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12. Náboženský život 

 
V Trenčíne sa konalo evanjelizačné stretnutie On je živý 

 

Od piatku 7. do nedele 9. februára Trenčín hostil 25. ročník 

evanjelizačného stretnutia „On je živý“, ktoré organizuje kato-

lícka Komunita Emanuel. Dni sa niesli v duchu slov: „Kto verí 

vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“  

Stretnutie sa začalo svätou omšou v piatok večer. Hlavný ce-

lebrant Miroslav Hafera z Nitry otvoril myšlienku poznávania 

života, ktorý má človek v Ježišovi Kristovi. Nasledoval večer 

chvál a modlitieb za jed-

notu kresťanov vedený spo-

ločenstvom Marana Tha 

z Prešova. Pozvanie prijali 

predstavitelia rôznych kres-

ťanských spoločenstiev, 

aby sa spolu modlili za vzá-

jomnú jednotu veriacich na 

Slovensku. Večer ukončilo 

Eucharistické požehnanie. Sobotný program uviedli ranné 

chvály. Impulz na hlavnú tému prednášal Otto Neubauer (člen 

Komunity a riaditeľ Akadémie pre dialóg a evanjelizáciu vo 

Viedni). Účastníkom rozvíjal posolstvo vybraných evanje-

liových slov, ktoré reflektovali aj situáciu ľudí na Slovensku 

(udalosti po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej).  

V nedeľnom pokračovaní Otto Neubauer pripomenul, ako je 

možné sprostredkovať aj ľuďom vzdialeným od Cirkvi život, 

ktorý máme v Ježišovi. Východiskovým bodom je osobné stret-

nutie s Ježišom, lebo aby sme o ňom mohli hovoriť, musíme 

najprv hovoriť s ním.  

Myšlienku života v Ježišovi rozvinul aj Mons. Peter Bro-

dek, generálny vikár nitrianskej diecézy, v kázni počas sobot-
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nej svätej omše. Účastníkom vysvetlil nutnosť nielen veriť všet-

ko o Kristovi, ale vložiť doňho svoj život.  

V programe sobotného poludnia sa predstavila evanjeli-

začná škola ESM z Ríma. Kornél Fábry, kňaz z Maďarska, 

predstavil Eucharistický kongres, ktorý bude 13. – 20. sep-

tembra 2020 v Budapešti. Vzápätí sa účastníkom prihovorili 

hlavný moderátor Komunity Emanuel Michel-Bernard de 

Vregille a jeho manželka Catherine. 

Popoludní si účastníci mohli vybrať z ponuky workshopov. 

Sobotný program zavŕšil večer milosrdenstva, ktorý ako zvy-

čajne ponúkol svedectvá a možnosť adorácie, spovede, modlit-

by príhovoru a požehnania.  

V nedeľu sa na svätej omši účastníkom prihovoril nitriansky 

biskup Mons. Viliam Judák. Slovami povzbudenia a eucharis-

tickým slávením ukončil stretnutie.  

www.tkkbs.sk 09.02.2020 

Pomocná evidencia 057/01/2020 

 

Biskup V. Judák navštívil hospic Milosrdných sestier 

 

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa v Katolíckej 

Cirkvi slávi 11. feb-

ruára, navštívil nitrian-

sky diecézny biskup 

Viliam Judák počas 

svojej pastoračnej cesty 

do Trenčína v nedeľu 9. 

februára aj tamojší Hos-

pic Milosrdných sestier.  

V rámci svojej ná-

vštevy si pozrel pries-

tory hospicu, stretol sa so službukonajúcim personálom, zotrval 

pri modlitbe v adoračnej Kaplnke svätého Jozefa a navštívil 

http://www.tkkbs.sk/
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a povzbudil aj chorých a trpiacich klientov hospicu na lôžkach. 

Biskup Judák nezabudol poďakovať zdravotníckemu personálu 

a dobrovoľníkom za ich obetavú službu chorým a taktiež 

všetkých povzbudil k ďalšej službe v duchu kresťanskej lásky. 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne pod gesciou Kon-

gregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok je neštát-

ne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým 

pacientom v pokročilom štádiu onkologického ochorenia, zo-

mierajúcim. Vytvára pre pacientov prostredie dýchajúce domo-

vom, v ktorom každý zomierajúci čo najmenej trpí a zažíva 

prijatie a láskavú starostlivosť. Hospic disponuje 24 lôžkami v 

jedno a dvojposteľových izbách, ktoré poskytujú súkromie 

pacientom a ich blízkym.  

Návštevy v hospici nie sú časovo obmedzené tak ako v ne-

mocnici. Multidisciplinárny tím hospicu je tvorený lekármi, 

zdravotnými sestrami, ošetrovateľmi, klinickým psychológom, 

sociálnym pracovníkom, dobrovoľníkmi a inými podpornými 

profesiami. Spoločným cieľom personálu je zvyšovanie kvality 

posledného obdobia života pacientov vďaka individuálnemu 

prístupu k ich potrebám a byť tak nástrojom, cez ktorý pacienti 

pocítia Božiu nehu. 

www.tkkbs.sk 09.02.2020 

Pomocná evidencia 058/01/2020 

 

Relikvia Kristovej krvi preletela aj nad Trenčínom 

 

Na Slovensku sa v piatok 20. marca konal let súkromného 

lietadla, na ktorého palube sa okrem pilota nachádzal generálny 

vikár Nitrianskej diecézy a rektor baziliky sv. Benedikta v 

Hronskom Beňadiku Mons. Peter Brodek s relikviou Kristovej 

krvi.  

S reliviou uloženou v relikviári z 19. storočia posádka absol-

vovala let ponad časť územia Slovenska, počas ktorého Mons. 

http://www.tkkbs.sk/
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Brodek s relikviou udeľoval požehnanie celému Slovensku a 

jeho Božiemu ľudu, chorým, lekárom, zdravotníkom, záchra-

nárom, vojakom, či policajtom na úmysel odvrátenia epidémie 

koronavírusu a všetkých ťažkostí, ktoré sú s ňou spojené.  

Lietadlo preletelo trasu Nitra - Trenčín - Banská Bystrica - 

Nové Zámky - Nitra. Požehnanie spojené so zvolávaním Božej 

ochrany a pomoci bolo udeľované na všetky svetové strany, 

takže sa týkalo všetkých na Slovensku, nielen miest a obcí, nad 

ktorými preletelo.  

www.tkkbs.sk 20.03.2020 

Pomocná evidencia 161/01/2020 

 

Spoločenstvo mladých sa modlí cez Instagram 

 

Sociálne siete a internet v tomto období ponúkajú množstvo 

príležitostí, ako sa zblížiť s Kristom alebo ako sa modliť na 

diaľku a predsa spoločne. Iniciatívou katolíckeho spoločenstva 

mladých ND Trenčín je 

už pár dní modlitba 

korunky Božieho mi-

losrdenstva prostred-

níctvom sociálnej siete 

Instagram.  

Vždy večer o dvad-

siatej hodine zapnú živý 

prenos, počas ktorého 

vyprosujú milosti za od-

vrátenie epidémie.  Spoločenstvo ND Trenčín vzniklo minulý 

rok, pričom ich prvé stretnutie bolo v predvečer sviatku Se-

dembolestnej panny Márie. Líder spoločenstva Patrik Struk 

opisuje, kto tvorí ich komunitu: „Spoločenstvo je hlavne pre 

mladých z Trenčína alebo okolia Trenčína z viacerých far-

ností.“ 

http://www.tkkbs.sk/
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Pravidelné stretnutia v klubovni v Trenčíne prerušila aktu-

álna situácia zapríčinená šíriacim sa vírusom. Mladí zo 

spoločenstva to využili a začali sa spájať v modlitbe cez živé 

prenosy na sociálnej sieti Instagram.  

www.tkkbs.sk 23.03.2020 

Pomocná evidencia 168/01/2020 

 

Sídlo ZKSM sa presunulo do Trenčína 

 

Kalendárny rok 2020 je pre Združenie kresťanských spo-

ločenstiev mládeže (ZKSM) významným míľnikom. V tomto 

roku oslavuje 30. výročie a zároveň prechádza viacerými zme-

nami, ktoré sú reakciou na aktuálne tren-

dy v oblasti práce s mládežou a v ko-

munikácii s verejnosťou. 

Jednou z oblastí zmien je personálne 

obsadenie, z čoho najzásadnejšia je 

zmena na pozícii riaditeľa. Po piatich 

rokoch vystriedala Martina Janusa nová výkonná riaditeľka 

Petra Janegová. S personálnou výmenou je spojená aj zmena 

sídla organizácie, ktorá bola schválená Celoslovenskou radou 

a vstúpila do platnosti v máji 2020. Aktuálna adresa sídla je 

Dolný šianec 1, 911 01, Trenčín a na tejto adrese sa nachádza 

aj nová kancelária ZKSM. 

V rámci dôležitej zmeny v oblasti komunikácie s verejnos-

ťou organizácia inovovala svoje logo, ktoré novým spôsobom 

komunikuje víziu a ciele, na ktorých organizácia stojí už 30 

rokov. Logo pozostáva z piktogramu piliera a geometrického 

prvku kruhu. Piktogram piliera znázorňuje ZKSM ako hlavný 

nosný prvok, ktorý združuje kresťanské spoločenstvá na 

Slovensku.  

www.tkkbs.sk 20.05.2020 

Pomocná evidencia 239/01/2020 

http://www.tkkbs.sk/
http://www.tkkbs.sk/
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Konala sa gréckokatolícka odpustová slávnosť 

 

V trenčianskej gréckokatolíckej farnosti sa v nedeľu 5. júla 

konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých 

apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, pat-

rónov farnosti. 

Slávnosť začala archijerejskou sv. liturgiou v rozostavanej 

cerkvi sv. Cyrila a Metoda na ul. 1. mája, ktorej predsedal vla-

dyka Peter Rusnák, 

bratislavský epar-

cha, spoluslúžil ok-

rem iných aj miestny 

farár Igor Cingeľ 

z Trenčína. Spevom 

liturgiu sprevádzali 

kantori z Trenčína. 

Po sv. liturgii nasle-

doval Moleben k našim vierozvescom, myrovanie a liturgický 

sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií. Slávnosť pokra-

čovala spoločným odpustovým obedom v Pútnickom dome na 

Skalke pri Trenčíne. 

Počas odpustovej slávnosti boli vystavené aj tri zvony 

(zvony sú pomenované: sv. Cyril a Metod, Presvätá Bohoro-

dička, Najsvätejšia Trojica), ktoré pre miestnu farnosť darovali 

sestry baziliánky zo Sečoviec. 

Chrám sv. Cyrila a Metoda s pastoračným centrom v sute-

réne a priľahlou farskou budovou v Trenčíne je prvým novým 

chrámom, ktorý sa stavia v bratislavskej eparchii. Celý projekt 

bol oficiálne spustený 6. júla 2013, keď bol posvätený po-

zemok. O rok neskôr 25. mája 2014 bol položený základný 

kameň chrámu a vztýčený kríž na mieste budúceho prestola. 

Následne začala výstavba. V roku 2016 bola ukončená stavba 
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farskej budovy a naďalej pokračuje dostavba chrámu. V roku 

2018 sa zrealizovala strecha, v súčasnosti sa pripravuje 

realizácia okien s vitrážami. 

www.grkatba.sk 05.07.2020 

Pomocná evidencia 311/01/2020 

 

Deň rodiny oslávili v Trenčíne piknikom 

 

V trenčianskom parku sa v nedeľu 2. augusta uskutočnil pik-

nik, ktorým oslávili Deň rodiny 2020. Jeho cieľom bolo 

posilnenie kresťanských spoločenstiev, vzťahov a komunikácie 

v rodinách a medzi rodinami, či spolupráce laikov pri vytváraní 

projektov zameraných na evanjelizáciu a prežívanie vzťahu k 

Bohu pre jednotlivcov a pre spoločenstvá. 

Piknik sa začal svätou omšou, ktorú celebroval dekan a farár 

zo Skalky nad Váhom Peter Beňo.  Po liturgickej slávnosti sa 

uskutočnil zábavný program. Organizátori a dobrovoľníci z 

Centra pre rodinu v Trenčíne pripravili aj športové a zábavné 

stanoviská, na ktorých sa mohli realizovať celé rodiny.  

Vytvorili tak prirodzené prostredie pre vzájomnú komu-

nikáciu a budovanie spoločenstva vyznávajúceho rovnaké hod-

noty a snaženie. 

www.tkkbs.sk 02.08.2020 

Pomocná evidencia 351/01/2020 

 

Deň otvorených kláštorov sa uskutočnil až v októbri 

 

V roku 2020 si pripomíname smutné 70. výročie od lik-

vidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a re-

hoľných komunít na Slovensku.  

Na jún bol plánovaný Deň otvorených kláštorov, akcia sa 

však presunula na október a mala vzhľadom na pandémiu ko-

morný charakter. Kláštory teda iba pootvorili svoje dvere a po-

http://www.grkatba.sk/
http://www.tkkbs.sk/
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núkli skrátenú verziu pripravovaného programu pre účastníkov 

do 50 osôb.  

Školské sestry de Notre Dame, satmárky, služobnice Nepo-

škvrnenej Panny Márie sa v nedeľu 4. októbra zúčastnili spo-

mienkovej slávnosti v chráme Školských sestier de Notre Dame 

v Trenčíne. Prítomné boli aj sestry Kongregácie milosrdných 

sestier sv. Vincenta (Satmárky) a veriaci. Po spoločnej modlitbe 

si prítomní vypočuli osobné svedectvá sestier a sprítomnili 

dokument zo série Barbarstvo moci. Spoločne tak poďakovali 

za sestry, ktoré nasadením vlastného života bránili svoje po-

volanie i povolanie budúcich generácií. 

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku 

tvorí 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich 

rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na 

Slovensku.  

www.tkkbs.sk 04.10.2020 

Pomocná evidencia 425/01/2020 
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