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MARIÁNSKA CESTA 

Označenie Mariánska cesta, ktorá vás navedie na našu trasu, je oficiálnym 
pomenovaním konkrétnej ulice vo Svätom Jure, no Mariánska cesta v pravom 
význame slova je vlastne medzinárodná diaľková pútnická trasa z Čenstochovej v 
Poľsku do Mariazellu v Rakúsku. Presná trasa tejto obľúbenej pútnickej cesty je k 
nahliadnuJu aj tu: 

hLp://www.kst.sk/index.php/turisJcke-znakovane-trasy-organizacia-134/55-
medzinarodna-diakova-trasa-i-23 

Okrem toho existuje aj Slovenská Mariánska cesta, ktorá je súčasťou väčšieho, 
medzinároného, rakúsko-maďarského projektu, tzv. Stredoeurópskej Mariánskej 
cesty. 

Cesta, ktorou prechádzali pútnici zo Sv. Jura do Marianky sa nazýva 
Stará pútnická cesta do Marianky. 

Pre úplnosť treba dodať, že táto pozostávala z rôznych ciest, ktoré viedli z rôznych 
smerov. Cieľ mali však jednaký – Marianku na Záhorí. 

“Jedna vedie zo Stupavy do Marianky, ďalšia v minulos: viedla z rakúskych dedín do 
Marianky cez Devínsku Novú Ves, iná z Bra:slavy do Marianky (resp. z Báču do 
Marianky) cez Kalváriu a Kačín, podobne aj z Rače do Marianky - hlavne pre pútnikov, 
ktorí prichádzali vlakom. Na procesie si sama dobre pamätám z detstva, lebo v čase 
sviatkov prešlo cez Raču aj 5 - 6 procesií. Všetky so spevom, krížom a zástavami,” 
hovorí o trasách si Mária Hatalová, dlhoročná vlasJvedná sprievodkyňa. 

http://www.kst.sk/index.php/turisticke-znakovane-trasy-organizacia-134/55-medzinarodna-diakova-trasa-i-23
http://www.kst.sk/index.php/turisticke-znakovane-trasy-organizacia-134/55-medzinarodna-diakova-trasa-i-23
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Ak teda hovoríme o Starej pútnickej ceste do Marianky, je na mieste otázka: 

„Aká je vlastne stará?“ 

Vek cesty, kadiaľ chodili púte sa nedá určiť presne, ale určite jej vznik siaha stovky 
rokov dozadu. Len pár kilometrov odJaľto viedla cez Malé Karpaty cesta spájajúca 
Veľkomoravské hradisko NešJch nad Sv. Jurom so Záhorím. Táto má minimálne 1500 
rokov. Prechody touto časťou krajiny dokumentujú archeologické nálezy, napr. mince. 

Ďalšou indíciou pre lepšie určenie veku Starej pútnickej cesty do Marianky je ryJna 
na tabuli Bieleho kríža, ktorý možno vidieť v detaile fotografie. Zaznamenaný tam je 
rok 1566. 

Foto: Silvia Krpelanová, situácia 2020 
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Dochovala sa aj katastrálna mapa z roku 1905 na ktorej je Biely kríž zaznamenaný. 
 

 

Foto1 a 2: Biely kríž na katastrálnej mapy z roku 1905,  

ZDROJ: Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách 

Veľkolepá púť 

Mariánska cesta ako celok, ale aj jej jednotlivé úseky odpradávna priťahujú pútnikov. 
Prečo ale? Čo je tým silným magnetom, ktorý už celé stáročia volá ľudí s vierou 
v srdci, aby kráčali celé dni a drali obuv, či len tak naboso v JchosJ a pokore išli za 
svojím cieľom? Z dnešného pohľadu sa môže zdať, že preceňujeme mariánske púte 
ak o nich hovoríme ako o veľkolepých udalosJach, nie je to ale tak. Oni naozaj 
veľkolepými boli. Veď posúďte sami: 

“Zvlášť v druhej polovici 18. storočia sa tu zhromažďovalo veľa pútnikov. V tom čase 
sa ukázal v celej šírke pútnický charakter Marianky ako miesta známeho zázrakmi. 
Počet svätých prijímaní na niektoré sviatky činilo 10 :síc. Pre zobrazenie živosť tohto 
miesta citujeme ďalšie čísla: K svätému prijímaniu pristúpilo 8. 9. 1718 8-:síc, 8. 12. 
1719 22-:síc osôb. Iba z jedného Zistersdorf, prišla púť v počte 954 osôb. Ich 
sprievodca farár cistercián v ohnivom príhovore, ktorým sa prihovoril po nemecky, 
podčiarkol význam tohto miesta. V nasledujúcich rokoch narastal počet pútnikov na 
mariánske sviatky. Podľa svedectva kroník prichádzalo tu niekedy denne 50-:síc 
pútnikov. Každý deň tu prišlo priemerne 50 až 60 pú:. Pútnici išli s hudbou, hlasno sa 
modlili ruženec a spievali. Ľudia na kolenách obchádzali oltár, bozkávali dlažbu okolo 
oltára, s kajúcnosťou sa bili do pŕs, plakali, vešali vóta na oltár. Pri zhliadnuk veže 
kostola už z ďaleka pútnici v čase cesty padali na kolená. Toto miesto považovali za 
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nebeské. Po očistení sa z hriechov pili vodu zo zázračného prameňa, umývali si ňou 
choré členky, rany, oči atď. a viacerí odchádzali od:aľ uzdravení vďaka sile 
plamenistej viery. Historici kláštora zapísali celý rad zázračných uzdravení.” 

Zo štúdie „Pavlíni 700 rokov“, píše Kisban 60 
ZDROJ: hnps://sites.google.com/site/pavlini700rokov/zdielaemilakisb%C3%A1na/marianka 

Putovanie za Ježišovou matkou do Marianky 

Putovanie po Mariánskej ceste je vlastne putovanie za sv. Máriou, matkou Ježiša 
Krista, Božieho syna, u ktorej si veriaci vyprosujú milosť už po stáročia. Našim 
najstarším pútnickým miestom, spojeným s bohorodičkou je práve Marianka, 
v skorších dobách známa ako Mariatál. Názov miesta je odvodený z nemeckého 
“Maria thal”, teda “Máriino údolie”. Veriaci sem kedysi za Rakúsko-uhorskej 
monarchie putovali aj z Moravy, Rakúska a Maďarska. Toto miesto malo preto nielen 
regionálny, ale v dnešnom ponímaní doslova medzinárodný charakter. 

S istotou vieme, že jeden zo základných kameňov tohto pútnického miesta bol 
položený v roku 1377, kedy sa tu zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký z rodu Anjou a 
začalo sa so stavbou kostola. Správu pútnického miesta zveril kráľ Rádu Svätého 
Pavla Prvého Pustovníka – tzv. Pavlínom. Toto pútnické miesto pôvodne spravovali 
Pavlíni, no po tom ako nechal Rád Svätého Pavla Prvého Pustovníka spolu s inými 
rozjímavými rádmi zrušiť v roku 1786 syn Márie Terézie, cisár Jozef II., dostala sa 
Marianka do správy diecéznych kňazov. V roku 1927 správu farnosJ prevzala nová 
kongregácia bratov tešiteľov z Getsemani, ktorá tu pôsobila do zrušenia reholí v roku 
1950. Následne sa farnosJ znova ujali diecézni kňazi, ktorí ju spravovali až do 
revolučného roku 1989. Dnes farnosť opäť spravuje Kongregácia bratov Tešiteľov. 

Bazilika Narodenia Panny Márie tu stojí dodnes. 
Pôvodne to bola stavba goJcká, rekonštruovaná v 
barokovom štýle a potom zasa regoJzovaná. Kláštor, 
ktorý tu bol vybudovaný, získal neskôr knieža 
Schwarzenberg z Orlíka nad Vltavou. Nechal ho 
prestavať na poľovnícky zámoček v novej - klasicisJckej 
podobe a jeho priestory obývali zámožní páni. Len to 
by ale nestačilo. Čo teda dáva tomuto miestu jeho silu 
priJahnuť si k sebe ľudí po celé stáročia? 

Foto: Silvia Krpelanová 

https://sites.google.com/site/pavlini700rokov/zdielaemilakisb%25C3%25A1na/marianka
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Marianka - miesto uzdravenia a zázrakov 

„Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto spravoval zapísali ústne tradovanú 
legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku 
Panny Márie (podľa pavlína Ľudovíta Kummera to bolo v roku 1030). Počas 
nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smr: kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho 
miesta u:ecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. 
Spôsob ako sa soška našla je :ež zahalený. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, 
že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko pos:hnuté de:. Keď to nešťastný otec 
videl, sľúbil že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Matka 
Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam sošku a pod ňou prameň. 
Ak vo vode prameňa vykúpe de:, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník 
zasvä:l po tejto udalos: svoj život Božej službe,“ uvádza sa v texte s názvom 
Marianka - najstaršie pútnické miesto na Slovensku.  

ZDROJ: hnp://old.marianka.sk/web/?q=node/1 

Voda, ktorá lieči... 

Z vody, ktorej sa pripusujú blahodarné účinky a schopnosť liečiť, si môžete načrieť aj 
vy. Prameň je voľne dostupný pre všetkých okoloidúcich. Veriaci sa stretávajú aj pri 
Lurdskej jaskyni, vybudovanej v 1. polovici 20. storočia. Počas správy Kongregácie 
bratov tešiteľov v rokoch 1927 až 1950 vznikla aj krížová cesta. My sa teraz vydáme 
na inú cestu - Cestu krížov, na korej budú našimi nemými strážnikmi kříže iné. 
Prejdite s nami časť Starej pútnickej cesty do Marianky, kadiaľ po celé storočia 
putovali veriaci so svojimi bolesťami i radosťou. 

CESTA KRÍŽOV - 1. ETAPA: OD SV. JURA PO BIELY KRÍŽ 
Táto trasa je vytýčená samotnými 
krížmi. Začína sa pri Kostole sv. 
Juraja pri odbočke s označením 
Mariánska cesta a pokračuje po žltej 
turisJckej značke až na Biely kríž.  
Trasu zachytáva aj mapa z roku 1769 
ako “Mariethaler weeg”. Vo výseku 
mapy, ktorý nám sprostredkoval pán 
Miloš Nosál je vyznačená po Biely 

kríž. Časť, ktorá je na pohľad vyšúchaná, je pravdepodobne miesto, kde stojí Modrý 
kríž. 

Cesta krížov 
Vitajte na Ceste krížov v meste Sv. Jur, ktorého 
patrónom je slávny veľkomučeník. 

http://old.marianka.sk/web/?q=node/1
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 Mapa z roku 1769 

ZDROJ: Štátny archív v Bra:slave, pobočka Modra - Zbierka máp a plánov pod 
označením Ju -1. 
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Súčasťou Cesty krížov je niekoľko zastavení. Dozviete sa, prečo prícestné kríže 
vznikali, kto ich staval a akú funkciu plnili. Uvidíte kríže, o ktorých pôvode vieme len 
málo, aj božie muky, ktoré pripomínajú konkrétnu udalosť. Okrem toho vás ale čaká 
príjemná prechádzka pod korunami stromov v lone krásnej malokarpatskej prírody, 
zástavky, kde si môžete oddýchnuť a spočinúť v Jchu modlitby, ale aj celkom nové 
moderné prvky. To všetko sa podarilo obnoviť alebo nanovo vybudovať v spolupráci 
Mesta Svätý Jur a Slovenského domu CENTROPE.  

Ešte predtým ale venujme chvíľku teórii a zisJme spolu, čo kríž symbolizuje…    

Kríž ako symbol 

Kríž slúžil v starovekom Ríme ako mučidlo. Pomôcka, 
ktorá spôsobovala bolesť až viedla k smrJ ukrižovaním. 
Najznámejším je Kristov kríž, ktorý si Ježiš najprv musel 
sám vyniesť na Golgotu a potom ho naň pribili. 
Kresťanom pripomína nielen jeho smrť, ale aj obetu, 
vykúpenie a večný život. Ten najpoužívanejší - pri ktorom 
je verJkálne rameno dlhšie ako horizontálne sa nazýva aj 
„laJnský“ alebo „rímsky“. Takéto kríže môžeme vidieť aj popri cestách, alebo aj 
v lese, ako na našej trase zo Sv. Jura po Starej pútnickej ceste do Marianky.  

História stavania krížov popri cestách siaha 
do čias prijaJa kresťanstva. Približne od 
toho obdobia začali hraničné stĺpy či 
kamene označovať hranice chotára 
a nahradil ich kríž. K nárastu počtu krížov aj 
iných malých sakrálnych stavieb došlo 
v priebehu 17. storočia, ku ktorému sa viaže 
rekatolizácia. Všetky sakrálne objekty sa 
stali symbolom potlačenia reformácie. 

Či to bola kaplnka, alebo kríž – ľudia sa pri nich pristavovali, aby sa v JchosJ 
pomodlili a prosili o pomoc a milosrdenstvo, alebo tu ďakovali za vypočuJe prosieb. 
Nebolo ničím nezvyčajným, aby sa ľudia, ktorí ráno smerovali napríklad na pole do 
roboty, zastavili pri kríži a prosili o ochranu a zasa večer, keď sa vracali, pri kríži 
ďakovali. Bežné je i dnes, ak ide veriaci okolo kríža, že sa prežehná. 
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Kríže zohrávali svoju rolu aj pri odchode z domova na púť. Boli dediny, kde sa všetci 
zbehli ku krížu, aby sa rozlúčili s pútnikmi odchádzajúcimi na púť. Kríže Jež slúžili ako 
orientačný bod. 

I dnes lemujú naše cesty kríže, pripomínajúc mnohé nešťasJa, ktoré sa na cestách 
stali. Tento zvyk pramení z minulosJ. Kríže sa toJž stavali pri cestách na miestach 
rôznych nešťas| od dávna. V lesoch, kde bola ťažká práca sa toJž stávalo, že chlapa 
zavalilo drevo, padol strom či sa pošmykol a spadol tak nešťastne, že mu nebolo 
pomoci. Aj na trase, po ktorej práve kráčate, je jedno miesto, ktoré pripomína takúto 
tragédiu.  

Kresťania vo Svätom Jure 

Skôr ako sa na naše putovanie vydáme, mali by ste vedieť, že Svätý Jur sa spája 
nielen s katolícky orientovaným obyvateľstvom. Výrazná prítomnosť evanjelikov a ich 
akJvity na tomto území sú nespochybniteľné.  Štvorica Ján Dubovský - Juraj Pavelek, 
Juraj Turcsány a Jozef Follrich v publikácii Jur pri BraJslave - 775 rokov (1209 - 1984) 
píšu o situácii v 16. a 17. storočí takto: “situáciu v tomto období dejín Svätého Jura 
komplikovali aj náboženské spory medzi prevažne evanjelickým meš:anstvom a 
katolíckym panovníkom, ktorý pod hrozbou straty privilégií zabezpečil úspešnú 
rekatolizáciu.” Znamenalo to stopku reformačnému úsiliu, ktoré sa šírilo naprieč 
Európou zo západu. 

“V tomto období sa náboženské spory medzi evanjelikmi a katolíkmi prejavili zvlášť 
ostro v roku 1674, kedy evanjelickí farári a učitelia museli Svätý Jur opus:ť.” 

Jur pri Bra:slave - 775 rokov, 1984 

V dôsledku toho zanikla mestská škola, na ktorej činnosť neskôr nadviazalo 
gymnázium založené piaristami. Práve tento rád  bol v rekatolizačnom procese veľmi 
činný. Konflikt sa podarilo zmierniť, resp. ho u|šiť po vydaní tzv. Tolerančného 
patentu cisára Jozeda II. v roku 1781, ktorým vyhlásil obmedzenú náboženskú 
slobodu a občiansku rovnoprávnosť pre stúpencov evanjelického, augsburského 
(luteráni), reformovaného helvétskeho (kalvíni) a pravoslávneho (ortodoxní) 
vyznania s rímskymi katolíkmi. Zabezpečiť to malo lepší hospodársky rozvoj krajiny. 
Tento patent ukončil proJreformáciu v Habsburskej monarchii. 
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A teraz sa už vydajme na Cestu krížov, ktorá je živým dôkazom o sile viery 
Svätojuranov po dnešné dni 

 

O tom, ako sa tu kríže budovali, prečo, kto bol 
ich autorom a ďalšie zaujímavosJ sa 
dozvedáme aj z Pamätnej knihy, ktorá je 
obecnou kronikou Svätého Jura. Texty v nej 
nám pre Jeto účely sprístupnil pán Miloš 
Nosál. 

“Za katolíckym cintorínom pri hradsej naľavo, 
podobne i ďalej za mestom pri odbočujúcej 
ceste z hradskej na Slovenský Grób je kríž. 

Na prvom je nápis: K rozmnoženiu slávy Ježiša 
Krista vzbudili nabožni bratri Michal a Ján 
Achberger 1858. Na druhom: Postavili Jakub 

Jarszký a manželka Alžbeta. Príjmi ich Kriste 
nebeský! Do raja z toho sveta! 1890.”… Pri fare horného kostola nachodí sa drevený 
kríž pri ktorom sa odbývavajú polné omše. Na rozcesk na Neš:ch a do Marianky je 
kamenný kríž s nápisom: Na česť a chvalu ukrižovaného vzdvichnut dali Jozef 
Halenkovič a sestra jeho Katerina vdova po Pavelek Jozefovi 1858. 

Z a h u m n a m i z a 
farou je postavený z 
r. 1925 jednoduchý 
d r e v e ný k r í ž n a 
mieste, kde zašlapali 
z lodej i v kostole 
ukradnuté hos:e. 

Foto: Pamätná kniha, 
ZDROJ: Miloš Nosál 

V horách, vedľa cesty do pútnického miesta Mariatál (Marianka), sú najznámejšie 
kríže: červený, modrý, (“svetlý”) - biely. Pri poslednom je “hájovna”, postavená            
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r. 1896, na pamiatku :sícročného trvania maďarského štátu, zvaná Millenium. Je to 
stredisko výletov milovníkov prírody, až z Bra:slavy. 

Cez Sv. Jur chodí veľa procesní  na počiatku septembra do pútnického Mariatálu. Pred 
nastúpením do hory obyčajne pútnici v meste prenocúvajú.” 

Kríže a božie muky na Ceste krížov - Jeto drobné sakrálne stavby teraz postupne 
jeden po druhom spoznáme. O mnohých z nich máme málo informácii, no príbeh, 
ktorý spolu tvoria je silný a pôsobivý. Veď si len predstavte ako touto cestou kedysi 
putovali pútnici. Bez všetkých vymoženos| dnešnej doby. Bez pohodlnej trekingovej 
obuvy či mobilov. Oni ale išli, lebo cieľ, ktorý sledovali bol dôležitejší ako ich osobné 
pohodlie. 

ZASTÁVKA ČÍSLO 1 – KRÍŽ NA HORNOM PREDMESTÍ 

Tento na prvý pohľad jednoduchý kríž, dotvára atmosféru Horného predmesJa, 
ktorého dominantou je rímskokatolícky Kostol sv. Juraja. Drevený symbol s kovovou 
plasJkou umučeného Ježiša Krista a nápisom INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudeaorum, 
teda Ježiš Nazaretský kráľ židovský) sa nachádza pri chodníku smerujúcom ku vstupu 
do areálu kostola. 

Foto: Silvia Krpelanová, situácia 2020  
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Kríž pri fare na dobových fotografiách 

 
1901 – kríž bez „striešky“                            1920 – kríž bez „striešky“ 

  
Publikované 1933, z knihy Katolícke Slovensko .. 833 – 1933. Autorom kresby je A. Struhár 

 

Rok vzniku tejto fotografie nepoznáme, k fotografiám bližšie informácie chýbajú.  
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Prvý kríž na našej ceste je drevený, ako aj mnohé ďalšie. Drevo ako materiál bol 
najdostupnejší a v podstate aj sa s ním najľahšie pracovalo. Prevažne z dreva vznikali 
aj sošky Panny Márie osádzané do murovaných kaplniek, niekedy aj na podstavcoch. 
Niekedy mali kríž oplechovanú striešku, na okrajoch so zúbkami smerujúcimi nadol, 
presne ako mal v istom období aj kríž na Hornom predmes| vo Svätom Jure. 

O tomto kostole sa v kronike píše: “Pri fare horného kostola nachodí sa drevený kríž 
pri ktorom sa odbývavajú polné omše.” 

 



 13

 

 

Z análov sa dozvedáme, že sa na tomto mieste konávali v rokoch 1921 - 1938 aj 
orolské slávnosJ. Do tohto obdobia datujeme aj nasledovnú fotku. 
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ZDROJ: Sv. Jur na starých pohľadniciach a fotografiách 

Len kúsok povyše od tohto kríža stojí Kostol sv. Juraja spojený s legendou a drevená 
zvonica. Legenda hovorí o 
zvone, ktorý údajne našla skrytý 
v zemi divá sviňa. Ten zakopali 
Juran ia neďaleko Kaplnky 
NanebovzaJa Panny Márie 
medzi Račou a Svätým Jurom 
počas tureckých nájazdov, aby 
ho uchránili. Zasypali ho teda 
zrnom a zasypaný takto ostal 
ešte veľa rokov.  

                                                                     Foto: Pustý kostolík na prelome minulého storočia  
                                                                                     Zdroj: Slovensko na historických fotografiách 
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“Po krutom nájazde Turkov, pri ktorom 17. septembra 1663 zahynulo vyše 60 
miestnych obyvateľov a vyše 500 bolo odvlečených do zaja:a, ľudia mali iné staros: 
a na zvon zabudli. Nepamätali si presne miesto, kde bol zakopaný, až náhodou ho 
vyryla sviňa, ktorá sa rýpala pri ošarpanej, spustnutej kaplnke. Na mieste, kde bol 
zvon zakopaný, postavili potom miestni veriaci v roku 1697 sochu Panny Márie a 
kaplnku opravili. Zvon umiestnili do drevenej zvonice pri farskom kostole. Pôvodná 
veža, v ktorej bol zvon umiestnený, vyhorela počas tureckých vojen a nikdy nebola 
obnovená.  

ZDROJ: Článok Pustý kostolík, Mária Hatalová, 2012 

O opravenú kaplnku sa starali Svätojurskí piarisJ, býval tu dokonca rehoľník, no po 
tom, čo Jozef II. Zrušil kláštory, kaplnka osirela. Život jej prinavráJl paradoxne - mor, 
ktorý si vyžiadal mnohé obete. Veriaci z farnos| vo Sv. Jure, Rači a Vajnoroch prosili o 
pomoc nebeskú Matku a za ňu jej sľúbili opravu kaplnky a každoročnú púť k nej.  
Kaplnku sa podarilo zrekonštruovať v roku 1802 a v roku 1807 ju zasväJli Panne Márii 
Nanebovzatej. Každoročná púť sa tu koná vždy v auguste - 15.8. na sviatok 
Nanebovzatej Panny Márie. Pustý kostolík sa na trase Cesty krížov nenachádza ale je 
úzko spä| so Sv. Jurom, a vypovedá o cirkevnom živote a viere Svätojuranov. 
Nachádza sa po pravej strane hlavnej cesty od Sv. Jura do BraJslavy.   
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 Pustý kostolík: jednoloďová, viackrát reštaurovaná stavba  

Socha Panny Márie z roku 1697 tu stojí podnes.  

Foto: Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách. 

https://www.facebook.com/Sv%C3%A4t%C3%BD-Jur-na-star%C3%BDch-poh%C4%BEadniciach-a-fotografi%C3%A1ch-308435249199220/?__tn__=%2Cd-UC*F
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Veľkoleposť pú|, ktoré sa tu odohrávali ešte v 60-tych rokoch a ich atmosféru 
zachytávajú aj fotografie, ktoré svojim objek|vom zachyJl pán Cyril Grebečí.  

Foto: Procesia ku kaplnke, 1968, Cyril Grebečí 

ZASTÁVKA ČÍSLO 2 – ZAČIATOK MARIÁNSKEJ CESTY 

Tento kríž na našej ceste je zmieňovaný v kronike takto: “Na rozcesk na Neš:ch a do 
Marianky je kamenný kríž s nápisom: Na česť a chvalu ukrižovaného vzdvichnut dali 
Jozef Halenkovič a sestra jeho Katerina vdova po Pavelek Jozefovi 1858.” Dochoval sa 
aj na tejto krásnej, dobovej kresbe neznámeho autora.  
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Fotografie výsJžne zachytávajú jeho polohu - neďaleko drevenej zvonice, ktorá je 
dnes súčasťou areálu Kostola sv. Juraja. Kríž a areál je rozdelený asfaltovou cestou a 
tabuľa pri ňom označuje Mariánsku cestu. Keď sa po nej vydáte, budete môcť na 
vlastnej koži zažiť putovanie aké po celé stáročia absolvovali veriaci zo Sv. Jura do 
Marianky. 

Foto: Silvia Krpelanová, situácia 2020 

ZASTÁVKA ČÍSLO 3 – NOVÝ KRÍŽ 

Na tomto mieste bude osadený nový, moderný kríž, ktorý má odrážať ducha doby. 
Nachádzať sa bude na začiatku Mariánskej cesty, pri odbočke Svätojurského 
náučného chodníka. Nový, moderný kríž sa nebude dať prehliadnuť. Ako materiál 
bude na jeho stavbu použitý….  ??? Doplniť kto má byť autor diela a kedy bude 
osadený. 
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Touto cestou kráčajte až kým sa dostanete von z obývanej časJ na križovatku 
uprostred ktorej stojí uprostred väčšia technická stanica. Tu chýba značenie, preto 
vám poradíme: držte sa stále rovno, pokračujte smerom, ktorým idete, nikam 
neodbáčajte. Z asfaltu sa postupne dostanete na poľnú cestu až k smerovníku v bode 
Svätý Jur - chaty (328 m n.m.). Tu sa Jež cesta rozdeľuje, no vy sa vydajte po žltej 
turisJckej značke.   

 Od týchto miest vás 
čaká už o chvíľku 
krásna krajina. Otvorí 
sa pred vami v celej 
svojej kráse. Stúpanie 
je v úvode prudšie, 
postupne sa zmierni 
a ustáli. 

Nie ďaleko odJaľto sa nachádza ďalší smerovník - “Pod Bielym kameňom (340 m 
n.m.)”, kde sa dozviete, že ďalší cieľ tejto túry - Matulov kríž je vzdialený 0,9 km.  
Spozorujete ho po pár minútach po ľavej strane. Ešte predtým ale neprehliadnite 
tabuľu k Svätojurskému náučnému chodníku, ktorý sa nachádza po pravej strane a 
prezdrádza  viac o pôvode a živote tohto dubovo-hrabového lesa.  
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                                                               Foto: Silvia Krpelanová 
                                                                 
ZASTÁVKA ČÍSLO 4 – MATULOV KRÍŽ (380 m n. m.) 

K tomuto miestu sa viaže smutný príbeh. Písal sa rok 1922, keď tu 14. februára strom 
zavalil mladého, len 14-ročného chlapca Janka Matulu. „Od uťatého stroma smrtelňe 
trafeni, složil tuto jeho mlade Kosci ten 14 ročni Mladenec JAN MATULA, nar. 
1.dec.1907. zemr. 14.febr. 1922. Mimo idúci Hríšňiku spomen si na Pana Boha,“ stojí 
na kamennej platni s kovovým krížom, ktorý je obohnaný rovnako kovovým 
zábradlím. Je jedným z mnohých krížov, ktoré sa stavali na miestach, kde niekto 
tragicky skonal. 

  Foto: Silvia Krpelanová 
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ZASTÁVKA ČÍSLO 5 – ČERVENÝ KRÍŽ (383 m n. m.) 

Asi najvýraznejší zo všetkých krížov na našej trase stojí len 0,1 km od Matulovho 
kríža. Červený, drevený kríž uvidíte už z diaľky. Kto ho postavil a kedy nevieme, no na 
podstavci sú dve čísla - horizontálne: 2.3.2007, zrejme odkazujúci na rekonštrukciu, a 
3.IX.16 verJkálne. Červený kríž so soškou ukrižovaného Krista a nápisom INRI bol v 
minulosJ významným orientačným bodom v horách. Pútnici sa tu zastavovali a 
modlili. Čo ale v kresťanstve znamená červená farba? A prečo si staviteľ vybral práve 
túto? V kresťanstve symbolizuje červená farba lásku človeka k Bohu, Boha k človeku 
a ľudí navzájom. To je zrejme odpoveď na našu otázku. Červená zároveň predstavuje 
preliatu krv mučeníkov a preto sa používa ako liturgická farba pri ich pamiatke. 

ZASTÁVKA ČÍSLO 6 – MODRÝ KRÍŽ (416 m n. m.) 

Nielen kríž červenej, ale aj modrej farby sa ukrýva v 
lesoch Malých Karpát. Modré bohoslužobné rúcho síce 
neexistuje, ale túto farbu považujú kresťania za 
mariánsku farbu. Pokiaľ ide o symboliku v umení, Boh 
napríklad pripomína svoju všadeprítomnosť modrým 
nebom. Modrý bol aj plášť Panny Márie, čo 
predstavovalo jej oddanosť Bohu. Drevený kríž v tóne 
“holubej modrej” je pod korunami stromov, v chládku 
a s možnosťou oddychu na lavičke, výborným miestom 
pre fyzický oddych aj duchovnú vzpruhu. 



 22

 
Foto: Silvia Krpelanová 

Po 0,5 km sa dostanete na ďalšie zaujímavé miesto. Ide o božie muky nachádzajúce 
sa na hranici lesa vo vyvýšenom teréne.  
                       
ZASTÁVKA ČÍSLO 6 – DUŠIČKY (488 m n. m.) 

Na tabuli tejto malej tehlovej stavby je napísané 
„Zimmer János-Korček Marija”. A ďalej rok 1904. Viac 
o tom, prečo tu Jeto Božie muky vznikli nevieme. Vo 
všeobecnosJ ale sú Jeto stavby ľudovej architektúry 
niečo ako prícestné kaplnky. Na Slovensku sa 
budovali najmä v 15. 
až 19. storočí v okolí 
Trnavy, na Orave, na 
Strednom Považí a v 
okolí Stropkova. Stavali 
sa na rázcesJach, 
uprostred dedín, na 

okrajoch ciest, pri kostoloch, alebo tam, kde sa niečo 
stalo. Božie muky vznikali na pamiatku šťastných 
udalos| ako boli uzdravenie z ťažkej choroby či koniec 
morovej epidémie. Stavali sa ale aj opačne, ako 
memento nejakej tragédie.  

Dušičky sú posledným miestom na našej trase, kde je osadený smerovník. Cesta po 
žltej ďalej posiela turistov buď späť na Modrý kríž alebo smerom k Starej lipe. Vy si 
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zvoľte treJu cestu - tú, ktorá sa otvára priamo pred 
vami. Že idete správne zis|te po pár sto mestroch, kde 
napravo uvidíte ďalšiu tehlovú stavbu - božie muky 
nazývané Sv. Jozef.  

                                                                                                                             Foto: Silvia Krpelanová 

                                                                                                                                                                                                               
ZASTÁVKA ČÍSLO 7 – SV. JOZEF (488 m n. m.) 

Svätý Jozef - tak sa volajú Božie muky postavené v lesoch z plnej, pálenej tehly, 
obkolesené kovovým zábradlím natretým nazeleno. V blízkosJ bude osadená lavička 
z masívnych trámov. Svätý Jozef - manžel Panny Márie, matky Ježiša Krista bol tesár a 
preto aj je patrónom tesárov. Ale Jež ochraňuje stolárov, rezbárov a je patrónom 
dobrej smrJ. Popiska na tabuľke uvádza “Ku cJ a chvále Sv. Jozefovi. J.L. 1942”. 

Foto: Silvia Krpelanová 
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POSEDENIE - ALTÁNOK 

Cestou ďalej si môžete odpočinúť v mieste, kde 
vzniká nová oddychová zóna. Aktuálne sa 
môžete pred dažďom skryť pod strechou 
nového, priestranného altanu.  

DOPLŇIŤ:  
- material  
- investor 
- čo ešte a kedy má byť dobudované…  

                            

                                                                                               Foto: Silvia Krpelanová, situácia 2020 
ZASTÁVKA ČÍSLO 8 – BOŽIE MUKY MENSCHIK 

Táto drobná, murovaná stavba odetá dobiela stojí vedľa cesty s kovovým oplotením 
dookola. Prekvapí vás jej lokácia v krajine, keďže sa nenachádza na žiadnom 
vyvýšenom mieste, dokonca je hlboko pod úrovňou cesty, čo značí, že voľakedy asi 
nešla cesta po násype. Na tabuli je ťažko čitateľným písmom uvedené: “Gewidmet 
von Familie Menschik, 1910” - “Darované rodinou Menšíkovou v roku 1910”.  
Táto stavba si spomedzi všetkých na 1. trase Ceste krížov od Sv. Jura po Biely kríž z 
pohľadu dezolátneho stavu zaslúži azda najväčšiu pozornosť pri oprave a záchrane.  

Foto: Silvia Krpelanová 
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VYHLIADKA DO KRAJINY                                           
doplniť: - ako sa sem dostaneme??  
- lokácia/značenie/kde sa to nachádza vlastne?  
- Kedy to má byť postavené?  
                                                                                

      Autorka: Mgr. Arch. Lucia Marušincová 

Na mieste, kde je možné vidieť do diaľky meandre Malého Dunaja má vzniknúť 
fotopoint. Tu budú vznikať autenJcké spomienky na toto miesto. Fotopoint 
predstavuje drevený rám, ktorý neruší scenériu krajiny. Rámová konštrukcia 
z masívnych drevených trámov je kotvená v zemi a dopĺňa ju informačná tabuľa. 

Cestou na Biely kríž je čas dozvedieť sa niečo o význame a symbolike bielej farby 
v kresťanstve. O chvíľu toJž prídete na miesto, kde už viac ako 450 rokov stojí kríž 
práve tejto farby.  

Svadobná košeľa, nevesJne šaty, košieľka novorodenca pri krste aj rubáš a úmrtné 
presJeradlo. Všetky Jeto veci od ranného detstva až po hrob sú súčasťou našich 
životov. Biela je teda súčasťou nášho života od jeho počiatku na tejto zemi až po jeho 
koniec. Táto farba symbolizuje čistotu, oslobodenie sa od smrteľného hriechu. 
Všimnite si, ako veľa dôležitých symbolov používaných v kresťanstve sa vyobrazuje 
bielou farbou. Je to napríklad biely baránok, holubica Ducha svätého, ľalia, perla, 
oblak zobrazujúci dokonalosť svätcov. 

ZASTÁVKA ČÍSLO 9 – BIELY KRÍŽ (502 m n.m.) 

“1566” - to je rok, kedy bol postavený Biely kríž, miesto, ktoré pozná asi každý 
milovník prírody v okolí hlavného mesta. Okrem toho je veľmi ošúchaným písmom 
na kríži pravdepodobne uvedené, kto nechal kríž skrytý pod starými lipami, postavať. 
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F o t o : S i l v i a K r p e l a n o v á 

Neodmysliteľnou súčasťou tejto obľúbenej turisJckej a cyklisJckej desJnácie je 
Horáreň Biely kríž, kde sa dá po dohode ubytovať. Starousadlíci jej nepovedia inak 
ako Horáreň U Kocmundu. Pôvodnú hájovňu tu postavili v roku 1896 na pamiatku 
Jsícročia trvania maďarského štátu. Dnes sa tu môžete občerstviť celoročne v 
blízkom bufete.  
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Foto: Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách. 

O Bielom kríži sa dozvedáme z archívov, že tu pútnici z Jura idúc do Marianky 
obedúvali a načerpávali silu na ďalšiu cestu. Historické fotografie zasa zachytávajú 
skupinky Svätojuranov, ktorí sem zrejme ak|vne si oddýchnuť a načerpať energiu. 

Foto: Silvia Krpelanová, siruácia 2020 

Horáreň Biely kríž bola nedávno veľmi citlivo zrekonštruovaná a od januára 2019 je 
možné sa v tomto penzióne s kapacitou 15 osôb ubytovať. Keď ste sa dostali až sem, 
ste v mieste, kde sa rozlúčime. Tu sa končí 1. etapa Cesty krížov, teda miesto, kde 
zvykli obedúvať pútnici putujúci zo Sv. Jura do Marianky po Starej pútnickej ceste. 
Pre tých, ktorých zaujímajú detaily takejto púte ale odporúčame čítať ďalej.   

https://www.facebook.com/Sv%C3%A4t%C3%BD-Jur-na-star%C3%BDch-poh%C4%BEadniciach-a-fotografi%C3%A1ch-308435249199220/?__tn__=%2Cd-UC*F
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Ako vyzerala púť kedysi?  

Do Mariatálu prichádzali každoročne v procesiách aj Pezinčania, Grinavania, Cajlania 
a Svätojurania. Z článku PÚTE CAJLANOV DO MARIATÁLU (1.4.2008, hLps://
cajla.estranky.sk/clanky/zivot-na-cajle-v-minulosJ/pute.html) sa dozvedáme, že napr. 
Cajlania chodievali na púte v sobotu, zvyčajne bez kňaza. Pohľad na takúto púť je 
vzácnou pomôckou pri vytváraní ucelenej predstavy ako asi takéto púte v minulosJ 
vyzerali.  

Prvým dňom púte bola sobota, kedy sa pútnici zhromaždili okolo 8:00 pred 
cajlanským Kostolom Povýšenia sv. Kríža. V kostole sa najprv predmodlieval tzv. 
Modleník (nazývaný aj ta|k púte), neskôr sa zástup zhromaždil na ulici v takomto 
poradí: prví muži, modleník a po ňom ženy. Po cello čas púte sa modleník 
predmodlieval a predspevoval. Počas prestávok veriaci oddychovali a zhovárali sa. 
Modlili sa vždy za konkrétne úmysly, až kým prišli na hradisko NešJch nad Svätým 
Jurom. Tu sa naraňajkovali, zrolovali zástavy do plechových puzdier a pokračovali až 
po Biely kríž. Využívali teda trasu, ktorú popisujeme aj my a zastavovali pri každom 
kríži a božích mukách. Pri zastaveniach sa modleník pomodlil. Využíval pri tom starú, 
dedičnú knihu. Cesta na Biely kríž trvala pár hodín a tak si zasa tu dopriali obed a Jež 
doplnili zásoby, keďže tu vyvieral prameň pitnej vody. 

Do Marianky dorazili pútnici okolo 15:00, tam sa sprievod opäť zoradil. “Modleník 
išiel popredu do kláštora, odkiaľ priviedol kňaza – pátra alebo brata – frátra s dvoma 
miništrantmi a krížom, ktorí ich doprevádzali na pútnické miesto. Procesia vošla do 
kostola, kde modleník predspevoval pieseň - Vykvitla ruža v mariatálskom chráme-  
a pomodlili sa,” uvádza sa v článku Púte Cajlanov do Mariatálu. Ďalej si panny 
pripravili venčeky z červeného smreku a ľahli si na zem, teda vykonali tzv. prostráciu. 

Súčasťou púte bola aj spoveď a pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. Púť však nebola 
len aktom na ktorí sa tešili veriaci aby si obnovili svoju vieru. S radosťou sem 
prichádzali aj deJ, ktoré sa nevedeli vynadívať na stánky so suvenírmi. 

Keď sa večer chýlil ku koncu, konala sa ešte anjelská procesia, ktorá išla z kostola ku 
Kaplnke sv. Studne a späť. Tento akt bol mimoriadne silný a pôsobivý, keďže si pútnici 
po celej trase sami svieJli sviečkami. Pri kaplnkách, ktoré tu stoja podnes sa 
zastavovali, spievajúc pieseň „Anjelským pozdravením zvon sa ozýva”. 

https://cajla.estranky.sk/clanky/zivot-na-cajle-v-minulosti/pute.html
https://cajla.estranky.sk/clanky/zivot-na-cajle-v-minulosti/pute.html
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Anjelským pozdravením zvon sa ozýva 

1. Anjelským pozdravením - zvon sa ozýva, - každý verný kresťan dnes - Máriu vzýva: 
- Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v 
nás! 

2. Pannu anjel Pánov bol - takto pozdravil, - poklonil sa Márii - a jej hovoril: - Ave, 
ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás! 

3. Plná božej milosJ, - nevinnosJ kvet, - počneš Krista milého, - ktorý spasí svet. - 
Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v 
nás! 

4. Na Je slová Mária - uľakala sa. - Ako sa to môže stať? posla pýta sa. - Ave, ave, 
Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás! 

5. Anjel Pána zvestoval - v poníženosJ: - Neľakaj sa, Mária, - plná milosJ. - Ave, ave, 
Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás! 

6. Vôľu J ja zvestujem - Boha silného: - počneš v svojom panenstve - z Ducha 
Svätého. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, 
plesaj v nás! 

7. Z teba, Panna, zrodí sa - slávny Spasiteľ, - najvyššieho Boha Syn, - náš Vykupiteľ. - 
Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v 
nás! 

8. Po tých slovách Mária - hlavu sklonila, - nebeskému posolstvu - vďačne zvolila. - 
Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v 
nás! 

9. Ajhľa, dievka Pánova, - Panna vravela, - odovzdaná do vôle - hneď Stvoriteľa. - Ave, 
ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás! 

10. Slovo Telom stalo sa, - Slovo preslávne, - pre spasenie všetkých nás, - na zem 
zoslané. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, 
plesaj v nás! 
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11. Ó, ty ruža spanilá - kvetu bieleho, - teba chválim zo srdca - svojho celého. - Ave, 
ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás! 

12. Tys' nám všetkým za Matku - bola zvolená, - večnej slávy korunou - si ozdobená. - 
Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v 
nás! 

13. Nad všetky ťa stvorenia - Boh sám povýšil, - rúchom všetkých čnos| ťa - plne 
okrášlil. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, 
plesaj v nás! 

14. Ty si všetkých hriešnikov - istá bezpeka, - cesta v život vedúca, - radosť, útecha. - 
Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v 
nás! 

15. Ty si všetkých strápených - pravá potecha, - ktorá v srdciach ranených - nádej 
zanechá. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - 
srdce, plesaj v nás! 

Pri slovách z refrénu: „AVE, AVE, AVE MARIA“ pozdvihli pútnici svoje sviece vyššie. 

Keď sa procesia skončila, pútnici sa pobrali na spánok. Časť z nich prespávala v 
hosJnci, ale za týmto účelom ostával v noci otvorený aj kostol, kde prespávala ďalšia 
časť pútnikov. 

Druhým pútnym dňom bola nedeľa - deň pre dušu pútnika mimoriadne výživný. V 
Marianke sa toJž konalo hneď niekoľko svätých omší. Slúžiť sa začínali včasne ráno, 
už o 5:00 a 6:00. Počítalo sa aj s maďarsky hovoriacim publikom a ich čas prišiel o 
9:00 v Kaplnke sv. Anny. Prevažná väčšina veriacich sa zúčastňovala slávnostnej svätej 
omše o 10:00 hodine pri Lurdskej jaskyni. 

Tieto púte boli naozaj veľkolepé. A to aj počtom účastníkov, ktorých sa tu spoločne 
modlilo aj 40 000 veriacich. Omše, ktoré sa tu konali na sviatok Narodenia Panny 
Márie - 8. septembra celebroval sväJaci biskup Trnavskej apoštolskej administratúry: 

msgr. Pavol Jantausch (1870 - 1947) 
msgr. Michal Buzalka - a slovenský mučeník (1885 - 1961) 

msgr. Ambróz Lazík (1897 - 1969) 
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Keďže tu bol od roku 1936 nainštalovaný kvalitný rozhlas z Londýna (údajne stál 
45 914 korún a mikrofóny 1 480 korún), celé údolie sa darilo kvalitne ozvučiť. 

V článku, na ktorý sa vyššie odvolávame a z ktorého čerpáme aj túto informáciu sa 
píše, že napr. Cajlania chodievali na púť kvôli septembrovým oberačkám aj v auguste.  
Vtedy sv. omšu celebroval miestny prior (predstavený kláštora). Dá sa predpokladať, 
že z rovnakého dôvodu - pre povinnosJ vo vinohradoch rovnako chodili na augustové 
púte aj Svätojurania, no potvrdiť to zaJaľ nevieme. 

Zaujímavý je drobný rozdiel medzi augustovou a septembrovou púťou. Ak sa púť 
konala v septembri, po svätej omši sa všetci pomodlili litánie pri jaskyni. Ak na púť 
prišli v auguste, litánie sa modlievali o 14:00 v kostole. 

Po nich sa najedli, nabrali liečivej vody do fliaš a rozlúčili sa s Pannou Máriou. Jeden z 
miestnych kňazov im dal EucharisJcké požehnanie a odprevadil ich von z obce. Keď 
vyšli za dedinu, znova zrolovali zástavy a vydali sa smerom na Biely kríž, kde si spravili 
prestávku. Zaujímava vás, čím sa naši predkovia posilňovali? Nuž, samozrejme, že to 
bolo niečo, čo bolo výživné a dostupné. A keďže |to pútnici prichádzali z vinárskych 
oblas|, hrozno nesmelo v ich “proviantoch” chýbať. Zo sebou teda napr. mali aj 
hroznovú štrúdľu a hrozno. Za korunu si Jež mohli pútnici ešte v Mariatáli kúpiť 
tradičné mariatálske polievky s mrkvou a domácimi rezancami. 

Takto pútnici putovali smerom domov. Do zástupu za vlajky za zasa zoradili pred 
Pezinkom. Pekný zvyk mali Cajlania, ktorí na púJ neboli. V Grinave sa stretli s 
pútnikmi a odprevadili ich do kaplnky, kde sa pomodlili a poďakovali. Spoločne 
spievali, porozdávali  pátričky, obrázky a nakúpené pohľadnice. 

Púte po 2. svetovej vojne 

Veľa sa toho zmenilo podruhej svetovej vojne. Druhá svetová vojna (1939 - 1945) 
mala vplyv na všetko aj na život veriacich. Hoci sa už “masové” púte po roku 1944 
nemohli konať, zopár sa ich ešte uskutočnilo. Jednou z nich bola púť v roku 1947 a na 
púte sa chodilo až do roku 1953. Päťdesiate roky boli pre cirkev kriJcké a 
mimoriadne náročné. Veriaci preto chodievali na púte individuálne - vlakom do Rače 
a odJaľ peši do Mariatálu. V tomto období už omše neslúžili biskupi, ale 
predstavitelia tzv. vlasteneckého duchovenstva, spolupracujúci s režimom. Štyri 
dekády vlády komunistov Marianku vyľudnili, ale jej genius loci stále dýcha celým 
údolím. 


