
Kluknava, pútnický kostolík sv. Anny  

Za obcou, na kluknavských lúkach, v polohe Vilče, blízko hranice so Šarišom, stojí kostolík sv. Anny, ktorý je 
známym a frekventovaným pútnickým miestom. Zohral dôležitú úlohu pri rekatolizácii ľudu zo širokého 
okolia. Jeho  predchodcom bola kaplnka, ktorú v roku 1632 dala postaviť matka spišského župana a 
nadobúdateľa Spišského hradu Štefana Čákiho Anna Vešeléniová v dobe, keď takmer celý Spiš ešte bol 
evanjelickým. Dlho ho mali v správe jezuiti zo Spišskej Kapituly a zaviedli k nemu pravidelné púte. Oni 
ovplyvnili aj jeho výzdobu. V roku 1720 kostol stavebne rozšíril kardinál Imrich Čáki a opatril ho kazateľnicou, 
dreveným chórom a lavicami. Interiér kostola zdobia tri barokové oltáre. Dominantou hlavného oltára je 
obraz sv. Anny s Pannou Máriou uprostred. Vyobrazená sv. Anna je pravdepodobne podobizňou  samotnej 
Anny Čákiovej. Nad ním sú sochy Boha Otca a Ducha Svätého medzi anjelmi. Pod nimi sa nachádza erb 
Čákiovcov. Po jeho stranách sú dvaja klaňajúci sa anjeli a vedľa nich z oboch strán sochy sv. Joachima 
(manžela sv. Anny) a sv. Jozefa. Oltár je vsadený do architektúry kostolíka vencom s motívmi kvetov a 
anjelikmi. Pravý bočný oltár má sochu sv. Kríža s kľačiacou sv. Máriou Magdalénou pri jeho spodnej časti, 
pozadie je maľované a má predstavovať Jeruzalem. Hore je Boh - Stvoriteľ a pod ním je nápis: ET HI TRES 
UNUM SUNT (A tí Traja sú Jeden). Nápis v predele poukazuje na jezuitov (IHS). Na ľavej strane sa 
nachádza oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Obraz predstavuje korunovanú Pannu Máriu s 
korunovaným Dieťaťom ako stojí na kosáku mesiaca. Pod ním je nápis: „Consolatrix afflictorum” 
(Uspokojenie  zarmútených). V medailóne nad obrazom je uvedené meno MARIA. Po stranách oltára sú 
sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Františka Xaverského. Pomerne jednoduchá je baroková kazateľnica. Na 
jej vrchu však nie je socha Vzkrieseného Krista, ako to bežne býva, ale sv. Jána Krstiteľa. V kostolíku je aj veľký 
kríž, ktorý pravdepodobne počas pútí býval vonku a  osobitne si ho uctievali gréckokatolíci. V roku 1787 boli 
na základe nariadenia vtedajšieho cisára Jozefa II. púte ku kostolíku zrušené. Obnovili sa až roku 1809. V 
blízkosti kostolíka sa nachádza prameň vody, oddávna považovaný za liečivý. 
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