Dedičstvo predkov – kostoly, kaplnky a zvonica (2)
Kostol Povýšenia sv. Kríža – miestna časť Jánošíková

Kostol Povýšenia sv. Kríža, foto je z roku 1943.
Interiér r.k. kostola – pohľad na časť, v ktorej je
umiestnený organ, fotografia je z r. 2014.

Pohľad na r.k. kostol počas generálnej opravy,
ktorá sa realizovala v rokoch 1982 až 1984,
fotografia je zo začiatku 80. rokov.

Kostol po ďalšej generálnej oprave, ktorá sa realizovala v r. 2008 až 2009,
pohľad na kostol aj s farou, fotografia je z roku 2014.

Pohľad na hlavný oltár, na ktorom je
socha Pomáhajúcej Panny Márie,
fotografia je z roku 2011.

Socha Panny Márie
na hlavnom oltári.

Prvé sv. prijímanie – fotografia je z roku 1981.

Pohľad na priečelie kostola,
fotografia je z roku 2014.

Fara, ktorá je sídlom Dominikánskeho
konventu, bola postavená v r. 1989 až
1990, fotografia je z konca 80. rokov.

Zmena takmer po 30. rokoch –
vpravo kríž pred farou, ktorý je
z roku 1883, fotografie sú z r. 2014.

Púte v roku 1998 –
pohľad do kostola.

Púte k soche Madony v r. 2013.

Neogotická zvonica - miestna časť Nová Lipnica
Zvonica bola postavená v neogotickom štýle v roku
1864. Sú v nej umiestnené dva zvony, v roku 1992
bola zrekonštruovaná, ale účelovo sa nevyužíva.

Pôvodne bola zvonica obkolesená palisádami (latkovou ohradou).
Pred vstupom do zvonice bola zhotovená otáčavá zábrana v tvare
kríža. Palisády aj zábrana boli zhotovené z agátového dreva
a zachovali sa do roku 1958. Posledné zvyšky palisád sa odstránili
začiatkom 60. rokov 20. storočia, kedy bola ku zvonici postavená
autobusová čakáreň, ktorá bola neskôr odstránená.

Zvonica v roku 2014.

Oživenie tradície
zvonov sa uskutočnilo
dňa 2. júla 2001 v
rámci podujatia
„Popoludnie
generácií“. V júli 2002
Jozef Boráros zo
Šamorína – Mliečna
odlial nový zvon. Tento
bol namontovaný 4.
septembra 2002. Na
zvone je nápis: „S
úctou k histórii zvon
zhotovený v júli 2002“.

Zvonica v zime 2002.

Pri príležitosti 140. výročia založenia Matice
slovenskej a na sviatok sv. Cyrila a Metoda obec
Dunajská Lužná a Miestny odbor Matice
slovenskej dňa 5. júla 2003 odhalili na priečelí
zvonice pamätnú tabuľu.

Kaplnky v obci Dunajská Lužná
Kaplnky sa stavali samostatne alebo ako súčasť kostola (kostol sv. Martina v časti Nové Košariská). Veriaci ich stavali z rôznych dôvodov – na ochranu pred nešťastím, na pamiatku
nejakej významnej osobnosti, či významnej udalosti (ústup cholery) alebo ako miesta pre zastavenia na púťach. V ostatnom období vznikajú kaplnky alebo jaskyne aj pri domoch.
Veriaci nimi preukazujú úctu Panne Márii, čo býva hlavný motív v nich, ku ktorej sa modlia ďakovné, prosiace, či oslavné modlitby.

Fotografia je z roku 1994.
Súčasný stav – rok 2014.
Kaplnka Panny Márie na križovatke Hlavnej ulice
a Jánošíkovskej ulice, v ktorej je umiestnená kópia sochy
Pomáhajúcej Matky Božej.

Lurdská jaskyňa pri kostole Povýšenia sv.
Kríža je zasvätená Panne Márii. Bola
postavená v roku 1928. Je to zároveň aj
pamätník padlým obetiam v 1. svetovej
vojne a v kronike obce sa uvádza aj ako
Jaskyňa padlých, fotografia je z r. 2014.

Kaplnka na pamiatku ústupu
cholery je z roku 1832 a patrí
k najstarším (okrem Kaplnky sv.
Martina) kaplnkám v obci.
Nachádza sa na Orechovej ul.
v časti Jánošíková,
fotografia je z roku 2014.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého ochraňuje
pred povodňami, ale aj
pred ostatnými prírodnými živlami, nachádza
sa na konci Jánošíkovskej ul. smerom na
Kalinkovo, foto: r. 2014.

Kaplnka Na slávu
Božiu z r. 2001 pred
domom na
Jánošíkovskej ul. za
rezbárskou galériou,
fotografia je z roku
2014.

Jaskyňa vo dvore
Federácie rodín
v časti Nová Lipnica,
fotografia je z roku
2013.
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