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Jonáš 1,1-6
1. Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto:
2. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich
nešľachetnosť vystúpila predo mňa.
3. Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša; odišiel do Jafy, kde
našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel
s nimi spred Hospodina do Taršíša.
4. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka a lodi
hrozilo stroskotanie.
5. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha; pohádzali do mora
náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili ľahšou. Ale Jonáš zostúpil do vnútra
lode, ľahol si a tvrdo zaspal.
6. Pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal: Prečo spíš? Vstaň, volaj k
svojmu Bohu, azda sa Boh rozpomenie na nás, a nezahynieme.
Drahí bratia a sestry,
Príbeh proroka Jonáša je pre nás výzvou, keď ešte stále hľadíme s
očakávaním do nového roka. Jonáš vo svojom živote počul slovo Hospodinovo,
čo je prvý predpoklad k tomu, aby sa z neho stal Boží muž a Boží služobník. Aj v
našich životoch je slovo Božie, ktoré počujeme, nevyhnutným predpokladom k
životu podľa Božej vôle, ak hovoríme slovami nášho textu, ku správnej navigácii
na mori života. Vidíme však, že počuté Božie slovo nie je zárukou dobrých
rozhodnutí. Jonáš keď počul Božie slovo odišiel do prístavu v Jafe a to je obraz,
ktorý sa opakuje znovu a znovu v našich životoch. Aj my sa neustále ocitáme v
životných prístavoch, odkiaľ vyplávajú rôzne lode. Jonáš sa rozhodol nastúpiť
na loď do Taršíša, ktorá smeruje opačným smerom ako je Ninive, kam ho
posiela Boh. Často nastúpime na nesprávnu loď ako Jonáš, skrátka
nerozhodneme sa podľa Božieho slova, ale proti nemu. Dôsledky svojho
konania si uvedomíme až keď príde búrka a ocitáme sa v nebezpečí, ba do
konca tak ako Jonáš svojou neposlušnosťou Bohu ohrozujeme aj druhých.
Snažme sa nechať viesť Božím slovom, Božím Duchom a príkladom Ježiša
Krista, aby sme v prístave rozpoznali tú správnu loď a vyhli sa búrkam, ktoré
prichádzajú keď od Boha utekáme.
Boh Vám žehnaj.

Mgr. Pavol Kačkoš, farár - administrátor
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Bratia a setsry !
Otče nebeský, ďakujeme Ti, že nás vedieš Duchom svätým,
aby sme sa horlivo a nábožne modlili.
Ďakujeme, že si vypočul mnohé naše modlitby. Prosíme,
upevni nás vo viere, že Ty chceš pre nás to najlapšie. Prosíme
Ťa, daj mám silu pokračovať v práci na započatom diele,
obnove Tvojho stánku a priveď medzi nás tých, ktorí k Tebe
hľadajú cestu.
Ďakujeme Ti na Tvoje požehnanie bohatý uplynulý rok 2013,
keď sme v spoločenstve bratov a sestier prijímali dary Tvojej
milosti a Ty si nás sprevádzal pri všetkých prácach.
Prosíme, zhliadni na nás a požehnaj aj v nasledujúcom roku
2014.

Presbytérium
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
 cirkevný zbor 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
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Štatistické údaje Reformovaného cirkevného zboru Humenné - rok 2 0 1 3
Č i n n o s t i - akcie

Počet

Veriaci
Poznámka
priemer

Služby Božie – spolu

71

29

Z toho: - kajúce služny Božie

11

15

- spoločné služby Božie s ECAV

7

33

- čítané služby Božie

5

23

Biblické hodiny – štvrtok o 17,00 hod.

5

25

Večera Pánova

6

29

Zasadnutie presbytéria: - samostatné

1

8

2

10

Vizitácia

1

27

Nácvik spevokolu

10

14

Sobáš

-

-

Narodenie

1

-

Krst

1

-

Úmrtie

3

-

- spoločné s ECAV – filiálka Humenné

Vizitácia – 26. februára - Mgr. Mária Meňkyová, seniorka
- Mgr. Erika Dékányová, farárka Bánovce n/O
- Miloš Vinc, seniorátny svetský sudca
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Návrh aktivít na rok

2 0 1 4

1. Pripraviť a spracovať podklady žiadosti na dotáciu
z mesta

Humenné – schody na chór, oprava

podlahy a položenie plávajúcej podlahy, položenie
podlahy v laviciach, oprava vonkajších dverí,
úprava

chóru

a

zabezpečenie

ozvučenia

elektrofonických varhan.
2. Zúčastniť sa ekumenického Týždňa modlitieb za
jednotu kresťanov 2014
3. Pripraviť a vypracovať projekt o dotáciu z mesta na
akciu - „Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje”
- IV ročník konferencie .
4. Účasť spevokolu na stretnutí cirkevných spevokolov
v rámci Michalovského seniorátu.
5. Zúčastniť sa ekumenického Pašiového sprievodu na
Veľký piatok za účasti Rímsko-katolíckej, Grécko katolíckej, Pravoslávnej a Evanjelickej cirkvi.
6. Upraviť okolie kostola a opraviť oplotenie.
7. Pripravovať

reformované

deti

na

výuku

náboženstva.
8. Pripraviť vystúpenie detí na Vianočné sviatky.
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Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - reformovaný cirkevný zbor
v Humennom záverečné vyúčtovanie za rok 2013
Úk o n

Prí jem
€
Zostatok z a rok 2012:

Pokladňa
Bežný účet SLSP
OT P Banka
Spolu:
Prí jm y z a rok 2013:
Cirkevná daň
Ofera + účelová ofera
Pokladnička
Zbierka na rekonštrukciu kost ola
Dotácia z mesta MsÚ Humenné
Dotácia z mesta MsÚ ECAV fília Humenné
Zbierka ECAV fília Humenné na opravu kost ola
Za vykonanie akcie pre ZO CSEMADOK
ECAV Fakt úra za energie; záloha
Príjem za t lačoviny (kalendáre, RE-MI-DIA, Kalvínske hlasy a pod.)
Nájom – Advent isti siedmeho dňa
Úrok – SLSP+OT P

Spolu príjmy:
Súčet spolu:

Výdaj
€

1 357,69 €
93,80
78,35
1 185,54
1 357,69

€
€
€
€

1
2
1
2
1
1
1

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

850,00
295,00
555,54
496,00
000,00
000,00
160,00
200,00
823,11
263,10
20,00
0,15

12 662,90 €
14 020,59 €

Výdaje za rok 2013:
Úhrada za el. Energiu
Oprava služobného auta
Úhrada poistenia kostola
Poplatok za vedenie účt ov (SLSP a OT P)
Úhrada úveru Synode RKC (za rok 2012 a 2013)
Administratívny poplat ok na seniorský úrad
Investičné náklady - vymaľovanie vnút ra kost ola (lešenie,materiál a pod)
Doplat ok za revíziu a ukončenie el.rozvodov L.Vacula
Úhrada za časopisy (RE-MI-DIA;Kalendáre; Spevníky a pod)
Cest . a stravné seniorátna vizit ácia, legát om príspevok, dar k živ.jub., veniec
Cest ovné farárovi – administrát orovi
Úprava t erénu a post rek buriny; čistiace potreby a pod.
Kancelárske potreby
Úhrada za vykurovanie
Vodné a stočné

299,01
70,00
148,00
56,12
2 310,00
101,50
6 649,02
630,25
199,80
136,18
610,00
79,03
81,81
813,64
21,21

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12 205,57 €

Zostatok za rok 2013:
Účet v OTP Banka Slovakia a.s.
Účet SLSP
Pokladňa
S polu:
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1 815,02
533,66
0,00
1 281,36

€
€
€
€

1 815,02 €

JAN U ÁR 2 0 1 3
1. januára – Spoločné služby Božie s bratmi Evajelickej cirkvi – filiálky v
Humennom. Zborová farárka Mária Juhásová prosila v
modlitbách o požehnanie v každodennej práci a vyzdvihla
spoluprácu medzi oboma cirkevnými zbormi. Na záver deti pani
farárky vystúpili s koledami z Východného slovenska.
17. januára - Zasadnutie presbytéria cirkevného zboru. Prejednávali sa otázky
pokračovania v úprave nášho kostola. Bol predložený návrh
rozpočtu v ktorom boli zohľadnené všetky aspekty týkajúce sa
činnosti pri pokračovacích prácach, ako aj o ďalšom živote
zboru.

FEBRUÁR 2013
15. februára – Uskutočnilo sa mimoriadne seniorátne valné zhromaždenie
(MSVZ) Michalovského seniorátu dňa 15.februára 2013 o 17:00
hod. v reformovanom kostole vo Veľkých Revištiach. SVZ
začalo bohoslužbami, na ktorých Slovo Božie zvestoval Juraj
Gajdošoci, farár v Michalovciach. Po bohoslužbách sa začala
pracovná časť SVZ.

Otvoril ho seniorátny kurátor Marek Janovčík, ktorý privítal
členov SVZ, ale aj hostí: zástupcu biskupa Mariána Hamariho a
zástupcu generálneho kurátora Jána Marcinčáka. Po formálnych
bodoch programu (prezentácia, voľba overovateľov zápisnice,
schválenie programu MSVZ), sa MSVZ zaoberalo jediným
bodom rokovania – schválením poradia podpôr zo Všeobecného
fondu.
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Sestra seniorka informovala o podaní troch zborov, ktoré žiadajú
o podporu zo Všeobecného fondu.
1. Cirkevný zbor Bánovce nad Ondavou žiada o podporu na opravu
zvonov,
2. Cirkevný zbor Michalovce žiada o podporu na opravu fasády
kostola a výmenu žalúziových okien na veži
3. Cirkevný zbor Veľké Revištia žiada o podporu na výmenu okien a
výmenu vykurovacích telies na fare
Seniorátna rada navrhla, aby všetky tri zbory boli na prvom
mieste, nakoľko všetky tri zbory naliehavo potrebujú pomoc pre
svoje plány. Po diskusii nakoniec MSVZ prijalo návrh
seniorátnej rady a schválilo poradie žiadosti tak, že všetky tri
zbory dáva na prvé miesto, s tým, že podpora sa bude
rozdeľovať v takom poradí, v akom žiadosti prišli. MSVZ
pozdravil zástupca biskupa Marián Hamari a informoval
prítomných o situácii v cirkvi. Na záver seniorátny kurátor
poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a MSVZ sa
poďakovalo domácemu zboru za prijatie a pohostenie.
SVZ bolo ukončené modlitbou a spevom piesne Kráľ večný nás
požehnaj.
26. februára – Začal nácvik ekumenického spevokolu – EKUMÉNA.
Uskutočnila sa Seniorátna vizitácia, ktorých zástupcami boli:
sestra seniorka Mária Meňkyová, sestra farárka z Bánoviec nad
Ondavou, Erika Dékányová, a seniorátny svetsky sudca, Miloš
Vinc, z Michaloviec. Kázeň na službách Božích mala sestra
Erika Dékányová.
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Po kázni v príhovore a modlitbe sestry seniorky Márie Meňkyovej,
vizitačná komísia zahájila svoju činnosť. Prítomný bol aj zástupca
dcérocirkevného zboru vo Vranove nad Topľou Peter Bodor, presbyter.

Na pripravené otázky o činnosti cirkevného zboru bolo odpovedané
kladne čo skonštatovala aj sestra seniorka a vyzdvihla veľkú aktivitu
zboru, ktorý dáva za vzor v rámci Michalovského seniorátu.

MAREC 2013
19. marca – Presbyterka Evanjelickej cirkvi, Valéria Csontosová a Arpád
Csontos, presbyter Reformovaného zboru, zúčastnili sa na
spoločnej schôdzke v kancelárii dekana Mitr. prot. Mgr. Petra
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Humeníka. Za grécko-katolícku cirkev sa stretnutia zúčastnil
protopresbyter o. Martin Zlacký. Aj zástupca rímsko-katolíckeho
cirkevného zboru dekan František Mariňák. Dohodlo sa ako bude
prebiehať Pašiový sprievod počas Veľkého piatku, kto v ktorom
chráme bude mať privítanie veriacich a kto bude držať príhovor.
29. marca - Veriaci našich humenských cirkevných zborov sa zhromáždili v
rímsko- katolíckom kostole Všetkých svätých, kde veriacich
ekumenického zhromaždenia privítal nový brat dekan farnosti
František Mariňák. Krátkou bohoslužobnou rečou poslúžil
miestný farár. Kríža sa ujal brat dekan, ktorý ho niesol až na
námestie, kde sa ho ujal dekan Mitr.prot. Peter Humeník. Tu držal

v pravoslávnom kostole Cyrila a Metóda krátku bohoslužbu.

Spevácky tunajší zbor zaspieval na chórenie koľko nábožných
piesni čím tiež obohatil zážitok veriacich zo sprievodu. Kríž bol
potom prenesený do nášho Reformovaného kostola, kde sa za
Evanjelický cirkevný zbor – filiálku Humenné prihovorila
účastníkom Pašiového sprievodu sestra presbyterka Valéria
Csontosová. S krížom sa na čelo sprievodu postavil dekan
protopresbyter o. Martin Zlacký z grécko – katolíckeho cirkevného
zboru, ktorý ho doniesol až do ich kostola na briežku. Tu celý
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sprievod privítal a krátkou Bohoslužbou poďakoval Pánu Bohu v
mene Ježiša Krista ďalší úspešný deň v zbližovaní sa bratov a
sestier rôznych denominácii.

Príhovor sestry presbyterky ECAV Mgr. Valérii Csontosovej:
Bratia a sestry ! Dôstojní duchovní otcovia !
Pri čítaní Písma svätého zisťujeme a vieme, že Ježiš sa chce
postarať aj o Teba, aj o mňa. Chce, aby sme obrazne povedané,
zdvihli kotvy nášho života uviaznutého na plytčine. Preto nielen
Petrovi, ale aj nám hovorí: „Nasleduj ma!„
Ježiš chce vojsť do zboru, do tvojho brat a sestra, i do môjho.
Pripomeňme si slová zo Zjavenia svätého Jána: „Ajhľa, 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.”
Ježiš aj dnes klope, priam búcha na dvere zborov. Záleží mu, aby
sa dostal dnu. Nepočujete ma, ľudia Boží? Ako dlho mám stáť tu
vonku? Chcem vojsť do vášho života vášho spoločenstva a byť v
ňom, aby som mohol zvnútra meniť a obnovovať. Chcem Vám
pomôcť, aby ste sa pohli v ústrety jeden k druhému, aj k nebesiam.
Ježiš sa pýta, či je tu niekto, kto ho chce počúvať. Jeden z
týchto „niekto” nachádza kľúč, kľúč v podobe kríža, vykročí k
dverám a otvára ich.
Raz vraj jeden chlapec stretol biskupa, ktorému na krku visel kríž.
Chlapec sa pozrel najprv na kríž, potom na biskupa a spýtal sa:
„To čo máš na bruchu, je nejaký kľúč?” Biskup sa zamyslel a
odpovedal: „Áno, je to kľúč.”
Kresťania môžu mať na mnohé otázky odlišné názory. Aj
tajomstvo kríža môžu vyjadrovať rozličným spôsobom. Ale v
každom prípade boli vždy zajedno aspoň v tom, že kríž je samým
srdcom kresťanstva, stredobodom viery, fundamentom našej
nádeje, inšpiráciou pre našu lásku. Kríž je kľúč, ktorým sa otvárajú
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najhlbšie tajomstvá o Bohu a o svete, o človeku a jeho
problémoch, o živote a smrti.
V Novej zmluve sa síce píše o tom, čo povedal a vykonal Ježiš,
Ale keď sa blížia posledné týždne jeho života, výpovede o Ňom sú
čoraz podrobnejšie. Do detailov je zaznamený Ježišov rozhovor s
učeníkmi, i správy o uväznení, vypočúvaní, nesení kríža, o
ukrižovaní a zmrtvychvstaní.
Z Matúšovho a Markovho evanjelia tretina z Lukášovho štvrtina a
z Jánovho celá polovica sa zaoberajú Veľkým týždňom. Ježiš sám
hovorí často o tom, čo sa má vtedy stať, pričom znovu a znovu
zdôrazňuje svoje „musím”. On musí ísť do Jeruzalema, aby bol
ukrižovaný. Veľmi mu záleží na tom aby povedal, že to, čo sa stane
na kríži, nie je úmyselné utrpenie. Všetko smeruje k tomu, aby
mohlo byť vyslovené: „Kristovo telo za teba vydané. Kristová krv
za teba vyliata.”
V apošolskom vierovyznaní sa prechádza od Ježišovho narodenia z
Márie Panny rovno k slovám, že Ježiš trpel pod Pontským Pilátom
a bol ukrižovaný. Určite to nie je preto, že by nebolo dôležité, čo
Ježiš robil, ale preto, že všetko dostáva svetlo z kríža.
Áno, kríž je kľúč. Zamyslel si sa brat a sestra, čo znamená kríž pre
teba?
Kríž má zvislé brvno. Ono symbolizuje cestu z nebies na zem.
A má aj vodorovné brvno, kríž ťa zachraňuje a vkladá do
Božej lásky. V Jánovom evanjeliu čítame: „Lebo Boh tak
miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul
ale večný život mal každý, kto verí v Neho.”
A tak sestry a bratia pýtajme sa, komu môžeme toto posolstvo
ďalej odovzdať.
Odpovedajme slovami apoštola Pavla z listu Kolosanom,
napísanými v 3 kapitole 16 -tom a 17 -tom verši:
„Slovo Kristovo nech prebýva vo váas bohate. Vo všetkej múdrosti
učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami
a vďačne spievajte v srdciach Bohu! A čo činíte slovom alebo
skutkom, všetko činte v mene Pána Ježiša Krista; a ďakujte
Bohu Otcu skryje Neho.”
Amen.
Skloňme sa k modlitbe:
Baránok Boží, Pane Ježišu Kriste. Ty si sa obetoval za nás. Odpusť
nám, ak to nedokážeme precítiť a podľa toho spravovať svoj život.
Veď nás k tomu, aby sme stále a za každých okolností vydávali
svedectvo o Tvojej milosti a láske. Amen
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APRÍL 2013
14. apríla - Zase sme prežívali veľkú radosť v našom cirkevnom zbore, ktorý
sa nám rozrástol o ďalšieho člena. Krst vykonal brat farár administrátor Pavol Kačkoš. Nová členka zboru v plnom kostole
veriacich, príslušníkov a priateľov rodiny sa stala Olívia Ocilková.

MÁJ 2013
20. mája -V Pinkovciach sa o 17,00 hodine začalo jarné Valné zhromaždenie
Michalovského seniorátu za účasti zástupcov cirkevných zborov.
Kázeň a modlitbu držala sestra Ing. Danuška Hudáková.
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Brat seniorátny kurátor Marek Janovčík, privítal prítomných a prečítal
program zasadnutia, ktorý všetci prítomní odhlasovali.

Náš cirkevný zbor bol v zastúpeni brat farár a administrátor Pavol
Kačkoš a člen seniorátnej rady, kurátor Michal Babinčák a Arpád
Csontos, člen Seniorátnej rady vo funkcii svetského sudcu.
Sestra seniorka Mária Meňkyová, predložila správu činnosti za rok
2012.
V štatistickom výkaze je uvedených niekoľko zaujímavých údajov z
ktorých prezentujeme dôležitejšie vyplývajúce z vizitácie a týkajúce sa
najmä nášho cirkevného zboru v porovnaní s ostatnými zbormi.
- Počet členov Michalovského seniorátu
4 091
- Z toho počet voličov
2 613
- Najvyšši cirkevný príspevok – cirkevnú daň – Humenné
- Z 25 cirkevných zborov 9 má spevokol
- Z 25 cirkevných zborov 14 zborov má Biblické hodiny
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Správu o stave misijnej činnosti predniesol brat Miroslav Kovaľ a Pavol
Kačkoš, tlačový referent o mediálnych aktivitách seniorátu.
Na Valnom zhromaždeni sme zisťovali u jednotlivých zástupcov
cirkevných zborov, po ukončení rokovania o nejakom majstrovi
maliarovi, ktorý už v našom senioráte vykonal maliarské práce.
Brat kurátor z Malčíc nám odporučil maliara, ktorý u nich vykonal
tieto práce – Juraja Smutka z Čierneho Poľa.
26. máj - Po telefonickom kontakte sme sa stretli s pánom Jurajom Smutkom v
našom kostole na obhliadke o budúcim možných maliarskych a
natieračských prácach. Za prítomnosti kurátora Michala Babinčáka,
Ign. Juraja Vysokého a Mgr. Valérie Csontosovej, zástupcov ECAV –
filiálky Humenné a Arpáda Csontosa, presbytera RKC. Po obhliadke
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sa dohodlo, že uvedené práce na vymaľovaní kostola by sa mohli začať
v septembri a to po odstránení tehál zo stropu na zabezpečenie stropu
protipožiarnou ochranou.

J Ú N 2013
24. júna – Posledná rozlúčka s Annou Dzobovou, (1956 * - 2013 †) reformovanou,
sa konala na miestnom cintoríne ktorá nebola evidovanou členkou

cirkevného zboru v Humennom. Brat farár - administrátor Pavol
Kačkoš, sa s nebohou rozlúčil a za základ svoje kázne si zvolil I.
knihu Mojžišovu 2. kapitolu 1 až 12. verš. Na rozlúčke boli
prítomní aj členovia cirkevného zboru.

AUGUST 2013
5. augusta -

Zasadalo spoločné presbytérium, ktoré sa riadolo nasledovným
programom:
Presbytérium
Reformovaného kresťanského cirkevného zboru Humenné
a
presbyterov ECAV Kladzany – filiálky Humenné
dňa 5. augusta 2013

Návrh programu:
1.
2.
3
4.
5.
6.
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Privítanie
Modlitba
Návrh na pokračovanie v rekonštrukcii kostola
Správy o poskytnutých dotáciach z mesta Humenné cirkevným zborom
Zhodnotenie financii
Návrh na zabezpečenie upratovania kostola

7
8.
9.

Rôzne
Záver
Modlitba
Zoznam presbyterov RKC – cirkevného zboru Humenné
Mgr. Pavol Kačkoš, farár a administrátor

Michal Babinčák, kurátor
MUDr. Anna Ocilková
Ing. Miluška Dančíková
Anna Kostrejová

Arpád Csontos
Vladimír Geroč
Maroš Janík
Anna Goroľová

Zoznam presbyterov ECAV Kladzany – filiálka Humenné
Ján Šuščák
Mgr. Božena Bašistová
Mgr. Valéria Csontosová
MUDr. Emília Tkáčová
Na spoločnom presbytériu sa prijali nasledujúce body:
Zápisnica
spoločného presbytéria dňa 5. augusta 2013
Reformovaného kresťanského cirkevného zboru Humenné
a
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Kladzany – filiálka Humenné
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Privítanie
Modlitba
Návrh na pokračovanie v rekonštrukcii kostola
Správy o poskytnutých dotáciách z mesta Humenné cirkevným zborom
Zhodnotenie financií
Návrh na zabezpečenie upratovania kostola
Rôzne
Záver
Modlitba

K bodu 1, a 2:

Presbyterskú schôdzu otvoril brat farár – administrátor Pavol
Kačkoš a privítal prítomných. Potom modlitbou ďakoval
Pánu Bohu za možnosť sa takto spoločne stretávať a tvoriť
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dielo na Pánovej vinici.
K bodu 3:

Kalkuláciu prác na kostole RKC na II. polrok 2013 predložil
brat Arpád Csontos, presbyter RKC. Na tomto základe
odsúhlasilo presbytérium realizovať do konca roka 2013:

náter vnútorných stien

náter lavíc a dreveného obloženia v kostole

K bodu 4:

Správu o finančných prostriedkoch cirkevného zboru
predložil brat A. Csontos, presbyter za obdobie 1 až 8 – viď
prílohu „Kalkulácia prác na kostole RKC II. polrok 2013
Humenné”
Na predložené projekty - „Návšteva družobného reformovaného
cirkevného zboru v Mátészalke” - spevokol Humenného, RKC a
doprovod tlmočníkov z radov ZO CSEMADOK Humenné,
zastupiteľstvo mesta Humenné vyčlenilo namiesto požadovaných
1.000,00 EUR čiastku 50,00 EUR.
Pre ECAV – filiálku Humenné na projekt „Po stopách rodiny
Andrássyovej” vyčlenilo 50,00 EUR, ktoré sa uskutoční v mesiaci
október.

K bodu 5:

V rámci kalkulácie bol zhodnotený stav financií, ktorý k uvedenénému dátumu činil v OTP Banke a.s.:

Čiastku:
SPOLU:

2.366,24
1.000,00
1.000,00
4.366,24

€
€
€
€

-

schválené mestom Humenné pre RKC
schválené mestom Humenné pre ECAV

Predpoklad je podľa kalkulácii dosiahnuť stav 7.000.00 €, ktorý
by mal zabezpečiť finančné krytie do konca roku 2013.
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K bodu 6:

Presbytérium sa zapodievalo aj otázkou upratovania kostola. Táto
otázka zostala nedoriešená. Bol daný návrh aby sa do konca roka
2013 upratovalo podľa dohody jednotlivých cirkevných zborov.
Bol daný návrh, aby brat A. Csontos, oslovil sestru Oblažnú, rod.
Juhásovú, za ECAV sestru V. Csontosovú, či by nevykonávali
službu kostolníčky.

K body 7:

Presbytérium odsúhlasilo finančnú čiastku 70,00 € na opravu
služobného vozidla bratovi farárovi – administrátorovi P.
Kačkošovi.
Bolo doporučené, aby sa presbytérium stretlo s maliarom p.
Jurajom Smutkom, ktorý sa podujal vykonať maliarske a
natieračské práce v kostole a to 25. augusta 2013 po

Bohoslužbách.
K bodu 8:
K bodu 9:

Brat farár – administrátor poďakoval prítomným za účasť a vecnú
diskusiu.
Na záver brat farár – administrátor P. Kačkoš sa pomodlil za
všetkých a poprosil nášho Pána Boha a Jeho syna Ježiša Krista a
pomoc pri napĺňaní našich zámerov so stánkom Božím v
Humennom.

Prítomní: príloha – Zoznam presbyterov RKC – cirkevného zboru Humenné a
Zoznam presbyterov ECAV Kladzany filiálka Humenné
Zapísala: Ing. Miluška Dančíková

S E PT E M B E R 2 0 1 3
9. september -

Na povale kostola sa začalo s odstraňovaním tam uložených
tehál, ako protipožiarnej ochrany. Na túto prácu sme oslovili
firmu ŠK ŠTICH – ktorej je spolumajiteľom Imrich Štefan, a
zároveň aj hlavným zabezpečovateľom stavby – RKC kostol.

Stav povaly kostola pred zahájením odstraňovania nepotrebných vecí a
materiálu tam nazhromaždeného ako aj usadeného storočného prachu.
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Ako nová izolácia sa zabezpečil tepelno – izolačný materiál ISOVER a ako
protipožiarna ochrana geotextília. Teraz sa už mohla začať príprava k
maľovaniu.

14. septembra – Reformovaný cirkevný zbor prišiel o ďalšieho veriaceho
Navždy nás opustila Glória Páldyová (1955 * - 2013 †),
dcéra pani Törökovej. Brat farár – administrátor sa rozlúčil
na humenskom cintoríne so smútiacou rodinou v kázni z
Evanjelia podľa Marka, 5. kapitoly. Aj spevokol nášho
cirkevného zboru bol prítomný na tejto smutnej udalosti.

23. septembra - Začalo sa s prípravou na maľovanie. Na uloženie a upratanie
priestoru modlitebne, pred montážou lešenia prišli spoločne
sestry a bratia z Reformovaného zboru ako aj z Evanjelickej
cirkvi – filiálky Humenné.
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24. septembra - Firma PAMIR LINE s.r.o. nastupuje na montáž lešenia. Za
dva dni bolo postavené lešenie, ktoré majster maliar Juraj
Smutko si veľmi pochvaľoval.

29. september - V dcérocirkevnom zbore vo Vranove nad Topľou sa
uskutočnili služby Božie spoločne s veriacimi z humenského
matkocirkevného zboru pretože v našom sa už začalo s
prípravou na maliarske práce. V kostolíku rodiny Bodorovej
- jedinom súkromnom reformovanom kostole na Slovensku,
držal služby Božie brat farár – administrátor Pavol Kačkoš.

Kurátor Achác Bodor a Michal Babinčák

OKTÓBER 2013
1. októbra

- Majster maliar a natierač Juraj Smutko z Čierneho Poľa, po
predchádzajúcich prípravách, (dovezenie materiálu, najmä
odstraňovanie starého náteru zo stien, natretie základnou
farbou) pracoval na samotnej maľbe.
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Pracovníci firmy PAMIR LINE s.r.o., nám vyšli v ústrety
tým, že lešenie, ktoré rozobrali na požiadanie majstra
postavili podľa jeho požiadaviek, čo prispelo k efektívnosti
jeho práce a zároveň aj urýchleniu.
11. október
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- Uskutočnili sa nešporné služby Božie spojené s
konferenciou VI. ročník „Po stopách rodiny Andrássyovej“
v ich kaštieli, terajšom Vihorlatskom múzeu. Táto
konferencia bola poslednou na uvedenú tému. Nešporné
služby Božie držala zborová farárka Mária Juhásova.

14. október

- Dokončené vymaľovanie kostola. Sestry z reformovaného
cirkevného zboru a evanjelického cirkevného zboru –
filiálky z Humenného sa pustili do upratovania a prípravy
kostola na nedeľné služby Božie.

20. október

- Prvé služby Božie v novo vymaľovanom chráme. Na
fotografii vidieť, že chýbajú drevené ozdoby na laviciach.
Brat Juraj Vysoký sa podujal, že tie sa pokúsi vyrobiť, ako aj
jednu drevenú ozdobu chýbajúcu pod kazateľnicou.

31. októbra

- „Pamiatka reformácie“. Obidva zbory ako aj dcérocirkevný z
Vranova nad Topľou sa na túto udalosť pripravovali. Bol
vypracovaný program osláv tejto veľkej udalosti:
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31. október

„Pamiatka reformácie”
Program Bohoslužby:
Privítanie - brat farár – administrátor Mgr. Pavol Kačkoš,
RKC
Pieseň – č. 471, „Poďme Kristoví veriaci...”spevník RKC
Slávnostný žalm – sestra farárka Mgr. Mária Juhásová,
ECAV
Pieseň – č. 494, „Pán Boh sila moja...” spevník ECAV
Príhovor duchovného – brat farár – administrátor Mgr. P.
Kačkoš, RKC
Vystúpenie spevokolu z Kladzian
Príhovor duchovného – sestra zborová farárka - Mgr. M.
Juhásová,ECAV
Pieseň č. 284 „Ó úžasná je milosť tá...” spevník RKC
Prednáška - Mgr. Valérie Csontosovej o rodine Bodorovej z
Vranova nad Topľou a ich súkromnom kostole
Áronovské požehnanie – sestra zborová farárka Mgr. M.
Juhásová, ECAV
Záverečná pieseň – č. 263 – stojac „Hrad prepevný je Pán
Boh ...”
25

Kurátor Gábor Bodor
a farár Alexander Böszörményi

Rodina Bodorových z Vranova n/T

Kázeň brata farára – administrátora P. Kačkoša RKC a sestry zborovej farárky M. Juhásovej – ECAV

Spevokol ECAV z Kladzian

Majster maliar J. Smutko s manželkou

O histórii humenského cirkevného zboru ako aj o spojení s
vranovským dcérocirkevným zborom referovala Mgr. Valéria
Csontosová. Vo svojom príhovore poukázala na spätosť
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humenského a vranovského cirkevného zboru. Táto história
oboch cirkevných zborov je podchytená v „KRONIKA“
Reformovaného cirkevného zboru Humenné od roku 1880 až
do dnešných dní. Skladá sa z piatich častí a je zverejnená na
webovej stránke nášho reformovaného cirkevného zboru
http://refzborhe.webnode.sk

NOVEMBER 2013
7. novembra

- Zasadalo presbytérium aby pripravilo návrh na voľby nového
presbytéria. Šesťročné volebné obdobie bolo ukončené a tak
sa pripravil nový návrh presbytéria na roky 2014 - 2019:

Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
VOLE B NÝ LÍ STO K
členov presbytéria



Babinčák Michal



Csontos Arpád



Dančíková Miluška Ing.



Gavulová Kvetoslava Mgr.



Geroč Vladimír



Goroľová Anna



Janík Maroš



Kostrejová Anna



Kruľová Lizelotta



Molčanová Erika PhramDr.



Mudríková Karolína



Oblažná Margita



Ocilková Anna MUDr.

x

Označte krížikom 8 členov presbytéria
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Termín volieb presbyterov na zborovom valnom zhromaždení bol stanovený na 8. decembra 2013.
17. novembra

- V Palíne bola inštalácia duchovného Mgr. Mareka Kačkoša
do funkcie farára cirkevného zboru. Pred chrámom víta na

funkciu zvoleného zborového farára Mareka Kačkoša, brat farár na dôchodku,
bývalý senior a zástupca biskupa, Ján Janovčík. Úvodné privítanie prítomných
mal kurátor zboru Marián Vaľočík.
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Inštaláciu duchovného Mareka Kačkoša vykonala sestra seniorka Mária
Meňkyová. Kurátor zboru Marián Vaľočík, ako je už zvykom, obdaroval nového
farára plášťom.
30. november

- Na návštevu do Humenného zavítala delegácia Rákócziho
kruhu vedená Szajkó Gáborom, ktorá už štvrtýkrát navštívila
naše mesto. Teraz však sa spojili s Reformovaným cirkevným zborom v Sárospataku za účasti riaditeľa knižnice
Blatno – Potockého reformovaného kolégia farára Kiss
Endre Józsefa, ktorý držal aj Bohoslužbu. Zborový farár
Virág čítal text kázania a predniesol aj úvodnú modlitbu.

Brat Gábor Szajkó, predseda Rákócziho Kázeň na základe Prvej epištoly Pavla
spolku, Kiss Endre József , riaditeľ kniž- Tesaloničanom, 3. kap. verš 7 – 13 mal
nice Reformovaného kolégia v Sárospa- brat farár Kiss Endre József
taku, zborový farár Virág
Po Bohoslužbách, sa rozprúdila živá diskusia medzi prítomnými veriacimi o zborovom živote. Naši priatelia zo SárosPataku (Blatného Potoka) z Maďarska, obdivovali novo
vymaľovaný kostol. O histórii reformovaného zboru referovala Valéria Csontosová, kde spomenula úzke vzťahy medzi
našim zborom a Sárospatackým kolégiom, kde študovali aj
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prví farári pôsobiaci v Humennom. Spomenula tiež, že
organ bol darovaný odtiaľ. Brat Kiss Endre József, daroval
našim maďarským veriacim 10 ks spevníka.

Brat Barnabáš Czövek, veriaci nášho cirkevného zboru sa
rozpráva s členom Sárospatackého cirkevného zboru s
ktorým navštevovali spoločnú školu – Reformované gymnázium v Sárospataku.

December 2013
8. december

- Na valnom zhromaždení, po Bohoslužbe, sa uskutočnili
voľby presbytéria. Veriacim boli rozdané už uvedené volebné lístky s navrhovanými a brat farár - administrátor Pavol
Kačkoš upozornil, že ak má niekto doplňujúceho kandidáta,
je potrebné ho oznámiť a je možnosť uviesť jeho meno na
volebný lístok. Po určení volebnej komisie, veriaci odovzdali volebné lístky a komisia po sčítaní hlasov predložila nasledovné mená zvoleného kurátora a členov presbytéria valnému zhromaždeniu:
Babinčák Michal
Csontos Arpád
Dančíková Miluška Ing.
Gavulová Kvetoslava Mgr.
Geroč Vladimír
Goroľová Anna
Kostrejová Anna
Ocilková Anna MUDr.

-

kurátor
zástupca kurátora
presbyterka
- „ presbyter
presbyterka
- „ - „ -

Odstupujúce presbytérium predložilo predbežnú finančnú
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správu za rok 2013, ktoré Valné zhromaždenie odsúhlasilo a
je uvedené na 7 strane tejto ročenky.
10. dcember

- Nás opustil Ing. Pavol Poškrob Csc. (*1936 - † 2013), rodák
z Lastomíra. Posledná rozlučka s ním bola v Dome smútku
Reformovanému cirkevnému zboru v Humennom, bola
možnosťou oboznámiť sa s jeho pôsobením v tomto meste.

Brat Pavol Kačkoš, farár – administrátor, sa lúčil na poslednej ceste so zosnulým
kázňou na základe Písma svätého zo Zjavenia Jánovho 21 kapitoly.
24. december

- ŠTEDRO-VEČERNÉ služby Božie
V plnom kostole na Štedrovečných službách Božích si prišli
vypočuť Slovo Božie nielen veriaci domáceho Reformovaného cirkevného zboru, ale aj viacero bratov a sestier z
filie evanjelickej cirkvi a. v. a aj iných kresťanských cirkví.

Spolu sme ďakovali za dar narodenia Božieho Syna, Pána
Ježiša Krista, ktorý k nám prišiel, aby nám ľuďom ukázal
svetlo Božej lásky a cestu viery. To vo svojej kázni predniesol aj brat Pavol Kačkoš, farár - administrátor nášho
cirkevného zboru.
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Okrem posilňujúceho posolstva slova Božieho, potešili deti z
rôznych konfesií prítomných svojim vystúpením. Takto
ukázali príklad, že ekumenické spoločenstvo je v súčasných
podmienkach možné a aj veľmi potrebné.

Program už tradične moderovala Annamária Geročová. Za
predvedený program deťom, ale aj sestrám, ktoré pomáhali
im pri nacvičovaní – Anna Kostrejová, Anna Goroľová,
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Mgr. Kvetoslava Gavulová, Mgr. Božena Bašistová sa
poďakoval brat farár Pavol Kačkoš v mene reformovaného
cirkevného zboru Humenné.

26. decembra - Tradične na druhý Vianočný sviatok sa v našom cirkevnom
zbore predstavia študenti teológie na legáciách. Tohoto roku držal služby
Božie, legát Peter Korpa, zo Záhora, študent teológie na univerzite
Karlovej v Prahe.
27.

31. december
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- Posledný deň v roku, ako každoročne aj teraz sa konali
slávnostné služby Božie na ktorých brat farár – administrátor
poďakoval nášmu Pánovi za spoločne prežitý rok a povzbudil
v snahe pokračovať v započatom diele obnovy nášho chrámu.

Finančný R O Z P O Č E T Ref. cirkevného zboru Humenné
– rok 2 0 1 4
P.č.

Účel

Príjem

Výdaj

Prijem:
1 Zostatok v OTP banke Slovakia

533,66

2 Zostatok v pokladni
SPOLU:
3
4
5
6

Predpokladaný príjem – mesto RKC
Predpokladaný príjem – mesto ECAV
Predpokladaný príjem – pokladnička
Predpokladaný príjem – cirkevná daň

7 Predpokladaný príjem – zbierka na renováciu kostola
8 Predpokladaný príjem – zbierka ECAV
SPOLU:
Výdaj:
9 Platba za pôžičku Synode RKC
10 Energie: - kúrenie
11
- elektrina
12
- vodné a stočné
13 Cestovné farárovi – administrátorovi
14
15
16
17
18
19

1 185,54
1 719,20
1 000,00
1 000,00
900,00
1 200,00
3 500,00
1 500,00
10 819,20
1 150,00
1 600,00
200,00
100,00
800,00

Úhrada za poistenie kostola
Poplatok za vedenie účtu v banke OTP
Úhrada za poistenie auta
Kancelárske potreby
Rôzne (vence, dary, akcie...)
Pokračovanie v rekonštrukcii (schody,dlážka,čalúnenie a pod)
SPOLU:

148,00
150,00
150,00
200,00
500,00
5 700,00
10 698,00

Zostatok:

121,20

_______________________
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PO ĎAK OVAN I E
„Do hlbín slova Božieho
Ježiši, uveď nás,
nech mocou Ducha Svätého,
počujeme Tvoj hlas”
Ján Rybárik
Áno, ak počúvame tieto hlasy, podaria sa veľké veci aj v našich, počtom
malých, ale odhodlaním veľkých zborov.
Pri bilancovaní uplynulého roku vďaku vyslovujeme našim kazateľom
Božieho slova, ktorí s obetavosťou im vlastnou sa starali o naše malé
stáda bez rozdielu vierovyznania.
Reformovaný brat farár Mgr. Pavol Kačkoš a evanjelická sestra farárka
Mgr. Mária Juhásová – my reformovaní i evanjelici – Vám zo srdca
ďakujeme za Vaše služby.
Za mimoriadnú obetavosť, patria slova vďaky všetkým veriacim
reformovaného cirkevného zboru, ktorí svojimi značnými finančnými
darmi v rozhodujúcej miere prispeli k pokračovaniu v prácach na obnove
kostola – jeho vymaľovaniu.
Za finančný príspevok zo zbierky, ďakujeme aj veriacim z miestnej
filiálky evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorí sa podieľali aj
na úhrade prevádzkových nákladov na náš kostol v spoločnom užívaní.
Sme radi, že výpočet tých, ktorí pomáhajú pri obnove kostola je stále
bohatší:
- predovšetkým našu vďaku adresujeme majstrovi maliarovi
Jurajovi Smutkovi z Čierneho Poľa, ktorého Pán Boh obdaroval
nielen nesmiernym talentom, ale aj skromnosťou a pokorným
srdcom. Neúnavne celé dni spolu so svojimi pomocníkmi pracoval na maľbe kostola i zariadenia interiéru. Estetický vzhľad
vnútorných priestorov si zaslúži najvyššie ocenenie vďačných
veriacich, ktorí nešetrili slovami chvály. Vyprosujeme, aby
Všemohúci Boh mu naďalej pomáhal pri jeho ušľachtilej práci a
viedol jeho ruky.
- Za dotvorenie chýbajúcich častí drevených ozdôb na lavice a
kazateľnicu, ďakujeme bratovi Ing. Jurajovi Vysokému, ktorí
bol takmer denne prítomný v kostole počas trvania maliarských
prác.
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- Ďakujeme pánovi Mariánovi Paškovi – DREVOVÝROBA vo
Veľopoli, majiteľovi firmy, že aj v tomto roku nám opätovne
bezplatne poskytol materiál na vysprávku drvenej podlahy v
priestoroch modlitebne.
- Majiteľovi firmy ŠK ŠTICH – pánovi Imrichovi Štefanovi za
vykonanie náročných prác na odstránenie starej izolácie zo
stropu modlitebne a zhotovenie novej tepelnej a protipožiarnej
izolácie.
- Za finančný príspevok ďakujeme pánovi Petrovi Hrabovčákovi,
ktorí milodarom na obnovu kostola prispel aj v minulosti.
- Ďakujeme mestu Humenné a mestskému zastupiteľstvu za
poskytnutie finančnej dotácie pre obidva protestantské kresťanské zbory.
- Sestrám a bratom obidvoch cirkevných zborov za práce vykonané pri upratovaní a skrášľovaní kostola po ukončení maľovania.
- Záverom vyslovujeme veľkú vďaku bratovi presbyterovi a
seniorátnemu svetskému sudcomi Michalovského seniorátu, Arpádovi
Csontosovi, ktorý koordinuje a organizačne zabezpečuje vecné i
administratívne práce pri obnove kostola, informovania verejnosti o bohoslužobnom živote nášho cirkevného zboru.

Presbytérium
reformovanáho cirkevného zboru
v Humennom
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O H L A S v médiách v roku 2 0 1 3
1. Podvihorlatské noviny – 21.10.2013
- „Po stopách rodiny Adrássyovej” (Mgr. Jana Ďurašková)
2. Po Vihorlatom – 21.10.2013
- „Gróf Andrássy – mecenáš športu” (Anna Šimkuličová)
3. Humenský KORZÁR – 21.10.2013
- „Humenský kaštieľ navštívila pravnučka Alexandra
Andrássyho” (Mgr. Jana Otriová)
4. Evanjelický posol spod Tatier – 30.10.2013
- „Služby Božie v národnostnom a ekumenickom duchu”
(Mgr. Valéria Csontosová)
5. Kalvínske hlasy – 11.11.2013
- „Netradičné služby Božie v Humennom” (Michal Babinčák)
6. Humenský KORZÁR – 28.10.2013
- „Reformovaný kostol dýcha novotou a čistotou”
(Mgr. Jana Otriová)
7. Kalvínske hlasy – 12.12.2013
- „Gábor Bodor dal postaviť kostol” (Mgr. Valéria Csontosová)
Humenská televízia:
 Návšteva zo Srbska – ZENTA - 2.10.2013
 Návšteva Rákóciho spolku a Reformovaného cirkevného
zboru –
Reformované Kolégium Sárospatak
Neprešlo jazykovou úpravou !
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