Kaplnka Jána Nepomuckého v Kamennej Porube
Kaplnka s Jána Nepomuckého stojí v poli na vŕšku mimo obce pri starej poľnej ceste. V roku 1767 tu
na kamennom pomníku stála socha Sv. Antona. V tom čase stála socha J. Nepomuckého pred domom
barónky Sobekovej. V roku 1795 ju dali do kaplnky na vŕšok.
Svätý Ján Nepomucký - najobľúbenejší svätec
Na Slovensku a v celej Strednej Európe patrí svätý Ján Nepomucký medzi najväčšmi uctievaných
svätých. Narodil sa okolo roku 1350 v obci Pomuk v juhozápadných Čechách. Bol verejným notárom,
potom kňazom, kanonikom a neskôr generálnym vikárom pražského arcibiskupa.
V tom čase sa veľmi zhoršoval vzťah medzi českým kráľom Václavom IV. a pražským arcibiskupom.
Doplatil na to aj Ján z Pomuku – za obranu cirkevných práv bol kráľom uväznený, mučený
a vypočúvaný. Keďže neprezradil kráľovi z čoho sa spovedala manželka kráľa, dal ho kráľ mučiť
a nakoniec polomŕtveho Jána z Pomuku vyvliekli na Karlov most a odtiaľ ho zviazaného hodili
do rieky Vltavy. Bolo to 20. marca 1393. Pochovaný je vo Svätovítskej katedrále. Je zaujímavé, že v
roku jeho smrti následkom katastrofálneho sucha rieka Vltava takmer úplne vyschla. V roku 1729 bol
Ján Nepomucký vyhlásený za svätého. Sviatok má 16. mája a je „ochrancom pravdy a orodovníkom
za požehnanie úrody“.
Z histórie obce Rajecká Lesná
Pútnické miesto Rajecká Lesná - Frivald, bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici
z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa
nachádza nad hlavným oltárom Baziliky Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie.
Od nepamäti sem putovali pútnici zo všetkých štyroch svetových strán.
Od východu prichádzali frivaldskou dolinou pútnici od Valče, Vrícka, Martina a iných dedín.
Poslednou zastávkou pred vstupom do milostivého chrámu bol kríž na konci dediny.
Od západu prichádzali od Považskej Bystrice, Pružiny, Mojtína a iných dedín, sa pútnici zastavovali
pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého.
Od juhu prichádzali veriaci pútnici z Fačkova, Čičmian, Zliechova, Kľačna), Nitrianskeho Pravna,
Prievidze a ďalších dedín. Títo sa zastavovali pri kríži v doline Rybná.
Severnou stranou prichádzali procesie z Rajca, Ďurčiny, Kamennej Poruby, Konskej, Stránkeho, Túria,
Višňového a okolitých dedín. Ich zastávkou pred vstupom do dediny bola kaplnka sv. Anny na mieste
nazývanom „Na Hôrkach“.
Severná trasa išla poľnými cestami. Orientáciou pri putovaní do Rajeckej lesnej boli kaplnky a kríže
ktoré boli vždy na dohľad.
Prvá kaplnka bola „Kaplnka sv. Anny“ v Turí. Druhá kaplnka je v obci Poluvsie. Tretia kaplnka je
v Stránskom pri cintoríne. Štvrtá kaplnka je „Kaplnka Svätého Jána Nepomuckého“ v Kamennej
Porube na dolnom konci obce.
Ďalším orientačným bodom bol „Kríž na Bôri“, v Kamennej Porube na hornom konci obce.
Posledným orientačným bodom bola „Kaplnka sv. Anny“ na mieste nazývanom „Na Hôrkach“.

