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Katedrála sv. Emeráma, najstarší diecézny chrám Slovenska
Nitriansky biskupský chrám stojí
na hradnom návrší. Je zasvätený
sv. Emerámovi, biskupovi ktorý žil
v 7. st. a zomrel mučeníckou smrťou.
Je integrálnou súčasťou Nitrianskeho
hradu a v r. 1961 bol vyhlásený
za jednu z prvých národných
kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Chrám pozostáva z troch samostatných
chrámových priestorov rozličného veku.
Najstaršou časťou je románsky kostol
sv. Emeráma postavený na prelome
11. a 12. st. Kostol tvorí románska
apsida v tvare podkovy, ktorú
od štvorcovej lode oddeľuje víťazný
oblúk. Jej steny členia výklenky
so sedadlami. Nachádza sa tu balkónová
Už v 11. st. sa biskupský chrám v Nitre uvádzal ako bazilika.
kazateľnica a vitráže okien, ktoré
V r. 1998 jeho starodávny titul obnovil pápež sv. Ján Pavol II.
navrhol národný umelec Ľudovít Fulla
pri rekonštrukcii v r. 1930 - 1933. Vtedy postavili do priestoru tohto kostola oltár zo zlatého
ónyxu, v ktorom sú uložené relikvie sv. Emeráma, sv. Cecílie, sv. Krescenta a sv. Terézie
z Lisieux (sviatok má 1.októbra). Relikviár sv. Cyrila je darom pápeža sv. Pavla VI. (r.1969).
Horný kostol stojí na vrchole skalnej vyvýšeniny a je dominujúcim prvkom celej katedrály.
Bol postavený na mieste stiesnenom románskou stavbou a prudkým skalnatým zrázom nad riekou
Nitrou. Jeho stavbu začal biskup Meško po vypálení hradu Matúšom Čákom (r.1317). Stavba
prebiehala v r.1333 - 1355 a vnútorná úprava sa niesla v duchu vrcholnej gotiky. Pre nedostatok
miesta kostol mohol byť iba jednoloďový. Pri jeho výstavbe bola zbúraná severná stena
románskeho kostola. Až do začiatku 18.st. si kostol zachoval gotický vzhľad. Dolný kostol dal
postaviť biskup Ján Telegdy v r.1622 -1642 a je najmladšou časťou katedrálneho triptychu.
Pri jeho stavbe bol prestavaný horný kostol a postavená veža. Loď s podlhovastým pôdorysom
bola pristavaná k južnému múru horného kostola v jeho dĺžke a v šírke románskeho kostola
v barokovom slohu. Tak vznikol výškovo odstupňovaný katedrálny komplex. V r. 1710-1720,
po tom, ako ho zničili vojská Františka Rákociho, realizoval biskup Ladislav Adam Erdödy
generálnu rekonštrukciu celého chrámu. V tomto období získala katedrála umeleckú výzdobu,
ktorá ju radí k najkrajším príkladom barokovej výzdoby na Slovensku. Prestavba v štýle
vrcholného baroka sa pripisuje rakúskemu architektovi talianskeho pôvodu Domenicovi
Martinellimu. Najvzácnejšou umeleckou pamiatkou horného kostola je barokový oltár
Najsvätejšieho Spasiteľa. Sochy predstavujú: sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, patrónov
Nitrianskej diecézy, sv. Augustína, sv. Ambróza, Pannu Máriu a sv. Jozefa. Menšie sochy nad
oltárom znázorňujú uhorských kráľov: sv. Ladislava a sv. Štefana. V strede je umiestnená socha
Krista – Spasiteľa, nad ním Svätý Duch v podobe holubice a navrchu plastika Boha – Otca.
Vo svätyni sa nachádzajú aj kanonické stally z 18. st. Cenným umeleckým dielom sú nástenné
maľby horného kostola. Na klenbe presbytéria je freska Nanebovzatia Panny Márie (r.1720), ktorú
zhotovil rakúsky umelec Gottfried Anton Galliarti. Jeho olejomaľby zdobia aj steny presbytéria.

info o pútnických miestach a asociácii nájdete na: www.putnickemiesta.sk

časť bohatého barokového interiéru baziliky s oltárom v hornom kostole

Freska v kupole lode znázorňuje oslávenie sv. Emeráma. Pripisuje sa viedenskému umelcovi
Jánovi Štefanovi Bopovskému-Bujakovi. Tomuto maliarovi sa pripisujú aj fresky na klenbe
smerom k chóru, ktoré zobrazujú výjavy zo života sv. Andreja Svorada a Benedikta (Beňadika).
Loď na západe je ukončená dvojposchodovým organovým chórom. Na jeho prvom poschodí
je biskupská kaplnka, na druhom organ, ktorý pochádza z dvadsiatych rokov 17.st.
Cenným dielom je bronzová krstiteľnica, ktorú v r.1643 zhotovil banskobystrický kovolejár
Martin Weigel. Najcennejšou pamiatkou dolného kostola je barokový hlavný oltár Snímanie
z kríža. Tvoria ho dve reliéfne plastiky od rakúskeho majstra Johanna Perneggera a predela
s motívom kladenia do hrobu, ktorú z Talianska priniesol biskup Juraj Selepčéni-Pohronec.
Pripisuje sa škole chýrneho talianskeho renesančného sochára Donatella. Sochy po bokoch oltára
predstavujú sv. Annu a sv. Joachima. Počas obnovy interiéru katedrály (r. 2012) objavili
za oltárom Snímania z kríža vzácnu gotickú fresku predstavujúcu Smrť a Korunovanie Panny
Márie (14.st.). Z dôvodu jej trvalej prezentácie verejnosti, bol vzácny oltár Snímania z Kríža
premiestnený na náprotivnú stenu Dolného kostola. Obrazy dolného kostola vyjadrujú deje
z krížovej cesty a nástropné fresky znázorňujú rôzne výjavy zo života Krista. Pôvodné maľby
pochádzajú od G. A. Galliartiho a jeho školy a od nitrianskeho maliara Edmunda Massányiho.
Oltáre dolného kostola pochádzajú z r.1720. V bazilike sa nachádzajú aj hroby výnimočných
osobností. Okolo r. 1030 tu boli pochované telá pustovníkov sv.Andreja-Svorada a sv.Beňadika,
ktorí patrili do benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita. Po ich kanonizácii (r.1083) sa stali patrónmi
Nitrianskeho biskupstva a spolupatrónmi baziliky a kapituly. Tiež je tu pochovaný aj prvý
slovenský kardinál - Ján Chryzostom Korec. Vchod do Dolného kostola je aj vchodom
do katedrály. V r.1642 bola k južnému múru pristavaná kostolná veža, vedľa ktorej sa nachádza
dvojpodlažná katedrálna sakristia s množstvom umelecky hodnotných liturgických predmetov.
V r. 2007-2014 interiér katedrály prešiel komplexnou rekonštrukciou. Počas nej bolo v hornej lodi
chrámu upravené presbytérium. Dňa 22. septembra 2009 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák
posvätil nový pevný kamenný oltár, v ktorom sú, v hodnotnom striebornom relikviári (r.1674),
uložené relikvie sv. Andreja-Svorada a sv.Beňadika. Spolu s obetným stolom, ktorý zodpovedá
charakteristike historického prostredia, pribudla v presbytériu aj nová ambona a oltárny kríž.
zdroje: www.biskupstvo-nitra.sk, www.nitra.eu, www.sk.wikipedia.org,www.visitandexplore.eu
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Nitrianska diecéza bola založená pápežom Jánom VIII. v r. 880 bulou
Industriae tuae a územne bola reorganizovaná 14.2.2008 dekrétom Kongregácie pre biskupov
(N. 621/2008). Jej hlavnými patrónmi sú benediktínski pustovníci sv. Andrej-Svorad
a sv. Beňadik. Pápež sv. Ján Pavol II., pri svojej návšteve Nitry
30. júna 1995, povedal: „Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som
mohol prísť do staroslávnej Nitry, ktorá je Betlehemom kresťanstva
na Slovensku. Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál
prvý kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od r. 828
pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe
zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túžil
navštíviť Nitru. Ešte za života sv. Metoda tu bola zriadená diecéza.
Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom je jedným
z najstarších biskupských sídiel medzi slovanskými národmi.“
Skutočne v kultúrnom i kresťanskom živote na Slovensku mala Nitra
prvoradé miesto, a to ešte pred vznikom Veľkej Moravy. Počiatky jej osídlenia siahajú
až do obdobia pred 30 tisíc rokmi. Slovanská história Nitry začína v 5. st., keď na jej územie prišli
Slovania a stala sa dôležitým miestom ich prvého štátneho útvaru – Samovej ríše (7. st.).
V 8. st., v čase spravovania kniežatstva kniežaťom Pribinom, bola významným politickým,
vojenským i hospodárskym centrom. Pribina dal postaviť v Nitre kostol, ktorý okolo r. 830
posvätil salzburský arcibiskup Adalrám. Pribinov kostol je prvým historicky doloženým dokladom
kresťanstva u Slovanov, a tak Nitre právom patrí označenie: Slovenský Betlehem. V čase vlády
kniežaťa Rastislava (v Pravoslávnej Cirkvi je uctievaný ako svätec), ktorý prevzal vládu nad
spojenými kniežatstvami nitrianskym a moravským, prichádza (v r. 863) na jeho pozvanie
byzantská misia solúnskych bratov sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Nitra bola v tom čase
jedným z dôležitých stredísk náboženského a politického života Rastislavovej ríše. V čase vlády
Svätopluka bola Nitra na vrchole svojej slávy. V bule pápeža Jána VIII. z r.880 Industriae tuae sa
oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa sanctae ecclesiae nitrensis – svätej cirkvi
nitrianskej, ktorá bola pod správou arcibiskupa-metropolitu Metoda. Nitra sa takto stala prvým
dokumentovaným biskupstvom v strednej a východnej Európe, z tohto obdobia. Bola to prvá
diecéza medzi slovanskými národmi. Nemožno ani vylúčiť, že bola zároveň sídlom sv. Metoda metropolitu. Je možné, že už aj pred týmto rokom bola Nitra sídlom biskupa alebo archipresbytera,
ktorý mohol riadiť z poverenia salzburského arcibiskupa cirkevné spoločenstvo na nižšej úrovni.
Čo sa týka spravovaného územia, možno na základe archeologických výskumov predpokladať,
že nitrianskemu kniežatstvu a neskoršie aj biskupstvu v Nitre, patrilo dnešné juhozápadné
Slovensko, územie Spiša, Novohradu a Gemera a pravdepodobne aj územie Zadunajska (Vyšehrad
v Maďarsku a Ostrihom). Prvý nitriansky biskup Viching, v čase vyostrenia vzťahov medzi
Východofranským kráľovstvom a Moravskou ríšou (asi na prelome r. 890-891), opustil svoje
biskupstvo a vstúpil do služieb východofranského kráľa (od r. 896 cisára) Arnulfa. Druhý
nitriansky biskup mizne v spoločnom hrobe Moravskej ríše. Po ňom celé dve storočia sú osudy
nitrianskeho biskupstva obklopené tajomstvom. Nástupca Svätopluka, Mojmír II., sa usiloval
o obnovu cirkevnej organizácie vo svojej ríši. Na jeho žiadosť pápež Ján IX. poslal v r. 899
na Moravu troch legátov: arcibiskupa Jána, biskupov Benedikta a Daniela, ktorí tam vysvätili
arcibiskupa a troch sufragánov; žiaľ, mená ani miesta biskupstiev nie sú známe. Nemožno však
pochybovať, žeby Nitra medzi nimi nebola. Pravdepodobne sa arcibiskupom stal sv. Gorazd,
pútnický
chrám
blízky spolupracovník sv. Metoda, ktorého on na smrteľnej posteli označilKatedrála,
za svojho
nástupcu.
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Dejinné začiatky Nitrianskeho biskupstva sú spojené aj s existenciou Kapituly kanonikov
sv. Emeráma. Po r. 1000 začínala nadobúdať novú podobu cirkevná organizácia Uhorského
kráľovstva. Sv. Štefan, apoštolský kráľ, založil viacero biskupstiev, ale pravdepodobne neobnovil
biskupstvo v Nitre, pretože novozriadené biskupstvo v Ostrihome sa takmer zhodovalo s územím
nitrianskeho biskupstva z r. 880, takže mohlo ísť o preloženie sídla biskupa (translatio sedis).
Obnovenie nitrianskeho biskupstva, ku ktorému došlo s najväčšou pravdepodobnosťou za kráľa
Kolomana I. (r.1095-1116), vychádzalo aj z vnútropolitických pomerov Uhorskej ríše. Nitra ani
za vlády Arpádovcov nestratila svoje významné politické, hospodárske, ale aj kultúrne postavenie.
Od r. 1048 sa stala údelným kniežatstvom, jedným zo sídel tretiny kráľovstva, ktorého jednotlivé
kniežatá boli priamymi kandidátmi uhorského trónu. V Dekretáliách kráľa Kolomana
(asi z r. 1110) sa spomína v Nitre prepoštstvo. V neskoršom zázname, ktorý určoval hranice
pannonhalmského opátstva sa spomína nitriansky biskup Gerváz. (asi z r.1105-1116).
Historici sa domnievajú, že išlo o prechod z prepoštstva na biskupstvo pravdepodobne
bez väčšieho osobitného majetkového zabezpečenia. Tento stav (kapitula bez prepošta) pretrval
až do čias Márie Terézie (r.1779), ktorá majetkovo zabezpečila službu prepošta ako veľprepošta.
V počiatkoch obnovenia biskupstva došlo pravdepodobne aj k zriadeniu archidiakonátov
v nitrianskej diecéze (katedrálny, trenčiansky, hradňanský). Počet farností v čase obnovenia
biskupstva nebol veľký. Do diecézy v tomto čase patrila okrem trenčianskej župy aj menšia časť
nitrianskej župy a možno malá časť Moravy. Medzi nitrianskych biskupov patrili napr.: Jakub I.
ktorý v r.
1224 založil opátstvo
sv. Beňadika na Skalke pri Trenčíne,
Meško, ktorý začal so stavbou gotického
kostola, humanista Zachariáš Mošovský,
neskorší ostrihomský prímas Juraj
Selepčéni, Tomáš Pállfy, Ladislav Adam
Erdödi – obnoviteľ katedrály a zakladateľ
kňazského seminára, Ján Gustíni, ktorý dal
postaviť budovu seminára, vrúcny
mariánsky ctiteľ Jozef Kluch, historik
Jozef Vurum, Imrich Palucký, vzdelanec
Augustín Roškováni a ďaľší. V r. 1921
boli v Nitre vysvätení prví traja slovenskí
biskupi Kmeťko, Vojtaššák a Blaha,
neskôr, v r. 1973, aj biskupi Pásztor,
Heslo Mons. Viliama Judáka je:
Feranec a Gábriš. V novodobých dejinách
„Jesus mitis et humilis“ (Ježiš tichý a pokorný)
diecézy si mnohí spomínajú
na
J.Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý viedol diecézu v r. 1990-2005. Po jeho odchode,
z dôvodu veku, sa stal nitrianskym biskupom Mons. Viliam Judák, ktorý dovtedy pôsobil ako
dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Deväť rokov bol popredsedom KBS a v súčasnosti vedie v rámci KBS Komisiu pre
klérus a Radu pre históriu KBS. Ako historik sa zaoberá obdobím kresťanského staroveku
a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti
cirkevných dejín a duchovnej literatúry. Pod jeho
vedením je Nitrianska diecéza aktívne sa rozvíjajúce
náboženské územie, s aktuálnou rozlohou 5 932 km².
Tvorí ju 17 dekanátov. Mons. Viliam Judák flexibilne
reaguje na potreby súčasnej doby, prepája historickospoločensko-kultúrne dianie s náboženským životom,
a preto v areáli Nitrinskeho hradu nájdete aj
reštauráciu či letný amfiteáter. Nitrianske biskupstvo
realizovalo a v spolupráci s rôznymi partnermi stále
aj uskutočňuje nákladné reštauračné projekty obnovy
cirkevných budov nielen v sídelnom meste diecézy.
Rozvíja sa hlavné pútnické miesto diecézy – Skalka
v septembri 2020, vzhľadom k pandemickej situácii, pri Trenčíne, kde minulý rok postavili a otvorili
Mons. Viliam Judák vysluhoval sviatosť birmovania pútnický dom. Duchovným centrom sa stáva aj
v hradnej priekope Nitrianskeho hradu
Bazilika sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.

Od vzniku diecézy je sídlom nitrianskeho biskupa Nitriansky hrad, ktorý sa zaraďuje medzi
najvýraznejšie dominanty Nitry. Bol postavený na mieste starého slovanského hradiska
na vápencovom vrchu, ktorý z troch strán obteká meander rieky Nitra. Zaraďuje sa medzi národné
kultúrne pamiatky a spolu s Horným mestom na južnom svahu hradného kopca bol vyhlásený
za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nitriansky hrad je najväčším stredovekým hradom
na Slovensku, v čase svojho najväčšieho rozmachu mal rozmer 8,5 hektára. Hradný vrch bol
svedkom najstarších slovenských dejín, keď sa tu koncom 8. st. začalo formovať Nitrianske
kniežatstvo, ktoré sa stalo súčasťou Veľkej Moravy. Potvrdené písomné správy o hradisku
pochádzajú z r. 871 a záznamy v Maurovej kronike z polovice 11. st. už spomínajú Baziliku
sv. Emeráma, ktorá dodnes tvorí súčasť hradného komplexu. Hrad slúžil pre potreby svetskej
i cirkevnej moci a v čase vojenského ohrozenia tu nachádzali útočisko aj obyvatelia širokého
okolia. Počas svojej histórie čelil viacerým nepriateľským nájazdom. Dobýjali ho Tatári, vojská
Matúša Čáka Trenčianskeho, zničiť sa ho pokúšali za stavovských povstaní, ale aj tureckých
nájazdov. Preto bol opevnený hradbami a s podhradím ho spájal kamenný most. Nitriansky hrad
sa skladá zo štyroch samostatných častí: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov
a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou do vnútorných priestranstiev hradu. Súčasťou
hradného areálu je aj Diecézne múzeum, ktoré bolo otvorené v r. 2007. Nachádzajú sa v ňom
rôzne predmety dokumentujúce históriu a počiatky kresťanstva na našom území, napríklad pixidy
z Čiernych Kľačian, Zoborské listiny z r. 1111 a 1113 a mnoho ďalších. Jeho súčasťou je aj
klenotnica, v ktorej je inštalovaný chrámový poklad Nitrianskej katedrály a Biskupského úradu
v Nitre. Je tu aj stála expozícia predmetov liturgického inštrumentária katedrály. Do areálu hradu
sa vchádza cez vstupnú bránu s lomeným pôdorysom. Vnútorná renesančná brána biskupa
Mošóciho vznikla v 16. st. Vonkajšia brána biskupa Pálffyho z r.1673 mala v minulosti dôležitú
úlohu pri obrane hradu s veľkou delostreleckou podporou. V hradnom areáli sa nachádza
Katedrála sv. Emeráma, ktorá bola vytvorená spojením troch stavieb rozličného stavebného slohu.
Je to románsky Kostol sv. Emeráma (11. st.), Horný kostol (14. st., pôvodne gotický) a Dolný
kostol (17. st.). Katedrálna veža bola sprístupnená v r. 2015 a nachádza sa v nej výstava
liturgických rúch. Z veže je nádherný výhľad na mesto i okolie. Neskorobarokový Biskupský
palác – dnes sídlo nitrianskeho biskupa - bol k hradnej katedrále pristavaný od západnej strany.
Je zložený z troch podlaží a nádvoria. Predpokladá sa, že na mieste terajšieho biskupského paláca
vznikla už v 12. st. kamenná stavba románskeho biskupského paláca. Primeranú rezidenciu
tu zrejme museli mať i nitrianski župani. V období renesancie mal palác trojkrídlový pôdorys.
Jeho súčasný vzhľad vznikol v r. 1732 – 1739. Pred vchodom na nádvorie Biskupského paláca sa
dnes nachádza hradné nádvorie s parkom a terasou. Na hrade sú vybudované aj viaceré krypty.
Biskupskú kryptu (z 18.st.) pod svätyňou dal zhotoviť nitriansky biskup Ladislav Adam Erdödy.
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Dnes je vchod do nej zvonka, v stene Horného kostola od Vazulovej veže. Vpravo na východnom
nádvorí hradného návršia pri hradnej studni sa nachádza kanonická krypta. Vznikla
z delostreleckých kazemát severného bastiónu, vchod do nej bol zakrytý kamennou platňou.
Používa sa od r.1863 na pochovávanie kanonikov. Medzi ďalšie súčasti hradu sa radí aj Vazulova
veža a studňa, kazematy a gotická priekopa. Z pôvodnej hradnej gotickej priekopy
sa, po rekonštrukcii v r. 2011, stal amfiteáter, ktorý slúži na kultúrne podujatia, filmy, koncerty
a výstavy. Archeologická expozícia Kazematy sa nachádza v múre opevnenia. V expozícii je
možné vidieť pozostatky pravekého a včasno-stredovekého života na hradnom kopci ako aj časti
opevnenia z rôznych období. Dlhodobým cieľom Nitrianskeho biskupstva je vybudovať
profesionálnu vedeckú inštitúciu, ktorá bude všestranne skúmať, chrániť, konzervovať, evidovať
aj dôstojne vystavovať cirkevno-umelecké pamiatky, ktoré pochádzajú z doby našich predkov.
Diecéza chce takto rozvíjať a upevňovať historické aj kresťanské povedomie veriacich,
sprístupňovať dejiny nitrianskeho biskupstva aj smerom k širokej verejnosti, napomáhať
vystavenými exponátmi k hlbšiemu chápaniu
zmyslu života, a to všetko uskutočňovať
v ekumenickom rozmere a v otvorenom
dialógu v duchu súčasnej evanjelizácie.
Pod Nitrianskym hradom, na Samovej ulici,
v Kňazskom seminári sv. Gorazda je
umiestnená Diecézna knižnica, ktorá chráni
jednu z najvzácnejších zbierok starých kníh na
Slovensku. Jej počiatky siahajú až do 12. st.,
kedy pri katedrálnom chráme existovala
zbierka rukopisných kódexov. V súčasnosti
obsahuje približne 66.000 zväzkov. Nachádza
sa tu teologická literatúra, ale aj vzácne diela
z histórie, filozofie, bibliografie, literatúry,
pedagogiky, geografie, prírodných vied,
Svoradov prameň nad Zoborským kláštorom
práva, či jazykovedy. Najvzácnejšou časťou
fondu sú prvotlače, tzv. inkunábuly, teda knihy vytlačené do r. 1500. Starobylá Nitra ponúka
pútnikom okrem hradiska aj nádhernú pútnickú kalváriu, či zaujímavé okolie Zobora, kde sa
nachádzajú zreštaurované ruiny Zoborského kláštora sv. Jozefa a dobrovoľníci Zoborského
skrášľovacieho spolku tu ponúkajú jedinečný spôsob odborného sprevádzania. Nad ním sa pútnici
môžu osviežiť pri Svoradovom prameni, či zájsť až k Svoradovej jaskyni.
Pútnické miesta Nitrianskej diécézy:

Bíňa, Dolný Ohaj, Dražovce, Dvory nad Žitavou, Hrad Gýmeš, Hronský Beňadik,
Kostoľany pod Tríbečom, Kusá Hora, Lehota, Levice, Nitra - Kalvária (foto vpravo dolu),
Nitrianska Blatnica, Nová Ves nad Žitavou, Pozba, Rajčany - Mechovička, Rybany,
Skalka pri Trenčíne, Svoradov prameň, Tesárske Mlyňany, Topoľčany, Topoľčianky,
Trenčianska Závada, Vráble, Zlaté Moravce, Zoborský kláštor (foto vľavo dolu)

zdroje: www.biskupstvo-nitra.sk, www.nitra.eu, www.nitrianskyhrad.sk, www.sk.wikipedia.org, www. refresher.cz,
www.nitralive.sk, www. zurnal.pravda.sk, www1.teraz.sk, www.nitra.dnes24.sk, www.mynitra.sme.sk, www.trip.slovakia.travel

O Sedembolestnej Panne Márii v Topoľčanoch
V Pútnickom liste sme už predstavili mnohé pútnické miesta Nitrianskej diecézy, ale veľmi
zaujímavým pútnickým miestom, o ktorom sme doteraz nepísali sú Topoľčany. Medzi ich
najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky patrí pútnický Kostol Nanebovzatia Panny Márie,
ktorý sa nachádza v strede historického námestia. Najstaršia
zachovaná písomná zmienka o kostole je z r. 1285, kedy sa
kostol uvádza ako fília podzoborského Kostola sv. Martina.
Kostol i faru v priebehu 13. až 15. st. spravovali benediktíni.
Nie je presne známe, komu bol kostol pôvodne zasvätený.
V r. 1731 vypukol v meste požiar, ktorému podľahlo množstvo
budov a zhorel i kostol. Mesto sa veľmi rýchlo obnovilo, avšak
po ukončení týchto prác vypukol ešte väčší požiar. Bolo zničené
celé mesto. Znovu postavený barokový kostol vysvätil v r. 1740
Žigmund Berényi. Dnešný vzhľad kostola však pochádza
z významnej neskorobarokovej prestavby uskutočnenej
v r. 1792 -1802. Nový kostol zasvätili Nanebovzatiu Panny
Márie a posvätil ho belehradský biskup a prepošt ostrihomskej
kapituly Jozef Vildt.
O tom, ako sa Sedembolestná dostala na Topoľčiansky oltár
Začiatky mariánskeho kultu v Topoľčanoch sa spájajú
s prícestnou kaplnkou, ktorú ako poďakovanie za záchranu
manžela zo smrteľného nebezpečenstva, dala postaviť grófka
Katarína Pálffyová okolo r.1630. V nej nechala umiestniť
drevenú vyrezávanú sochu Sedembolestnej Panny Márie.
Ku kaplnke prichádzalo veľa ľudí. V jej blízkosti vyvierala
voda a v 18. st. sa rozšírili správy, že sa v tých miestach zjavuje
Kristova matka. Voda a bahno okolo prameňa boli vraj liečivé
a hojili najmä choré oči. Správy o zjaveniach a uzdraveniach
boli najskôr prijímané s nevôľou a odmietaním. Aj Alexander
Rudnay, vtedajší topoľčiansky dekan a neskorší ostrihomský
arcibiskup, chcel najskôr zakázať púte, preto dal sochu v r.1803
uložiť do komôrky vo farskom kostole. Až po polstoročí
kardinál Ján Scitovský povolil opätovné uctievanie sochy a súhlasil s jej premiestnením na hlavný
oltár kostola. 15. augusta 1854, v roku vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí
Preblahoslavenej Panny Márie, sochu posvätil, korunoval a osobitným dekrétom vyhlásil farský
kostol za mariánsku svätyňu. Uvádza sa, že okolo r.1872 do Topoľčian putovalo 25-30 tisíc ľudí.
Povesť o zranenej tvári
K soche Sedembolestnej Panny Márie sa viaže povesť, ktorá hovorí o tom, ako jedného dňa
usporiadal topoľčiansky richtár Šuchman veľkú hostinu. Na hostinu bol, okrem stoličných pánov
a úradníkov, pozvaný aj závadský farár Ján Andrejkovič. Keď sa farár vydal na cestu domov,
vonku bola už tma a padal hustý sneh. Vo chvíli, keď sa jeho koč priblížil ku kaplnke, v ktorej
bola umiestnená socha Sedembolestnej Panny Márie, kone odrazu zastali. Darmo ich kočiš nútil
ďalej, ani sa z miesta nepohli. Na otázku farára, prečo sa kone tak vzpierajú, kočiš odpovedal:
„Vidím stáť pred koňmi ženu bielo oblečenú, ktorá vyšla z kaplnky.“ „Šľahni ju bičom“, hovorí
mu farár. Keď sa vystrašený kočiš zdráhal ublížiť neznámej žene, farára prešla trpezlivosť a sám
ju šľahol bičom. Po tom ako zasiahol tajomnú bielu ženu do tváre, záhadná pani zmizla a kone sa
rozbehli veľkým cvalom ďalej. Na druhý deň bolo vidieť na ľavom líci sochy Sedembolestnej
Panny Márie hlbokú, krvavú čiaru, ktorá tam zostala dodnes. Farár po príchode domov vážne
ochorel a onedlho na následky choroby zomrel. Legenda, ktorá sa spája so sochou topoľčianskej
Sedembolestnej Panny Márie sa stala námetom na historický román Laca Zrubca s názvom Ranil
tvár ženy, ktorého dej sa odohráva v Topoľčanoch a blízkom okolí.
Prirodzenou súčasťou pútnických Topoľčian je aj neogotická kalvária, postavená
v r. 1853 - 1856, ktorá sa nachádza v západnej časti mesta, v lokalite s názvom Pod Kalváriou.
Jej vznik súvisí s tradíciou zázračnej Panny Márie Veľkotopoľčianskej a miesto pre jej výstavbu
bolo vybrané pri prameni, s ktorým je spojená povesť o zázračnej vode. Zásluhu na jej postavení

mal topoľčiansky dekan Vincent
Kubica. Kalvária pozostáva zo 14
kaplniek krížovej cesty a ďalších
objektov. Centrom komplexu je
kaplnka
Sedembolestnej
Panny
Márie, postavená nad prameňom
uprostred svahu. Kalvária pôvodne
vrcholila troma drevenými krížmi. Počas
rozsiahlej renovácie v r.1929 ich však
nahradila baldachýnová architektúra,
zastrešujúca kamenný kríž s korpusom
Ukrižovaného
a
súsoším
Piety.
Vybudovaním tohto baldachýnu vznikla
otvorená
kaplnka
Ukrižovania.
Kaplnky jednotlivých zastavení boli
koncom 19. st. uzavreté kovovými presklenými dverami. Zastavenia boli v 70-tych rokoch 20. st.
doplnené maľovanými výjavmi neznámeho autora. V areáli kalvárie sa nachádza aj socha
sv. Jána Nepomuckého z obdobia pred r.1780, ktorú nechal vyhotoviť slobodný cech obuvnícky.
zdroje: Sprievodca sakrálnymi pamiatkami mesta Topoľčany, www.topolcany.fara.sk, www.slovenskycestovatel.sk,
www.lisinovic.blog.sme.sk

Viete, že na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne už stojí

nový pútnický dom? Nakoľko starý „domček“ (z r. 1924),
vybudovaný ako zázemie pre pútnický kostol, nikdy naplno
neslúžil svojmu účelu a v súčasnosti nevyhovoval potrebám
pútnikov už ani priestorovo a hygienicky, rezonovala na
pútnickom mieste potreba riešiť tento stav. Fara v Skalke nad
Váhom teda pristúpila k rozhodnutiu pustiť sa do výstavby nového
pútnického domu. Toto rozhodnutie bolo zverejnené počas hlavnej
púte v r. 2017. Odvtedy sa pripravovala projektová dokumentácia,
povolenia atď. Na stavbu mala farnosť našetrenú aj istú finančnú hotovosť, uskutočnili sa zbierky,
pomohli sponzori a Nitrianske biskupstvo, ale hlavnú časť tvorili milodary pútnikov. Zaujímavým
zdrojom boli aj poskytnuté bezúročné pôžičky, ktoré farnosti pre účel výstavby nového pútnickeho
domu poskytli viacerí jednotlivci či rodiny, na jeden až tri roky. Celkové náklady na stavbu
vrátane zariadenia domu a revitalizácie okolia predstavujú 590 tisíc eur, výška bezúročných
pôžičiek je 250 tisíc eur. Nový dom bol postavený behom jedného roka, čo všetci, priamo
zaangažovaní na jeho stavbe, vnímajú ako milosť a Božie požehnanie. Na stavebných prácach
sa podieľali profesionálne firmy, ale aj menšie partie robotníkov, ktorí prácu brali nielen ako
zákazku, ale aj ako pomoc pútnickemu miestu. Pri dokončovacích prácach výdatne pomáhali
aj nadšení a ochotní dobrovoľníci z farnosti a okolia. Penzión Pútnický dom chce slúžiť pútnikom,
či už prichádzajú len na pár hodín, alebo tu chcú prežiť niekoľko dní v ústraní. Poskytuje nielen
hygienické služby, ale aj napr. aj spoločenskú miestnosť na prednášky, obnovy, bývanie pre kňaza,
personál a niekoľko izieb na prenocovanie pre hostí. Do budúcnosti sa plánuje zabezpečiť
možnosť jednoduchého stravovania. V pútnickom dome sa v prípade záujmu môžu konať
víkendové duchovné obnovy, duchovné i relaxačné pobyty pre jednotlivcov. Stále je otvorená
možnosť zapojiť sa aj do brigádnickej činnosti, či starostlivosti o pútnikov. Všetky základné
informácie a kontakty sú na webovej stránke www.putnickemiestoskalka.sk Ak sa chcete zapojiť
do priamej podpory, môžete tak urobiť finančne – príspevkom na účet v Slovenskej sporiteľni:
IBAN: SK66 0900 0000 0000 4169 3683 (farnosť ešte stále spláca bezúročné pôžičky)
alebo nefinančne – brigádnickou pomocou, prácou/službou, modlitbou. Farnosť chce
v budúcnosti ešte riešiť problém s parkovaním, vybudovať cestu, ktorá by spojila terajšie
parkovisko s parcelou pod skalou, kde by mohlo byť v budúcnosti záchytné parkovisko a zároveň
by sa po tejto ceste mohli dostať k Diecéznej svätyni aj cyklisti, idúci po novej cyklotrase.
Potrebné je tiež rekonštruovať hlavné vstupné schodisko do Svätyne, ktoré je už v havarijnom
stave. Veľa práce je ešte stále aj na obnove ruín kláštora. Samotné zveľadenie celého pútnického
areálu Skalky však je len prostriedkom k tomu, aby ľudia na toto posvätné miesto radi prichádzali
a mohli čerpať z odkazu svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, a tak rástli vo viere.
To je aj hlavný dôvod výstavby nového pútnického domu.
info poskytol vdp. Peter Beňo, správca farnosti

L EŤ M E K VÝ Š I N Á M
Svätý rok Loretánskeho jubilea, ktorý potrvá do 10. decembra 2020,
je pre nás inšpiráciou, aby sme v tomto roku putovali do kostolov a kaplniek
spojených s úctou k Loretskej Matke.

Loretánske kaplnky v Nitrianskej diecéze
V nitrianskej diecéze sa v minulosti
nachádzali dve kaplnky zasvätené
Loretánskej Panne Márii. Jedna sa
nachádzala v Kostole sv. Petra a Pavla,
ktorý je františkánskym kostolom
a
farským
kostolom
farnosti
Nitra-Horné mesto. I keď je už
súčasnosti zasvätená Lurdskej Panne
Márii, pôvodne bola zasvätená
Loretánskej Panne Márii a nachádzala
sa v nej socha Čiernej Madony.
Druhá kaplnka
je v kostole
Stigmatizácie sv. Františka v Nových
Zámkoch. Jej históriu podrobnejšie
nepoznáme. Vieme, že františkáni sem
prišli
v
r.1626
na
pozvanie
archívna fotografia Loretánskej kaplnky v Nových Zámkoch
ostrihomského arcibiskupa kardinála
Petra Pázmanya. Svoje budovy začali stavať hneď po svojom príchode a dokončili ich v r. 1631
vysviackou kostola. V porovnaní s terajšou rozlohou stavby to bol len nízky kostolík so šindľovou
strechou, ku ktorému bol pristavaný menší kláštor. Počas osmanskej nadvlády kláštor slúžil
na ubytovanie osmanských dôstojníkov. Kostol slúžil ako sklad potravín a streliva. Jeho veža bola
v tom čase zmenená na minaret. Až po r. 1685, po oslobodení mesta vojskami Karola Lotrinského,
kostol opätovne vysvätil Peter Sorman, generál františkánskeho rádu z Milána. Kostol a kláštor
boli viackrát poškodené požiarom čo bolo aj dôvodom ich rekonštrukcie. V knižnici kláštora boli
objavené cenné kódexy z 15. a 16.st. V r. 1770 bola pristavená kaplnka Čiernej Madony.
zdroje: www.nitra.hm.nrb.sk,www.novezamky.virtualne.sk,www.nzalbum.sk

na cestách i doma zjednotení v apoštoláte modlitby
Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa
ako
„Apoštolát
modlitby“
šírením
pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje
veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi
obetovaní
osobnej
modlitby,
práce
radostí i utrpení každého dňa v spojení
s Kristovou eucharistickou obetou.
Modlitba obetovania dňa:
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň
a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia
v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom,
ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu
svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly
Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:
Evanjelizačný úmysel: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy,
vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu,
vydávali svedectvo viery, pokory a obety.
zdroj: www.vaticannews.va

Z O Z N Á M T E S A S kostolíkmi na slovanských hradiskách
Na návrší nad obcou Kšinná (17 km severne
od Bánoviec nad Bebravou), v areáli zaniknutého
hradiska,
ktoré
využívali
aj
Slovania,
stojí opustený kostolík z doby bronzovej.
Svojou vyvýšenou polohou i jednoduchou krásou
dominuje okoliu. Zachoval sa prakticky
v pôvodnej podobe, bez výraznejších neskorších
úprav. Ide o neskororománsky jednoloďový
kostolík s predĺženou polkruhovo ukončenou
apsidou, severnou sakristiou (začiatok 14.st.)
a drevenou vežičkou na západnej strane.
Spočiatku niesol trojité patrocínium: Blahoslavenej Panny i sv. Kozmu a Damiána,
ale vo vizitácii z r. 1729 sa spomína zasvätenie už len sv. Kozmovi a Damiánovi,
ktoré je typické pre východnú cirkev, z čoho niektorí autori usudzujú, že ho mohli
priniesť vierozvestci už v 9. st., prípadne môže súvisieť s usadením staroruských pohraničných
strážcov uhorskými kráľmi v tomto regióne v 11. st. Postavili ho niekedy v období r. 1230 - 1250
zrejme benediktíni z opátstva v Ludaniciach, ktoré bolo taktiež zasvätené obom svätcom.
Mohol slúžiť ako misijný kostolík. V období gotiky bol interiér taktiež vyzdobený freskami,
ktoré sa sčasti zachovali dodnes v apside (sú viditeľné minimálne dve vrstvy malieb).
Kostolík dostal aj nový oltár, ktorý slúžil až do 18. st. V období reformácie prešiel na čas do rúk
evanjelikov. Okolo stien lode sa tiahla drevená tribúna pre veriacich, čo dosvedčuje
kanonická vizitácia z r. 1729. Podľa nej zdobili interiér viaceré fresky. Nad hlavným oltárom
bol výjav ukrižovaného Krista s Pannou Máriou a sv. Jánom. Vyššie sa nachádzala maľba
zmŕtvychvstalého Ježiša. Súčasťou interiéru kostolíka bola aj kamenná gotická krstiteľnica (14.st.)
polygonálneho tvaru. Pôvodne stála v strede lode, ale teraz je vo farskom kostole v Uhrovci.
K južnej strane lode, pri vchode, bol pristavaný kamenný oltár, na ktorom sa slúžili
bohoslužby pre pútnikov, ktorým nestačili neveľké rozmery lode. Oltár dopĺňala freska
Panny Márie s Ježišom na stene. Na južnej exteriérovej strane lode sa nachádza typická maľba
sv. Krištofa s Ježišom na pleci (zreštaurovaná v r. 2014). Areál okolo kostolíka bol opevnený
múrom, ktorý sa spomína ešte v 18. st. Vo vnútri areálu sa pochovávalo, hroby boli prikrývané
veľkými skalami, podobne ako napríklad v Dražovciach či Kostoľanoch pod Tribečom.
Z opevnenia sa zachovali už len nepatrné zvyšky. V r. 1949, po zásahu bleskom, kostolík vyhorel.

hrad Uhrovec

Požiar zničil vnútorné vybavenie – lavice, tribúnu, organ i strechu s vežičkou, v tom čase už bez
zvonov, lebo tie zrekvírovali počas 1.svet.vojny. Kostolík je v súčasnosti nepoužívaný,
bez vnútorného vybavenia. Rekonštrukčné práce sa začali v 90tych rokoch minulého storočia,
ale neboli dokončené kvôli nedostatku financií. Stavba má statické problémy. V r. 2009 získal
farský úrad v Uhrovci od MK SR financie na rozbehnutie obnovy kostolíka, ktorá spoločne
so stavebno-historickým a reštaurátorským výskumom prebiehala do r. 2014. Pod kostolíkom bola
osadená aj menšia informačná tabuľa. V priebehu posledných rokov nevhodne postavili neďaleko
kostolíka stožiar slúžiaci pravdepodobne na telekomunikačné účely, čo narušilo čaro miesta.
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farský úrad v Uhrovci. Pôvodne bol sídlom
samostatnej farnosti a slúžil aj ako pútnické miesto. Prehliadku interiéru je potrebné dohodnúť
vopred na obecnom úrade, kontakt: 038/ 769 91 22. Počas pútnického výletu v tomto kraji
odporúčame zastaviť sa na neďalekom hrade Uhrovec, kde sa zachovala jediná románska hradná
kaplnka aj s polkruhovou apsidou na Slovensku. Kostolík so zaujímavým patrocíniom
- Panny Márie, kráľovnej anjelov - možno objaviť v časti Sádok, 4 km od dedinky Klátová
Nová Ves. Zďaleka viditeľná dominanta krajiny je svojím zložitým stavebným vývojom jedna
z najzaujímavejších stredovekých sakrálnych stavieb na našom území. Stojí na kopci Chríb,
na mieste zrejme ranostredovekého hradiska Čížik. Počiatky chrámu siahajú na začiatok 12. st.

a možno aj hlbšie do minulosti. Vznikol ako farský chrám slúžiaci pre viacero okolitých dedín
a osád. Postavili ho ako neveľký jednoloďový objekt s kvadratickou apsidou, ktorý v r. 1241-42
mohol padnúť za obeť Tatárom. Polozrúcaný objekt, z ktorého sa dnes zachovali už len severné
múry lode a svätyne, obnovili okolo polovice 13. st. Loď bola predĺžená západným smerom
a doplnená emporou, na ktorú nadväzovala veža. O niekoľko desaťročí, ešte v románskom duchu,
rozšírili kapacitu objektu prístavbou južnej lode zakončenej na východnej strane polkruhovou
apsidou. Už koncom 13. st. však dvojlodie zrušili a priestory lodí zjednotili. Kvôli lepšiemu
osvetleniu prerazili na južnej strane nové okná už gotického tvaru. Južným smerom rozšírili
aj románsku svätyňu, apsida bývalej bočnej lode však zostala ešte zachovaná. Ešte v období gotiky
pristavali severnú sakristiu. V takejto podobe pretrval kostolík nasledujúce storočia, až kým sa
v 17.st., kvôli jeho zlej statike, nepristúpilo k jeho renesančnej prestavbe. Vtedy zbúrali
polkruhovú apsidu a k nárožiam lode z južnej strany doplnili oporné piliere. Románsku vežičku
nad emporou nahradili mohutnou predstavanou vežou s murovanou helmicou. V lodi kostolíka
vybudovali krypty pre viacero významných miestnych rodín. Koncom 18. st. i v nasledujúcich
desaťročiach kostolík chátral, obnovy sa dočkal až v druhej polovici 19. st. a ďalšie pokračovali
v priebehu 20. st. Na prelome milénia bol však už opäť v havarijnom stave, čo podnietilo v r.2002
vznik občianskeho združenia Slovacia Incognita, ktoré začalo záchranu kostolíka. Prieskum
interiéra v r.2007 odkryl freskovú výzdobu. Jej najstaršie časti sú datované už do prvej polovice
13. st. a ďalšie do obdobia prelomu 15. a 16. st. Reštaurované boli už v nasledujúcom roku.
Dominantou výmaľby presbytéria v ranogotickej etape bol obraz Ježiša Krista v mandorle na
valenej klenbe, ktorý dopĺňajú postavy anjelov a symboly štyroch evanjelistov. Pod nimi na južnej
stene lode sú zobrazení apoštoli v iluzívnych arkádach Nebeského Jeruzalema. Na východnej stene
lode bola zreštaurovaná maľba Kľaňania sa troch kráľov, ktorí sú zobrazení ako jazdci na koňoch.
Na južnej stene lode sa našla monumentálna maľba sv. Krištofa a ďalšie obrazy svätíc a svätca.
V dlažbe lode je osadený náhrobný kameň s erbom rodu Bacskady (r.1734). Obnovu exteriéru
dokončili v r.2009. Odkrytie fresiek bolo ocenené výročnou cenou revue Pamiatky a múzeá
za rok 2011 v kategórii objav - nález. V kostolíku sa konajú kultúrne podujatia, vrátane koncertov.

Inšpiroval aj režiséra Martina Šulíka, ktorý tu
v r.1991 natočil svoj debutový film Neha.
Dnes kostolík spravuje rímskokatolícka farnosť
v Klátovej Novej Vsi a slúži ako filiálny chrám.
Náboženské obrady sa tu slúžia skôr príležitostne,
ale návštevu kostolíka si môžete dohodnúť
na farskom úrade: 038/ 542 02 03. Na Slovensku
sa jedinečným patrocíniom môže pochváliť
aj románsky kostol sv. Barnabáša v Hradišti,
neďaleko Partizánskeho. Predpokladá sa,
že osada Hradište vznikla v druhej polovici 9. st.
V 19.st. zohrávala obec významnú úlohu,
keď ležala na dôležitej obchodnej a poštovej trase.
Počiatky obce sú viazané so slovanským
hradiskom datovaným do obdobia mladšej doby
bronzovej až mladšej doby železnej s celkovou
rozlohou 7 hektárov, ktoré sa nachádza bezprostredne nad obcou a v minulosti strážilo
komunikáciu smerujúcu od Bánoviec smerom na Hornú Nitru. Na priľahlom cintoríne sú hroby
s náhrobnými tabuľami z 11.-12. st., čo naznačuje, že na tomto mieste mohla stáť staršia sakrálna
stavba. Samotný kostolík sv. Barnabáša je výraznou dominantou krajiny viditeľnou z niekoľkých
kilometrov. Postavili ho niekedy v druhej polovici 13. st. v areáli veľkého hradiska.
Podľa všetkého išlo spočiatku o neveľkú už ranogotickú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickou
svätyňou zaklenutou ešte jednoduchou valenou klenbou. Vstup sa nachádzal na západnej strane.
Do 14. st. bol kostolík sídlom farnosti, potom bol pričlenený pod farnosť v susedných Skačanoch.
O farskej minulosti chrámu svedčila aj kamenná krstiteľnica, ktorú v 30tych rokoch 20. st.
previezli do múzea v Bojniciach. Výraznejšou obnovou prešiel v období renesancie, na prelome
16. a 17.st, čoho dôkazom je odkrytá gotická maliarska výzdoba severnej fasády staršej lode.
V tomto období bola pristavaná aj severná sakristia a kostolík bol opevnený múrom so strieľňami.
V 18. st. sa uskutočnila rozsiahla prestavba chrámu. Najprv boli zväčšené okná. V druhej tretine
tohto storočia rozobrali západnú stenu stredovekej lode a pripojili k nej novú širšiu loď takmer
štvorcového pôdorysu. Pred r.1767 nahradila trámový strop novej lode murovaná klenba
a päťosová empora, ktorá bola doplnená o bočné ramená. Na ňu nadväzuje vstavaná veža,
ktorá iba minimálne vystupuje zo západného priečelia. Dolné podlažie má podobu plného múru
s otvorom v strede. Horné podlažie je do lode otvorené hneď piatimi otvormi, pričom strednú časť
tvoria múry vstavanej veže. Vynovené bolo aj vnútorné zariadenie chrámu. Stavebná obnova
kostola sa realizovala aj v r.1972, kedy dostal kostolík novú plechovú strechu a bola prestavaná
severná sakristia. V r. 1994 bol opravovaný múr okolo kostolíka a v r. 2015 sa začal výskum tohto
sakrálneho objektu, okolo ktorého kedysi prechádzali aj slovenskí dobrovoľníci vracajúci sa
z bojov proti uhorskej armáde. Dnes slúži kostolík ako filiálny chrám farnosti v Skačanoch
a v nedeľu sa tu konajú sv. omše. Zaujímavé sakrálne objekty sa nachádzajú aj blízkom okolí
Hradišťa. V susednej obci Skačany sú pamiatkovo upravené základy románskeho kostolíka
zasväteného sv. Jurajovi z 13. st. a v neďalekých Horných Vesteniciach základy stredovekého
kostolíka sv. Petra. Sčasti zachovaný stredoveký kostolík stojí aj v dedinke Vysočany.
zdroje: www.apsida.sk, www.uhrovskadolina.webnode.sk, www.expeditionslovakia.com, www.obec-hradiste.sk
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