Dedičstvo predkov – kostoly, kaplnky a zvonica (1)
Kostoly, kaplnky a zvonica v obci predstavujú významnú časť našej histórie a sú dôležité stánky pre duchovný a kultúrny život. Zmienky o prvom kostole na území
obce je z obdobia 12. – 13. storočia. Ide o kostol sv. Martina v časti Nové Košariská na Námestí sv. Martina (dnes Kaplnka sv. Martina), ktorý je najstaršou
historickou pamiatkou a je súčasťou rímskokatolíckej farnosti. V miestnej časti Nové Košariská sa nachádza aj evanjelický kostol a.v., ktorý bol postavený v roku
1814 (v tomto roku si pripomína cirkevný zbor 200 rokov od postavenia). Patrí ku kostolom, ktoré boli postavené po vydaní Tolerančného patentu, a je
v klasicistickom slohu. V časti Jánošíková sa nachádza kostol, ktorý bol postavený v 13. storočí, a bol zasvätený sv. Bartolomejovi. Tento bol však v 18. storočí
nahradený väčším kostolom s názvom kostol Povýšenia sv. Kríža. Kostol Povýšenia sv. Kríža prináleží tiež rímskokatolíckej cirkvi. Všetky tri duchovné stánky boli
vyhlásené v roku 1963 za kultúrne pamiatky. Ku kostolom patrí aj fara – dom, v ktorom býva farár, či farárka, ale aj zborová sieň pre rôzne účely členov ev.
cirkevného zboru. Všetky kostoly boli niekoľkokrát rekonštruované, aby boli zachované aj pre ďalšie generácie. Okrem bohoslužobných aktivít slúžia kostoly na
rôzne kultúrne akcie, ako sú dobročinné koncerty a spomienkové slávnosti na významné osobnosti, či udalosti z našich dejín.

Kaplnka sv. Martina – miestna časť Nové Košariská

Kaplnka sv. Martina v miestnej
časti Nové Košariska (foto: 1992).

Obraz kaplnky sv. Martina
z roku 1770.

Súčasný pohľad z dvora na kaplnku sv.
Martina, fotografia je z roku 2014.

Interiér kaplnky sv. Martina s malým oltárom
s detailom sochy sv. Martina (fotografie sú z roku 2011).

Slávnostné požehnanie symbolov obce
Dunajská Lužná a ich uvedenie do
používania dňa 11. novembra 1995 na
sviatok sv. Martina pred kaplnkou sv.
Martina. Pred kaplnkou ich požehnal
správca rímskokatolíckej farnosti Štefan
Dragúň a evanjelická farárka Darina
Ružeková.

Evanjelický kostol a. v. – miestna časť Nové Košariská

Evanjelický kostol a. v. s okolitými domami
v roku 1937.

Ev. kostol po generálnej oprave realizovanej v rokoch 2009-2010 (foto: 2013).

Detailnejší pohľad na Evanjelický kostol a. v.,
fotografia je z roku 1954.

Evanjelický kostol a. v. v roku (foto: 2007).

Fara z roku 1928 po rekonštrukcii
v roku 2013 (foto: 2014).

Zborová sieň z roku 1986 po
rekonštrukcii 2013 (foto: 2014).

Každoročne sa koná v ev. kostole
spomienka na M. R. Štefánika pri
výročí tragickej smrti v mesiaci máj,
fotografia je z roku 2013.

V interiéri kostola je drevený oltár s obrazom trpiaceho Krista na kríži. Na
oboch stranách oltára stoja stĺpy, na ktorých sú umiestnené sochy anjelov.
V blízkosti oltára je umiestnená krstiteľnica (fotografia vpravo) – súčasný stav.

Interiér kostola a pohľad na chór. Na chóre sa nachádzajú pôvodné lavice (na
obrázku vpravo) a v dolnej časti kostola sú nové lavice z r. 1999 – súčasný stav.

V kostole sa konajú aj koncerty, či vystúpenia domáceho spevokolu, fotografia je z
vystúpenia v predvianočnom čase v r. 2013.

Oproti oltáru je situovaný organ, ktorý bol vyrobený v Krnove v r. 1987.
Kostol má výbornú akustiku a konajú sa tu aj koncerty (foto: 2011).
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