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Nekrológ: sestra Frančeska – Alžbeta Lapková, SCSC 
Narodená: 01.05.1927, Profesia: 08.12.1971, Zomrela: 20.08.2016 

 Dokončenie z minulého čísla. 
Najprv pracovala v rodnej dedine, 15.12.1951 odišla  ako domvedúca na faru do Župčian 

pomáhať pátrovi Augustínovi. V roku 1952 bol páter zaistený. Opäť sa vrátila k rodičom. Po 
prepustení z väzenia pôsobil páter Augustín vo viacerých farnostiach, no jeho zdravie bolo 
úplne podlomené. Sr. Frančeska mu pomáhala až do jeho smrti v decembri 1969. Potom si 
našla zamestnanie v Prešove v jasliach, kde pracovala od  1.2.1970 do r. 1990.  Najprv 
pracovala ako školníčka, následne si urobila šesťmesačný sanitársky kurz a nakoniec aj 
dvojročnú zdravotnícku školu so špecializáciou na jasle. V jej prešovskom byte bývali aj 
dievčatá. Niektoré z nich boli naše kandidátky a iné už sestry. Pre všetky bola „teta“. Vo 
svojich spomienkach píše: „Za svoje povolanie v prvom rade ďakujem Pánu Bohu, že si ma 
vyvolil a chránil pre seba. Potom pátrovi Augustínovi, ktorý ma uchránil od vplyvu sveta. Nie 
malú zásluhu má na tom aj moja sestra Augustínia a Sr. Melánia, ktoré ma podporovali 
listami, aby som len vytrvala v službe Pánovi. Veľa som získala aj cez pátra Bumbera, ktorý bol 
mojím dlhoročným spovedníkom. Vždy hovoril: „Len buďte trpezlivá s deťmi, kto vie, či  
niektoré z nich nebude aj kňazom.“ Pán Boh bol so mnou na všetkých mojich cestách. Viedol 
ma a pomáhal mi. Za všetko dobro spievam: Magnifikat.“ 

Medzitým prišlo obdobie „politického odmäku“ a ona si v Slovenskej Ľupči dokončila 
rehoľnú formáciu, ktorú musela násilne prerušiť v r. 1950. Na sviatok Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie r. 1971 tajne, len za účasti predstavených, zložila 1. sv. sľuby spolu 
s ďalšími sestrami, ktorým komunizmus zabránil zložiť rehoľné sľuby už skôr. Takto si na to 
spomína: „Po skončení „20-ročného noviciátu“ prišiel deň, kedy som konečne mohla povedať 
Pánovi svoje „fiat“ – som služobnica Pánova. V srdci som vždy bola členkou rehole a čakala 
som len na okamih, kedy táto moja túžba bude môcť byť splnená. Cez všetky tie roky si ma 
Pán priťahoval bližšie cez rôzne ťažkosti a choroby, aby som nezablúdila.“  

Po mnohoročných strastiach prišiel čas pádu komunizmu, kedy sa už aj navonok mohla 
prejaviť ako sestra Svätého kríža a obliecť si rehoľné rúcho. Mala z toho veľkú radosť. 
V septembri 1990 mala nastúpiť ako pomocnica do kuchyne na Biskupskom úrade na Spišskej 
Kapitule. Najprv ju zastavili jej vlastné zdravotné ťažkosti, následne sa zhoršil zdravotný stav 
jej rodnej sestry Augustínie, ktorú túžila doopatrovať. Po jej smrti prišla 1. marca 1992 na 
Spišskú Kapitulu, kde pomáhala najprv v kuchyni a neskôr aj s inými prácami v dome do 8. 
mája 2003. Vtedy bola preložená do Provinciálneho domu v Trnave, kde prevzala úlohu 
vrátničky a aktívne sa zapájala do rôznych domácich prác.       Pokračovanie na 4. strane. 
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Pokračovanie z 1. strany 

1. septembra 2011 odišla na svoje 
posledné pôsobisko v Charitnom 
domove v Cerovej. Pokiaľ jej sily stačili, 
pomáhala s domácimi prácami. Po 
viacročných zdravotných ťažkostiach 
odovzdala svoju šľachetnú dušu Pánovi 
života a smrti v sobotu 20. augusta 2016 
v nemocnici v Skalici.  Krátko predtým 
ešte prijala Eucharistiu a takto posilnená 
odišla k tomu, po ktorom celý život 
túžila. Ďakujeme ti, milosrdný Otče, za 
zasvätený život našej Sr. Frančesky, za 
dar jej povolania do našej kongregácie, 
za to, že sa počas celého svojho života 
snažila verne napĺňať našu charizmu 
milosrdenstva všade tam, kde bola 
poslaná, aj v čase, keď jej politická 
situácia v našej krajine neumožňovala 
zložiť sv. sľuby, no jej túžba ju pohýnala 
vo vernosti stále bližšie k tebe. 
Tajomstvo kríža a Zmŕtvychvstania vždy 
určovalo a napĺňalo jej život. Láska 
k ukrižovanému Kristovi, ktorému sa 
úplne odovzdala a ktorému všetko 
obetovala, prechádzala do lásky 
k spolusestrám a všetkým, ku ktorým 
bola poslaná. Pane, ďakujem ti za jej 
prítomnosť medzi nami.  

Povolal si si ju k sebe v Roku 
milosrdenstva a v Jubilejnom roku bl. 
Zdenky. O to vrúcnejšie ťa prosíme, 
odpusť jej každú jej slabosť i  hriech 
a prijmi ju do svojho kráľovstva medzi 
svojich vyvolených. 
Inštitút milosrdných sestier Svätého Kríža 

Pápežská nadácia Kirche in Not pozýva 

zúčastniť sa modlitbovej iniciatívy za 

pokoj vo svete "Milión detí sa modlí 

ruženec" 18. októbra 2016 o 9:00 hod. 

na všetkých kontinentoch - ruženec za 

pokoj vo svete. Sv. P. Pio z Pietrelciny 

vyslovil prorocké slová: "Keď sa milión 

detí bude modliť ruženec, svet sa zmení."  

 

Manželský večer.  

Pozývame manželov našej farnosti na 

priateľské stretnutie určené všetkým 

manželským párom bez obmedzenia 

veku. Večer sa uskutoční 26.11.2016 

o 16:00. Stretnutie sa začne ľahkou 

večerou, po ktorej bude nasledovať 

krátke predstavenie tejto iniciatívy pod 

vedením manželov Hykovcov z Inštitútu 

rodiny v Košiciach. Program bude 

pokračovať diskusiou a možnými 

otázkami. Predpokladaný koniec je 

okolo 19. hodiny. Pozvaní sú všetci, ktorí 

chcú svoje manželstvá upevniť, obnoviť 

a skvalitniť. V prípade potreby sme 

schopní na mieste konania, ktoré ešte 

bude spresnené, vypomôcť 

s opatrovaním detí počas programu. 

Prosíme, aby ste sa nahlásili u pána 

farára alebo kaplána. 



 

 

 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 17. október     Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom. 

 18.00 SOĽ + Anna Duraníková 

 17.00 HLINNÉ + Juraj Ranič 

UTOROK 18. október   Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 

 18.00 SOĽ ZBP Lukáš, Erika 

STREDA 19. október    féria 

 18.00 SOĽ + Štefan Susečko                                                                  z 

 17.00 HLINNÉ + Ladislav Kupec 

ŠTVRTOK 20. október     féria 

 18.00 JASTRABIE +Ján, Helena, Jozef, Mária, Jozef 

 17.00 KOMÁRANY + Ján Hudacký 

PIATOK 21. október    féria    

 
18.00 SOĽ + Helena Macková 

17.00 HLINNÉ + Irena Babenská 

SOBOTA 22. október     féria 

 18.00 SOĽ ZBP Mária Bertová                                                              z 

NEDEĽA 23. október      30. nedeľa cez rok C              Misijná nedeľa 

Zbierka na misie 

9.00 HLINNÉ Poďakovanie za uzdravenie Anny 

10.30 SOĽ Za farnosť 

8.00 KOMÁRANY ZBP Marcela, Renáta 

9.15 JASTRABIE ZBP deti a vnúčatá z rod. Michal Veliký 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 10.   október     féria 

 

18.00 SOĽ + rodičia, súrodenci 

18.00 HLINNÉ ZBP pre rodinu 

UTOROK 11.    október      féria     

 18.00 SOĽ ZBP Michaela, Jozef, Samuel 

STREDA 12.    október        féria                  

 18.00 SOĽ + Anna Gdovinová 

 17.00 HLINNÉ + Milan, Ján, Ján 

ŠTVRTOK 13.   október        féria 

 

18.00 KOMÁRANY + Otto  Lukáč            pohrebná 

17.00 JASTRABIE + Helena, Ján Petriga 

PIATOK 14.   október     féria             

 
17.00 HLINNÉ + Michal Košár 

18.00 SOĽ + Ján Keľar                                                                              z 

SOBOTA 15. október      Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 

 18.00 SOĽ ZBP pre novomanželov Hardoňových 

NEDEĽA 16.  október          29. nedeľa cez rok C 

 

9.00 HLINNÉ Za pokoj v dome 

10.30 SOĽ ZBP Marcel, Kristína 

9.15 KOMÁRANY ZBP Michal 80 rokov  

8.00 JASTRABIE ZBP pre našich kňazov 

III   číslo 23                                                            Liturgický prehľad II   číslo 23                                                 Liturgický prehľad 


