
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 

Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen 

Lektorka: Autorka: 

Ing. Marcela Peničková Tereza Pocklanová 

 4. ročník 

Zvolen september 2020 

 

BOŽIE MUKY Z NAŠICH VÝLETOV 

15. ročník súťaže EUSTORY: Božie muky, príbeh malej 

architektonickej stavby v kontexte udalostí miesta a života miestnych 

obyvateľov 



 

 

Poďakovanie  

Za pomoc s vypracovaním tejto práce ďakujem hlavne školiteľke, Ing. 

Marcele Peničkovej, ktorá mi pomohla pri získavaní informácií, materiálov 

a pri celkovom usmerňovaní mojej práce. Moje ďakujem patrí aj všetkým, 

ktorí mi poskytli informácie o božích mukách v jednotlivých obciach 

a mestách. 



 

 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................ 4 

1 Čo sú to „Božie muky“ ........................................................................ 6 

2 Božie muky z našich výletov ............................................................... 7 

2.1 Železná Breznica ........................................................................... 7 

2.2 Podskalie ........................................................................................ 8 

2.3 Košice, mestská časť Ťahanovce .................................................. 9 

2.4 Brehy ............................................................................................ 11 

3 Záver ................................................................................................... 13 

Bibliografické odkazy .............................................................................. 15 

Prílohy ....................................................................................................... 16 

  



4 

Úvod 

Božie muky sú, bohužiaľ, často nepoznané, avšak významné stavby 

našej kultúry a krajiny. Malé kaplnky, stavbičky stavané pri cestách, na 

križovatkách ciest, kde sa niečo dialo, kde sa ľudia mohli pristaviť, oddýchnuť 

si, prežehnať a pomodliť sa. Každé božie muky majú svoj špecifický príbeh, 

ktorý by nemal ostať nepoznaný.  

Cieľom predkladanej práce je prostredníctvom kroník, archívov 

a obzvlášť rozhovorov tvárou v tvár so starostami, primátormi, farármi či 

kronikármi obcí získať informácie a poznatky o božích mukách, o dôvodoch 

ich výstavby a možno sa dozvedieť aj o nejakej povesti či príbehu jednotlivých 

stavbičiek.  

Žiaľbohu, vec sa má tak, že mládež, ale i všeobecne ľudia všetkých 

vekových kategórií o božích mukách nevedia skoro nič. Pri pátraní sa nám 

veľakrát stalo, že ľudia ostávali zarazení, keď sa spomenul pojem „božie 

muky“. O drobných, tajomných božích mukách takmer nikto nič nevedel.  

Taktiež sa nám párkrát stalo, že dokonca ľudia, ktorých sme oslovili 

ohľadom poskytnutia informácií o božích mukách, mali slabý prehľad. Pýtali 

sa nás, či by po zdokumentovaní bolo možné poskytnúť im našu prácu. 

Vypátrať informácie o božích mukách nebolo vôbec jednoduché. I keď 

sme tému poňali veľmi voľne a nekonvenčne, s prízvukom na ústne svedectvá 

ľudí, pri takomto type práce bolo treba informácie získavať aj z publikácií. My 

sme čerpali najmä z publikácie Zvonice, kostoly a kalvárie Slovenska, vydanou 

vydavateľstvom Perfekt v roku 2015. Ďalšie použité publikácie sú väčšinou 

propagačné knihy vydané obcami a mestami, v ktorých sme po božích mukách 

pátrali. 

Hlavnú metodiku práce sme však pojali formou rozhovorov tvárou v 

tvár s ľuďmi, ktorí o božích mukách niečo vedeli od svojich predkov, 

priateľov alebo sa o menej známe sakrálne stavbičky zaujímali z vlastnej 

iniciatívy. 
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Rozhovory sme viedli najmä so staršími ľuďmi, ktorí zväčša o božích 

mukách vedeli omnoho viac než tí mladší. Starší ľudia majú viac prežité, 

v jednotlivých obciach žijú dlhšie, a preto ich aj lepšie poznajú. Bohužiaľ, 

i oni nám často povedali, že tí ľudia, ktorí o božích mukách vedeli z priameho 

zdroja, sú poväčšine už po smrti. 

Preto dúfame, že táto práca poslúži hlavne na oboznámenie ľudí 

s božími mukami, vzbudí záujem o poznanie a bádanie po stopách histórie 

našej krajiny a jej architektonickú minulosť.  

Veríme, že táto práca poslúži aj ako edukačná pomôcka pre mladých 

ľudí, aby si rozšírili svoje vedomosti o našej krajine, ktorá skrýva aj také 

tajomstvá, ako sú božie muky. 
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1 Čo sú to „Božie muky“ 

Božie muky sú malé sakrálne stavebné objekty vo forme zväčša 

kamenného, murovaného, niekedy dreveného stĺpa s pätou, driekom, hlavicou, 

a skrinkou, ktorá sa nazýva nika. V nike sa nachádza priestor určený pre 

obraz, sošku alebo súsošie svätcov. Na Slovensku majú najväčšie zastúpenie v 

okolí Trnavy, na Orave, v okolí Stropkova a na strednom Považí. História 

božích múk spadá do rozhrania stredoveku a novoveku, okolo 15. storočia. 

Celková architektonická rozvinutosť začala v 18. a 19. storočí.  

 Najčastejšie sa stavali na pamiatku šťastných alebo tragických udalostí 

v živote dedinského ľudu, jednotlivých rodín i rôznych malých spoločenstiev. 

Z tragických udalostí to boli najčastejšie morové alebo cholerové epidémie, 

uctenie pamiatky zosnulých, povodne alebo neúroda pôdy. Inokedy boli 

prejavom vďaky za odvrátenie nešťastia alebo boli stavané ako vďakyvzdanie 

za uzdravenie z ťažkej choroby,  prežitia nehody atď. 

Drobné stavby sa umiestňovali uprostred dediny, pri rodinných domoch, 

pri rázcestiach, pri výpadových a krížnych cestách, pri kostoloch, na 

hraniciach chotárov alebo na iných vtedy významných miestach. Božie muky 

boli dielom vidieckych remeselníkov, ľudovej pospolitosti a niesli výrazné 

znaky architektonického i výtvarného umenia. 

Božie muky veľakrát vymedzovali hranice pozemkov alebo stolíc, 

neskôr žúp a zohrávali významnú úlohu aj ako orientačné ukazovatele na 

križovatkách ciest. Božie muky sú svojou podobou unikátne, tvoria v krajine 

výrazný prvok a pre dnešného človeka môžu byť miestom odpočinku, ale aj 

podnetom na zamyslenie sa. 
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2 Božie muky z našich výletov 

2.1 Železná Breznica  

Božie muky pri kostole sv. Cyrila a Metoda GPS 48.61415119999999, 

19.0157828 

Božie muky nad osadou Huta GPS 48.6029658, 19.0073325 

Železná Breznica je obec neďaleko Zvolena. Za informáciami o božích 

mukách v Železnej Breznici sme sa vydali za starostom obce, pánom Jánom 

Dúbravským. Pán Dúbravský bol veľmi príjemný, na obecnom úrade nás 

uvítal s potešením, a tak sme sa mohli pustiť do diskusie. 

Ako prvé nám povedal, že v Železnej Breznici sa nachádzajú dve božie 

muky, a to konkrétne nad obcou pri Kostole sv. Cyrila a Metoda pri ceste do 

Tŕnia a nad osadou Huta v smere od Hronskej Dúbravy.  

Pán Dúbravský väčšinu informácií hovoril z hlavy. Povedal nám, že sa 

jedná o barokové, jednoduché ľudové stavby. Obidve kaplnky boli postavené 

v 18. storočí, konkrétne v roku 1715.1 Božie muky v Železnej Breznici sú 

zhotovené z kameňa a hliny so šindľovou strechou z jedľového dreva. 

Omietnuté sú vápennou omietkou natretou na bielo. Vo výklenkoch sa 

nachádzajú kahance, v ktorých zvyknú v období cirkevných sviatkov horieť 

sviečky. Pri božích mukách nad Hutou je tiež pristavená lavička, kde si môžu 

najmä starší ľudia po trochu namáhavejšej trase oddýchnuť, pretože obyvatelia 

obce sa tam dodnes chodievajú modliť. 

K božím mukám nad osadou Huta sme si museli urobiť menšiu túru, 

pretože sa nachádzali trochu hlbšie v lese, vôbec nie pri ceste ako väčšina 

božích múk. Pán Dúbravský nám však túto zaujímavosť veľmi dobre vysvetlil. 

Povedal nám, že pri týchto božích mukách sa kedysi v stredoveku nachádzala 

veľmi významná, no dnes už zaniknutá cesta. Ďalej pokračoval v objasňovaní, 

ktoré začalo postupne so všetkým súvisieť. Obec Železná Breznica je už dlhé 

                                              

1 Kolektív autorov: Železná Breznica. Obecný úrad Železná Breznica 2015, s. 43 
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roky známa ťažbou a spracúvaním železnej rudy. Však preto aj získala 

prívlastok „Železná“. Železná Breznica je dokonca jediná obec zvolenského 

regiónu, kde sa ruda ťažila a spracúvala až do 19. storočia.2 Veľkú časť obce 

kedysi tvoril tajch, ktorý slúžil na získavanie energetických zdrojov na ťažbu 

a úpravu rúd. A preto božie muky nad osadou Huta boli postavené práve 

z tohto dôvodu. Miestni baníci a hutníci chceli v obci stavbu, maličkú kaplnku, 

ktorá by ochraňovala ich zdravie a životy pri ich namáhavej a nebezpečnej 

práci, kaplnku, ku ktorej by sa mohli utiekať a modliť k Pánu Bohu, aby 

ušetril ich životy a oni tak mohli aj naďalej pracovať v baniach a vytvárať 

z obce jednu z najznámejších, čo sa týka ťažby a spracovania železnej rudy. 

Spolu s budovou bývalého hámra s pamätnou tabuľou z roku 1752 

a Kaplnky sv. Anny v osade Huta, ktorá bola postavená v roku 1755 z vôle 

cisárovnej Márie Terézie3, nám božie muky pripomínajú významnú 

stredovekú históriu a tiež aj bohatú banícku a hutnícku minulosť. 

2.2 Podskalie 

Sv. Janko, GPS 49.043716, 18.453429 

Sv. Panny Márie, GPS 49.043026, 18.456685 

Obec Podskalie sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Považská 

Bystrica. Obec je od Zvolena vzdialená približne 130 kilometrov, takže výlet 

za pátraním po božích mukách bol  časovo náročnejší. Starostka obce pani 

Zuzana Dočekalová nám poskytla informácie ohľadne božích múk, historické 

fotografie a fakty z obecnej kroniky.  

Pani Dočekalová nám povedala, že v obci sa nachádzajú dve božie 

muky. Božie muky Sv. Jána Nepomuckého a Božie muky Sv. Panny Márie. 

Prvé božie muky sa nachádzajú na začiatku obce, na ľavej strane cesty 

prichádzajúcej smerom od obce Tŕstie. Druhé božie muky sa nachádzajú 

v strede obce, presnejšie pri kultúrnom dome.  

                                              

2 Jakub Chovan, Matej Schwarzbacher: Zvolen a  okolie z neba. Creative Business Studio 

2019, s. 94 
3 Kolektív autorov: Železná Breznica. Obecný úrad Železná Breznica 2015, s. 43 
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Božie muky Sv. Jána Nepomuckého, tiež niekedy nazývané iba Božie 

muky Sv. Janka, boli postavené na počesť sv. Jána Nepomuckého, ktorý je 

uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných 

pohromách a povodniach. Boli postavené v roku 1765. Tento rok je tiež 

napísaný na samotnej stavbe. V časoch postavenia božích múk boli vlastníkmi 

príslušníci rodu Rožonovcov. Rožonovci svoje majetky často prenajímali 

rôznym zemianskym rodinám. Každému zo zemepánov patrili dve až deväť 

poddanských rodín. A práve tieto rodiny postavili stavbičku, pri ktorej by sa 

mohli modliť k Bohu a sv. Jánovi Nepomuckému, aby ich ušetrili pred 

povodňami alebo inými prírodnými pohromami. Božie muky Sv. Jána 

Nepomuckého sú pomerne štíhla, vápennou omietkou omietnutá stavba, ktorá 

sa nachádza na betónovom podstavci, ktorý je natretý farbou s imitáciou žuly. 

Strecha stavby je medená. Vnútri v nike sa nachádza umelá kytička, kahance 

a drevený kríž. Stavba mala v minulosti obrovský význam pre poddanské 

rodiny, ale aj pre neznámych, ktorí sa na ceste do obce mohli pri božích 

mukách pristaviť a prežehnať. 

O druhej stavbičke, ktorá sa nachádza hneď vedľa kultúrneho domu, 

nám pani Dočekalová už tak veľa nevedela povedať. Pravdepodobne bola tiež 

postavená za čias rodu Rožonovcov. Stavba má krémovohnedú farbu. 

V sklenenom výklenku ohraničenom dreveným rámom sa nachádza stojaca 

postava Panny Márie, ktorá drží dieťa. Tieto božie muky sú postavené naľavo 

od kultúrneho domu, teda pomerne v strede obce. To je na božie muky dosť 

nezvyčajné. Avšak, za čias ich výstavby sa tam kultúrny dom nenachádzal, 

pretože obec bola omnoho menšia. Pri týchto božích mukách bola zachovaná 

fotografia rodiny s tromi deťmi zo zimy roku 1974. 

2.3 Košice, mestská časť Ťahanovce 

Božie muky „Rákoczyho“ stĺp, GPS 48.7468, 21.2716 

Za božími mukami v Košiciach sme sa vydali za pani PaedDr. Uršulou 

Ambrušovou, pracovníčkou Východoslovenského múzea v Košiciach. Pani 

Ambrušová nám aj so svojím kolegom ukázala časť múzea a neskôr sme sa 

pustili do pátrania po božích mukách. Vzácna pamätihodnosť, ktorá dlhé roky 
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stála bez povšimnutia či rozsiahlejšieho výskumu, sa nachádza na vyvýšenej 

časti svahu blízko pri  mestskej časti Ťahanovce. Sídlisko Ťahanovce je 

najmladším sídliskom v Košiciach a presne tam sme sa vydali preskúmať túto 

významnú stavbičku.  

Najprv sme sa dozvedeli, že vcelku donedávna bola stavba úplne 

nepovšimnutá. Až v rokoch 1998 – 1999 na historický objekt upozornil 

Košičan Juraj Halász. V roku 2001 sa ruiny ujal kunsthistorik Mgr. Gabriel 

Kladek. Po zreštaurovaní sa v roku 2006 stavba stala hlavným motívom erbu 

mestskej časti Ťahanovce.4 Pani Ambrušová sa od roku 2016 intenzívne 

venovala božím mukám v Ťahanovciach a dokonca o kaplnke spracovala 

knihu, ktorá nám pomohla pri písaní tejto práce.  

Najstaršia listina o božích mukách v Ťahanovciach, tiež nazývaných 

„Rákoczyho stĺp“, pochádza z roku 1811, no predpokladá sa, že božie muky 

boli postavené už približne v 17. storočí. V tejto listine sa ešte nespomína stĺp, 

ale len stará kresťanská kaplnka. V každom prípade sa hovorí o tej istej 

stavbičke. Ďalšia významná listina pochádza z roku 1871, kedy Karol Antal, 

vtedajší farár pôsobiaci v obci Ťahanovce, napísal list biskupovi. Žiadal v ňom 

povolenie k oprave zanedbaného objektu. Žiaľ, nešťastný požiar, ktorý 

vypukol na ťahanovskej fare 28. mája 1871,  zmaril všetky plány farára.5  

Keďže v blízkosti ťahanovskej kaplnky pretekal Monocký potok 

(Moňok)6, bol to ľahší dôvod pre okoloidúcich, aby sa na svojej ceste zastavili, 

napili sa vody, prípadne napojili dobytok, pomodlili sa, oddýchli si, načerpali 

sily a pokračovali v ceste ďalej. O Ťahanovských božích mukách dokonca 

existuje aj legenda, ktorá je pomerne známa a traduje sa z pokolenia na 

pokolenie. 

„V jeden letný deň sa vybralo mladé dievča do lesa zbierať lesné plody. 

Ako to počas letných mesiacov býva, náhle sa strhla silná búrka. Dievča sa 

dalo na ústup pred dažďom a prudkým vetrom, no zasiahol ju blesk. Keď sa 

                                              

4 Uršula Ambrušová: Ťahanovská legenda. Dana Kušnírová – HistoricKE 2018, s. 7  
5 Uršula Ambrušová: Ťahanovská legenda. Dana Kušnírová – HistoricKE 2018, s. 33 
6 Uršula Ambrušová: Ťahanovská legenda. Dana Kušnírová – HistoricKE 2018, s. 38 
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ani k večeru nevracala domov, išli ju hľadať. Našli ju, avšak zostali im už len 

oči pre plač. Na mieste, kde dievča našli, dal jej otec na pamiatku tohto 

hrozného nešťastia postaviť Božie muky...“7  

Je pravdepodobné, že za božími mukami v Ťahanovciach je ukrytý 

nejaký konkrétny príbeh. Možno je to práve ten, o ktorom sa hovorí 

v predchádzajúcej legende. Avšak o akú udalosť v skutočnosti išlo, zrejme 

zostane už navždy tajomstvom.  

2.4 Brehy 

Božie muky sv. Jána Nepomuckého GPS 48.4072, 18.6505 

Kaplnka Panny Márie v poli GPS 48.4124, 18.6608 

Za posledným pátraním sme sa vydali do obce Brehy, ktorá je v okrese 

Žarnovica v Banskobystrickom kraji. Starosta obce, pán Ing. Juraj Tencer, nás 

uvítal na obecnom úrade a hneď sme sa pustili do rozhovoru a pátrania.  

V obci Brehy sa nachádza až 5 stavbičiek božích múk. Na spracovanie 

sme si vybrali dve najzaujímavejšie – Božie muky sv. Jána Nepomuckého, 

ktoré sa rovnako nachádzajú aj v obci Podskalie a Kaplnka Panny Márie 

v poli.  

Z obecného úradu sme sa vydali k Božím mukám sv. Jána 

Nepomuckého, ktoré sa nachádzajú uprostred obce, blízko rodinného domu. 

Pán Tencer povedal, že v tomto dome kedysi býval Jozef Laco, syn Kataríny 

a Ondreja Laca. Práve Katarína Lacová dala božie muky postaviť, bohužiaľ, v 

dodnes nezistenom čase. Do Ameriky odišli bratia Lacovci, ktorí po čase 

poslali peniaze na prestavbu božích múk. Prestavbu zabezpečil Jozef Laco, ich 

brat. Potom sa o udržanie stavbičky starala Katarína Bakošová, dcéra Jozefa 

Lacu. Na kaplnke sa nachádza nápis:  

„Tento pomník ku väčej slávi Božej a ku cti Sv. Jána Nepomuckého dal 

                                              

7 Uršula Ambrušová: Ťahanovská legenda. Dana Kušnírová – HistoricKE 2018, s. 4 
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obnovit Juraj Laco obyvatel Brežsky a vysťahovalec Americky v roku 1929.“8 

Ďalšie božie muky, Božie muky Panny Márie v poli, sa nachádzajú za 

obcou, pri ceste smerom do obce Rudno nad Hronom. Niekedy sa na mieste, 

kde stojí stavbička, nachádzalo rázcestie. Stredná cesta poľom však bola 

zrušená. O pôvode božích múk sa zachovalo rozprávanie: 

 „Na tomto mieste bolo jazierko, v ktorom sa utopil mládenec, keď ho 

mátalo. Na pamiatku dali postaviť kaplnku s Pannou Máriou.“9  

V minulosti vyzerala stavbička skromnejšie. Náhle otepľovanie na jar 

1963 po tuhej zime spôsobilo pohyb ľadu na Hrone, a tak ľadové kryhy zborili 

túto stavbu. V lete 1963 bola zásluhou rodiny Jozefa Krumlovského 

a niekoľkých veriacich znovu postavená od základu.10  

                                              

8 PaedDr. Imrich Medveď: História škôl a sakrálnych objektov v Brehoch. Obecný úrad Brehy 

2000, s. 144 
9 PaedDr. Imrich Medveď: História škôl a sakrálnych objektov v Brehoch. Obecný úrad Brehy 

2000, s. 143 
10 PaedDr. Imrich Medveď: História škôl a sakrálnych objektov v Brehoch. Obecný úrad 

Brehy 2000, s. 143 
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3 Záver 

Božie muky – malé tajomné stavbičky akoby nikto nepoznal. Pátranie 

bolo veľmi náročné, no o to zaujímavejšie. Veľakrát sme mali problém zistiť 

niečo viac o dejinách týchto nevšedných malých kaplniek. Niektorí ľudia 

pracujúci na obecných a mestských úradoch dokonca ani nevedeli, že sa v ich 

obciach či mestách božie muky nachádzajú. Bolo ťažké nájsť také, ktoré by 

nás zaujali a zároveň obsahovali toľko historických faktov, aby sme ich mohli 

spracovať v tejto práci. 

Cesta po stopách našich predkov bola však napriek všetkému veľmi 

zaujímavá. Každé božie muky majú svoj príbeh, svoju históriu, na ktorú by sa 

nemalo zabúdať. Bohužiaľ, zväčša mladí ľudia akoby čím ďalej tým viac 

strácali záujem vedieť niečo o histórii nášho národa.  

Sme mladí, moderní ľudia. Naša generácia je veľmi prispôsobivá, čo je 

určite dobré. Preberáme zvyky po západnej Európe, dennodenne sa viac a viac 

stávame modernou krajinou, a to vôbec nie je na škodu. Práve naopak. Avšak 

budovy obchodných domov či pohostinských zariadení nás, bohužiaľ, 

zaujímajú viac než historické stavby s krásnou atmosférou a ešte krajším 

príbehom. Na svoje vlastné dejiny by sme rozhodne nemali zabúdať. 

Slovensko je nádherná krajina plná zaujímavých miest a stavieb s bohatou 

históriou, čoho sú božie muky dôkazom.  

Celkové pátranie bolo veľké dobrodružstvo. Párkrát sa nám ale stalo, že 

tí, na ktorých sme sa obracali, aby nám poskytli informácie o božích mukách, 

nakoniec žiadali nás, aby sme im o danom mieste poskytli kópiu tejto práce, 

ak niečo zistíme. Vďaka práve týmto udalostiam sme si uvedomili, že božie 

muky sú stavané do úzadia a že to treba zmeniť. Preto veríme, že táto práca 

pomôže zvýšiť záujem ľudí o Slovensko a jeho nevšedné pamiatky, a zároveň 

prispeje aj k celkovému rozvoju cestovného ruchu v našej krajine. Okrem 

mora má Slovensko všetky predpoklady pre cestovný ruch, avšak je chyba, že 

sa ako krajina nedokážeme „predať“ a presadiť. 

Tvorba práce ako takej bola pre nás veľmi nezvyčajná, no veľmi 

výnimočná. Vďaka písaniu tejto práce sme mali príležitosť stretnúť sa 
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s mnohými zaujímavými ľuďmi, ktorí nám toho celkom dosť porozprávali. 

Veľmi radi nám popísali všetko, čo v archívoch a kronikách našli, ale aj ich 

osobné poznatky o božích mukách, ktoré počas svojej praxe nadobudli. Nikto 

nemal problém nájsť si čas, aby nám poskytol požadované informácie. 

S niektorými sme diskutovali kratšie, s niektorými dlhšie, no každý nás prijal 

s radosťou. Našli sa aj takí, ktorí ocenili našu iniciatívu. Tí, ktorí mali tú 

možnosť, nám dokonca poskytli aj archívne fotografie, ktoré sme použili 

v prílohách tejto práce.  

Spracovanie témy „božie muky“ má pre nás veľký význam, pretože sme 

mali možnosť spoznať nových ľudí, dozvedieť sa niečo o našej histórii 

a predkoch a v neposlednom rade sme vytvorili niečo, čo snáď poslúži ako 

pomôcka pre rozvíjanie cestovného ruchu na Slovensku. S touto prácou, 

rovnako ako aj s celou problematikou božích múk, máme v pláne pokračovať 

aj naďalej. Naším cieľom je zistiť informácie o viacerých božích mukách 

v blízkosti stredného Slovenska a vytvoriť tak turistickú trasu, podobne ako je 

Barborská cesta.  
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Obrázok 1: Božie muky nad osadou Huta, Železná Breznica 
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Obrázok 2: Božie muky nad obcou pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, Železná Breznica 
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Obrázok 3: Božie muky Sv. Jána Nepomuckého v zimnom období, Podskalie 
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Obrázok 4: Božie muky Sv. Panny Márie, Podskalie 
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Obrázok 5: Božie muky Sv. Panny Márie v Podskalí v minulosti. 
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Obrázok 6: Rodina odfotená pri božích mukách Sv. Panny Márie v zime roku 1974, Podskalie 
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Obrázok 7: Božie muky v Ťahanovciach, Košice. 
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Obrázok 8: Božie muky v Ťahanovciach pred opravou. 
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Obrázok 9: Odpoveď biskupa ťahanovskému farárovi s povolením k oprave božích múk. 

Datovanie 9. február 1871. 
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Obrázok 10: Erb mestskej časti Ťahanovce, Košice. 
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Obrázok 11: Božie muky sv. Jána Nepomuckého, Brehy. 
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Obrázok 12: Božie muky Panny Márie v poli, Brehy. 


