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Vladimír Geroč, Orechová 24, 066 01 Humenné, tel.: 057/ 775 69 24
Anna Goroľová, Staničná 21, 066 01 Humenné, mobil: 0902 799 106
Jozef Knežo, Puškinova 4, Humenné, mobil: 0918 835 579
Anna Kostrejová, Orechová 6, 066 01 Humenné,
MUDr. Anna Ocilková, Gaštanová 1913, 066 01 Humenné, tel.: 057/755 57 28
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Milí bratia a sestry !
Máme za sebou opäť ďalší rok. A to je príležitosť, obzrieť
sa späť aj v našom cirkevnom zbore. Sme za tento rok
vďační, pretože náš Boh večnosti nám bol na pomoci, Vyslyšal
naše prosby a podarilo sa nám skrze jeho dobrotu a
požehnanie čiastočne zrenovovať náš malý chrám, kde
chválime Jeho meno.
Ale ďakujeme nie v prvom rade za materiálne,
pominuteľné veci, ale najmä za dar, že sme mohli prežívať
živú vieru v spoločenstve bratov a sestier na službách
Božích, ale aj iných pekných duchovných podujatiach.
Aj v Novom roku 2010 nás čaká veľa práce. Nečakajme,
že za nás bude konať niekto iný. Aj my si osvojme citát z
misijného projektu RE-MI-DIE, slová Izaiáša:

„Pane; Tu som ja, pošli mňa“
Pavol Kačkoš, farár – administrátor
a
presbytérium ref. kresť. cirkevného zboru
v Humennom
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Aktivity reformovaného cirkevného zboru – Humenné v roku 2009
Služby Božie
celkom
Večera Pánova
Spevokol
Vystúpenie spevokolu
Seniorátne valné zhromaždenie
Zasadanie presbytéria
Spoločné presbytérium Reformovaného cirk. zboru a ECAV fílie
Narodenia
Konfirmácia
Sobáše
Úmrtia
Stretnutie reformovaných rodín Juskova Voľa
Seniorátna vizitácia
Rokovania o výmene okien
a rekonštrukcia kúrenia a realizácia
Kalvineum v Michalovciach
Posviacka chrámu v Horovciach
Konferencia reformovaných seniorov – Šírava
Spomienka na Alexandra Böszörményiho,
farára a biskupa
Ekumenické služby Božie v Trhovišti
Predloženie projektu na Ministerstvo kultúry SR
„KRONIKA reformovaného cirkevného zboru“

9. mája
4. júna
júl – december
13. septembra
20. septembra
12.-14. októbra
31. októbra
8. novembra
20. novembra

Legáti:
Alexandra Maková,
študentka 3. ročníka teológie v Komárne

Veľká noc

Ján Šoltes,
študent 4. roč. teológie na Karlovej Univ. v Prahe

Vianoce
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Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Humenné
záverečné vyúčtovanie za rok 2009
Úko n
Zostatok z roku 2008:
Bežný účet SLSP
Vkladná knižka SLSP
SPOLU:
Príjmy za rok 2009:
Cirkevná daň
Ofera
Pokladnička (89 – priemer 1 bohoslužbu – 15,52 €)
Nájom ECAV fília Humenné
Zbierka na okná a kúrenie
Dar cirkevný zbor Tušice
Dar cirkevný zbor Sečovce
Dotácia mesto Vranov n/T – dcérocirkev Vranov
Dotácia Synoda Refor. kr.cirkvi na Slovensku
Dotácia mesta Humenné
Dotácia VÚC Prešov
Zbierka ECAV okná a kúrenie
SPOLU:
Súčet zostatku z roku 2008 a príjmy 2009:

Príjem
€

Výdaj
Sk

1 558,52 €
1 548,53 €
3 107,05 €

46 951,97 Sk
46 651,01 Sk
93 633,11 Sk

1 543,64 €
895,00 €
1 381,46 €
240,66 €
1 995,00 €
200,00 €
30,00 €
265,55 €
2 500,00 €
664,00 €
1 000,00 €
1 300,00 €
12 015,31 €
15 122,36 €

46 503,70 Sk
26 962,77 Sk
41 617,86 Sk
7 250,12 Sk
60 101,37 Sk
6 025,20 Sk
903,78 Sk
7 999,96 Sk
75 315,00 Sk
20 003,66 Sk
30 126,00 Sk
39 163,80 Sk
361 973,23 Sk
455 606,34 Sk

Výdaje za rok 2009:
Úhrada za elektrickú energiu
Vyplatenie dotácie dcérocirkvi Vranov n/T
Úhrada poistenia kostola – Generali poisťovňa
Poplatok za vedenie účtu SLSP banka
Úhrada faktúry SAD za dopravu – Trhovište
Platba do dôchodkového fondu
Platba do ostatných fondov (mládežnícky a iné...)
Úhrada za spevníky, časopisy, kalendáre a iné...
Cestovné – farárovi (administrátorovi)
Cestovné a stravné seniorátnej vizitácii
Zbierka legátovi (Alexandra Maková, Ján Štoltes)
Cestovné na seniorátnu radu a valné zhromaždenia
Zbierka postihnutému Martinkovi
Výroba, osadenie a vysprávky okien – WOOD-PEK
Montáž kúrenia – 1. časť faktúry Energobyt He
Ostatné (kolky, poštovné, pečiatky, papier a iné)
SPOLU:
Prijem spolu:
Výdaj spolu:
Zostatok:
Záverečný zostatok podľa jednotlivých položiek
Pokladňa
Bežný účet SLSP
Vkladná knižka SLSP
Prevod na rok 2010:

€

748,00 €
265,00 €
148,00 €
42,87 €
138,28 €
198,50 €
25,50 €
122,00 €
539,00 €
73,19 €
90,00 €
54,00 €
80,00 €
9 314,73 €
1 378,57 €
224,45 €
13 442,09 €
15 122,36 €
13 442,09 €
1 680,27 €

455 606,34 Sk
404 956,40 Sk
50 649,94 Sk

322,85 €
1 291,43 €
65,99 €
1 680,27 €

9 726,18 Sk
38 905,62 Sk
1 988,01 Sk
50 619,81 Sk

-4-

Sk

22 534,25 Sk
7 983,39 Sk
4 458,65 Sk
1 291,50 Sk
4 165,82 Sk
5 980,01 Sk
768,21 Sk
3 675,37 Sk
16 237,91 Sk
2 204,92 Sk
2 711,34 Sk
1 626,80 Sk
2 410,08 Sk
280 615,56 Sk
41 530,80 Sk
6 761,78 Sk
404 956,40 Sk
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Udalosti
1. marec:

- Inštalácia seniorky a seniorátnych funkcionárov Michalovského
seniorátu v Lastomíri. Novozvolený biskup László Fazekas

za prítomnosti novozvolených zástupcov Synodnych zástupcov a to zástupcu
biskupa Mariána Hamariho

generálneho kurátora Vince Feketeho a Ing. Ján Marcinčáka, zástupcu generálneho
kurátora
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inštaloval novozvolenú seniorku Máriu Meňkyovú a Ing. Mareka Janovčíka za
seniorátneho kurátora.

Ďalšími členmi seniorátu boli zvolení:
Erika Šrojtová, konseniorka
Anna Hamariová, zástupkyňa seniorátneho kurátora
Marek Kačkoš, seniorátny sudca
Vlasta Vetrecínova, členka seniorátnej rady
Miloš Vinc, seniorátny sudca
Arpád Csontos, seniorátny sudca
Danka Džačková, seniorátny právny zástupca
8. - 10. mája – Konferencia reformovaných rodín v Juskovej Voli s názvom:
„Našli sme čo sme hľadali? Hľadali sme čo sme našli?“. Ako riešiť
konflikty v manželstve a ako reštartovať manželstvo.
Biblický prehľad na túto tému predniesol presbyter humenského
zboru Arpád Csontos.
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Presbyterka ECAV Kladzany - fílie Humenné, Mgr. Valéria Csontosová,
psychologička, sa vo svojom referáte zaoberala sociológiou súčasnej rodiny
(Materiály z týchto prednášok sú uverejnené v Reformovanom kalendári na rok
2010).

30. mája – Tématický zájazd „Po stopách Ladislava Réza a Dionýza
Andrássyho“ spoluorganizovaný s ECAV – fília Humenné,
CSEMADOKOM a Českým spolkom v Humennom do betliarskeho
kaštieľa, ako aj do rožňavského kostola, kde účastníkov privítal
duchovný Árpád Molnár a členovia presbytéria.

Po dvojjazyčnej modlitbe nás pán farár oboznámil s činnosťou Ladislava Réza v
Rožňave z daroval zboru publikáciu o priebehu výstavby rožňavského kostola.
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Na cintoríne sme sa poklonili pamiatke Ladislava Réza a jeho manželky, Pauly
Glószovej.

Potom sme navštívili banícke múzeum, ktoré pomáhal zorganizovať a vystavať aj
Ladislav Réz.

V Betliarskom kaštieli účastníci sa oboznámili so životom rodiny Andrássyovej,
najmä však s Dionýzom, ktorý bol veľkým mecenášom cirkví.
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Poslednou zástavkou nášho
Krásnohorskom Podhradí.

tematického

zájazdu

bolo

Mauzóleum

v

19. jún – Mgr. Pavol Kačkoš, seniorátny kaplán, slúžiaci aj v našom cirkevnom
zbore vykonal II. duchovenskú skúšku, čím sa stal plnoprávnym
duchovným a stal sa zvoliteľným. Zbor mu pri tejto príležitosti
blahoželal a poprial hojnosť Božieho požehnania v ťažkej farárskej
službe.
1. august – Mgr. Pavol Kačkoš na základe uznesenia seniorky Márie Meňkyovej
dostal poverovací list na administrovanie nášho cirkevného zboru na
dobu neurčitú, čo veriaci nášho zboru s radosťou a láskou aj prijali.
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13. september – Oficiálne oslavy 500. výročia narodenia reformátora Jána Kalvína
sa uskutočnili v kostole v Michalovciach. S názvom „Kalvín včera, dnes a zajtra“.

Za spolužitie medzi národmi a cirkvami v modlitbách ľudu v maďarskom jazyku
prosil aj seniorátny svetský sudca a presbyter humenského zboru Arpád Csontos.

Osláv sa zúčastnili aj vedúci činitelia cirkvi Vince Fekete, generálny kurátor,
László Fazekas, biskup a zástupca generálneho kurátora Ing. Ján Marcinčák.
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Na oslavách vystúpili Meňkyovej

spevokol z Lastomíra pod vedením seniorky M.

hudobná skupina JOEL

michalovská hudobná skupina
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20. september – Vysviacky chrámu v Horovciach, Ondavsko-Hornádskom
senioráte, sa zúčastnili aj zástupcovia Michalovského seniorátu

a to nielen duchovní ale aj svetskí.

Vnútro kostolíka znamená pre tento zbor, že sa znova stali nielen majiteľmi svojho,
majetku ale aj jeho užívateľmi.
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30. september – Začiatok rekonštrukcie nášho kostola výmenou okien.
Po uskutočnených výberových konaniach padla voľba na dodávateľa z Humenného
a to firmu WOOD – PEK, Pavla Pekárika ml. Práce sa začali 30. septembra a trvali
do 10. októbra.
Celý postup výroby ako aj montáže okien a vysprávok je zdokumentovaný na
internetovej webovej stránke http://refzborhe.webnode.sk.
Vďaku vyslovujeme všetkým, ktorí sa o ich výrobu a montáž zaslúžili a to pánom
Petrovi Majeríkovi, Andrejovi Burikovi, Ivanovi Roškovi a Patrikovi Burikovi, ktorý
vykonal murárske práce.

Vďaka patrí bratom, ktorí brigádnicky vypomáhali: Ing. Jurajovi Vysokému,
Jozefovi Knežovi, Ondrejovi Pliešovskému, Michalovi Babinčákovi, Michalovi
Kirschnerovi a Arpádovi Csontosovi.
O občerstvenie sa starala sestra Valéria Csontosová,
Za upratovanie vonkajších priestorov patrí vďaka Strednej odbornej škole stavebnej
a Technickým službám mesta Humenné.
Upratovanie vnútorných priestorov zabezpečili sestry obidvoch cirkevných zborov.
Za zapožičanie lešenia ďakujeme aj pánovi Mariánovi Valkovi.
Vnútrajšok nášho kostola po montáži, vysprávkach a uprataní.
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12. - 15. októbra – Konferencia reformovaných seniorov na Zemplínskej Šírave.
Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia nášho cirkevného zboru a
to rodina Kostrejová a K. Gavulová. Na konferencii sa
duchovne obohatili a utvrdili vo svojej viere.
31. október – Veriaci nášho zboru si pripomenuli 70. výročie úmrtia Sándora
Böszörményiho v kostole a na humenskom cintoríne.

8. novembra – Spoločné ekumenické služby Božie z príležitosti sviatku
Reformácie sa uskutočnili v kostole v Trhovišti.

Po prvýkrát sa k nášmu spoločenstvu pripojili aj veriaci evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania z Pozdišoviec. Slávnostnú kázeň Slova Božieho mal zborový
farár Ľuboš Kordoš. Sme veľmi radi, že naše spoločenstvo rastie. V roku 2010 sa
spoločné ekumenické služby Božie budú konať už v ďalšom evanjelickom cirkevnom
zbore v Pozdišovciach, na ktorých sa zúčastnia zbory z Humenného, Kladzian a
Trhovišťa. Ešte fotografie zo spoločných služieb Božích.
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V kostole v Trhovišti a pohostenie v školskej jedálni.
16.
december – V auguste sa začalo po dohode s pánom riaditeľom Energobytu
s.r.o. Humenné, Ing Mariánom Lopatom, pripravovať zavedenie ústredného kúrenia.
Po konzultáciach a spracovaní projektu bolo dohodnuté, že najlepšie by bolo
namontovať podlavicové radiátory. Montážne práce vykonala skupina montérov pod
vedením Ing. P. Hudáka, a elektrickú montáž nastavovania pán Džugan a Dzuriš. Za
upratanie kostola ďakujeme bratom a sestrám oboch cirkevných zborov. Za zakúpenie
nového koberca rodine Geročovej a Dančíkovej.

Nácvik spevokolu sa uskutočnil už v úplnej tepelnej pohode. Na vianočné služby
Božie vystúpil spevokol, v ktorom sú bratia a sestry aj iných vierovyznaní. Aj Anička
Geročová a sestra Kostrejová obohatili svojim vystúpením štedrovečerné služby.

- 16 -

V mesiacoch október, november a december boli vypracované podklady na
projekty pre rok 2010 a to na Ministerstvo kultúry – ku 130. výročiu založenia
spoločného cirkevného zboru pod názvom „Spojená protestantská dcérocirkev v
Humennom“, a dokončením rukopisu „Kroniky reformovaného cirkevného zboru v
Humennom“ od roku 1880. Druhý projekt, ktorý sa má predložiť do konca marca na
Ministerstvo financií v roku 2010, bude zameraný na pokračovanie rekonštrukčných
prác a to odvodnenie múrov, oprava strechy s montážou odkvapových rúr, ako aj
vymaľovanie vnútrajška kostola.

Poďakovanie.
Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu a synovi Božiemu Ježišovi
Kristovi, že nám dal silu k vykonaniu prác na vinici Pánovej.
Všetkým bratom a sestrám za nezištnú pomoc, za ochotu prispieť
finančnými darmi na rekonštrukčné práce. Ďakujeme za nemalý
príspevok bratom a sestrám z humenskej fílie Evanjelickej cirkvi v
Humennom. Osobitne vďaka patrí pánovi Petrovi Hrabovčákovi, ktorý
aj keď nie je veriaci protestantskej cirkvi finančne prispel darom na
rekonštrukčné práce.
Ďakujeme poslancom a vedeniu Prešovského samosprávneho kraja za
poskytnutú dotáciu ako i mestu Humenné za finančný príspevok na
rekonštrukčné práce kostola.
Ďalej ďakujeme rodinám Geročovej, Dančíkovej a Kostrejovej za
vecné dary, ktoré skrášlili náš malý Boží chrám.
Ďakujeme našim kazateľom Božieho slova – duchovným Pavlovi
Kačkošovi a Márii Juhásovej za ich starostlivosť o naše zbory.
Vyprosujeme si v roku 2010 pomoc Božiu aj slovami ľudovej
múdrosti:
„Keď je núdza najvyššia, pomoc Božia najbližšia“
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Média – články:
Kalvínske hlasy
Funkcionári Michalovského seniorátu č. 4
Vlastivedný poznávací zájazd č. 6
Konferencia reformovaných rodín č. 7 – 8
Kalvín – včera, dnes a zajtra č. 10
Vysviacka chrámu Horovce č.11
Spomienka na biskupa č.12

apríl
jún
júl – august
október
november
december

(V. Csontosová)
(A. Csontos)
(Z. Kačkošová)
(V. Csontosová)
(V. Csontosová)
(V. Csontosová)

RE-MI-DIA
Reformovaní v diaspórach okresu Humenné č. 3 a 4

(V. Csontosová)

Podvihorlatské noviny (regionálne – humenské)
Inštalovali seniorátnych funkcionárov č. 11 9. marca
Služby Božie na Veľký Piatok č.15
6. apríla
Rozhodnúť spravodlivo č. 15
6. apríla
Po stopách Ladislava Réza č. 24
8. júna

(V. Csontosová)
(presbytérium)
(V. Csontosová)
(V. Csontosová)

Evanjelický posol:
Spolupráca cirkví pokračuje už tretí rok č.47

18. november (A. Csontos)

Návrh na aktivity v roku 2010
Veľká Noc

– Veľký Piatok - odporúčanie presbytériám spoločne sa zúčastniť s
ECAV – fíliou Humenné pašiového sprievodu v rámci ekumény

Spevokol

- Pravidelné nácviky a účasť na vystúpeniach spevokolov v rámci
seniorátnych cirkevných zborov ako aj s možnosťou vystúpenia v
kostoloch v Humennom

Mátészalka

- Nadviazať lepšie družobné kontakty medzi zbormi s možnosťou
častejších stretnutí

Deň mesta

- V septembri na Deň mesta Humenného sústrediť pozornosť a
úsilie na oslavy 130. výročia znovuobnovenia protestantských
cirkevných zborov v Humennom a na konferenciu „Minulosť nás
spája – budúcnosť zaväzuje“ a predstavenie publikácie – „KRONI
KA reformovanáho kresťanského zboru v Humennom“ s prípadnou možnosťou (podľa získaných financií) spojenou s vysviackou
kostola
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Presbytérium - sa bude schádzať pravidelne a to prvý štvrtok nepárneho mesiaca;
a v prípade mimoriadneho zasadnutia toto bude oznámené na
najbližších bohoslužbách
- uskutočňovať spoločné presbytéria s ECAV Kladzany – fíliou
Humenné na uskutočnenie spoločných akcií a to nielen pri
rekonštrukcii kostola
Rekonštrukcia - Presbytérium odporúča pokračovať v zbierke podľa určených
kritérií a to 10,00 € na rodinu mesačne, prípadne podľa vlastných
možností a uváženia. Finančné prostriedky získane zo zbierky sa
použijú výhradne na rekonštrukciu kostola a to podľa predom
stanovených priorít (Doporučuje sa začať odvodnením základov
pomocou drenáže a namontovať odkvapy na strechu s odtokom do
stratena. Potom ak sa získajú finančné prostriedky z projektov,
vymaľovať vnútorný priestor kostola).
Cirkevná dňa - Presbytérium schválilo aby zostala aj naďalej v určenej výške a to
3,34 € na mesiac – t. .j. 10,00 € štvrťročne, čiže 40,00 € ročne.
Veriaci

- Zapájať veriacich nášho zboru do aktivít konaných presbytériom
ako aj seniorátom, a to na stretnutia mládeže, reformovaných rodín
a seniorov.

Nápis na veži nášho kostola

Bolo postavené na slávu Božiu v rokoch 1890 -1898
Zapísala:
Mgr. Valéria Csontosová, presbyterka ECAV
Graficky upravil: Arpád Csontos, presbyter a seniorátny svetsky sudca
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