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ÚVOD
Každý kút Slovenska je nám Slovákom drahý, vzácny, ale najmilším krajom je kraj, kde
sme sa narodili, kde sme vyrástli, kde žijeme. Naším rodným krajom je Šariš, ktorému dominuje
kužeľovitý kopec zvaný Šarišský vrch s rozvalinami Šarišského hradu. Pár kilometrov od
Šarišského hradu pod kopcami zvanými Stráže je učupená malá dedinka s názvom Malý Slivník.
Z druhej strany dedinku obklopuje pohorie Čergov. Malý Slivník nájdeme podľa GPS súradníc
49.117, 21.267.
V našej dedine a jej blízkom okolí sa nachádzajú malé sakrálne stavby. Ide o drobné
pamiatky, ktoré dotvárajú tvár našej dediny. Stali sa spomienkou na konkrétnych ľudí a udalosti,
či už v bližšej alebo dávnej minulosti. Sú to predovšetkým kaplnka sv. Jána Nepomuckého,
socha svätca sv. Floriána v centre dediny a kríže.
Krížov je celkovo päť. Dve sa nachádzajú popri ceste do Veľkého Slivníka, jeden stojí
v areáli obecného cintorína a jeden priamo pri kostole. Ďalší kríž je postavený priamo na stene
kostola a je to „misijný kríž“. Tieto objekty ľudovej architektúry v našej dedine v súčasnosti
stoja na výrazných a význačných miestach, ktoré bolo treba z dôležitých dôvodov označiť.
Korene stavania krížov sú v stredoveku. Symbolizovali víťazstvo katolíckej viery. Stavali
sa so súhlasom katolíckej cirkvi na významných miestach, pri žriedlach uzdravujúcich ľud, pred
vstupom do dediny a na ochranu pred nešťastím a ochranou od nečistých síl. Tiež ako
poďakovanie za pomoc, no i ako prejav zmierenia sa s osudom. Božou mukou sa nazýva malý
sakrálny architektonický útvar, ktorý je nositeľom pašiového výjavu (obrazu, sochy, súsošia) zo
života Ježiša Krista. Pri kaplnke, kríži alebo soche sa ľudia v minulosti zastavili, pomodlili sa,
ale aj oddýchli v tieni stromov, načerpali síl na ďalšiu cestu, poďakovali sa za pomoc, či
vyjadrili svoju prosbu. Dnes sa už toto „nenosí“.
Práca je rozdelená do piatich častí. V prvej časti práce chceme predstaviť kaplnku sv.
Jána Nepomuckého v našej obci, v ďalších častiach predstaviť svätca Jána a prečo sa Ján
Nepomucký stal ochrancom našej dediny. Ďalej popísať sochu svätca Floriána a v poslednej časti
kríže v obci aj mimo nej.

1. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v obci Malý Slivník
Obec Malý Slivník
leží v severovýchodnej časti
Šarišskej vrchoviny, v údolí
západného prítoku Sekčova,
v nadmorskej výške okolo
385 m. n. m. Cez obec tečie
potok Žatkovanka. Rozloha
obce je 261 ha. Obec Malý
Slivník je malou dedinkou
patriacou do Prešovského okresu, ktorý organizačne patrí do Prešovského kraja, štátoprávne do
Prešovského samosprávneho kraja. Jej poštovou a strediskovou obcou je obec Terňa. Terňa je
taktiež farskou obcou, pričom Malý Slivník patrí medzi jej filiálne obce. Od okresného mesta je
obec vzdialená 18 km.
Ako sa dozvedáme z literatúry „Božie muky“ sú dielom ľudovej architektúry a budovali
sa na Slovensku v 15. - 19. storočí. Boli situované uprostred dediny, pri rázcestiach, pri
výpadových cestách, pri kostoloch alebo na iných významných a legendárnych miestach na
pamiatku šťastných či naopak tragických udalostí v živote dediny, pospolitosti alebo
jednotlivcov. Mohlo ísť napr. uzdravenie z ťažkej choroby, morová epidémia, uctenie mŕtvych,
uzmierenie sporov o majetok a pod. Pomocou súsoší, obrazov alebo krížov zobrazovali výjavy
zo života Ježiša Krista. Sú rozšírené po celej kresťanskej Európe.
V hornej časti našej dediny je postavená kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Ako sa
u nás ľudovo volá „kaplička svätého Jána“. Tento objekt je vymurovaný z kameňa a tehál,
omietnutý maltou, vyfarbený svetlohnedou farbou.

Je ukončený plechovou strieškou. Na

vrchole čnie kríž. Pôdorys má štvorcový. Sklenené okno je vsadené do železného rámu, ktorý je
vyfarbený tmavohnedou farbou. Rám je hore oválny, dole ukončený do obdĺžnika. Zo žltého skla
sú do rámu vsadené obdĺžnikovité mozaiky, ktoré postupujú až do oválu. Kaplnka je
uzamykateľná. Vnútro kaplnky je vyložené travertínom a z travertínu sú urobené aj dva
schodíky. Socha Jána Nepomuckého je umiestnená na vyššom schodíku. Vedľa sochy je
položená sviečka. Na nižšom schodíku je položená biela váza s pestrými kvetmi bielej a ružovej
farby. Táto kaplnka je vsadená ako súčasť oplotenia rodinného domu tunajších obyvateľov
nesúcich priezvisko Koscelník. Kaplnka bola zrekonštruovaná v 60.-tych rokoch 20. storočia

a z estetického dôvodu bola premiestnená na toto miesto posunutím z pôvodného miesta cca
o päť metrov doľava. Pôvodné miesto sa nachádzalo asi v strede súčasného plota. Dovtedy
„kaplička“ stála samostatne a bola postavená na tomto mieste preto, lebo pozemok vlastnila
cirkev a pre účel výstavby kaplnky darovala cirkev pozemok veriacim.

Pán Koscelník sa tu

iba priženil a spolu s manželkou Viktóriou Oravcovou si vybudovali nový dom na pozemku,
ktorí kúpili. Pani Viktória pochádzala z rodiny dlhoročných kostolníkov, jej otec Július bol
kostolníkom v našom kostole Narodenia
Panny Márie asi od šesťdesiatych rokov.
Po jeho smrti prevzala túto službu aj
mamka pani Viktórie Margita Oravcová.
Bola

narodená

v roku 1919.

Službu

vykonávala dlhé roky asi do svojich 81
rokov, službu skončila asi v roku 2000.
Pani Margita sa v dobrom zdraví dožila
100 rokov a mesiac. Zomrela vo februári
2019. Teraz je naším kostolníkom jej syn
Mikuláš (brat pani Viktórie).

2. sv. Ján Nepomucký
Na Slovensku a v celej strednej Európe patril sv. Ján
Nepomucký až do našich čias medzi najväčšmi uctievaných
svätých. Sv. Ján Nepomucký sa narodil v Pomuku pri Plzni
okolo roku 1340 - 1345. Jeho otec bol zrejme nemeckého
pôvodu. Ján dostal vzdelanie v kláštore cisterciánov, potom
v Žatci v slávnych latinských školách a nakoniec sa dostal aj
na univerzitu do Prahy, ktorú práve v tom čase založil cisár
Karol IV. V roku 1370 sa Ján stal notárom a pisárom v
arcibiskupskej kancelárii. Bol takisto osobným tajomníkom
biskupa. V roku 1380 sa stal súčasne aj farárom vo farnosti
sv. Havla v Starom meste. V rokoch 1382 - 1387 študoval kánonické právo v Padove, kde získal
doktorát, a potom sa vrátil späť do Prahy. Stal sa kanonikom a generálnym vikárom

arcibiskupstva. Mal teda na starosti veľa zodpovedných úloh v Cirkvi. Okrem toho kázaval v
chráme sv. Víta a v Týnskom chráme. Bol veľmi zbožný, horlivý a svedomitý.
Pokiaľ bol na tróne cisár Karol IV., boli medzi arcibiskupstvom a cisárskym dvorom
veľmi dobré vzťahy. To sa však zmenilo nástupom Karolovho syna Václava IV., ktorý bol
korunovaný za českého kráľa už ako dvojročný. Spočiatku sa držal otcovho vzoru, no neskôr sa
oddal poľovačkám, zábavám. Okrem toho bol veľmi zlostný a hnevlivý. Robil si zálusk na
benediktínske opátstvo v Kladruboch v západných Čechách. Keď ho však nedostal, jeho hnev sa
obrátil doslova proti celej Cirkvi v Čechách. Zajal Jána a dvoch ďalších arcibiskupových
spolupracovníkov. Arcibiskupa nezajal len kvôli tomu, že ho ochránili jeho zbrojnoši. Ostatných
dvoch neskôr prepustil, ale Jána dal natiahnuť na škripec, dal ho páliť a mučiť aj iným spôsobom
a nakoniec ho v noci dal odvliecť a zhodiť z pražského mosta do rieky Vltavy. Stalo sa to 20.
marca 1393. Po niekoľkých dňoch
jeho telo našli a pochovali v kostole
sv. Kríža; neskôr ho preniesli do
chrámu sv. Víta.
Traduje sa, že sv. Ján je
mučeníkom spovedného tajomstva.
Údajne sa ho mal kráľ vypytovať na
hriechy svojej manželky Žofie, ktorá
bola veľmi nábožná. Spovedať sa
chodila práve k Jánovi. Kráľ ju
podozrieval z nevery, pretože sám sa
tejto neresti dopúšťal. Keďže však
Ján nič nevyzradil, mučil ho a dal
nakoniec

zabiť.

Túto

tradíciu

potvrdzuje aj fakt, že jazyk sv. Jána
Nepomuckého

sa

zachoval

neporušený. Za svätého bol Ján
vyhlásený v roku 1729.

3. Povodne v našej dedine
Kaplnky vznikali už od sklonku stredoveku ako pamätníky na zvláštne všeobecné i
osobné, šťastné i nešťastné, závažné udalosti. Ich hlavná úloha spočívala vždy vo viditeľnom
vyjadrení vďaky za preukázané dobrodenia a vo vyprosovaní ochrany od Boha, čo všetko slúžilo
na upevnenie a pozdvihnutie náboženského života. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého (ako sa
to ústnym podaním zachovalo) bola postavená ako symbol vďaky obyvateľov dediny za prežitie
dvoch prírodných katastrofických udalostí – povodní v roku 1813 a v roku 1845. Pôvodná
kaplnka bola vybudovaná asi v roku 1848.
Z ústneho podania sa traduje, že počas jari a leta roku 1813 sa vyskytovali dlhotrvajúce a
mimoriadne výdatné dažde, ktoré spôsobili koncom augusta a v prvej polovici septembra viacero
za sebou nasledujúcich povodňových vĺn takmer vo všetkých vodných tokoch na severnom,
strednom a východnom Slovensku. Aj našu dedinu postihli tieto povodne. Hojné dažde takmer
po celé leto pred záplavami nasýtili zem natoľko, že už nemohla prijať ďalšiu vodu. Po ďalších
zrážkach 10.-11. septembra vznikla najmä na riekach Spiša a na Šariši taká povodňová vlna, že
cesty do miest boli schodné až o 3 dni. Aj potok Žatkovanka sa vylial a nekontrolovane sa valil
dedinou. Bral všetko, čo mu stálo v ceste. Hmotné veci aj zvieratá, podmyl domy, ktoré boli
prevažne z kameňa alebo „valkov“. Zobral z polí úrodu. Po daždi 15. septembra, ktorý trval 24
hodín, boli opäť zničené - už práve opravené mosty a znovu osadené mlyny. Táto povodeň sa
opäť najviac prejavila na Šariši v povodí Torysy.
V kronikách mnohých obcí Slovenska je rok 1813 zapísaný ako „rok hrôzy“ pre výskyt a
dôsledky „strašlivých“ povodní. Veď po tom, čo došlo v dôsledku prebiehajúcich
napoleonovských vojen v Rakúsko - Uhorsku r. 1811 k štátnemu bankrotu a tým i k devalvácii
meny, doľahli dôsledky povodní na postihnuté obyvateľstvo tragicky. Povodne mali okrem
hospodárskych a sociálnych dôsledkov vplyv i na prebiehajúce vojnové udalosti.
Ďalšie ničivé povodne boli v júli roku 1845. Veľké povodne sa opäť vyskytli aj
povodiach Hornádu a Torysy. Povodeň poškodila alebo zničila v Sabinove 150 domov. Aj našu
dedinu táto povodeň neobišla. Opäť zobrala úrodu z polí a spôsobila veľké materiálne škody
všetkým obyvateľom obce. Našťastie žiadne obete na životoch neboli, preto sa obyvatelia
rozhodli, že ako prejav vďaky vybudujú „kapličku“.
Prečo si naši predkovia vybrali ako svojho ochrancu práve svätého Jána Nepomuckého?
Svätý Ján Nepomucký je patrónom Čiech; spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov a
mlynárov. Podľa tradície tento svätec chráni pred potopou a chorobami jazyka.

4. Socha sv. Floriána
V centre našej dediny
dobrovoľní hasiči v roku 2015
postavili

sochu

svätého

Floriána. Socha je postavená na
mieste, kde pôvodne stála stará
požiarna zbrojnica, v ktorej sa
nachádzala obecná striekačka na
ručný pohon, ktorá slúžila pri
hasení požiarov. Stará požiarna
zbrojnica bola zbúraná, pretože
sa

v obci

vybudovala

nová

budova obecného úradu spolu
s novou požiarnou zbrojnicou.
Hasiči si chceli uctiť svätého
Floriána, ktorý je patrónom
hasičov, hrnčiarov, debnárov,
peciarov, kominárov, kováčov,
mydlárov,

vinohradníkov

a pivovarníkov.

Základ

a kostra

pamätníka

sú

vytvorené

vymurovaním

s červených

prefabrikátov, na ktorých je postavená hnedá železná presklená vitrínka. Vnútri vitrínky je
položená socha, ktorá zobrazuje Floriána ako rímskeho dôstojníka alebo vojaka s prilbou na
hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie. Pod
vitrínkou je miesto pre položenie kvetov.
Sv.

Floriána

sa

narodil

v

rímskej

provincii Noriko za

čias

prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. Florián bol plukovníkom v
legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii (dnes v Rakúsku). Roku 304 sa postavil na obranu
v Lorchu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov. Za pokus o vyslobodenie bol
zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4.
mája 304 na brehu rieky Enns. Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne utopený vo
vodách Enns. Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla
vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých

neskorších zobrazeniach tohto svätca. Na mieste hrobu Sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a
neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove
ostatky sa našli v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40 mučeníkov, za ktorých
svätec položil život. Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe.

5. Kríže v obci a jej okolí
Prvý kríž sa nachádza v areáli obecného
cintorína. Tento kríž tu stojí od nepamäti, od doby
kedy bol tento cintorín vysvätený. Zrekonštruovaný
bol v roku 2002. Najviac sa ľudia pri kríži
zastavujú počas „dušičkového“ obdobia. Zapaľujú
sviečky,

modlia

sa

za

svojich

príbuzných

a známych, k hrobom ktorých nemôžu ísť. Takto sa
s nimi spájajú aspoň symbolicky pri tomto kríži.

Druhý kríž sa nachádza v areáli kostola
Narodenia Panny Márie, hneď za bočným vstupom,
ktorý veriaci používajú, ak chcú navštíviť cintorín.
Tento kríž tu stojí na skale. Pôvodne stál na inom
mieste. Stál pri terajšom hlavnom

vstupe do

kostola, ale pri
rekonštrukcii
kostola

bol

prenesený na toto miesto. Tento kríž postavil občan János Ján Gecík, ktorý býval hneď oproti kostolu. Kríž tak postavil
oproti svojmu domu. Kríž bol postavený v roku 1918 ako
poďakovanie, že sa jeho syn Jozef v zdraví vrátil z bojov v 1.
svetovej vojne.

Tretí

kríž

je

zavesený

priamo na stene kostola Narodenia
Panny

Márie,

pri

vstupe

do

kostola. Voláme ho aj „Misijný
kríž“. Postupne sa

na ňom

zaznamenávali roky, kedy boli
v našej obci „Ľudové misie“. Prvé
misie boli v roku 1936, ako sa na
kríži uvádza. Ďalšie misie boli až
v roku 2005 a doposiaľ posledné
v roku 2016.
Štvrtý kríž, ktorý sa nachádza na
mieste „Falubiky“ je už tesne mimo obce.
Nachádza sa na najvyššom bode cesty do
Veľkého Slivníka. Z tohto pohľadu je na
konci obce. Ak ideme smerom od Veľkého
Slivníka, kríž sa nachádza po pravej strane
na začiatku obce. Tento kríž dali v roku
1802 vybudovať veriaci obce, ktorý boli
členmi Spolku sv. ruženca. Tento kríž bol
zrekonštruovaný v roku 2002.
Výsadu

zakladať

Ružencové

bratstvá, cieľom ktorých je spása duší a
šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii
prostredníctvom

modlitby

posvätného

ruženca, udelil reholi Dominikánov pápež
sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou
Consueverunt Romani Pontifices. Ruženec
Panny Márie, ktorý sv. Dominik prijal ako účinný prostriedok rozjímania o Kristovom živote, si
bratia Dominikáni strážili po celé stáročia ako svoje posvätné dedičstvo.

Posledným, piatym krížom v našom chotári je kríž, ktorý postavil občan Jozef Petro
a obnovil v roku 2002 jeho vnuk Jozef. Na kríži je napísané „Ježiš, ty si naša spása!“. Z tejto
rodiny už v našej obci nikto nebýva, tak nevieme dôvod, prečo bol tento kríž postavený.

ZÁVER
Cieľom tejto práce bolo predstaviť obec Malý Slivník a jej malé sakrálne architektonické
objekty. Hoci táto obec svojou rozlohou patrí medzi malé obce Prešovského okresu, na jej území
sa nachádza niekoľko týchto objektov. V tejto práci boli spomenuté kríže, socha sv. Floriána, ale
venovali sme sa hlavne kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Naši predkovia vybudovali kaplnku
okolo roku 1848 ako poďakovanie za záchranu životov pred ničivými povodňami v roku 1813
a v roku 1845.
Je pravdou, že najmilším krajom je kraj, kde sme sa narodili, kde sme vyrástli, kde
žijeme. Našim krajom je Šariš, tu sme sa narodili, tu žijeme. Tu sú naše korene a sú tu
vybudované aj drobné pamiatky našich predkov, ktoré dotvárajú tvár našej dediny. Stali sa
spomienkou na konkrétnych ľudí a udalosti. Chráňme si tieto diela a odovzdajme ďalšej
generácii!
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