Modrokamenská kalvária
Medzi pamätihodnosti Modrého Kameňa patrí
Kalvária. Svojim umiestnením v krásnej prírode pri
hrade púta pozornosť veriacich i návštevníkov.
Založená bola grófom Pavlom Balašom. Jej popis
a zmienka pochádza z roku 1789. Apoštolský gróf sa
snažil o najlepšie využitie kalvárskeho vrchu. Keď
získal pre Kalváriu odpustky, ľudia sem putovali zo
široka – ďaleka. V roku 1855 sa podarilo s finančnou
podporou grófa Antona Balašu a veriacich púte na
Kalváriu obnoviť. V liste z 19. novembra 1856 Svätá Horná kaplnka modrokamenskej kalvárie
stolica k púťam na Kalváriu sala dve podmienky:
1. Aby sa Kalvária využívala na konanie krížovej cesty, za ktoré sa získajú odpustky.
2. Aby tento kopec mal zvláštnu úctu veriacich.
Na obnovu Kalvárie veriaci z Modrého Kameňa a Strhár venovali 400 zlatých.
Barón Anton Balaša dal na tento cieľ 140 zlatých. Plán krížovej cesty vypracoval
inžinier panstva Samuel Lányi. Obrazy na Kalváriu boli maľované v Pešti. Krížová
cesta bola posvňtená v roku 1857 kanonikom Michalom Krempom. V tom istom roku
vyšiel i pápežský list Pia IX., v ktorom povoľuje úplné odpustky. Za farára Jána
Munkayho v roku 1859 bola na Kalvárskom vrchu postavená kaplnka ku cti Bolestnej
Matky Božej. Obraz v nej zobrazoval Bolestnú Matku Božiu stojacu pred krížom
a z kríža vyžarujúci meč zraňuje jej srdce. Obraz sa nezachoval.
Na výstavbu kaplnky prispeli veriaci, ktorí si zakúpili knihu – Umučenie a smrť
Pána Ježiša Krista. Čistý zisk 230 zlatých bol použitý na budovanie kaplnky. V roku
1860 novú kaplnku posvätil pápežský prelát Andrej Schirgel Krížová cesta bola
posvätená už v roku 1857. Posvätil ju na 16 nedeľu po Sv. Duchu ostrihomský
kanonik, Michal Kemp, opát a novohradský hlavný dekan.
V neskorších rokoch 1862 – 1864 v priestoroch medzi krížovou cestou a kaplnkou
Bolestnej Matky Božej smerom k vrcholu kalvárskeho kopca, bolo postavených päť
staníc, znázorňujúcich náboženské pravdy – Očistec, posledný súd, Zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista, Anjel strážca, Vyobrazenie Panny Márie ako útočisko hriešnikov.
Obrazy boli dielom Jána Hofrichtera namaľované na plechových platniach. Zachoval
sa už iba jeden veľmi ťažko čitateľný.
Nad hornou kaplnkou vo vzdialenosti asi 100 m sa vypína 6m vysoký kríž
v nadmorskej výške cca 500 m. Tento kríž bol v noci 6.apríla 1911 víchricou za
veľkej búrky vyvrátený. Kalvária je na peknom vyvýšenom mieste a viditeľná z diaľky.
Je posvätným miestom.
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