
1 

Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina  

 

 

BOŽIE MUKY  V OBCI  BELÁ 

 

 

 

Žilina 2020                                           Tereza Baránková, Lucia Juritková    

                                                                  Konzultant:  PhDr. Alica Virdzeková                                                                            



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie  

Rady by sme sa touto cestou poďakovali všetkým, čo nám pomáhali pri tvorbe tejto 

práce. Pánovi starostovi obce Belá, Matúšovi Krajčírovi ,  pani Helene Boháčovej a p. 

farárovi Petrovi Šugárovi, za ochotu a všetky informácie, ktoré nám poskytli. Naše 

poďakovanie patrí aj  pani učiteľke PhDr. Alici Virdzekovej za technickú pomoc a 

vedenie pri písaní tejto práce. 

 



3 

          Obsah 

 

Úvod……………………………………………………………………………………..4 

           1         Božie muky …………………………………………………………………...….5 

                      1.1 História………………………………………………………………...……...5 

                      1.2 Lokalizácia…………………………...…………………………………….....6 

                      1.3 Stavba……………………………………………………….………………...6 

                      1.4 Typy Božích múk z architektonického hľadiska……………………………...7 

                      1.5 Pašiový obsah ………………………………………………………………...7 

                      1.6 Význam……………………………………………………………………….8 

                      1.7 Rozdiel medzi kaplnkou a božími mukami…………………………………...8 

           2       Božie muky v obci Belá ………………………………………………………......9 

                      2.1 Údaje a príbehy Božích múk v Belej…………………………..…....…….......9 

                   2.2  Ďalšie Božie muky pri obci Belá …………………………………………...10 

 Záver ………………………………………………………………………….……………..11 

 Zdroje………………………………………………………………………………..……….12 

 Príloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Úvod 

 

  Téma Eustory, Božie muky,  príbeh malej architektonickej stavby v kontexte udalostí, 

miesta a života miestnych obyvateľov, vyhlásená pre tento ročník,  nás už na začiatku veľmi 

zaujala, a tak  sme sa rozhodli preskúmať ju hlbšie. Predovšetkým preto, že sme o Božích 

mukách veľa toho nevedeli a naša zvedavosť nás doviedla k tomu, že sme sa rozhodli zapojiť 

do tejto súťaže.  

Za cieľ si si stanovili zistiť čo najviac informácií o týchto stavbách a vypátrať takúto 

stavbu v našom okolí  a opísať jej príbeh.  

Tu sa začali naše prvé problémy. Spolužiačka nás upozornila na malú cirkevnú stavbu, 

ktorá sa nachádza u nich v dedine. Na naše veľké sklamanie to neboli Božie muky, ale malá 

dedinská kaplnka. Pátrali sme ďalej  v našom okolí, kým sa nám podarilo objaviť informáciu, 

že  Božie muky sa nachádzajú v obci Belá, ktorá patrí do okresu Žilina. Navštívili sme teda túto 

obec s cieľom nájsť Božie muky, odfotiť ich a zistiť ich príbeh. Zisťovali sme ho s pomocou 

farára, starostu a pracovníčky obecného úradu. Pretože vypukla pandémia koronavíru, mali sme 

problém získať literatúru z knižnice a písomné pramene z archívu. Napriek všetkým 

prekážkam, sme vypracovali našu prácu o božích mukách v Belej. 

 Prácu sme rozčlenili do 2 kapitol a niekoľkých podkapitol. V prvej  popisujeme 

históriu, lokalizáciu Božích múk a ich typy, s konkrétnymi ukážkami, ktoré sme zaradili do 

obrazovej prílohy. 

V druhej kapitole sa venujeme konkrétne Božím mukám, ktoré sme našli v obci Belá.    

Rozhodli sme sa pre túto tému, aby sme zvýšili povedomie o týchto krásnych 

pamiatkach, nakoľko sú často nepovšimnuté a zabudnuté. Určite sa im oplatí venovať 

pozornosť už len kvôli ich tajomnosti a jedinečnosti. Veď predsa donedávna sme ani my samé 

nevedeli, že na Slovensku vôbec niečo takéto máme.  
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1     Božie muky  

Na začiatku našej práce chceme uviesť históriu týchto stavieb a základné informácie 

o ich lokalizácii a ako aj o ich architektonike. Božie muky, prícestné kaplnky  alebo inak 

nesprávne božie muká , sú drobné náboženské stavby. Pojem Božie muky nie je na Slovensku, 

na rozdiel od Čiech a Moravy, až taký veľmi známy. Dôvodom môže byť menší výskyt týchto 

objektov na Slovensku alebo zamieňanie si ich s kaplnkami, ktoré sú im veľmi podobné. 

 

1.1   História 

Z histórie Božích múk vieme, že sa začali vyskytovať už pred 14.  storočím. Od 14. 

storočia sa objavujú stavby Božích múk predovšetkým v gotickom štýle, z ktorých sa zachovala 

iba veľmi malá časť. Súviselo to s husitským obrazoborectvom.1 Najviac rozšírené sú ale Božie 

muky z obdobia baroka a prvej Československej republiky. 

Najstaršie nájdené Božie muky pochádzajú už z pred 14 storočia.2 Oproti novším a 

modernejším sú robustnejšie, menej opracované a menej zdobené. Majú širšiu základňu, na 

ktorej je rovno hlavica so strieškou. Mnohé majú v sebe výklenky a je ich ťažké odlíšiť od 

kaplniek. 

Tieto stavby sú dielom ľudovej architektúry a ich stavba prebiehala na Slovensku od  

pätnásteho do devätnásteho  storočia najmä v oblasti Trnavy, Oravy a na strednom Považí.  

Nájdeme ich však aj v iných oblastiach Slovenska. 

 

1.2  Lokalizácia 

Stavali sa uprostred dediny,3 pri vodných tokoch, na kostolných nádvoriach, pri 

výpadových cestách alebo na iných významných či legendárnych miestach na pamiatku 

tragických alebo naopak šťastných udalostí v histórii dediny (vyliečenie sa z ťažkej choroby, 

uctenie si zosnulých, morová epidémia a podobne).  

                                                           
1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka#Historie [2020-03-10] 
2 https://www.drobnepamatky.cz/bozi-muka [2020-04-10] 
3 Pozri príloha, obr. č. 2. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka#Historie
https://www.drobnepamatky.cz/bozi-muka
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Najčastejšie sa stavali na križovatkách ciest.4 Krížne cesty boli vždy ľuďmi  považované 

za magické, pretože sa tu stretávalo dobro so zlom. Na križovatkách sa koncentrovali tieto sily, 

a preto mali ešte väčšiu moc. Pretože sa považovali križovatky ciest za mocné a magické,  

stavali sa na nich  náboženské objekty, ako Božie muky, kríže alebo kaplnky. Ľudia sa pri týchto 

stavbách v minulosti správali inak ako zvyčajne. Zvykom bolo, že sa pocestný aspoň pristavil 

a prežehnal, v iných prípadoch pokľakol a zložil modlitbu Kristovi, Bohu, panne Márii alebo 

niekomu inému, komu bola stavba zasvätená. Častým plienením, prestavovaním a menením 

dispozície dedín sa mohlo stať, že sa Božie muky presunuli mimo obec, v ktorej boli postavené. 

Preto ich teraz častokrát nachádzame v strede polí a lúk. 

 

1.3 Stavba 

Z architektonického hľadiska sú Božie muky druh malej sakrálnej stavby so štíhlou 

vertikálnou líniou (omietnutý štvorboký pilier alebo stĺp) a sú nositeľom pašiového výjavu 

(obraz, sochy alebo súsošia) zo života Krista. Predpokladá sa, že ich architektonická podoba 

Božích múk vychádza z typických nástrojov, ktoré boli použité pri súdení a mučení Ježiša 

Krista – stĺpa (ku ktorému bol priviazaný a bičovaný) a kríža.  

Ich výšku pri stavbe volili takú, aby ich okoloidúci nezneuctili alebo respektíve 

nepoškodili. Sadili sa okolo nich stromy a robili upravené ohraničené záhradky ako ochrana 

pred dobytkom, idúcim na pašu. V minulosti sa na Božie muky uväzovali rôzne šatky, ktoré 

tam uväzovali matky chorých detí s prosbou k Ježišovi Kristovi, aby im zachránil ich choré 

deti.5  

Najčastejšie boli zhotovované z dreva. Jednalo sa predovšetkým o 14. storočie a 

začiatok 15. storočia. Z tejto doby sa však žiadne Božie muky nezachovali.  V 15. storočí sa 

začínajú stavať z lomového kameňa, vápenca, pieskovca alebo iného dostupného muriva. Tento 

trend pokračuje až do obdobia baroka, kde bol na vrch Božích múk pridávaný aj železný kríž. 

Omietnuté boli najčastejšie vápennou maltou.   

Ide o objekt v tvare stĺpa s pätou, driekom a hlavicou so strieškou. Každá z jednotlivých 

častí môže mať dekoratívne prvky v ľudovom alebo slohovom stvárnení, podľa toho, v ktorom  

                                                           
4 Pozri príloha, obr. č.1. 
5 https://myzilina.sme.sk/c/2448631/bozie-muky.html [2020-04-10] 

https://myzilina.sme.sk/c/2448631/bozie-muky.html
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bdobí vznikli. Päta je najspodnejšia časť pripomínajúca sokel. Najčastejšie býva obdĺžnikového 

tvaru, pričom jeho hrany sú skosené.  Stĺpový driek nadväzuje na pätu a býva oveľa užší ako 

päta. Môže byť hladký valcový, točený čiže tordovaný, hranatý – najčastejšie štorcového alebo 

polygonálneho pôdorysu. Na jeho vrchole je osadená hlavica v tvare miniatúrnej, avšak 

pôdorysne oproti drieku rozšírenej kaplnky so strieškou a vrcholovým krížom. Štvorboká 

hlavica má vo svojich stenách jeden až štyri výklenky -niky na umiestnenie obrazov a sošiek. 6  

 

1.4 Typy Božích múk z architektonického hľadiska 

Spravidla sa vyskytujú dva základné typy:  

1. stĺpovité božie muky v tvare jednoduchého úzkeho stĺpu zasadeného v zemi, na ktorého 

vrchole je umiestnený príslušný výjav, obyčajne v ochrannej skrinke so strieškou, 

vyrobené najčastejšie z dreva, vzácnejšie z umelecky opracovaného kameňa; murované 

božie muky v tvare masívnych hranolovitých, respektíve kvádrovitých stĺpov s jedným 

alebo viacerými plytkými výklenkami v bočných stenách (nikami na umiestnenie 

výjavov), ukončené strieškou.7 

 

2. Pilierové božie muky majú tú istú architektonickú skladbu ako stĺpové, avšak ich driek 

je v tvare hranolového piliera. Existujú aj iné podtypy pilierových božích múk, 

vytvorené z viacerých veľkosťou a pôdorysom nerovnakých článkov, napríklad 

trojčlánková či trojuholníková na valcovom podstavci.8 

 

1.5 Pašiový obsah  

Po obsahovej a ideovej stránke sú Božie muky nositeľom pašiového výjavu a jeho 

posolstva. V prírodnej scenérii veriacemu človeku chcú odovzdať posolstvo o umučení Ježiša 

Krista. Soška, obraz alebo iné umelecké stvárnenie znázorňuje Ježiša Krista pri niektorej zo  

 

                                                           
6https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka#Tvaroslov%C3%AD_a_materi%C3%A1l [2020-

09-10]. 
7 Pozri príloha, obr. č. 3, 4. 
8 Pozri príloha, obr. č. 5, 6. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka#Tvaroslov%C3%AD_a_materi%C3%A1l
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scén, ktorá súvisí predovšetkým s jeho odsúdením, mučením, krížovou cestou, ukrižovaním a 

smrťou. Najčastejšie zobrazované výjavy sú: Ježiš pred Pilátom, bičovanie, korunovanie tŕním, 

nesenie kríža, pád s krížom, ukrižovanie, snímanie z kríža, Pieta, Trojica s Ukrižovaným, 

a ďalšie.9  Stretávame sa aj s výskytom iných motívov ako pašiových výjavov na týchto malých 

sakrálnych stavbách. Ide o obrazy Panny Márie a rôznych svätcov – Juraja, Martina, Floriána, 

Krištofa, Sebastiána, Antona, Donáta a i. Zrejme ide o neskoršiu zmenu pôvodných pašiových 

výjavov, najmä po ich zničení alebo rekonštrukcii. Nastáva tu však rozpor, lebo ideovo sa 

narúša terminologický význam pojmu božie muky.10  

1.6  Význam 

Božie muky majú svoj vlastný vyhranený význam. Zatiaľ čo kaplnky sa spájajú s úctou 

k niektorému svätcovi a cez neho s oslavou Krista, pašiové výjavy a architektonická skladba 

Božích múk nás nechávajú v jeho predsmrtnej a posmrtnej fáze bez náznaku Ježišovho 

zmŕtvychvstania a bez vymedzenia priestoru na prípadné modlenie sa. Božie muky mali 

veriacim pripomínať ich  nedokonalosť, hriešnosť a trápenie na tomto svete. 

 

1.7  Rozdiel medzi kaplnkou a božími mukami  

Božie muky sú často zamieňané za kaplnky alebo iné pamiatky. No sú medzi nimi veľké 

odlišnosti. Základný rozdiel medzi kaplnkami a Božími mukami je ten, že kaplnka je postavená 

za účelom bohoslužobnej miestnosti a je takzvaným mostom k Bohu, zatiaľ čo Božie muky nás 

upozorňujú na historické udalosti z miesta, na ktorom sú postavené a ich charakteristickým 

prvkom je, že sa do  nich nedá vojsť. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Pozri príloha, obr. č. 7, 8, 9. 
10 KAĽAVSKÝ, Ľ. Katolícke noviny. Božie muky v tíšine prírody zobrazujú pašiové výjavy. 19.03.2014. 
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2      Božie muky v obci Belá  

Belá je obec na Slovensku v okrese Žilina. Leží v severovýchodnej časti Žilinskej 

kotliny, v údolí Varínky a Belianskeho potoka, ktorý vytvára Belianskú dolinu. Západne od 

obce sa nachádza Kysucká vrchovina, vo východnej časti sa dvíhajú výbežky Krivánskej Fatry. 

Obec sa nachádza na ceste II/583, ktorá spája Žilinu s Oravou. K obci patrí aj osada Zlieň, 

miestna časť Nižné Kamence, rekreačná oblasť Bránica a autokemping Belá - Nižné Kamence. 

Je to obec s bohatou históriou. Prvé dôkazy osídlenia pochádzajú z mladšej doby 

kamennej. Blízko obce (Lysica) sa našlo sídlisko ľudu lužickej kultúry. V mladšej dobe železnej 

sídlili v tejto oblasti ľudia púchovskej kultúry (vrch Hrádok v osade Zlieň). Slovanské osídlenie 

potvrdili nálezy keramiky v Belej z 8. a 9. storočia. Obec Belá sa prvýkrát spomína v roku 1378. 

Vtedy patrila Varínskej fare, neskôr okolo roku 1483 panstvu Strečno a neskôr panstvu Star 

hrad. Tunajší valasi dostali výsady od Mateja Korvína,1496 ich potvrdil Vladislav II. 11 

Obyvateľstvo obce pracovalo v lesoch, na poliach, boli tu pálenice, mlyny. V dedine sa 

nachádza aj kostol, ktorý bol postavený v roku 1683, zasvätený sv. Márii Magdaléne. Na ceste  

smerom od Varína sa nachádza malá cirkevná stavba, ktorú sme identifikovali ako Božie muky, 

hoci mnohí obyvatelia ju nazývajú kríž. 

 

2.1 Údaje a príbehy Božích múk v Belej   

 

   Svojím tvarom ich môžeme zaradiť medzi stĺpovité Božie muky. Na kríži je 

napísané: „Tento kríž bol postavený na česť a slávu Božiu z milodarov veriacich v roku 1948.” 

Vysvätil ich farár v Belej Michal Borčin 25.júna 1948. 

Ako nám povedala p. Helena Boháčová, obyvateľka Belej, najpravdepodobnejšie bol postavený 

práve vďaka Slovákom, ktorí boli v zahraničí kvôli práci, aby si zarobili peniaze. Keď im 

chýbala domovina alebo ich rodina, zozbierali finančné prostriedky a poslali ich na výstavbu 

týchto stavieb, aby si  na nich ich obec a rodina spomenuli a pomodlili sa za nich . Ako prejav 

spolupatričnosti a toho že na svoju krajinu nezabudli, ale im chýba. 12  

    V súčasnosti  sa o údržbu  starajú miestni občania, dobrovoľníci, ktorí túto pamiatku zdobia 

                                                           
11 https://www.bela.sk/historia-obce.html. [2020-03-12] 
12 Z rozhovoru s pani Helenou  Boháčovou , Belá marec 2020. 

https://www.bela.sk/historia-obce.html
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     vždy podľa ročného obdobia krásnymi kvetmi alebo inými ozdobami.13 

Ku pamiatke sa viaže aj miestna povesť. Keďže pamiatka sa nachádza v strede poľa, 

často tadiaľ v minulosti chodila divá zver. Teda tam nebolo bezpečne. Dokonca sa rozšírila 

zvesť, že v noci tam chodia čerti a kradnú malé deti, ktoré nájdu von. Samozrejme vieme, 

že je to výmysel. Matky nechceli, aby ich deti chodili za tmy na také nebezpečné miesto, 

tak takýmto spôsobom strašili svoje deti. Na druhej strane niektorí dedinčania hovorili, že 

je naozaj občas počuť podozrivé kvílenie a zvláštne zvuky práve z okolia tejto stavby. 

Povesť nám vyrozprávala obyvateľka obce. 

 

     2.2 Ďalšie Božie muky pri obci Belá 

 

     Neďaleko od dediny Belá sa nachádza dolina Malá Bránica, ktorou preteká potok 

     rovnomenného mena a vedie tadiaľto cesta a turistický chodník.  

     Práve tu v lokalite  Zadné pole Onvovcova sa nachádzajú ďalšie Božie muky.  

     Nachádza sa na nich text: 

"Tento kríž bol postavený na česť a slávu Božiu 

zo zbierok amerických Slovákov v roku 1914." 

     V roku 1900 mnoho rodákov odišlo pracovať do Ameriky. Niektorí zostali, iní sa však   

     vrátili    domov ku svojim rodinám.  Vďaka týmto dobrodincom sa táto krásna pamiatka  

     mohla postaviť.14  

     Tieto Božie muky slúžia od nepamäti okoloidúcim turistom, blízkym chatárom,  

     okoloidúcim a cyklistom ako „duchovné osvieženie".  

    V roku 2019 bol obnovený tento „chotárny kríž“ požehnaním, ktoré urobil farár v  

    Belej,  Ivan Pšenák. Slávnosti sa zúčastnili farníci Belej. Veľká vďaka patrí  

   všetkým   dobrovoľníkom, ktorí túto stavbu obnovili. 

 

 

 

                                                           
13 Pozri príloha, obr. 10, 12. 
14 https://bela.fara.sk/akcia/69 [2020-09-20] 

https://bela.fara.sk/akcia/69
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Záver  

 

Keď sme sa prihlásili do súťaže Eustory a mali sme nájsť a opísať Božie muky, netušili 

sme, na aké problémy narazíme. Ako sme už spomínali v úvode, prvý problém bolo nájsť takúto 

stavbu v blízkosti Žiliny, kde bývame a študujeme. Po viacerých neúspešných pokusoch sme 

našli obrázok takejto stavby. Rozhodli sme sa ísť do obce Belá, kde sme mali hneď na začiatku 

dediny nájsť medzi dvoma mohutnými lipami vysoký kamenný kríž.  Pretože sme kríž nevedeli 

nájsť, skúsili sme navštíviť miestny  kostol, na nešťastie bol zavretý, a tak sme sa rozhodli 

spýtať sa okoloidúcich. Nájsť nám ho pomohla pani, ktorú sme stretli pri spomínanom kostole. 

Pozvala nás ku sebe domov a poukazovala nám všetky obrázky potencionálnych Božích múk a 

nasmerovala nás na tie jedny konkrétne, ktoré sme prišli odfotiť.  Po dlhom hľadaní v 

nepriaznivom daždivom počasí, sme konečne objavili to, prečo sme prišli do Belej.   

Počas ďalších dní sme zisťovali čísla na starostu obce a na farára, dúfajúc, že práve oni 

by nám mohli priblížiť históriu tejto pamiatky.  Bohužiaľ, počas telefonátu s farárom sme sa 

dozvedeli, že je na fare nový a že ešte nie je dostatočne oboznámený s históriou a okolím obce.  

Po zavolaní starostovi sme sa stretli s prívetivým prístupom a  pre nás prekvapivo 

veľkou ochotou pomôcť nám. Mailom sme mali dostať informácie z archívu aj všetky potrebné 

príbehy, ak si na ne ešte niekto spomína alebo sú niekde napísané. Avšak nebolo to také 

jednoduché. Plány nám prekazila pandémia, s ktorou sa teraz pasuje celý svet. Starosta bol príliš 

zaneprázdnený, a tak sa naše čakanie na informácie predĺžilo na pár týždňov.  Nakoniec však 

starosta dal na starosti túto úlohu pani Helene Boháčovej, jednej z pracovníčok obecného úradu. 

Aj napriek všetkým snahám pani Helena nenašla dostatok zdrojov ani veľa informácií o týchto 

Božích mukách práve kvôli terajšej situácii. Aj snaha dostať sa do kroniky obce Belá bola 

márna, lebo o Božích mukách sme sa z nich nič nové nedozvedeli. Poslala zopár obrázkov 

rôznych kultúrnych pamiatok v tejto obci. Jedným z obrázkov boli aj naše Božie muky, pri 

ktorej sme sa už pár týždňov predtým odfotili. Avšak o kríži sme predsa len niečo málo našli 

vďaka pani Helene, ktorá po zaslaní obrázkov dodatočne zavolala a povedala nám pár 

drobností, čo sa jej ešte podarilo vypátrať.  

Pri písaní tejto práce sme si uvedomili, že Slovensko má oveľa viac pozoruhodných 

pamiatok, akými sú práve spomínané Božie muky. Často sa stáva, že aj na takéto dôležité 
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pamiatky zabúdame a nevážime si ich. Našťastie, sú tu ľudia, ktorí nezabudli a s láskou a 

ochotou sa starajú a udržujú  tieto pamiatky aj naďalej.  

Cieľ, ktorý sme si stanovili na začiatku našej práce- zistiť čo najviac informácií o týchto 

stavbách a vypátrať takúto stavbu v našom okolí  a opísať jej príbeh, sa nám podarilo splniť, aj 

keď sme predpokladali, že od miestnych občanov a pána farára sa  dozvieme viac informácií.  

Bolo pre nás zaujímavé sledovať, že aj taká, na prvý pohľad obyčajná vec, nesie v sebe 

toľko zaujímavostí, príbehov a symboliky. Určite tieto nenápadné prícestné stavbičky stoja za 

to, aby ste k nim podišli bližšie a vypočuli si ich príbeh. Bola to tragická udalosť, či len 

spomienka na domov alebo pocta niekomu vyššiemu? Kto vie ? 
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Príloha 

 

Obr. č. 1: Božie muky na križovatke pri Kamennej ( Zdroj: Drobné památky, boží muka) 

 

Obr. č. 2: Božie muky v centre dediny Liptovská Revúca (Zdroj: Centrum pre tradičnú 

ľudovú kultúru, Božie muky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Stĺpovité božie muky, Bratislava, 
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Obr. č. 4: Stĺpovité božie muky, Lozorno (Zdroj: Lozorno - Božia muka v chotári) 

 

Obr. č. 5: Pilierovité božie muky, Štefanov (Zdroj: Epocha, Štefanov - Božia muka nad obcou) 

 

Obr. č. 6: Pilierovité Božie muky, Plavecké Podhradie (Zdroj: Epocha, Plavecké podhradie - Božia 

muka nad Vápennou) 
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Obr. č 7: Nesenie kríža (Zdroj: Webumenia) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Ukrižovanie Pána (Zdroj: Webumenia) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Snímanie Pána z kríža (Zdroj: Dextera.szm) 
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Obr. č. 10: Božie muky Belá ( zdroj: autorky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Kamenný kríž v Belej (Zdroj: Žilina Gallery) 
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                              Obr. č. 12: Božie muky Belá ( zdroj: autorky) 

 

                                   Obr.č.13: Božie Muky v Malej Bránici pri obci Belá 


