Sakrálne pamiatky
a pútnické miesta

5. október 2015
V tento deň bol sláVnostne VysVätený Chrám Panny márie
matky CirkVi na mariánskom PútniCkom mieste ŽiVčákoVa
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Oblastná organizácia cestovného ruchu

REGION LIPTOV
kostol sv. mikuláša, liptovský mikuláš

S

akrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry.
Predovšetkým sú však výrazom nielen umeleckého vkusu, ale
prejavom obetavosti a húževnatosti ľudí počas mnohých storočí, ktorí
tieto hodnoty vytvorili a vytvárajú dodnes. Predstavujú neodmysliteľnú
súčasť nášho kultúrneho dedičstva, vzácne ukážky architektúry a umenia.
Sú posvätnými miestami, ktorých význam preveril čas.
Vydajte sa s nami spoznávať históriu a príbehy najzaujímavejších
sakrálnych pamiatok v Žilinskom kraji.
Fotografie na obálke zaznamenávajú historický okamih – vysvätenie
dosiaľ najmladšieho kostola v kraji, Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi na
Živčákovej a na vnútornej strane obálky sa „ocitnete“ vo vnútri jedného
z najstarších kostolov v našom kraji – vzácneho gotického Kostola Všetkých
Svätých v Ludrovej.
Srdečne vitajte...

Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša je najstaršou stavebnou
pamiatkou v meste a najväčšou ranogotickou stavbou v Liptove. Bol
postavený ako farský kostol pre obyvateľov blízkych dedín Vrbica, Okoličné,
Ploštín, Palúdzka a Bobrovec. Napokon sám položil základy nového
liptovského sídliska – Svätého Mikuláša.
Ako to potvrdil archeologický prieskum profesora Vojtecha KričkuBudínskeho, ranogotický chrám vyrástol na mieste staršieho románskeho
kostola a radového pohrebiska. Neskôr prešiel rôznymi stavebnými úpravami.
V polovici 15. storočia bol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavaná
a upravená v neskorogotickom štýle. V tom istom období kostol spolu
s neďalekou kúriou zemepánov Pongrácovcov opevnili.
V druhej polovici 16. storočia a takmer celé 17. storočie kostol patril
protestantom, v rokoch 1632 – 1637 v ňom kázal český exulant Juraj
Tranovský, autor evanjelického spevníka Cithara sanctorum.
18. storočie so sebou prinieslo prestavbu kostola v barokovom slohu.
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Najrozsiahlejšou rekonštrukciou kostol prešiel v rokoch 1940 – 1943. Realizovala sa podľa projektu Michala M. Harminca a J. Záchenského a kostolu
prinavrátila ranogotickú podobu. Pristavené boli bočné kaplnky, vitrážové
okná v nich vznikli podľa výtvarných návrhov mikulášskych rodákov Janka
Alexyho, Fera Kráľa a Jána Želibského. V rámci rekonštrukcie bol odstránený
pôvodný opevňovací múr aj s pristavenými obchodíkmi – kramárnicami.
V interiéri kostola sa zachovali tri gotické tabuľové oltáre.
Hlavný oltár sv. Mikuláša s ústrednou sochou sv. Mikuláša predstavuje výjavy zo života biskupa Mikuláša – stretnutie s tromi dcérami
chudobného zemana, záchranu troch mládencov pred popravou a zaháňanie
búrky. Oltárna skriňa bola vytvorená začiatkom 20. storočia, ale oltárne krídla
vznikli už začiatkom 16. storočia.
V pôvodnom stave sa zachoval Oltár Panny Márie umiestnený
v severnej bočnej lodi. Vznikol niekedy v rokoch 1470 – 1480, autorstvo je
pripisované Majstrovi zo Spišského Podhradia. Jeho hlavným motívom je
plastika Madony s dieťaťom. Pohyblivé krídla oltára zobrazujú životné etapy
Panny Márie a Ježiša Krista – Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie
a Klaňanie troch kráľov.
V južnej bočnej lodi sa nachádza oltár zasvätený Sviatosti oltárnej (okolo
roku 1520) – Oltár Božieho tela. Výnimočný je stvárnením ojedinelej
tematiky, keď ústredným motívom nie je figurálne zobrazenie, ale plasticky
zobrazená monštrancia – schránka so sviatosťou oltárnou. Oltárne krídla
zobrazujú svätcov a výjavy okolo ukrižovania Krista.
V interiéri kostola sa nachádza aj kamenná krstiteľnica z roku 1490
s tepaným medeným barokovým vekom zo 17. storočia.
Kontakt:
Rímsko katolícky farský úrad
ul. Moyzesova 662/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 552 21 42, fara@faralm.sk, www.faralm.sk
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evanjelický kostol, liptovský mikuláš
Kostol bol vystavaný v rokoch 1783 – 1785 na základe Tolerančného
patentu panovníka Jozefa II. K jednoduchej klasicistickej stavbe bola o sto
rokov neskôr pristavená veža s tromi zvonmi. Umiestnená je na južnej strane
a slúži i ako hlavný vchod do kostola.
Dominantou interiéru je pôvodný neskorobarokový oltár s plastikami
Svätej trojice a apoštolov Jána a Matúša. Jeho súčasťou je i obraz Kristus na
kríži, ktorý v druhej polovici 19. storočia namaľoval neznámy autor. V roku
1950 boli pred vchod do kostola osadené sochy dvoch významných kazateľov
– Juraja Tranovského a Michala Miloslava Hodžu. Ich autorom je
Ladislav Pollák.
V tesnej blízkosti kostola sa nachádza stará evanjelická fara, ktorá
začala svojmu účelu slúžiť v roku 1788. V rokoch 1837 – 1866 bola
pôsobiskom evanjelického kňaza a popredného predstaviteľa obrodeneckej
generácie Michala Miloslava Hodžu. V tomto období sa fara stala strediskom národného života. Stretávali sa tu významné osobnosti štúrovskej
generácie, v roku 1844 bol na jej pôde založený spolok Tatrín, v roku 1848 na
Hodžovej fare vznikli Žiadosti slovenského národa – prvý politický
program Slovákov. Dnes je v priestoroch starej evanjelickej fary umiestnená
muzeálna expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa.
Kontakt:
Evanjelický a.v. farský úrad
Tranovského 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 552 21 46, lipt.mikulas@ecav.sk, www.ecavlm.sk

synagóga, liptovský mikuláš
Patrí medzi najštýlovejšie a najväčšie na Slovensku. Bola postavená
v rokoch 1842 – 1846 ako jednopodlažná klasicistická stavba s rovným
trámovým stropom a strohým interiérom bez plastickej výzdoby.
Súčasnú podobu získala po rozsiahlej prestavbe v roku 1906, ktorá sa realizovala podľa projektu budapeštianskeho architekta Leopolda Baumhorna.
Do pôvodného základu bola vstavaná nová konštrukcia z oceľových nosníkov
a stĺpov, čo projektantovi umožnilo do celého konceptu zabudovať i galérie
pre ženy (empory) a trojloďový
priestor synagógy zaklenúť. Pôvodný
klasicistický exteriér sa prestavbou prepojil s novým, bohato zdobeným secesným interiérom.
Okrem modro-zlatej štukovej výzdoby a viacerých architektonických
prvkov dotvárali v minulosti secesný
charakter interiéru i kovové lustre či
vitrážové okná s kvetinovými motívmi.
Z pôvodného interiérového zariadenia
sa však zachovali len radové drevené
lavice na galériách.
Po druhej svetovej vojne synagóga prestala slúžiť svojmu niekdajšiemu účelu. V roku 1979 ju od židovskej
náboženskej obce odkúpil mestský národný výbor, niekoľko rokov potom
slúžila ako sklad, čo viedlo k značnému poškodeniu jej interiéru. Po roku 1990
investovalo mesto Liptovský Mikuláš na záchranu tejto jedinečnej kultúrnohistorickej pamiatky viac ako 166 tisíc €. V súčasnosti synagóga opäť patrí
Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a je
v správe mestského Múzea Janka Kráľa. V letných mesiacoch je sprístupnená
verejnosti a využíva sa i ako priestor pre rôzne kultúrne podujatia.
Kontakt:
Synagóga
Hollého ul., Liptovský Mikuláš
+421 44 552 25 54, muzeumjk@mjk.lm.sk, www.mjk.sk
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kostol sv. Petra z alkantary,
liptovský mikuláš – okoličné

Gotický Kostol sv. Petra z Alkantary je dominantou východnej časti
mesta Liptovský Mikuláš – mestskej časti Okoličné, ktoré bolo kedysi
samostatnou obcou. Na brehu Váhu vyrástol v rokoch 1476 – 1492.
Kostol v Okoličnom je výtvorom čistej, vyspelej gotiky, vzácnym odkazom
sklonku stredoveku, v celku i v detailoch najkrajšou a najcennejšou
staviteľskou pamiatkou v Liptove. Jeho svätyňa dlhá 15 metrov je trojhranne
zakončená, osvetlená štyrmi vysokými gotickými oknami a prekrytá prekrásnou sieťovou klenbou. Od lode ju oddeľuje mohutný gotický triumfálny oblúk.
Trojloďový priestor je zaklenutý nádhernou hviezdicovou klenbou, ktorá je
podopretá šiestimi osemhrannými stĺpmi na štvorhranných podstavcoch. Loď
je dlhá 27 metrov, denné svetlo do nej preniká dvomi oknami na južnej strane.
V úzadí sa vznáša nevysoký chór na troch oblúkoch podopieraných dvomi
nízkymi stĺpmi. Veľký skvostný organ pochádza z dielne majstra J. Tučeka
z Kutnej Hory. Štvorhranná veža so slnečnými hodinami stojí neobvykle na
južnej strane svätyne. Pod ňou je priechod do niekdajšieho františkánskeho kláštora, ktorý tvorí s kostolom jeden stavebný celok.

Zo severnej strany je k lodi pristavená kaplnka, pod ktorou sa nachádzajú
hrobky zemanov z rodu Okoličániovcov. Vnútorné zariadenie kostola
pochádza z obdobia baroka. Pozostáva z ôsmich bohato zdobených oltárov,
kazateľnice so sochami štyroch evanjelistov a ozdobne vyrezávaných lavíc
z roku 1721. Nástenné olejové obrazy zobrazujúce púť Krista na Golgotu
pochádzajú s najväčšou pravdepodobnosťou zo 17. storočia. V Kostole sv.
Petra z Alkantary sa nachádza Múzeum L. Mattyasovszkého.
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné
Kláštorná 123, 031 04 Liptovský Mikuláš
+421 949 217 797, okolicne@farnostokolicne.sk,
www.farnostokolicne.sk
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drevený artikulárny evanjelický kostol, svätý kríž
Kostol pochádza z roku 1729 a patrí k najväčším dreveným stavbám
v Strednej Európy. Bol postavený majstrom Jozefom Langom v obci Paludza
a po jej zatopení pri budovaní Liptovskej Mary bol premiestnený do obce
Svätý Kríž. V súvislosti s výstavbou vodného diela bol rozobratý a zreštaurovaný a v pôvodnej podobe znovu postavený v katastri obce Svätý Kríž.

kostol sv. ondreja, ružomberok

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja je najstaršou sakrálnou stavbou
na území mesta Ružomberok.
Pôvodne ranogotický kostol z prelomu 13. a 14. storočia bol prestavaný
koncom 16. storočia v duchu renesancie a v 17. a 18. storočí prešiel aj
barokovými úpravami. V kostole sa nachádza pôvodná gotická krstiteľnica zo 16. storočia, diela A. Belopotockého, J. Hanulu a E. Massányiho.
Okenné vitráže v južnej lodi kostola sú dielom majstra Ľ. Fullu. Vo veži
kostola je najstarší zvon na Liptove – zvon Andrej, uliaty v roku 1506.
Pod južnou loďou kostola sv. Ondreja sa nachádza Mauzóleum Andreja
Hlinku a pred radnicou mariánsky stĺp Immaculaty z roku 1858.
Kontakt:
Kostol sv. Ondreja
Námestie A. Hlinku,
034 01 Ružomberok
+421 44 432 26 14, kostelansky@stonline.sk,
www.fararuzomberok.sk

Pôdorys kostola s dĺžkou 43 m má podobu kríža a dovnútra vojde
takmer šesťtisíc návštevníkov. Kostol má 12 dverí a 72 okien a vnútorná
výzdoba očarí každého svojím barokovým zariadením. V interiéri sa nachádza
pozoruhodný drevený barokový oltár z roku 1693 s obrazom Premenenia
Krista. Unikátna je aj kazateľnica stojaca na zrubovom základe, akoby spredu
podoprená barokovým anjelom. Oltár aj kazateľnicu zhotovil rezbár J. Lerch
z Kežmarku.
Dvojposchodové chórové empory zdobia biblické maľby, ktoré spolu
s veľkým lustrom z benátskeho skla dotvárajú čarovné vnútro kostola.
S kostolom tvorí harmonický celok samostatne stojaca drevená veža slúžiaca
ako zvonica, ktorá bola pristavená ku kostolu až po vydaní tolerančného
patentu Jozefa I. v roku 1781.
Kontakt:
Evanjelický farský úrad
032 11 Svätý Kríž
+421 918 828 367, svatykriz@ecav.sk, www.drevenykostol.sk
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kostol Povýšenia svätého kríža, ružomberok
Bol postavený ako prístavba rehoľnej rezidencie začiatkom 19. storočia.
Sakrálna stavba v empírovom slohu s pôvodnou jednoloďovou dispozíciou
urbanisticky dotvára priestor Námestia Andreja Hlinku. Kostol Povýšenia
svätého Kríža bol postavený s pomocou finančnej podpory Andreja Zvadu –
Paračku, ružomberského mešťana a podnikateľa.
Rehoľný kostol má zachovanú pôvodnú dispozíciu jednolodia so
vstavanou vežou a polkruhovou svätyňou. V nikách čelnej fasády sú
umiestnené kamenné sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Jozefa
Kazalanského z dielne A. Belopotockého.
V interiéri sú na klenbách maľby od Jozefa Hanulu s jeho charakteristickým výrazom a autorským prejavom.
Kontakt:
Kostol Povýšenia svätého Kríža
Námestie A. Hlinku, 034 01 Ružomberok
+421 44 430 51 50, jan.revak@gmail.com
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kalvária, ružomberok

Klasicistickú kalváriu dokončenú v roku 1859 tvorí kostol Povýšenia svätého Kríža a 14 kaplniek zastavení krížovej cesty s maľovanými
obrazmi. Exteriérová realizácia krížovej cesty je výraznou krajinnou dominantou, ktorá vznikla z iniciatívy ružomberského farára Ondreja Kučmu.
Klasicistický kostolík bol obnovovaný v rokoch 1902 – 1903 a v rokoch 1947 –
1948. Autentický areál jednoduchých sakrálnych stavieb vytvára
pútnické miesto.

evanjelický kostol, ružomberok
Evanjelický kostol v Ružomberku je architektonickou dominantou mesta.
Autorom projektu kostola v duchu moderny s prvkami rondokubizmu
s jednoduchou sieňovou dispozíciou je ružomberský rodák, architekt Ján
Burjan, signatár Martinskej deklarácie.
Vnútorné vybavenie súčasného kostola tvorí oltár s kazateľnicou,
krstiteľnica a lavice. Vo vyrezávanom oltári je vsadený oltárny obraz
Krista žehnajúceho kalich od Petra Michala Bohúňa, ktorý bol
súčasťou oltárnej výzdoby pôvodnej modlitebne z r. 1873.
Kontakt:
Evanjelický kostol
A. Bernoláka 11
034 01 Ružomberok
+421 44 432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
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synagóga, ružomberok

Novorománska synagóga z roku 1880 predstavuje konvenčný typ
židovskej sakrálnej architektúry druhej polovice 19. storočia. Trojloďová sieň
pozdĺžneho pôdorysu s emporami v interiéri má fasády s novorománskym
tvaroslovím. Synagóga prešla rekonštrukciou v roku 1929 a jej dobový
architektonický výraz detailov tvaroslovia a výplní otvorov je zachovaný
v originálnom prevedení.
Kontakt:
Židovská synagóga
Panská ul., 034 01 Ružomberok
+421 44 432 10 96

kostol navštívenia Panny márie, Vlkolínec

Kostol postavený v roku 1875 patrí k ústredným stavbám Vlkolínca.
Prestavali ho z pôvodnej kaplnky na východnom okraji lokality, ktorá patrila
k cintorínu. Kostolík je jednoloďová novoklasicistická stavba s vežou
v hlavnom priečelí. Má klasicistické sanktuárium a zboku pristavenú sakristiu.
Kostol je zasvätený Navštíveniu Panny Márie svätou Alžbetou, svätili sa
kvety symbolizujúce plodnosť, vtedy sa 2. júla koná vo Vlkolínci odpust. Ďalší
odpust sa koná vo sviatok Panny Márie Snežnej, 5. augusta, na pamiatku
zázračného sneženia uprostred leta, ktoré zastavilo morovú epidémiu.
Kontakt:
Kostol Navštívenia Panny Márie
034 03 Ružomberok – Vlkolínec
+421 918 596 432, info@vlkolinec.sk, www.vlkolinec.sk

Gotický kostol Všetkých svätých, ludrová – kút

Patrí vďaka ojedinelým vnútorným maľbám medzi najvýznamnejšie
ranogotické sakrálne pamiatky nielen v Liptove, ale i na celom Slovensku.
Vidiecky kolonizačný kostolík bol postavený v poslednej tretine
13. storočia v priestore medzi Ružomberkom a Liptovskou Štiavnicou a je
považovaný za najstarší na Liptove.
Interiér kostola je cenným svedectvom stredovekej nástennej maľby.
Najvzácnejšiu a najkrajšiu časť chrámu prestavuje svätyňa, na
stenách ktorej neznámy autor okolo roku 1420 namaľoval christologický cyklus. Celkovo 34 výjavov zo života Ježiša Krista svojou nádherou
osloví každého, nielen veriaceho človeka. So spomínaným počtom fresiek ide
o najrozsiahlejší christologický cyklus na Slovensku. Areál kostola ohraničuje
kamenný múr zo 17. storočia s klasicistickou bránou postavenou v roku 1843.
Raritou je aj približne 400-ročná lipa.
Kontakt:
Gotický kostol Všetkých svätých, Ludrová – Kút
+421 917 120 693, liptmuzeum@mail.t-com.sk,
www.liptovskemuzeum.sk
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Gotický kostol sv. martina, martinček

Kostol sv. Martina patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. V interiéri
kostola sa našla maľba z 13. storočia a ide o jednu z najstarších súvislo
zachovaných nástenných malieb na Slovensku.
Kostolík postavili okolo roku 1260 v dominantnej polohe na kopci východného svahu vrchu Mních. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likavka
a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený
v štýle prechodného románsko–gotického slohu, s prevahou ranogotických
slohových prvkov.
Vzácne maľby boli objavené pri reštaurátorskom prieskume v roku
1999. V priebehu rokov 2000 – 2002 boli nástenné maľby postupne odkryté
a reštaurované v celom interiéri kostola. Cyklus malieb v presbytériu
patrí medzi najzachovalejšie na celom území Slovenska a pravdepodobne najstaršie svojho druhu v regióne Liptova.
Vzácne sú zachované pôvodné okná veže. V hornej časti nesú znaky
románskeho slohu a v dolnej časti ranogotické. Napriek rôznym úpravám
v nasledujúcich storočiach si architektúra objektu zachovala svoju pôvodnú
podobu a v tom spočíva jeho zaujímavosť a jedinečnosť dodnes. Autor nástenných malieb je neznámy, ale pravdepodobne tieto fresky vznikli okolo roku
1300.
Podľa povestí a teórií starších historikov postavili kostolík
templári, ktorí mali mať na neďalekom vrchu Mních svoj kláštor. Moderná
historiografia však prítomnosť templárov v Martinčeku odmieta.
Na kopci hneď pod kostolíkom možno vidieť okolo 30 drevených
striešok, ktoré si obyvatelia postavili na uskladňovanie zemiakov a zeleniny
a využívajú sa dodnes.
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rímskokatolícky kostol sv. Jána krstiteľa,
liptovský Ján
Kostol bol postavený koncom 13. storočia na ploche pôvodnej kaplnky na
počesť víťazstva nad Tatármi. Po stavebných úpravách sú na stavbe badateľné
stopy rôznych slohov. Ozdobou kostola je gotický oltár s hlavnou sochou
madony z roku 1740 a dvestoročný pôvodný organ, ktorý pochádza
od Martinusa Zorkovského z Kremnice. Raritou kostola je starobylý zvon
(genga) z roku 1576 umiestnený v malej vežičke. V kostole sa nachádzajú tri
kryptové priestory. Výskum ukázal, že za hlavným oltárom sú schody vedúce
do podzemných chodieb. Zaujímavosťou je, že keď potichu sedíte v tomto
kostole, tak počujete bublanie prameňov, ktoré sa nachádzajú pod ním.

Kontakt:
Martinček č. d. 37
034 95 Likavka
+421 44 432 97 05, rkfu.likavka@gmail.com
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev-farnosť Liptovský Ján
Farská 116, 03203 Liptovský Ján
+421 44 526 33 93, liptovsky_jan@kapitula.sk,
www.faraliptovskyjan.estranky.sk

kostol obetovania Pána, smrečany
Najstaršou zachovalou stavbou v Smrečanoch je gotický kostol Obetovania Pána (ku
cti Očisťovania Panny Márie), ktorého základy
boli postavené v roku 1349. Je to jednoloďová stavba so štvorcovou svätyňou,
ktorá je na východnej strane preklenutá
krížením masívnych románskych rebier a zo
severu k nej prilieha sakristia. Loď má
drevený maľovaný strop, nosné hrady
zdobia ornamenty, zachované sú i gotické
okná s kružbami či gotické nástenné
maľby a fresky (národná kultúrna pamiatka). Interiér zdobia tri vzácne neskorogotické oltáre zložené z maľovaných tabúl,
rámov zlátených a zdobených zalamovaným
pletencom. Organ je barokový z roku 1750.

Sakrálne pamiatky v Žilinskom turistickom kraji
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Veža kostola Panny márie, liptovská mara

Neskorogotický zvon pochádza z dielne majstra Andreja z roku 1509. Kostol
bol počas reformácie v roku 1574 prevzatý evanjelickou cirkvou a slúžil jej až
do roku 1707, kedy bol natrvalo vrátený katolíckej cirkvi. Kostol je vďačným
objektom znalcov histórie, fotografom či maliarom a právom patrí medzi najcennejšie sakrálne pamiatky Slovenska.
Kontakt na sprievodcu:
Gotický kostol Obetovania Pána (ku cti Očisťovania Panny Márie)
Katolícky kostol, Smrečany 39
Ing. Zuzana Uramová, +421 904 485 064, +421 44 558 63 56,
www.smrecany.sk

Kostol mal od samého začiatku dôležitú úlohu v budovanej sieti
liptovských kresťanských stredísk. Od 13. storočia je s ním spojené sídlo
liptovského vicearchidiakonátu ako centra správy rozširujúcej sa siete
liptovských fár. Pred rokom 1300 kostol prestavali, rozšírili a nanovo vyzdobili. Na západnej strane pribudla veža, interiér zaklenula krížová a lomená
klenba. Pravdepodobne vtedy ho obohnali priekopou a palisádovým valom.
Po vzniku samostatnej Liptovskej stolice kostolu v Mare pribudla
ďalšia úloha. Do kostola a do stavieb vedľa neho postavených pre tieto
potreby prichádzali liptovskí šľachtici na úradné zasadnutia, aby tu riešili
dôležité otázky správy Liptova. Predkladali svoje sťažnosti, navrhovali riešenia, tu prijímali uznesenia, záväzné pre celú stolicu. Bolo tu súdne miesto,
nie náhodou sa práve tu zavŕšil osud dnes azda najznámejšieho stredovekého
falšovateľa kráľovských donačných listín Jána Literáta z Madočian.
Úlohu ochrany takéhoto dôležitého miesta plnil hrádok na Havránku. Pod kopcom, na ktorom stál kostol, vznikla osada, pomenovaná
podľa patrocínia kostola Svätá Mara. Význam kostola a stavieb v jeho okolí
vzrastal, čo sa prejavilo aj v jeho veľkorysej prestavbe na prelome 15. a 16.
storočia. S postupom času však miesto prestalo spĺňať svetské požiadavky
doby. Od osemdesiatych rokov 16. storočia sa stoličné zhromaždenia
liptovskej šľachty už zvolávali do mestského prostredia Nemeckej Ľupče. Sem
presťahovali aj stoličný archív, okolo roku 1677 sa administratívnosprávnym centrom Liptova stal definitívne Liptovský Mikuláš.
Miesta správy Liptova, viditeľné z Havránku, uzatvára pohľad na Ružomberok
ako prirodzené centrum dolného Liptova. Jeho dominanty si pri pohľade zo
stredovekého hrádku nemožno nevšimnúť.
Pri budovaní priehrady Liptovská Mara sa uvažovalo s tým, že
vodná hladina vystúpi zhruba na úroveň kostola. Tlak vody a ďalšie s tým
spojené okolnosti spôsobili, že stavbu na pôvodnom mieste nebolo
možné zachovať. Po zvážení viacerých alternatív napokon v Múzeu
liptovskej dediny v Pribyline vybudovali jej vernú kópiu s použitím
vybraných originálnych prvkov. Na pôvodnom mieste po náročných terénnych úpravách zostala iba veža a pôdorys kostola.
Osamotená biela stavba sa týči k nebu na pokraji vodnej hladiny
priehrady, ktorá na svojom dne úplne pochovala trinásť dedín. Každá z nich
mala svoj život, kultúru, históriu. Priehrada Liptovská Mara je dnes neoddeliteľnou súčasťou života krajiny a ľudí v Liptove.
Expozícia vo veži niekdajšieho svätomarského kostola návštevníkovi
pripomína aj tieto súvislosti.
Kontakt:
Veža kostola Panny Márie
Liptovská Mara
+421 44 432 24 68, liptmuzeum@mail.t-com.sk,
www.liptovskemuzeum.sk

Sakrálne pamiatky v Žilinskom turistickom kraji

20

Oblastná organizácia cestovného ruchu

MALÁ FATRA
kostol sv. Štefana – kráľa v Žiline-Závodí

Pýchou Žiliny je aj neskororománsky Kostol sv. Štefana Kráľa (Závodská cesta), ktorý nájdete v miestnej časti Dolné Rudiny. Táto nádherná stavba
je najstaršou architektonickou pamiatkou Žiliny a patrí k najstarším
stavbám svojho druhu na severozápadnom Slovensku.
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kostol sv. Juraja v trnovom
Najzápadnejšie situovanú gotickú drevenú sakrálnu stavba na Slovensku
nájdete v miestnej časti Žiliny, v Trnovom. Kostol sv. Juraja je skutočným
skvostom a právom je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou.
Kostolík po rekonštrukcii v roku 2011 slúži na sobášne, pohrebné sväté omše
a taktiež príležitostné sväté omše, ako je výročie svätého Juraja.
Kontakt:
TIK mesta Žilina
(k dispozícii bezplatné mapy mesta, prospekty k pamiatkam)
Námestie A. Hlinku 9, 010 01 Žilina
+421 41 723 31 86, +421 907 845 567, www.tikzilina.eu
GPS: 49° 13' 29" N, 18° 44' 33" E
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22

23

kostol sv. michala archanjela, stará bystrica
Pýchou obce Stará Bystrica je Kostol sv. Michala Archanjela, ktorý je
postavený v neogotickom štýle a nachádza sa v ňom 50 vyobrazení
anjelov. Bol postavený v roku 1892 po požiari starého dreveného kostola.
Počas svojej existencie bol viackrát rekonštruovaný. Najväčšie rekonštrukcie
sa uskutočnili po II. svetovej vojne, keď bol na viacerých miestach zasiahnutý
delostreleckou paľbou, a potom po roku 1989. Kostol sv. Michala Archanjela
patrí medzi najvýznamnejšie dominanty obce a farnosti Stará Bystrica.

kostol narodenia Panny márie v novej bystrici – riečnici

V rokoch 1905 nahradil starý chátrajúci kostol nový chrám, ktorý sa dodnes
zachoval ako jediná budova v Riečnici. Spolu s obcou Harvelka boli v roku
1985 vysťahované a vytopené z dôvodu výstavby vodnej nádrže Nová
Bystrica. Kostol Narodenia Panny Márie je postavený v neoklasicistickom
slohu a každý druhý rok sa v ňom koná spoločná omša rodákov zatopených
obcí.

Kontakt:
Kostol sv. Michala Archanjela
567, 023 04 Stará Bystrica
+421 41 432 78 22
www.starabystricafara.sk
GPS: 49° 20' 47.90" N, 18° 56' 14.70" E
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kostol sv. ondreja, krásno na kysucou
Krásno nad Kysucou je najmladšie slovenské mesto. Na Námestí sv.
Ondreja nájdete Kostol sv. Ondreja, ktorý patrí k najväčším na Slovensku
a okrem iného v nej nájdete vzácnu plastiku Madona s dieťaťom. 113 cm
vysoká neskorogotická drevená plastika z konca 15. storočia je dielom
neznámeho majstra. Je jednou z najvzácnejších pamiatok Kysúc
z obdobia gotiky a rovnako tak je zaradená medzi kultúrne pamiatky.
GPS súradnice: 49.395063° N , 18.834841° E

kostol nepoškvrneného počatia Panny márie
Zborov nad bystricou

Rímskokatolický kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
bol vysvätený 8. decembra 1973. Samostatná farnosť vznikla v roku 1996
a prvým farárom sa stal Milan Gábriš. Nádherný 4 m vysoký korpus Ukrižovaného
z duvalumína vyhotovil akad. sochár Alexander Trizuliak, 40 kusov prenádherných
vitráží je od akad. maliara Vincenta Hložníka.
Nie nadarmo sa tomu to kostolu hovorí Kysucká sixtínska kaplnka. Zvony vyrobila
pani Marie Dittrichová z Brodku pri Přerove.
Plány kostola vypracoval 70-ročný dekan Ing.
Ferdinant Foltán zo Súľova v spolupráci
s bratmi Surovovcami: architektom Antonom
a stavebným inžinierom Stanislavom.
Kontakt:
Zborov nad Bystricou 248,
023 03 Zborov nad Bystricou
+421 41 439 14 36
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kostol sv. martina, kaplnka Žoﬁe bosniakovej

Kostol sv. Martina v Tepličke nad Váhom je vybudovaný v neskororománskom štýle. Nachádzajú sa tu tri oltáre, štyri krypty a tri kaplnky.
S históriou obce sa spája meno Žofie Bosniakovej, ktorá zomrela na
hrade Strečno 28. 4. 1644. Jej telo bolo nájdené po rokoch
neporušené. Istý čas žila v obci aj v pôvodne renesančnom kaštieli, ktorý je
dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Vroku 2010 vzniklo OZ Revitalizácia
kaštieľa, ktoré vyvíja aktívnu činnosť na jeho záchranu. Aj napriek tomu, že
bola rakva s jej neporušeným telom v roku 2009 zničená, môžete si ostatky
jej tela pozrieť v Loretánskej kaplnke.
Kontakt:
Kostol sv. Martina
Dr. Karola Kmeťku 86/44, 013 01 Teplička nad Váhom
Kostol: +421 41 598 21 40,
Sprievodkyňa v kaplnke – p. Kozánková: +421 902 788 290
www.teplickanadvahom.sk
GPS: 49° 13‘ 31.65“ N, 18° 47‘ 48.87“ E

kostol Povýšenia sv. kríža, lietava
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Najstaršou budovou v obci je dnešný rímsko–katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý bol pravdepodobne postavený v období neskorej gotiky.
Stavba na začiatku pozostávala len z veže, ktorá mala aj obranný účel. Ku nej
bol postupne pristavaný chrám a sakristia. Vnútorné zariadenie kostola je
barokové z 18. storočia a práve z tohto obdobia sa zachoval ručne vyrezávaný
drevený oltár. V kostole sa nachádzali aj dve zaujímavé pamiatky z objektu
kaplnky hradu. Bola to drevená lavica s vyobrazením dvoch mužov nesúcich
veľký strapec hrozna. V hornej časti obrázku lavice bolo neznáme opevnené
mesto a v ľavej časti je vyobrazený Lietavský hrad. Lavica bola prevezená do
archívu Považského múzea, kde by sa mala nachádzať do dnešných dní. Do
tohto kostola bol kedysi z hradu prenesený aj známy „Lietavský obraz“
znázorňujúci výjav, ako Tatári zhadzujú do priepasti nahé osoby.
Areál kostola Povýšenia sv. Kríža je zaujímavý aj tým, že tam bol
najstarší cintorín obce. Sem dovážali mŕtvych aj zo všetkých filiálok
lietavskej fary. Nad areálom lietavského kostola sa nachádza mohutná, asi
350-ročná lipa.

Kontakt:
Kostol Povýšenia sv. Kríža
013 18 Lietava
+421 41 597 10 16, +421 41 597 10 59
www.lietava.fara.sk
GPS: 49° 10' 10.7" N, 18° 40' 33.1" E

Sakrálne pamiatky v Žilinskom turistickom kraji

28

kostol sv. Cyrila a metoda, terchová
V centre obce Terchová nájdete rímsko-katolícky Kostol sv. Cyrila
a Metoda. Kostol je najväčším svätostánkom zasväteným týmto
vierozvestcom na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou kostola je
drevený betlehem, ktorý je druhý najväčší na Slovensku.
Kontakt:
Kostol sv. Cyrila a Metoda, 013 06 Terchová
+421 41 569 51 90
www.terchova.fara.sk
GPS: 49° 15' 29.07" N, 19° 1' 53.56" E

29

Prechádzka k symbolickému cintorínu vo Vrátnej
Poloha: Krivánska Malá Fatra, celkové stúpanie: 85, náročnosť: ľahká
Popis trasy: Neďaleko Chaty Vrátna sa nachádza symbolický cintorín.
Cintorín vybudovala Horská služba. Bol otvorený a posvätený v roku 1998,
ako v poradí tretí cintorín na Slovensku, venovaný obetiam nešťastí v horách.
Cesta k nemu trvá asi 10 min. Môžete tam zájsť, keď budete na prechádzke
po Vrátnej alebo, keď budete končiť výlet z Chaty na Grúni či z kabínkovej
lanovky. Každoročne sa tu na jeseň koná svätá omša za obete hôr.

terchovský betlehem
Nájdete ho v predsieni kostola sv. Cyrila a Metoda a je to najstarší pohyblivý, drevený, vyrezávaný betlehem na Slovensku. Autorom bol známy
rezbár Štefan Hanuliak, ktorý so svojimi priateľmi Jozefom Holúbkom a Štefanom Krištofíkom vo svojom voľnom čase pripravili pre terchovských veriacich na Vianoce v roku 1976 tento milý darček. Betlehem má tri časti, ktoré
predstavujú „starú“ Terchovú s remeslami a kopanicami, „skromný Betlehem“ – miesto Ježiškovho narodenia a „prepychový“ Jeruzalem. Pôvodné
plastové postavičky boli postupne nahradené figúrkami z lipového dreva.
Každoročne tu pribudnú nové výjavy z Betlehema či Jeruzalema alebo ďalšie
ľudové remeslá, zasadené do „starej“ Terchovej. Je celoročne prístupný.

expozícia sôch

Je celoročne prístupná vo farskej záhrade pri kostole sv. Cyrila
a Metoda v Terchovej a v centre obce. Sochy boli vyrezané z dreva alebo
vytesané z kameňa pri príležitosti sochárskeho sympózia, ktoré sa
konalo v Terchovej. Garantom býva Umelecká beseda Slovenska. Svoje diela
tu majú tak terchovskí umelci – Milan Opalka a Marek Repáň, ako aj cezpoľní
– Martin Dzurek, Jan Wojdylo či Janusz Owsiany.
Kontakt:
Kostol sv. Cyrila a Metoda
013 06 Terchová
+421 41 569 51 90
www.terchova.fara.sk
GPS: 49° 15‘ 29.07“ N, 19° 1‘ 53.56“ E
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Žilina
kostol obrátenia sv. Pavla apoštola; kláštor kapucínov

Mariánske námestie 22 a 23

krížová cesta v terchovej
Nachádza sa pod vrchom Oravcové a od kostola sv. Cyrila a Metoda k nej
vedie nenáročná prechádzka. Autorom je terchovský rodák, akad. sochár
Milan Opalka. Je postavená zo skla a kameňa, vyťaženého pred vyše sto rokmi
v Terchovej. Kameň pôvodne slúžil ako pilier na moste medzi Žilinou
a Budatínom, ale po sto rokoch sa opäť vrátil do Terchovej. Z vrchu Oravcové
sú pekné výhľady na Terchovú a jej blízke okolie.
Vrch Oravcové
GPS: 49° 15‘ 1.45“ N, 19° 1‘ 51.66“ E

Patria k dominantám námestia a v meste ich väčšina obyvateľov pozná
pod menom Sirotár a sirotinec. Na ich mieste stálo pôvodne päť meštianskych domov. Vlastná stavba rezidencie – kostola a kláštora jezuitov začala
v roku 1743. Dokončený bol síce až v roku 1754, ale kostol vysvätili už v roku
1749. Dvojvežová baroková stavba je jednoloďová; hlavný oltár je
barokový, z polovice 18. storočia. Rezidencia jezuitov má tri časti – hlavný
štvorkrídlový objekt okolo kláštorného dvora, spojovacie krídlo a zadné krídlo
bývalej sýpky.

katedrála najsvätejšej trojice
Horný Val

Prvýkrát sa spomína v roku 1423, keď
žilinský mešťan Štefan Langworst venoval
kostolu, zasvätenému vtedy Panne Márii,
časť svojho majetku. Postupne sa niekoľkokrát prestavoval, najmä po mnohých
požiaroch mesta. Jednoloďový kostol tu stál
od začiatku druhej polovice 13. storočia až
do začiatku 14. storočia. V 14. storočí
postavili trojloďovú baziliku s polygonálnym presbytériom. Farský kostol
bol koncom 16. storočia zasvätený Najsvätejšej Trojici – v roku 1586.
V súčasnosti je sídelným chrámom
Žilinského biskupstva.
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burianova veža
Nachádza sa na ulici Horný Val,
tesne vedľa veže farského kostola.
Jej osud je spojený s menom majiteľa hradu Strečno v rokoch
1526 – 1529 Buriana Svetlovského
z Vlčnova, ktorý vtedy bol aj
dedičným richtárom Žiliny. Burianova veža slúžila ako zvonica,
pozorovateľňa, ako ochrana
pred požiarmi a príchodom
nepriateľov. Jej osud je spojený
s osudom kostola, a preto viaceré
požiare kostola postihli aj samotnú
vežu. Poslednou prestavbou v roku
1941 dostala veža vyhliadkovú
terasu. V účasnosti pripravuje
mesto jej rekonštrukciu a využitie
na kultúrne účely.

kostol sv. barbory

J. M. Hurbana 14
Príslušníci Rehole menších bratov
začali v roku 1723 s výstavbou barokového kostola a kláštora. Stavba
bola dokončená v roku 1731. Hodnotné je najmä vnútorné barokové
zariadenie kostola, ako aj jeho
baroková výzdoba – oltáre, sochy,
kazateľnica, hladké i točené stĺpy
a oltárne obrazy. Súčasťou kostola je
loretánska kaplnka; dve okná s vitrážami navrhol akad. maliar Fero Kráľ.
V kláštore pôsobili mnohé významné
osobnosti slovenského kultúrneho
života: Hugolín Gavlovič, Eugen
Gerometta, Edmund Pascha, Juraj
Tvrdý a iní.

katolícky dom

J. M. Hurbana 44
Postavili ho spolu s Mestským divadlom v rokoch 1925 – 1926 podľa projektu architekta Stanislava Koníčka
v štýle neoklasicizmu. Na štíte je
slovenský dvojkríž s dvomi orlami
a nad vchodom sochy žien, symbolizujúce hudbu a divadlo. Dňa 6. októbra 1938 sa tu zišlo sedem
slovenských strán a prijalo tzv. Žilinskú dohodu. Na jej základe potom
Národné zhromaždenie dňa 20. októbra 1938 prijalo zákon o autonómii
Slovenskej krajiny. V máji 1990 sa do

budovy vrátili sestry sv. Františka
a od roku 1991 je tu Gymnázium
svätého Františka z Assisi.

evanjelický kostol

Námestie Žilinskej synody
Architekt Milan Michal Harminc
realizácia r. 1935
V celoštátnej súťaži architektov
zvíťazil návrh významného slovenského architekta Harminca. Ten
navrhol komplex kostola s farou,
ktorý sa, žiaľ, celý nerealizoval. Kostol stojí na neveľkom návrší, na
ktorom bolo pri výstavbe nájdené
praveké pohrebisko z bronzovej
doby. Kostol má až dodnes dochovaný čistý funkcionalistický interiér
s moderným oltárom. Celkovo je
architektúra komponovaná asymetricky, s loďou kostola v hlavnej
osi a s vežou na boku. Travertínové
bloky v podnoží dotvárajú myšlienku
Božieho hradu.

neologická synagóga

Kuzmányho 1
Architekt Peter Behrens
realizácia r. 1931
Na základe medzinárodnej súťaže
svetoznámy architekt prof. Peter
Behrens realizoval stavbu neologickej synagógy, ktorá je jedinečnou
pamiatkou na Slovensku. Práve táto
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stavba zaradila Žilinu na svetovú
mapu dejín modernej architektúry.
Koncept vyriešil architekt bravúrne.
Na kamennú masívnu podnož,
pripomínajúcu stredovekú pevnostnú architektúru, uložil centrálnu
kubickú hmotu, ukončenú kopulou.
Do centrálneho priestoru pod kopulou sa vstupovalo monumentálnym
predsadeným schodiskom.
Projekt patrí k vrcholom jeho majstrovstva. Funkcionalistická stavba
s maurskými prvkami radí objekt
k ojedinelým stavebným pamiatkam
v rámci celého Slovenska. V súčasnosti je budova v rekonštrukcii a plánuje sa tu zriadiť kultúrne zariadenie
– múzeum, galéria, výstavná sieň.
Prác sa ujalo dobrovoľné združenie
pod vedením Marka Adamova.
Na jej mieste predtým stála prvá
synagóga v Žiline, postavená v roku
1860.

ortodoxná synagóga

Daniela Dlabača 15
Bola postavená v roku 1927 podľa
projektov Ing. Windholza po tom,
ako sa od väčšinovej reformnej –
neologickej komunity odčlenila ortodoxná časť členov. Nenápadný objekt
vybočuje z uličnej čiary, na čelnej
fasáde je umiestnená plastika Mojžišových dosiek Desatora a nad ňou
je v medailóne Dávidova hviezda.
Zachoval sa pôvodný cenný svätostánok a interiér delený na mužskú
a ženskú časť. Ortodoxná synagóga
dnes slúži ako centrum židovského
života a kultúry v meste.

múzeum židovskej kultúry

Daniela Dlabača 15
V priestoroch bývalej ženskej časti
ortodoxnej synagógy zriadila židovská náboženská obec v spolupráci so
Slovenským národným múzeom
a Múzeom židovskej kultúry, stálu
expozíciu judaík. Sú tu vystavené
rituálne a sakrálne predmety, archiválie, tóry a textílie so vzťahom
k žilinskému regiónu. Múzeum bolo
otvorené 30. júna 1996. Výstavná
sieň je od samotnej modlitebne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú
môže návštevník vidieť priestorové
usporiadanie modlitebne.

obradná sieň

Jesenského 1
Budovu obradnej siene na Židovskom cintoríne projektoval v roku
1936 architekt Július Stein.
Symetrická strohá stavba pôsobí
monumentálne, hlavný objem ceremoniálnej haly osvetlenej vitrážovými oknami umocňujú vertikálne
pilastre. V jednoduchom interiéri
s kazetovým stropom sa nachádza
katafalk na truhlu a miesta pre pozostalých. V ceremoniálnej hale sa
vykonávajú posledné rozlúčky so zosnulými, zároveň slúži aj ako pietna
miestnosť. Po bokoch objektu sú ďalšie technické priestory a byt správcu.

Vojenský cintorín

Jesenského 1
Na Židovskom cintoríne bolo pochovaných viac ako dvadsať židovských
vojakov, ktorí zomreli v lazarete,
zriadenom počas prvej svetovej
vojny. Pomníky sú prenesené zo
zaniknutého vojenského cintorína
z prvej svetovej vojny, ktorý bol
zrušený pri budovaní mestského komunikačného okruhu – estakády. Bol
to jeden z najväčších vojenských cintorínov na území Slovenska. Bolo
tam pochovaných 1 276 vojakov
z prvej svetovej vojny, viacerých
národností a vierovyznaní.

Pamätník holokaustu

Jesenského 1
V obradnej sieni cintorína vytvoril
architekt Jozef Zweigenthal pozoruhodný pamätník žilinským obetiam holokaustu, odhalený 26. 10.
1952. Ústredným motívom je stéla
v tvare pyramídy s výškou 5,5 metra,
ktorá je pokrytá čiernou švédskou
žulou a v dolnej hrane má osadené
kamenné Mojžišove dosky s Desatorom. Po bokoch sú biele mramorové platne, do ktorých je
vyrytých 2 642 mien obetí holokaustu zo Žiliny a blízkeho okolia.
Na čestnom mieste je 42 mien
padlých účastníkov bojov druhej
svetovej vojny.

Židovský cintorín

Jesenského 1
Žilinský židovský cintorín bol založený v roku 1852. Na cintorín sa
vstupuje cez honosnú kovanú bránu,
za ktorou sa cez ceremoniálnu halu
dostanete ku hrobom. Stredom cintorína prechádza chodník lemovaný
stromami. Cintorín leží na vodorovnom teréne, po celom obvode je
ohradený pevným múrom. Veľkosť
cintorína je 40 x 180 metrov a nachádza sa tu viac ako 1 450 hrobov. Predstavuje jedinečného ducha miesta
a dôstojnú pietu k svojim predkom.
Je to jeden z mála dobre zachovaných židovských cintorínov na
Slovensku.

kostol sv. andreja svorada
a beňadika, radôstka
Skvostom obce je rímsko-katolícky
Kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika. Za svoju unikátnu architektúru
získal aj významné medzinárodné ocenenie. Jeho budova možno vyzerá
moderne, ale zároveň zachováva tradíciu kysuckých stavieb a nádherne korešponduje s hornatým terénom.
Kontakt:
023 04 Radôstka 304
+421 41 439 51 62
www.radostkafara.sk
GPS: 49° 19‘ 41.37“ N, 18° 56‘ 32.46“ E

Pamätník
„Cesta bez návratu“
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Závodská cesta
V roku 2004 bol odhalený pamätník
za účasti prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča. Pamätník pripomína miesto, kde bol od
marca do októbra roku 1942 zriadený
zberný tábor (koncentračné stredisko), z ktorého vypravili na cestu
bez návratu až 18 223 Židov do nacistických táborov smrti. Autor myšlienky postaviť pamätník na mieste
zberného tábora bol Arieh Klein
(*1927), žilinský rodák žijúci v Jeruzaleme. Pamätník postavilo mesto
Žilina.
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Oblastná organizácia cestovného ruchu

Klaster ORAVA
drevený artikulárny evanjelický kostol, leštiny
Kostol bol postavený v rokoch 1688 – 1689 na príkaz Jóba Zmeškala,
kapitána hradnej stráže na Oravskom hrade. Do dnešných dní sa zachoval
v neporušenom stave a v autentickom prírodnom prostredí; stále
sa tu konajú bohoslužby. Interiér kostola je bohato zdobený
a vyniká rôznorodosťou tvarov, farieb a motívov; nachádza sa
v ňom barokový oltár s drevorezbou, nástenné kvetinové
maľby zo 17. storočia a bohato zdobená kazateľnica zo začiatku
18. storočia.
Roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.

Gotický drevený rímsko-katolícky
kostol Všetkých svätých, tvrdošín
Drevený rímskokatolícky kostol pochádza z druhej polovice 15. storočia.
Nachádza sa na miestnom cintoríne. V 17. storočí bol prestavaný v renesančnom duchu. Zvonku je obohnaný múrom s barokovou bránou a dvoma
kruhovými kostnicami. V interiéri sa nachádza barokový oltár z konca
17. storočia, neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov, maľby
apoštolov a ďalšie cenné obrazy.
Roku 1994 bol ocenený organizáciou Europa Nostra za zachovanie
a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry
a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou. Od roku 2008 zapísaný
do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
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kostolík sv. anny
v oraviciach
Kostolík bol postavený občanmi Tvrdošína – urbárskymi spoluvlastníkmi
v rokoch 1817 – 1820, obnovený
v roku 1864. Slúžil na večerné, nedeľné a sviatočné modlitby a raz v roku
na sviatok sv. Anny je tu slúžená odpustová svätá omša. Nachádza sa
v mestskej časti Tvrdošína v Oraviciach. Vzhľadom na to, že ho občania
vystavili svojpomocne, je relatívne
mohutný, kvalitný, s pekne zdobeným interiérom a novým exteriérom.
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rímsko-katolícky kostol sv. kataríny alexandrijskej,
dolný kubín
História najstaršej pamiatky mesta Dolný Kubín siaha do 14. storočia.
Rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej bol viackrát prestavaný.
Rekonštrukcia v r. 1880–1887 mu dala jeho dnešnú podobu. V interiéri
zaujme neskorogotický krídlový oltár zo začiatku 16. storočia a renesančný
epitaf rodiny Zmeškalovcov z r. 1622. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú
kultúrnu pamiatku.

drevený kostol sv. alžbety, Zuberec
Kostol sv. Alžbety Uhorskej pochádza z dolnooravskej osady Zábrež. Je
to neskorogotický drevený kostol, ktorý bol postavený pravdepodobne začiatkom 15. stor. ako filiálka rímsko-katolíckej farnosti vo Veličnej. Pôvodná
stavba pozostávala z lode uzavretej menšou svätyňou so sakristiou. Veža
s ihlanovou zvonicou v prednej časti kostola bola pristavaná v 17. storočí.
Z tohto obdobia pochádza aj chórová empora nad vstupom do lode. Doskový
strop lode a chórovú emporu zdobí renesančná maľba s rastlinným motívom.
Výmaľba svätyne pochádza z roku 1646. V interiéri kostola sú fragmenty
z jeho pôvodného zariadenia. Drevený kostol sv. Alžbety sa nachádza v Múzeu
oravskej dediny v Zuberci.

drevený artikulárny evanjelický kostolík, istebné
Na miestach súčasného dreveného artikulárneho kostola sv. Michala stála
pôvodne malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka
rozšírená, pribudla veža a krypty pod kostolom, čím nadobudol súčasnú
podobu a dostal pôdorys gréckeho kríža. V jeho interiéri sa nachádzajú vzácne
maľby, barokový oltár s obrazom sv. Trojice, kazateľnica vo florentínskom
slohu so sochami evanjelistov. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú
kultúrnu pamiatku.
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kostol Povýšenia sv. kríža,
slanický ostrov umenia, oravská priehrada
Kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený v rokoch 1766 – 1769 ako
baroková kaplnka. Dnešnú klasicistickú podobu s dvoma vežami a „zámočníckou“ kaplnkou dostal až v roku 1843, ako jednoloďový priestor
s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavenou sakristiou a dvoma vežami,
zvierajúcimi otvorenú arkádu.
V interiéri kostola je nainštalovaná expozícia „Slovenská tradičná ľudová
plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“. V bývalej hrobke sa nachádza expozícia
histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.
Expozícia na Slanickom ostrove umenia je sprístupnená denne od
15. mája do 15. septembra. Počas sezóny prepravuje návštevníkov na ostrov
loď z prístavu č. 1 alebo z prístavu č. 2.
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Židovský cintorín, námestovo
Koncom 18. storočia bol v Námestove zriadený židovský rabinát a zároveň
bola postavená synagóga a židovský cintorín. Cintorín je umiestnený
cca 2 km od centra mesta Námestovo. Výzor, výzdoba a materiál náhrobných
kameňov je rôzny, ale prevažujú jednoduchšie. Najstaršie náhrobné kamene
sú vyrobené z pieskovca a pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Vplyvom počasia sú značne poškodenú a texty nečitateľné. Najstaršie náhrobníky
z pieskovca sú nízke a majú tvar Mojžišových kamenných dosiek Desatora.
Neskoršie sa tvar náhrobníkov menil. Novšie boli už vyššie, vyhotovené zo
žuly a mramoru. Na náhrobníkoch sú nápisy písané hebrejsky a nemecky.
Židovský cintorín v Námestove bol dlhé roky neudržiavaný a úplne zdevastovaný. V roku 2010 sa cintorín podarilo skupine nadšencov opäť obnoviť
a vyčistiť.

Židovský cintorín, dolný kubín
Pred druhou svetovou vojnou žilo v Dolnom Kubíne 300 osôb, ktorí sa
hlásili k židovstvu. Počas vojny boli vyvážaní v niekoľkých etapách do koncentračných táborov, prípadne sa odsťahovali do cudziny. Tohto času už
v Dolnom Kubíne nemáme nikoho, kto by sa hlásil k tomuto náboženstvu.
Židia v Dolnom Kubíne mali svojho rabína, synagógu, cintorín a triedy,
v ktorých sa vyučovali ich deti. Židovská komunita Dolný Kubín žila s ostatnými v zhode a aj jej zvyky sa veľmi podobali ostatným.
Cintorín sa nachádza pri ceste smerom na Kuzmínovo po ľavej strane.
Až do roku 1948 bol udržiavaný, ale po odchode židov postupne pustol.
Stal sa miestom pre antisociálne živly, pomníky sa ničili a rozkrádali.
Na mnohých miestach bolo zničené oplotenie. Od roku 1992 sa začalo
z jeho opravou. Financie na opravy boli poskytnuté z SOS – záchrana
židovských pamiatok s pobočkou v Banskej Bystrici. Správkyňou cintorína je
PaedDr. Albína Pánikova.

historický cintorín
Svoj dnešný charakter získaval postupne od roku 1866, keď tu bol
pochovaný Leopold Bruck, neskôr v roku 1877 Janko Matúška a iní velikáni
ako Baltazár Demián, Samuel Novák ale najmä po roku 1921, keď tu pribudol
hrob najväčšieho slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava.
Nachádzajú sa tu hroby aj iných významných osobností: Jozef Kohúth, Július
Ballo, Ivan Ballo, Theo Herkeľ Florin, Mikuláš Gacek, Ladislav Nádaši-Jége,
Vendelín Bruck, Pavol Bujnák, Andrej Kavuljak, Michal Škrabák, Juraj Bulla,
Ondrej Kalina a Ján Ťatliak, ktorí boli významní či už pre slovenské alebo
dolnokubínske dejiny.

kostol najsvätejšej trojice, Vyšný kubín
Rímsko–katolícky kostol bol postavený v druhej polovici 15. storočia. Jeho
dnešná podoba je výsledkom viacerých renovácií a opráv. Vo veľmi dobrom
stave sa zachoval pôvodný neskorogotický sedlový portál, renesančná veža,
hlavný oltár zo 17. stor., olejomaľby a plastiky. Kotol v roku 1943 vymaľoval
akademický maliar Jozef Hanula a v roku 1963 bol kostol vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku.
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rímsko-katolícky
kostol sv. martina, trstená
Kostol stojí na gotických základoch
z konca 14. storočia. V minulosti bol
prestavaný v renesančnom a barokovom slohu. Kostol je súčasťou
areálu pútnického nádvoria, ktorý
tvorí renesančná brána zo 17.
storočia so slnečnými hodinami
a múr so vstavanými spovednicami
a Kaplnkou sv. Kríža. V priebehu
17. storočia bola ku kostolu pristavaná veža. Súčasnú podobu získala
po II. svetovej vojne. Veža slúži aj ako
atraktívny výstavný priestor a jej
balkón ako vyhliadkové miesto.

Františkánsky kláštor
a kostol sv. Juraja, trstená
Obe stavby boli dokončené v 18. storočí, neskôr niekoľkokrát prestavané.
Kláštor spolu s pripojenou budovou
má pôdorys tvaru „L“ a pôvodné
klenuté priestory; po roku 1989 sa
opäť stal vlastníctvom františkánskej
rehole. Pred kostolom sv. Juraja sa
nachádza stĺp sv. Jána Nepomuckého.

rímsko-katolícky
kostol sv. michala
archanjela, Veličná
Pôvodne gotický kostol postavili
v 14. storočí. Neskôr ho rozšírili
a prestavali. V roku 1683 bol zničený
požiarom spoločne s väčšou časťou
obce. Počas obnovy koncom 17.
storočia získal dnešnú podobu. Areál
kostola obkolesuje obranný múr,
pred kostolom sa nachádza kalvária
z roku 1777 a zvyšok niekdajšieho
cintorína. V interiéri zaujme organová
empora, sochy, kazateľnica, bočné
oltáre a ľudový vyrezávaný betlehem.
Kostol bol r. 1963 vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku.

43

Zvonica s kaplnkou
v hámričkách, Zábiedovo
Súčasťou obce je aj kedysi samostatná osada
Hámričky, ktorá vznikla súčasne s činnosťou
hámrov, teda dielní na spracovanie kovov. Zvonica s kaplnkou v Hámričkách boli postavené na
prelome 19. a 20. storočia a sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok.

barokový kostol, krušetnica
Barokový kostol bol postavený v rokoch 1811
– 1818 v strede obce. Dispozične opatruje pôdorysné riešenie starého barokového kostola s jednou loďou a podkrovie ukončeným presbytériám,
prestavanou vežou a pristavanou sakristiou.
Rímskokatolícky kostol bol postavený v klasickom slohu (v rokoch 1811 – 1828), upravený
v roku 1870 a v roku 1940 bol doplnený nástennými maľbami akademického maliara J. Hanulu.

Pútnické miesta
klin
Jedným z najnovších pútnických miest na Slovensku je aj kopec Grapa
nad obcou Klin, ktoré by ste pri návšteve Oravy určite nemali prehliadnuť.
Socha Krista podobná tej v brazílskom meste Rio de Janeiro má svoje
neopísateľné čaro a dobre to vedia aj obyvatelia Oravy, ktorí sochu postavili.
Socha má viac ako 9 metrov, pred ňou sa modlí sám Ján Pavol II. Krásne
prostredie a čarovný výhľad na Oravskú priehradu udeľujú tomuto miestu
jeho jedinečnosť. Človek hneď precitne.
Socha láka ľudí od svojej posviacky dňa 1. 6. 2008. Prichádzajú k nej ľudia
z celého Slovenska a dovolím si tvrdiť aj z neďalekého Poľska.
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bobrov (Panna mária nanebovzatá)
Na vŕšku nad kostolom sv.
Jakuba roku 1836 začali stavať
kaplnku Nanebovzatia Panny Márie.
Potom tu postavili aj 14 zastavení
krížovej cesty (1894). Pápež Lev XIII.
obdaril kalváriu odpustkami. Procesie sa tu schádzajú na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. V sobotu
pred Nanebovzatím sa tu koná
pobožnosť pohrebu Panny Márie.
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krivá
Rodisko sestry Zdenky Schelingovej. Od 4. 12. 2004 je vo farskom Kostole
sv. Jozefa relikviár a socha prvej blahoslavenej Slovenky. Každý rok pred
30. júlom – liturgickým sviatkom blahoslavenej Zdenky sa v obci Krivá koná
púť s niekoľkodňovou prípravou za účasti veriacich zo širokého okolia. Pred
niekdajším rodným domom Schelingovcov je od roku 2010 postavená
kaplnka s pamätnou tabuľou.

trstená (Panna mária)
Milostivý obraz Panny Márie pochádza najneskôr z roku 1470. Úcta tohto
obrazu bola veľmi živá a zachovávala katolícke povedomie veriaceho ľudu
počas reformácie. Podobá sa obrazu čenstochovskej Panny Márie. V časoch
Thökölyho povstania poľsko-litovskí vojaci pri plienení Oravy ako vojnovú
korisť odniesli aj milostivý obraz Panny Márie. Teraz sa nachádza v meste
Vilnius na oltári v biskupskej kaplnke. Púť býva 16. júla pri kaplnke Panny
Márie Karmelskej.

Zákamenné
Na Kalvárii, ktorá je nad obcou, okrem 14 zastavení krížovej cesty sú aj
tri kaplnky: Nanebovzatia Panny Márie, Božieho hrobu a sv. Heleny. Farský
kostol, postavený v r. 1758, má tiež titul Nanebovzatia Panny Márie. Podľa
podania už pred postavením tohto kostola, ktorý stojí na mieste dovtedajšieho
dreveného kostola, prichádzali sem púte na oslavu Nanebovzatia Panny
Márie. Po postavení kalvárie v r. 1862 sa tu konalo päť procesií: na sviatok
Nájdenia sv. Kríža, Povýšenia sv. Kríža, v nedeľu v oktáve Božieho tela, na
sviatok Nanebovzatia a na sviatok sv. Vojtecha. Účastníci bývali nielen z dolnej Oravy, ale aj z Kysúc. Teraz sa na kalváriu chodí tri razy do roka. Dve púte
sú na Nájdenie a Povýšenie sv. Kríža, no hlavná púť je na sviatok Nanebovzatia. Vtedy býva na kalvárii pred kaplnkou Panny Márie slávnostná sv. omša.

kaplnka skalka (tvrdošín)
Pútnické miesto v prírode nám ponúka možnosť prežiť modlitbu netradičným spôsobom. Veriaci sa radi stretajú na modlitbách svätého ruženca,
litániách, krížovej ceste i na slávení svätej omše, ktorá býva na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie. V roku 2000 bola vysvätená novopostavená
kaplnka aj so sochou Panny Márie a sv. Bernadety. Mesto dobudovalo areál
kompletne v roku 2008 vybudovaním prístrešku a prístupovej cesty.

Sakrálne pamiatky v Žilinskom turistickom kraji

46

47

Oblastná organizácia cestovného ruchu

OCR Kysuce
Región Kysuce je od nepamäti spojený so silnou kresťanskou vierou obyvateľov. Svedčia o tom nielen kostoly, ale aj horské kaplnky či prícestné kríže,
ktoré sú roztrúsené po celom regióne. Napriek tomu, že Kysuce boli chudobným krajom, bohatstvo ducha a kresťanskej lásky obyvateľov sa odzrkadľuje
aj v stavbách božích chrámov.

Pútnické miesta
Živčákova

Mariánske pútnické miesto Živčákova sa radí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta na Slovensku. Jeho história sa začala v roku 1958, kedy
sa na sviatok Najsvätejšej trojice (1. júna) obyčajnému mužovi v hore pri
meste Turzovka, na vrchu zvanom Živčák, zjavila Panna Mária. Zakrátko sa
chýr o tomto zázraku rozniesol do širokého okolia a Živčákova sa stala hojne
navštevovaná ľuďmi, ktorí hľadali nielen útechu, ale i povzbudenie a silu do
ďalších dní života.
Aj po mnohých desaťročiach toto pútnické miesto, na ktoré vedie niekoľko
chodníkov vyšliapaných od pútnikov z celého sveta, nestratilo na svojom tichom a pokojnom pôvabe.
V roku 2015 pribudol ku ústrednej kaplnke Panny Márie Kráľovnej
Pokoja z roku 1993 nový kostol – Chrám Panny Márie Matky Cirkvi,
postavený z milodarov pútnikov, ktorého súčasťou je aj exercično-pastoračné
centrum.
Veriaci, ktorí prichádzajú na toto miesto hľadať, prosiť či ďakovať,
nachádzajú okrem božského pokoja aj niekoľko upravených prameňov čistej

horskej vody, ktorej sa pripisujú liečivé účinky. Na
prístupových cestách z Turzovky – Vyšný koniec
a z Korne sú postavené krížové cesty, ktoré
povzbudzujú pútnikov k modlitbe.
Prvá púť sa tu konala už v roku zjavenia,
v septembri 1948. Dnes sa veľké púte konajú na
jar a na jeseň. Sväté omše sa slúžia od apríla do
decembra každý deň.
Prístup: Pútnické miesto je prístupné z Korne
a Turzovky. Z Korne sa dostanete na horu autom aj
autobusom (doprava z oboch strán je regulovaná svetelnou signalizáciou). V Turzovke, časť Vyšný koniec (cca 3 km od
centra smer Vysoká nad Kysucou) je pri hlavnej ceste parkovisko, z ktorého
je Živčákova vzdialená 2 km pešou chôdzou.
Informácie: www.zivcakova.sk
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oščadnica
Kostol a kalvária v Oščadnici boli postavené z milodarov oščadnických
farníkov a rodákov žijúcich v USA v 50. rokoch 20. storočia. Veriaci chceli
touto stavbou vyjadriť vďačnosť za to, že počas 2. svetovej vojny nebola
Oščadnica, aj napriek bojom na Veľkej Rači (o čom svedčí pamätník na
Úpratiskách), poškodená a nikto z domácich nezomrel.
Veriaci sa počas vojny utiekali v modlitbách k Panne Márii a prosili ju
o ochranu svojich životov a príbytkov. Každoročná púť sa koná pri príležitosti
vysvätenia kalvárie, krížov a kostola v roku 1948 a sviatku Nanebovzatia
Panny Márie v nedeľu po 15. auguste.
Prístup: Kalvária s kostolom sa nachádzajú v centre Oščadnice (na vŕšku
nad hlavným kostolom).
Informácie: www.oscadnica.fara.sk
V obci Oščadnica sa nachádza viacero zaujímavých kaplniek, umiestnených v peknom prírodnom prostredí – Kaplnka sv. Jozefa (pred vstupom
na kalváriu), rekonštruovaná Kaplnka za Dedovou (pri Dedovke), novopostavená Kaplnka na Veľkej Rači, kaplnky u Haladeji, v Rovniach, u Švancari, na Vreščovke, ktoré nájdete v rovnomenných oščadnických osadách.
Ku kaplnkám je vydaná brožúra Oščadnické kaplnky.

Vysoká nad kysucou
Každoročne v júli sa pri príležitosti sviatku sv. Anny koná púť spojená so
svätou omšou v Kaplnke sv. Anny pod vrchom Kýčera vo Vysokej nad Kysucou. Púte, ktorá začína pred kostolom sv. Matúša v centre obce, sa prichádzajú
zúčastniť nielen domáci, ale i veriaci zo vzdialeného okolia.
Napriek tomu, že sa sv. Anna na tomto mieste nikdy skutočne nezjavila
(údajné zjavenie 12-ročnému dievčaťu bolo len jej výmyslom), v roku 1911 tu
veriaci postavili murovanú kaplnku zasvätenú práve matke Panny Márie.
V tesnej blízkosti kaplnky je upravený prameň osviežujúcej čistej horskej
vody.
Prístup: Ku kaplnke sa dostanete odbočením doprava z hlavnej cesty pri
železničnej zastávke Nižný Kelčov. Po 1 km smerom na Horný Kelčov odbočte
vpravo. Kaplnka je vzdialená od tejto križovatky cca 2 – 3 km. Prístup po
spevnenej lesnej ceste je možný aj automobilom.
Informácie: www.vysokanadkysucou.sk

staškov – Jelitov
Drevená kaplnka v Staškove – Jelitove bola postavená
už v roku 1888. V roku 1937 ju nahradila murovaná, ktorá
slúži veriacim dodnes. Kaplnka je zasvätená matke Panny
Márie – sv. Anne, ktorá je zároveň aj patrónkou matiek,
manželiek, orodovníčkou za požehnanie dieťaťa a šťastný
pôrod.
Sviatok sv. Anny sa v liturgickom kalendári katolíckej
cirkvi slávi 26. júna. Pri tejto príležitosti sa ku kaplnke
v Jelitove koná každoročná púť.
Murovanú kaplnku obklopuje krížová cesta siedmich
bolestí Panny Márie. Ľudia okrem pokoja v krásnom prírodnom prostredí kaplnky vyhľadávajú predovšetkým pramene
čistej horskej vody, ktorá pod ňou vyteká. Kaplnka je súčasťou
16 km dlhého náučného chodníka Jozefa Kronera.
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Prístup: Kaplnka sa nachádza cca 100 m od hlavnej cesty v časti Staškov
– Jelitov (zo Staškova cez Olešnú, smer Klokočov, cca 6 km od rodného domu
Jozefa Kronera), pri ktorej je drevená informačná tabuľa.
Informácie: www.staskov.sk
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Kostoly-národné kultúrne pamiatky
Na Slovensku sa nachádza približne 2 500 kostolov. Minimálne jeden kostol
nájdete v každej kysuckej obci. Tie, ktoré sú významné z historického,
kultúrneho alebo umeleckého hľadiska, sú zaradené medzi národné kultúrne
pamiatky.

Farský kostol sv. bartolomeja v čadci

Drevený kostolík vystriedal v Čadci murovaný kostol zasvätený sv. Bartolomejovi v roku 1734. Dodnes je najstarším zachovalým kostolom na horných
Kysuciach a sv. Bartolomej je i patrónom farnosti a mesta Čadca. V priebehu
storočí sa kostol prestavoval, opravoval a menil až do dnešnej podoby.
Z obdobia stavby pochádza základná konštrukcia hlavného oltára (oltárny
obraz sv. Bartolomeja od tešínskeho majstra je až z druhej polovice
19. storočia) a baroková kazateľnica s rečnišťom, v súčasnosti na vrchole
s plastikou Krista Spasiteľa a štyroch evanjelistov. V máji 1990 navštívila kostol zakladateľka Kongregácie misionárok lásky blahoslavená Matka Tereza.
Bronzové súsošie Matky Terezy a Jána Pavla II. v životnej veľkosti je
umiestnené pred kostolom v Staškove v rovnomennom parku.

čierne – trojmedzie
Púte na miesto, kde sa stretáva Slovensko, Česká a Poľská republika
nemajú dlhú históriu, neprekročili ani desaťročie svojej existencie.
Spoločná sv. omša slovenských, českých a poľských veriacich, ktorú celebrujú významní cirkevní hodnostári na Trojmedzí, sa koná v letných mesiacoch. Púť slovenských pútnikov začína od kostola sv. Petra a Pavla v Čiernom,
českých od kostola v Hrčave a poľských veriacich od kostola v Jaworzynke.
Prístup: Trojmedzie sa nachádza cca 2 km od železničnej zastávky
Čierne – zastávka. V uvedenom úseku momentálne prebieha výstavba diaľnice a je potrebné prispôsobiť výstup zo slovenskej strany prácam na stavbe.
Informácie: www.cierne.sk

kostol nanebovzatia
Panny márie v turzovke

Najvýznamnejšou sakrálnou stavbou v Turzovke je neskorobarokový kostol Nanebovzatia
Panny Márie postavený v rokoch 1757 – 1759.
Oltárny obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
14 zastavení krížovej cesty, obraz Ružencovej
Panny Márie a niekoľko iných malieb a obrazov
je dielom významného slovenského maliara
Jozefa Božetecha Klemensa. V objekte kostola
sa nachádza Pomník padlým v 1. svetovej vojne
postavený v dvadsiatych rokoch minulého
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kostol sv. Jána krstiteľa v skalitom

S výstavbou priestranného murovaného kostola, ktorý nahradil starý
drevený kostol, ktorý stál vedľa fary, sa začalo okolo roku 1787. Zariadenie
kostola bolo zväčša pôvodné, prevzaté zo starého kostola, avšak prispôsobené
novému interiéru. Zaujímavosťou je opačné smerovanie kostola – od juhu na
sever (zaužívané je od východu na západ). Dôvodom pre túto zmenu bolo
trasovanie hlavnej cesty okolo kostola. Obyvatelia obce Skalité si ako poďakovanie za ochranu v ťažkých rokoch druhej svetovej vojny vystavali okolo
kostola kalváriu Sedembolestnej Panny Márie.

storočia, ktorý je doplnený tabuľou so zoznamom asi 30 turzovských obetí
2. svetovej vojny. Pomník je taktiež národnou kultúrnou pamiatkou.
Zaujímavosťou v turzovskej farnosti je zvon Juraja Thurza z roku 1614,
ktorý dal pre najstarší turzovský kostol uliať zemepán Juraj Thurzo. Zvon je
v súčasnosti súčasťou expozície pripravovaného mestského múzea.

kostol narodenia Panny márie v rakovej

Kostol je neogotický, postavený na mieste dreveného kostola v rokoch
1870 – 1874 podľa projektu architekta Jozefa Zítka, ktorý navrhoval aj
Národné divadlo v Prahe. Vnútorné zariadenie je neogotické z poslednej
tretiny 19. storočia. Oltárny obraz narodenia Panny Márie namaľoval Jozef
Božetech Klemens v roku 1879. Pred kostolom sa nachádza pomník padlým
v 1. a 2 svetovej vojne.

kostol sv. Jána krstiteľa v Zákopčí

Súčasný kostol v Zákopčí je barokovo-klasicistická stavba stavaná
v rokoch 1790 – 1798. Kostol bol postavený z kameňa, mal murovaný chór
a tri oltáre. Patrónom kostola, vysväteného v roku 1801, je sv. Ján Krstiteľ.
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kostol nepoškvrneného
počatia Panny márie
v kysuckom novom meste

Keď mala kysucká farnosť viac ako
20 tisíc veriacich, padlo rozhodnutie,
že poniže mestských hradieb by sa
mala postaviť kaplnka a pri nej cintorín. Kaplnku postavenú v rokoch
1738 – 1746 začali v roku 1801
rozširovať o súčasný kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý
bol dokončený až o 16 rokov neskôr.
Kostol od tej doby prešiel rôznymi
opravami po požiaroch a následnou
modernizáciou a renováciou.

kostol sv. Jakuba
v kysuckom novom meste

Predpokladá sa, že prvý kostol
zasvätený patrónovi farnosti stál už
koncom 13 storočia. V priebehu
storočí však v dôsledku požiarov
dochádzalo k viacerým jeho
opravám. Po rekonštrukcii v roku
1906 si kostol finálne zachoval neorománsky charakter. K hodnotným
prvkom
patrí
predovšetkým
barokový oltár, drevorezba Kalvárie
z 18. storočia a plastika Krista
z bieleho mramoru. Pod kostolom sa
nachádza krypta.

Foto: jeden z najstarších kysuckých kostolov: Kostol sv. Jakuba v KNM
Svoju pozornosť a návštevu si zaslúžia aj mnohé krásne kaplnky v okolí
Čadce, Oščadnice, Makova a v obciach stredných a dolných Kysúc.
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Rajecká dolina
Radi spoznávate sakrálne pamiatky a hľadáte stopy minulosti zachované do
dnešných dní? Potom by ste pri návšteve Rajeckej doliny nemali vynechať
nasledovné kostoly, kostolíky a kaplnky. A samozrejme, nezabudnite si do
svojho itinerára pridať aj návštevu mariánskeho pútnického miesta v Rajeckej
Lesnej.

kostol sv. ladislava v rajci

Farský rímskokatolícky kostol patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie
stavebné pamiatky mesta Rajec. Situovaný je excentricky od námestia,
v juhovýchodnej najstaršej časti mesta pod cintorínskym kopcom. Prvá
zmienka o kostole pochádza z roku 1368, keď Dominik Balog písomne žiada
o povolenie postaviť kostol v Stránskom, lebo im je ďaleko chodiť do kostola
v Rajci. Z pôvodne gotickej stavby sa do dnešných dní zachovala spodná časť
veže a čiastočne obvodové murivo so západným a južným neskorogotickým
portálom s neskorogotickými prútmi. Aj keď už neexistuje pôvodná vonkajšia
úprava chrámu, starší obyvatelia Rajca si ešte pamätajú červenočierny ornamentálny pás sgrafita, ktorý sa vinul po celej dĺžke južnej steny pod ukončujúcou rímsou. Svetským patrónom kostola bolo panstvo hradu Lietava.
V 16. a 17. storočí podľa vtedy praktizovanej zásady „cuius regio, eius et religio“, t.j. čia je vláda, toho je aj náboženstvo, sa menili aj náboženskí a cirkevní
majitelia a užívatelia kostola. Pri týchto zmenách sa žiaľ zničili takmer všetky
vzácne písomnosti a historické doklady.

zachovala z tohto organa majstra Pažického skriňa. Medzi
najvzácnejšie a najstaršie
pamiatky kostola patrí oltárny
obraz. Olejomaľba od Jozefa
Zanussiho z roku 1777 znázorňuje kráľa Ladislava, ktorý
kľačí pred Matkou Božou. Na
vankúšiku
má
položené
kráľovské insígnie, čím symbolicky odovzdáva svoju vládu
pod jej ochranu pred bojom
Olejomaľba od Jozefa
proti Turkom. V kostole sa Náhrobný kameň
nachádzajú aj tri krypty starých Barbory Thurzovej Zanussiho z roku 1777.
Zdroj: www.rajec.info
rajeckých rodín: Lengyelov- z roku 1561
skej, Huljakovskej a Kostkovskej. Na konci 19. storočia však boli uzavreté a zamurované. Vchod do krýpt
bol zakrytý dlažbou a náhrobné kamene sa vyhodili. Zachoval sa len náhrobný
kameň Barbory Thurzovej z roku 1561, ktorého torzo s epitafom je
zrekonštruované a osadené vo vnútri kostola pri bočnom oltári.

Kostol sv. Ladislava v minulosti. Zdroj: www.farnostrajec.sk
Na južnej strane kostola boli obnovené staré slnečné hodiny z roku 1770.
Latinský nápis pri hodinách hovorí: „Keby nebolo Slnka, hodiny by neukazovali čísla.“ Rajec v minulosti vždy reprezentovali organy z rodiny Pažických.
Od roku 1757 do roku 1879 tu pôsobili tri generácie týchto majstrov. Jeden
z nich, Ondrej Pažický – zakladateľ tohto rodového remesla – venoval v roku
1771 kostolu svoj prvý veľký organ. Do dnešných dní sa po mnohých opravách
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Kostola sv. Ladislava dnes. Zdroj: www.rajeckadolina.sk

Sakrálne pamiatky v Žilinskom turistickom kraji

58

bazilika narodenia Panny márie v rajeckej lesnej
mariánske pútnické miesto

Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej (Friwalde – do roku
1948 bol názov obce Frivald, ktorý pochádzal z nemeckého Freiwald, t.j.
slobodný les, oslobodený od poplatkov) predstavuje významné pútnické
miesto severozápadného Slovenska. Neogotický kostol pochádza z roku 1866.
Vedľa baziliky sa nachádza presbytérium, ktorého pôvod siaha do začiatku
14. storočia. Na presbytériu sa zachovali zvyšky gotických fresiek, ktoré sú
v súčasnosti pamiatkovo chránené. Kostol bol zasvätený Márii Kráľovnej
Anjelov, avšak v roku 1866 zbúraný. Vzácne nástenné maľby predstavujú
významnú kultúrno-historickú pamiatku reprezentujúcu monumentálnu
maľbu.

Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej
Zdroj: www.rajeckalesna.org

Interiér Baziliky Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej
Zdroj: www.rajeckalesna.org

Pútnici k Matke Božej Friwaldskej (procesia so zástavami)
Zdroj: www.rajeckalesna.org
7. septembra 2002 získal Kostol Narodenia Panny Márie status „Basilica
Minor“, a to vďaka dlhotrvajúcej tradícii uctievania Matky Ježišovej pútnikmi
z celého Slovenska prakticky od 15. storočia. Milostivá socha Panny Márie
Friwaldskej, ktorej sú pripisované viaceré uzdravenia, je vysoká 145 cm
a vytvoril ju neznámy rezbár okolo roku 1498. Z čias Rákocziovského
povstania sa zachovala legenda o tom, ako prišlo Rákocziho vojsko do
Friwaldu a odvlieklo milostivú sochu do Sliezska. Vojakov odprevádzali aj
niektorí Friwalďania, ktorí sa nechceli rozlúčiť s milovanou sochou. Avšak
keď prišli do Sliezska, socha zmizla a zázračne sa vrátila späť na oltár.
Hlavné púte sa každoročne konajú na cirkevný sviatok Narodenia Panny
Márie, počas hodov, na sviatok Najsvätejšej Trojice (jún) a sviatok sv. Anny.
Hneď vedľa baziliky môžu návštevníci obdivovať unikátny drevený ručne
vyrezávaný Slovenský betlehem, ktorý sa nachádza v Dome Božieho
Narodenia.

Unikátne rezbárske dielo Slovenský
betlehem v Rajeckej Lesnej
a Dom Božieho Narodenia,
v ktorom je betlehem umiestnený
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krížová cesta (kalvária)
s lurdskou kaplnkou v rajeckej lesnej (Friwalde)
Približne 500 m od Baziliky Narodenia Panny Márie a Domu Božieho
Narodenia so Slovenským betlehemom možno navštíviť Frivaldskú kalváriu.
Zahŕňa 14 malých kaplniek – zastavení posledného utrpenia Pána Ježiša –
pri ceste širokým chodníkom na kopec Kalvária. Na vrchu sa týči Kostol
Nanebovstúpenia Pána a pred ním kríž Ježišovho ukrižovania. Pod kalváriou
vyviera prameň s obsahom magnézia a vápnika, o ktorom ľudia tvrdia, že má
liečivé účinky. Postavená je tu malá Lurdská kaplnka. K prameňu sa viaže
legenda, ktorá hovorí o tom, ako istá žobráčka prišla na Zelený štvrtok na
kalváriu. Bola nevidomá, avšak keď si pretrela oči vodou z prameňa, vzývajúc
Pannu Máriu o pomoc, vrátil sa jej zrak. Vo vnútri lurdskej kaplnky je mnoho
ďakovných tabuliek za uzdravenie a vyslyšanie prosieb od vďačných ctiteľov.
Kalvária a Lurdská kaplnka boli postavené v rokoch 1920 – 1921 z milodarov
frivaldských rodákov žijúcich v Amerike.

Kalvária a Lurdská kaplnka v Rajeckej Lesnej. Zdroj: www.rajeckalesna.org

barokový kostol nájdenia sv. kríža v čičmanoch
Nad malebnými Čičmanmi sa na vŕšku týči barokový kostol zasvätený
Nájdeniu sv. Kríža. Určite stojí za pozornosť aj kvôli scenérii a výhľadom,
ktoré sa ponúkajú návštevníkovi pri jeho návšteve. Kostol bol postavený na
základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, o čom svedčí
správa o zvone z roku 1588.
Z pôvodného zariadenia sa
zachoval hlavný oltár (z roku 1798). Kazateľnica pochádza z roku 1802 a bočný
oltár Panny Márie bol vybudovaný v roku 1803.
Klasicistický organ z roku
1738 má jeden manuál
a 6 registrov.

Kostol Nájdenia sv. Kríža v Čičmanoch. Zdroj: www.obeccicmany.sk

Kostol Nájdenia sv. Kríža
v Čičmanoch

Čičmany
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Gotický kostol sv. heleny v stránskom
Pochádza zo 14. storočia. V 15. storočí došlo k viacerým úpravám – veriaci
spevnili múry a vstavali gotické okná. Starobylý kostol sa nachádza na
hornom konci obce, po pravej strane cesty smerom na križovatku
s Kuneradom, Konskou a Rajeckými Teplicami. Obklopuje ho cintorín, ktorý
sa využíva až do dnešných čias. Okolo roku 1800 sa klenba prepadla a bola
nahradená drevenou povalou. Ďalšiu stavebnú nevýhodu predstavovala
neustále zavlhnutá sakristia. Oltárny stôl dôsledne vypracovaný z dreva,
umelecky vyrezávaná kazateľnica či pokladnička spolu s mosadznou nádobou
na svätenú vodu – to je len niekoľko príkladov skromného zariadenia
v interiéri kostola sv. Heleny. Murovaná veža s nízkou šindľovou strechou,
podobnou hlavnej streche kostolíka, priliehala ku hlavnému múru.
Obsahovala dva zvony, z nich väčší, odliaty vo Varíne z 18. storočia, vážil
približne 250 kg a bol zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Zásadná zmena
prichádza 15. januára 1858, kedy seizmické otrasy dovtedy nevídaných
rozmerov s epicentrom pri vrchole Minčol v Lúčanskej Malej Fatre drasticky
zničili tento vzácny kostolík. Narušená stabilita, značne poškodený plášť
a strecha znamenali odsúdenie kostola na uzatvorenie (1877) a následné
chátranie. Sochy boli v minulosti prevezené do farského kostola v Konskej.
Zvony sa počas 1. svetovej vojny použili na zbrojársku výrobu. Pozostatok veže
bol v roku 1992 spevnený z dôvodu ochrany a aspoň čiastočnej konzervácie.
V súčasnosti sa spojili nadšenci zo združenia Obnova slovenskej zeme, ktorí
sa snažia zachrániť zrúcaniny tohto historicky vzácneho kostolíka na území
Rajeckej doliny.

Vľavo neogotický kostol
Nanebovzatia Panny
Márie, vpravo Kostol
Božského srdca Ježišovho
v Rajeckých Tepliciach

neogotický kostol nanebovzatia Panny márie
v rajeckých tepliciach

Gotický Kostol
sv. Heleny
Zdroj: www.rajeckadolina.sk

Nachádza sa priamo vedľa hlavnej cesty vedúcej z Rajeckých Teplíc do
Rajca. Veriaci ho pred 100 rokmi postavili na mieste bývalého cintorína aj
pomocou milodarov od obyvateľov okolitých obcí. Bol navrhnutý staviteľom
Nicolettom. V súčasnosti slúži ako kaplnka, nakoľko už kapacitne nestačil.
Hneď vedľa neho bol postavený oveľa väčší Kostol Božského srdca Ježišovho.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie posvätil 15. augusta 1909 vtedajší
nitriansky biskup Viliam Batthyány.
Architektonicky sa jedná o jednoloďovú neogotickú stavbu s dĺžkou
16 metrov a šírkou 6 metrov. Chrám má viacuhlové zakončenie, pričom
interiér uzatvárajú zvrchu lunetové klenby. Loď svätyne ukončuje chodba,
nad ktorou bol postavený chorus. Nad ním sa do výšky tiahne kostolná veža,
kde sú vstavané tri zvony. Prvý, z roku 1909 a s priemerom 50 cm, bol
zasvätený Nanebovzatej Panne Márii. Druhý, zvon hlbšieho tónu s vnútorným
priemerom 66 cm, zasvätili sv. Ladislavovi. Fasádu charakterizujú neogotické
architektonické prvky (lomené oblúky) a dvojfarebné kvádrovanie.
Podobne ako exteriér, aj interiér vykazuje neogotické črty. Majster
Hausner zhotovil drevený vyrezávaný oltár. Pozornosť upúta socha Panny
Márie s malým Ježiškom na ľavej ruke a s berlou v pravej ruke. Po stranách
oltára je umiestnená socha sv. Kataríny Alexandrijskej (patrónky farského
kostola v neďalekej Konskej) a sv. Barbory. Súčasťou interiéru sú aj drevené
reliéfy sv. Petra a sv. Pavla, podobne ako reliéfy sv. Cyrila a sv. Metoda,
pochádzajúce z roku 1933. Po obvode interiéru možno prežiť posledné chvíle
Ježiša Krista pri zastaveniach krížovej cesty. Tú vytvoril rajecko-teplický
rezbár Jozef Pekara – autor známeho Slovenského dreveného betlehema.
Pri vchode do kostola možno vidieť sochu sv. Antona Paduánskeho. Pod
podlahou kostola sa minulosti ukrývala krypta. Socha Sedembolestnej Panny
Márie dopĺňa obraz sv. Maximiliána Kolbeho. Pred kostolíkom stojí pamätník
obetiam padlých v 1. svetovej vojne.
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Oblastná organizácia cestovného ruchu

TURIEC-KREMNICKO
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rímskokatolícky kostol sv. martina, martin

www.turiec.com
Nachádzajú sa tu umelecké diela, ako napr. Pieta od sochára národného
umelca Fraňa Štefunku, či obraz Bohorodičky od národného umelca Martina
Benku. V kostole je tiež hrobka rodiny Révaiovcov. Kostol je postavený
v ranogotickom štýle.

sakrálne Pamiatky a PútniCkÉ miesta
evanjelický kostol sv. martina, martin

www.turiec.com
Sieňový priestor kostola je zaklenutý valenou klenbou s lunetami, má
obiehajúcu protestantskú emporu spočívajúcu na stĺpoch. Fasády kostola sú
členené podstrešným oblúčkovým vlysom a polkruhovo zakončené oknami.

kostol sv. margity, turčianske Jaseno

www.turiec.com
Kostol sv. Margity v Turčianskom Jasene sa svojou architektúrou a maliarskou výzdobou zaraďuje medzi stredoveké vidiecke sakrálne objekty. Za
nesporne najhodnotnejší maliarsky prejav interiéru kostola sa považuje
stredoveká fresková výzdoba. Úplne najstaršou maliarskou vrstvou sú
konsekračné kríže realizované na tenkej vrstve omietky nanesenej iba
v rozmere kríža. Objekt v súčasnosti slúži muzeálnym potrebám ako vysunutá
muzeálna expozícia tam nachádzajúcich sa nástenných stredovekých malieb.
Sprístupnený je po dohode so starostkou obce.
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kalvária kremnica

www.visitkremnica.com/na-kalvariu

kalvária v kláštore pod Znievom
Za obcou, v blízkosti cintorína a na značenej turistickej ceste na vrch
Zniev, sa nachádza kalvária s kostolom sv. Kríža. Areál kalvárie bol založený
už začiatkom 18. storočia a postupne dobudovaný až po 20. storočie.
Dominantou pahorku je štíhla veža kostola sv. Kríža. V strede oltára je socha
Piety, v pozadí Kríž. Po stranách sochy sv. Jána evanjelistu a Panny Márie,
sv. Barbory a sv. Kataríny. V kostole sú rozmiestnené štyri veľké obrazy
Krížovej cesty od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1877. Celý areál kalvárie
s kostolom sv. Kríža býva cieľom hlavnej púte na sviatok Povýšenia Kríža
s procesiou z farského kostola sv. Mikuláša.

www.obecklastor.sk/kalvaria.phtml?id_menu=37036&module_action__84916__id_kat=6067

Objekty Krížovej cesty – 14 kaplniek spolu
s kostolom sv. Kríža zapadajú do krajinného
obrazu historického mesta. Tento architektonicko-krajinársky komplex slúži ako
oddychovo-rekreačná lokalita.
Územie veľké 10 ha sa využíva aj na
rôzne verejné podujatia, ako napr.
každoročne organizovaný Beh do vrchu
Kalvária. Je tu množstvo dendrologických
exemplárov vzácnych starých stromov –
javora horského, javora mliečneho, jaseňa
štíhleho, lipy veľkolistej, lipy malolistej.
Kalvária, aj keď sa nachádza v tesnej
blízkosti mesta, vytvára vhodné prostredie
pre život množstva živočíšnych druhov. Pozoruhodný je výskyt vyšších
stavovcov: okrem jeleňa lesného je to najmä srnec lesný, sviňa divá, líška
dravá, kuna lesná i zajac poľný. Ich prítomnosť lokalitu zatraktívňuje všetkým
návštevníkom, najmä však rodinám s deťmi. Staré solitérne stromy
rozmiestnené po celej ploche sú veľmi vhodnými hniezdnymi stromami
najmä pre dutinové druhy vtákov. Trieda vtákov je zastúpená druhmi z radu
spevavcov, napr. drozd čvikotavý, penica čiernohlavá, sýkorka veľká, sojka
škriekavá, brhlík lesný. Z dravcov sa tu vyskytuje jastrab veľký a sokol myšiar.
Sovy sú zastúpené sovou lesnou a kuvikom plačlivým.
Výstup na Kalváriu je súčasťou náučného chodníka, peknou prechádzkou
chodníkom pomedzi stromy až na vrchol ku kostolu sa dostaneme na
vyhliadkovú vežu. Trasa začína pri šachte Ferdinand, vzdialenej len niekoľko
sto metrov od autobusovej stanice, pokračuje Ulicou rumunskej armády a za
posledným domom začína stúpať do svahu Kalvárie. Serpentínovým
chodníkom popri kaplnkách Krížovej cesty vystúpime na vrchol ku Kostolu
sv. Kríža. Pokračujeme na vyhliadkovú vežu, odkiaľ sa za vydareného počasia
otvoria krásne výhľady na Kremnický Štós, Skalku, Kremnické Bane, Jarabicu
až po Sitno v Štiavnických vrchoch.
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morový stĺp sv. trojice, kremnica

www.visitkremnica.com/morovy-stp

Monumentálny stĺp sv. Trojice je jednou z najvýznamnejších barokových
pamiatok svojho druhu na Slovensku. Bol postavený v r. 1765 – 72 z iniciatívy
mesta na mieste pred farským Kostolom Panny Márie, kde nahradil starší
stĺp z r. 1710. Mestský magistrát poveril riešením náročnej úlohy dvojicu
sochárskych dielní, a to dielňu kremnického mešťana D. I. Stanetiho a rakúskeho sochára z Brucku, M. Vogerleho. Po smrti oboch majstrov dokončili stĺp
A. Mayer, I. Götz a J. Jenitzer. Umelecké hodnoty diela dopĺňa zložitý ideový
plán, zohľadňujúci popri hlavnom poslaní (ochrana pred morovou nákazou
– sv. Rozália, sv. Sebastián, sv. Rochus, sv. Karol Boromejský) aj mestské
špecifiká (patróni baníkov a mesta – sv. Barbora, sv. Katarína, sv. Kliment)
s protireformačným nábojom (sv. Anton Paduánsky, sv. Jozef, sv. František
Xaverský.

kostol sv. kataríny (mestský hrad), kremnica

www.visitkremnica.com/kostoly

Vznik hradného kostola sa datuje pred r. 1400, do 13. alebo 14. storočia.
Z pôvodnej stavby si mal terajší kostol ponechať len obvodové múry.
Najneskôr v 2. polovici 14. storočia bolo postavené polygonálne presbytérium
(svätyňa) s gotickými klenbami a vstupným portálom do sakristie (dnes
zamurovaný). Pre dnešnú podobu interiéru bola dôležitá pomerne spoľahlivo
datovaná prestavba kostola z obdobia okolo r. 1400. Koncepcia interiéru bola
vložením stredového arkádového pásu s dvojicou pilierov transformovaná na
dvojloďovú. Z tohto obdobia sú zachované bohaté tvaroslovné články –
architektonická výzdoba s kučeravými listami a tzv. kolienkovými konzolami,
ako aj motív baldachýnov na bočných stenách medzilodných pilierov.

Neskorogotickú etapu stavebného vývoja z 80. rokov 15. storočia
najpôsobivejšie reprezentuje konštrukčné riešenie zaklenutia staršieho
presbytéria a juhovýchodného oratória. Rebrá klenby vytvárajú zvláštne pätky
a pretínajú sa vo forme lastovičích chvostov. Odborníci ju nazvali „kremnická
pätka". Objímavé pätky boli obľúbeným motívom rakúskych staviteľov.
Na rebrách v kútoch svätyne sú nezvyčajné zvieracie a ľudské figúry,
zobrazujúce Krista, donátorov alebo prorokov a evanjelistov, a ako protiklad
dvojicu diablov.
Renesančné úpravy veže súvisia s jej rekonštrukciou po rozsiahlom požiari
v r. 1560. V interiéri bola k triumfálnemu oblúku v 2. tretine 16. storočia
pristavená renesančná kazateľnica, spočívajúca na stĺpe s korintskou hlavicou
a kamenej konzole, podopretej plastikou poprsia muža v dobovom odeve.
Súčasný celkový vzhľad získal kostol predovšetkým vďaka rozsiahlej
pamiatkovej obnove v r. 1883 – 86. V exteriéri vytvorili nové omietky
s iluzívnym kvádrovaním a na vrchol veže osadili vysokú ihlancovitú strechu
s vežičkami.
Interiér pozmenili postavením novej západnej organovej tribúny,
kamenných zábradlí s kružbami, vretenových schodísk a prerazením nového
trojdielneho okenného otvoru z priestoru pokladnice do presbytéria.
Komplexnosť obnovy sa spájala s interiérovou neogotickou maľovanou
výzdobou klenieb a architektonických článkov, ako aj odstránením staršieho
mobiliáru. Ten bol nahradený neogotickými prvkami zo Stornovej dielne –
farebnými vitrážami okien, drevenými krídlovými oltármi s pozlátenými
a maľovanými architektonickými nadstavcami a tabuľovými maľbami (hlavný
oltár sv. Kataríny Alexandrijskej v presbytériu, bočný oltár P. Márie naľavo,
oltár sv. Kríža v severnej kaplnke, oltár smrti sv. Jozefa napravo, oltár sv.
Anny v južnej kaplnke), baldachýnom a drevenou konštrukciou schodiska
kazateľnice, kamennými sochami na pilieroch – dvojlodia a fasáde južnej
predsiene.
Storno úplne odstránil štvoricu bočných oltárov spolu s ranobarokovým
hlavným oltárom s ústredným obrazom Zasnúbenia sv. Kataríny (vysvätené
1715). Z neho sa zachovala podstatná časť sochárskej výzdoby (z pôvodných
13 sôch sa zachovalo 11). Interiér obohatili dva cenné prírastky zo zbúraného
Kostola Panny Márie – neskorogotická socha Madony stojacej na kosáku
mesiaca z konca 15. storočia a renesančná krstiteľnica kalichovitého tvaru
z r. 1561, patriaca k náhrobku kremnického medailéra Krištofa Füssla.
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K pôvodným súčastiam kostola patrí aj súbor kamenných epitafov
a náhrobných dosiek. Trojica neskorogotických sôch – svätá Helena, neznáma
svätica (alebo Panna Mária) a svätá Alžbeta, umiestnených pod západnou
tribúnou, pochádza pravdepodobne zo špitálskeho Kostola sv. Alžbety.
Dvojica neskorogotických sôch svätíc sv. Katarína a sv. Barbora z konca
15. storočia neznámeho pôvodu je osadená na južnej strane dvojlodia.
Samostatná kamenná socha Panny Márie (Immaculata) z 2. polovice 18.
storočia v severozápadnom rohu dvojlodia pravdepodobne pochádza z dielne,
pracujúcej na morovom stĺpe.
Replika sochy stojí na nádvorí hradu. V r. 1992 sa súčasťou mobiliáru stal
nový organ Rieger-Kloss od firmy Varhany Krnov (3500 píšťal, 3 manuály,
47 registrov), ktorý vďaka svojej dispozícii umožňuje realizovať interpretácie
najnáročnejších diel organovej literatúry. Architektúra hradu a chrámu,
koncertný organ a vnútorná akustika kostola tvoria jedinečnú kombináciu,
aká sa nikde inde na Slovensku nevyskytuje.
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Geograﬁcký stred európy

www.visitkremnica.com/geograﬁcky-stred-europy
Osamelo na kopci v katastrálnom území obce Kremnické Bane stojí kostol
sv. Jána Krstiteľa, ktorý dominuje svojou zvláštnou osamelosťou a bol už
v dávnej minulosti symbolom spolupatričnosti a stretávania sa ľudí zo šiestich
okolitých obcí. Z pokolenia na pokolenie sa traduje, že kostol je postavený na
geografickom strede Európy, čo je zachytené i v knižnom podaní...
Kostol sa dodnes zachoval ako trojloďová halová stavba s axiálnou vežou.
História jeho vzniku je spojená s baníckou činnosťou v tejto lokalite. Banícke
obce Kremnické Bane, Kunešov, Horný a Dolný Turček a Krahule mali v čase
vzniku malý počet obyvateľov a nemali možnosť postaviť si v každej obci
kostol. Z toho dôvodu, pravdepodobne i s podporou mesta Kremnica, si tieto
obce postavili spoločný kostol umiestnený tak, že z každej obce bola k nemu
približne rovnaká vzdialenosť.

Pôvodne drevený kostolík, neskôr románska kaplnka, už kapacitne
nepostačovala a preto bola prestavaná v gotickom slohu na kostol. Tento slúžil
po celé stáročia ako farský kostol, postupným rastom počtu obyvateľov
v obciach si tieto začali stavať vlastné kostoly.
Pri kostole je vybudovaný Kláštor rehole Bratov kapucínov okrem iného
i s poslaním dohľadu a ochrany kostola a jeho využitia na cirkevné účely.
V súčasnosti je kostol sv. Jána Krstiteľa v správe tohto rádu.
V areáli sa nachádza pamätník symbolu stredu Európy s osadenými
tabuľkami do kameňa pamätníka, pripomínajúcimi historické medzníky
vzniku Slovenskej republiky zaznamenávajúce prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR v NR SR dňa 17. júla 1992, prijatie Ústavy SR dňa 1. septembra
1992 a Vyhlásenie Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993.
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CirkeVná Cesta
rímskokatolícky kostol
sv. michala v turčianskom michale

Ranogotický kostol postavený pred rokom
1264 je zasvätený svätému Michalovi
archanjelovi. V interiéri sa nachádza
neskororenesančno-barokový hlavný
oltár z roku 1669 a neskororenesančná
krstiteľnica z roku 1520. Zachovaná je
gotická klenba, okná a vstupný portál.
Kostol je obohnaný vysokým kamenným múrom pri ktorom samostatne
stojí zvonica z 19. storočia. Chrám plnil
funkciu cirkevného centra viacerých
stredovekých dedín a v čase svojho
vzniku to bol najjužnejší položený
turčiansky kostol.
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mošovce – evanjelický kostol

Neoklasicistický evanjelický kostol
postavený v rokoch 1864 – 1871.
Národná kultúrna pamiatka vyhlásená
v roku 1963. Stavba upúta jednoduchým
klasicistickým výrazom a portálom
v podveží. Veža je ukončená vysokou
strechou. Vo veži sú umiestnené tri
zvony rôznych veľkostí. Ide o obdĺžnikovú stavbu obnovenú v roku 1927.
Priestor kostola z troch strán lemuje
chór ležiaci na stĺpoch. V rokoch 1973 –
1975 bola vykonaná generálna oprava
kostola, kde sa vymenili lavice, okná,
chóry ale i oltár a kazateľnica.

háj – evanjelický kostol

Kostol evanjelického augsburského
vyznania bol postavený v rokoch 1819 –
1821 v barokovo-klasicistickom slohu
tolerančných chrámov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963.
Vnútorná sieň je krytá dreveným trámovým stropom, na stene sa nachádza
drevená protestantská empora. Oltár je
z roku 1820. Kazateľnica je empírová,
krstiteľnica klasicistická, drevená z roku
1820. Prvé zvony na kostolnej veži
pochádzajú zo začiatku 14. storočia.

ivančiná – evanjelický kostol

Evanjelický kostol bol postavený
v rokoch 1920 – 1930. Stavba je
inšpirovaná klasicistickými kostolmi
jozefínskej doby. Z pôvodného chrámu
sa podarilo zachovať krásny barokový
oltár a funkčný klasicistický organ
z roku 1859 od organara S. Wágnera zo
Slovenského Pravna. Je postavený na
mieste staršieho artikulárneho kostola.
Vnútorné zariadenie pochádza z pôvodného kostola. Na priľahlom cintoríne sa
nachádza súkromná kaplnka rodiny
Prónaiovcov a zaujímavý náhrobník
(plastika kľačiaceho anjela z 19. storočia)
evidovaný
ako
kultúrna
pamiatka.

rímskokatolícky kostol svätej
anny v dolnej Štubni

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená
v roku 1963. Filiálny rímskokatolícky
renesančný Kostol svätej Anny bol
postavený v roku 1596. Upravovaný bol
v druhej polovici 17. storočia, v rokoch
1933 a 1945. Má obdĺžnikový pôdorys
s polkruhovým záverom, je jednoloďový, jednovežový. Vnútorné zariadenie
pochádza zo 17. a 18. storočia.

rímskokatolícka farská kaplna
sv. Jána nepomuckého
v turčianskych tepliciach

Tretia najstaršia cirkevná kultúrna
pamiatka v meste Turčianske Teplice
z roku 1766. Nad vchodom do nej je
empora so segmentovým oblúkom.
Uprostred klemby sa zachovala pôvodná maľba, ktorú historici umenia
dávajú do súvislosti s maliarom fresiek
kaplnky v Priekope. Rokoková nástenná
maľba s iluzívnou architektúrou z druhej polovice 18. storočia predstavuje
pannu Máriu s Ježiškom v oblakoch.
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mapa sakrálnych pamiatok
a pútnických miest v Žilinskom kraji

ORAVA

KYSUCE
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Pútnické miesto Živčákova
Čierne
Kostol a Kalvária, Oščadnica
Trojmedzie
Kaplnka sv. Anny, Vysoká nad Kysucou
71
Drevená kaplnka, Staškov – Jelitov
Skalité
Čierne – Trojmedzie
Čadca
75
Staškov
72
Farský kostol sv. Bartolomeja v Čadci
Oščadnica
70 Raková
Živčákova
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
68
67
v Turzovke
74
Krásno
Turzovka
Kostol Narodenia
Zborov
nad Bystricou
73 Zákopčie n. Kysucou
Panny Márie v Rakovej
22
Vysoká
21
76
Kostol sv. Jána Krstiteľa
nad Kysucou
v Skalitom
69
Kysucké
Kostol sv. Jána
Stará Bystrica
Radôstka Riečnica
Nové Mesto
Krstiteľa v Zákopčí
19
79
43
Kostol Nepoškvrneného
77, 78
počatia Panny Márie,
Terchová
Kysucké Nové Mesto
Teplička n. Váhom
Bytča
Kostol sv. Jakuba, Kysucké
20, 24, 25, 26
27
Nové Mesto
28 – 42
Vrátna
Kostol Narodenia Panny Márie,
ŽILINA - Závodie
23
Trnové
Nová Bystrica – Riečnica
17
18

ŽILINA

Lietava

MALÁ FATRA
17. Kostol sv. Štefana – Kráľa
v Žiline-Závodí
18. Kostol sv. Juraja v Trnovom
19. Kostol sv. Michala Archanjela,
Čičmany
Stará Bystrica
83
20. Kostol sv. Cyrila a Metoda,
Terchová
21. Kostol sv. Ondreja, Krásno na Kysucou
22. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie,
Zborov nad Bystricou
23. Prechádzka k symbolickému cintorínu
vo Vrátnej
24. Terchovský Betlehem
25. Krížová cesta v Terchovej
26. Expozícia drevených sôch, Terchová
27. Kostol sv. Martina, Kaplnka Žoﬁe Bosniakovej,
Teplička n. Váhom
28. Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola;
Kláštor Kapucínov, Žilina
29. Katedrála Najsvätejšej Trojice, Žilina
30. Burianova veža, Žilina
31. Kostol sv. Barbory, Žilina
32. Neologická synagóga, Žilina
33. Katolícky dom, Žilina
34. Evanjelický kostol, Žilina
35. Neologická synagóga, Žilina
36. Ortodoxná synagóga, Žilina
37. Múzeum židovskej kultúry, Žilina
38. Obradná sieň, Žilina
39. Pamätník holokaustu, Žilina
40. Židovský cintorín, Žilina
41. Vojenský cintorín, Žilina
42. Pamätník „Cesta bez návratu“, Žilina
43. Kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika,
Radôstka
44. Kostol Povýšenia sv. Kríža, Lietava

Stránske
44
84
Rajecké Teplice
Rajec

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Drevený artikulárny evanjelický kostol, Leštiny
Gotický drevený rímsko-katolícky Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín
Kostolík sv. Anny, Oravice
Drevený kostol sv. Alžbety, Zuberec
Rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Dolný Kubín
Drevený artikulárny evanjelický kostolík, Istebné
Kostol Povýšenia sv. Kríža, Slanický ostrov umenia, Oravská priehrada
Židovský cintorín, Námestovo
Židovský cintorín, Dolný Kubín
Historický cintorín, Dolný Kubín
55. Kostol Najsvätejšej Trojice,
Bobrov
Vyšný Kubín
62
Klin
56. Rímsko-katolícky kostol
61
sv. Martina, Trstená
Krušetnica
57. Františkánsky kláštor
Námestovo Slanický ostrov
60
52
51
a Kostol sv. Juraja, Trstená
58. Rímsko-katolícky kostol
Zákamenné
sv. Michala archanjela, Veličná
64
Tvrdošín
Trstená
59. Zvonica s kaplnkou
46, 66
56, 57, 63
v Hámričkách, Zábiedovo
60. Barokový kostol, Krušetnica
Zábiedovo
Krivá
61. Pútnické miesto, Klin
59
65
Oravice
62. Bobrov (Panna Mária Nanebovzatá)
47
Zuberec
63. Trstená (Panna Mária)
Istebné Dolný Kubín
48
50
64. Kalvária, Zákamenné
49, 53, 54
65. Kostol sv. Jozefa, Krivá
Leštiny
66. Kaplnka Skalka, Tvrdošín
Veličná

58

Vyšný Kubín

45

55

85

Liptovská
Martinček Mara

80

13

Martin

86, 87

Rajecká Lesná
81, 82

Turčianske Jaseno

Vlkolínec
11

88

Liptovský
Mikuláš Smrečany
1, 2, 3, 4

Ružomberok

15

Liptovský Ján

6, 7, 8, 9, 10

Ludrová

Kláštor pod Znievom

16

14

Svätý Kríž

12

5

89

Turčiansky Michal

Ivančiná

94

96

Mošovce

Turčianske Teplice

97

99

Háj
95

LIPTOV

Dolná Štubňa
98

TURIEC-KREMNICKO
Kremnické bane
93

Kremnica
90, 91, 92

RAJECKÁ DOLINA
80. Kostol sv. Ladislava v Rajci
81. Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej,
Mariánske pútnické miesto
82. Krížová cesta (Kalvária) s Lurdskou kaplnkou
v Rajeckej Lesnej (Friwalde)
83. Barokový kostol Nájdenia sv. Kríža v Čičmanoch
84. Gotický kostol sv. Heleny v Stránskom
85. Neogotický kostol Nanebovzatia Panny Márie
v Rajeckých Tepliciach

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Rímskokatolícky kostol sv. Martina, Martin
Evanjelický kostol sv. Martina, Martin
Kostol Sv. Margity, Turčianske Jaseno
Kalvária v Kláštore pod Znievom
Kalvária Kremnica
Morový stĺp sv. Trojice, Kremnica
Kostol sv. Kataríny (Mestský hrad), Kremnica
Geograﬁcký Stred Európy, Kremnické Bane
Rímskokatolícky kostol sv. Michala
v Turčianskom Michale
Háj – evanjelický kostol
Ivančiná – evanjelický kostol
Mošovce – evanjelický kostol
Rímskokatolícky kostol svätej Anny
v Dolnej Štubni
Rímskokatolícka farská Kaplna sv. Jána
Nepomuckého v Turčianskych Tepliciach

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš
Evanjelický kostol, Liptovský Mikuláš
Synagóga, Liptovský Mikuláš
Kostol sv. Petra z Alkantary,
Liptovský Mikuláš – Okoličné
Drevený artikulárny evanjelický kostol,
Svätý Kríž
Kostol sv. Ondreja, Ružomberok
Kostol Povýšenia svätého Kríža, Ružomberok
Kalvária, Ružomberok
Evanjelický kostol, Ružomberok
Synagóga, Ružomberok
Kostol Navštívenia Panny Márie, Vlkolínec
Gotický kostol Všetkých svätých,
Ludrová – Kút
Gotický kostol sv. Martina, Martinček
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa,
Liptovský Ján
Kostol Obetovania Pána, Smrečany
Veža kostola Panny Márie, Liptovská Mara
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