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KostolKostol
NajsvNajsväätejtejššej  Trojiceej  Trojice

„„Z teba Trojica blaZ teba Trojica blažženenáá, jak z prvotn, jak z prvotnéého prameho prameňňa a 
vyviera vyviera žživot, stvorenie i vivot, stvorenie i vššetka kretka kráása z teba je.sa z teba je.““



• Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je filiálny kostol, patriaci do farnosti Lechnica. 
•
• Nachádza sa na miestnom cintoríne, ktorý je na konci obce Červený Kláštor smerom na 

Spišskú Starú Ves. 
• Štýl vonkajšej stavby zapadá do tunajšieho prostredia. Jeho čelná stena je obložená prírodným 

materiálom – kameňmi okruhliakmi z rieky Dunajec.

• Kostol postavili v rámci svojpomoci obyvatelia Červeného Kláštora za pomoci Obecného úradu, 
ktorý finančne zabezpečil materiál na túto výstavbu. Starosta obce Karol Rozmuš využil svoje 
predchádzajúce pôsobenie i skúsenosti v stavebníctve a prevzal aj vedenie stavebných prác. 
Projektovú prípravu previedol ing. arch. Sekan a ing. arch. Buran z Košíc. 

• Stavba kostola bola dokončená v roku 1988. Dva zvony umiestnené na čelnom pilieri vyhotovila 
firma Litax Košice. Na jednom zvone je nápis „Sv. Anton, opát, oroduj za nás!“ a na druhom „Sv. 
Jodok, kňaz a pustovník, ochraňuj za nás!“ a tiež „Červený Kláštor R.P. 1988.“

• Interiér kostola Najsv. Trojice

• Umeleckou dominantou  kostola je kríž umiestnený na čelnej stene kostola. Korpus 
vyhotovený z lipového dreva je v životnej veľkosti a je dielom umeleckého rezbára Ladislava 
Repku z Rajca. Kríž bol zhotovený na objednávku v roku 1999 a zaujímavý je aj tým, že ešte pred 
umiestnením v našom kostole bol obdivovaný  na výstave rezbárskych exponátov vo Varíne, ktorú
usporiadala Matica Slovenska.

• V dolnej časti kríža je umiestnený drevený bohostánok so zaujímavým zdobením dvierok. 
Nachádzajú sa na ňom symboly chleba a vína - klasy , hrozno, hroznové listy a obidvoje dvierka 
bohostánku spája malý kríž,  ktorý vychádza z písmen JHS. Celý bohostánok je v tvare poloblúka.



• V presbytériu je zabudovaný oltár, ktorý je vyhotovený z kameňov z Dunajca (okruhliaky), 
z ktorých je vytvorená aj fasáda kostola. Obetný stôl, ktorý má tvar poloblúka je pokrytý 
drevenou doskou o hrúbke 15 cm. Čelný pohľad na obetný stôl dopĺňa drevená plastika Ježiš pri 
lámaní chleba z roku 2008.

• Sedes a bočné lavičky dopĺňajú presbytérium, ktoré je vyvýšené oproti lodi kostola o dva schody. 
Ambóna je pevne zabudovaná.

• Celé presbytérium je presvetlené dlhým strešným oknom. 

• V lodi kostola je umiestnená veľká drevená Plastika Najsvätejšej Trojice o rozmeroch 180 x 
250 cm, znázorňujúca Otca ako dôstojného starca, Syna – Ježiša s krížom a Ducha svätého ako 
holubicu. Na spodnom okraji plastiky je latinský nápis:  SANCTA TRINITAS   UNUS DEUS - SVÄTÁ
TROJICA   JEDEN BOH. Plastika bola vyhotovená v roku 1997.

• Drevené rozťahovacie dvere pod plastikou sú vchodom do Siene nádeje, kde býva umiestnená
rakva so zosnulým. 

• Na ľavej strane lode kostola  je štrnásť zastavení biblickej krížovej cesty, počnúc poslednou 
večerou a končiac zmŕtvychvstaním. Každé zastavenie má samostatné osvetlenie. Krížová cesta 
bola vyhotovená v roku 1998.

• Loď kostola zdobia ešte dve drevené sochy a to na pravej strane pri vchode do sakristie   
socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a na ľavej strane socha Srdca Panny Márie, ktoré boli 
vyrobené v roku 2008 a tiež drevená plastika Božie milosrdenstvo vyhotovené v roku 2010.

• V kostole je 10 kostolných lavíc a 4 lavičky.  Lavice sú osadené na nízkom pódiu. 
• Z lode kostola je prístup do sakristie, ktorá je vybavená dreveným nábytkom a potrebným 

inventárom k prevádzke bohoslužieb.



• Pri vstupe do lode kostola je po pravej strane točivé schodište na chór, ktorý je vybavený           
4 čalunenými lavičkami a elektrofonickým harmóniom, zakúpeným v roku 2011. Chór je 
presvetlený strešným oknom.

• Na priečelí chóru sa nachádzajú plastiky štyroch evanjelistov – Matúš, Marek, Lukáš, Ján          
a Alfa a Omega, ktoré vytvoril ľudový umelec Banjak Peter zo Starej Ľubovne v roku 2003. 

• Všetky ostatné plastiky a sochy nachádzajúce sa v kostole sú dielom umeleckého rezbára
Ladislava Repku z Rajca. 

• Bohoslužobné zlatnícke predmety – kalich z roku 2006, cibórium a monštrancia sú z roku  
1999 a boli zakúpené zo zbierok tunajších veriacich, ako aj celý interiér kostola.

• Vykurovanie je plynové (gamatky) od roku 2003. V sakristii a pod chórom sú umiestnené
elektrické vykurovacie panely. 

• Strop kostola, tak ako aj strecha je zošikmený.
• V sakristii je umiestnená rozvodová skriňa a ovládacie zariadenie zvonov.
• Kostol bol požehnaný 29.mája 1999 v predvečer slávnosti Najsvätejšej Trojice.

• Bohoslužby sa konajú v pondelok, stredu, piatok, nedeľu a v prvú sobotu v mesiaci.

• vo všedný deň v nedeľu                                                               
• v letnom období o 19:00 hod.             08:00 hod. a 18:30 hod.
• v zimnom období o 17:00 hod.             10:00 hod. a 18:00 hod.

•
• Zdroje : Farská kronika
• Vypracoval : Pavol Majzel, správca farnosti

































































































KrKríížžovováá cestacesta





























Kríž v smere na Spišskú Starú Ves



Kríž v smere na Starú Ľubovňu



Len výš a výš,
zdvihnite kríž,

svet sa v Kristu obnoví!


