláštora dôležitý. Podľa Pavla Plška by bolo 
najlepšie, aby sa vykopávky prekryli sklom a návštevníci ich 
tak mohli vidieť. 

„Pamiatkari majú predstavu, že to zdokumentujú a následne 
prekryjú hlinou. Sklo nechcú, pre nich je to novotvar, ktorý sa 
sem nehodí“ dodal Pavol Plško. 

Prilákať turistov môže aj zrekonštruovaná kláštorná 
zvonica. Fráter František Homola z Rajhradic pri Brne 
daroval Skalke už dva zvony, ktoré by v nej mohli osadiť. V 
budúcnosti by vo zvonici v kláštore mohla byť muzeálna 
expozícia a ukážka mníšskej cely. 

„Fráter nám naposledy naznačil, že k tým dvom ešte 
pribudne tretí. Zvažujeme, či tie zvony nedáme do kostola na 
Malej Skalke. Zvony, ktoré tam sú teraz, nie sú kvalitné, 
nemajú dobrý zvuk,“ dodal Pavol Plško. 

www.sme.sk 07.08.2015 
pomocná evidencia 1337/1/2015 
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Farský kostol na Mariánskom vŕšku priamo pod 

Trenčianskym hradom má v panoráme, ako aj v histórii mesta 
svoje nezastupiteľné miesto. Hoci v minulosti bola jednou 
z jeho funkcií ochrana prístupovej cesty na hrad, dnes láka 
Trenčanov aj turistov najmä svojou kultúrnou hodnotou 
a výnimočnou atmosférou.  

Trenčiansky samosprávny kraj prispel sumou 1550 eur 
k obnove a zreštaurovaniu takého hodnotného dedičstva 
našich predkov, akým je obraz Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie vo farskom kostole.  

Stáročná kontinuita je istotou v týchto rýchlo meniacich sa 
časoch a uchovanie krásneho umeleckého diela nám 
pripomína tak potrebné kultúrne a duchovné hodnoty.  

www.trencin.fara.sk 26.09.2015 
pomocná evidencia 1530/1/2015 
 
Farnosť Trenčín, Rehoľa dominikánov a dominikánski 

priatelia usporiadali v sobotu 17. októbra v Trenčíne 
spomienkovú slávnosť na 
počesť pôsobenia rehole 
dominikánov v tomto 
meste v rokoch 1939-
1949. 

Slávnosť sa začala o 
14.00 hod. svätou omšou 
v Kostolíku sv. Anny, 
ktorú celebroval nitrian-
sky generálny vikár Mons. Peter Brodek spolu provinciálom 
dominikánov Reginaldom Slavkovským a trenčianskym 
dekanom Mons. Milanom Kupčíkom.  

Po svätej omši nasledovalo odhalenie pamätnej tabule, 
ktorá je nainštalovaná na rehoľnom dome Kongregácie 
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Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul – Satmárok na 
Námestí Sv. Anny.  

S príhovormi vystúpili provinciál dominikánov páter 
Reginald, za priateľov dominikánov a rodiny nebohých 
rehoľníkov pôsobiacich v Trenčíne Juraj Lexmann. Pamätnú 
tabuľu, už požehnanú 17. 1. 2015 kardinálom Dominikom 
Dukom OP na oslavách storočnice „otca“ slovenských 
dominikánov P. Akvinasa Gaburu, potom slávnostne odhalili 
generálny vikár Mons. Peter Brodek, trenčiansky dekan Mons. 
Milan Kupčík a provinciál Reginald Slavkovský. 

V kine Hviezda nasledovalo agapé s programom, počas 
ktorého vystúpil s prezentáciou o pôsobení dominikánov v 
Trenčíne v rokoch 1939-1949 páter Melichar Matis . 

Prítomným boli 
premietnuté videá z 
vystúpení pátra 
Akvinasa Gaburu a tiež 
časť svätej omše zo 
Zvolena (homília 
kardinála Duku a 
požehnanie pamätnej 
tabule).  

Počas agapé prebiehala diskusia, počas ktorej sa prítomní 
zaujímali o minulosť aj súčasné pôsobenia Rehole kazateľov – 
dominikánov na Slovensku. 

V závere moderátor agapé Juraj Lexmann poďakoval 
dominikánom za ich účasť a poprial im v nadchádzajúcom 
jubilejnom roku (800. rokov od schválenia rehole pápežom) 
všetko najlepšie. Slávnosť sa skončila o 18.30 hod. za zvukov 
hymny Jubilejného dominikánskeho roka 2016, ktorý sa začne 
7. novembra 2015. 

www.tkbs.sk 18.10.2015 
pomocná evidencia 1607/1/2015 

Nitriansky generálny vikár Mons. Peter Brodek. 
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Práce na stavbe gréckokatolíckeho chrámu v Trenčíne stále 

pokračujú, hoci podľa pôvodných plánov už mal byť chrám 
dva mesiace dokončený. 

„Septembrový termín dokončenia chrámu si stanovil 
dodávateľ, z objek-
tívnych príčin ale 
tento termín nedo-
kázal dodržať,“ ho-
vorí gréckokatolícky 
farár Igor Cingeľ. 
Jednou z príčin je 
netypická a kompli-
kovaná strecha, kto-
rú tvoria viaceré 
klenby a kupola. 

„Hľadali sa optimálne technické riešenia, preto sa to celé 
natiahlo. Momentálne sú na streche zabetónované štyri klenby, 
armuje sa centrálna kupola. Odhadujem, že potrvá asi ešte rok, 
kým sa to celé dokončí,“ upresnil Igor Cingeľ. 

Súčasťou chrámu je aj farský dom pre kňaza s rodinou. Tu 
už zostali len dokončovacie stavebné práce, Igor Cingeľ pred-
pokladá, že skolaudovať by ho mohli už onedlho. 

„Tento rok budú vianočné bohoslužby ešte v chráme na 
Námestí sv. Anny, ale veríme, že budúcoročné Vianoce už 
budeme v novom,“ dodal. Náklady na výstavbu cirkev 
vyčíslila približne na 600 tisíc eur. Peniaze získali z vlastných 
zdrojov, rôznych zahraničných fondov a nadácií, ale aj 
zo zbierok od farníkov a veriacich zo Slovenska. 

Komunita gréckokatolíkov sa tu podľa farára Igora Cingeľa 
stále rozrastá, prichádzajú mladé rodinky, väčšinou prisťa-
hovalci s východného Slovenska. Väčší chrám spolu s mies-
tom na stretávanie komunity preto víta. 
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„Je nás stále viac, za desať rokov komunita narástla 
trojnásobne. Chýbali nám priestory, kde by sme sa mohli 

stretávať, ktoré budú 
pod chrámom v suteré-
ne, vznikne tu veľká 
pastoračná miestnosť, 
knižnica.“  

Gréckokatolícku 
farnosť zriadili v Tren-
číne ešte v roku 2004. 
Zaberá okresy Považ-

ská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava. Celkový počet ľudí, ktorí sa ku gréckokatolíkom 
hlásia, je asi 800. „Samozrejme, nie všetci chodia na 
bohoslužby. V nedeľu tu býva okolo 70 ľudí,“ dodal Igor 
Cingeľ. 

Nový chrám bude jediný gréckokatolícky v Trenčianskom 
kraji, mal by mať kapacitu 140 miest. 

www.sme.sk 25.11.2015 
pomocná evidencia 1775/1/2015 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

Farár Igor Cingeľ. 


