
 Evanjelický kostol

1000-1200 Slávnostné služby Božie
1200-1230 Odhalenie Pamätníka reformácie
1400-1600 Slávnostná akadémia

 Kultúrny dom

1230-1345 Výstavy: 500 rokov reformácie,
Gobelíny, Evanjelická diakonia

1300-1345 Výstava Výboru na ochranu Božieho 
stvorenstva

1320-1340 Divadelné predstavenie Evanjelického 
gymnázia Juraja Tranovského v Liptov-
skom Mikuláši

1400-1600 Program pre dorast a mládež

 Námestie

1000-1200 Prenos služieb Božích
1230-1345 Obedná prestávka

Vystúpenia, stánkový predaj občerstvenia, 
predaj kresťanskej literatúry

1610-1615 Vystúpenie hudobnej skupiny Hosana z Par-
tizánskej Ľupče

1615-1820 Projekcia filmu Luther

 Základná škola s materskou školou

1230-1600 Program pred deti
Priestor pre matky s malými deťmi na dojčenie a pre-
baľovanie

1 – evanjelický kostol 3 – základná škola
2 – kultúrny dom 4 – Lutherov dom



1000-1200 Slávnostné služby Božie
Evanjelický kostol, prenos na námestie
Slávnostným kazateľom je Marián Čop, zborový
farár Slovenského evanjelického a. v. cirkevného
zboru ECAV v Českej republike a superintendent
ECAV v  Českej  republike.  Počas  služieb  Božích
budú odovzdané ceny Leonarda Stöckela.

1200-1230 Odhalenie Pamätníka reformácie
Pred evanjelickým kostolom
Izraelci  po  príchode  do  zasľúbenej  zeme  po-
stavili z dvanástich kameňov pamätník Božej po-
moci.  Pri  500.  výročí  reformácie majú byť zase
posvätené tri pamätníky reformácie: v Partizán-
skej Ľupči, Hybiach a v Dolnom Kubíne. Autorom
architektonickej  časti  pamätníka  je  Ondrej  Mr-
lian, autorom portrétov dejateľov je Peter Gáspár
a text pod reliéfy pripravil Karol Dzuriak.

1230-1345 Obed
Námestie
Stánkový predaj občerstvenia
Predaj kresťanskej literatúry
Výstavy
● 500 rokov reformácie

(prízemie kultúrneho domu)
● Gobelíny

(prízemie kultúrneho domu)
● Evanjelická diakonia

(1. poschodie kultúrneho domu)
● Výbor na ochranu Božieho stvorenstva

(1. poschodie kultúrneho domu)
Vystúpenia
● Spevokol a hudobná skupina cirkevného 

zboru Párnica
● Spevokol cirkevného zboru Važec
● Fujara z Veličnej (Milan Kubačka a Jaroslav 

Sloboda)
● Detský evanjelický spevokol cirkevného 

zboru Liptovský Ján
● Hudobná skupina cirkevného zboru Veličná

1320-1340 Divadelné predstavenie EGJT
Sála kultúrneho domu
Obrazy  zo  života  reformátora  Dr.  Martina  Luthera
popretkávané piesňami. Vystupujú žiaci Evanjelického
gymnázia  Juraja  Tranovského  v  Liptovskom Mikuláši
pod vedením Janky Záborskej a Viery Brtišovej.

1230-1600 Program pre deti
Základná škola
Po službách Božích budú deti odvedené od kultúrne-
ho domu do základnej školy, kde bude prebiehať ich
program.  Na  záver  programu  slávnostnej  akadémie
budú privedené späť do kostola.
Téma: Dr. M. Luther.
Workshopy, piesne, chutný obed.

1400-1600 Slávnostná akadémia
Evanjelický kostol
V rámci programu zaznejú dve prednášky o dejinách
reformácie  na  území  seniorátu  v  podaní  Rastislava
Stančeka, zborového farára z Dolného Kubína, a Karola
Dzuriaka,  historika-pracovníka  Liptovského  múzea
v Ružomberku.  Budú udelené ocenenia osobnostiam
Liptovsko-oravského seniorátu.

1400-1600 Program pre dorast a mládež
Sála kultúrneho domu
Téma: Odviaž sa k zmene

1610-1615 Hudobná skupina Hosana z P. Ľupče
Námestie

1615-1820 Projekcia filmu Luther
Námestie

Nemecký životopisný film z roku 2003 o reformátorovi
Dr. Martinovi Lutherovi.

Výstava 500 rokov reformácie
Prízemie kultúrneho domu
Putovná  výstava  500  rokov  reformácie  na
Slovensku je výstavou Ústredného archívu ECAV
na Slovensku. Má rozsah 15 panelov. Scenár zo-
stavila Zora Bakošová. Ústredný text pre jednotli-
vé panely napísal generálny biskup Miloš Klátik.
Podstatu výstavy tvoria fotografie archívnych do-
kumentov, historických tlačí a iného ilustračného
materiálu. Ich autorom je Michal Lašut. 

Výstava Gobelíny
Prízemie kultúrneho domu
Komentár k výstave je možné si vypočuť o 1240, 
1300, 1320 a 1340

Autorkou projektu je Jana Kepplová, umeleckou
autorkou Janka Krivošová a garantom projektu je
Spoločenstvo evanjelických žien. Ide o 14 pane-
lov, na ktorých sú zobrazené významné udalosti,
miesta a osobnosti z dejín reformácie v Uhorsku
a  následných  štátnych  útvaroch  na  dnešnom
území  Slovenska.  Každý  z týchto  panelov  bol
dielom  zaškolených  žien-vyšívačiek  z  jednotli-
vých seniorátov.

Výstava Evanjelickej diakonie
1. poschodie kultúrneho domu
História Evanjelickej diakonie na Slovensku a za-
riadenia Evanjelickej diakonie Archa vo Veličnej.
 Výstava Výboru na ochranu Božieho

stvorenstva
1. poschodie kultúrneho domu
Výstava bude otvorená od 1300 do 1345

Tento  výbor  zriadilo  Generálne  presbyterstvo
ECAV na Slovensku 11. apríla 2014. Účelom vý-
boru  je  podporovať  ochranu  Božieho  stvoren-
stva na zemi, jeho zachovanie a zveľaďovanie a
koordinovať a riadiť existujúce i budúce aktivity
v oblasti ochrany Božieho stvorenstva v jednotli-
vých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku.
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