Hrádocký prameň
September 2013 , číslo 1

Milí bratia, milé sestry,
do rúk sa vám dostáva Hrádocký
prameň,
občasník
hrádockých
evanjelikov. Toto malé dielko by sa
chcelo
stať
vašim
stálym
spoločníkom, povzbudiť vo viere, či
priniesť svetlo do ťažkých chvíľ.
Svojim obsahom chce zároveň
informovať o tom, čím náš cirkevný
zbor práve žije, čo sa podarilo
zrealizovať i to s čím práve
zápasíme..
Mnohí z vás si určite pamätajú, „že
také niečo tu už bolo“. Je to tak.
V roku 2004 sa z nadšenia pár ľudí
zrodil pôvodný Hrádocký prameň,
ktorý vám prinášal informácie
o dianí v našom zbore. Žiaľ, jeho
činnosť bola obmedzená finančnými
zdrojmi. Myšlienka obnoviť jeho
vydávanie však stále driemala a my
veríme, že práve teraz dozrel čas
pre jeho pokračovanie a tak
,
s Božím požehnaním, budeme môcť
nadviazať na túto milú históriu.

Hrádocký
prameň
vznikol
v amatérskych podmienkach a v nich
aj pokračuje. Preto veríme, že
budete zhovievaví k prípadným
nedostatkom. Radi prijmeme Vašu
kritiku i návrhy na zlepšenie formy či
obsahu. Môžete sa s nami podeliť
o svoje osobné zážitky, svedectvá,
chceme dať priestor vlastnej tvorbe
našich členov. Môžete posielať svoje
otázky na témy, ktoré vás zaujímajú.
Je našim prianím, aby sa Hrádocký
prameň
stal
nástrojom,
prostredníctvom ktorého môžeme
šíriť evanjelium ďalej, medzi našich
priateľov ,susedov a známych, aby
bol prostriedkom pre zbližovanie
ľudí všetkých generácií, preto
chceme vytvoriť priestor pre deti,
dorast, mládež, strednú generáciu
a nezabudnúť ani na našich starkých
a na tých, ktorým zdravie nedovolí
prísť medzi nás.
Hrádocký prameň bude vychádzať
ako občasník, v závislosti od
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technických možností a potrieb
nášho zboru. Zároveň veríme, že sa
dostane do vášho povedomia
a podarí sa nám, s Božou pomocou,
vložiť na papier myšlienky, ktoré vás
posilnia i potešia.
..a na záver: pamätáte si ešte ako
vznikol názov Hrádockého prameňa?
Bolo to v roku 2004 a autorom tejto
myšlienky je Ivko Plachtinský.
Z vďaky za jeho skvelý nápad ostáva
názov občasníka nezmenený. Pre
pripomenutie
vám
ponúkame
úryvok z jeho článku, uverejneného
v roku 2004
..každý z nás niekedy pociťuje smäd.
Je prirodzené, že ho chceme uhasiť.
Dobrý nápoj urobí svoje. Bez vody sa
nedá žiť, je nevyhnutná pre náš
organizmus. Nie každá voda sa však
dá piť. Voda, ktorá má uhasiť smäd
musí byť čistá, nezávadná. V našom
kraji je vody dosť. Žijeme v oblasti,
kde
je
mnoho
minerálnych
prameňov. Všetci dobre poznáme
kyselku smerom na Liptovský Ján.Je
to dobrá voda, obľúbili sme si ju.Je
čistá a nezávadná, uhasí smäd. Aj
tento občasník si dáva neskromný
cieľ.
Chce
svojim
obsahom
občerstvovať všetkých, ktorým sa

dostane do rúk. Denne sa
napočúvame
dosť
všelijakých
negatívnych správ. Žiada sa nám
počuť správy, ktoré sú svojim
obsahom čisté a občerstvujúce ako
dobrá voda. (autor Ivan Plachtinský,
r.2004)
Na záver prosím Pána Boha, nech
nás svojim Duchom Svätým vedie,
aby naša práca bola požehnaná
a prinášala tak dobré ovocie viery.

Zuzana Karabínová
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Leto v našom zbore
Prežili sme leto. Konečne nastal čas
na realizáciu svojich plánov a snov.
Na stretnutia s priateľmi, s rodinou,
na výlety a dovolenky. V kostole
bolo o čosi „priestrannejšie“ – videli
sme to na prázdnejších laviciach, čo
však neznamená, že duchovný život
v našom cirkevnom zbore prešiel do
letného, bezstarostného režimu.
Leto určite prinieslo úľavu našim
študentom. Po ťažkých chvíľach
monitorovania,
prijímačiek
či
maturít vstúpili do letného obdobia
- úspešne boli prijatí na strednú
školu naši mládežníci( Dida, Ady,
Luky), iní úspešne zmaturovali
(Karin, Miňo, Aďo , Žufi), iní úspešne
ukončili prvý ročník na vysokej škole
(Ľubka, Nika). Niektorí boli ocenení
za mimoškolské aktivity. Je pekné,
že svoje starosti v skúškach i radosti
vo víťazstvách zdieľali spoločne
a tešili sa i
z úspechov tých
druhých. Začiatok leta zmenil život
i manželom Grexovcom, keď sa
Maruške (Paštrnákovej) a jej
manželovi Jožkovi narodil synček.
Úprimne
im
blahoželáme
a Dávidkovi prajeme, nech ho Pán
Boh požehnáva
a ochraňuje
a rodičom nech dáva múdrosť
a trpezlivosť pri jeho výchove.

30.6.2013 sme odštartovali leto
mládežníckymi Službami Božími, na
ktorých sa zúčastnili nielen mladí
ľudia, ale aj ich rodičia či ľudia
strednej generácie. Prišli i mladí
z Hýb a Dovalova , spolu s bratmi
farármi. O hudbu a spev sa postarali
mladí z nášho
zboru, vlastnou
piesňou nám prispel Radko Račko
(Radi). Božím Slovom nás viedla
naša milá pani kaplánka Anička
Belanji. Boli to milé a požehnané
chvíle.
11. -14.7.2013 sa konali Misijné dni
VD ECAV, v Liptovskom Mikuláši na
tému: Quo vadis? (z lat. kam
kráčaš?)
venované
otázkam
smerovania ľudského života.V júli
sme mali v našom kostole letnú
biblickú školu, počas ktorej sme na
základe listu Efezským spoznávali,
aký má byť život človeka/kresťana.
Čo má názov „Veľké egyptské
dobrodružstvo“
spojené
s Liptovským Hrádkom? Je to názov
denného detského letného tábora,
ktorý pripravili nadšení a obetaví
ľudia z nášho zboru pre detičky od 2
do 11 rokov v auguste 2013. Bol to
týždeň plný hier, tvorivých aktivít,
piesní,
tancov
a Božieho
požehnania.
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A musím povedať , že niektorí
šikovní prváci si vlastnoručne
vypísali prihlášku už v júni .
Blížil sa august a s ním už 15 rokov
spojený
kresťanský
festival
Campfest (ranč Kráľova Lehota).
Niektorí z nás už mali kúpené
vstupenky od apríla . Požehnané
chvíle plné kresťanskej hudby,
zaujímavých seminárov, modlitieb
a chvál prežili mnohí z nášho
zboru(a nielen mládežníci).
Nedá mi nepripomenúť, že okrem už
spomenutých aktivít, ktoré sú
v podstate tak trochu výnimočné ,
neúnavne a pravidelne sa v našom
zbore stretali ľudia na Biblickej
hodine, mladí na Biblickej hodine
mladých,
aktívne
pracovalo
i modlitebné
spoločenstvo,
postupovali práce na dostavbe fary.

Veríme,
že
v ďalších
číslach
Hrádockého prameňa vám budeme
môcť priniesť i osobné svedectvá
z našich spoločných akcií.
Niektoré aktivitky si dali letnú
pauzu, ale vo svojej činnosti
pokračujú v septembri. Napríklad
naša
nedeľná
kaviareň.
Je
potešujúce, že sa stretla s vašim
ohlasom, preto budeme radi, ak
opäť, každú nedeľu po Službách
Božích zavítate medzi nás na čajík,
koláčik a na pár slov. Sú to také milé,
neopakovateľné okamihy, ktoré nás
zbližujú ako rodinu – do užšieho
kruhu, do bližšieho vzťahu. Preto
neváhajte a príďte, ste vítaní!
-zk-
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September
Čas neúprosne beží. V kalendári sa
otočil ďalší list a august , celkom
nebadane, vystriedal september.
Človeka tak zľahka prepadne pocit
nostalgie za bezstarostnými dňami
plnými tepla. Dni sú čoraz kratšie
a slnko hreje čoraz slabšie. Začneme
si uvedomovať, že sa pomaly ale isto
približuje koniec roka.
September však nemusí byť len
predzvesťou blížiaceho sa záveru
roka, časom smútku za tým, čo sme
v lete prežili.. Môže byť aj časom
nových
začiatkov,
výziev
a
odhodlaní. To dvojnásobne platí
u „školákov“. V septembri vždy majú
možnosť začať odznova. Majú šancu
dokázať, že vedia byť lepší ako
minule, že vedia zvládnuť nápor
skúšok i prevziať zodpovednosť za
svoje činy . Platí to rovnako u detí
základných
škôl,
stredných
i vysokých , u žiakov končiacich
ročníkov i tých, čo budú sedieť
v laviciach v novej škole, v tej, ktorú
si práve vybrali. Tu získavajú nielen
vedomosti, ale učia sa i vzťahom
k druhým, formujú sa ich hodnoty,

ich názor na život a svet. Preto je
veľmi dôležité, aby na týchto
cestách dospievaním bol Pán Boh
ich prirodzeným spoločníkom.
Milí študenti, nech teda Pán Boh
vedie vaše kroky, požehnáva každú
začatú prácu, pomáha ľahšie znášať
všetky skúšky, vedie k múdrosti.
Nech vás vychováva k trpezlivosti,
keď sa dobré výsledky nedostavia
hneď a nech vás vedie k pokore, keď
sa nie vždy všetko vydarí tak, ako by
ste práve chceli.
„Budeš sa k nemu modliť, vyslyší ťa
a splatíš mu svoje sľuby. Ak sa na
niečo odhodláš, zdarí sa ti to, na
tvoje cesty bude žiariť svetlo“ (Job ,
22/ 27-28)
..a my ostatní nezabúdajme na to, že
všetci sme deťmi v Božej škole,
v ktorej prázdniny neexistujú. Celý
život sa máme čo učiť. Tak prijmime
Ježiša Krista ako svojho učiteľa, aby
sme sa raz za svoje vysvedčenie
nemuseli hanbiť .
-zk-
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Čas na obnovu
Máme za nami koniec letných
prázdnin a pred nami začiatok
školského roka. Pomaly nám končí
leto a začína jeseň. Jedno obdobie
strieda druhé. A tak si aj my
uvedomujeme, že tam, kde niečo
končí, tam aj niečo začína. My akoby
sme sa vracali do starých koľají a
opäť začíname, či pokračujeme v
tom, čo zvyčajne funguje počas
školského roka: nedeľná besiedka,
dorast, mládež, biblická hodina... Ak
opäť začína to, čo už niekedy
fungovalo, hovoríme o obnove.
Keď sa zamýšľame nad svojim
životom, nad tým, čo sme kedysi
zažili, alebo žili a porovnávame to s
tým, ako žijeme dnes, neraz v našom
srdci začne horieť túžba po obnove.
Túžime, aby sa obnovilo to, čo bolo
kedysi pri nás dobré. Túžime po
obnovení nášho vzťahu s Pánom
Bohom, túžime po dobrých vzťahoch
v rodine, túžime po obnove lásky
medzi manželmi, súrodencami...
Spolu s týmito túžbami sa vynára aj
otázka: kedy? Kedy príde obnova?
Kedy Pán Boh zmení môj život,
situáciu, aby som žil ako v Jeho
kráľovstve?
Takúto túžbu i otázku mali aj učeníci
Pána Ježiša. Veľmi túžili po tom, aby
ľudia opäť začali žiť podľa Božích
pravidiel, podľa Jeho vôle a preto sa

spýtali: „Pane, či v tomto čase
obnovíš kráľovstvo pre Izrael“ (Sk
1,6)? Tí, ktorí poznali Pána Ježiša,
ktorí vedeli, aký nádherný úmysel
má Boh so svojim ľudom, sa pýtajú,
či už nenastal čas na obnovu Jeho
kráľovstva lásky, pokoja, milosti v
Izraeli, medzi nimi. Aj my sa na
začiatku nového obdobia pýtame:
Aký zámer má Pán Boh s nami? Či
obnoví
medzi
nami
svoje
kráľovstvo? Či nenastal čas, aby Jeho
lásku, radosť, trpezlivosť, vieru a
nádej mali vo svojom srdci tí, ktorí
zápasia s Bohom?
Verím, že aj pre nás platí to, čo Pán
povedal svojim učeníkom: „Nie je
vašou vecou znať časy a príhodné
chvíle“ (Sk 1,7). Pre nás nie je
dôležité vedieť kedy. Nemáme
zotrvávať v pasivite a bezmocnosti.
Naopak, tak ako učeníkov, aj nás
Pán Ježiš povzbudzuje, aby sme boli
pripravení a ochotní Ho prijať. Aj
nám hovorí, aby sme prijali Ducha
svätého, aby sme žili v Jeho moci a
boli Jeho svedkami. A tak vás, milí
bratia a sestry, chcem vyzvať, aby
ste prichádzali na miesta, kde sa
vám Pán chce dávať poznávať, kde
môžete lepšie prijímať Božiu vôľu
pre váš život, kde môžete byť
vnútorne obnovení a vystrojení
zvestovať to, čo s vami a pri vás
vykonal a tak byť aj svedkom Jeho
moci.
M. Belanji
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Ahoj deti,
slová z našej skladačky sa poriadne pomiešali. Skúste trošku ponamáhať svoje
bystré hlavičky a usporiadať jednotlivé časti (od čísla 1 po číslo 24) tak, aby
z toho vznikol zaujímavý text, ktorý napovie niečo dôležité o tom, aký má Pán
Ježiš vzťah k deťom.
Každý, kto správne poukladá jednotlivé časti a donesie svoje riešenie na detskú
besiedku - neminie ho odmena!

19-podľa, 11-skladal, 7-ich, 5-aby, 21-10, 6-sa, 12-na, 20-Marka, 3-prinášali,
13-ne, 1-Tu, 23-13 a , 16-žehnal, 18-Evanjelium, 14-ruky, 22-verše, 4-deti, 10ich, 17-im., 8-dotkol., 2-mu, 24-16, 15-a, 9-Objímal

Ozaj, pripomínam, že aj teba osobne čakáme na Detskej besiedke, každú
nedeľu o 9.00 hod v kostole v Liptovskom Hrádku. Budeme sa spolu učiť o Pánu
Bohu, spievať piesne, hrať sa a určite si nájdeš aj nových kamarátov. Tak príď,
nezabudni. Tešíme sa na teba !
–zk-
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Redakčné okienko
Ďakujeme Vám, že ste tieto stránky prečítali až do konca. Tešíme sa na vaše
pripomienky , nápady i skúsenosti , s ktorými by ste sa radi podelili s ostatnými.
Vaše príspevky očakávame na adrese hradockypramen@gmail.com (alebo
v papierovej forme ,osobne odovzdané v kostole –napr. v nedeľnej kaviarni)

Ak vás zaujíma aktuálne dianie v našom zbore, čas a dátum konania Služieb
Božích , či iných dôležitých podujatí, viac sa dozviete vo vývesnej tabuli pred
našim kostolom v Liptovskom Hrádku.
Informácie o nás nájdete aj na webe www. zbory.ecav.sk/hradok

Dôležité kontakty :
Námestný farár: Mgr. Michal Belanji ,tel.číslo: 0918/828 303
Zborová dozorkyňa: Ing. Oliva Vrbičanová, tel.číslo: 0907/712 450
Poštová adresa: Evanjelický a.v.farský úrad , 033 01 Liptovská Porúbka 53
Adresa kostola v Liptovskom Hrádku: Hviezdoslavova ulica 142
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