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DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA LÁKA BOHATÝM PROGRAMOM 

 

Modra, 24. apríl 2018  - Dobrovoľníci otvoria brány prvého 

slovenského sirotinca a pre verejnosť usporiadajú v poradí šiesty Deň 

modranského sirotinca 19. mája 2018. Pozývame vás na deň 

strávený v príjemnej atmosfére a krásnom prostredí. 

  

 

BUDOVA SIROTINCA BUDE OTVORENÁ PRE VEREJNOSŤ 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra v partnerstve 

s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Modranská beseda po 

šiesty raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte 

obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre 

verejnosť uzatvorená. Počas šiesteho Dňa sirotinca vás čakajú zaujímavé prehliadky, 

aktivíty pre deti, divadlo, koncert, výstavy, či skvelé občerstvenie.  

 

Program v sobotu 19. mája 2018 od 11,00 do 18:00 hod. 

  

 11:00 Služby Božie k otvoreniu sirotinca a otvorenie brán pre verejnosť  

 12.00 Obed  z kuchyne sirotinca 

 13.00 Prednáška o sirotinci v Liptovskom Mikuláši – Mgr. Daniela Fiačanová  

 14.00 Prednáška Jaroslav Lajda,  Miroslav Šimko, stretnutie SIROŤÁKOV 

 14.30 Otvorenie výstavy Butterfly project, komentovaná prehliadka 

 15.00 akustický koncert Genius Locci 

 16.00 Bábkové divadlo Žihadlo – hra Zajko Lajko 

 16.00 Predstavenie knihy o Samuelovi Zochovi - PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová 

 17.00 Komentovaná prehliadka „Po stopách architektúry Dušana Jurkoviča“ Ing. arch. 

Ivan Jamnický (stretnutie pred vstupom do areálu) 

 

Sprievodný program: 

 Tvorivé dielne (od 13:00 do 16:00) k výstave Butterfly project 

 Maľovanie na tvár 

 Drevený kolotoč pre deti 

 Voľné prehliadky sirotinca  

 Premietanie dokumentárneho filmu Modranský sirotinec 

 Zbierka na opravu sirotinca 

 Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu 

sirotinca  

 Tlač originálnych linorytov (Pavol Šíma Juríček a Branislav Manák) 

 Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí a Kráľovským hodovaním. 

 

BLIŽSIE K VYBRANÉMU PROGRAMIU:  

 

DIAKONIA A SIROTINEC V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI – MGR.  DANIELA FIAČANOVÁ 

Hostia z cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš predstavia príbeh 

výnimočného ženského evanjelického spolku Dobrodej, ktorý sa v Liptovskom Svätom 

Mikuláši v  roku 1902 ujal myšlienky vzniku sirotinca i starobinca. Z túžob a činov spolku 

Dobrodej mohol vzniknúť pred 100 rokmi v L. Mikuláši sirotinec a základina na starobinec, 

v ktorých sa rozvinula sociálna práca na vysokej úrovni. Prednáška je zároveň 

svedectvom o nekonečnej Božej láske, ktorá sa prejavila v spomenutých udalostiach. 

 

STRETNUTIE „SIROŤÁKOV“ – DETÍ KTORÉ BOLI VYCHOVÁVANÉ V SIROTINCI 

V Deň modranského sirotinca sú srdečne pozvaní do priestorov sirotinca všetci účastníci 

jeho pohnutej minulosti – siroty, ktoré vychoval, deti, ktoré zachránil pred vojnou, ich 

príbuzní a priatelia - na návštevu pamiatky silných príbehov. Stretnutie sa uskutoční 
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bezprostredne v rámci debaty pána Miroslava Šimku a pána Jaroslava Lajdu. Stretnutie 

moderuje pani farárka Eva Oslíková. 

 

MODRANSKÁ STOPA SAMUELA ZOCHA 

Publikácia vychádza pri príležitosti 90. výročia úmrtia Samuela Zocha a pri 100. výročí 

Československej republiky. Knižka mapuje modranské aktivity Zocha, jeho pôsobenie ako 

modranského evanjelického farára, správcu evanjelického sirotinca a správcu 

modranskej keramickej dielne a ako osobnosť zasahujúcu do spoločenského a 

spolkového života v  Modre. 

 

PROGRAM PRE DETI 

Pre vaše ratolesti sme pripravili tradičné maľovanie 

na tvár, či obľúbený drevený kolotoč. Pozývame na 

bábkové predstavene  Zajko Lajko divadla Žihadlo. 

 

BUTTERFLY PROJECT 

Výstava posterov s témou osudov židovských detí, 

ktoré  počas druhej svetovej vojny zažili  Holokaust, 

ale aj odvahu ľudí, ktorý sa rozhodli im pomôcť. Je 

prepojením na tému sirotinca, v ktorom evanjelický 

farár Július Dérer zachránil židovské deti, za čo mu 

bol udelené ocenenie Spravodliví medzi národmi. 

   

V rámci tvorivých dielní deti vyrobia  motýle 

pripomínajúce slobodu.  Motýle doplnia priestor 

výstavy. Podujatie je prepojené na celosvetový 

projekt Butterfly inšpirovaný básňou básnika Pavla 

Friedmana z ČSR, ktorý napísal báseň Motýľ, 

opisujúcu túžbu po slobode.  

 

PO STOPÁCH DUŠANA JURKOVIČA 

Prostredníctvom komentovanej prehliadky sa nám predstavia modranské stavby tohto 

významného architekta. Stretneme sa pred vstupom do areálu Sirotinca a prejdeme si 

stavby ako sú úradnícke domy na Zochovej ulici, Dom za evanjelickým kostolom, či štyri 

náhrobníky na cintoríne. Sprevádza Ing. arch. Ivan Jamnický.  

 

O MODRANSKOM SIROTINCI  

Sirotinec v Modre bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky vyhlásený za Národnú 

kultúrnu pamiatku. Toto významné dielo architekta Dušana Jurkoviča, obnovujú 

dobrovoľníci z OZ Modranskej besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na 

Slovensku Modra. Spoločne organizujú záchranné rekonštrukčné práce, dni otvorených 

dverí pre verejnosť, odborné semináre, výstavy a vydávajú publikácie o vzácnej stavbe. 

 

Pracujeme na založení OZ Modranský sirotinec. Do budúcnosti plánujeme aktivity na 

podporu medializácie sirotinca, prípravy kultúrnych a vzdelávacích aktivít, či podujatí na 

podporu získania prostriedkov na obnovu budovy.   

 

Fotografie k podujatiu nájdete na priloženom linku: https://we.tl/N9YkPn4tBj  

 

ORGANIZÁTORI A PARTNERI 

Cirkevný zbor ECAV v Modre, OZ Modranská beseda, Mesto Modra, Kresťanský zbor 

v Modre Cirkevná základná škola Narnia, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra, Modranské 

zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok. 
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