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Stádo už spalo - uložené v tráve.
Bola tichá a pokojná noc.
Noc, ktorej snenie
preťal detský plač.
Bezbranné dieťa,
čo dokázalo zázraky!
… zapáliť hviezdu
na priezračnom nebi,
skloniť hlavy mocných vladárov.
Dieťa, čo dalo
zmysel nášmu bytiu.
Dieťa, čo sa stalo
živou nádejou.
Tebe i mne,
-celému svetu.
Vtedy i teraz
-naveky!

-zk-
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Kto otvorí?
Alexander bol výnimočný mladý muž.
Na svoj vek veľmi rozvážny, múdry a
zodpovedný. Lepšieho panovníka si ľud
nemohol ani predstaviť. Prišiel však
čas, aby si mladý muž našiel ženu,
ktorá by stála po jeho boku a všetko s
ním zdieľala. Alexander túžil po
odovzdanej manželke, milujúcej matke
a obetavej panovníčke. Keďže chcel
najprv spoznať srdce a charakter takej
ženy, rozhodol sa že si ju vyberie sám,
a to spomedzi svojho ľudu. Obliekol sa
do šiat svojho sluhu, opustil slávu a
krásu paláca a vydal sa hľadať svoju
milovanú. Bolo zvláštne, že mnohé v
ňom videli iba chudáka. Bol pre nich
len žobrák, ktorý im nemal čo
ponúknuť a pritom mu patrilo celé
kráľovstvo, sláva, vláda a moc. Zdalo
sa, že hľadanie tej pravej je nekonečný
príbeh. Mladý panovník chodil z domu
do domu, od dverí k dverám a klopal.
Kto ho prijme? Kto ho bude skutočne
milovať?
Aj niekto iný klopal v tú výnimočnú
betlehemskú noc, keď sa narodil Pán
Ježiš. Klopal Jozef s Máriou na dvere
ubytovní. No klopal aj sám Boh a to na
dvere ľudského srdca. Človek sa pýta:
Kto prijme tehotnú Máriu a Jozefa?
Boh sa však pýta: Kto prijme môjho
Syna? Jedna detská pieseň krásne
opisuje danú situáciu: „Jozef a Mária k
Betlemu kráčajú. Čoskoro noc bude,
miesta však nemajú. „Tu je dom.
Možnože vpustia nás do dverí.“ Klopú

a čakajú ktože im otvorí. Niekto už
otvára. „Choďte preč!“ - kričí pán.
„Nemáme miesta dosť. Sotva sa vyspím
sám!“ Ďalej zas putujú inde sa opýtať.
Nikde ich nevzali. Vonku len budú
spať.“
Kto prijme môjho Syna? Pýta sa Boh verný a milujúci. Pán Boh nezabudol na
ľud kráčajúci v temnote. Nie. Pravá
láska nezabúda. V pravom čase dáva
svojho Syna, aby zo stratených boli
nájdení. Aby sa zo sirôt stali deti a zo
žobrákov boháči. Netúži po inom, len v
Ježišovi a s Ježišom svojim deťom
darovať všetko.
Kto ma prijme? - pýta sa Ježiš, keď
hovorí: „Stojím pri dverách a klopem.
Ak niekto počuje môj hlas a otvorí
dvere, vojdem k nemu a budem
stolovať s ním a on so mnou“ (ZJ 3,20).
Prichádza a klope. Nevnucuje sa. Túži
prijať a byť prijatý. Berie na seba
podobu služobníka. Opúšťa slávu a
krásu nebeského domova a prichádza k
ľudu, ktorý vo svojej duchovnej slepote
v Ňom často vidí len chudáka, žobráka,
ktorý je príťažou, a nie požehnaním. On
sa nevzdáva, no ani nevnucuje. Klope a
čaká, kým niekto otvorí dvere. Tomu,
kto tak urobí, dáva seba. Očistí ho,
obmyje od všetkej špiny. Dá nové
rúcho, novú identitu, nový domov a
hlavne nový život.
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Spojenie
Mám srdce, čo cíti ,
neviem odkiaľ prišlo.
Dals´ mi ho Ty, Pane,
z lásky posplietané?
Predieram sa teraz
jeho chodbičkami.
Hľadám Ťa v ňom, Bože.
Si tu stále s nami?
A nakoniec: Prijmem Ježiša? - pýta sa
človek, ktorý túži a hľadá. Môžeme byť
tými, ktorí kričia: „Choď preč! V
mojom živote pre Teba nemám miesto.
Sotva ho mám sám pre seba.“ Môžeme
byť tými, ktorí vo svojej slepote nikdy
nespoznajú v Ježišovi Pána, ale až do
konca Ho budú považovať za chudáka a
žobráka. Môžeme Ho prijať z
vypočítavosti kvôli tomu, čo nám môže
ponúknuť a dať. Môžeme sa minúť
cieľa a nikdy nespoznať skutočnú
lásku, milosť, slobodu a spásu.
Môžeme však skutočnú lásku okúsiť a
žiť. Môžeme Ho milovať pre Neho
samého, pretože je Boh a Pán, náš Otec,
Spasiteľ a Priateľ. Môžeme žiť nový
život. Spomínam si na výroky detí zo
škôlky, keď som im rozprávala o tom,
ako nikto nechcel prijať Jozefa, Máriu a
prichádzajúceho Pána Ježiša. Jedno
dievčatko plné nadšenia povedalo: „Ja
by som im dala aspoň karimatku.“ a iné
„a ja svoju postieľku.“ Pýtam sa: Kto
prijme Ježiša?
Anička Belanji

Prosím,
daj nám radu!
Veď nás,
cestu ukáž!
By sme neblížili,
blížnym nekrivdili,
nesúdili ľudí,
mosty nepálili.
Otvor nám poznanie
Tebou darované.
Čo si nám nadelil,
nech my rozdávame.

Tú Tvoju Podstatu
v hĺbke srdca skrytú.
A radostnú správu,
že Ty s nami si tu.

IM
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Čas adventný
Pri jednom z mnohých rozhovorov
o rodine a deťoch mi moja dobrá
priateľka povedala: „Ty si mala
obrovskú výhodu, že si sa mohla na
svoje dieťa pripraviť.“ Nikdy som sa
nad tým takto nezamýšľala - ale
skutočne mala pravdu. Je mamou
adoptívneho dieťatka a stala sa ňou za
päť dní. Žiadosť o adopciu mali
podanú, ale nevedeli „ani dňa, ani
hodiny“, kedy sa stanú (a či sa vôbec
niekedy stanú) rodičmi. Ich rodičovstvu
predchádzal jeden telefonát sociálnej
pracovníčky,
jedna
návšteva
novorodenca a o päť dní mali dieťatko
doma. Predstava, že za pár dní treba
kúpiť kočík, postieľku, či vymaľovať
izbu je, stresujúca – ale v dnešnej dobe
(s dávkou odhodlania a radosti)
zvládnuteľná. Päť dní je však veľmi
málo na to, aby sa človek vnútorne
pripravil na úlohu rodiča, prijal v sebe
to novonarodené dieťa, uvedomil si, že
život s ním bude celkom iný, bude mať
celkom iné pravidlá, určite však bude
naplnený radosťou a šťastím - a hlavne
- bude to vzťah na celý život. Keď som
čakala svoje prvé dieťa, mala som
deväť mesiacov na to, aby som sa
pripravila na zmeny, ktoré do môjho
života prídu. Zo dňa na deň rástla moja
túžba po ňom, po chvíli, kedy príde na
tento svet; rástla radosť, kedy ho budem
môcť objať. Čítala som knihy, počúvala
múdre rady, snažila som sa

pripraviť po každej stránke. Keď som
sa tak nad tým zamyslela, uvedomila
som si, o čo ťažšie to mala moja
priateľka. O čo ťažšie bolo pochopiť,
ako správne pristupovať k maličkému
stvoreniu a porozumieť mu. Život sa
jej zmenil - celkom, úplne a naraz.
Preto aj advent, v živote veriaceho
človeka, má svoje poslanie a svoj
dôležitý význam. Vianoce nemajú
začať narodením Ježiška tak, aby sme
sa na Neho pozerali v jasličkách a
nevedeli, aký postoj máme k nemu
zaujať. Vziať Ho do náručia, či Ho
ignorovať? Narodil sa nám, či len tým
druhým? Na to, aby sme si utriedili
naše postoje, aby sme sa pripravili – na
to je advent. Aby v nás rástla radosť z
Jeho očakávaného narodenia – tak, ako
sa tešia rodičia na svoje dieťatko. Je to
čas na to, aby sme si uvedomili, že náš
život sa s Ním zmení a že to bude vzťah
na celý život. Aby sme chvíľu
porozmýšľali, či máme v srdci dostatok
lásky a radosti, či túžime po takýchto
zmenách a či stojíme o vzťah s Ním.
Advent je čas na to, aby sme si
poupratovali – nielen naše domácnosti,
ale aby sme povymetali kúty vo
vlastnom vnútri, vyčistili srdce, aby
bolo ochotné prijímať a milovať.
Advent skončil. Ježiš Kristus sa
narodil! Otvorme srdcia dokorán nech má kam vstúpiť.
–zk–
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Život v zbore - prierez udalostí
Aj posledné mesiace tohto roka boli
v našom cirkevnom zbore zaujímavé,
živé a bohaté na aktivity.

8.11. sa konal Večer modlitieb a chvál,
na ktorom nám svojim hudobným
umením a osobnými svedectvami
poslúžili bratia I. Plachtinský, M.
Paštrnák, P. Babic, J. Pavlík. Bol to
požehnaný večer, počas ktorého sme
spoločne spievali piesne na oslavu
nášho Pána. Na koncert nadväzovali
modlitby 24 - dvadsaťštyri hodinový
modlitebný „maratón“, kde sme sa
nepretržite modlili za náš cirkevný
zbor, za jednotu v ňom, za chorých, za
naše deti, mládež a ich rodiny a za iné
dôležité oblasti nášho života. Modlitby
24 prebiehajú v našom cirkevnom zbore
už niekoľko rokov a zapojiť sa do nich
môže ktokoľvek, jednotlivci i skupinky;
každý, kto má chuť a potrebu modliť sa
spolu s nami.

Počas novembra sa realizoval projekt
našich mládežníkov. Z finančných
prostriedkov EÚ získali príspevok na
zdokonalenie zručností mladých ľudí –
realizovali zhotovenie bezbariérového
prístupu do kostola. (šikmej prístupovej
plošiny k nášmu kostolu, určenú pre
kočíky a hendikepovaných ľudí.) Za
odbornej asistencie bratov

Plachtinského a Matúšku sa im podarilo
tento zámer zakresliť, nakúpiť a
ponatierať materiál, pripraviť terén pred
kostolom.
Svojimi
zváračskými
skúsenosťami nezištne pomohli p. Ján
Droppa a Tomáš Varga z Laziska.
Všetkým, ktorí sa na tejto milej a veľmi
prospešnej aktivite zúčastnili, úprimne
ďakujeme.
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V novembri sa dožil okrúhleho
životného jubilea náš brat, p. Ivan
Šenšel. V mene cirkevného zboru, ako
aj v mene svojom, mu gratulujem a
prajem pevné zdravie, veľa radosti,
pokoja a Božieho požehnania. Zároveň
mu, ako svojmu „kolegovi“ ďakujem za
pomoc
pri
príprave
občasníka
Hrádocký prameň.

nechýbala dobrá nálada, hry, piesne a
samozrejme zaujímavý biblický príbeh
o narodení Ježiša Krista. Deti vyrábali
zaujímavé
vianočné
svietničky,
občerstvili sa koláčikmi a čajom, mohli
stretnúť so svojimi kamarátmi – a
hlavne, prežiť požehnaný čas s Pánom
Bohom .

V decembri sa okrúhleho jubilea dožila
aj naša p. kaplánka Anička Belanji.
Prajeme jej, aby mala požehnaný život,
vedený Duchom Svätým, plný lásky
a pokoja. Ďakujeme jej, že napriek
tomu, že je momentálne na materskej
dovolenke, zapája sa do aktivít nášho
cirkevného zboru.
6.12. sa konala Mikulášska párty,
určená pre dorast a mládež. Slovom
Božím sa prihovoril náš br. farár Michal
Belanji. Stretnutie bolo zamerané na
tému Život ako dar a zúčastnili sa ho
nielen mladí ľudia z nášho cirkevného
zboru ale aj z Hýb a Lipt. Kokavy.

7.12. tím Detskej besiedky pripravil pre
naše deti Vianočnú párty, na ktorej

19.12. sme mohli v našom kostole
prežiť
pekné
chvíle
počas
„Adventného zastavenia“ – koncertu
spevokolu Tatran a ZUŠ z Liptovského
Mikuláša.
Počas adventu prebiehali v našom
cirkevnom zbore - okrem nedeľných
Služieb Božích aj adventné Večierne.
Počas novembra a decembra zasadalo
zborové presbyterstvo, ktoré sa
zameralo na aktuálne dianie v našom
zbore – jeho radosti i starosti. Aktívne
sa
stretali
členovia
zborového
spevokolu aj deti z Detskej besiedky,
aby pre nás všetkých pripravili pekný
vianočný program. –zk-
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Rozochvené srdce
Svetom kráčajú milióny ľudí. Milióny
ľudí – každý s vlastným príbehom.
Žijeme si ten svoj, originálny, riešime
úlohy, plníme si povinnosti, zažívame
radosti i starosti, organizujeme svoj
čas a delíme ho medzi rodinu, prácu,
priateľov. Jedno však máme všetci
spoločné. Na sklonku roka u každého
dôjde k akémusi rozochveniu srdca.
Ono, akoby si s nami robilo, čo chce, a
to chvenie príde len tak, bez varovania.
Práve vtedy si uvedomíme, že ho
máme – a že tu s nami bolo celý rok,
každú hodinu, každú minútu nášho
bytia.
Rozochveje sa srdce matky, keď sa jej
stretnú deti pri vianočnom stole.
Rozochveje sa srdce starkých, keď im
do otvorenej náruče bežia vnúčatá a oni
vtedy pocítia, že život má stále zmysel
a oni majú pre koho žiť. Rozochveje sa
srdce mladého milujúceho človeka, keď
môže obdarovať tú druhú - milovanú
osobu. Rozochveje sa srdce dieťaťa,
keď pod vianočným stromčekom objaví
pestrofarebné darčeky. Rozochveje sa i
srdce tých, ktorí vnímajú, že veci
nedopadli tak, ako práve očakávali. A
stáva sa to aj vtedy, keď človek
príčinu nepozná. Možno je to tým, že
rok práve končí a on sa obáva
neznámeho. Nevie, čo nový rok vlastne
prinesie, či bude lepšie alebo horšie.

Moje srdce sa chveje tiež. Aj na
Vianoce – keď si uvedomím, že pri
našom stole sú voľné miesta, že si už so
svojim ockom nezaspievam Tichú noc,
že už neuvidím starkého, ako sa modlí a
starými rukami láme krehké oblátky.
Chveje sa aj vtedy, keď si uvedomím,
že mám stále svoju mamu, že mám
bratov, manžela, jeho rodičov, naše deti
a že celý rok pri mne stál Pán Boh a
učil ma trpezlivosti, vďačnosti i pokore
v ťažkých chvíľach, no dal aj dostatok
dôvodov pre radosť.
Najviac zo všetkých sa však zachvelo
srdce Hospodinovo, keď zaplakal nad
svojim ľudom, nad jeho konaním a
správaním sa, a predsa rozhodol sa
odpustiť. Dať novú šancu, spísať
zmluvu milosti. Poslať svojho Syna,
vložiť nám ho do betlehemských
jasličiek.
Naše srdce už dávno nemôžeme
definovať len ako dutý sval v tele, cez
ktorý sa prečerpávajú litre horúcej krvi.
Pán Boh ho povýšil a dal mu zvláštnu
schopnosť – rozochvieť sa – práve
vtedy, keď je to dôležité – a by sme si
častejšie uvedomovali, že ho máme,
aby sme ho častejšie používali.
A hlavne preto, aby nám pripomínalo,
kedy sa rozochvelo a pre koho sa
rozochvelo to Božie srdce.
-zk-

str.8
Rok 2013 sa blíži k svojmu záveru.
Máme za sebou takmer 365 dní plných
zážitkov a skúseností. V spleti rôznych
životných udalostí sme prežili chvíle
radosti, víťazstva, ale i chvíle, keď sme
boli slabí, prežívali starosti či rôzne
životné
skúšky. Môžeme si však
uvedomiť, že Božia milosť stále trvá,
že na svojej ceste nie sme sami
a vieme, že živý Kristus mocne zasiahol
do našich životov aj v roku 2013.
Ako Pán Boh zasiahol do môjho
života?
Nachádzame sa v období, keď si
pripomíname príchod Ježiška ako
malého dieťatka na našu zem.
Na Vianoce - oslavu Jeho narodenín sa
vždy veľmi teším. Neviem, či mám
väčšiu radosť z toho, že Boží Syn
prišiel k nám, aby nás (aj mňa)
zachránil od večnej smrti, alebo z toho,
že prežijem krásne chvíle s mojimi
najbližšími.
Verím, že tento rok k nám príde aj náš
najmladší,
päťmesačný
vnúčik
Dávidko, ktorý musel pred niekoľkými
týždňami podstúpiť operáciu. Všetci
sme sa zaňho modlili a verili, že ho Pán
uzdraví. Bola to ťažká skúška pre celú
našu rodinu, no najviac pre jeho
rodičov - našu dcéru Marušku s
manželom Jožkom. Pán nás povzbudil a
upokojil slovami z Izaiáša 41,10:
„Neboj sa, lebo ja som s tebou,
neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj
Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a
podopriem
ťa
ramenom
svojej
spravodlivosti.“ Ukázal Maruške a
Jožkovi, že On sa o ich synčeka
postará: „Starosť o mojich synov a

dielo mojich rúk ponechajte na Mňa“
(Iz 45,11)!
Operácia, aj výsledky odberov dopadli
dobre, za čo sme Pánu Bohu veľmi
vďační a verím, že aj naďalej ho bude
viesť Jeho milostivá ruka.
V tento vianočný čas si uvedomujem,
že tak ako prišiel k nám pred 2000
rokmi, čoskoro príde druhýkrát na zem,
no už nie ako malé dieťatko, ale ako
mocný pánov Pán a kráľov Kráľ, ktorý
nám „zotrie každú slzu z očí a privedie
do svojho kráľovstva, kde už nebude
smútok, plač, ani bolesť“ (Z J 21,4).
(Danka Paštrnáková, 49 rokov)

Tento rok bol pre mňa rokom, kedy mi
Boh odhaľoval viac svojho srdca a
viedol ma hlbšie do Jeho blízkosti.
Voviedol ma do nového poznania toho,
kým je a kým som ja (a stále ide ďalej).
Ak by som to mal zhrnúť do krátkej
vety, tak je to, že Boh je dobrý. On je
naozaj dobrý. A ak tomu neveríte, tak je
to naozaj tak. Bolo veľa situácií, kedy
sa prejavila Jeho dobrota v mojom
živote. Bol čas kedy sme s prázdnymi
rukami volali k Nemu o nám nemožné
veci a On to počul. Vidím Jeho dobrotu
v tom, že keď som mu ja neverný, On
ostáva verný, lebo je proste taký! Pred
týždňom som mal čas kedy som bol
veľmi ustarostený a ustráchaný a Boh
mi dal slovo, ktoré v ten okamih
zobralo všetok strach preč.
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Dlho som mal v srdci veľkú túžbu po
jednej veci, o ktorej som vedel, že je
drahá a nemôžem si ju kúpiť. Asi týždeň
po tom, ako som to odovzdal Bohu, som
ju dostal na narodeniny. On nás pozná
a pozná naše túžby! Čím viac
spoznávam môjho Ocka, tým viac
zisťujem, ako málo som Ho poznal
doteraz. Viem, že On pripravil nové
veci a ja chcem do nich vstúpiť!
(Peťo Duriš „Pepo“, 18 rokov)

Jednou z vecí, ktorú som sa tento rok
naučila, je dôverovať Bohu. Bol to
jeden z ťažších rokov, no často mi Boh
ukazoval, že nejde o to, ako sa cítim,
ale o to, aká veľká je Jeho láska. A
našťastie tá je VEČNÁ, na rozdiel od
tej mojej. Jeho pohľad na nás sa
nezmení, stále budeme Jeho milovaní.
:)
(Maťka Ďurotová, 16 rokov)

Ako sa Boh o mňa staral tento rok a čo
mi ukazoval, môžem povedať jedine to,
že ma naučil, že ak to nepôjde cez
zlomenosť srdca, tak sa môžem hrať na
zbožného kresťana, ktorý chodí do
kostola a každú nedeľu sedí v rade,
spieva nejaké piesne a počúva kázeň.
Tváriť sa, že som svätý a keď vyjdem z
kostola, tak hovorím o veciach tohto
sveta a nie o Božích. Pán Boh mi
ukázal, aký je zvrchovaný a že už mám
dosť vecí, kde nie je Duch Svätý - a ak
sa nezobudím, tak rýchlo padnem a
budem stále žiť život s Bohom len v
nedeľu v kostole. Ak tam nie je
zlomenosť pre Boha, tak sa len tvárim,
že som kresťan, lebo ak budeme zavretí
len v kostole, tak aj naše srdcia budú
zavreté. Vášnivo ísť za Ježišom - nie len
tak sedieť s rukami založenými vo
vreckách, ale robiť slobodne veci pre
Neho. S vášňou pre Neho a s láskou pre
Neho. Lebo ja nejdem ďalej, ako by
som mohol, idem tak ďaleko, ako mi je
nemožné ísť, lebo Boh nie je
ohraničený, nemá žiadnu pásku s
nápisom „nepovolaným osobám vstup
zakázaný, ďalej nemôžeš ísť.“ Práve
naopak - môžem ísť tak ďaleko, ako ma
len moje sny a moje túžby pustia a ešte
ďalej. Ísť ďalej a nezastaviť sa, lebo v
cieli hľadám plnosť poznania Ježiša
Krista, plnosť - nie časť, plnosť hovoriť
veci, ktoré hovorí Boh. Vnímať veci,
ako ich vníma Boh - aby môj život bol
život odzrkadľujúci život s Pánom
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Ježišom Kristom.
Nikto
nevzýval
Tvoje
meno,
neprebúdzal sa, aby sa pripútal k Tebe,
lebo si pred nami skryl Svoju tvár a
nechal si nás v moci našich vín. Teraz
však, Hospodin, Ty si náš Otec, my sme
hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme
dielom Tvojej ruky. Daj mi, Ježiš, viac
poznať Teba osobne, neotáčať sa späť,
lebo keď sa otočím zlomím si väz. Sme
tu, Tvoj ľud, a túžime vzývať Tvoje
meno všade. Osláv sa, Hospodin, osláv
Svoje sväté meno, ktoré je nad každé
meno. Nikto nebol, nie je a ani nebude,
ako si Ty. Patríme len Tebe. Ty si náš
Otec a my Tvoje deti. Urob nás
dokonalými v Tebe, na Tvoj obraz. Nech
môžeme žiariť v sláve a moci Tvojej.
Nech sme svätí, ako si Ty Svätý Otec.
Amen.
Až bude na nás vyliaty Duch z výsosti, z
púšte sa stane ovocný sad. Buďme
jednomyseľní! Zotrvávajme vo viere!
Utvrdzujme sa slovom pravdy a nech je
pravda v nás a svetlo skrze nás. Nech
každý vydáva ovocie výkriku chvály
Jeho mena. Bratia a sestry, chcem vás
povzbudiť, aby ste boli zlomení
a poddaní pod Jeho mocnú ruku,
vydržali a pevne stáli.
(Miško Žufaj „Žufi“, 20 rokov)

Pozvánka do roku 2014

Príďte medzi nás!
Život nášho cirkevného zboru:
Život zboru: Bohoslužby
K bohoslužbám sa schádzame v našom
chráme a to prevažne v nedele, ale tiež
v ďalších dňoch príležitosti alebo
sviatkov.
Bohoslužby nám dávajú
priestor prijímať službu Pána Boha nám
ako spoločenstvu a to skrze Božie slovo
a sviatosti. Dávajú však priestor aj nám
a to osláviť Boha piesňami a
modlitbami, nechať sa povzbudiť a
usmerniť vo viere skrze Božie slovo a
konanie Ducha svätého. V čase
bohoslužieb majú deti svoj program tzv.
Detskú besiedku a to v hornej
miestnosti kostola.
Čas: Nedeľa,
9:00 hod. Liptovský
Hrádok a 10:30 hod. Liptovská Porúbka
Kontaktná osoba: Michal Belanji,
námestný farár
tel.: 0918 828 303
Bohoslužby v Červenom Kríži
Vychádzame v ústrety aj tým, ktorí sa
nemôžu zúčastniť bohoslužieb v našom
chráme, a preto konáme bohoslužby v
ČK. Niekoľko krát do roka sú
bohoslužby so spoveďou a sviatosťou
Večere Pánovej. Službou sa striedajú 4
evanjelický a.v. farári z okolia.

str.11
V prípade záujmu ochotne poslúžia aj
osobnou návštevou na izbe.
Miesto: Poliklinika – Červený kríž
Čas: Streda, 14.00 hod.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel.: 0918 828 303

Bohoslužby v nemocnici Liptovský
Mikuláš
Pobyt v nemocnici iste nie je čas, ktorý
by sme vyhľadávali, ale práve tu často
najviac
potrebujeme
duchovné
povzbudenie a rozhovor. Aj tu slúžia
evanjelický farári z nášho seniorátu. Ak
je niekto z nášho cirkevného zboru,
alebo z vašich blízkych hospitalizovaný
a prial by si duchovné povzbudenie,
prípadne spoveď, či sviatosť Večere
Pánovej, kontaktujte nášho brata farára.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel. 0918 828 303
Bohoslužby doma
Sme si vedomí toho, že mnoho ľudí je
chorých alebo vekom obmedzených
natoľko, že sa nemôžu aktívne
zúčastniť života zboru. V takom
prípade vás radi navštívime doma.
Dajte nám vedieť kedykoľvek by ste
uvítali návštevu brata farára, alebo
niekoho z presbyterstva zboru, či
modlitebného spoločenstva. Brat farár

je ochotný prislúžiť aj spoveď a Večeru
Pánovu. Nebojte sa využiť tieto
požehnané príležitosti k posilneniu
svojej viery v starobe alebo chorobe.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel.: 0918 828 303

Život zboru: Sviatosti
Krsty
Krst je milostivým Božím skutkom, v
ktorom Boh prijíma človeka. Veríme, že
Božie slovo neodopiera krst ani
maličkým deťom, a preto pozývame
veriacich rodičov, aby priviedli svoje
deti ku krstu. Taktiež ku krstu
pozývame aj dospelých, ktorí pokrstení
nikdy neboli, a ktorí sa chcú v pokání
skloniť pred Hospodinom a odovzdať
Mu svoj život.
Krsty sa konajú v dohodnutom termíne,
najlepšie v rámci Služieb Božích. O
krst môžete požiadať brata farára.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel. 0918 828 303

Večera Pánova
Večera Pánova je ďalším milostivým
skutkom nášho Boha, v ktorej
prijímame pod spôsobom posväteného
chleba a vína - tela a krvi Pána Ježiša
Krista, aby sme tak osobne prežili
odpustenie našich hriechov a prijali silu
k ďalšiemu životu viery.
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K spoločnej slávnosti Večere Pánovej
sa schádzame každú prvú nedeľu v
mesiaci a na niektorých sviatočných
bohoslužbách. V čase adventu a pôstu
je termín vždy vopred oznámený.
Radi prídeme a prislúžime Večeru
Pánovu osobám, ktoré nie sú schopné
prísť do zhromaždenia a túžia po Večeri
Pánovej (osoby choré, vyššieho veku,
umierajúci). Prosím, kontaktujte nás.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel.: 0918 828 303
Obrady a súvisiace služby
Sobáše
Radostným obdobím života je vstup do
manželstva. Snúbenci môžu vstúpiť do
manželského stavu aj v našom kostole.
Doporučujeme, aby si žiadatelia, čo
najskôr rezervovali termín. Ak niektoré
páry z rôznych dôvodov absolvovali
štátny sobáš, ale túžia vyznať si vernosť
aj pred Bohom a chcú prosiť o Božie
požehnanie,
môžu
prijať
tzv.
Požehnanie manželstva. V prípade
záujmu nás kontaktujte.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel.: 0918 828 303
Manželské večery- rodinné stretnutia
Tieto stretnutia sú určené predovšetkým
tým, ktorí už sú v manželstve a ktorí si
chcú pripomenúť niektoré dôležité
pravdy. Sme presvedčení, že do
manželstva je potrebné stále investovať
a preto vám ponúkame možnosť týchto

stretnutí. Pozvaní sú tí, ktorí si užívajú
krásne manželstvo, ale aj tí, ktorí by ho
chceli zlepšiť.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel.: 0918 828 303
Kontaktná osoba: Miloš Paštrnák
tel.: 0910 907 879

Pohreby
Počas nášho života prežívame aj chvíle,
kedy nás opustí niekto blízky. Aj v
takejto chvíli chceme stáť pri vás.
Prosím, kontaktujte brata farára, čo
najskôr, aby ste sa uistili, či vo vami
preferovanej dobe je možné technicky
zaistiť vykonanie pohrebu. Prosíme
vás, aby ste sa v osobne dohodnutom
termíne stretli s farárom. Túžime vám
aj v takejto chvíli pomôcť a zároveň
pripraviť dôstojný pohrebný obrad.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel.: 0918 828 303
Sprevádzanie zarmútených
Keď vás opustí niekto blízky, nie je
ľahké začať znova žiť. Ponúkame vám
možnosť sprevádzania v dobe po
odchode
vašich
blízkych.
Sme
pripravení navštíviť vás, modliť sa za
vás a s vami, povzbudiť Božím slovom
a rozhovorom, prípadne zaistiť pomoc,
ktorú potrebujete.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel.: 0918 828 303
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Život zboru: Deti
Nedeľná besiedka
Deti do 12 rokov sa majú možnosť
každú nedeľu počas bohoslužieb
stretávať na nedeľnej besiedke. Pre nich
je pripravený program, ktorého
súčasťou sú piesne, vyučovanie
Božieho slova, hry, súťaže a tvorivé
dielne.
V prípade, že je dieťa malé, hanblivé,
alebo príliš aktívne, nie je prekážkou,
ak s dieťaťom zostane aj rodič.
Čas: Nedeľa, 9:00 hod.
Kontaktná osoba: Janka Plachtinská
tel.: 0903 593 750
Kresťanská výchova v škôlkach a
školách
Voliteľný
predmet
evanjelické
náboženstvo vyučujeme na základných
a stredných školách, ale aj v škôlkach.
Deti majú možnosť zoznamovať sa s
biblickými príbehmi a základmi
kresťanskej etiky. Súčasťou vyučovania
sú aj piesne a hry, pre staršie deti
diskusie. Žiadajte bližšie info v školách,
škôlkach, alebo u farára.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel. 0918 828 303
Život zboru: Mládež
Konfirmácia
V našom zbore vykonávame aj
konfirmáciu - prijatie mladých ľudí za
dospelých členov cirkevného zboru.
Záujemcovia absolvujú dvojročné

vyučovanie, ktorého súčasťou sú aj
stretnutia
dorastu
a
nedeľných
bohoslužieb. Je to priestor, kde mladý
človek môže klásť otázky viery, hľadať
a spoznávať Pána Boha, ale aj iných
mladých ľudí. Konfirmáciu môžu
absolvovať mladí od veku 14 rokov.
Konfirmovať môže aj dospelá osoba.
Tá absolvuje vyučovanie formou
osobných stretnutí s bratom farárom.
Čas: Piatok , 16:00 hod.
Kontaktná osoba: Michal Belanji,
tel. 0918 828 303
Dorast
Dorast tvoria mladí ľudia vo veku 1317 rokov, ktorí sa schádzajú celoročne
na svojich pravidelných piatkových
stretnutiach. Cieľom je viesť mladých
ľudí k duchovnému životu, rastu vo
viere a zmysluplnému využívaniu
voľného času. Na príprave sa podieľa
dorastový tím vedúcich, ktorí tvoria
mládežníci zboru pod vedením brata
farára. Okrem toho organizujú aj akcie
ako sú párty, športové hry, tábory a pod.
Počas jarných prázdnin sa organizuje
spoločný pobyt na chate s bohatým
programom.
Čas: Piatok, 17:00 hod.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel. 0918 828 303
Mládež
Mládež tvoria mladí ľudia vo veku nad
15 rokov, ktorí sa schádzajú k
pravidelnému štúdiu Božieho slova, k

str. 14
chválam, osobnému zdieľaniu a iným
aktivitám.
Program
sa
podobá
programu dorastu, ale viac priestoru
zaberajú diskusie a výklady Božieho
slova, alebo vybrané témy. Výklad si
pripravuje mládežnícky tím pod
vedením brata farára, alebo pozvaný
hosť. Mládež usporadúva aj iné aktivity
a zapája sa do služby v zbore.
Čas: Sobota, 18:00 hod.
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel. 0918 828 303

Život zboru: Dospelí

Modlitebné spoločenstvo
Dôležitým pilierom nášho zboru je
skupinka stretávajúca sa pri spoločných
modlitbách. Sme svedkami mnohých
vypočutých modlitieb vysielaných aj na
týchto stretnutiach. Okrem modlitieb je
tu priestor aj na zdieľanie a osobné
svedectvá. Ak sa túžite pridať a
modlitebne zápasiť za osobné potreby,
za potreby zboru a mesta, ste srdečne
vítaní.
Čas: Streda, 18:30 hod.
Kontaktná osoba: Janigová Janka
tel.: 0907 449 773

Biblické hodiny

Život zboru: Spev
Biblické hodiny sú stretnutia kde sa
ľudia stretávajú, aby boli vyučovaní
Božiemu slovu. Okrem výkladu je tu
vždy priestor pre diskusiu, osobné
svedectvá a modlitby. Cieľom je hlbšie
štúdium Božieho slova a osobný rast
viery. Všetci ste srdečne pozvaní.
Čas: Utorok, 18.00 hod. (počas adventu
a pôstu sú biblické hodiny nahradené
večernými bohoslužbami v tom istom
čase.)
Kontaktná osoba: Michal Belanji
tel. 0918 828 303

Zmiešaný spevácky zbor
Zbor sa schádza raz týždenne k nácviku
kresťanských piesní. Príležitostne slúži
aj na bohoslužbách. Ak túžite aj takouto
formou oslavovať živého Boha, príďte
medzi nás.
Čas: Pondelok, 18.00 hod.
Kontaktná osoba: Bronislava
Majerčíková
tel. 0905 408 583

Spracovala Anička Belanji
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Milé deti,
Máme veľkú radosť, že napriek rôznym krúžkom, vystúpeniam, dôležitým zápasom či
zaujímavým programom v televízii, našli ste si čas a prišli v roku 2013 medzi svojich
kamarátov na Detskú besiedku. Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ v lete – počas
Detského denného tábora, po tábore sme sa stretli v októbri, na spoločnej detskej
párty, v decembri zas na vianočnej párty. Detská besiedka bude pokračovať aj
v nasledujúcom roku a už teraz sa tešíme na dobrodružstvá, ktoré spoločne prežijeme.
Prinášame vám ľahučký hlavolam a vyhlasujeme súťaž Vianočný obrázok. Nakreslite
na papier to, čo vám pripomína Vianoce. Najkrajšie obrázky uverejníme v Hrádockom
prameni.

Prajeme vám veľa lásky, Božieho požehnania a radosti v srdiečkach.

Okrem poďakovania našim deťom, patrí vďaka aj tým, ktorí sa našim deťom neúnavne
venujú. Pripravujú biblické príbehy, aktivity, piesne, hry, naše deti objímu, dajú im
lásku a svoj úsmev. Vďaka Pánu Bohu za ich požehnanú prácu a dobré srdiečka.
Vďaka patrí Maťke Ďurotovej, Samkovi Plachtiskému, Nike Kočtúchovej, Janke a
Ľubke Plachtinskej, Danke Paštrnákovej – a všetkým tým, ktorí s aktivitami Detskej
besiedky akýmkoľvek spôsobom pomohli.
zk-
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Na sklonku tohto roka vám Hrádocký prameň
ďakuje za doterajšiu priazeň. Veríme, že s Božím
požehnaním sa vám budeme môcť takto prihovárať
aj naďalej.
Do nového roka 2014 vám prajeme, aby to bol rok
naplnený radosťou, pokojom a zdravím. Nech vás Pán Boh vedie na vašich
cestách, stráži každý jeden krok, posilňuje a požehnáva.

Vaše pripomienky i nápady očakávame na adrese hradockypramen@gmail.com (alebo
v papierovej forme, odovzdané v kostole). Informácie o nás nájdete aj na webe www.
zbory.ecav.sk/hradok, alebo vo vývesnej tabuli pred našim kostolom v Liptovskom
Hrádku.

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
Č. bank. účtu pre dobrovoľné príspevky (desiatky) 3142371855/0200, VÚB banka a.s.

Hrádocký prameň vydáva pre vnútornú potrebu zboru CZ ECAV na Slovensku
Liptovská Porúbka, Dcérocirkev Liptovský Hrádok. Náklad 500 ks.
Na príprave tohto čísla sa podieľali: Mgr. Anna Belanji, Zuzana Karabínová, Ivan
Šenšel

