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Z Nášho kraja 

Túžba mať svätostánok čo najbližšie bola u obyvateľov dnešných prí-

mestských častí Prievidze vždy silná. Sen generácií obyvateľov Veľkej 

Lehôtky sa naplnil v 20. rokoch 20. storočia. 

Kaplnka Krista Kráľa 

V eľká Lehôtka počas dlhých storočí cirkevne vždy patrila k Prievidzi. 

Značná vzdialenosť od farskej obce, až jednu hodinu pešej chôdze, 

vzbudila u tunajších veriacich túžbu vybudovať si vlastný chrám vo svojej 

obci. Stavba začala prípravou materiálu už v roku 1924. Základný kameň 

s uschovanými pamätnými listinami položil 3. mája 1926 kaplán František 

Haspra. Z rôznych dôvodov stavba napredovala iba pomaly, no predsa len, 

20. mája 1928 svitol vo Veľkej Lehôtke sviatočný deň. 

V terajšom vierochladnom veku, keď veľká čiastka ľudu pohrúžená je 

v požívaní zemských radostí, tak jako by na Boha celkom zabudla, dobre 

padne človekovi, keď tak mimoriadne veľké zjavenie života náboženského 

zakúsi, jako sme to s radosťou videli vo V. Lihotke. Takto opísal atmosféru 

dňa vysviacky kaplnky dobový pozorovateľ. Slávnosť viedol prievidzský 

dekan Anton Miššúth, ktorý ju vysvätil k úcte Krista Kráľa. Pri sv. Omši jako 

by sa bolo ozaj nebo nad nami otvorilo a Kristus Kráľ ako by bol z oltára 

k nám hovoril: Toto miesto som si vyvolil za dom a budú oči moje otvorené 

a uši moje pozorné na modlitbu toho, kto sa bude modliť na mieste tomto, 

písala vtedajšia tlač. 

Najväčší podiel na stavbe kaplnky mal vtedajší obecný richtár Štefan 

Hanko, ktorý prispel sumou 2 000 korún. Ružencový spolok dal 1 700 Kč, 

vojnové vdovy 1 447 Kč, Prvá prievidzská banka 200 Kč atď. Celý náklad 

stavby predstavoval 89 338 korún, najviac, 7 707 Kč dal miestny urbár. Vďaka 

veriacich patrila aj notárovi Gejzovi Molnárovi a dekanovi Miššúthovi. Plány 

dodal prievidzský staviteľ Alojz Engliš, oltár zhotovil majster Jozef Siklay, 

majiteľ rezbárskej dielne z Novák. Stolárske práce vykonal veľkolehťoan 

Valent Zábojník. Celé vnútorné zariadenie financoval miestny urbár. 
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