
chrám v klokočove

Pozrieš sa z vŕškov –
vidíš len vežu

Už mnohé desiatky rokov
zub času prežul

odvtedy ako stojí
Človek sa skoro až bojí

pomyslieť že by tu nestál
Čím by bol tento kus zeme?

Keď dolu zvonia –
vieme

Zvolávaš svojich
z kútov a lazov
uprostred páľav

uprostred mrazov
(A všetci tvoji)

Tvoj pokoj neduhy hojí
Batohy strastí
každý tu zloží

V batôžku duše si odnesie
ten pokoj Boží

(Janka Hrtusová)

Farnosť 

klokočov

Pre farnosť Klokočov vydala Magma – Mária Ščuryová
Text: Janka Hrtusová

Grafický návrh: Tibor Paštrnák

kaPlnka na Bielom kríži
Na moravsko-slovenských hraniciach stojí malá kaplnka. Dal ju

postaviť Jozef Baron z nemeckého Berghotela v roku 1935 svojej
zbožnej manželke Anežke. V minulosti stála vedľa tejto kaplnky aj
zvonica z roku 1899, ktorá slúžila na zvonenie pri úmrtiach ľudí ži-
júcich v týchto končinách. V tejto oblasti bol postavený kríž natretý
na bielo. Podľa toho sa aj táto lokalita volá Biely kríž. Za zmienku
stojí, že v kaplnke na Bielom kríži niekedy v 50. rokoch minulého
storočia asi týždeň slúžil sväté omše poľský kňaz Karol Wojtyła,
teraz už blahoslavený Ján Pavol II., ktorého na cestách sprevádzal
poštár z Klina pán Jančík. 

Omša sa tu slúži každoročne na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Od
roku 1989 vždy 11. novembra, teda na sviatok sv. Martina, sa tu koná
turistické stretnutie s názvom Privítanie Martina na bielom koni. 

kaPlnka
v kornici

Na mieste, kde teraz stojí táto
nanovo zrekonštruovaná kaplnka,
bola v minulosti jednoduchá dre-
vená kaplnka. Bol v nej postavený
oltárik z tehál a ľudia sa tam cho-
dili modliť  k  obrazu  Sedembo-
lestnej  Panny Márie.  Podnet  na
stavbu novej kaplnky, ako sme sa
dozvedeli, dala p. Eva Šamajová.
Príchodom vdp. Eugena Ceizela
sa začali nové práce. Odvtedy sa
v kaplnke zachovala socha Lurd-
skej Panny Márie. 

Každoročná svätá omša sa začala slúžievať až príchodom vdp.
Antona Kubicu, a to na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

kaPlnka 
v olešnianskom
kline

Na  olešnianskej  samote  Klin
stojí  malá  kaplnka  zasvätená
Panne  Márii  Ustavičnej  Pomoci.
Svoju dnešnú podobu nadobudla
pred 79 rokmi. Vtedy ju dal presta-
vať Vladimír Nárožný z Olomouca
s manželkou Jozefkou. Pohnútkou
bolo, keď sa v roku 1932 manželka
p. Nárožného pomocou modlitieb
a vody z prameňa vedľa kaplnky
vyliečila  z  choroby.  Na  mieste
dnešnej  kamennej  kaplnky  stála

predtým malá  drevená  kaplnka,  ktorú  postavila  rodina  Klusová
z Klina, no nešťastnou náhodou vyhorela.

V minulosti, takmer štyridsať rokov, tu boli sväté omše zaká-
zané, svätá omša sa tu slúžila až na jeseň v roku 1990 za pôsobenia
p. farára Antona Kubicu. Teraz sa tu koná každoročne koncom júna. 

Zvonička 
U Pantokov

V  osade Hlavice  na  samote
U Pantokov sa vypína zvonička,
postavená v roku 1937. Vyzbierali
sa na ňu veriaci z Hlavíc a Oleš-
nej. Tieto milodary vyzbierali bra-
tranci Pavol a Vincent Čečotkovci.
Zvon,  ktorý  je  osadený  vo  zvo-
ničke, odliali v Trnave bratia Fi-
scherovci. 

Zvonievalo  sa  trikrát  denne,
a to ráno, na obed a večer, okrem
toho  v  prípade  búrky  a  podľa
priania vtedy, keď niekto z tejto

osady umrel. Túto bohumilú činnosť vykonával najskôr p. Pavel
Čečotka, neskôr jeho syn Pavol Čečotka s manželkou Máriou, rod.
Kriščákovou, a v súčasnosti p. Jozef Čečotka. 

Po prevrate prešla kaplnka malou rekonštrukciou, no svoj te-
rajší vzhľad dostala v roku 2012, keď bola pokrytá opäť šindľom
a zvonka očistená od vápnového náteru. V roku 2013 bol pri ka-
plnke počas svätej omše slávnostne požehnaný nový kríž.

Svätá omša sa tu po prvýkrát slávila v roku 2012 a na podnet
vdp. farára sa slávieva vždy poslednú augustovú nedeľu. 
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Foto: Janka Hrtusová



dejiny
kostola
a farnosti

Farnosť  Klokočov  donedávna
patrila  do  nitrianskej  diecézy.  Po
reorganizácii a novom prerozdelení
diecézneho územia od 14. februára
2008 patrí do novozriadenej žilin-
skej diecézy. Jej veriaci však nemali
vždy svoj kostol, pretože patrili pod
správu  farnosti  Turzovka,  jednej
z najväčších farností. Počet jej ve-
riacich  podľa  dokumentu  z  roku
1941  bol  15  238.  Preto  bolo  po-
trebné zriadiť novú správu v osade
Hlavice  s  3  994 dušami.  Pre  Tur-
zovku ich ostalo ešte 11 294. Tur-

zovská  farnosť  sa  rozdvojila  na  tzv.  Dolnú  Turzovku  a  Hornú
Turzovku. K tzv. turzovskej hornej fare sa pripojili: Korňa až po mo-
ravskú hranicu, Nižná Šlahorka, Rybárie, Klokočov, Kornica, Riečky,
Javorová, Hlavice, Vrchpredmier a olešniansky Klin až po sliezsku hra-
nicu. 

Podľa doteraz známych prameňov príprava a začiatky budovania
kostola prebiehali už v rokoch 1912 – 1913. Pôvodne mal byť kostol
dvojvežový, ale neskôr podľa rozhodnutia biskupa Bathanyho sa ur-
čilo, že bude jednovežový a  oproti pôvodnému zámeru menší.

Kostol mal byť postavený v Kline na Marcovom kopci, kde sa
v tom čase nachádzal vyše 300 rokov starý cintorín a kde sa v prie-
behu 18. a 19. storočia pochovávalo. Napriek výhodnej polohe tohto
miesta z dôvodu nutnej exhumácie starých hrobov sa rozhodlo, že
kostol bude postavený v osade Klokočov. Po začiatku výstavby pre-
vzal cirkevné povinnosti v jeho ďalšom pokračovaní turzovský farár
Karol Točík, ktorý tu pôsobil od roku 1918 až do svojej smrti v roku
1960. Ako prvotný materiál na stavbu sa použil kameň z riečky Pred-
mieranky v časti pod kostolom. 

Na výstavbu nového kostola a  farskej budovy zložil dp.  Ignác
Diera v Nitre 260 000 korún. Staviteľom sa stal Ján Maňas zo Vsetína
a základy posvätil nitriansky kanonik a prepošt Valentín Púchovský.
Výstavba sa síce začala, ale zakrátko bola prerušená pre nedostatok
potravín a šíriaci sa hlad. V roku 1918 bol farár Ignác Diera poctený
titulom monsignora a v auguste toho istého roku ho preložili do Ko-
šece. V stavbe kostola sa pokračovalo až v roku 1924. V roku 1926
Mons. Ignác Diera daroval na nový kostol 12 000 korún. V tom roku
sa vo výstavbe nepokračovalo, až od 1. mája nasledujúceho roku.
Dňa 5. novembra 1927 osadili na novom kostole kríž a 28. novembra
1927 vytiahli do veže zvon. Monsignor Ignác Diera daroval do nového
kostola vnútorné zariadenie v hodnote 110 000 korún. Na jeseň 1928
bola výstavba nového kostola a farskej budovy v Turzovke-Kline do-
končená. 

socha najsvätejšieho
srdca ježišovho 
na križovatke

Vdp. farár Peter Čiernik, ktorý pôsobil vo
farnosti Klokočov v rokoch 1994 – 1999, da-
roval v  roku 2011  farnosti  sochu Najsvätej-
šieho  Srdca  Ježišovho.  Je  umiestnená  na
križovatke ciest v centre obce.

Dňa 1. júla 2012 ju slávnostne posvätil die-
cézny biskup Mons. doc. PhDr. Tomáš Galis,
PhD. 

Dňa 21. októbra 1928 sa konala slávnostná posviacka nového
kostola, zasväteného Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, a fary, ktorú
vykonal nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko. Nová farnosť bola naj-
skôr turzovskou expozitúrou, ktorú spravoval turzovský kaplán Ignác
Kutiš. Sväté omše dochádzali vysluhovať kňazi z Turzovky, ale od
1. decembra 1932 sa konali bohoslužby denne, pretože duchovný
sa nasťahoval do novej fary a mohol začať pastoračnú činnosť vo
farnosti.

V roku 1929 Frýdek daroval pre nový kostol v Turzovke-Kline
veľký zvon, zasvätený sv. Františkovi. V roku 1931 bol kostol pokrytý
plechovou krytinou a o rok neskôr sa vykonali zemné práce na
úprave okolia kostola a príprave nového cintorína. Od 1. júla sa pa-
trónom turzovského kostola a fary, ako aj kostola a fary v Klokočove
stala Urbárska obec v Turzovke. Aj napriek ťažkej povojnovej situácii
dokázali veriaci vyzbierať nemalé finančné prostriedky na organ.
Objednávka bola zadaná 11. 8. 1947 firme Stavitelství varhan, Ladi-
slav Hauser, Teplice-Trnovany. Stavba organa bola dokončená v máji
1951 v celkovej hodnote 428 500 korún. Organ posvätil turzovský
farár Karol Točík, ako aj dve zástavy, ktoré novému kostolu darovali
Pavol Smažák a Peter Staník. 

V priebehu desaťročí kostol podstúpil viaceré úpravy. Svoju sú-
časnú podobu nadobudol po pomerne rozsiahlej vnútornej rekon-
štrukcii v roku 2008. 
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