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0 Úvod 

Božie muky – malé stavbičky pripomínajúce historické udalosti, ľudské osudy, či 

prosté rozhodnutia ľudí. Roztrúsené svetom mnohé vyzerajú ako stĺpy nesúce obraz, 

sochu alebo reliéf svätca. Iné vidíme v podobe prícestných kaplniek, súsoší, ale i krížov 

stojacich pri ceste. V našom okolí mesta Hlohovec je ich veru hojne. Nám však 

učarovala len jedna, na prvý pohľad nenápadná, no ukrývajúca v sebe mnohé príbehy. 

Okrídlená dávnou minulosťou, stratená uprostred hluku mesta. Utlačená medzi 

kamennými múrmi domov. V dnešnej uponáhľanej dobe jej nik nevenuje ani len malé 

zrnko pozornosti. Spiaca muka len nemo dáva pozor na ľudí, ktorí so sklonenou hlavou 

prechádzajú okolo a zväčša jej venujú len letmý pohľad.  Svoje tajomstvá drží ukryté za 

mrežami, ktoré ju oddeľujú od vonkajšieho sveta. Ukrivdená rokmi v tichosti čaká na 

niekoho, kto ju vyslobodí z nevedomosti ľudí. Jej závisť voči ostatným pamiatkam 

v meste, ktoré sú obdivované a docenené, ju pomaly ničí. Po dlhých rokoch čakania sa 

dočkala pozornosti, po ktorej tak veľmi túžila a dovolila nám nahliadnuť do svojho 

vnútra. Hovoríme o Kaplnke svätej Rozálie, za ktorou sa skrýva množstvo tajomstiev. 

Nahliadnime spolu späť do časov dávno minulých, kde začína jej príbeh. 
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1 Lokácia 

1.1 Poloha pôvodnej kaplnky 

Malá štíhla prícestná kaplnka stála kedysi na konci mesta na Novej (dnes Štefánikovej) 

ulici. Ulicu rozdeľoval na dve časti hlboký odvodňovací jarok. Táto priekopa po celé 

stáročia slúžila nielen na odvádzanie dažďovej vody z kopcov pri Kalvárii, ale zároveň 

aj vymedzovala severný okraj mesta. Pôvodná Kaplnka sv. Rozálie stála pri mostíku cez 

priekopu orientovaná na severovýchod – juhozápad, a teda bola otočená vchodom 

k mestu. 

1.2 Poloha kaplnky dnes  

V súčasnosti je kaplnka posunutá o pár metrov vyššie zabudovaná do domu č.34. 

Jej vchod alebo skôr výklenok je dnes otočený do cesty smerom na východ. GPS 

súradnice kaplnky: 48.429830, 17.800239 

Obr. 1  Mapa mesta - žltou farbou je vyznačená pôvodná kaplnka, oranžovou farbou 

súčasná kaplnka (Vlastivedné múzeum, Hlohovec) 
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2 Miestne príbehy 

Stála pri mostíku nad hlbokým výmoľom, obstúpená stromami, kde mala 

pripomínať tragédiu malého dievčatka. Zistili sme, že Hlohovčania poznajú viac verzií 

tohto dojímavého príbehu, ktoré sa dodnes predávajú len v ústnom podaní. 

2.1 Príbeh o malom dievčatku 

Jedna z povestí sa odohráva začiatkom 19. storočia, kedy žili v dome blízko 

odvodňovacieho jarku manželia. Dlho nemohli mať deti, až po niekoľkých rokoch 

čakania sa im narodilo vytúžené dievčatko. Pár rokov žili ako šťastná rodina, no v jeden 

deň sa všetko zmenilo. Malé dievčatko po silnej búrke vypadlo z furmanského voza do 

rozvodnenej priekopy, v ktorej sa utopilo. Zo žiaľu a na pamiatku milovanej dcérky 

postavili manželia na tomto mieste kaplnku so sochou dieťatka opierajúceho sa 

o ľudskú lebku.  

2.2 Príbeh o chlapcovi panovníka 

Keď sme boli navštíviť pani, ktorá býva dnes v dome, v ktorom je zabudovaná 

kaplnka, rozpovedala nám ďalší príbeh. Vraví, že v spomínanom dome kedysi dievča 

strážilo malého chlapca panovníkovi. Jedného dňa nešťastnou náhodou chlapec padol 

do vody a utopil sa. Kaplnku vraj na mieste nešťastia dal postaviť panovník zo žiaľu za 

milovaným synom. Avšak v tomto období panoval v Hlohovci gróf Jozef Erdődy, 

o ktorom vieme, že nemal deti. Postavu panovníka v tomto príbehu by ešte mohol 

spĺňať František II. Habsburský, ktorý navštívil Hlohovec v roku 1802 pri príležitosti 

otvorenia novopostaveného Empírového divadla. Nikde sme nenašli zmienku o tom, že 

by pricestoval aj s deťmi a taktiež žiadne z jeho detí nezomrelo v tomto roku. Môžeme 

teda považovať tento príbeh za nepravdivý. 

2.3 Príbeh o piatich želaniach 

K týmto ľudovým príbehom sa neskôr pridal ďalší o tom, že modlitbou pri kaplnke 

sa každému splnia dve veľké želania. Avšak také jednoduché to nie je. Na to, aby sa 

vám dve želania splnili, je potrebné vyplniť tri želania vyslovené a vypočuté vnútorným 

hlasom od tých , ktorí už nie sú medzi nami. Ľudia sa k nej vraj aj preto prichádzali 

modliť a hovorili jej kaplnka piatich želaní. 
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3 História stavby 

Keďže sa nám nepodarilo získať žiadny záznam o presnom dôvode postavenia 

kaplnky, zostáva nám len veriť príbehom Hlohovčanov o jej vzniku. 

História kaplnky pokračuje, keď sa v roku 1929 hlohovský staviteľ Pavol Jahelka 

rozhodol postaviť na voľnom pozemku pri spomínanom mostíku nový dom. Na Novej 

ulici to bola v tom čase najbližšia voľná plocha k centru mesta. Výstavbe tohto domu 

však prekážala malá prícestná kaplnka a tiež neustále sťažnosti veriacich, ktorí boli 

proti jej odstráneniu. Tento problém nakoniec vyriešil vtedajší dekan hlohovskej 

farnosti Pavol Šiška, ktorý napokon súhlasil so zbúraním kaplnky, ale vzhľadom na 

tradíciu, ktorá sa k tejto stavbičke viazala, nariadil preniesť všetky jej atribúty do 

nového domu. Sakrálnu stavbu teda zbúrali, ale časť predmetov z nej premiestnili do 

novej menšej kaplnky zabudovanej do novopostaveného domu. 

Obr. 2  Pohľad na zabudovanú kaplnku z ulice (vlastná fotografia) 

Obr. 3 Vnútro kaplnky (vlastná fotografia) 
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4 Atribúty kaplnky 

V súčasnosti nájdeme vo vnútri kaplnky oltárny obraz Piety s ukrižovaným Ježišom 

Kristom, ktorý namaľoval v roku 1929 známy hlohovský maliar a reštaurátor Michal 

Karaba. Pod oltárikom sa nachádza replika pôvodnej drevenej sochy ležiaceho dieťaťa 

opierajúceho sa o umrlčiu lebku. Pôvodná drevená socha dieťaťa sa nachádza vo 

Vlastivednom múzeu v Hlohovci. Na oltári stoja ďalšie menšie sochy svätých. V takejto 

podobe môžu Kaplnku sv. Rozálie vidieť všetci Hlohovčania v dome č. 34. Z pôvodnej 

kaplnky sa do novej nedostala drevená polychrómovaná socha sv. Rozálie, ktorú 

majitelia domu uchovávajú už po niekoľko generácií.  

Obr. 4  Obraz Piety s ukrižovaným Ježišom Kristom z roku 1929 a sošky svätých 

(vlastná fotografia) 

Obr. 5  Pôvodná drevená socha sv. Rozálie (Vlastivedné múzeum, Hlohovec) 

Obr. 6  Replika pôvodnej sochy dieťaťa (vlastná fotografia) 
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5 Rozmery a pôdorys 

Podľa obrazu namaľovaného neznámym autorom v roku 1832 (pozri Obr. 12) sme 

vytvorili skicu kaplnky a z mapy mesta (pozri Obr. 9) sme zistili jej približné rozmery, 

ktoré mohli byť 300 × 430cm. Z mapy sme tiež zistili, že mala polkruhový uzáver. 

Obr. 7  Skica kaplnky (vlastná fotografia) 

Obr.  8  Pôdorys kaplnky (vlastná fotografia) 
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6 Rok postavenia  

Žiaľ, presný rok postavenia kaplnky nepoznáme. Podľa materiálov, ktoré sa nám 

podarilo zohnať, vieme určiť len približné obdobie postavenia tejto stavby. Príbehy 

vravia, že bola postavená niekedy začiatkom 19.storočia.  

Kaplnka svätej Rozálie sa nachádza na mape Hlohovca, vtedy Fraštáku, z roku 

1903 a takisto na mape z roku 1856. Tiež je zachytená na obraze namaľovanom 

neznámym autorom v roku 1832. Už v roku 1812 sa nachádza kaplnka na mape 

Hlohovca, vtedy nazývaného Galgócz. Rok jej postavenia vieme teda na základe týchto 

informácií určiť niekedy pred rokom 1812. Ak by sme verili ľudovým príbehom, 

môžeme obdobie možnej výstavby Kaplnky sv. Rozálie ohraničiť rokmi 1801 až 1812.    

Obr. 9  Kaplnka sv. Rozálie na mape mesta Hlohovec z roku 1903 (Vlastivedné 

múzeum, Hlohovec) 

Obr. 10  Kaplnka sv. Rozálie na mape mesta Hlohovec z roku 1856 (Vlastivedné 

múzeum, Hlohovec) 
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Obr. 11  Obraz Hlohovca z roku 1832 (Vlastivedné múzeum, Hlohovec) 

Obr. 12  Detail obrazu z roku 1832 – kaplnka sa nachádza vľavo hore (Vlastivedné 

múzeum, Hlohovec) 

Obr. 13  Kaplnka na mape Hlohovca z roku 1812 (Vlastivedné múzeum, Hlohovec) 
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7 Svätá Rozália  

Socha svätej Rozálie, ktorá bola súčasťou pôvodnej kaplnky zamotáva klbko celého 

príbehu o čosi viac. Z náboženskej histórie vieme, že svätá Rozália je najviac spätá so 

zázračnou udalosťou v roku 1624.  

Svätá Rozália sa narodila v roku 1128 v meste Palermo v Taliansku. Pochádzala z 

kráľovského rodu Karola Veľkého. Bola obdarená mimoriadnou krásou a obdivuhodnou 

dobrotou. O jej detstve nie je veľa záznamov, no keď dospela, upla sa k nej pozornosť 

jedného dvorného šľachtica, ktorý sa volal Baldovino. Tento muž predstúpil pred jej 

otca a žiadal o jej ruku, no Rozália sa už rozhodla, zasnúbila sa s Ježišom a zvyšok 

svojho života chcela venovať Bohu. Ostatní ju pokladali za blázna, a tak sa rozhodla 

odísť. Našla jaskyňu, ktorá akoby bola stvorená práve pre ňu. Vyzerala ako nora divého 

zvieraťa. Táto jaskyňa jej bola útočiskom pred nepriazňou počasia a v noci vychádzala 

k modlitbe pod šíru oblohu. Potravou jej boli plody a rastliny krajiny a tiež chlieb, ktorý 

si pre lásku Božiu vyžobrala. Nič jej nechýbalo a stala pustovníčkou v jaskyni 

Quisquina. Jedného dňa, keď k jej jaskyni začali prúdiť davy ľudí, Rozália sa bála, že ju 

svet chce znovu uchvátiť, a preto sa vzdialila. Nad Palermom sa vypína hora, ktorú 

Gréci nazývali „Ercta“, Arabi „Gebelrin“ a ostrovania „Pellegrino“, kde sa uprostred 

tŕňového krovia a divokého porastu stromov skrývala temná a nehostinná jaskyňa. A 

Rozália práve tu našla vytúženú samotu. Chcela prispieť k spáse ľudí tým, že sa stane 

malou ukrižovanou na Monte Pellegrino, rovnako ako jej milovaný Pán na Kalvárii. 

Rozália úplne zoslabnutá, ale krásna zomrela v Pánovi večer 4. septembra 1165, s 

hlavou zloženou na drsnom kameni, jedna ruka bola vankúšom jej svätej tváre, druhá 

potom spočívala na srdci, aby aj jeho posledný tlkot patril Bohu. Ľud ju hneď ešte pred 

kanonickým procesom uctieval ako sväticu.  

V roku 1625 v Palerme a v okolí zúril mor. Vyľakaný ľud volal o pomoc k Bohu 

a vzýval o príhovor sv. Rozáliu. Istý nábožný mešťan v Palerme, Vincent, mal zjavenie, 

že mor neprestane skôr, kým nebude telo sv. Rozálie objavené a prinesené do Palerma. 

Hľadali zbožní mešťania i kňazi usilovne na vrchu Pellegrino a našli konečne v jaskyni 

pozostatky sv. Rozálie, ktoré sa tu nachádzali celých 470 rokov. Naradovaní vyzdvihli 

pozostatky, vložili ich do skvostnej rakvy a priniesli v slávnostnom sprievode do mesta 

Palerma. Kardinál Auries vystavil pozostatky na hlavnom oltári biskupského chrámu 
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a zbožný ľud vzýval sv. Rozáliu o pomoc proti moru. A ako zázrakom mor prestal 

ihneď zúriť. 

Svätá Rozália je preto často stvárňovaná ako ochrankyňu pred morom, ak teda bola 

socha svätej Rozálie súčasťou pôvodnej kaplnky na ulici M.R. Štefánika, vznik tejto 

sakrálnej stavby by mohol súvisieť aj s morovou epidémiou pustošiacou mesto 

Hlohovec v druhej polovici 18. alebo začiatkom 19. storočia.  
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8 Záver 

Pátrali sme všade, kde sa dalo, no v archívoch, v spisoch či v knihách z mestskej 

knižnice o kaplnke piatich želaní neboli žiadne záznamy. Navštívili sme mestskú faru 

a kláštor, kde sme komunikovali s pánom dekanom a tiež s bratmi kláštora, no ani oni 

o kaplnke nevedeli takmer nič. Fotografie z minulosti, na ktorých je okolie kaplnky, 

bohužiaľ, samotnú božiu muku nezachytili.  Najviac informácií nám povedal pán 

riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský. Poskytol nám staré mapy a 

článok, ktorý o kaplnke v minulosti napísal. Informácie nám poskytla aj pani, ktorá 

býva v dome s kaplnkou a stará sa o ňu dlhé roky. No ľudia, ktorí by mohli mať najviac 

informácií, už žiaľ, nie sú medzi nami. S nimi sa pochovali aj všetky ďalšie vedomosti 

o tejto pre väčšinu ľudí záhadnej kaplnke. 
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