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Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok,     
mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Veľkonočné sviatky v kostoloch 
Kostol Navštívenia Panny Márie Liptovský Hrádok  
18. 4. - Zelený Štvrtok Pánovej večere o 18.00 hod. 
19. 4. - Veľký Piatok Utrpenia a smrti Pána o 18.00 hod. 
20. 4. - Biela Sobota Veľkonočná vigília o 19.30 hod. 
21. 4. - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

 o 8.00, 10.00 hod. 
22. 4. - Veľkonočný Pondelok o 8.00, 10.00 hod. 
Evanjelický cirkevný zbor L. Hrádok - Dovalovo  
18. 4. - Zelený štvrtok - služby Božie o 18.00 h 

 s Večerou Pánovovu 
19. 4. - Veľký piatok - Pašiové služby Božie o 10.00 h 
(po ich skončení bude prisluhovanie Večere Panovej) 
21. 4. - 1. slávnosť veľkonočná - Služby Božie o 10.00 h 
22. 4. - 2. slávnosť veľkonočná - Služby Božie o 10.00 h 
Evanjelický cirkevný zbor L. Hrádok:  
14. 4. - 6. nedeľa pôstna - Pašiové Služby Božie  

 o 9.00 h 
18. 4. - Zelený štvrtok - Služby Božie s Večerou  

 Pánovou o 18.00 h 
19. 4. - Veľký Piatok - Pašiové Služby Božie o 9.00 h 
19. 4. - Veľký Piatok - Večera Pánova o 15.00 h 
21. 4. - Veľkonočná nedeľa - Slávnostné Služby Božie o 9.00 h 
22. 4. - Veľkonočný pondelok - Služby Božie o 9.00 h 

 

75. Mládežnícky kongres 

esperantskej mládeže 

v Liptovskom Hrádku 
Príprava Mládežníckeho kongresu esperant-
skej mládeže pokračuje a organizačný výbor 
už zverejnil aj niekoľko detailov, ktoré sa tý-
kajú pestrého programu. Tento kongres sa 
uskuto ční v termíne 28. 7. 2019 - 4. 8. 2019 
na Strednej odbornej škole lesníckej 
a drevárskej Jozefa Dekréta Matejovie 
a Strednej odbornej škole elektrotechnic-
kej v Liptovskom Hrádku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavnou témou programu kongresu bude 
"Proti predsudkom" a organizátori sa k nej 
rozhodli pristúpiť ozaj zodpovedne formou 
rôznych prednášok, aktivít, debát alebo aj 
špecifických filmov (ako napríklad Jenica a 
Perla, ktorý znázorňuje život rómskej minority 
na Slovensku.) Súčasťou tematického pro-
gramu budú aj prednášky, ktoré budú mať za 
cieľ pohľad na predsudky z rôznych uhlov, 
napríklad aj toho psychologického. Dotknú sa 
aj tém ako náboženstvo, pohlavie, rody, ná-
rodnosti a iné. Kongres nie je len o vážnych 
témach, ale je aj oslavou a prezentáciou rôz-
nych kultúr, vrátane esperantskej. Hudobný 
program bude rôznorodý koncertami zná-
mych esperantistov ako  Jonny M ale-
bo Kimo, alebo aj mnohými začínajúcimi 
hviezdami ako Tim Gallego, Noa a Mar-
tí. Cieľom kongresu bude samozrejme pred-
staviť aj slovenskú kultúru zahraničným 
účastníkom vo všetkých jej farbách. Preto 
výbor pozval tanečnú skupinu Jessy, spe-
váčku Barboru Hazuchovú aj folklórny súbor 
z Východnej.  
Taktiež budeme chcieť ukázať aj ručné prá-
ce našich predkov. Účastníci kongresu si 
skúsia, ako sa vyrábajú jednotlivé produkty, 
napríklad z dreva, keramiky, či drôtu. 
Pre účastníkov kongresu, ako aj pre verej-
nosť pripravujeme možnosť zúčastniť sa ja-
zykových kurzov Esperanta, kedy budeme 
mať kurzy pre začiatočníkov, aj pre pokroči-
lých. O ďalšom programe pre verejnosť Vás 
budeme informovať v najbližších týždňoch. 

Tomáš  Stano 
 

Baletný súbor z USA opäť v Liptovskom Hrádku 

 

Liptovský Hrádok je najmenšie mesto veľké-
ho Liptova, ktoré sa v poslednej dobe stalo 
centrom kvalitného tanečného umenia. Ide o 
jediné mesto žilinského kraja, ktoré má na 
svojom území základné umelecké školy, 
rovnako však aj tanečné konzervatórium a 
dokonca i  tanečné divadlo. Záujem o taneč-
né umenie a jeho kvalitu v Liptovskom Hrád-
ku potvrdili mnohí slovenskí aj medzinárodní 
umelci svojou osobnou účasťou na baletnej 
súťaži NÁDEJ BALETU v novembri 2018.  
Ďalším dôkazom, že sa naše mestečko do-
stáva do povedomia svetovej tanečnej obce, 
je opakované hosťovanie významného ba-
letného súboru z USA. 
Ballet Magnificat vznikol v roku 1986 a tvoria 
ho profesionálni tanečníci z rôznych kútov 
sveta. Jeho sídlom je hlavné mesto americ-
kého štátu Mississippi - Jackson. Ide o ta-
nečný súbor preslávený svojím originálnym 
repertoárom skladajúcim sa z jednoaktových 
choreografií a celovečerných baletov. Ročne 
sa predstaví zhruba 80tisíc divákom na kon-
certných pódiách v USA a Kanade. Okrem 
toho sa predstavil v Singapure, Hondurase, 
Kolumbii, Izraeli, Rusku, Filipínach, Kajman-
ských ostrovoch, Juhoafrickej republike, Čí-
ne, Brazílii a mnohých krajinách Európy po-
čas svojich letných turné. 
"Do tohtoročného zoznamu krajín zaradili 
producenti Balletu Magnificat opäť aj Sloven-
skú Republiku a s radosťou sa po roku vra-
cajú do Liptovského Hrádku." 
S hrdosťou  potvrdila  riaditeľka  Súkromného 
 

tanečného konzervatória Eva Ohraďanová. 
"Účinkovanie Balletu Magnificat v Liptov-
skom Hrádku je pre nás mimoriadnou uda-
losťou. Okrem baletného predstavenia, má-
me prisľúbený aj tanečný workshop pre štu-
dentov nášho tanečného konzervatória. 
Budeme hosťovať 17 tanečníkov z USA a ich 
technický a organizačný tím. Ide o finančne 
 náročný projekt, na ktorom sa spolupodieľa 
aj mesto Liptovský Hrádok prostredníctvom 
mimoriadnej dotácie, za čo chcem veľmi 
pekne poďakovať. " dodala Ohraďanová. 
Ballet Magnificat sa hrádockému publiku 
predstaví v piatok 12. 4. 2019 o 19:00 hod.  s 
inscenáciou MIESTO UKRYTIA - Nádej 
uprostred utrpenia . Súbor vo svojich die-
lach spracováva predovšetkým kresťanskú 
tematiku a rovnako tomu bude aj v tohtoroč-
nom diele. Ide o príbeh boja dvoch sestier z 
roku 1944, ktoré sa snažia pomôcť svojim 
židovským susedom, ktorých skrývajú v ma-
lom úkryte postavenom v stene ich domu. 
Rodina však neunikne pred transportom do 
koncentračného tábora Ravensbrück, kde 
čelia zápasom ďaleko presahujúcim ich naj-
divokejšiu predstavivosť. Choreograf Jiří Se-
bastian Voborský, inšpirovaný skutočným 
príbehom desiatich Boomovcov, odhaľuje 
tento hrdinský príbeh s veľkou úrovňou drá-
my, vášňou, bolesťou, ale nakoniec aj náde-
jou, pretože prináša publiku výzvu veriť neu-
veriteľnému - sile odpustenia skrze Ježiša 
Krista.                                    E. Ohraďanová 
 

Správy z mesta 


