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V tieni košatej lipy sedával chlapec.
Lipa bola stará a takýchto chlapcov už
stretla mnoho. Chlapec sedával opretý
o jej teplý kmeň, s pokrčenými nohami
a hlavou zvesenou k zemi.
Nebol
lenivý, ani chorý a nedá sa povedať, že
by sa nezaujímal o svoj život -niekedy
až príliš –napriek tomu neprišiel na to,
prečo sa cíti smutný a sám. Nikdy ho
nenapadlo zmerať obvod starej lipy,
vyliezť do jej mohutnej koruny, alebo
vykročiť z jej tieňa a rozbehnúť sa za
chlapcami na lúke. Skrátka spraviť
niečo - čokoľvek. Bol krásny, slnečný
deň a on sedel v tieni, vo svojom
bezpečí. Neveril, že svoj život môže
prežiť aj ináč – na slnku a s priateľmi.
Občas sa bojíme zmien vo svojom
živote, sme ukrytí v bezpečnom tieni
vlastnej lipy. Ale stačí málo. Veriť
v zmenu, spraviť jeden krok a.... .
Veríme, že po noci svitne biely deň, že
po zime k nám zavíta leto, že po daždi
vyjde slnko. Slnečný deň celkom zmení
naše myšlienky a postoje. Prebudí nás a
prinesie radosť, silu a chuť niečo robiť.
Prichádzajú letné, slnečné dni a my
v nich očakávame pozitívne zmeny vo
svojom živote. Dni budú krajšie - dlhšie
a teplejšie. Nebudeme musieť tak často
pozerať na hodinky a stále sa niekam
ponáhľať.. Dúfame, že si trochu
oddýchneme,
navštívime
svojich

priateľov a známych. Starší či mladší,
všetci sa tešíme - prídu prázdniny a
dovolenky.
Keď dôverujeme takýmto zmenám,
dôverujme aj Pánu Bohu, že chce robiť
náš život krajším a lepším.
Božie Slnko svieti na celú zem, na polia
a lúky, na rieky a kopce, na zvieratá –
a predovšetkým na ľudí, lebo On má
s nami veľké plány. Stačí málo – len
vyjsť z tieňa svojho stromu, otočiť tvár
k Slnku a nechať sa zohriať teplom
Božej lásky.
Toto číslo Hrádockého prameňa sme sa
snažili
vytvoriť
v spolupráci
s chlapcami, dievčatami a dospelými
v našom cirkevnom zbore, s tými, ktorí
túto výzvu prijali a vykročili z tieňa.
Prinášame
Vám
ich
výpovede,
zamyslenia, tvorbu a svedectvá.

-zk-
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V službe iným
Našim deťom a mládeži sa venujú
vzácni ľudia z nášho cirkevného zboru,
ktorí do svojej služby investujú veľa
času a lásky. V mnohom sú príkladom
aj iným ľuďom a preto rozhodne stojí
za to, aby sme im venovali niekoľko
nasledujúcich riadkov. Ďakujem na ich
čas a ochotu podeliť sa s nami so
svojimi názormi a myšlienkami :
Janka Plachtinská
je milá osôbka, ktorá si vždy dokáže
nájsť čas, aby povzbudila tých druhých.
Dokáže vypočuť i zaujať. Svoju lásku
vie rozdať nielen svojim dvom, ale i
veľkej kope mladších či starších detí.
Vie ich zaujať biblickými príbehmi,
dramatickým prejavom ale aj hudbou a
piesňami. Robí to už dve desaťročia, čo
je prejavom veľkej lásky v srdiečku,
trpezlivosti a vytrvalosti vo viere.
Janka, čo
podnietilo tvoje
rozhodnutie
pracovať
s deťmi?
Prečo si myslíš, že práca s deťmi v
cirkevnom zbore je dôležitá?
Veľkým vzorom na začiatku mojej
služby
bola
pre
mňa
Danka
Paštrnáková, ktorá už mala skúsenosti
v práci s deťmi zo svojho zboru . Ona
ma naučila prvé detské piesne, ukázala
ako si pripraviť lekciu pre deti, ako
naučiť veršík . To bolo pre mňa také
prvé stretnutie s touto službou a keďže
som vždy mala túžbu učiť deti aj
prirodzene, ale cítila som , že Boh mi
dal aj obdarovanie pre túto prácu,
chcela som mu slúžiť, uvidela som tu
svoje miesto. Myslím si , že každá
práca v zbore je dôležitá a každá oblasť
si zasluhuje osobitnú pozornosť. Tam

patria aj deti , ktoré môžu na besiedke
zažiť spoločenstvo s inými deťmi ,
počúvať biblické príbehy podané
detským spôsobom, ale aj spoločne
Pána Boha chváliť piesňami a ďakovať
za vypočuté modlitby. Modlíme sa , aby
sa deti v našom zbore cítili dobre našli
tu svoju duchovnú rodinu .
Vytrvalými spolupracovníkmi Detskej
besiedky sú aj naši mládežníci Nika
Kočtúchová, Maťka Ďurotová, Kubko
Grunwaldský a Samko Plachtiský, ktorí
obetujú veľa svojho voľného času
a pomáhajú pri príprave materiálov,
hier, aktivít, piesní.
Simonka Čúzyová
je vzácna členka našej mládeže
a vedúca dorastu. V živote každého
mladého človeka prídu skúšky i ťažké
situácie, ktorými si prešla i ona.
Simonka však pôsobí, akoby ju nikdy
nič také nestretlo, je vždy usmiata
a z tváre jej doslova žiari radosť. Vždy
mám lepší deň keď ju stretnem .
Nezľakne sa žiadnej výzvy a je vždy
ochotná pomôcť tam, kde ju práve
potrebujeme – nielen mladí, ale aj my
starší. Zároveň dokáže byť veľkou
kamoškou
malým
slečnám.
Jej
obetavosť a radosť je dôkazom Božej
prítomnosti v jej živote.
Simi, chcela by som sa ťa opýtať, čo
prináša do tvojho života práca
s dorastom? Čo ťa na tejto službe
najviac baví?
V prvom rade do môjho života prináša
práca s dorastom obrovskú radosť
z toho, že môžeme na týchto
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stretnutiach hovoriť o tom kto je Ježiš
Kristus a čo pre nás všetkých zo svojej
obrovskej lásky urobil na dreve kríža.
Túžim po tom, aby každý jeden
dorastenec mohol zažiť Boží dotyk
a zakúsiť život s Pánom Bohom. A aby
aj dorast bol miestom, kde budú
prehlbovať
svoj
osobný
vzťah
s Nebeským Otcom. Dorast prináša do
môjho života aj veľa skúseností
a príležitostí, kde Boh ku mne môže
hovoriť. I keď je určený pre mladšiu
vekovú kategóriu, pri práci s dorastom
sa učím a poznávam Pána Boha
v nových a nepoznaných rozmeroch,
ktoré náš nekonečný Boh má. Služba
v doraste má pre mňa veľký význam a
keďže mladý ľudia aj v dnešnej dobe
túžia po láske a majú vo svojom srdci
dieru, ktorú chcú zaplniť svetskými
vecami, môžu práve na doraste poznať
to, že ich prázdne miesto v srdci zaplní
len Boh a Jeho dokonalá láska. Veľmi
ma baví to, keď sa môžem s týmito
ľuďmi rozprávať a nadväzovať nové
vzťahy. Mám radosť z toho, že mnoho
mladých z tohto mesta chce poznať
Pána Boha, a preto aj prichádzajú na
dorasty, kde môžu počuť Slovo Božie,
spievať a chváliť Pána Boha, hrať
rôzne hry a byť s ľuďmi, ktorí im budú
prejavovať záujem a lásku, ktorú
mnoho krát vo svojom detstve nedostali.
A pri tejto príležitosti chcem pozvať
všetkých mladých nech prídu na dorast,
kde budú môcť poznať, že Ježiš je
jediná cesta, pravda i život.
Peťo Duriš (Pepo)
je čerstvým, úspešným maturantom,
ktorý plánuje vymeniť stredoškolské
lavice za vysokoškolské.
Vie byť
vtipný, zábavný, vie podnietiť mladších
k rôznym zaujímavým aktivitám a byť

im vzorom. V našej mládeži má
nezastupiteľné miesto.
Pepo, aký máš vzťah k našim
mladým ľuďom ako jednotlivcom?
Ako vnímaš našu mládež v zbore ako
celok?
Mám ich rád. S niektorými som
častejšie, s inými menej, ale sú pre mňa
dôležití. Veľmi mám rád, keď sme iba
tak spolu a robíme kadečo. Okrem toho,
že sú to crazy ľudia, zistil som, že ich
potrebujem. Často sa mi stáva, že si
Boh použije práve ich, aby mi niečo
povedal. Inokedy sa len tak spolu
modlíme a zrazu – bum. Boh mi ukáže
niečo, čo som predtým nevidel alebo
nechápal, len tak.. nič extra nerobíme,
len sa spolu modlíme a zrazu to príde.
Nehovorím, že sa vždy na všetkom na
100% zhodneme, ale sú pre mňa veľmi
vzácni. Každý jeden z nich. Mládež je
súčasť nášho zboru, tak ako ostatné
jeho zložky. Mládež však nie je pre mňa
aktivita, ale ľudia a tí ľudia sú súčasťou
Božieho plánu pre náš zbor a naše
mesto
-zkKaždé telo je tráva a všetka jeho
nádhera sťa poľný kvet. Naozaj, ľudia
sú tráva. Usychá tráva, vädne kvet, ale
slovo nášho Boha zostáva naveky.
(Iz. 40/ 7a, 8)

autor fotografie: Ady Kubovčík
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Mladí ľudia v našom cirkevnom
zbore vedia svoj vzťah s Pánom
Bohom vyjadriť rôznymi spôsobmi.
Ponúkame vám zamyslenie Miška
Žufaja, text piesne, ktorú napísal
Radko Račko i úprimné vyznanie
našej
konfirmandky
Dianky
Chovanovej.

Ježiš je pre mňa najlepší
priateľ,
ktorý ma nikdy nezradí a môžem Mu
nadovšetko dôverovať. Ježiš vie o mne
všetko. Vie, na čo myslím, ako sa cítim,
čo idem robiť. Ježiš je pravá cesta, po
ktorej chcem kráčať, život, ktorý chcem
žiť a pravda, ktorú potrebujem počuť.
Môj život bez Neho by bol prázdny. No
On si ma našiel a chce, aby som Ho
nasledovala a milovala. A samozrejme,
Ježiš je môj Vykupiteľ, ktorý nie
peniazmi, ale svojou krvou za mňa
zaplatil a zomrel na kríži, za moje
hriechy. Mnohí ľudia v Neho neveria,
ale ja viem, že Ježiš je Učiteľ, Spasiteľ
a Záchranca môjho života. S Ním je
všetko možné. Bez Neho by som bola
stratená.
Konfirmačné vyznanie
Dianka Chovanová

Vyznanie
Jedna vec, ktorú si uvedomujem a ktorá ma zároveň trápi je..
Prečo sú ľudia nespokojní so svojim
životom a napriek tomu nič nerobia
preto, aby sa ich život zmenil? Zmena
nie je nič prirodzené alebo racionálne.

Zmena znamená premeniť sa, preniesť
sa z bodu A do bodu B, nie len tak
jednoducho, vlastnou silou. Je to
nadprirodzený jav,
ktorý sami
nedokážeme uskutočniť. Ak chceme
zmenu, musíme kričať o ňu. Sama od
seba nikdy nepríde. Zmena vždy príde s
Tvorcom
–
je
to
pôsobenie
nadprirodzenej moci Božej v nás,
ktorá nás mení tak, že sami to badáme
a vidia to na nás aj druhí. Tá
najmocnejšia,
najneuveriteľnejšia,
najúžasnejšia vec nie je skutočnosť, že
svätý Boh z ničoho stvoril vesmír a celú
zem, všetko, čo je na nej - Jemu totiž
nie je nič nemožné, ale že Svätý Boh z
takej špinavej hliny akou je človek,
ktorý je ponorený v hriechu vytiahne a
utvorí zo špiny nového človeka, nové
stvorenie, dá novú šancu... Ak tomu
každý z nás uverí, čo je to za moc,
verím, že nájdeme bázeň a lásku k
Bohu. Nové stvorenie, nový človek stvorený z hliny a z prachu, premenený
do predivného svetla - to je Božia moc
a Jeho prenádherná milosť!
Daj nám, Ježiš, Teba, poznať Tvoje
srdce, zatúžiť po Tebe, po zmene a
nech každý, kto sa narodil z ducha a
pravdy vydáva ovocie chvály Jeho
svätému menu. Moja duša nech kričí a
chváli Boha, lebo On je toho hoden.
Hodný môjho uctievania, hodný mojej
chvály. A každý vyzná, že Ježiš je Pán.
Je len otázkou či Ho prijmeš z milosti,
alebo sa ocitneš pod Jeho mocou a
vládou tak, že ťa to položí na kolená
a vtedy si uvedomíš Jeho moc.
..nové stvorenie vie, kto je hodný
chvály, vie, že potrebuje Stvoriteľa,
vie že je závislý na Bohu. Amen
Michal Žufaj
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..this world
Ako vánok plynie život každý deň.
Kapela stále hrá pesničky nových mien.
Slnko vychádza, obloha zmodrala.
Tmavá noc a tma sa za obzor schováva.
Kráčam za letnou oblohou, za lepším
snom.
Žijem tu stále, žijem si v ňom,v tom
mojom farebnom, pre mňa nádhernom.
Zase pre mnohých práve v tom
pochmúrnom.
Iný nepoznám, iný som nemal.
Iný ako ten, kedy som sa v srdci hneval.
Každý deň plynie až príliš rýchlo.
Miloval som tie chvíle, keď všetko
stíchlo.
Po čase sa rany stratia ako zrnká prachu
v púšti času s očakávaním plným
strachu.
Jemný šum vetra a zvláštny cit v srdci.
Práve vtedy, keď ma netrápili ostatné
veci.
Každého niečo bolí, trhá mu srdce.
Prečo sa vo svojej špine sám človek
trpko mece?
Človek si so sebou nesie veľa zranení.
Túži byť len milovaný a láskou
chránený.
Chladná zima pretrváva medzi ľuďmi.
Mizne krása, ako ľudia so svojimi
sľubmi.
Času je ako lásky na tomto svete.
Pominie sa kvet, trávy, lístie- ako po
každom lete.
Preto sú moje piesne často smutné – pre
mňa krásne,
ja stále čakám na to, že táto tma raz
zhasne.
Slnko vyjde, plač sa skryje, príde dážď,
ktorý všetku špinu z tohto sveta zmyje
Akí sú ľudia vôkol mňa? Takí, akého
ma vidia, aký som k nim ja.
Bez ľudí, bez Boha bez lásky..

Nie je čas na spomienky bez vrásky.
Z ľudí láska vyprchá, zo mňa láska
vyprchá.
Neviem čo ďalej, preč od ľudí utekám.
Práve, keď vidím a pýtaš sa ma.
Jediné, čo vidím, je len trápna hra a !
Ja som nechcel, neprial si žiť,
aby som tu na tomto svete musel sám
hniť.
Nie, ďakujem, neprosím, naozaj
nechcem.
Ak prídeš ku mne, ja ti všeto zo seba
prestriem.
Zo seba ti dám poznať, čo je vo mne.
Zlomený kľúč, láska čo ho odomkne.
Srdce zlomené, zlomené srdce.
Znechutený všetkým, že už človek ani
nechce.
Na všetko zabudne, aj tak všetko
zmizne.
Rýchlo, ako keď človek okom mihne.
Ostane len biely papier, nič nové pred
tebou.
Problémy, radosti, strach zvláštnych
rozmerov.
Chcem, aby bol tento svet o niečom
inom.
Chcel by som tráviť každú jednu
chvíľu s Božím Synom.
Krásny svet bez hriechu, jedinej zlej
myšlienky.
Chcel by som všetko zmazať, všetky
zlé spomienky.
Preto sú moje piesne často smutné –
pre mňa krásne, ja stále čakám na to,
že táto tma raz zhasne.
Slnko vyjde, plač sa skryje, príde
dážď,
ktorý všetku špinu z tohto sveta zmyje.
Radi Račko
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Poklady ukryté v školskej
taške
V školskej taške sa občas skrýva
všeličo.
Od tajomstiev v žiackej knižke, cez
tajomstvá písané spolužiakom na
pokrčených papierikoch . Nezjedená
desiata, o ktorej nemá vedieť žiadna
mama. Kružidlo bez hrotu či vypísané
perá.
V školskej taške môjho dieťaťa sa
skrývajú poklady. Štyri rovnaké
ceruzky, tri rovnaké pravítka na jednu
hodinu geometrie, dva strúhatká čisté
zošity naviac.
Pýtala som sa svojej malej druháčky na
to, prečo to vlastne nosí a mala som
predstavu, že jej rozumne vysvetlím, že
veci, ktoré nepotrebuje netreba nosiť
do školy a späť, nezaťažovať si chrbát
a nemať v taške kopu zbytočností,
v ktorých sa ťažko orientuje.
Odpoveď však znela: „ Čo keď niekto
nebude mať a bude potrebovať?“ Tá
odpoveď ma odzbrojila . Vzápätí som
sa vzdala plánov vysvetliť jej, prečo to
nemá robiť.
Je to totiž vzácne, keď niekto na nás
myslí, keď dostaneme niečo len tak ,
keď sa od nás nežiada žiadna
protislužba, keď na pravítko myslí
niekto skôr, než si ho stihneme
zabudnúť. Tak ako Pán Ježiš. Myslel na
nás, obetoval sa za naše hriechy – skôr,
než sme ich vykonali. Myslel na nás
skôr, než sme od Neho žiadali pomoc.
Pán Ježiš sa dotkol toho malého
srdiečka.

A ja sa už vôbec nečudujem, keď chce
brať do školy viac zeminy , viac
fazuliek na zasadenie– aj keď to
odnesie na svojom malom chrbátiku.
Určite to niekto bude potrebovať –
a ona to urobí.
Z lásky.
-zk-

Radostné
liekom

srdce

je

dobrým

(Prísl.17/22a)

ilustrácia:
8 rokov

Peťka

Karabínová,
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Veliteľ v kostole (zamyslenie)
Marek 1: 21-28
Ježiš i jeho družina prišli do mesta
Kafarnauma a hneď v prvú sobotu vošli
do židovskej synagógy, kde Ježiš začal
kázať. Poslucháči žasli, lebo hovoril
neobyčajne presvedčivo. Bolo to čosi
iné, ako počúvali doposiaľ od učiteľov
zákona. Bol tam istý muž posadnutý
démonom a začal vykrikovať: Ježiš
z Nazareta, prečo nás trápiš? Prišiel si
nás zničiť? Viem, kto si: ten Svätý,
Boží Syn! Ježiš rázne pohrozil
démonovi, aby stíchol a vyšiel z muža.
Vtom démon zreval, divoko tým
mužom zalomcoval a opustil ho.
Poslucháčov sa zmocnil úžas a začali sa
dohadovať, čo sa stalo. Čo to je? Nové
učenie? Spytovali sa vzrušene. Ako to,
že aj zlí duchovia poslúchajú jeho
rozkazy? Správa o tom, čo vykonal, sa
rýchlo rozšírila po celom území
Galiley.
1. Biedni znalci zákona (verše 21-22)
Pán sa zúčastňuje na židovských
bohoslužbách a učí tam, „ktorý má plnú
moc a nie ako zákonníci“. Zákonníci
rozpracovali príkazy Písma do všetkých
podrobností, ale zakryli stredobod
Písma : lásku k Bohu a ľuďom. Ježiš
naopak nebol rečník ale veliteľ.
O hriechu nehovoril, ale odpúšťal,
kráľovstvo neopisoval, ale ho prinášal.
To spoznal rímsky stotník (Mat 8:8)
2. Biedny posadnutý (verše 23-26) Na
bohoslužbách je človek v moci zlého
ducha, ktorý sa nielen bráni, aby ho
Pán nechal na pokoji, ale aj útočí na
Neho. Pán ho však umlčal a vyhnal
z človeka. Veď prišiel, aby skazil diela

diablove (1Ján 3,8) a urobil človeka
slobodným človekom. Tak odhalil aj
podstatu bohoslužieb: oslobodenie
človeka zo zlej moci v poddanosti
Stvoriteľovi. Obrady a rituál sú len
prostriedkom, nie cieľom.
3. Biedni poslucháči (verše 27-28)
Poslucháči
v Synagóge
správne
spoznávajú, že je to nové učenie
s mocou.
Vidia
rozdiel
medzi
zákonníkmi ako rečníkmi a Ježišom ako
veliteľom. Vedia aj žasnúť nad
Pánovým dielom. A predsa výsledkom
je len to, že „chýr o ňom sa rozniesol“.
Namiesto viery urobili z toho senzáciu.
To je polcesta a nedorozumenie.
Správne je, keď sa pýtame, čo máme
robiť.
4 Otázky
1. V čom možno vidieť biedu znalcov
Zákona pri Ježišovom narodení
v porovnaní s mudrcami?
2. Poznáš Ježiša ako rečníka alebo ako
záchrancu?
3.Chodíš na bohoslužby a nachádzaš
tam, čo potrebuješ?
4.Zúčastňuješ sa na obradoch, alebo
prežívaš vyslobodenie od zlých
mocností?
5. Čo mali poslucháči v synagóge dobré
a čo nie?
6. Nezostal si aj ty stáť pri obdive alebo
si sa dostal k viere, ktorá zachraňuje?
Jedno zo zamyslení, ktoré sme na
mužskej skupinke vo štvrtok o 18.00
hodine rozoberali.
Mužov z nášho
cirkevného zboru pozývame medzi
seba.
pripravil Miloš Paštrnák
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Prierez udalostí –čím sme žili
v našom cirkevnom zbore
Do predošlého čísla nášho občasníka sa
nám, z dôvodu uzávierky, nepodarilo
vložiť spomienku na brata JUDr. Ivana
Šenšela, ktorý nás opustil 10.4.2014 vo
veku nedožitých 91 rokov. Smútočná
rozlúčka
s ním
sa
konala
v evanjelickom kostole v Liptovskom
Hrádku dňa 12.4.2014. Rozlúčiť sa s p.
Šenšelom prišli, okrem jeho najbližšej
rodiny, aj členovia nášho cirkevného
zboru, duchovní predstavitelia ECAV,
bývalí
spolupracovníci
v kultúredivadelníci
i speváci
z bývalého
mužského speváckeho zboru mesta
Liptovský
Hrádok
i predstavitelia
mesta, susedia a známi. Odišiel vzácny
človek, ktorý pre náš zbor a cirkev
urobil veľa. Vďaka Pánu Bohu za jeho
dlhý a požehnaný život.
V dňoch 5. -8.5.2014 sa konal v našom
meste
EXIT
TOUR.
Išlo
o
prednáškovo-koncertné turné, ktoré
bolo
realizované
v spolupráci
viacerých subjektov: TC Kompas
v spolupráci mesta, základných škôl,
stredných škôl(Gymnázium a SOŠ
lesnícka)
v Liptovskom
Hrádku,
miestnych cirkví: ECAV, Rímskokatolícka cirkev a Bratská jednota
baptistov. Vyškolení lektori prednášali
študentom priamo na ich školách na
témy vzťahy, zdravá rodina, AIDS,
sebahodnota, konflikty, drogy, atď.
EXIT TOUR mal aj evanjelizačný
charakter a jeho cieľom bolo poukázať
na východiská z problémov mladých
ľudí duchovnou cestou. Po prednáškach
nasledovali tvorivé dielne a celá
aktivita vyvrcholila koncertom britskej

skupiny
Malokai.
Na
príprave
a realizácii celej akcie sa spolu
podieľali mladí i dospelí ľudia zo
všetkých spomínaných cirkví. Vďaka
za ich čas a obetavosť. EXIT TOUR
nepochybne
„zdvihol
vietor“
v duchovnej oblasti mladých ľudí nášho
mesta. Dôkazom je snáď aj účasť vyše
300 mladých ľudí na záverečnom
koncerte.
Dňa 11.5.2014 sme si v našom chráme
Božom pripomenuli Deň matiek. Tento
deň z kresťanského hľadiska vnímame
aj dňom kresťanskej rodiny, jej
poslania, výnimočnosti, postavenia
v rodine ako matky, aj otca a detí a ich vzájomných vzťahov. V tento deň
nám Služby Božie spestrili detičky
z Detskej besiedky, kde zaspievali
pieseň a každé jedno dieťa povedalo
čosi o svojej mame – tak ako ju vidí
a vníma svojimi detskými očami. Boli
to milé, úprimné výpovede, vďaka
ktorým sa mnohým dospelým zaleskla
slza v oku. Nech Pán Boh požehnáva
tieto deti, aby rástli vo viere a láske.
Dňa 17.5.2014 sa konal Worship
festival (ďalej WF), ktorého cieľom je
prebudenie dnešnej generácie
a jej
odovzdanie sa do Božích rúk. Cieľom
WF je chváliť Ježiša Krista piesňami
a modlitbami, priniesť Slovo Božie a
osobné svedectvá veriacich ľudí. Na
realizácii WF sa podieľali: MPK
(Mládež pre Krista), cirkevné zbory
cirkví ECAV, RKC, BJB a mesto
Liptovský Hrádok. Tento festival
otvoril príhovorom Marián Lipovský
(člen kapely Timoty), príhovorom
prispel primátor mesta Branislav
Tréger. K jednote s Bohom a ľuďmi nás
vyzývali duchovní predstavitelia
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jednotlivých
cirkví.
Nasledovali
modlitby za p. primátora, vedenie mesta
a za mesto ako také. Božím slvom nás
povzbudil evanjelický farár Marián
Kaňuch. V uctievaní živého Boha nás
viedli kresťanské kapely: eSPé,
Timothy, Lámačské chvály, TWC band.
Dňa 19.5.2014 sa dožil svojho
významného životného jubilea 50
rokov náš brat kurátor Ivan Plachtinský.
Bola to určite jeho osobná udalosť
a udalosť v jeho rodine, ale je dôležité
spomenúť, že to bola udalosť aj pre
jeho duchovnú rodinu – teda pre náš
cirkevný zbor. Ivan je vzácny človek,
ktorý sa v našom cirkevnom zbore
nezľakne žiadnej výzvy, je súčasťou
stavebného výboru, presbyterstva,
manuálne pomáha pri prestavbe kostola
a dostavbe fary, často poslúži múdrou
radou dospelým i mládeži, aktívne sa
zapája na stretnutiach Biblických hodín,
spevokolu, mužskej skupinky nášho
zboru. Sme za neho vďační Pánu Bohu,
že sme mohli nielen spolu sním osláviť
jeho narodeniny, ale že nám dal do
zboru tak vzácneho človeka. Nech Ťa,
Ivko, Pán Boh sprevádza vo viere
a požehnáva v práci, v rodine i službe
pre náš cirkevný zbor.
Dňa 25.5.2014 sme mali v našom
cirkevnom zbore slávnosť konfirmácie.
S radosťou sme medzi dospelých
členov zboru prijali našich mladých:
Beátka Čúzyová, Alexandra Fronková,
Dianka
Chovanová,
Natália
Mlynčeková,
Katka
Šmihulová,
Viktória
Tekeľová
a
Adrián
Tribula.Sme vďační Pánu Bohu, že
svojou láskou oslovuje mladých ľudí
a veríme, že ich bude sprevádzať aj na

ich ďalšej ceste a že sa spolu s nimi
budeme stretávať na duchovných
aktivitách nášho cirkevného zboru.
V jarnom období sa pokračovalo v
realizácii stavebných prác, ktoré súvisia
s dobudovaním fary a úpravou okolia
kostola. Tieto práce môžeme realizovať
aj vďaka vašim príspevkom, ktorými
ste prispeli do zbierky určenej na tento
účel, za čo vám chceme úprimne
poďakovať.
Veľká vďaka patrí aj
nášmu bratovi Jurajovi Matuškovi,
ktorý venuje veľa svojho času a
fyzických síl a svojou prácou tak
vykonáva záslužnú službu nášmu
zboru. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli prácou, radou i povzbudením.
V jarnom období sa
vyspárovala
dlažba na prízemí fary, urobili sa
obklady a dlažba v kúpeľni. Osadili sa
strešné okná. Realizovali sa prípojkykanalizácia, voda, elektrina, priechod
chráničky na optické káble (prípojky
realizované v zemi pred kostolom),
úpravy pre parkovisko (v spolupráci
s mestom). Čaká nás ešte veľa práce
s dobudovaním interiéru, schodiska
a finančne náročné riešenie kotolne.
Budeme vďační každému, kto bude
ešte pomôcť fyzicky či finančne. –zk-

str. 10

Milé deti,
ani v čase prázdnin, oddychu nepodceňujte
VÝSTRAŽNÉ TABULE
„NEBEZPEČENSTVO! SPODNÉ PRÚDY! ZÁKAZ PLÁVANIA!“
Tabule s týmto nápisom boli pripevnené na stĺpoch kúsok od brehu a okolo
móla. Napriek varovaniu bolo vo vode veľa mladých 1chlapcov. Surfovali
a skákali do vody. Zlatica a Tina stáli na brehu a pozerali sa na nich. Veľmi chceli
pridať sa k nim. Voda vyzerala perfektne. Avšak spodné prúdy naháňali strach.
„Myslím, že sa nič nestane, keď pôjdeme do vody iba po pás,“ navrhla Tina. „To
znie rozumne,“ povedala Zlatica. „A vôbec, zdá sa, že si z tých nápisov nikto nič
nerobí.“
Dievčatá začali poskakovať vo vlnách blízko 2brehu. Bola to zábava. Ani si
nevšimli, že voda ich začala ťahať od brehu do mora. Čoskoro im bola už po
plecia!
„Zlatica, niečo ma ťahá preč,“ zalapala náhle po dychu Tina. Nemôžem sa
postaviť na dno. Pomôž mi! Zlatica sa natiahla za Tinou, ale aj ju 3strhol spodný
prúd.
Dievčatá začali kričať. Ich krik si všimol jeden zo surfujúcich chlapcov. Rýchlo
priplával na pomoc. Keď boli 4dievčatá už v bezpečí na brehu, sadli si na svoje
5
uteráky, snažiac sa upokojiť svoje rozbúchané srdcia.
Ticho prerušila Tina. „Zlatica, čo keby sme boli zomreli?“ Hlas sa jej triasol. Asi
by sme naozaj boli zomreli, keby nám nikto nepomohol!“
„6Viem,“ 7prisvedčila prestrašená Tina. „Všetko len preto, lebo sme neposlúchli
to 8varovanie! Mama mi stále hovorí, že pravidlá sú na to, aby nás
ochraňovali.“
„Moja mama tiež hovorí, že ak neposlúchneme pravidlo, o 9problémy máme
postarané.“ povedala Zlatica. A pokračovala: „Odteraz už budem poslúchať
varovania!“
Prevzaté z knihy Kľúče I.
z vydavateľstva Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista
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► 1. úlha: Prázdninové krížovky

Podčiarknuté slová v texte napíšte do nasledujúcich
krížoviek, a potom tajničkami doplňte Žalm 107, 17:
„Hlupáci pre svoje hriešne _ _ _ _ _
a pre svoje _ _ _ _ trpeli.“

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Milé deti, nezabúdajte na BOŽIE PRIKÁZANIA, ktoré nám dal
Pán Boh na to, aby nás chránili od zlého.
► 2. úlha: Prázdninová doplňovačka
AOÉ

ÁIY!!!

Na vylúštenie použite dekodér:
B
C
D
F
G
H
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Pripravila Monika Gabčová
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Milí bratia milé sestry,
veríme, že vás toto naše spoločné dielko potešilo
a povzbudilo vo viere. Chceli sme trochu poukázať
na to, že náš zbor je živý , priniesť vám takto svedectvá viery našich milých bratov a sestier. Ak sme
vás našimi príspevkami zaujali, neváhajte a pošlite
aj tie vaše, radi ich uverejníme.
Prajeme vám príjemné chvíle oddychu,
letom „preplávajte“ bezpečne a v zdraví.
Nech je Pán Boh sprievodcom na vašich cestách.
Nech je živý Kristus bezpečným prístavom v každej
situácii.
V jeseni sa spolu opäť stretneme. Prajeme vám
krásne leto.
Za Hrádocký prameň Zuzana Karabínová

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
Číslo bank. účtu pre dobrovoľné príspevky (desiatky) 3142371855/0200, VÚB banka
Číslo účtu na dostavbu fary 3142375653/0200, VÚB banka
Internetová stránka nášho cirk. zboru: www.zbory.ecav.sk/hradok/
Hrádocký prameň vydáva pre vnútornú potrebu zboru CZ ECAV na Slovensku
Liptovská Porúbka, Dcérocirkev Liptovský Hrádok. Náklad 200 ks.
Na príprave tohto čísla sa podieľali: J.Plachtinská, S.Čúzyová, P.Duriš, M.Paštrnák,
D.Chovanová, M.Žufaj, R.Račko, A.Kubovčík, M.Gabčová, P. Karabínová,
Z.Karabínová, I.Šenšel

