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Pútnická pieseň. Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ
mi príde pomoc?
Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.
Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme.
Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela.
Hospodin je tvojím ochrancom, Hospodin ti je clonou
po pravici;
slnko ťa vo dne neraní úpalom ani mesiac v noci.
Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude
chrániť tvoju dušu.
Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje
vchádzanie odteraz až naveky.

Drahí bratia a sestry,
v minulom roku sme sa mnohokrát presvedčili o tom, že
kto pozdvihuje svoje oči i srdce k Bohu nájde pomoc a
záchranu v Božom náručí. Mnohokrát sme sa určite všetci
pýtali odkiaľ mi príde pomoc. Vo svojich osobných životoch,
ale aj v živote zboru sme sa viackrát ocitli v situácii, kedy
sme pomoc očakávali a potrebovali. V materiálnej i
duchovnej rovine. Boh bol nablízku a dokazoval nám svoju
lásku a milosť. Za to Mu neprestajne ďakujme. V našom
chráme sa uskutočnila azda najväčšia premena v jeho
histórii. Prestavba pomohla k tomu, aby chrám mohol lepšie
poslúžiť na Božiu slávu i ľuďom. O takúto premenu a
prestavbu sa snažme aj vo svojich životoch. Aby tie mohli
slúžiť na Božiu slávu aj ku pomoci ľuďom. Nezabúdajme i v
tomto roku pozdvihovať svoje oči k vrchom, očakávajme na
Boha, nespoliehajme sa iba na seba, ale dôverujme Božej
moci. Prosme o ochranu Toho, ktorý nespí a nedrieme kvôli
nám a našej záchrane.
Váš Mgr. Pavol Kačkoš
farár - administrátor
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Bratia a sestry !

Na prahu Nového roka 2013 poďakujme Pánovi,

že nás v uplynulom roku sprevádzal a s jeho

pomocou sa nám podarilo prežiť na duchovné

zážitky pekný rok a vykonať kus práce na
zveľaďovaní nášho kostola.

Modlíme sa slovami:

„Pane vekov, Ty, ktorého roky nikdy nepominú, otváraš
pred nami nový úsek času. Nevieme čo nám prinesie.
Kráčaj pred nami, aby sme mohli s istotou, že ideme
správnym smerom, vkladať svoje nohy do Tvojich šľapají.
Žehnaj v novorm roku svoju cirkev, naše rodiny, chráň
svet pred vojnami, nepokojmi, nešťastím. Vlož do
ľudských sŕdc túžbu po skutočnom zmysle života a potom
bude medzi nami menej nepokoja, hašterivosti,
ohovárania. Daruj nám túžbu po pravde a sprevádzaj nás
po všetky dni. Amen
Presbytérium reformovaného cirkevného zboru v Humennom
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P R E S B Y T É R I U M
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
- cirkevný zbor Humenné
zvolené od 1. januára 2008 na šesť rokov
Administrátor:

Mgr. Pavol Kačkoš,
farár, Reformovaný farský úrad,
072 04 Trhovište
tel: 056/ 649 52 87
mobil: 0907 100 368

Kurátor:

Michal Babinčák,
Ševčenkova 2, 066 01 Humenné,
mobil: 0910 224 889

Presbyteri:

Arpád Csontos,
Tyršova 12, 066 01 Humenné,
mobil: 0494 452 534
Ing. Miluška Dančíková,
Orechová 26, 066 01 Humenné,
tel.: 057/775 42 07
Vladimír Geroč,
Orechová 24, 066 01 Humenné,
tel.: 057/ 775 69 24
Anna Goroľová,
Staničná 21, 066 01 Humenné,
mobil: 0902 799 106
Maroš Janík,
Budovateľská 14, 066 01 Humenné
tel: 057 / 775 59 34 (presbyter od roku 2011)
Anna Kostrejová,
Orechová 6, 066 01 Humenné,
mobil: 0915 220 012
MUDr. Anna Ocilková,
Gaštanová 1913, 066 01 Humenné,

tel.: 057/755 57 28
4

Štatistické údaje činnosti cirkevného zboru za rok 2012
Činnosti

Počet

Veriaci
Poznámka
priemer

Služby Božie spolu

69

28

Z toho: - kajúce služby Božie

7

18

- spoločné služby Božie s ECAV

7

21

- čítané služby Božie

4

21

Biblické hodiny (štvrtok o 17.00 hod.)

20

14

Večera Pánova

6

28

Zasadnutie presbytéria spolu:

2

8

Z toho spoločné s ECAV

2

14

Vizitácia

1

18

Nácvik spevokolu a vystúpenia

18

15

Sobáš

0

0

Narodenie

0

0

Krst

0

0

Úmrtie

2

-

Vizitácia 6. marca – Marek Kačkoš, farár z Bežoviec
- Juraj Gajdošóci, farár z Michaloviec
- Marek Janovčík, seniorátny kurátor
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Návrh aktivít na rok 2 0 1 3
1. Pripraviť a spracovať podklady na žiadosť o dotáciu z
mesta Humenné – úprava vnútorných priestorov
modlitebne a vymaľovanie.
2. Pripraviť a vypracovať projekt o dotáciu z mesta
Humenné na návštevu družobného cirkevného zboru v
Mátészalke – Maďarsko.
3. Účast spevokolu na stretnutí spevokolov v rámci
Michalovského seniorátu.
4. Zúčastniť sa na spoločnom ekumenickom Pašiovom
sprievode na Veľký piatok.
5. Spoločne s filiálkou ECAV pripraviť stretnutie rodín v
Lackovciach - „Rodinné Služby Božie“.
6. Znovuoživiť spoločné služby Božie z príležitosti
Reformácie s cirkevnými zbormi v Trhovišti,
Kladzanoch a Pozdišovciach.
7. Misijnú činnosť zamerať na mesto Snina a
Mezdilaborce, kde podľa sčítania obyvateľstva je
väčší počet protestantov a týchto sa snažiť začleniť do
cirkevného života.
8. Pripraviť akciu „NOC KOSTOLOV“ spoločne s
ECAV, gréckokatolíckym, pravoslávnym a
rímskokatolíckym cirkevným zborom v Humennom.
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Re formovaná kre sťanská cirk e v n a Slove n sku - re form ovaný cirk e vný z bor v Hume n nom
z áve re čné vyúčtovanie z a rok 2012

Spolu:

Príje m
€
12 191,40 €
1 046,59 €
183,08 €
10 961,73 €
12 191,40 €

Spolu príjmy:
Súčet spolu:

1 890,00 €
1 957,00 €
1 913,09 €
2 200,00 €
100,00 €
1 050,00 €
1 000,00 €
400,00 €
319,70 €
500,00 €
170,00 €
2,75 €
11 502,54 €
23 693,94 €

Úkon
Zostatok z a rok 2011:
Pokladňa
Bežný účet SLSP
OT P Banka
Príjm y z a rok 2011:
Cirkevná daň
Ofera + účelová ofera
Pokladnička
Zbierka na rekonštrukciu kostola
Príspevok na poistenie auta – Vranov n/T
Dotácia z mest a MsÚ Humenné
Dotácia ECAV fília Humenné
Zbierka ECAV fília Humenné na opravu kostola
Faktúra na energie – záloha ECAV
Podporný fond zo Synody RKC
Nájom – Advent isti siedmeho dňa
Úrok – SLSP+OT P

Výdaje z a rok 2011:
Úhrada za el. Energiu
Úhrada za poistenie služobného auta a cest ovné náklady farárovi
Úhrada poistenia kostola
Poplatok za vedenie účtov (SLSP a OT P )
Odvod do všeobecného fondu RKC
Administratívny poplatok na seniorský úrad
Investičné náklady na prístavbu
Vianočné balíčky pre det i
Úhrada za časopisy (RE-MI-DIA;Kalendáre a pod)
Cest. a stravné seniorát na vizitácia, legát om príspevok, dar k živ.jub., veniec
Cestovné na zasadnutie sen.rady – Csontos
Cestovné (spevokol)
Kancelárske potreby
Poštovné
Zbierka do T rhovišťa
Náklady s prípravou a realizáciou kostola
Úhrada za vykurovanie
Vodné a stočné
Spolu výdaje:
Zostatok:
1
Účet v OT P Banka Slovakia a.s.
1
Účet SLSP
Pokladňa
Spolu :
1
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Výdaj
€

183,55 €
851,09 €
148,00 €
103,24 €
0,00 €
0,00 €
17 676,09 €
33,78 €
72,00 €
257,10 €
26,00 €
20,00 €
34,54 €
5,40 €
200,00 €
187,80 €
1 885,86 €
21,80 €
21 706,25 €
987,69
185,54
78,35
93,80
357,69

€
€
€
€
€

JAN U ÁR

2012

1. januára – sa stretli veriaci obidvoch protestantských cirkevných zborov na
spoločných službách Božích. V modlitbách prosili Pána Boha o požehnanie a
pomoc v každodennom živote i pri práci na zveľaďovaní kostola.
19. januára - Zasadnutie spoločného presbytéria, kde sa prijalo dôležité
uznesenie o prístavbe kancelárie a sociálneho zariadenia k veži kostola.
Koordináciou administratívnych a stavebných prác, presbytéria poverili bratov
Arpáda Csontosa za RKC a Ing. Juraja Vysokého za ECAV.
22. januára – V rímsko-katolíckom kostole Všetkých svätých sa uskutočnilo
ekumenické stretnutie veriacich pri príležitosti „Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov“. Prítomných za veriacich reformovaného a evanjelického cirkevného
zboru pozdravil a predniesol príhovor presbyter reformovaného zboru Arpád
Csontos.

Úvodný príhovor dekana Mateja Babčáka, ICLic.,

FEBRUÁR 2012
5. februára - sa konali spoločné služby Božie. Slovom Božím poslužil brat
farár evanjelickej cirkvi, policajný duchovný kpt. Mgr. Matúš Vongrej.

MARE C

2012

6. marca – vykonali vizitačnú návštevu brat Mgr. Marek Kačkoš, farár a
seniorátny duchovný sudca z Bežoviec, brat Mgr. Juraj Gajdošóci, farár z
Michaloviec a brat seniorátny kurátor Ing. Marek Janovčík. Kázňou Božieho slova
poslúžil brat Mgr. Juraj Gajdošóci.
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Príhovor Mgr. Marek Kačkoš

Prebytérium

Kontrolné otázky dával brat Mgr. Juraj Gajdošóci. Brat Mgr. Marek Kačkoš.
21. marca – Na vizitácii v matkocirkevnom zbore v Bánovciach nad Ondavou a
v dcérocirkevnom zbore v Bracovciach, sa zúčastnila sestra seniorka Mgr. Mária
Meňkyová, Mgr. Ing. Danuška Hudáková, farárka z Veľkých Revíšť a zástupca
nášho cirkevného zboru, brat Arpád Csontos, presbyter a seniorátny svetsky sudca.
V Bánovciach nad Ondavou dlhoročne pôsobil aj brat Mgr. Juraj Sabolčík, farár
pôsobiaci aj v Humennom, ktorému cirkevný zbor dal zhotoviť pamätnú tabuľu za
dlhoročnú prácu na poli duchovnom v tomto zbore. Kázňou slova Božieho v
Bracovciach poslúžila sestra farárka Mgr. Ing. Danuška Hudáková.
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Kázeň sestry Mgr. D. Hudákovej

Sestra seniorka Mgr. M. Meňkyová

Pamätná tabuľa Mgr. Jurajovi Sabolčíkovi

A P R Í L 2012
6. apríla – sa Veľkonočného ekumenického pašiového sprievodu zúčastnili aj
veriaci reformovaného a evanjelického cirkevného zboru v Humennom. Príhovor v
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kostole mala sestra Anna Kostrejová, ktorá všetkých privítala za oba cirkevné
zbory.
8. apríla – 2. Veľkonočná slávnosť na ktorej sme privítali legáta, študenta
teológie Tomáša Valášeka, poslucháča 5. ročníka. Na službách Božích zaspieval aj
náš spevokol „EKUMENA“.

Spevokol „EKUMENA“ - diriguje Mgr. Pavol Kačkoš, farár - administrátor
15. apríla – Stretnutie spevokolov michalovského seniorátu v kostole v
Michalovciach. Osem spevokolov a jeden spevokol pozvaný z Veľkých Kapušian
skutočne dokázali, že úroveň spevusa z roka na rok zlepšuje.
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Všetky spevokoly obdržali „Pamätný list“ za svoje umenie z rúk asistentky
OCH RKC Noémi Bodnárovej. Za náš zbor ocenenie prevzal brat Mgr. Pavol
Kačkoš.

Mgr. Pavol Kačkoš, dirigent spevokolu „EKUMENA“ a Noémi Bodnárová
22. apríla – V Palíne sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Michalovského
seniorátu s nasledujúcim programom.
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Na Valnom zhromaždení sa zúčastnili aj zástupcovia Generálnej cirkvi RKC
Mgr. László Fazekas, biskup a Vince Fekete, generálny kurátor.

Seniorka sestra Mgr. M.Meňkyová, zástupca gen. kurátora Ing. J.Marcinčák,
Mgr. László Fazekas, biskup, Vince Fekete, generálny kurátor, a Ing. Ján Janovčík,
seniorátny kurátor Ondavsko-hornádskeho seniorátu

M ÁJ 2012
13. mája – Bol predložený projekt Ing.Arch. Jozefa Peleya, na prístavbu k veži
kostola z ktorého prikladáme dva pohľady – predný a prierez.
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14. - 15. mája – Začaté rokovanie na Mestskom úrade v Humennom o postupe
pri vybavovaní podkladov a dokladov k stavebnému povoleniu. Zároveň bola
podaná žiadosť o vydanie „Záväzného stanoviska k investičnej výstavbe“ na
parcele č. 1724 na katastry územia Humenné.
17. mája – Bola projektantom Ing. Jánom Kavom, vypracovaná dokumentácia
elektrických rozvodov a bleskozvodu na celý kostol a podaná žiadosť na
Východoslovenskú distribučnú a.s. - povolenie prekládky elektrickej rozvodnej
skriňky mimo areál cirkevného zboru s možnosťou prístupu ich pracovníkov na
odpočet merača.
24. mája – bol Mestským úradom Humenné vydaný s ú h l a s k „Záväznému
stanovisku“ umiestnenia stavby t,j. Prístavby sociálneho zariadenia a kancelárie k
veži kostola.
30. mája – bola predložená žiadosť Mestskému úradu na povolenie o prístup k
vodovodnej a kanalizačnej prípojke, ako samostatná časť projektu prístavby.

JÚN 2012
1. júna - „NOC KOSTOLOV“ - v Humennom a na Slovensku sa niesla v
duchu 1. listu Tesaloničanom (5; 5) „Všetci sme deti svetla. Nám nevládne noc ani
temnota“.
Tohoto podujatia živej spolupráce kresťanských cirkví sa zúčastnil aj náš
reformovaný kresťanský cirkevný zbor a filiálka kladzianskeho zboru evanjelickej
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cirkvi augsburského vyznania v Humennom.
Bohatý duchovný program umocnila aj bratská spolupráca na príprave podujatia
s miestnym zborom grécko-katolíckej farnosti z chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, ktorá zdôraznila potrebu šírenia myšlienky ekumenizmu.
Program v reformovanom kostole otvorili a privítali účastníkov presbyter a
seniorátny svetský sudca Michalovského seniorátu Arpád Csontos a kurátor
evanjelickej filiálky Ján Šuščák.
O histórii oboch cirkevných zborov informovala presbyterka evanjelickej filiálky
Valéria Csontosová, ktorá zdôraznila skutočnosť, že kostol spoločne užívajú obidve
vierovyznania už od jeho postavenia v roku 1890. Svojpomocne vydaná
„KRONIKA“ zboru od roku 1880 do roku 1953 bola prítomným vystavená v
tlačenej forme a v súčasnosti je v príprave vydanie až do roku 2012.
Duchovné slovo zaznelo aj v básniach v podaní sestier Anny Kostrejovej z
reformovaného zboru a Boženy Bašistovej z evanjelickej filiálky. Medzi
jednotlivými časťami programu bola prezentovaná hudba z CD nosiča reformovanej
hudobnej gospelovej skupiny „JOEL“ z Palína, ktorú predstavil jej člen Pavol
Kačkoš, farár - administrátor a dirigent reformovaného spevokolu „EKUMENA“ v
Humennom.
Veriaci sa potom v sprievode odobrali do grécko-katolíckeho chrámu, ktorý je v
blízkosti nášho kostola. V plnom chráme sa k zúčastneným prihovoril dekan
farnosti Martin Zlacký. Vo videoprojekcii sme zhliadli informácie o histórii i
súčasnosti farnosti. S pohnutím sme sledovali zábery z minulosti, keď od roku 1954
až do roku 1968 bol grécko-katolícky chrám veriacim odňatý a odovzdaný
pravoslávnej cirkvi. Hudobno-spevácke vystúpenie mládežníckeho zboru sv.
Terezky Ježiškovej obohatilo program.
Potom všetci prítomní prešli do nášho kostola, kde po zaspievaní Žalmu 42,
program pokračoval vystúpením spevokolu „EKUMENA“, v ktorom okrem
veriacich protestantských zborov účinkujú aj katolíckí veriaci, zaspievaním piesni
„Žije môj Pán...“ a „Zmiluj sa Bože nad mnou...“.
Prítomní pozorne vypočuli príhovor farára – administrátora reformovaného
cirkevného zboru Pavla Kačkoša. Za jeho základ si zvolil príbeh Nikodéma, ktorý
pod rúškom noci prichádza k Ježišovi (Ján 3; 1-21), aby dostal vysvetlenie na svoje
otázky. A tak sa dozvedá podstatu, že Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Aj my
sa máme narodiť z Ducha, aby sme mohli vôjsť do Božieho kráľovstva.
Po oboznámení sa s históriou vzniku zboru a pôsobením jednotlivých
duchovných v oboch humenských protestantských zboroch si účastníci pozreli
inštalovanú výstavu náboženskej literatúry a Biblií. Medzi nimi zaujali najmä
vydanie Kralickej Biblie a maďarská Biblia v preklade Gášpára Károlyiho s
ilustráciami francúzskeho umelca Gustáva Doré.
Vystavené boli aj „Ročenky“ reformovaného zboru od roku 1893 do roku 1910,
ktoré vydávalo presbytérium. Bola to iniciatíva významného duchovného Ladislava
Réza, publicistu a spisovateľa, zakladateľa a šéfredaktora prvých novín v
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Humennom „Homonna és vidéke“ - „Humenné a okolie“. V roku 2008 na túto
tradíciu nadviazalo aj súčasné presbytérium a „ROČENKA“, v ktorej
dokumentujeme život zboru sa znova dostáva veriacim zboru do rúk.
Družné rozhovory medzi známymi i doposiaľ neznámymi bratmi a sestrami
svedčili o tom, že sme jedni v Ježišovi Kristovi, že si napriek rozličnosti
vierovyznaní môžeme rozumieť a spoločne sa modliť na slávu jediného Boha a
nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Myšlienku „NOC KOSTOLOV“ budeme v našich zboroch podporovať aj v
budúcnosti. Dnes, viac ako inokedy je potrebné duchovnou starostlivosťou
zaopatriť každého jednotlivca.
Veríme, že vďaka tohoročnej „NOCI KOSTOLOV“ niektorí z tých, ktorí
doposiaľ nenašli cestu k Ježišovi ju nájdu, aby sa zverili do Jeho rúk, našli v Ňom
pomoc a záchranu.

Naše cirkevné zbory privítal dekan
grécko-katolíckej farnosti M. Zlacký

Brat Mgr. P. Kačkoš, farár a dekan M.
Zlacký a členovia spevokolu
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Sestra presbyterka A. Kostrejová číta báseň
7. júna – Vydáva mesto súhlas s umiestnením „Drobnej staby – vodovodnej a
kanalizačnej prípojky“.
28. júna – Podaná žiadosť na Mestský úrad o vydanie „Územného rozhodnutia“
a zároveň 12 dotknutým organizáciam o vyjadrenie sa k predmetnej veci.
29. júna – Podpísaná dohoda o stavebnom dozore s p. Jozefom Seňkom.

JÚL 2012
2. júla – Podaná objednávka fy Lukáš Vacula, na vykonanie demontáže a
montáže, ako aj revízie elektrickej prípojky ku kostolu podľa pojektovej
dokumnetácie vypracovanej Ing. Jánom Kavom.

4. júla – Náš pán farár a administrátor Mgr. Pavol Kačkoš sa dožíva 30. rokov.
Na pozvaní sa zúčastnili zástupcovia cirkevného zboru.

Dar cirkevného zboru odovzdal brat kurátor Michal Babinčák
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12. júla – Sme na poslednej ceste odprevadili brata Jána Kráľa * 1954 - † 2012,
rodáka z Rebrína, ktorého pochovával brat farár Mgr. Pavol Kačkoš.

22. júla – V Michalovciach sa schádzajú zástupcovia cirkevných zborov na
ustanovujúcej schôdzke „Konventu pre obnovu reformovaného kresťanstva na
Slovensku“. Zástupca biskupa Mgr. Marián Hamari a Ing. Ján Marcinčák,
zástupca generálneho kurátora oboznámili prítomných o zmysle „Konventu“.

Prítomní obdržali materiály týkajúce sa „Status confessionis“,ktoré predkladáme
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Na záver bol vytvorený organizačný výbor, ktorý má za úlohu zvolať valné
zhromaždenie KONVENTU a pripraviť podklady k riešeniu vzťahov v
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
27. júla – Vydáva mesto Humenné rozhodnutie o povolení na zvláštne užívanie
pozemnej komunikácie, na drobnú stabu – vykonanie prác na prípojke vodovodu a
kanalizácie. Na základe tohto rozhodnutia bola na odporúčenia
Východoslovenských vodární a kanalizácií, ako aj mesta poverená firma ŠTICH –
stavebné práce s ktorou na základe ponukového listu sme podpísali zmluvu 20.
augusta. Povolenie sa vydáva od 6.8. do 20.8.2012.

AUGUST 2012
8. augusta – Začatie výkopových prác pre umietnenie vodovodnej šachty a
štartovacej jamy pre pretláčanie potrubia a zároveň aj pre kanalizačnú šachtu.

Ing. Vysoký, ECAV a J.Seňko, stavebný dozor prejednávajú postup prác
18. augusta - „Spoločné služby Božie“ na ktorých sa veriaci cirkevných zborov
reformovanej a evanjelickej cirkvi v Humennom, spolu s duchovnými P. Kačkošom
(RKC) a M. Juhásovou (ECAV) stretli na netradičných spoločných službách Božích
vo voľnej prírode.
Na uvedenú akciu finančne prispelo aj mesto Humenné.
Slovom Božím poslúžil farár reformovanej cirkvi Mgr. Pavol Kačkoš, ktorý za
základ kázne vybral knihu Rút (4; 1 – 10).
Za krásneho slnečného počasia v peknom prostredí neďalekej obce Lackovce, sa
zišlo vyše päťdesiat členov oboch vierovyznaní. Zvlášť potešujúce bolo, že
prítomných bolo 15 detí rôzneho veku.
Mohutný spev nábožných piesní v doprovode elektronického organu sa niesol
celým priestorom rekreačného areálu i toku rieky Cirochy.
Po službách Božích si účastníci vypočuli prednášky na tému „Rod
Drugethovcov v 16. storočí“. Pevné protestantské presvedčenie Štefana V.
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Drugetha i jeho potomkov Valentína I. a Ladislava V. môžu byť inšpiráciou aj pre
dnešného človeka. Ich životné príbehy priblížila prítomným Mgr. Valéria
Csontosová, presbyterka ECAV – humenskej filiálky.
Zvlášť zaujali informácie o Eufrozíne Drugethovej, manželky Štefana z Bátoru,
ktorá bola veľkou podporovateľkou reformácie vo Vranove nad Topľou a v roku
1580 dala pre nich postaviť kostol. Veľkými finančnými darmi sa pričinila aj o
vydanie prvého kompletného vydania Biblie, tlačou v maďarčine v preklade
Gášpára Károlyiho vo Vizsolyi.
Rod Drugethovcov okrem iných majetkov bol vlastníkom Jasenovského hradu,
ku ktorému sa viažu aj viaceré legendy a povesti.
O snahe občianskeho združenia „Združenie na záchranu Jasenovského
hradu“ zachovať ho, informoval jeho výkonný riaditeľ Ing. Alexander Daňo.
Známe a historicky doložené fakty sú aj o majstrovi Mikulášovi, ktorý na príkaz
Gabriela Drugetha, razil na hrade falošné mince. Za túto svoju činnosť bol
odsúdený a v roku 1531 popravený v Prešove.
Ako spomenul A. Daňo, práve v týchto dňoch pri oprave múrov našli aj rôzne
mince a tégliky, v ktorých sa pravdepodobne tavil kov.
Hrad čaká ešte na dôkladný archeologický prieskum, ako aj presné zamerania
hradných múrov a až potom sa môže začať konzervácia a reštaurovanie stavieb.
Zároveň pozval prítomných na prehliadku tohto významného strážneho hradu.
Po ukončení prednášok sa rozprúdili družné rozhovory dospelých. Po chutnom
guľáši, ktorý pripravil majiteľ tohto zariadenia, sa deti rozbehli na detské ihriska,
pozorovali ryby a korytnačky v prírodnom jazere a rieke Ciroche.
V podvečer sa hlavne deti potešili opekačke a koláčom, ktoré upiekli sestry z
obidvoch zborov.
Všetci sme sa zhodli, že takéto podujatie, kde sa ľudia navzájom zbližujú a
nadväzujú bližšie priateľstvá sú veľmi potrebné. Veď nás spája sila Božieho slova,
ktorého pôsobenie zvlášť v dnešnom svete plnom nástrah je veľmi dôležité, ktoré
nás posilňuje a ukazuje správnu cestu vzájomného spolužitia porozumenia a lásky.

Slovom Božím poslúžil brat farár
Mgr. Pavol Kačkoš

Guľáš pripravil majiteľ zariadenia
v Lackovciach p. Majický
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Opekačka

Detský svet na hranie

29. augusta – Stretnutie reformovaných rodín v Trhovišti bolo otvorené v kostole
službami Božími. Odtiaľ sa potom všetci účastníci presunuli na futbalové ihrisko,
kde boli pripravené akcie – súťaže pre deti, ako aj pohostenie. Akciu pripravila REMI-DIA spoločne s cirkevným zborom Trhovište. Na akcii pre deti predviedol
ukážku motorového lietadla Arpád Csontos, presbyter a člen leteckomodelárskeho
klubu pri CSEMADOK -u Humenné.

Rodičia s deťmi v kostole

Detské hry
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Ukážka s modelom lietadla

Guľáš a sladkosti čo napiekli mamky

S E PTE M B E R 2 0 1 2
10. septembra – Mestský úrad dňa 24. augusta vydal „Stavebné povolenie“ na
prístavbu, ktoré vstúpilo do platnosti až 10. septembra. Predpokladané ukončenie
stavebných prác by malo byť do augusta 2017.Keďže drobné stavby boli
dokončené

a to elektrická prípojka, ako aj vodovodná a kanalizačná prípojka, požiadali sme
firmu ŠTICH – stavebné práce, ktorá sa špecializuje práve na zemné, zakladacie a
búracie práce o vykonanie týchto prác zadaním objednávky.
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Zemné a búracie práce z východnej a západnej strany veže
19. septembra – sa začala betonáž základov ako aj prístrešku na skladovanie
stavebného materiálu a nadbytočného materiálu uloženého v kostole na chóre.

Betonážne práce na prístavbe a prístrešku

22. septembra – Po stvrdnutí základovej dosky sa začala montáž prístrešku na
stavebný materiál a nadbytočného materiálu z kostola, ktorý bol už 25. septembra
pripravený na skladovanie.
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28. septembra - Stavebné práce naberajú na obrátkach. Majster Dušan a jeho
pomocník Jozef,pracujú od rána do večera a práca im ide od ruky. Už sú osadené aj

zárubne. Kladie sa základ múrov. Na noc sa dávajú dvere na oba otvory a ešte sa
zisťujú proti vniknutiu do kostola. Múr na strane budúcej kancelárie je už vo výške

asi 160 cm, čiže je to už určitá zábrana pre násilný vstup do kostola.

OKTÓBER 2012
1. októbra - Múry sú vo výške, kde bude potrebné už zašalovať aj veniec.
Majster Dušan, prišiel s lacnejším a praktickejším riešením. Zakúpili sa hotové
betónové diely tvaru U – do ktorých sa vložila betonárska oceľ na vystuženie a
potom tam nalial betón. Nemuseli sme objednávať domiešavač. Pri búraní
dverového otvoru vo veži, kde múr dosahoval hrúbku jedného metra, bolo potrebné
zabezpečiť vrchnú časť nad dverami prievlakami a železnými uholníkmi. Zároveň
bol dovezený stavebný materiál z Michaloviec – obklad, dlažba, plávajúca podlaha
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a dalšie doplnky, ktoré boli uložené v kostole na južnej strane, tak aby sa mohli
konať služby Božie.

Z predseeni vo veži bol odstránený drevo-trieskový obklad stien, ako aj steny vo
vnútri modlitebne a tak isto uložené v zadných laviciach. Tak isto bolo zakúpené
vybavenie sociálného zariadenia a vodárenský materiál.

5.
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5. október – Spoločne s ECAV filiálkou Humenné bol usporiadaný V. ročník
„Po stopách rodiny Andrássyovej“ finančne podporený čiastkou 50,00 € mestom
Humenné, ktoré sa uskutočnilo vo Vihorlatskom múzeu. Asi 50 tich prítomných
účastníkov privítala zástupkyňa Vihorlatského múzea. Potom o rodine hovorila
Mgr. Valéria Csontosová.

Nešporné služby Božie držala Mgr. Mária Juhásová, farárka z Kladzian, zborová
farárka humenskej evanjelickej filiálky. Na záver si účastníci prezreli prírodovenú
časť múzea ako aj sakrálnu expozíciu vo Vihorlatskom múzeu.

Majiteľ humenského panstva a zemplínsky župan Aladár Andrássy bol podľa
dobových prameňov veľký ľudomil a ozajstný filantrop. Hoci žil prevažne v
Budapešti, jeho činorodosť pocítili aj Humenčania. Keď v roku 1903 zomrel,
vzdať poslednú úctu k jeho rakve sa do Budapešti vybrala sedemčlenná delegácia z
Humenného. Po stopách rodiny Andrássyovcov sa spolu s humenskou filiálkou
Evanjelickej cirkvi vydala aj miestna verejnosť.
Aladár (13. 2. 1827 – 2. 4. 1903) je už piatou významnou osobnosťou tejto
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šľachtickej rodiny, o živote ktorej sa vďaka Ivane Strakošovej a Valérii Csontosovej
dozvedáme mnohé zaujímavosti.Vyštudovaný právnik Aladár Andrássy v
revolučných meruôsmych rokoch aktívne bojoval a bol jedným z najobľúbenejších
pobočníkov veliteľa sedmohradských vojsk generála Jozefa Béma. Po bitke pri
Világoši musel ujsť do zahraničia. Vrátil sa, až keď mu matka vymohla milosť u
cisára Františka Jozefa. Ten istý cisár ho v roku 1896 vymenoval za rytiera Rádu
zlatého rúna.
V Humennom choval kone a poľoval
„Aladár Andrássy bol majiteľom humenského panstva. Istý čas sa venoval
hospodáreniu na rodinných majetkoch a špecializoval sa na chov koní. Z jeho čias
pochádza veľká jazdiareň, ktorá stála na severnej strane kaštieľa. Zachovala sa však
len na dobových fotografiách,“ hovorí Ivana Strakošová, zástupkyňa riaditeľa
Vihorlatského múzea v Humennom. V rokoch 1867 – 72 bol zemplínskym
županom. Položil základy humenskej verejnej nemocnice. Neskôr sa usadil v
Budapešti a na svoje majetky prichádzal zriedkavo, iba na poľovačky. „Z čias
Aladára Andrássyho nepochádza v našom múzeu veľa dokumentov a zbierok.
Väčšina z nich je uložená v Štátnom oblastnom archíve v Prešove v Nižnej
Šebastovej. Mnohé informácie čerpáme z miestnych novín Homonna és vidéke,
ktoré pravidelne každé dva týždne informovali o dianí v meste a živote v kaštieli. O
preklad z maďarčiny sa postarala Valéria Csontosová,“ dodala Strakošová.
Činorodý a úspešný
Aladár bol typickým predstaviteľom podnikateľsko-statkárskych kruhov Uhorska.
Bol členom predsedníctva Maďarskej všeobecnej úverovej banky, členom rady
železničnej spoločnosti Budapešť – Pécs a konzorcia Uhorskej severovýchodnej
železnice. Práve to postavilo železničnú trať do Haliče na úsekoch Michaľany –
Humenné (1871) a Humenné – Medzilaborce – Palota (1873). Bol členom
spoločnosti zaoberajúcej sa reguláciou riek Tisza a horné Bodrožie a podpredsedom
Celoštátnej hospodárskej komory.
Tieto funkcie a aktivity mu jeho supútnici závideli, mnohokrát bol terčom ich
pripomienok a osočovania dokonca aj v tlači. V politike vyznával liberálne hodnoty.
Bol poslancom Uhorského snemu. „Podľa dobových správ bol veľkým ľudomilom
a ozajstným filantropom. Vďaka jeho obetavému pričineniu vznikla v roku 1892 v
Budapešti dobrovoľná záchranná služba, ktorej bol mecenášom a ochrancom po
celý svoj život,“ uviedla Strakošová.
Rozlúčili sa s ním aj Humenčania
Na rozlúčku s nebohým Aladárom, ktorá sa konala 4. apríla 1903 popoludní, prišla
do Budapešti vzdať poslednú úctu 7-členná delegácia z Humenného pod vedením
hlavného slúžneho Mikuláša Harasztyho. K vystavenej rakve delegácia položila
veniec s textom:
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„Veľaváženému bývalému hlavnému županovi obyvatelia Zemplínskej župy”.
Pohreb sa konal 5. apríla v Krásnohorskom Podhradí. Noviny Homonna és vidéke
vydali o tom 9. apríla podrobnú správu.
(Prevzaté z KORZÁR -a 19.10.2012, napísala PhDr. Jana Otriová)
10 – 11. októbra – V uvedené dni sa uskutočnila významná udalosť. Keďže už
bolo hlásené daždivé počasie, obávali sme sa aby nám nenamokla izolačná vata
pod stropom prístavby. Nastúpila klampiarska firma na montáž strechy, ktorú včas
dokončili a tak sa mohli už pomaly dokončievať práce aj vo vnútri prístavby.

24. októbra – Pre sociálne zariadenie vyrobila okná fy GALEON – stolárstvo,
pán Lešniovsky – ktorá nám dodala aj vnútorné dvere pre vstup do modlitebne.
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31. októbra – Služby Božie pripomínajúce začiatok Reformácie.

NOVEMBER 2012
2. november – Dokončenie kancelárie. Na obloženie boli použité panely, ktoré

predtým slúžili ako zástena v modlitebni pre priestor v ktorom sa vykonávali
administratívne úkony, obliekanie sa farárov a pod. ako aj steny v zádverí veže.
4. november – Spoločné služby Božie, ktoré držala sestra farárka ECAV z
Kladzian Mgr. Mária Juhásová, zborová farárka filiálky Humenné.
22. november – Rozlúčka s emigrantami, ktorí boli v záchytnom tábore
Humenné a od svojho príchodu pravidelne navštevovali služby Božie. Brat Al
Sherkan z Iraku a sestra Abrahet Zemheret z Eritrey z Koptskej cirkvi, ktorí
odchádzali za rodinami do USA. Tlmočenie rozhovorov zabezpečovala sestra Ing.
Michaela Geročová.

23. novembra – Dokončievacie práce na sociálnom zariadení a na úprave
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priestoru výmeníkovej staničky pri schodišti na chór. Schody na chór sa dokončia v
nasledujúcom roku, aby boli prispôsobené vchodovým dverám do modlitebne.

28. november – Ukončenie všetkých prác na prístavbe, mimo vonkajšej
omietky. Táto sa bude musieť nahodiť spoločne pre celý kostol. Sestra Anna
Goroľová, presbyterka a kurátor ECAV, filiálky Humenné Ján Šuščák, prispeli na
vybaveníe kancelárie nábytkom. Boli zrekonštruované aj elektrické rozvody a

vydaná revízna správa na ich užívanie. Boli vynovené svietidlá za
ekonomickejšie čo by malo priniesť úsporu za menšiu spotrebu. Celkové náklady
na prístavbu sú uvedené v Záverečnom rozpočte na 7 -mej stránke. Veríme, že
uvedené zariadenia budú slúžiť k spokojnosti oboch cirkevných zborov. Je
potrebné sa však dohodnúť aj na spoločnom upratovaní celého kostola.
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DECEMBER 2012
11. decembra – Zasadnutie spoločného presbytéria ECAV a RKC, na ktorom sa
prejednalo ukončenie stavebných prác a čiastočné vyúčtovanie materiálu a
zhodnotenie vykonaných prác. Zároveň s tým sa navrhol aj ďalší postup pri
rekonštrukcii kostola. Pokiaľ by sa získali väčšie finančné prostriedky z dotácií od
mesta Humenné pre obidva zbory, ako aj zbierky veriacich v oboch cirkevných
zboroch by dosiahli čiastky, ktoré by umožnili pokračovať v rekonštrukčných
prácach, dohodlo sa, že by sa najprv odstránila protipožiarna zábrana na strope
modlitebne, ktorá je urobená z tehál a namiesto nej by sa dala izolačná vata. Potom
by sa pristúpilo ku komlexnému vymaľovaniu vnútorného priestoru modlitebne aj s
lavicami. Rozpočet na túto akciu sa predbežne odhaduje cca na 9.000,00 až
11.000,00 € spolu s priestorovým lešením.
24. december -

Ó ty vianočný čas preradostný,
milosť prinášaš všetkým nám.
Svet v tmách chodil, Pán sa narodil
radujme sa, radujme sa kresťania...

Začíname piesňou, ktorú nacvičil s našim spevokolom „EKUMENA“ Mgr. Pavol
Kačkoš, dirigent, náš farár a administrátor, na Štedrovečernej Bohoslužbe. Po kázni
vystúpili deti veriacich nášho a evanjelického cirkevného zboru, s ktorými nacvičili
sestry Anna Kostrejová, Anna Goroľová a Boženka Bašistová program k
Vianočným sviatkom. Konferovala Annamária Geročová.
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25. decembra – Slovom Božím poslúžil pán farár Mrg. Pavol Kačkoš, ktorý
obslúžil veriacich aj pri Večeri Pánovej. Pred kázňou zaspieval zborový spevokol
„EKUMENA“ sviatočnú vianočnú pieseň - „Nesiem Vám noviny počúvajte...“.
26. decembra – Druhý vianočný sviatok sme privítali legáta Milana Bodnára,
poslucháča 5. ročníka teológie.

31. december – Uskutočnil sa smútočný obrad na humenskom cintoríne. Na
poslednej ceste sme odprevadili našu sestru – Etelu Peleyovú * 1921 - † 2012.
Slová potešenia v zármutku v kázni slova Božieho podľa Jozua (24; 1 – 1 5) kázal
Mgr. Pavol Kačkoš, farár a administrátor, ktorý nebohú sestru ešte pred
vianočnými sviatkami navštívil.
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POĎAKOVANIE
„Koho pošleme a kto nám pôjde ? - zaznieva Pánov hlas.
Chceme pracovať na Tvojej pôde,
prosíme, pošli nás“.
Tieto slová sú aktuálne, pretože „práce je veľa a robotníkov málo“. Ale náš malý
zbor dokazuje, že s Božou pomocou sa dá veľa dosiahnúť a jeho pomoc nás
sprevádzala po celý uplynulý rok.
Za zvesť slova Božieho ďakujeme nášmu duchovnému pastierovi Mgr. Pavlovi
Kačkošovi a pani zborovej farárke ECAV – fílii Humenné - Mgr. Márií Juhásovej.
Sme radi, že sme sa mohli zúčastňovať aj spoločných služieb Božích a ďalších
duchovných podujatí, ktoré nás zblížili, prehĺbili našu vieru a spolupatričnosť.
Je namieste poďakovať sa aj za materiálne statky súvisiace s prístavbou
kancelárie a sociálnych zariadení.
Prvoradá vďaka patrí obetavým členom cirkevného zboru, ktorí svojimi
nemalými finančnými príspevkami umožnili, že sa plánované práce na rok 2012
nielen uskutočnili, ale veľa práce sa urobilo naviac.
Výpočet ľuďom, ktorí pomáhali stavať, svedčí o tom, že kde je vôľa pracovať a
presvedčenie v Božiu pomoc, tam sa to aj podarí.
Za neúnavnú organizačnú a administratívnu prácu patrí poďakovanie bratovi
presbyterovi Arpádovi Csontosovi, ktorý bol denne osobne prítomný na stavbe po
celý čas trvania prác.
Za finančnú podporu ďakujeme Synode RKC na Slovensku a to za nenávratný
príspevok a pôžičku zo stavebného fondu.
Ďakujeme stavebnému úradu mesta Humenné, že bez zbytočných prieťahov
vydal stavebné povolenie, ako aj zastupiteľstvu mesta za poskytnutie finančných
dotácií pre obidva zbory.
Za finančnú zbierku srdečne ďakujeme bratom a sestrám z fílie evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania a presbyterke Mgr. Valérii Csontosovej, ktorá sa
počas stavebných prác na kostole starala o občerstvenie a stravu pre robotníkov.
Ďakujeme tým, za pomoci ktorých sa stavba realizovala:
- Ing. Arch. Jozefovi Pelyovi, za vypracovanie projektovej dokumentácie
- Majiteľovi firmy ŠTICH – stavebné práce, pánovi Imrichovi Štefanovi, za
vykonané práce pri pripojení vodovodnej a kanalizačnej prípojky, búracie a
betonárske práce.
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-

naša osobitná a hlboká vďaka patrí pánovi majstrovi Dušanovi Tomášovi a
jeho pomocníkovi Jozefovi Konrádovi za vysoko profesionálne vykonanie
prác, za ich čas, ktorý od rána do večera strávili na stavbe. Vďaka za jeho
odborné rady a osobnú prítomnosť pri zaobstarávaní stavebného a ďalšieho
súvisiaceho materiálu. Nech Všemohúci Boh naďalej žehná prácu jeho rúk a
umu.

-

Ďakujeme pánu Paškovi, majiteľovi firmy na spracovanie dreva z Veľopolia
za bezplatné poskytnutie drevených hranolov a dosák na stavbu príručného
skladu a podlahy v modlitebni.

-

Ďakujeme firme Lukáša Vaculu a jeho otcovi Vladovi za vykonanie
elektroinštalačných prác podľa projektovej dokumnetácie vypracovanej
pánom Ing. Jánom Kavom a za dodanie revíznych správ.

-

Za práce na ústrednom kúreni firme Energobyt s.r.o. - pánovi Ing. Mariánovi
Lopatovi ml. a PhDr. Michalovi Babinovi.

-

Za vodoinštalatérske práce pánovi Mariánovi Otávkovi z Ohradzian.

-

Za zariadenie kancelárie nábytkom, sestre presbyterke Anne Goroľovej a
Jánovi Šuščákovi, kurátorovi fílie ECAV.

-

Ing. Jurajovi Vysokému, veriacemu fílie ECAV za osobnú angažovanosť,
odborné rady aj osobnú účasť na fyzických prácach prístavby a príručného
skladu.

-

V neposlednom rade patrí poďakovanie pánovi Jozefovi Seňkovi, ktorý
zobral na seba veľkú zodpovednosť, ako stavebný dozor, ktorého odborný
dohľad, cenné usmerňovanie a pripomienky nad vykonávanými prácami si
zasluhuje čo najhlbšie poďakovanie.

TLAČ v roku 2012
Pod Vihorlatom č. 24

„Noc kostolov“ - A.Šimkuličová

Kalvínske hlasy č. 7 – 8

„Spolupráca v znamení ekumény“ - V. a A.Csontos

Kalvínske hlasy č. 9

„V prírode aj o vzácnej histórii“ - V.Csontosová

Humenský Korzár z 19.10.2012 – „Aladár Andrássy“ – PhDr. Jana Otriová

HNTV
-

„Noc kostolov“

-

„Aladár Andrássy“ - Vihorlatské múzeum
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Spevokol „EKUMENA“

Neprešlo jazykovou úpravou.
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