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Národná kultúrna pamiatka 

Kostol Sv. Vavrinca  
 

Základy rímsko-katolíckeho kostola sv. Vavrinca diakona, v obci 
siahajú až do románskeho obdobia. Už v období do roku 1526 sa 
v obci predpokladala existencia sakrálneho objektu. Bližšie údaje 
o ňom sa však objavujú až v prvej polovici 18. storočia v 
súvislosti so zariaďovaním jeho interiéru .  
Prvá etapa kostola je románska. Tvorí ju románsky kostol, ktorý 
sa zachoval v pôvodnej podobe s minimálnym narušením, 
mladšími oknami a s pôvodnými detailmi. Pôvodná je aj 
povrchová úprava muriva tzv. škárovaním a dva pôvodné 
okenné otvory. Druhá etapa jeho vývoja je rámcovo datovaná do 
obdobia gotiky a tvorí ju predĺženie lode kostola západným 

smerom, prístavba veže a pravdepodobne aj sakristie. Toto potvrdzujú dva okenné otvory , 
situovanie južného portálu a portál sakristie.  
Na barokovej dispozícii bol prestavaný v roku 1725 a potom znovu v roku 1871 do súčasnej 
podoby. Tvorí ho jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a mohutnou 
hranolovou predstavanou vežou. Hlavný oltár je klasicistický, spolu s ústredným obrazom patróna 
kostola sv. Vavrinca diakona pochádza zo začiatku 19. stor. Mobiliár kostola tvorí menší 
klasicistický oltárny obraz Narodenia s datovaním z konca 18. stor., barokový obraz sv. Juraja z 
prvej tretiny 18. stor., votívny obraz Nesenie kríža zo začiatku 18. stor. a barokový obraz 
Očisťovania Panny Márie z r. 1740-1745, na ktorom je znázornená Madona v dobovom 
feudálnom úbore. Súčasťou sú aj dva procesiové kríže s Ukrižovaným z druhej tretiny 19. 
storočia, ľudová soška Piety zo začiatku 19. stor., barokové svietniky zo začiatku 18. stor. a 
vzácny mobiliár obojstranne maľovaných zástav z roku 1841 . Vo veži sú umiestnené dva zvony.  
Kostol sv. Vavrinca patrí do súboru románskych sakrálnych objektov v podsitnianskej oblasti 
(Banská Štiavnica, Banská Belá, Baďan, Podhorie) a v oblasti južného Hontu (Ladzany, 
Sebechleby, Hontianske Nemce, Krupina, Bzovík, Dobrá Niva, Sása, Babiná). Svojimi archaicky 
tvarovanými okennými otvormi patrí medzi najstaršie kostoly v regióne. Aktuálne poznatky o 
kostole sv. Vavrinca svojím významom prekračujú hranice regiónu a obohacujú poznanie v 
oblasti stredovekej sakrálnej architektúry na území Slovenska. Kostol sv. Vavrinca je zaradený 
medzi Národné kultúrne pamiatky.  
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        Nesenie kríža, rok 1732                                                    Sv. Pavol 



          

                   Sv. Peter                                                                       Anjel strážny 

           

             Sv. Ján a Pavol                                                 Narodenie, koniec 18. stor. 

  



  

 

   

 



 


