Dejiny pútnického kostola sv. Anny
Na mieste, kde stojí terajší pútnický kostol sv. Anny, pôvodne stála pri prameni sv.
Anny drevená kaplnka, ku ktorej prichádzalo čoraz viac veriacich. Boli to i baníci,
ktorí tade prechádzali z Rudníka a Poproča za prácou do baní na Zlatej Idke, a ktorí
sa tu zastavili a prosili sv. Annu o pomoc a ochranu pre seba a svoje rodiny. Je
známe, že už v r.1711 sa konali verejné púte na toto miesto, čo dosvedčuje i listina
ostrihomského arcibiskupa, kardinála Christiána Augusta von Sachsen, ktorú vydal
na žiadosť prepošta Mikuláša Fromholda r.1711, a ktorá potvrdzuje výsady tohto
pútnického miesta. Andrej Sauberer, jasovský opát premonštrátskej rehole, dal
postaviť terajší murovaný pútnicky kostol sv. Anny. So stavbou murovaného kostola
sa začalo v r. 1750 a postavený bol v r.1766.
Výročie konsekrácie sa slávi 25. júla. Staviteľom kostola v rokokovom štýle je
pravdepodobne staviteľ Anton Salzgeber z Košíc. Je to jednoloďová stavba
s polygonálnym zakončením s pristavanou sakristiou. Do r.1775 patril pútnicky
kostol sv. Anny do farnosti Poproč. Potom bol pričlenený k novovytvorenej farnosti
Rudník, do ktorej patrí doteraz. Bohoslužby v pútnickom kostole zabezpečovali
členovia rehole premonštrátov z Jasova až do zrušenia rehole Jozefom II.
(26.3.1787). Potom spravovali pútnicke miesto kurátori poväčšine správcovia farnosti
Rudník a nie je známe, či sa organizovali púte i naďalej. No už od roku 1792 sa opäť
každoročne konali verejné púte na sviatok na sviatok sv. Anny 26.júla a neskôr viac
krát v roku a to v sobotu a v nedeľu po sviatku sv. Anny, 14. augusta na Vigíliu
sviatku Nanebovzatia Panny Márie, okolo 15.septembra a po Veľkej noci na
veľkonočný alebo turíčny pondelok. Kázne na pútnickom mieste počas odpustovej
slávnosti boli v reči slovenskej, maďarskej i nemeckej. Bohoslužby boli aj
v Byzantskom obrade. 24.apríla 1793 vydal pápež Pius VI. novú odpustkovú listinu
pre kostol sv. Anny. Košický občan Juraj dal v r. 1796 ozdobiť obraz sv. Anny
striebornou korunkou z vďačnosti za zázračné uzdravenie z tuberkulózy. Správca
pútnického kostola a farár v Rudníku, Václav Stepánek, zaznamenal aj iné
pozoruhodné udalosti, no žiadna z nich nebola kanonicky vyšetrená a potvrdená.
25.septembra 1856 pápež Pius IX. udelil úplné odpustky pre pútnikov, ktorí navštívia
kostol sv. Anny v deň jej sviatku a splnia zvyčajné podmienky.
Pre rastúci počet kúpeľných hostí v neďalekých Rudníckych kúpeľoch sa pútnicky
kostol sv. Anny stáva i kúpeľným kostolom.
V roku 1989 sa uskutočnila oprava vonkajšej fasády kostola.
V rokoch 1995 – 1997 sa uskutočnila oprava vnútornej omietky , odvlhčenie
vonkajších múrov, nová elektroinštalácia, osvetlenie, ozvučenie a výmaľba vnútra
kostola.
Výmaľbu interiéru kostola urobil maliar Pavol Milkovič z Čierneho Poľa.
Kostol sv. Anny po obnove slávnostne posvätil 26.júla 1997 Mons. Eduard Kojnok,
rožňavský sídelný biskup.

