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Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá
ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.
(Žalospevy 3, 25 – 26)

Bratia a sestry !
Sú obdobia v našom živote, ktoré nás napĺňajú radosťou a nádejou.
Keď nám všetko vychádza. Rodina je v poriadku, v práci iba úspechy, v
cirkvi pokoj a požehnanie. Vtedy je ľahšie a prirodzenejšie hlásať
evanjelium a prežívať aj svoju vieru a spoločenstvo radostnejšie.
Keď sa nám však nedarí, navštívi nás choroba, utrpenie, v rodine, v
cirkvi i vo svete je nepokoj je omnoho ťažšie rozsievať radosť a smiech.
Naše svedectvo je zrazu naplnené utrpením, frustráciou a sklamaním.
Prorok Jeremiáš, takmer štyridsať rokov nabádal svoj národ, aby dal
do poriadku svoj vzťah k Bohu. Vyzýval ľud v dobách prosperity, aby
nezabudol na Hospodina a opustil cestu modloslužby. Ale takmer nikto
jeho slová nepočúval. Ani králi, ani veľkňazi ani obyčajný ľud. Všetok
ten marazmus Božieho ľudu vyústil do zničenia Jeruzalema a
babylonského zajatia. Kto tvrdošijne odmieta Božie slovo stane sa
podobným ruinám Jeruzalema a ocitne sa vo vnútornej neslobode, ktorá
znemožňuje autentický, pravdivý a zmysluplný život.
Jeremiáš zostal nejaký čas, aj po zničení chrámu a Jeruzalema v
krajine. Smútil nad údelom Božieho ľudu. Mal plné právo na
sklamanie, lebo jeho služba akoby nepriniesla ovocie. Napriek tomu ho
nepremkla beznádej. Aj v ťažkých chvíľach nezabudol na záruku a
garanta budúcnosti, ktorým je Hospodin.
V tomto období sa ako cirkev, ale aj spoločnosť nachádzame v
mnohých ohľadoch v ťažkej situácii. V mnohých ohrozeniach a neistote.
Niekedy nás to vedie k tmavej optike a k žalospevom podobne ako
Jeremiáša. V tom všetkom sa nenechajme pohltiť pesimizmom, ale
mlčky a na modlitbách očakávajme na pomoc od Hospodina.
Očakávajme na Ježiša Krista, lebo Jeho láska môže presvietiť každý
súmrak doby.
Mgr. Pavol Kačkoš,
Kačkoš, farár - administrátor
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Bratia a sestry !
Pozdravom apoštola Pavla, ako ho čítame v liste
Galaťanom „Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca
a od Pána Ježiša Krista” začal svoju úvodnú inštalačnú
kázeň náš významný misijný duchovný Ladislav Réz.
Pokračoval 1. veršom z 5. kapitoly citovaného listu:
„Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní.
Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma
otroctva”
Dúfame a veríme, že tento odkaz sa nám darí aj pri našej
ľudskej slabosti v našom zbore dodržiavať. A máme začo
ďakovať. Za mnohé duchovné dary aj za pomoc Božiu pri
zveľaďovaní nášho kostola, aby bol dôstojným stánkom
Božím pre nás všetkých.
Ďakujeme aj za životy bratov a sestier, ktorí nás v
uplynulom roku opustili. Boli nám a zostanú príkladom
vernosti a horlivosti vo viere, dúfajúc, že sa s nimi raz
stretneme na lepšom mieste, ako je tento časný život.
Vyprosujeme si pomoc Božiu aj do nastávajúceho roku, aby
sme boli obohatení duchovnými darmi a aby sme sa stretávali
v spoločnosti kresťanov a milosť Božia bola s nami po celý
rok.
Presbytérium RKC Humenné
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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 2014 na šesť rokov
Administrátor:

Mgr. Pavol Kačkoš, farár
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
Mgr. Kvetoslava Gavulová
066 01 Humenné, Družstevná 11
mobil: 0908 047 824
Vladimír Geroč,
Orechová 24, 066 01 Humenné,
tel.: 057/ 775 69 24
Anna Goroľová,
Staničná 21, 066 01 Humenné,
mobil: 0902 799 106
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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Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – reformovaný cirkevný zbor v
Humennom záverečné vyúčtovanie za rok 2 0 1 4
Ú k o n

Príjem €
Zostatok za rok 2013

OTP Banka 2014

533,66
1 045,75

Pokladňa 2014
SPOLU:
Príjmi za rok 2014:
Cirkevná daň
Ofera + účelová ofera
Pokladnička
Zbierka na rekonštrukciu kostola
Dotácia z mesta Humenné – RKC
Dotácia z mesta Humenné – ECAV
Zbierka ECAV na fasádu kostola
Úhrada ECAV 1/3 za energie
Úrok OTP Banka
SPOLU príjmy:

89,47
1 135,22
1 620,00
2 003,73
1 899,05
1 988,00
3 600,00
3 600,00
1 089,63
220,40
0,19
16 021,00

Výdaje za rok 2014:
Úhrada za elektr.energiu
Úhrada za vodné a stočné
Úhrada za tepelnú energiu
Poplatok za vedenie účtu v OTP Banke
Administratívny poplatok na seniorátny úrad
Splátka úveru SYNODE za rok 2014
Úhrada za časopisy (RE-MI-DIA, Kalendáre a pod.)
Cestovné a stravné vizitát.,príspevok legátovi, a pod.
Kancelárske potreby (papier, toner,obálky a pod.)
Náklady na lešenie – zapožičanie
Náklady na investčné práce – fasáda prístavba
Náklady na čalúnenie lavíc a stoličiek
Občerstvenie – akcie Deň seniorov+vystúpenie RTVS
Kvety – dar
Schody na chór + rekonštrukcia dverí
Ostatné (Deň seniorov, Deň Reformácie a pod.)
Poistenie kostola GENERALI
SPOLU výdaje:
ZOSTATOK:

Výdaj €
-49,37
18,56
808,53
65,66
44,50
1 155,00
80,80
135,36
85,76
2 900,00
6 083,84
1 860,00
550,52
53,17
1 322,32
668,88
148,00
15 931,53
89,47

SPOLU zostatok:
OTP Banka
Pokladňa
SPOLU:

1 045,75 €
89,47 €
1 135,22 €
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Štatistické údaje Reformovaného cirkevného zboru Humenné – rok 2 0 1 4

Činnosť - akcie

Počet

Veriaci
Poznámka
priemer

Služby Božie

74

27

Z toho: - kajúce služby Božie

11

19

- spoločné služby Božie s ECAV

5

34

- čítané služby Božie

5

22

Biblické hodiny

11

19

Večera Pánova

6

25

Zasadnutie presbytéria: - samostatné

4

8

1

10

Vizitácia

1

26

Nácvik spevokolu

14

15

Sobáš

0

0

Narodenie

0

0

Krst

0

0

Úmrtie

3

0

- spoločné s ECAV

Vizitácia – 13. marca – Mgr. Marek Kačkoš, seniorátny duchovný sudca
- Ing. Marek Janovčík, seniorátny kurátor
- Mgr. Miroslav Kovaľ, farár v Jenkovciach
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Návrh aktivít na rok 2 0 1 5
1. Vypracovanie projektov na dokončenie fasády veže,
oprava plota a jeho realizácia
2. Vypracovanie projektu na obnovenie funkcie zvona
3. Vybudovanie prístrešku nad vchodom na ochranu
vstupných dverí a vybudovanie bezbariérového vstupu
4. Úprava okolia kostola a výsadba drevín a okrasných
rastlín
5. Účasť na stretnutí spevokolov
6. Spoločné posedenie veriacich nášho zboru s veriacimi
evanjelickej fílie v Humennom
7. Účasť a spolupráca na konferencii
reformácie na Hornom Zemplíne“

„História

8. Účasť veriacich na Pašiovom sprievode
9. Príprava a uskutočnenie posviacky zrekonštruovaného
kostola
10. Uskutočnenie protestantských služieb Božích v Snine
a Medzilaborciach
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Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – reformovaný cirkevný zbor Humenné

kalkulácia na rok 2015
P.č

Činnosť – akcia

Príjem

1 Cirkevná daň ročná á 40,00 € x 40

1 600,00

2 Pokladnička – peršelka

1 500,00

3 Ofera – účelová ofera

1 700,00

4 Zbierka na oplotenie á 10 x 12 x 45

1 800,00

5 Dotácia z mesta RKC

1 000,00

6 Príspevok mesta na investíciu RKC

2 500,00

7 Príspevok mesta na investíciu ECAV

2 500,00

8 Úhrada za energie ECAV

500,00

9 Dotácia z mesta ECAV

1 000,00
PRÍJEM SPOLU:

14 100,00

10 Úhrada za kúrenie

1 200,00

11 Úhrada za el.energiu

350,00

12 Úhrana za vodné-stočné

50,00

13 Úhrada za poistenie kostola

148,00

14 Poplatok za vedenie účtu v OTP Banke

70,00

15 Aministratívny poplatok SENIORÁTU

110,00

16 Administratívny poplatok SYNODE 320

320,00

17 Úhrada za úver SYNODE 1155

1 155,00

18 Cestovné farárovi-administrátorovi

1 000,00

19 Dokončenie fasády na veži

5 500,00

20 Cestovné vizitácii-legátom

200,00

21 Úhrada za časopisy, Ročenku a pod.

200,00

22 Úprava terénu, postrek, čistiace potreby

200,00

23 Kancelárske potreby a pod.

200,00

VÝDAJ SPOLU:
ZOSTATOK:
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Výdaj

10 703,00
3 397,00

Poznámka

JANUÁR 2014
1. januára –

Spoločné služby Božie s Evanjelickou cirkvou augsburského
vyznania sa stávajú už pomaly tradíciou. Slovom Božím a
novoročným vinšom poslúžila zborová farárka Mgr. Mária Juhásová.

16. januára - Zasadnutie presbytéria za účelom vyhodnotenia uplynulého roku
a podaním správ o činnosti cirkevného zboru ktoré otvoril Mgr.
Pavol Kačkoš, farár – administrátor zboru, ktorý podal správu o
duchovnom a misijnom živote v zbore a Arpád Csontos, zástupca
kurátora, ktorý predložil finančnú správu za uplynulý rok. Uvedené údaje sú súčasťou zápisnice zasadnutia presbytéria a jednohlasne odsúhlasené. Brat farár – administrátor túto správu predložil na sledujúcich bohoslužbách Valnému zhromaždeniu cirkevného zboru, ktorý ju schválil ako celok.
25. januára - V zdravotníckom centre MUDr. Ivana Popovca o 13.00 hod. bola
posviacka KARDIOLOGIA - KONTINUUM, s.r.o. Centra v Humennom, ktorú vykonala Mgr. Mária Juhásová, zborová farárka
ECAV Kladzany – filiálky Humenné za účasti aj veriacich Reformovaného cirkevného zboru a ECAV – filiálky Humenné.

26. januára – Ekumenické služby Božie - „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“ v Gréckokatolíckom chráme „Zosnutiu Presvätej Bohorodičky“, ktoré viedol:
- o. Martin Zlacký, dekan a protopresbyter
na ktorom sa zúčastnili:
– Mgr. František Mariňák, dekan rímskokatolíckej cirkvi
– Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, dekan - správca cirkevnej obce
– Arpád Csontos, zástupca kurátora Reformovaného cirkevného
zboru v Humennom a seniorátny svetský sudca Michalovského
seniorátu.
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FEBRUÁR 2014
1. februára - Ing. Barnabáš Czövek ( * 1928 - † 2014 )
Dňa 2. februára 2014 sme sa rozlúčili s našim bratom, členom
Reformovaného cirkevného zboru v Humennom, Ing. Barnabášom
Czövekom, ktorého Pán povolal k sebe vo veku nedožitých 86
rokov.
Dlhé roky sedával v prvej lavici nášho malého kostolíka a s
oduševnením počúval Božie slovo a podľa neho aj žil. Len
nedávno sa tešil zo stretnutia s bývalými spolužiakmi gymnázia zo
Sátoraljaújhelu, ktoré s delegáciou Rákócziho spolku navštívili
naše mesto.
Slová útechy v kázni slova Božieho zvestoval zborový farár –
administrátor Pavol Kačkoš na základe 1. knihy Mojžišovej 28: 10
– 19.
Budeme na neho s úctou spomínať.
Nech odpočíva v pokoji.
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21. februára – Sa uskutočnilo seniorátne Valné zhromaždenie v Bánovciach nad
Ondavou. Program bol nasledujúci:
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MARE C 2 0 1 4
2. marca – Spoločné služby Božie s Evanjelickou cirkvou Augsburského
vyznania. Kázeň držala sestra M. Juhásová, zborová farárka.
13. marca - Vizitácia na ktorej sa zúčastnili - Mgr. Marek Kačkoš, seniorátny
duchovný sudca, Ing. Marek Janovčík, seniorátny kurátor, Mgr.
Miroslav Kovaľ, farár v Jenkovciach.

Kázeň – M. Kovaľ

Príhovor – M. Kačkoš

Členovia presbytéria humenského zboru a kurátor dcérocirkevného zboru z
Vranova n/T. A. Bodor
19. marca -

Zasadnutie seniorátnej rady v Trhovišti, kde sa prejednávalo s
presbytermi cirkevného zboru záležitosť nevymenovanie farára
Mgr. Pavla Kačkoša za zborového farára v Trhovišti.

22. marca - Spoločný ekumenický pochod za rodinu. Za účasti zástupcov
jednotlivých cirkví:
– Bernarda Bobera, arcibiskupa – metropolitu košickej
rímskokatolíckej arcidiecézy
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–
–
–
–

Mgr. Františka Mariňáka, dekana rímskokatolíckej cirkvi v
Humennom
Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, dekan pravoslávnej cirkvi v
Humennom
ThLic. PaedDr. Martin Zlacký, protopresbyter - dekan gréckokatolíckej cirkvi v Humennom
Arpád Csontos, zástupca kurátora a seniorátny svetsky sudca Michalovského seniorátu

–

Bernárda Bobera, arcibiskup
a František Mariňák, dekan

mládež nesúca oznam o pochode
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V družnom rozhovore Mgr. F. Mariňák
a Mgr. P. Kačkoš
Príhovor Mgr. P. Kačkoš

EKUMÉNA
Národný pochod za život
Dňa 22. marca 2014 sa v Humennom uskutočnilo ekumenické
podujatie, ktorého sa zúčastnili veriaci piatich denominácií.
Organizátorom bola rímskokatolícka farnosť pri kostole Všetkých
svätých. Prítomní boli aj gréckokatolíci, pravoslávni a protestantskí
účastníci.
Bohoslužby za účasti významného hosťa, arcibiskupa Košickej
arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera, otvoril a v úvodnej modlitbe
pozdravil predstaviteľov jednotlivých kresťanských cirkví a
zúčastnení ľud, dekan farnosti František Mariňák.
Základom čítania z Písma svätého boli vybrané verše z evanjelia
podľa Lukáša o zvestovaní. V tomto duchu sa niesol aj príhovor
arcibiskupa Mons. B. Bobera, ktorý zdôraznil odkaz zvestovania,
dôležitosť pokory v našom konaní, potrebu a povinnosť chrániť
život od jeho počiatku až po prirodzenú smrť. Otázka zaobchádzania
s ľudským životom je stále aktuálna a „pochod za život“ je výzva,
aby sa týmto otázkam venovala väčšia pozornosť, pretože je to znak
kresťanstva, ktorý uznávajú aj smernice Európskej únie. Chrániť
životy slabších má byť našou každodennou povinnosťou.
Potom odzneli prosby prítomných na ochranu všetkých, ešte
nenarodených detí.
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V závere bohoslužby odznela výzva na duchovnú adopciu počatého
dieťaťa. Bolo dojemné vidieť, koľko veriacich kľaklo na obidve
kolená, aby zložili sľub, že sa každý deň budú počas deviatich
mesiacov modliť k nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, aby chránil
nenarodené deti a ich spravodlivý a dobrý život po narodení, aby
počas života cítili lásku a starostlivosť rodičov.
Po ukončení bohoslužby sa všetci zúčastnení vydali na pochod
mestom. Nebolo potrebné nikoho prehovárať, aby zobral do ruky
transparent či vlajku, na ktorej nápis vyzýval k ochrane života.
Zvlášť povzbudzujúce bolo vidieť koľko mladých ľudí a detí kráčalo
v sprievode, ktorého sa zúčastnilo okolo tisíc ľudí.
Na námestí sa k zhromaždeným prihovorili duchovní otcovia z
jednotlivých cirkví. V mene protestantskej cirkvi reformovaného a
evanjelického zboru v Humennom prehovoril slovami povzbudenia
a na ochranu života Mgr. Pavol Kačkoš, reformovaný farár a
administrátor.
Po sprievode sa veriaci vrátili do kostola, kde prijali požehnanie,
ktoré im udelili prítomní duchovní.
Pochodu prialo aj krásne jarné počasie, keď sa nikto neponáhľal,
ľudia mali na tvári úsmev a tešili sa zo spoločenstva bratov a sestier
bez ohľadu vierovyznania.
Mgr. Valéria Csontosová, presbyterka ECAV
APRÍL 2014
1. apríl - Stretnutie seniorov Michalovského a Ondavsko – Hornádskeho seniorátu v Reformovanom kostole v Humennom. Predseda RE-MI-DIE
Mgr. Marek Kačkoš, privítal účastníkov. O nastávajúcom programe
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informoval brat farár Mgr. Miroslav Kovaľ. Veriacich privítali aj budúce konfirmandky Olívia Kočišová a Annamária Geročová, ako aj seniorka Michalovského
seniorátu Mgr. Mária Meňkyová. Slovom Božím poslúžil brat farár – administrátor zboru Mgr. Pavol Kačkoš. Prednášku o humenskom cirkevnom zbore, ktorý
v čase vzniku prijal názov „Spojená protestantská dcérocirkev“ mala Mgr. Valéria
Csontosová, ktorá je aj autorkou diela „KRONIKA“ Reformovaného cirkevného
zboru v Humennom a roky 1880 – 1945 preložila z maďarského jazyka do
slovenského. O tejto akcii sa zmienila aj humenská televízia, ako aj noviny.

Veľmi zaujímavo hodnotil uvedené Mgr. Miroslav Kovaľ v článku RE-MI-DIE
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18. apríla -
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Veľký piatok spojí veriacich
Od roku 2010 sa začali pripájať k tomuto ekumenickému Pašiové mu
sprievodu aj protestantské cirkvi - Reformovaná kresťanská cirkev
na
Slovensku - cirkevný zbor v Humennom a Evanjelická cirkev augsburského
vyznania Kladzany - filiálka v Humennom.
Tento pochod na Veľký piatok, kedy bol ukrižovaný Ježiš Kristus je naj
väčším sviatkom Reformovanej kresťanskej cirkvi, ale aj všetkých
kresťanov na celom svete.
Znázorňuje cestu utrpenia Ježiša Krista na Golgotu, kde ho po vypočúva
ní u Piláta, zástupcu rímskej ríše, ktorý umytím svojich rúk dal najavo, že
na ňom nenašiel žiadnu vinu, ale na základe obvinení zástupcov cirkvi a volaní zástupu "Ukrižuj ho" odsúdil na smrť ukrižovaním.
Preto sa cirkvi zúčastňujú tohoto pochodu, aby vyjavili svojou účasťou
spolupatričnosť s Ježišovým utrpením pri tejto krížovej ceste.

Veľký piatok očami cirkví
Veľký piatok je v kresťanskom kalendári piatok pred Veľkou nocou
(Paschou). Tento deň je pripomienka smrti Ježiša Krista na kríži. Veľký
piatok je jedným z dní prísneho pôstu.
V rímskokatolíckej cirkvi súčasť Svätého týždňa a veľkonočného
tridua. Rímskokatolícka liturgia obsahuje čítanie z Písma, Jánove pasie,
často predvedené dramaticky alebo hudobne. Zvláštnou súčasťou liturgie sú dlhé príhovory (za cirkev, za pápeža, za služobníkov cirkvi a za
všetkých veriacich...) Iba v tento deň je súčasťou liturgie uctievanie
kríža a neoslavuje sa v ňom eucharistia, podáva sa však sväté prijímanie.
V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi je Veľký piatok striktne aliturgický deň (neslúži sa liturgia ani sa neprijíma eucharistia). Má tri nosné
bohoslužby:
Utiereň s čítaním dvanástich evanjelií o utrpení Ježiša Krista, ktorá sa
tradične nazýva Strasti. Strasti sa na Slovensku tradične slúžia na Veľký
štvrtok večer.
Kráľovské hodinky alebo tiež cárske časy. Na každej hodinke sa čítajú
žalmy, proroctvo, apoštol a evanjelium, ktoré sa viažu k utrpeniu a smrti Ježiša Krista.
Večiereň so sprievodom (procesiou) okolo chrámu a uložením pláštenice. Sprievod okolo chrámu symbolizuje pohrebný sprievod Ježiša Kris
ta. Zvláštne bohoslužby sa konajú aj v mnohých protestantských cirkvách.
(Zverejnené na webovej stránke – http://www.humencanonline.sk)
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Zľava: kurátor ECAV Ján Šuščák, Mitr. prot.
Mgr. Peter Humeník, dekan pravoslávnej cirkvi
Mgr. Františka Mariňáka, dekana rímskokatolíckej cirkvi - nesúci aj kríž
o. Martin Zlacký, dekan a protopresbyter

druhá zástavka v pravoslávnom chráme Cyrila a Metóda
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tretia zástavka veriacich v Reformovanom kostole

posledná štvrtá zástavka v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky
MÁJ 2014
4. mája - V michalovskom Reformovanom kostole sa uskutočnilo stretnutie
spevokolov Michalovského seniorátu. Spevokoly z Michaloviec,
Lastomíra, Palína, Bánoviec n/O., Trhovišťa, Záhora a Humenného
ako aj hosťujúci spevokol z Ondavsko – Hornádskeho seniorátu.
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Veriacich ako aj spevokoly privítala sestra Mgr. Mária Meňkyová, seniorka
Michalovského seniorátu.

Náš humenský spevokol „EKUMENA“.
Ženy – prvý hlas: Anna Goroľová, MUDr. Anna Ocilková, Liselotte Kruľová,
Mgr. Kvetoslava Gavulová, Helena Čačková, Marta Ziem-
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bová, Ladislava Bárányová (Rim-kat., Jana Laudová
(ECAV)
Ženy druhý hlas: Anna Kostrejová, Mgr. Božena Bašistová (ECAV), Anna
Beczová (Rim-kat.)
Muži prvý hlas: Michal Babinčák, Dr. Július Szűcs, Ing. Juraj Vysoký
(ECAV), Arpád Csontos
Tretí hlas:
Mgr. Pavol Kačkoš, farár – administrátor a dirigent

Prvýkrát sa na vystúpení spevokolov sa zúčastnil aj detský spevokol z Trhovišťa pod vedením Mgr. Pavla Kačkoša.
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Spevokol z Palína

Michalovský spevokol

Spevokol z Lastomíra

Spevokol zo Záhora

Spevokol z Trhovišťa

Spevokol Ondavsko-Hornádsky seniorát

Noémi Bodnár, pridelená duchovná
v Košickom cirkevnom zbore a asistentka Reformovanej cirkevnej hudby,
pri hodnotení vystúpenia spevokolov
Michalovského seniorátu.
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Odovzdávanie pochvalného listu Mgr. Pavlovi Kačkošovi,
farárovi – administrátorovi a dirigentovi
18 mája – Valné zhromaždenie Michalovského seniorátu s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Pobožnosť – Marek Kačkoš, farár v Palíne
Otvorenie SZV – Marek Janovčík, sen. Kurátor
Prezentácia prítomných – Erika Šrojtová, konseniorka
Voľba overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Kontrola uznesení SVZ
Správa seniorky M. Meňkyovej za rok 2013
Správa misijného referenta za rok 2013 – Miroslav Kovaľ
Správa tlačového referenta za rok 2013 – Pavol Kačkoš
Správa pokladníka za rok 2013 – Vahovičová
Správa Revíznej komisie – J. Marcinčák
Diskusia k správam
Riešenie Slavkovce - Lastomír
Zloženie sľubu do Generálnej volebnej komisie – M. Kovaľ

15.
16.
17.
18.
19.

Večera – nové VZ
Pozdravy hostí – M. Hamari, zástupca biskupa
Rôzne
Návrh a schválenie uznesení
Záver a modlitba

Mgr. Mária Meňkyová v. r.
seniorka

Ing. Marek Janovčík v. r.
seniorátny kurátor

Účastníci Valného zhromaždenia v Lastomírskom kostole

Kontrola počtu prítomných
– E. Šrojtová, konseniorka
Správa za rok 2014 – M. Meňkyová, seniorka
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Správa misijného referenta
- M. Kovaľa

Revízna a kontrolná
správa – J. Marcinčák

Správa pokladníčky
- Vahovičovej

Skladanie sľubu člena Generálnej volebnej komisie
- Miroslava Kovaľa, farára v Jenkovciach

Príhovor
M. Hamariho
zástupcu
biskupa za
Slovenských
veriacich

Michal Babinčák, kurátor volí
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JÚN 2014
4. júna – Odišiel nám na slávu Božiu náš brat, priateľ Ing. Juraj Vysoký – člen
spevokolu, organizátor a pomocník pri oprave nášho kostola.
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Niekoľko spomienkových fotografii človeka, ktorý aj keď bol veriacim evanjelikom, chodil pravidelne na reformované služby Božie. Bol aktívnym členom
nášho spevokolu „EKUMENA“, ale vykonal veľa práce aj pri stavebných akciách
pri renovácii nášho kostola.

Konzultácia so stavebným dozorom

Vystúpenie spevokolu v Michalovciach

Riešenie úpravy povaly nad modlitebňou

Spoločné zasadnutie presbytérií
RKC a ECAV

19. júna - Ekumenické „Slávenie eucharistie“, ktoré sa konalo slávnostne na
námestí pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom za
účasti zástupcov cirkevných zborov v Humennom.
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Eucharistická pobožnosť

Zástupcovia cirkvi a mesta Humenné

JÚL 2014
4. júla – Na pozvanie nášho cirkevného zboru, zavítal do Humenného, ale najmä
do nášho kostola dievčenský spevácky zbor Rozhlasu a televízie
Slovenska. Zástupcovia nášho zboru pripravili pre dievčatá a členov
speváckeho zboru aj doprovodný program – návštevu skanzenu
Vihorlatského múzea. Akcia bola venovaná na počesť básnika Milana Rúfusa pod názvom „SPIEVAJME BÁSNIKOVI“
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Spevokol a dirigent

Zástupcovia cirkevných zborov
a primátorka mesta
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Sólistka Radoslava Mičová

Pavol Kačkoš, farár - administrátor
a Adrián Kokoš, dirigent

AUGUST 2014

28. augusta - Rozlúčka

Kázňou na biblický odkaz zo sv. Lukáša kapitoly 9: 2 - 10
o Zacheusovi sa rozlúčil brat Pavol Kačkoš, farár a administrátor
s našou milovanou sestrou
Alžbetou Törökovou
( *1920 – † 2014 )

S E PTE M B E R 2 0 1 4
4. septembra – Zasadnutie presbytéria, ktoré sa zaoberalo nasledujúcimi otázkami:
1. Zahájenie presbytéria modlitbou
2. Zahájenie úpravy fasády na kostole
3. Návrh na voľby do seniorátu
4. Návšteva cirkevného zboru v Rožňave – L. Réz, pamiatka
5. Prejednávanie otázky úhrady do Podporného fondu
6. Rôzne
7. Ukončenie zasadnutia modlitbou
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14. septembra – Na pozvanie Rožňavského reformovaného cirkevného zboru a
doporučení presbytéria išla delegácia cirkevného zboru v
zložení:
Mgr. Pavol Kačkoš, farár a administrátor
Michal Babinčák, kurátor
Arpád Csontos, zástupca kurátora
MUDr. Anna Ocilková
Mgr. Kvetoslava Gavulová
Anna Goroľová
Marián Ocilka
Mgr. Valéria Csontosová za ECAV
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Spomienka na Ladislava Réza
Veža kalvínskeho kostola je jeho dielom
Obyvatelia mesta si určite všimli, že Reformovaný kostol na ulici
Osloboditeľov dostáva nový šat.
Vnútrajšok kostola je už pekne obnovený a teraz je rad aj na investičných
akciách v súvislosti s prístavbou, kde vznikli sociálne zariadenia a kancelária.
Je to vďaka členom cirkevného zboru, kresťanov Reformovanej a Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania, ale aj štedrej pomoci nášho mesta, ktoré nás
podporuje významnými dotáciami.
Ďakujeme členom mestského zastupiteľstva i vedeniu mesta, že z rozpočtu
mesta podporujú všetky registrované cirkvi
Ladislav Réz v poradí druhý misijný farár, prišiel do Humenného v roku 1896 a
slúžil do roku 1902. Potom ho zvolili za farára v Rožňave, kde pôsobil do svojej
smrti v roku 1924.
Má významné zásluhy nielen na poli cirkevnom, ale aj občianskom. Veď
kostolná veža je dielom jeho iniciatívy. V archíve nášho zboru je zachovaná
žiadosť o finančný príspevok na jej stavbu, priamo panovníkovi Františkovi Jozefovi, ktorý osobne prispel na jej výstavbu 200.- forintami.
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Ladislav Réz si uvedomoval veľkú silu a dôležitosť informácií. Od svojho
príchodu sa usiloval založiť miestne noviny. To sa mu aj podarilo až koncom roka
1901, kedy vyšlo prvé číslo týždenníka „HOMONNA és VIDÉKE” (Humenné a
vidiek), ktorých bol šéfredaktorom. Všetky ročníky novín sa zachovali dodnes a
sú zdrojom neoceniteľných informácií až do svojho zániku v roku 1918.
Nemôžeme nespomenúť ako pre nás najdôležitejšie dielo „Drugethovci a
reformácia v Humennom” vydaný v roku 1899. Je to jedno z najdôležitejších diel,
ktoré sa zaoberajú históriou reformácie v našom regióne.
Už v roku 1897 inicioval založenie „Ženského dobročinného spolku”, ktorý
pracoval na občianskom základe a jeho členkami boli ženy bez ohľadu na
konfesijnú príslušnosť. Stanovy spolku so zápisnicami od roku 1897 do roku
1913 sú tiež zachované v archíve Reformovaného zboru.
Jeho plodný, prácou naplnený život pokračoval aj v Rožňave. Bol prvým
reformovaným farárom v tomto zbore a už v roku 1905 bol postavený jeden z
najkrajších reformovaných kostolov vo vtedajšom Uhorsku.
A práve v polovici mesiaca september sa delegácia reformovaného zboru z
Humenného spolu s farárom – administrátorom Mgr. Pavlom Kačkošom,
zúčastnila spomienkovej slávnosti pri príležitosti 90. výročia úmrtia Ladislava
Réza.
V rožňavskom kostole bola inštalovaná výstava zo života a diela tohoto
významného farára, ktorý bol dlhé roky hlavným zapisovateľom vtedajšieho
Predtisského dištriktu, šéfredaktorom celoštátneho cirkevného časopisu
„Református egyház és iskola” (Reformovaná cirkev a škola). V Rožňave bol až
do svojho predčasného úmrtia členom mestského zastupiteľstva, predsedom
„Rožňavského umeleckého spolku”, spoluzakla-dateľom mestského múzea, ktoré
dodnes funguje. Bol obdarený vynikajúcim rečníckym talentom a tu nás čakalo
prekvapenie v podobe daru rožňavského zboru. Jeho kázeň s modlitbami úvodnej
bohoslužby v Humennom dňa 11. júna 1896 sa v našom archíve nenachádzala. A
práve tento dar, spolu s venovaním od rožňavského presbytéria obohatil
písomnosti v našom humenskom zbore.
My sme zase venovali rožňavskému cirkevnému zboru na DVD nosiči
slovenský preklad diela „Drugethovci a reformácia v Humennom” ako aj
„KRONIKU” spracovanú a väčšinou preloženú z maďarského jazyka od roku
1880 do roku 2007, nášho humenského cirkevného zboru, ktorá na svoje nové
vydanie ešte len čaká....
Bohoslužba a príhovory v kostole i na cintoríne odzneli v maďarskom i slovenskom jazyku. Dojímavé boli slová zborového farára Mgr. Zsolta Buzu PhD, ktorými ocenil prínos Ladislava Réza nielen pre naše zbory, ale pre celú uhorskú i
slovenskú reformovanú cirkev. Kyticu vďaky k hrobu Ladislava Réza a jeho manželky Pauly rod. Glószovej (jej otec bol náčelníkom železničnej stanice v Humennom) položil kurátor Michal Babinčák. Ďakujeme aj dnes Pánu Bohu, že naše
cirkevné zbory mohli mať takéhoto farára.

34

Kázeň držal Mgr. Zsolta Buzu PhD.

Mgr. Pavol Kačkoš, farár – administrátor poďakoval za vrelé privítanie
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Uloženie venca na miesto odpočinku Ladislava Réza a jeho manželky

Nech terajšie pokolenie dáva pozor
na to, aby budúcim pokoleniam
nezanechala dedičstvom
prázdne kostoly
Ladislav Réz
Rožňavský kostol
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26. septembra – Na základe výberového konania bola podpísaná zmluva o dielo
s firmou VHP spol. s r. o. - Ing Františkom Pavlíkom a firmou
VALMAR – Marián Valko za zapožičanie lešenia. V uvedený
deň sa začalo z montážou lešenia.

OKTÓBER 2014
6. októbra – Práce na fasáde pokračovali a už bolo vidieť ako bude vyzerať
modlitebňa. Mesto Humenné podporilo finančne túto akciu.
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10. októbra – Zasadnutie Valného zhromaždenia Michalovského seniorátu bolo
zvolané do Palína na 17,30 hod. s programom:
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Na nominačnom Valnom zhromaždení, boli navrhnutí kandidáti na funkciu
seniora, kde jediným kandidátom, ktorý to prijal len pod podmienkou, že sa ešte k
tomu vyjadrí, bol Mgr. Juraj Gajdošoci, farár z Michaloviec.
25. októbra – Reformovaná cirkev na Slovensku´sa rozlúčila s misijným duchovným A. Kiss Bélom (* 1964 - † 2014), redaktorom Kalvínskych hlasov a Kálvinista szemle. Náš zbor ho spoznal, keď prišiel na jeho pozvanie. Vtedy sme prvýkrát zorganizovali konfe
renciu „Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje“ spoločne so
ZO CSEMADOK Humenné a Českým spolkom.

Jeho hodnotenie a povzbudenie nám dodalo sily, že sme v tomto
roku už mali IV. ročník a bolo dokončené aj dielo „KRONIKA“
- Reformovaného cirkevného zboru v Humennom od roku 1880 až
do roku 2007. Od roku 2007 vydávame „ROČENKU“ nielen o živote v zbore, v senioráte, ale aj v cirkvi.

NOVEMBER 2014
9. novembra – V reformovanom kostole v Humennom sa uskutočnili spoločné
slávnostné služby Božie Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z
príležitosti Pamiatky reformácie.
Slovom Božím poslúžili reformovaný farár – administrátor Mgr.
Pavol Kačkoš a zborová evanjelická farárka Mgr. Mária
Juhásová.
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V plnom kostole mohutne zneli nábožné piesne v podaní evanjelického
spevokolu „LAUDATE” z Kladzian a okolo 80 prítomných veriacich.

Brat farár P. Kačkoš v kázni Slova Božieho vychádzal zo Skutkov apoštolov 8.
(26-34) o Filipovi a etiópskom eunuchovi. Poukázal na to, že my súčasní
kresťania máme byť tými, ktorí sa majú pripojiť k putujúcim, vysvetľovať a šíriť
Božie slovo, t.j. každý z nás má misijné poslanie pri hlásaní evanjelia.
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Po záverečnej liturgii a Áronovskom požehnaní, ktoré udelila sestra farárka,
veriaci stojac zaspievali hymnu Martina Luthera „Hrad prepevný je Pán Boh
náš”.
Potom už nasledoval IV. ročník konferencie „Minulosť nás spája – budúcnosť
zaväzuje”.
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Konferenciu riadil a uvádzal jednotlivých prednášajúcich, Mgr. Pavol Kačkoš,
farár – administrátor cirkevného zboru v Humennom.

S obsahom projektu, ktorý je naplánovaný na sedem rokov, prítomných
oboznámila presbyterka ECAV Mgr. Božena Bašistová.
Zborová farárka humenskej fílie Mgr. Mária Juhásová, prednášala na tému
„Vznik, definícia a počiatky reformácie na území Slovenska”. Pripomenula, že za
predreformátora na našom území je pokladaný majster Ján Hus, ktorý bol za
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svoju pravdu v roku 1415 ako kacír upálený na hranici v Kostnici.
Jeho pravdy, ktorých sa držal sú platné dodnes a znejú: „Preto verný kresťan:
hľadaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, počúvaj pravdu, hovor pravdu, drž sa
pravdy, bráň pravdu až do smrti”.

O činnosti kazateľov a histórii protestantských zborov v regióne Zemplína v
počiatkoch reformácie hovorili Mgr. Michal Kirschner a Mgr. Valéria
Csontosová.

Mgr. M. Kirschner, priblížil šírenie luterskej formy reformácie v našom regióne
so zameraním na náš evanjelický zbor. Kladzany, ako matkocirkevný zbor vznikol
už v roku 1805 a tohoto roku si pripomíname dvojsté výročie posvätenia chrámu
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Božieho. Na túto slávnostnú príležitosť, ktorá sa bude konať poslednú adventnú
nedeľu prijal pozvanie generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Mgr. Miloš Klátik. Pri tomto výročí si pripomenieme aj
život a pôsobenie patrónov zboru v Kladzanoch, rodiny Vladárovej, ktorí
zastávali funkciu hlavného dozorcu vyše sto rokov.
Presbyterka ECAV Mgr. V. Csontosová sa zamerala na informácie o kalvínskej
forme reformácie na území Horného Zemplína. Zdôraznila hlavne dve významné
skutočnosti: vydanie kompletného prekladu Biblie do maďarčiny v roku 1590
Gašparom Károlyim (Originál tlače z pôvodného tlačiarenského stroja).

Na jej vytlačenie prispel aj majiteľ humenského panstva Valentín Drugeth a
Eufrozína Bátoryová, rodená Drugethová z Vranova nad Topľou. Druhou
významnou udalosťou bolo vydanie piatich bohoslužobných kníh v rokoch 1750
– 1758 v Debrecíne a to v slovenskom jazyku – východoslovenskom nárečí. Z
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nich si spomeňme aspoň na „Malý katechizmus” a „Hlas pobožneho spievania”.

Históriu vzniku reformovaného a evanjelického spoločného zboru v roku 1880
pod názvom „Spoločná protestantská dcérocirkev v Humennom” prítomným
priblížil zástupca kurátora a seniorátny svetský sudca Michalovského seniorátu
Arpád Csontos. Účastníci si vypočuli aj priebeh budovania chrámu Božieho,
modlitebne i prístavby veže. Že naše zbory aj po 134. rokoch žijú a zveľaďujú
spoločný stánok Boží, svedčí skutočnosť, že v týchto dňoch pracujeme na jeho
rekonštrukcii a nová vonkajšia fasáda, ktorá bude kompletne ukončená na budúci
rok, už viditeľne skrášľuje exteriér nášho kostola. S vierou v Božiu pomoc
ukončil referát známym „Tak nám Pán Boh pomáhaj !”.

Presbyterka reformovaného zboru Anna Kostrejová informovala o živote a
práci na vinici Pánovej, prvých reformovaných farárov Karola Böszörményiho a
Jozefa Szőllősiho.

45

Karol Böszörményi dochádzal od roku 1880 do roku 1889 z Malčíc. V zbore sa
v tlačenej forme zachovala jeho rozlúčková reč, ktorú predniesol pri príležitosti
inštalácie mladého misijného duchovného J. Szőllősiho dňa 31. marca 1889. Do
služby v zbore ho vyslal slovami apoštola Pavla z 1. listu Timotejovi. J. Szőllősi
slúžil v zbore do 31. marca 1896, kedy do Humenného prišiel významný farár,
historik, spisovateľ, zakladateľ a šéfredaktor prvých humenských novín
„Homonna és vidéke – Humenné a vidiek“ – Ladislav Réz.
Za pôsobenia J. Szőllősiho bola postavená modlitebňa, ktorej posviacka sa
konala 17. augusta 1890. Pri príležitosti jej posviacky boli slávnostnými
kazateľmi evanjelický farár Ján Csiska z Košíc a reformovaný farár K.
Böszörményi. Ich kázne taktiež vyšli tlačou a sú zachované v našom cirkevnom
archíve.
K. Böszörményi uviedol:
„Posväťme tento kostol:
po prvé – Nášmu Pánu Bohu, v mene kresťanskej viery
po druhé – našej vlasti, v ktorej žijeme
po tretie – tomuto mestu v nádeji na porozumenie medzi rôznymi kresťanskými
vierovyznaniami.“
Svoju kázeň zakončil aj dnes aktuálnymi slovami:
„Poďte, poďte všetci, bratia a sestry, z akéhokoľvek zboru ste. Poďte, objímme
sa v žiali i radosti, veď máme jedného Boha !“.
Záverom povedal:
„Nech je tento malý kostol jagavou hviezdou medzi ďalšími hviezdami v našom
malom meste, aby sme mohli tým, ktorí k nám zavítajú s hrdosťou povedať:
Pozrite „...toto je náš protestantský kostol !“.
Ladislav Réz dokončil prácu svojho predchodcu pribudovaním gotickej veže v
roku 1898 k modlitebni čím kostol sa stal vo vtedajšom období tiež jednou
dominantou mesta Humenné.

O význame a výzvach v oblasti misijnej práce v súčasnosti hovoril
reformovaný farár – administrátor Mgr. P. Kačkoš. Nadviazal na svoju kázeň zo
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Skutkov apoštolov a zdôraznil, že každý z nás ak prinesie Slovo Božie čo len
jednému človeku za ktorým príde, je misionárom v praxi. Je potrebné prejsť od
slov k činom, čoho výsledkom je aj predsavzatie oboch protestantských zborov,
že vyhľadáme spolubratov a spolusestry v Snine a Medzilaborciach s cieľom po
mnohých desiatkach rokov znova uskutočniť v týchto mestách služby Božie.

Po ukončení konferencie posilnení na duchu sme po ďakovných modlitbách
prijali pohostenie, kde sme pokračovali v rozhovoroch a vypočuli si mnohé
podnetné návrhy na uskutočnenie podobných podujatí aj v budúcnosti.
Mgr. Valéria Csontosová (Článok uverejnený v Kalvínskych hlasoch č.11/2014)
16. novembra – V Trhovišti sa uskutočnila inštalácia farára zboru – Mgr. Pavla
Kačkoša, ktorý je zároveň aj farárom a administrátorom nášho
cirkevného zboru v Humennom. Program inštalácie:
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Na uvedenej inštalácie sa za náš cirkevný zbor zúčastnili:
Michal Babinčák, kurátor
Anna Kostrejová, presbyterka
Anna Goroľová, presbyterka
Arpád Csontos, zástupca kurátora
Marta Ziembová, členka cirkevného zboru
Karolína Mudríková, členka cirkevného zboru
Kostrej Ján, člen cirkevného zboru a Mgr. Valéria Csontosová, presbyt. ECAV
za dcérocirkevný zbor z Vranova nad Topľou:
Achác Bodor, kurátor a Peter Bodor, presbyter

V preplnenom trhovišťskom kostole za účasti zástupcu biskupa pre slovenské
senioráty Mariána Hamariho, zástupcu generálneho kurátora Ing. Jána Marcinčáka a Mgr. Márie Meňkyovej, seniorky Michalovského a Mgr. Ing. Juraja Brecku, seniora Ondavsko – Hornádskeho seniorátu ako i farárov obidvoch seniorátov.

Po úvodnej piesni č. 553 - „Vstaň, počuj, Pán ťa volá...“ , ktorá v kostole
plnom veriacich znel ako chorál, prítomných privítal novozvolený miestny kurátor Marek Jenčo. Po dlhých peripetiách, ktoré sa odohrávali pri voľbe farára do
cirkevného zboru v Trhovišti bol zvolený Mgr. Pavol Kačkoš, slúžiaci už 9 rokov.
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Marek Jenčo, kurátor
Mgr. Ing. Juraj Brecko
senior Ondavsko – Hornádskeho seniorátu prečítal lekciu a pomodlil sa v na
úvod. Kázeň, modlitbu, modlitbu Pánovu a požehnanie mal zástupca biskupa

Mgr. Marián Hamari.
Inštaláciu duchovného vykonala seniorka Michalovského seniorátu sestra Mgr.
Mária Meňkyová, ktorá po príhovore vložením ruky na hlavu inštalovaného farára Mgr. Pavla Kačkoša a odovzdaním symbolov – pečiatky a kľúčov od kostola
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Po týchto úkonoch seniorky mal príhovor miestny kurátor Marek Jenčo, ktorý
slávnostne odovzdal inštalovanému zborovému farárovi nový služobný plášť,
ktorý bol darom cirkevného zboru Trhovište. Potom vystúpil detský a konfirmandský spevácky zbor, ktorý spoločne nacvičuje s miestnou učiteľkou.
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Na rad prišli pozdravy hostí...

Ing. Ján Marcinčák
zást. gen. kurátora cirkvi

Mgr. Peter Jano
rímskokatolícky kaplán

Mgr. Janette Knežová
farárka v Trebišove

Mgr. Ján Janovčík
farár na dôchodku – Palín

Jaroslav Valisko, Stretava

Mgr. Maroš Riník
gréckokatolícky farár

Mgr. Marek Kačkoš
farár v Palíne, brat

humenský a vranovský cirkevný zbor
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Príhovor Mgr. Pavla Kačkoša k účastníkom po vysviacke

Slávnostné pohostenie pripravil miestny cirkevný zbor pre všetkých
účastníkov, kde sa v družnom rozhovore rozprávalo o živote v zboroch
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DECEMBER 2014
19. decembra – Na pozvanie Mestského úradu v Humennom sa zišli zástupcovia
cirkevných zborov a podnikateľských aktivít v Mestskom kultúrnom stredisku na neoficiálnom stretnutí. Evanjelickú cirkev
augsburského vyznania Kladzany – filiálka Humenné zastupovala Mgr. Mária Juhásová, zborová farárka. Pravoslávny
cirkevný zbor Mgr. Peter Humeník, dekan pravoslávnej cirkvi.
o. Martin Zlacký, dekan a protopresbyter, Gréckokatolícky
cirkevný zbor a Arpád Csontos, zástupca kurátora, Reformovaný cirkevný zbor v Humennom.

24. decembra – Štedrovečerné služby Božie o 15,00 hod. na ktorých sa zúčastnili
veriaci Reformovaného cirkevného zboru ako aj Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania – filiálky v Humennom. Tak ako
aj v predchádzajúcich rokoch aj tohto roku sestra Anna Kostrejová pripravila detí na vystúpenie. Annamária Geročová moderovala jednotlivých účinkujúcich.
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Eduárd Becz

Peter Ocilka

Filip Kočiš

54

Pavol Ocilka

Stanislav Grundza

Marián Ocilka

Dominik Židzik
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Samuel Židzik

a

Olívia Ocilková

brat Michal Babinčák, kurátor, pri rozdávaní Vianočných darčekov deťom
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25. decembra – Služby Božie v prvý Vianočný deň držal brat legát Pavol Jašo
študujúci v piatom ročníku na Evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave .

Legát Pavol Jašo
31. december – Tak ako aj každý rok aj tohto roku brat Mgr. Pavol Kačkoš sa
poďakoval veriacim za vernosť, pokoru ale aj dobročinnosť,
ktoré sa odzrkadlilo najmä pri zveľaďovaní nášho Reformovaného kostola.
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POĎAKOVANIE
Duchu svätý (úryvok)
Pane, nech sme v Tebe zakorenení,
Duchom Tvojím svätým naplnení,
nech žijeme v cirkvi na modlení,
aby sme raz boli z milosti spasení.

Tibor Sabovik

Pri obzretí sa za minulým rokom sú naše srdcia naplnené vďakou za Božiu
milosť, ktorá nás viedla cez prekážky, ukazovala smer správnej cesty a obdarila
hojnosťou duchovných darov.
Naša vďaka patrí nášmu Pánovi – čo najviac potešilo naše duše – že náš pán
farár – administrátor Mgr. Pavol Kačkoš bol právoplatne zvolený za farára
cirkevného zboru v Trhovišti a dňa 16. novembra 2014 slávnostne inštalovaný.
Nesmierne si vážime jeho obetavú službu, tešíme sa jeho kázne slova Božieho,
ktoré nás povzbudzujú a posilňujú. Ďakujeme aj za jeho dirigentskú činnosť nášho ekumenického spevokolu. Prajeme mu veľa zdravia a síl v duchovenskej službe a pokoj a radosť v kruhu rodiny.
Naše poďakovanie vyslovujeme aj sestre Mgr. Márii Juhásovej, zborovej farárke ECAV v Kladzanoch. Stalo sa už peknou tradíciou, že sa počas roka viackrát schádzame na spoločných službách Božích.
Za obetavosť, finančné i vecné dary patrí vďaka členom reformovaného
cirkevného zboru, ktorí ani toho roku nezaostali v pokračovaní zbierky, aby náš
kostol mal dôstojný vzhľad.
Za finančné dary a zbierky tiež ďakujeme aj bratom a sestrám ECAV – filiálky
v Humennom ako aj za príspevok na úhradu prevádzkových nákladov kostola.
Sme veľmi radi, že sme už značne pokročili v renovácii nášho kostola a preto
vďaka patrí aj tým, ktorí nám v tom pomohli svojou prácou:
- za očalúnenie lavíc a stoličiek,
pani, Agáte Krivjančinovej, ČALUNNÍCTVO – Humenné
- za renováciu dverí a výrobu schodníc pre schody na chór
pánovi Štefanovi Dolobáčovi z Hrabovca nad Laborcom
- za zhotovenie železnej konštrukcie pre schody na chór
Mariánovi Behúnovi z Humenného
- za zapožičanie lešenia pánovi
Mariánovi Valkovi – fy VALMAR z Hažína nad Cirochou
- za zhotovenie fasády na modlitebni a čiastočne aj na veži kostola
Ing. Františkovi Pavlíkovi,
Pavlíkovi VHP spol s r.o. z Humenného
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Obzvlášť ďakujeme najmä Ing. Arch. Jozefovi Peleyovi,
Peleyovi bez ktorého nezištnej
pomoci spracovaním kompletnej projektovej dokumentácie pre náš Reformovaný
kostol v Humennom by sme sa neboli dopracovali k výsledku, ktorí nám obdivujú
nielen humenčania, ale aj reformovaní veriaci, ktorí sa zúčastnili rôznych podujatí
konaných v NAŠOM KOSTOLE. Pán nech mu dá zdravia a prosíme pre neho aj
jeho požehnanie
Ďakujeme mestu Humenné a jeho zástupcom za významné finančné podpory
pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku – reformovaný cirkevný zbor v
Humennom ako aj Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Kladzany – filiálky
Humenné. Práve vďaka za tieto dotácie, ktoré nám umožnili aspoň čiastočne vylepšiť aj vzhľad nášho kostola, ktorý patrí tiež k mestským dominantám.
Ďakujeme „Detskému a dievčenskému speváckemu zboru Slovenského rozrozhlasu“ a jeho dirigentovi Mgr. art. Adriánovi Kokošovi,
Kokošovi za ich vystúpenie ako aj
za e-mailovy list:
„Ďakujeme Vám v mene celého zboru za všetko čo ste nám pripravili.
Koncert v Humennom bol úžasný, koncertovali sme vo veľkých koncertných
sálach ako je Viedenská filharmónia, Slovenská filharmónia...ale to čo sme zažili
u Vás sa nedá slovami opísať...dievčatá boli dojaté.
Verím, že sa ešte stretneme.
S pozdravom a úctou Váš Adrián“
Ďakujeme Reformovanému kresťanskému cirkevnému zboru v Rožňave,
Rožňave, že
sme spolu s nimi mohli prežívať pocity vďaky a hrdosti na nášho spoločného
misijného farára Ladislava Réza a za vecný dar, v podobe kópie vytlačeného vydania jeho kázne pri jeho inštalácii v roku 1896 v Humennom.
Ďakujeme za organizáciu IV. ročníka „Minulosť nás spája – budúcnosť zazaväzuje“ sestre Mgr. Valérii Csontosovej,
Csontosovej presbyterke ECAV z filiálky Humenné.
Vďaka patrí aj bratovi Arpádovi Csontosovi, zástupcovi kurátora a seniorátnemu svetskému sudcovi Michalovského seniorátu za organizátorskú, vecnú a administratívnu prácu pri obnove kostola.

Ale najmä ďakujeme všetkým členom nášho reformovaného
cirkevného zboru za ich obetavosť, bez ktorej by sa náš cirkevný zbor
nevedel zaobísť pri organizovaní podujatí ako aj prác na renovácii
kostola.
Presbytérium Reformovaného cirkevného zboru
v Humennom
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Ohlas v médiách v roku 2014
➢ Kalvínske hlasy – ročník LXXXV, č. 1 – január 2014 - „Maďarský hostia v
Humennom“ - ACs.

➢ Kalvínske hlasy – ročník LXXXV, č.2 – február 2014 - „Týždeň modlitieb“
Valéria Csontosová;
Príhovor: ACs;
Barnabáš Czövek – nekrológ; Acs

➢ http://www.humencanonline.sk - FOTOreport: HUMENNÉ ZA ŽIVOT
-

22.3. 2014 – csarpi
HNTV – reportáž - „HUMENNÉ ZA ŽIVOT“

➢ RE-MI-DIA – č. 3/2014 - „Seniori v akcii“ - Mgr. Miroslav Kovaľ
➢ http://www.humencanonline.sk - PAŠIOVÝ SPRIEVOD V MYŠLIENKEEKUMÉNY „Veľký piatok spojí veriacich“ - 16.4.2014

➢ RE-MI-DIA – č. 4/2014 - „O význame rodiny vo svetle písma“ - Arpád Csontos

➢ Kalvínske hlasy – ročník LXXXV, č.4 – apríl 2014 - „Národný pochod za život“ - Valéria Csontosová; HNTV; http://www.humencanonline.sk

➢ Kalvínske hlasy – ročník LXXXV, č. 5 – máj 2014 - „Milá návšteva v humenskom reformovanom cirkevnom zbore“ - vcs

➢ Podvihorlatské noviny – ročník LV, č. 28 - 7. júla 2014 - „Otvorili svoje aj
naše srdcia“ - autorka Mgr. Jana Ďurašková; HNTV

➢ Podvihorlatské noviny – ročník LV, č. 40 – 29.9.2014 - „Spomienka na Ladislava Réza – Veža kalvínskeho kostola je jeho dielom“ - Valéria Csontosová

➢ Kálvinista szemle – ročník LXXXV, č. 9 – september 2014 - „Bodor Gábor
postavil kostol“ - Valéria Csontosová

➢ Kálvinista szemle – ročník LXXXV, č. 11 – november 2014 - „Spomienka pri
hrobe L. Réza“ - Zsolt Buza

➢ Kalvínske hlasy – ročník LXXXV, č. 11 – november 2014 - „Pamiatka reformácie a konferencia v Humennom“ - Valéria Csontosová
Podvihorlatské noviny – ročník LV – č- 47 – 18. novembra 2014 - „Pamiat
ka reformácie a konferencia v Humennom“
HNTV – TV reportáž

NEPREŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU !
61

