PÚTNICKÉ MIESTA

ŽIDOVSKÉ PAMIATKY

Marianka

Malacká synagóga

Marianka je významné pútnické
miesto považované za najstaršie
nielen na Slovensku, ale i v celom
bývalom Uhorsku. Tradícia siaha až do 14. storočia a ročne ho
navštívia tisícky ľudí zo Slovenska
i okolitých krajín. Okrem pútnikov
chodí do Marianky mnoho bežných turistov, a to vďaka krásnej
prírode, hodnotným kultúrnym
pamiatkam a zaujímavej histórii.
Mariánska púť sa koná vždy v septembri.

Malacká synagóga má bohatú
históriu a vysokú architektonickú hodnotu. História malackej
židovskej náboženskej obce siaha
do roku 1755. Pôvodnú synagógu
v roku 1889 zasiahol požiar, preto
sa rozhodli postaviť novú, ktorá tu
stojí dodnes. Synagóga je postavená v maurskom slohu, zachovala
sa bohatá ornamentálna štuka,
ústredný prvok – archa i výklenok
na uloženie zvitkov tóry.

www.marianka.sk

Na brehu 916/2
901 01 Malacky

Chatam Sofer
Šaštín – Stráže
Šaštín – Stráže je starobylé pútnické miesto, do ktorého sa kvôli
soche Panny Márie oddávna
schádzali ľudia zo širokého okolia.
Púť sa koná po stáročia, oficiálne
od roku 1732, keď bola socha
Sedembolestnej Panny Márie vyhlásená za milostivú. Vrcholom
púte je 15. september.
www.mestosastinstraze.sk

Turizmus regiónu Bratislava
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
tel.: +421 (0)2 /4319 1685
e-mail: info@bratislavaregion.travel
www.bratislavaregion.travel

Pustý kostolík
Púť k Pustému kostolíku vo Svätom
Jure sa koná každoročne na sviatok Nanebovzatia Panny Márie,
15. augusta. Púť je tradičnou vďakou za záchranu pred morovou
nákazou zo začiatku 18. storočia.

Projekt realizovaný s ﬁnančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
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Nábrežie arm. gen. Ludvíka
Svobodu, 811 02 Bratislava

Bratislavská synagóga

www.facebook.com/bratislavaregion.travel
www.instagram.com/bratislavaregion.travel

Pamätník Chatama Sofera v Bratislave je jedinečným miestom,
v ktorom sa odráža história bratislavskej židovskej komunity. Je
pozostatkom starobylého cintorína, ktorý bol zničený v roku 1943.
V podzemnom priestore sa zachovalo 23 hrobov v rabínskej sekcii
vrátane hrobu významného bratislavského rabína Chatama Sofera.

www.svatyjur.fara.sk

Synagóga na Heydukovej ulici
je jedinou zachovanou synagógou v Bratislave. Bola postavená
v rokoch 1923 – 1926. Centrálnou
miestnosťou je rozľahlá modlitebná sála, v ktorej je moderná železobetónová konštrukcia. V sále sú
i historizujúce prvky, ako napríklad arkády ženskej galérie, kovová bima, svätostánok či typický židovský svietnik. Synagóga dodnes
slúži svojmu pôvodnému účelu.

SK

sakrálne
pamiatky

Heydukova
811 08 Staré Mesto

12/14/2018 12:43:24 PM

BRATISLAVA

MALÉ KARPATY

ZÁHORIE

Dóm sv. Martina

Kalvária
na Červenom Kameni

Kaplnka pri Ságelskej
studničke

Kalvária na Červenom Kameni
vznikla pred rokom 1751. Medzi
bralom a hradom sa nachádza
lúka, na ktorej vznikla kalvárska
cesta. Na ceste sa nachádza 5 zastavení v podobe sôch, ktoré sú
umiestnené na dominantných
podstavcoch. Cesta končí v lese
za pohrebnou kaplnkou na vyvýšenom brale skupinou Ukrižovania.

Ságelská studnička je sírny
minerálny prameň, nad ktorým
dala v roku 1770 postaviť rodina
Benkova kaplnku, ktorá je
zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. Naposledy bola zrenovovaná
v roku 1985 pri príležitosti 200.
výročia narodenia Jána Hollého.
Na túto kaplnku zložil básnik Ján
Hollý jednu zo svojich najkrajších
ód.

Hrad Červený Kameň
900 89 Častá

Ságelská studnička
908 77 Borský Mikuláš

Dóm sv. Martina patrí medzi najpôsobivejšie dominanty Bratislavy. Je to trojloďový gotický kostol
postavený v 14. storočí. Po stáročia bol stredobodom kultúrneho,
cirkevného a spoločenského diania. Korunovácie boli najslávnejším obdobím, trvajúcim od roku
1563 do 1830, v dejinách Dómu sv.
Martina. Dóm bol korunovačným
chrámom Uhorského kráľovstva,
kde sa konalo 19 korunovácií.
Rudnayovo nám. 1
811 01 Bratislava

Modrý kostolík
(Kostol sv. Alžbety)

Jezuitský kostol
sv. Františka
Xaverského

Kostol sv. Juraja bol postavený
v r. 1872 ako neogotická kaplnka
– krypta rodiny Apponyiovcov. Sú
tu uložené ostatky grófov Alberta,
jeho otca Juraja a Jurajovho brata
Karola s manželkami. Od r. 1953
slúži upravený priestor kaplnky
ako kostol. Hlavný oltár je pôvodný, postavený bol spolu s kaplnkou.
Cintorínska 203/18
900 45 Malinovo

Kostol sv. Kríža

Farský kostol bol postavený v rokoch 1873-1876. Kostol je historizujúca stavba, inšpirovaná klasicizmom a renesanciou. Súčasťou
kostola je aj veža, ktorá v minulosti spĺňala viaceré funkcie. Ochodza
veže bola využívaná na stráženie.
Dodnes sú využívané vežové hodiny a šesť zvonov.

So stavbou kostola začali jezuiti v roku 1693, avšak v roku 1714
bola prerušená pre mor a kostol
bol dokončený v roku 1724. V interiéri bolo pôvodne osem oltárov,
zachoval sa iba hlavný s oltárnym
obrazom s námetom Františka Xaverského a sochami sv. Petra a sv.
Pavla. V podzemí boli hrobky, ktoré sú v súčasnosti sprístupnené
verejnosti.

Štúrova 1/58
900 01 Modra

Škarniclovská 100/1
909 01 Skalica

Kostolná 259
900 43 Hamuliakovo

Kostol
sv. Štefana kráľa

Bezručova 2
811 09 Bratislava

Kostol sv. Juraja

Františkánsky kláštor
a kostol

Ranobaroková
stavba
stojí
na mieste pôvodného gotického
kostola pod hradným kopcom. Pôvodný kostol zbúrali v roku 1550
z obavy pred Turkami. V roku
1661 ho dala znova postaviť Františka Khuen, vdova po palatínovi
Pavlovi Pálﬀym. Hlavná fasáda je
ukončená štítom so štvorhrannou
drevenou vežičkou so zvonicou.

Kostol bol postavený v 13. storočí. V tomto období začali gróﬁ zo
Svätého Jura a Pezinka stavať hrad
Biely Kameň, čím sa kostol stal
dominantou mesta a od okolia
bol vyčlenený vlastným múrom.
V okolí kostola sa nachádza drevená zvonica, v ktorej visí gotický
zvon odliaty v roku 1400. Legendy
vravia, že počas tureckej okupácie bol zvon zakopaný a neskôr
nájdený a vyhrabaný pasúcim sa
prasiatkom.

Na mieste dnešného františkánskeho kláštora stál renesančný
kaštielik. Postupne však začali
s prestavbou a v roku 1652 mali
františkáni hotový kláštor. Kostol
s rozsiahlymi podzemnými kryptami bol dokončený v roku 1653.
Kostol je s kláštorom spojený
chodbami a chórom. V jeho juhozápadnej časti je umiestnená
kaplnka Svätých schodov, symbolizujúca schody, po ktorých kráčal
Kristus v Jeruzaleme k Pilátovi
Pontskému.

Mikulášska
811 01 Bratislava

Horné predmestie 18
900 21 Svätý Jur

Kláštorné námestie 1162/3
901 01 Malacky
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Kostol sv. Juraja

Patrí medzi najvýznamnejšie
tehlové románske stavby sakrálnej architektúry na Slovensku.
Na mieste dnešného kostola bola
najskôr rotunda, ktorá bola postavená okolo roku 1220. O niekoľko
rokov neskôr bola rotunda rozšírená do podoby súčasného jednoloďového kostolíka so západnou
vežou. Veža kostolíka je nachýlená
o približne 70 cm na sever, pravdepodobne v dôsledku piesočnatého
podkladu a podmáčania základov
pri povodniach v minulosti.

Základný kameň kostolíka bol
položený 23. augusta 1909
a vysvätený bol 11. októbra 1913.
Kostol je zaujímavý modrou farbou omietky, modrou mozaikou
a glazovanou strešnou krytinou.
Mozaika sv. Alžbety, dcéry uhorského kráľa Ondreja II. narodenej
na Bratislavskom hrade v roku
1207, je nad hlavným vchodom.
Kostolík mal byť jej symbolickým
mauzóleom.

Kostol sv. Mikuláša

PODUNAJSKO

Kostol
sv. Mikuláša biskupa
Kostol svätého Mikuláša je najstaršou
historicko-umeleckou
stavbou mesta. Základy kostola
pochádzajú z obdobia gotiky,
dnešnú podobu získali v polovici 18. storočia. V kostole sú štyri
oltáre, ktoré sú zhotovené v rokokovom slohu. V podnoží sanktuária pri murovanej ohrade je
súsošie Kalvárie z roku 1934 a pod
Kalváriou impozantná Lurdská
jaskyňa.
Farské námestie 1278/14
903 01 Senec
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