Trasa - kostoly a Banícke múzeum v Gelnici
Vysvetlivky:
4.

1. železničná zastávka
Gelnica – mesto
2. Banícke múzeum
v Gelnici, Banícke
námestie
3. Rímskokatolícky
kostol
Nanebovzatia Panny
Márie v Gelnici

3.

4. Evanjelický kostol

2.

1.

Naša prehliadka začína na Baníckom námestí. Dominantu námestia tvorí
budova bývalej radnice, dnes sídlo Baníckeho múzea. Múzeum v súčasnosti
dokumentuje baníctvo, národopis, históriu mesta, geológiu a cechovníctvo.
Prezrieť expozície múzea si môžete každý pracovný deň od 8.00 – 16.00 hod.

Kontakt: Banícke múzeum, Banícke
námestie č.8, 056 01 Gelnica
tel. č. 053/ 4821 468

Na námestí stojí bronzová socha
modliaceho sa baníka, ktorú
vytvoril sochár z Budapešti a ktorá
pôvodne stála na rodinnej hrobke
grófa Jacobsa v Matilda Hute, ten
ju mestu daroval r. 1933.

Uličkou okolo mestského úradu sa dostaneme
k jednej z najstarších staviteľských pamiatok
mesta Rímskokatolíckemu kostolu
Nanebovzatia Panny Márie. Pochádza z obdobia
gotiky.

Zvláštnosťou kostola je neobyčajne dlhé a široké
sanktuárium, patrí k najväčším na Spiši.
Gotický sloh si zachovali pôvodné krížové klenby
v bočných lodiach a sanktuárium, pastofórium ktoré
dôstojne zastupuje spišskú gotiku. Z pôvodného gotického
zariadenia zostala iba krstiteľnica , ktorá pochádza
z konca 14. stor. K ďalším pamätihodnostiam kostola
patrí kamenná soška sv. Barbory, 4 renesančné reliéfy
evanjelistov, obojstranne maľovaný procesiový obraz z 18.
stor. a obradová skrinka v sakristii.
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Slovenská ul.,
056 01 Gelnica, tel. č. 053/4821 268

Zo zadnej brány sa cestičkou medzi domami
dostaneme na Lutherovo námestie, ktoré lemujú
starobylé domy z druhej polovice 18. stor.
Dominantou Lutherovho námestia, je evanjelický
kostol.
Evanjelický kostol
Postavený v roku 1784 z financií, ktoré zozbierali
veriaci, 6 cechov a ťažiarstvo Roberti, ktoré dalo
postaviť kazateľnicu a oltár. Haviari bane Roberti
venovali kostolu banícky chór a ťažiarstvo sv. Jána
evanjelistu obraz cisára Jozefa II. Na oltári sa
nachádza olejomaľba Samaritánky a Krista od
Jakobeyho.

V parapete baníckeho chóru je podlhovastý
výklenok, kde je umiestnené súsošie
baníkov pri dolovaní.

Kontakt: Evanjelický farský úrad
Lutherovo námestie, 056 01 Gelnica
tel. č. 053/4821 297

