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7 Lebo strom má nádej; ak ho vytnú, znova vyženie a
jeho výhonok neprestane žiť.
8 Ak mu zostarne koreň v zemi a v prachu zeme
odumrie mu peň,
9 vypučí od vône vody, vyženie mládnik ako
sadenec.
Kniha Jóbova 14, 7-9

Drahé sestry, milí bratia.
Tento rok môže by pre nás všetkých výnimočný.
Schválne píšem „môže byť“, pretože samotná skutočnosť, že
si pripomenieme 500. výročie reformácie neprináša nič
výnimočné. Jedine v prípade, že toto jubileum uchopíme
správnym spôsobom a stane sa pre nás tento rok výnimočným.
Čím sa teda máme nechať v tomto roku viesť?
Božím slovom, ktoré dáva nádej v každom čase a ktoré nás
tento rok upomína na naše korene. Strom má nádej, aj keď ho
vytnú, hovorí Jób.
Ako je to možné?
Má totiž korene. Ak sú zapustené dosť hlboko a siahajú k
prameňom tak vyženú nové výhonky. Naše korene, ktoré dávajú
nádej na obnovu, na nový život sú v prvom rade v Ježišovi
Kristovi. Ale aj odkaz reform ácie je pre nás spleťou koreňov, z
ktorých môže vyrásť mnoho ratolestí vštepených do pravého
vinného kmeňa – Pána Ježiša Krista. Strom má teda nádej, aj
my máme nádej, že v tomto jubilejnom roku z prachniv ého
kmeňa našich životov, viery, zborov, cirkvi vyrastie Kristom
obnovený a rozkošatený strom, v ktorom budú hniezdiť vtáci
spievajúc na Božiu slávu.
Soli Deo Glória.
Mgr. Pavol Kačkoš, farár - administrátor
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Martin Rázus
sviatočná (úryvok)

- Zvonia... počujete ? zvonia ! poďte v chrám -ó neostaňte doma:
matky, ktoré o plod života sa chviete,
manželky -vy, ktoré noci preplačete,
deti, čo tak bdiete v tvrdom vyčkávaní,
aj vy starci, aj vy, milujúce panny,
poďte !
Poďte, všetci poďte !
Bratia a sestry !
"Vy ste soľ zeme" (L 14; 34-35)
týmito slovami Pán Ježiš poveril a vyslal do služby svojich
učeníkov. Toto poslanie sme mali možnosť v ekumenickom
spoločenstve precítiť na stretnutí kresťanov strednej Európy
začiatkom júla 2016 v Budapešti. Boli sme tam, aby sme sa
modlili za našu zem, za naše spoločenstvo, aby sme aj my boli
tou štipkou soli, lebo ako čítame v Lukášovom evanjeliu, soľ je
dobrá, ale ak stratí chuť, vyhodia ju.
Ďakujeme Pánovi, že sme sa mohli aj v tomto roku učiť láske
a spolupatričnosti medzi nami, pomáhať si navzájom,
posilňovať sa v službe a deliť sa o radostnú zvesť so svojimi
blížnymi.
Preto bratia a sestry "Poďte, všetci poďte !"
Presbytérium RKC
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Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – reformovaný cirkevný zbor v Humenné

záverečné vyúčtovanie za rok 2 0 1 6
Úk on

Príjem €

OTP Banka 2015

1 330,02

Pokladňa zostatok z roku 2015

164,09

Príjmi za rok 2016:

1 494,11

Cirkevná daň

1 820,00

Zbierka na rekonštrukciu kostola

2 745,00

Ofera

2 050,00

Pokladnička – peršelka

2 246,40

Adventisti siedmeho dňa – prenájom kostola

80,00

Platba ECAV za energie

99,98

Dotácia mesta Humenné – kostol a konferencia

1 300,00

Dotácia mesta Humenné – kostol ECAV

1 000,00
SPOLU:

12 835,49

Výdaj €

Výdaje za rok 2016:
Úhrada za tepelnú energiu

1 162,17

Úhrada za elektrickú energiu

223,16

Úhrada za vodné a stočné

10,60

Úhrada 5. splátky RKC – SYNODA

1 154,00

Úhrada faktúr (prístrešok, plot, ročenka, oprava po havárii)

5 349,00

Poplatky OTP Banke

69,72

Cestovné Mgr. Pavlovi Kačkošovi

830,00

Konferencia „Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje” VI.ročník

430,00

Úhrada (kalendáre, KH a KSZ, adm.poplatok R-2016, poistka)

301,80

Cestovné ostatné (senior. zhromaždenia, val.zhromaždenie sen. )

100,00

Zbierka (Trhovište, migranti, vizitátori)

291,90

Nákup materiálu (rebrík, nezinsekcia, inštal. Materiál)

135,61

Iné (kancelárske potreby, poštovné)

6,65

Vianočné darčeky deťom

44,25

SPOLU zostatok 2016:

10 108,86
SPOLU:
2 726,63

OTP Banka 2016
Pokladňa zostatok z roku 2016

2 329,68
189,73
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Štatistické údaje Reformovaného cirkevného zboru Humené – rok 2 0 1 6

Počet

Veriaci
priemer

Služby Božie

84

28

Z toho: - kajúce služby Božie

24

13

- spoločné služby Božie s ECAV

3

48

- čítané služby Božie

3

18

Biblické hodiny

0

0

Večera Pánova

6

30

Zasadnutie presbytéria: - samostatné

3

8

1

12

Vizitácia

1

23

Príprava konfirmandov

4

0

Nácvik spevokolu

9

13

Sobáš

0

0

Narodenie

2

0

Krst

3

0

Úmrtie

1

0

Činnosť - akcie

- spoločné s ECAV

Vizitácia: Mgr. Erika Dékányová, seniorka
Mgr. Samuel Knežo, kaplán
JUDr. Danica Džačková
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Poznámka

Návrh aktivít na rok 2 0 1 7
1. Účasť na spoločných ekumenických službách Božích v
"Týždni modlitieb"
2. Oprava a rekonštrukcia podlahy v kostole.
3. Príprava a účasť spevokolu "EKUMÉNA" na stretnutí
spevokolov, na Veľkú noc a pri posviacke kostola a pri
vianočných sviatkoch.
4. Účasť veriacich
sprievode"

na

"Ekumenickom

Pašiovom

5. Terénne úpravy pri kostole, výrub tují.
6. Príprava konfirmandov ku konfirmácii.
7. Posviacka kostola 21. mája 2017
8. Spoločné stretnutie cirkevných zborov ECAV a
RKC pri guláši
9. V rámci osláv 500. výročia Reformácie a 700. výročia
písomnej zmienky mesta Humenné, pri
príležitosti
VII. ročníka konferencie "Minulosť nás spája
budúcnosť zaväzuje", vydanie knihy Ladislava
Réza - "Drugethovci a reformácia v Humennom" a
"KRONIKA
reformovaného
kresťanského
cirkevného zboru v Humennom".
10. Účasť na III. ročníku konferencie "Protestantizmus
na Hornom Zemplíne" z príležitosti Reformácie
usporiadanej filiálkou ECAV v Humennom.
11. Príprava detí na vystúpenie k Vianočným sviatkom.
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J A N U Á R 2016
1. januára - Ako každý rok, veriaci oboch cirkevných zborov sa rozlúčili
so starým rokom na službách Božích 31. decembra 2016 pri
kázni brata farára - administrátora zboru Pavla Kačkoša.
Prvý deň v novom roku sa konali služby Božie Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania, kde kázeň držala sestra farárka
Mária Juhásová.

5. januára - Presbyteri cirkevných zborov Trhovište, Moravany, Humenné a
Vranov n/T, sa stretli v zborovej miestnosti v Trhovišti na riešení
otázky uhrádzania financií do podporného fondu RKC. Zástupca
biskupa pre slovenských veriacich, brat Ján Semjan, Július
Kováč, zástupca generálneho kurátora pre slovenských
veriacich, sestra Erika Dékányová, seniorka Michalovského
seniorátu a brat senior Juraj Brecko z Ondavsko-hornádskeho
seniorátu. Brat senior J. Brecko, predložil prítomným systém, na
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ktorom sa uzniesla Synoda Reformovanej kresťanskej cirkvi v zmysle Zákona č.
1/2009 a zmene č. 2/2016 o poplatkoch cirkevných zborov do Všeobecného
fondu. Zároveň oboznámil prítomných o vykonanom prieskume na biskupskom
úrade o prerozdeľovaní finančných prostriedkov. Tiež vysvetlil, že sa ukladá
osobitná finančná čiastka, ktorá by mala v prípade odluky cirkvi od štátu na určitú
dobu zabezpečiť platy duchovných. Pri prepočte, by to vychádzalo na dva až tri
mesiace. Uvedené presbytéria tiež nesúhlasili, aby bola odvádzaná čiastka pre
Maďarskú reformovanú cirkev (nie pre Reformovanú kresťanskú maďarskú
cirkev, ktorá je oficiálne v Maďarsku), do ktorej sa naša Reformovaná kresťanská
cirkev na Slovensku registrovala. Aj keď sa jedná o celosvetovú organizáciu, pod
uvedenou hlavičkou, časť slovenských cirkevných zborov k tomu nedala súhlas a
preto, ako vzdor, odmieta uhrádzať príspevok do Všeobecného fondu. Stretnutie
sa nieslo v priateľskom duchu, ale uvedené zbory aj naďalej odmietajú uhrádzať
odvody do Všeobecného fondu. Znova bol predložený návrh zástupcovi biskupa
Jánovi Semjanovi, aby sa snažil o presadenie vytvorenia Dištriktu pre slovenskú
časť veriacich, čím by sa táto otázka vyriešila pre budúcnosť.
8. januára - Vo výmenníkovej stanici v kostole došlo k poruche na meracom zariadení následkom čoho horúca voda sa menila na
paru a kondenzovala, čím sa celý priestor - steny, lavice,
podlaha v kostole zamokril. Poisťovňa GENERALI vzniklú
škodu odmietla uhradiť z dôvodu, že nie je to uvedené v
poistnej zmluve.
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24. januára - Ekumenický "Týždeň modlitieb" sa konal v Grécko-katolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie. Zástupcov jednotlivých cirkevných zborov privítal o. Martin Zlacký, farár a
protopresbyter. František Mariňák, dekan-farár za rímskokatolícku cirkev, Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, dekan za
pravoslávnu cirkevnú obec a za protestantov - Reformovaný
cirkevný zbor a Evanjelický cirkevný zbor - filiálka v Humennom Arpád Csontos.

M A R E C 2016
25. marca - Na "Veľký piatok" náš spevokol "EKUMENA" vystúpil na
rannej bohoslužbe.
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Napoludnie sa zišli veriaci z jednotlivých cirkevných denominácii v
rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých, aby sa zúčastnili už tradičného
ekumenického Pašiového sprievodu. Po príhovore dekana Františka Mariňáka,
ktorý potom na čele sprievodu vydal z krížom na cestu, za prítomnosti o. Martina
Zlackého, farára a protopresbytera, Mitr. prot. Mgr. Peter Humeníka, dekana za
pravoslávnu cirkevnú obec a sestru zborovú farárku Máriu Juhásovú z Kladzian
zastupujúcu Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, ako aj Reformovaný
cirkevný zbor v Humennom. Sprievod prechádzal cez námestie Slobody, kde kríž
prevzal Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník a niesol ho do Pravoslávnemu chrámu sv.
Cyrila a Metoda, kde sa potom prihovoril prítomnému zástupu veriacich. Odtiaľ

bol kríž nesený Mgr. Máriou Juhásovou, zborovou farárkov ECAV v Kladzanoch
slúžiacou aj vo filiálke v Humennom, do Reformovaného kostola, kde sa
prihovorila k zástupu veriacich nasledujúcich cestu kríža.

11

Pašiový sprievod potom pokračoval do chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Kríž niesol o. Martin Zlacký, farár a protopresbyter, ktorý sa aj
prihovoril veriacim o utrpení Pána Ježiša Krista na kríži za naše hriechy.

Veľkopiatkové rozjímanie....
Je nádherné jarné ráno. Pravdupovediac, ba priteplé na koniec marca. Deň ako
stvorený zažiť niečo „veľké“, duchovné. A že je Veľký piatok, i moje kroky, tak
ako kroky ďalších, takmer dvoch stoviek Humenčanov smerujú do
rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých.
Nielen kvôli nedávnym udalostiach na bruselskom letisku nezabúda
rímskokatolícky kňaz pripomenúť, že v kresťanskom svete je pre nás rok 2016
rokom milosrdenstva. Buďme dostatočne šľachetní, naučme sa odpúšťať, poučme
sa zo zahanbenia, ktoré v nás zanecháva odkaz ukrytý v slovách „Otče odpusť im,
lebo nevedia, čo činia.“. Priznajme svoju malosť, aby sme mohli okúsiť Jeho
veľkosť. A lásku. – znie jeho odkaz. A my, v sprievode nasledujúcom symbolický
kríž nesený cirkevnými predstaviteľmi, mĺkvo kráčajúc premýšľame, či môj hnev
voči susedovi neustále fajčiacom na balkóne, nespravodlivému šéfovi alebo
cyklistke, ktorá spôsobila dopravnú nehodu môjho brata nie je prehnaný, či by
sme nemali svoje srdcia otvoriť láske viac. A tak získať silu, aby sme dokázali
sami prevziať zodpovednosť za svoje kríže. A nielen za ne, pripomína duchovný
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najvýchodnejšieho obradu v pravoslávnom kostole Cyrila a Metóda. Je totiž
našou povinnosťou premýšľať a zaujať osobné stanovisko prv, než sa staneme
súčasťou pritakávajúceho davu. Netlieskajme, keď o tom nie sme hlboko
presvedčení, - dali by sa zhrnúť jeho slová, po ktorých sa chrámom s bohatou
výzdobou ozvali tóny evokujúce ďalekú Rus.
Dá sa to? Byť milosrdný, zodpovedný, odvážny, silný, .... V dnešnej rýchlej
dobe, keď nemáme ani poriadne čas užiť si dostatok plnohodnotných chvíľ so
svojou rodinou? Veď ak máme napredovať spolu s dobou, sotva zostáva čas na
posilňovanie ducha. Ostali by sme bokom, na smiech, zvažujeme v duchu cestou
k ďalšiemu pašiovému zastaveniu. A tu, v najsporejšie vyzdobenom Božom
stánku Reformovanej cirkvi, dostáva sa nám z úst kladzianskej evanjelickej
zborovej farárky Márie Juhásovej úľavy. Kríž, ktorým Ježiš vo svojej viere a láske
spojil nebo so zemou, aby nás očistil od našich hriechov a zbavil nás našich
slabostí, je dostatočne veľký pre každého. A okrem viery a lásky nám Kristus
priniesol aj pokoj. Pokoj, ktorý nám tento svet nemôže dať. Vieme ho ale dať
svetu my, kresťania. No len vtedy, „keď budeme mať jeho pokoj v našich
srdciach“. Vari nielen mňa tieto myšlienky potešili, uľavili na duši, dodali
energiu ešte viac posilniť svoju dôveru voči sile vlastnej viery. Je to predsa
všeobjímajúca láska Najvyššieho, ktorá všetko riadi. A tým, že nám, nechápavým
ľuďom ju Boh dokázal obetovaním vlastného syna, by v našich srdciach a dušiach
nemalo byť po pochybnostiach a nepokoji ani stopy. Práve naopak. Ak sme už
uverili, je našou povinnosťou živiť v sebe nádej, že čokoľvek vstúpi do nášho
života, nemôže nám uškodiť, čokoľvek okolo sa začne rúcať, my môžeme ostať
pevne stáť – uisťuje kňaz gréckokatolíckej cirkvi v poslednom navštívenom
chráme Presvätej Bohorodičky, kam sme vystúpili po schodoch Krížovej cesty.
I keď už od Veľkého piatku a ekumenického pašiového sprievodu uplynulo
niekoľko týždňov, v hlave stále doznievajú slová vyrieknuté počas jeho štyroch
zastavení. Podarí sa mi na Veľký piatok o rok potešiť sa, že sa mi medzitým
podarilo priblížiť Ježišovi zas o kúsok viac?
Jana Ďurašková

A P R Í L 2016
1. apríl - Po Bohoslužbe, ktorú držal kaplán Samuel Knežo, sa veriacim
prihovorila sestra seniorka Mgr. Erika Dékányová. Potom nasledovala seniorátna vizitácia k činnosti zboru. Zúčastnila sa sestra,
JUDr. Danica Džačková, právny zástupca seniorátu. Brat Mgr.
Pavol Kačkoš, farár a administrátor cirkevného zboru vizitátorom odovzdal Ročenku so všetkými údajmi a činnosťou za rok
2015.
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M Á J

2 0 1 6

1. máj - Sestry z Afriky v našom zbore priniesli Bibliu zo svojej vlasti.
Jeden zo záchytných táborov na Slovensku pre našich spolublížnych
prenasledovaných vo vlastnej krajine je aj v Humennom. Tu čakajú na vybavenie
azylu do cieľovej krajiny, ktorá im poskytne útočisko. Medzi nimi sú aj kresťania,
ktorí nechcú ostať ani v týchto situáciách bez Božieho slova. Už v minulosti naše
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služby Božie navštevovala sestra z Eritrey a brat z Iraku. Aj teraz sme obohatení o
účasť dvoch sestier. Jedna je z už spomenutej Eritrey a druhá s dvoma dcérkami
zo sužovaného Južného Sudánu.
Bolo dojemné pozerať, ako vyhľadávali v Biblii v ich rodnom jazyku príslušné
kapitoly z kázňového textu. O ich hlbokej viere svedčí aj to, že túto pre nás
neobvykle objemnú knihu kníh nevypustili z rúk a priniesli až k nám.
V ústrety im všemožne vychádza náš brat farár Pavol Kačkoš, keď biblický text
pretlmočil do angličtiny, ktorej rozumejú. Tiež požiadal veriacich o trpezlivosť,
keď držal krátku kázeň v anglickom jazyku. Naše služby Božie dosť často
navštevuje aj mladá žurnalistka Janka Ďurašková, ktorá ovláda a vyučuje
anglický jazyk a tak po dohode s pánom farárom a zborom, ako aj so zmienenými
sestrami, bolo dohodnuté, že bude im tlmočiť celú kázeň, za čo je jej zbor veľmi
vďačný.
Na návrh pána farára s zbor uzniesol, že urobí aj dobročinnú zbierku na pomoc
uvedeným sestrám, ktoré im boli odovzdané na nedeľných Bohoslužbách. Na
vysluhovaní Večere Pánovej bola aj sestra z Eritrey a so slzami v očiach prijímala
telo Pánovo aj vyliatu krv v podobe vína. Spolu aj viaceré sestry i bratia mali tiež
v očiach slzy, a až tu sme pocítili hlbokú spolupatričnosť voči ním.
Ich prítomnosť v našom kostole nás všetkých obohacuje a je dôkazom toho, že
pôsobenie Ducha Svätého nás spája a vedie k vzájomnému porozumeniu a
prehlbuje lásku k blížnemu.
Naše spoločné prianie je, aby našli domov a pokoj v krajine, kde kresťania nie
sú prenasledovaní ako v ich vlasti.

J Ú N 2 0 1 6
5. júna - V Slavkovciach sa uskutočnilo Seniorátne valné zhromaždenie v
miestnom reformovanom kostole. Služby Božie sa začali kázňou
kaplána Petra Korpu. Bohoslužbu sprevádzal kantor cirkevného
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zboru Juraj Kačmár. Prítomných potom privítala domáca farárka
sestra Mária Meňkyová.

Seniorátne Valné zhromaždenie otvoril Blažej Knežo. seniorátny kurátor.
Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Semjan, zástupca biskupa pre Slovenské zbory a
Juraj Brecko, senior Ondavsko-hornádskeho seniorátu.
Po prezentácii prítomných, voľbe overovateľov, schválení programu a kontrole
predchádzajúcich uznesení, nasledovali jednotlivé správy za rok 2015: seniorky
Eriky Dékányovej, misijného referenta Juraja Gajdošóciho, správa pokladníčky
Emílie Vajdovej a správa revíznej komisie v podaní jej člena Jána Marcinčáka.
V diskusii sa potom jednotliví bratia a sestry zaoberali ostatným zasadnutím
Synody, nedostatkom duchovných v Michalovskom senioráte, hospodárením
cirkvi ako celku a v zboroch, ako aj tlačovinami vydávaných cirkvou - Kalvínske
hlasy a RE-MI-DIA.
Slavkovskí veriaci pripravili počas rokovania aj pohostenie.
19. júna - Obnovu potrebuje nielen chrám...
Koncert v Trhovišti
V michalovskom senioráte dňa 19. júna popoludní, sa uskutočnil koncert
venovaný obnove chrámu v reformovanom kostole v Trhovišti.
Trhovište je starobylou obcou a podľa údajov z historickej literatúry sa
spomína ako trhové miesto už v roku 1219. Kostol tu bol postavený
pravdepodobne už koncom 13. storočia. V čase reformácie od roku 1563 patril
reformovaným. Obec v tom čase patrila šľachtickému rodu Drugethovcov, z
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ktorých viacerí boli horlivými kalvínmi. Medzi rokmi 1759 – 1761 na mieste
starého kostola, ktorý už patril katolíkom, bol postavený nový, ktorý niesol meno
Svätého Jána Krstiteľa. V roku 1800 bol postavený aj gréckokatolícky kostol. Po
prijatí Tolerančného patentu si mohli kostol postaviť aj reformovaní, tento však
pri veľkom požiari v roku 1880 bol zničený.
Terajší reformovaný kostol sa začal stavať v roku 1894, ako o tom svedčí nápis
na zachovanom základnom kameni: „Tento kostol bol postavený z horlivosti
veriacich v roku 1894”, a potrebuje obnovu.
Ako v úvode koncertu uviedol zborový farár Pavol Kačkoš, je potrebné
obnoviť nielen chrám, ale duchovnú obnovu v duchu Ježiša Krista potrebujú aj
cirkev a my všetci. Prítomných privítal slovami 127. Žalmu: „Ak Hospodin
nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú”. V modlitbe poďakoval
Pánovi a prosil, aby Hospodin strážil, viedol a požehnával práce, ktoré je
potrebné vykonať.
Potom sme už so záujmom počúvali nábožné piesne počas vystúpenia
dvadsiatky detí, ktoré s oduševnením spievali za gitarového doprovodu brata
farára.

Účinkoval aj miestny zborový spevokol a pieseň „Čuj mocnú prosbu...”
mohutne znela medzi múrmi vyše storočného kostola.
Mladá klaviristka Daniela Mitniková interpretovala krásnu skladbu „Waltz”,
ktorá znela ako posolstvo lásky pre nás všetkých.
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Všetci prítomní čakali s napätím na vystúpenie umelkyne Barbary Išky zo
Štátneho divadla v Košiciach. Jej nádherný prednes piesne „Spásu duše mé...” z
muzikálu Johanka z Arcu, chytila za srdce prítomných. Po jej vystúpení znel
neutíchajúci potlesk všetkých prítomných a na ich tvárach sa zračilo hlboké
dojatie.

Reformovaná kresťanská skupina „JOEL” obohatila koncert známymi
piesňami svojho už pred časom vydaného CD – nosiča, ale aj novou piesňou
nacvičenou na túto príležitosť. Sólista skupiny Juraj Kačkoš zaujal piesňou, v
ktorej spieval o ťažkom kríži, ktorý si často nesieme, ale človek vo svojom kríži
nie je sám, lebo s ním je Ježiš Kristus, ku ktorému je pozvaný každý, ktorému je
potrebné pomáhať pri nesení tohoto kríža, ktorý ho ťaží.
Na záver koncertu nás čakalo prekvapenie. Známu skladbu „Haleluja...” v
anglickom originály zaspieval člen detského zboru Milan Maťaš za doprovodu
skupiny JOEL. Po dospievaní piesne na chvíľočku zostalo nemé ticho..., aby sa
potom všetci prítomní poďakovali mladému interpretovi skandovaným potleskom
postojačky. A veru v nejednom oku sa objavila slza vďačnosti sa povznášajúci
pocit blízkosti Pána v našich dušiach.
Po ukončení koncertu, z ktorého ofera poslúži k obnove chrámu, poďakoval
účinkujúcim, prítomným miestnym duchovným otcom rímskokatolíckej a
gréckokatolíckej cirkvi, všetkým veriacim z domáceho i susedných zborov,
zborový farár Pavol Kačkoš,
Ako zdôraznenie, najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý nad nami bedlí a je
stále s nami, tak ako spievame v 127. žalme: „Veď ak nestráži mesto Pán, stráž
človeka, hoc bdie, je klam.”.
klam.”.
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8. - 10. júl - „Vy ste soľ zeme“ - Ekumenické spoločenstvo z Humenného
navštívilo Budapešť.
V Maďarsku sa konali dve významné kresťanské podujatia.
Na prvom z nich v Békešskej Čabe bola prítomná menšia delegácia z nášho
mesta a na X. stretnutí kresťanov strednej Európy v Budapešti bola prítomná 30
členná skupina.
V Békešskej Čabe boli usporiadané V. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa niesli
v duchu Žalmu (119,46) „O Tvojich svedectvách chcem hovoriť, pred kráľmi sa
nezahanbím“. Je ťažké napísať o celom programe, pretože bol tak bohatý a
rôznorodý, že bolo naozaj takmer umenie vybrať si z neho. Veď stretnutia sa
zúčastnili evanjelici nie len z Maďarska a Slovenska, ale aj z Rumunska,
Chorvátska, Srbska a medzi hosťami nechýbali ani delegáti z Českej republiky,
Nemecka., Švédska, Fínska, Poľska, Estónska, Ukrajiny i Ruska. Prítomný bol aj
generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Martin Junge.
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Mesto Békéšska Čaba má štatút krajského mesta a aj dnes po troch storočiach
tu stále žije významná komunita slovenského obyvateľstva. Svoju rodnú reč
slovenčinu si pestujú a chránia rôznymi spôsobmi, predovšetkým výchovou
mladej generácie. Nechýba tu materská škola, základná škola i Evanjelické
lýceum (gymnázium), ktoré patrí k najlepším v Maďarsku a ich študenti
pokračujú v hojnom počte v štúdiu na vysokých školách na Slovensku. Majú
krásne vynovený internát, na ktoré práce im významne prispela maďarská vláda.
Náš mladý sprievodca s maďarským krstným menom Zsolt (Žolt), ale pravým
slovenským priezviskom Lipták, nás doprevádzal všade, kde sme prejavili záujem
ísť a rozprával sa s nami zásadne po slovensky.
Evanjelický kostol tzv. Veľký (je aj ďalší - „malý“) má kapacitu 3600 miest na
sedenie a bol plný. Bolo úžasné počúvať v ňom Slovo Božie na hlavných
službách Božích, kde mohutne znel spev veriacich. Vo Veľkom kostole bola aj
prezentácia slovenských evanjelikov zo zahraničia. Dojemné bolo najmä
vystúpenie najmenších detí z pražského zboru a vystúpili aj krajania z Vranova
n/Top. a Nižného Žipova. Úžasný zážitok sme mali aj pri vystúpení súboru
ZVONKOHRA Košariská – Priepastné. Mladí umelci hrajú inštrumentálnu hudbu
na ručných a trúbkových zvončekoch a v repertoári okrem duchovných piesní
majú aj skladby W. A. Mozarta, F. Chopina či B. Smetanu. Sprostredkovať celý
bohatý program by vyžadovalo ozaj veľa priestoru.
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Ešte poetické pásma v podaní nášho popredného herca Juraja Sarvaša,
ktorého poeticko - dramatická kompozícia Orol tatranský, mnohých, najmä nás
starších dojala k slzám.
Ani sme sa nenazdali, ako čas v „Čabe“ rýchlo utiekol a už sme sa ponáhľali na
X. stretnutie kresťanov strednej Európy, ktoré sa konalo v krásnej športovej hale
„Tüskecsarnok“ v preklade „Trňová hala“. Pomenovanie dostala pre sklenené
ihlany na jej streche, ktoré večer svietia rôznymi farbami.

Programov s ústredným heslom „Vy ste soľ zeme“, pre takmer 5.000 účastníkov
bolo toľko, že každý účastník dostal knižnú publikáciu – sprievodcu, kde v
rôznych jazykoch bol uvedený program, čas a miesto konania podujatí. Všetky
akcie sa samozrejme nedali stihnúť. Spomeniem aspoň vystúpenie spoločného
300 členného spevokolu v ústrednej hale. Odznela skladba Zotána Kodálya
Budavárske „Te Deum“. Za sprievodu Symphony Orchestra, sólo spievali: Bódi
Zsófia, soprán, Németh Judit, alt, Megyesi Zoltán, tenor a Barczelly István, bas.
Dirigoval Doc. Kamp Salamon. Spevokol potom spieval aj na záverečných
službách Božích, na ktorých slúžili duchovní za všetkých zúčastnených krajín.
Popri duchovnom programe sme stihli aj prehliadku niektorých pamätihodností
Budapešti. Prešli sme sa po Námestí hrdinov, kde sú sochy význačných
maďarských vodcov a kráľov a Ľudovíta Kossutha.
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Nevynechali sme ani návštevu baziliky. Keď navštívite niekedy Budapešť,
určite choďte do baziliky Svätého Štefana na námestí Deáka. Monumentálna
stavba ochraňuje najvzácnejšiu relikviu rímskokatolíckej cirkvi v Maďarsku.
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Pravicu Svätého Štefana, ktorý bol prvým kresťanským kráľom na území
terajšieho Maďarska. 20. augusta sa každoročne uskutočňuje slávnostný sprievod
okolo chrámu a aj toho roku bude z tejto udalosti priamy televízny prenos na
televízii Duna, ktorú môžeme sledovať aj v našom meste.
Na chvíľku sme stihli zájsť na k budove parlamentu, ktorú ako vieme, stavali
šikovné ruky majstrov murárov z Liptova. Veľmi nás potešilo i dojalo, že na
tomto mieste je monumentálna jazdecká socha – Júliusa Andrássyho, kde sme sa
spoločne aj zvečnili.
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Niektorí z nás stihli ešte aj jedinečnú výstavu diel P. Picassa a viacerí sme sa
vybrali aj do Národného múzea, v ktorého zbierkach sú aj predmety pochádzajúce
z územia dnešného Slovenska.
Ešte krátka prechádzka po rušnej Rákócziho ulici a už sme po chvíľke prišli na
známu „Keleti“ - Východnú stanicu a cesta nám pri rozhovoroch ubehla veľmi
rýchlo a čakalo nás naše mesto Humenné, kam je dobré sa vracať – domov,
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31. júla - Nový prírastok do rodiny veriacich nášho cirkevného zboru. Bratovi
Vargaeštókovi sa narodil syn, ktorému dali meno Gregor a pokrstil
náš brat farár - administrátor Pavol Kačkoš.
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S E PTE M B E R 2 0 1 6
1. september - Návrh programu spoločného presbytéria RKC a filiálky
ECAV Humenné

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Privítanie a modlitba sestra zborová farárka Mária Juhásová
Odsúhlasenie programu presbytériami
Ukončovacie práce na kostole
Návrh na konanie posviacky kostola
Konfirmácia -návrh dátumu
Vianoce - program
Návrh programu na september 2017 - oslavy mesta k 700 -mu
výročiu písomnej zmienky mesta Humenné - vydanie knihy
Záver - modlitba

Presbytérium RKC:
1. Mgr. Pavol Kačkoš, farár - administrátor
2. Babinčák Michal, kurátor
3. Csontosa Arpád, zástupca kurátora
4. Ing. Miluška Dančíková
5. Mgr. Kvetoslava Gavulová
6. Vladimír Geroč
7. Anna Goroľová
8. Anna Kostrejová
9. MUDr. Anna Ocilková
Presbytérium ECAV Kladzany - filiálka Humenné:
1. Mgr. Mária Juhásová
2. Božena Bašistová
3. Mgr. Valéria Csontosová
4. Ľubomíra Kornuciková
5. MUDr. Emília Tkáčová
6. Ján Šuščák, kurátor
Zápisnica je napísaná v knihe zápisov. Je uložená a k nahliadnutiu v kostole
kancelárii reformovaného cirkevného zboru.
25. septembra - V rodine Martina Ocilku bol ďalší krst a to dcéry Charlotte.
Za prítomnosti mnohopočetnej rodiny a veriacich reformovaného cirkevného zboru a veriacich evanjelického cirkevného zboru, brat farár Pavol Kačkoš vykonal obrad krstu.
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31. októbra - Spoločné služby Božie s veriacimi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ku dňu Reformácie. Brat farár - administrátor
vo svojej kázni vyzdvihol prínos reformácie. Život Lutherov a
Kalvínov, zmenil stredovek a to najmä návrat k hodnotám
kresťanstva. Biblia sa začala prekladať do jazyka veriacich a
tak aj obyčajný ľud sa dostal k prameňom skutočnej viery.
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5. novembra - Uskutočnil sa už VI. ročník konferencie "Minulosť nás spája budúcnosť zaväzuje" a III. ročník ""Reformácia na Hornom
Zemplíne". Príhovorom sestry farárky ECAV Márie Juhásovej
a kázňou brata farára Pavla Kačkoša RKC konferenciu básňou
otvorila sestra Božena Bašistová presbyterka ECAV.
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Sestra Anna Kostrejová priblížila vzťahy Luthera a Kalvína vo svojom
príhovore. O stave rekonštrukčných prác od znovu obnovenia protestantských
cirkvi v Humennom informoval brat Arpád Csontos.

Osobitosti vzťahu reformátorov Martina Luthera a Jána Kalvína.
Z historických prameňov vieme, že významnými mužmi predreformácie – z
myšlienok ktorých čerpali aj dvaja najvýznamnejší predstavitelia reformácie – Dr.
Martin Luther a Ján Kalvín, boli ich viacerí predchodcovia. Spomeňme aspoň
svätého Františka z Asisi (žil v rokoch 1181 – 1226) ,ktorý hoci pochádzal z
majetnej obchodníckej rodiny, nasledoval príklad Ježiša Krista a vo svojich
kázňach vyzýval ľudí na život podľa Evanjelia. Spolu so svojimi nasledovníkmi
sa zameral najmä na mestské obyvateľstvo. Založil františkánsku rehoľu a je
známe, že františkáni pôsobili ako putujúci kazatelia a žili skromne ako žobraví
mnísi. Ďalším kazateľom, ktorého aj my dobre poznáme, bol český
predreformátor majster Ján Hus (1370 – 1415), profesor na Pražskej univerzite.
Bol zástancom prijímania pod obojím a známy je je jeho výrok "Kalich aj svetu!"
Vieme, že napokon za svoje učenie bol po kostnickom koncile upálený na
hranici a vyhlásený za kacíra.
Z týchto a iných údajov je zrejmé, že proces reformácie bol zdĺhavý,
protirečivý a pohnutý. Najvýraznejšími osobnosťami tohto procesu boli Dr.
Martin Luther a Ján Kalvín, ktorí svojim učením ovplyvnili dejiny nielen Európy
ale aj celého sveta.
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Odborná literatúra udáva, že sa počas svojho života nikdy nestretli, ale vedeli o
sebe a je známa ich priama či nepriama korešpondencia.
V našom referáte sa nezameriavame na princípy a východiská učenia našich
reformátorov, to patrí do kompetencie teológov, ale chceme poukázať na
osobitosti či spoločné črty ich života.
Jednou z hypotetických otázok je, ako by sa boli dorozumievali, keby sa boli
osobne stretli. Totiž M. Luther neovládal francúzštinu, J. Kalvín zasa nemčinu.
Ale bola tam latinčina, ktorú obidvaja skvele ovládali. Ale obidvaja boli pevnými
zástancami, aby sa Písmo zvestovalo ľuďom v ich materinskom jazyku. A bol tu
aj značný vekový rozdiel. V tom čase bol 26 ročný rozdiel významný a v ich
vzťahu by znamenal postoj učiteľ – žiak, pretože M. Luther bol v tom čase už
medzinárodne uznávaný teológ.
A aké boli ich spoločné črty? Obidvaja pochádzali z dobre situovaných rodín,
obidvaja študovali právo a to s vynikajúcimi výsledkami, čo ich predurčovalo na
budúcu skvelú kariéru či už na poli práva alebo verejného života. Obidvaja vyšli z
kresťanského rímskokatolíckeho prostredia, ale súčasne videli krízu cirkvi, ktorá
bola na hranici nového rozkladu. Ale obidvaja dostali od Pána do vienka smelosť,
silu, nadanie slova sformulovať slová aj písomne a samozrejme odhodlanie
konať. Obidvaja bojovali proti vtedajším praktikám pápežského úradu, spomeňme
len predaj odpustkov a morálne nedostatky kléru. Obidvaja boli viackrát v
nebezpečenstve straty života – Luther v roku 1521, kedy bol vydaný na neho
verdikt prekliatia a Kalvín v roku 1534 kedy musel pre svoje názory ujsť z Paríža.
Ale iste najdôležitejším faktom bola skutočnosť, že navzájom poznali svoje
diela , aspoň niektoré z nich, a to vďaka znalosti latinčiny. Traduje sa, že vo
Wittenbergu bolo veľmi známe kníhkupectvo, kde sa Luther so svojimi
študentami časti zastavil. Pri jednej príležitosti mu kníhkupec odporučil útlu
knižočku preloženú do latinčiny od autora Jána Kalvína, ktorú si Luther na mieste
prečítal a poznamenal: „Tento človek je človekom viery a vedy“. V roku 1539 je
z Lutherovej korešpodencie s Martinom Bucerom zrejmé, že s uznaním písal a
Kalvínovi a dal ho pozdravovať.
Takisto Kalvín vo svojom liste z roku 1544 vyjadruje poľutovanie, že sa
nemôže s Lutherom osobne stretnúť. Vo svojej korešpodencii viackrát ocenil –
napriek rozdielnym názorom napr. na Večeru Pánovu- a uznal prácu M. Luthera
na poli reformácie. Je potrebné spomenúť aj prínos obidvoch reformátorov k
formovaniu spisovnej nemčiny a francúzštiny. Tu je dôležité vedieť, že prekladom
Biblie do nemčiny prispel Martin Luther a jeho spolu prekladatelia aj k
formovaniu jazyka umeleckej literatúry. Preklad Biblie bol v Nemecku kompletne
ukončený v roku 1534.
Situácia s prekladom Písma svätého do francúzštiny bola v čase pôsobenia J.
Kalvína iná a už bola do tohto jazyka preložená. Prínos Jána Kalvína k
formovaniu vedeckého jazyka vo francúzštine je však nepopierateľný a je zrejmý
v jeho hlavnom diele Inštitúcia. Jeho výbornú štylistiku môžeme obdivovať aj v
jeho zachovaných 4271 -ich listoch.
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A čo povedať k ich fyzickému vzhľadu? Ján Kalvín bol človekom striedmosti,
častokrát sa stravoval len raz denne. Na dobových vyobrazeniach vidíme útleho
človeka, ktorého naviac trápili rozličné nemoci, ktoré s pokorou znášal. Uveďme
aspoň kruté bolesti hlavy a ťažkú lámku. Je potrebné poznamenať, že i keď žil
skromne, netrpel biedou, príčinou častokrát bola jeho enormná zaneprázdnenosť
povinnosťami na poli cirkevnom verejnom, organizačnom i vedeckom.
Naproti tomu Martin Luther veľmi rád stoloval, čo bolo v čase renesancie
bežné. Mal rád dobré jedlo a ako bolo v tej dobe zvykom, po jedle vypil dva – tri
krčiažteky piva, obľúbeného nápoja v nemeckých oblastiach. Pri pohľade na
dobové vyobrazeniach by sme povedali, že mal korpulentnú postavu, dnešnými
pojmami by sme to mohli nazvať nadváhou.
Obidvaja naši významní reformátori veľkú váhu pripisovali pri výmene
názorov pokojnej, vecnej diskusii. Boli im cudzie, v našej súčasnosti tak rozšírené
radikálne názory, keď svojho oponenta pokladáme za nepriateľa. Ich príklad je
hodný nasledovania aj dnes a o to sa usilujme všetci aj v cirkvi i vo verejnom a
osobnom živote.
Spracované podľa zdroja:Dr. Huszár Pál, Kálvin János élete, teológusi,
reformátori és egyházszervezói munkássága. Kálvin Kiadó , Budapest 2009
(Život Jána Kalvína, jeho práca na poli teológie, reformácie
a organizácie cirkvi.) - predniesla Anna Kostrejová
Vážení hostia, milé sestry a bratia v Kristu Ježišovi !
Chcel by som Vás oboznámiť trošku s históriou stavby nášho kostola a jeho
opravami, úpravami a celkovou rekonštrukciou.
V roku 1880 sa 28. novembra stretli vážení občania mesta v Humennom, aby
obnovili protestantské vierovyznanie po 251 rokoch. Veriaci Reformovanej helvétskeho vierovyznania a Evanjelickej - augsburského vyznania, založili
spoločný cirkevný zbor pod názvom "Spojená protestantská dcérocirkev".
Spoločne ich spájala viera v nášho jediného Pána Boha a Jeho syna Ježiša Krista,
ako aj reformácia Martina Luthera a Jána Kalvína, kde obe vierovyznania
vychádzali z očisty cirkvi v 16. storočí.
Rok 1890 sa niesol v znamení stavby kostola – modlitebne, ale aj v snahe
usporiadať právne vzťahy s evanjelickou a.v. časťou zboru.
Od roku 1889 až do roku 1910 bola vydávaná "Ročenka"o činnosti
„Humenskej reformovanej a ev. a.v. zjednotenej misijnej cirkvi”, ktoré
spočiatku boli vytlačené v Sárospataku, neskôr v Humennom vo vydavateľstve
Walter H. a spol. a napokon v tlačiarni „Homonna és vidéke” (Humenné a
vidiek).
1. apríla 1896 nastúpil do služby misijného farára Ladislav Réz. Tento vysoko
aktívny člen misijného zboru založil v Humennom noviny "Homonna és vidéke"
- "Humenné a okolie", ktorého bol zároveň aj šéfredaktorom. V roku 1898 po
celoštátnej zbierke ako aj prispením grófa Gejzu Andrássyho a to 20 tisíc kusmi
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tehál na dostavu veže ku kostolu sa to aj uskutočnilo. Posviacka sa konala 4. júna
1899. Pri milej príležitosti posviacky kostola prišiel medzi veriacich aj biskup
Predtisského dištriktu Bertalan Kun, aby vyprosil od Pána Boha požehnanie na
snaživý zbor a vybudovaný chrám.
Ladislav Réz napísal aj jednu knihu o histórii rodu Drugethovcov pod názvom
"Drugethek és Homonna reformációja" - "Drugethovci a reformácia v
Humennom". Žiaľ originál knihy, ktorý bol majetkom cirkevného zboru sa
niekde stratila, ale v 28. februára 1974, bol dokončený preklad do slovenského
jazyka náčelníkom polície pánom Vojtechom Kováčom. Musím poďakovať
pánovi Lukáčovi, bývalému riaditeľovi Múzea v Humennom, ktorý mi zapožičal
jednu kópiu, ktorú pán Kováč písal na písacom stroji v 10 -tich exemplároch.
Túto som ako ukážku pripravil a je možné do nej nahliadnuť a vidieť, že akými
peripetiami prechádzal tento cirkevný zbor od svojho znovuzrodenia.
Náš kostol bol viackrát už opravovaný. V roku 1949 bola vykonaná oprava
podlahy a položené nové dosky.
V roku 1951, bola vykoná už väčšia oprava. Jednalo sa najmä o opravu veže,
schodišťa vo veži, zábradlia na chór, podesty ako aj oprava zvona. Článok v
Kalvínskych hlasoch, ktorí napísal Účastník znie (viď):
KRONIKA1946 - 1953
V KRONIKE 1954 - 2007 nachádzame správu o posviacke kostola zo dňa 28.
novembra 1965.
Ďalšia oprava kostola bola vykonaná v roku 1975.
Posviacku vykonal brat biskup Dr. Imrich Varga v roku 1977.
V roku 2005 mesto Humenné schválilo dotáciu pre cirkevný zbor vo výške
50.000.- Sk.
I. ročník konferencie "Minulosť nás spája - budúcnosť zaväzuje" sa
uskutočnil 14. júna 2008.
V roku 2008 sa presbytérium Reformovaného cirkevného zboru uznieslo o
rekonštrukcii kostola. Bol požiadaný Ing. Arch. Jozef Peley, ktorý spracoval
kompletnú dokumentáciu - plány kostola ako aj návrh postupu pri
rekonštrukčných prácach.
Pri zistení, že kostol nie je reálne uvedený na mape katastra, musela sa
spracovať celá agenda na jeho zakreslení ako aj zabezpečiť súpisné čísla na
Mestskom úrade.
Až po kompletnom vybavení dokladov sme mohli požiadať o podporu z cirkvi
a to na výmenu okien, kde sklá v rámoch boli iba 3 mm hrubé a nezadržiavali
teplo.
Na výmenu okien v roku 2009 za Euro okná, poskytla Reformovaná cirkev na
Slovensku čiastku vo výške 2.500,00 Eur, VÚC Prešovského kraja 1.000,00 Eur,
finančná dotácia z mesta Humenné 664,00 Eur a vlastná zbierka 1.300,00 Eur.
Zároveň sa uskutočnila montáž ústredného kúrenia a tak už v decembri sme sa
mohli zúčastňovať Vianočných sviatkov vo vyhriatom kostole.
V roku 2010 oba cirkevné zbory dostali dotáciu z mesta Humenné vo výške
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1.000,00 Eur čím sme mohli vynoviť strešnú krytinu a to na starú krytinu bola
daná nová, takže dvojitá strecha pomohla k zlepšeniu teploty v kostole, ktoré sa
zvýšilo o 5° C.
V roku 2011 vzhľadom ku komínovému efektu, keď cez vstupné dvere
prichádzal v zimných mesiacoch studený vzduch, ktorý smerom na chór a
vstupný otvor na vežu ochladzoval priestory modlitebne, presbytérium sa
rozhodlo dať vyrobiť nové dvere, ktoré zase zvýšili teplotnú pohodu v modlitebni.
Rok 2012 - presbytérium RKC sa rozhodlo, že dá spracovať plán prístavby k
veži Ing. Arch. Jozefovi Peleyimu. Po konzultáciách a po štyroch mesiacoch
vybavovaní povolení sa konečne mohlo pristúpiť k prácam na prístavbe a to
kancelárie a sociálnych zariadení.
Rok 2013 - keďže vnútorné priestory potrebovali už novú maľovku, rozhodlo
sa presbytérium na základe niekoľkých návrhov dať celú modlitebňu vymaľovať
do terajšej podoby. Najprv bolo ale potrebné odstrániť z povaly modlitebne 10 ton
tehál, ktoré mali slúžiť ako protipožiarna ochrana a zároveň zabezpečiť jej
náhradu. Tak isto sa vykonala rekonštrukcia elektrických rozvodov spolu s ich
revíziou.
Rok 2014 - presbytérium sa rozhodlo dať obnoviť vonkajšie omietky fasády na
kostole. Tie však boli urobené a to na modlitebni a čiastočne na veži.
Rekonštrukcia vonkajších dverí a výroba nových schodov na chór.
Rok 2015 - dokončovanie prác na fasáde veže.
Rok 2016 - presbytérium navrhlo urobiť prístrešok k vchodovým dverám, ktoré
boli poškodzované dažďom a zatekaním popod vchodové dvere do kostola.
Oprava obchádzkového chodníka okolo kostola, miesto pre státie bicyklov a
prístupový chodník z parkoviska pri kostole ako aj protišmykový bezbariérový
vstup do kostola.
Vážení hostia, bratia a sestry !
Bez finančných darov, ktoré veriaci nášho cirkevného zboru priniesli na slávu
Božiu, nikdy by sme nemohli dokončiť toto dielo. Vám patrí vďačnosť a úcta za
všetky tie obete, ktorými ste pomohli zveľadiť tento Boží stánok. Nech Pán Boh
nám aj naďalej pomáha, dá zdravie, ale najmä, aby sme v týchto vynovených
priestoroch mohli vzdávať mu chválu a vďaku a aby sme mohli vítať čím viacej
nových členov do nášho cirkevného zboru.
Pán nech žehná toto zhromaždenie. Ďakujem Vám za trpezlivosť.
Informoval - Arpád Csontos
Presbyterka evanjelickej filiálky v Humennom Valéria Csontosová predniesla
príspevok k histórii matkocirkevného zboru v Kladzanoch. V ňom sa zachovali
vzácne historické dokumenty, ktoré boli neskôr zviazané do troch zväzkov, a to
pokladničné denníky od roku 1805 do roku 1898.
Sú vlastne jedným z mála písomných zdrojov z tohto obdobia, pretože mnohé
písomné dokumenty sa zničili počas veľkého požiaru v Kladzanoch v roku 1944.
Pokladničné denníky viedli spravidla zboroví farári. Ich štúdium a analýza
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bola náročná, pretože do roku 1826 boli písané kralickou bibličtinou a neskôr
latinsky, ale zároveň švabachom. Potom do roku 1837 slovensky od uvedeného
roku až do konca maďarsky.
Bohatá história zboru a záznamy duchovných, ktorí tu slúžili, svedčia o veľkej
podpore patrónov zboru rodiny Vladárovej ale aj o hlbokom vzťahu veriacich k
svojmu zboru a nesmiernej obetavosti, keď svojimi príspevkami vydržiavali v
ťažkých časoch nielen kostol a faru, ale aj školu. S Božou pomocou plánujeme
tieto údaje spracovať vo forme kroniky zboru.

Počas konferencie si prítomní prezreli aj výstavku archívnych dokumentov a
náboženskej literatúry, medzi ktorými nechýbali ani pokladničné denníky
kladzianskej evanjelickej cirkvi a portréty reformátorov Martina Luthera a Jána
Kalvína.
Po ukončení konferencie pokračovali neformálne rozhovory spojené spojené s
občerstvením.
Bohu vďaka za požehnaný deň v spoločnosti bratov a sestier bez rozdielu
vierovyznania.
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6. novembra - V Michalovskom reformovanom cirkevnom zbore sa konala
posviacka.
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10. novembra - Ukončenie prác na prístrešku a opravy plota, ako aj oprava
poškodených stien vo vnútri kostola. Upravený bol aj
chodník z vnútorného parkoviska a stojan na bicykle. Bol
urobený aj okapový chodník po obvode kostola.

Vchod do kostola bol upravený aj ako bezbariérový vstup. Na schodoch a
bezbariérovom vstupe bola použitá špeciálna protišmyková úprava. Prístrešok
bráni vstupné dvere proti poveternostným vplyvom - dažďu, snehu a pod.
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D E C E M B E R 2 0 1 6
3. decembra - Uskutočnila sa v kostole návšteva Neformálneho združenia
"PRÍĎ A POZNAJ". Tretie stretnutie občanov po
"Humenských chodníčkoch".
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24. decembra - Na "Štedrý večer" - Vystúpil zborový spevokol "EKUMENA"
s piesňami: "Ó. ty Vianočný..." a "Čuj aká to milá
pieseň...". Pod vedením sestry presbyterky Anny
Kostrejovej potom s pásmom básni vystupovali
jednotlivé deti. Celým programom sprevádzala Anička
Gajarská.
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Zborový spevokol "EKUMENA"

Anička Gajarská

Annamária Geročová
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Alžbetka Gajarská

Pavol Ocilka
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Peter Ocilka

Olívia Ocilková

Marián Ocilka
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Eduárd Becz

Richard Becz
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LÁSKA
Prvý list Korinťanom 13. kap. 1 - 13. verš

1) Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som
nemal, bol by som iba ako cvendžiaci kov a zuniaci bubon.
2) A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal
by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory
prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím.
3) A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no
lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo.
4) Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a
nenadúva
5) nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta
krivdy;
6) neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy;
7) všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.
8) Láska nikdy nezanikne proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie
bude prekonané.
9) Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme.
10) Ale keď príde plnosť, to čo je čiastočné, sa pominie.
11) Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
12) Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre.
Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.
13) Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je
láska.
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POĎAK O VANI E
"Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú"
(Žalm 133: 1)
Táto pútnická pieseň Dávidova nám pripomína dobrodenia, ktoré
sme prežili v uplynulom roku 2016.
Mnohé podujatia sa niesli v tomto duchu, keď sme prežívali vzácne
chvíle v spoločenstve kresťanských spolubratov a spolusestier rôznych
vierovyznaní a mohli ďakovať Pánu Bohu za dary milosti.

➢ V prvom rade ďakujeme za zvesť Slova Božieho našim
kazateľom: Mgr. Pavlovi Kačkošovi, farárovi - administrátorovi
nášho reformovaného cirkevného zboru a Mgr. Márii Juhásovej,
zborovej farárke ECAV v Kladzanoch - filiálky v Humennom.
Spoločné služby Božie pri rôznych príležitostiach sú už
samozrejmou tradíciou a tou sa stáva aj vzájomná účasť
veriacich na službách Božích oboch zborov.

➢ Naša vďaka parí všetkým, ktorí prispievajú finančnými
príspevkami na úhradu nákladov spojených s rekonštrukčnými
prácami na našom kostole. Nesmierna obetavosť bratov a
sestier z reformovaného cirkevného zboru si zasluhuje obdiv a
je príkladom ich vrúcneho vzťahu k Božiemu stánku.

➢ Ďakujeme aj ECAV - filiálke v Humennom za príspevok na
úhradu prevádzkových nákladov kostola a za zbierku na
rekonštrukčné práce.

➢ Mesto Humenné aj v tomto roku prispelo finančnými
prostriedkami z rozpočtu obidvom cirkevným zborom na
rekonštrukciu a poskytlo dotácie aj na realizáciu projektov v
rámci duchovných podujatí. Ďakujeme zastupiteľstvu i vedeniu
mesta, ktoré nám takto významne pomáha.
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➢ Naša vďaka patrí aj majstrovi Jurajovi Smutkovi, ktorý svojou
prácou pri stavebných úpravách rôzneho charakteru na kostole
a jeho okolí, preukazuje svoju všestrannosť a kvalitu. V
uplynulom roku zhotovil prístrešok pred vchodom do kostola, čo
zabránilo zatekaniu dažďovej vody do veže kostola. Zhotovený
bol aj stojan na bicykle, bezbariérová úprava vstupu do kostola,
úprava vchodu na parkovisko, vybudovaný chodník z
parkoviska ku vchodu do kostola, opravený rozpadnutý plot
pred kostolom. Veľmi dôkladne opravil aj vnútornú maľovku v
kostole po poruche ústredného kúrenia.

➢ Veľmi významným podujatím ekumenického charakteru bola
účasť 30 člennej skupiny veriacich na "Stretnutí kresťanova
Strednej Európy" v Budapešti. Vďaka patrí aj za organizáciu a
sprievodcovské služby predsedovi ZO CSEMADOK Humenné,
zástupcovi kurátora a presbyterovi RKC Arpádovi Csontosovi a
presbyterke ECAV Mgr. Valérii Csontosovej. Im ďakujú obidva
cirkevné zbory aj za vecnú a organizačnú prípravu a realizáciu
konferencií - VI ročníka "Minulosť nás spája - budúcnosť
rozdeľuje" a III. ročníka "Reformácia na území Horného
Zemplína". Postarali sa aj o propagáciu a informovanie
verejnosti v regionálnych a cirkevných médiách.

➢ Vystúpenie detí a mládeže z príležitosti Vianoc si nevieme už ani
predstaviť bez obetavej práce sestry Anny Kostrejovej. V
programe účinkuje stále viac detí, čo je aj jej zásluhou.
Úprimne ďakujeme.

➢ Záverom ďakujeme bratovi kurátorovi Michalovi Babinčákovi a
jeho zástupcovi, Arpádovi Csontosovi za organizačnú prácu pri
rekonštrukcii kostola, za administratívne práce pri zostavovaní
rozpočtu a jeho vyhodnocovaní,za každoročné vyhotovenie
"Ročenky cirkevného zboru" a zabezpečení jeho vydania.
Vieme, že bez pomoci Božej by sme tieto práce nemohli zvládnuť,
preto buďme naďalej horlivý v modlitbách za svoje zbory, za svojich
bližných a všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete.
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P R Í S P E V K Y - T LA Č - M É D I A
TLAČ:
Kalvínske hlasy:
- "Vyznanie viery" - Požehnaný deň v Michalovciach. Ročník LXXXVII, číslo 1, január 2016
Arpád Csontos.
- "Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov" Symbolom pohostinnosti je chlieb a soľ.
Ročník LXXXVI, číslo 3, marce 2016
Arpád Csontos
- "Veľkopiatkové rozjímanie"- Ekumenický pašiovy sprievod v Humennom.
Ročník LXXXVI, číslo 4, apríl 2016
Jana Ďurašková
- "Sestry z Afriky v Humennom" - Priniesli Bibliu
zo svojej vlasti
Ročník LXXXVI, číslo 6, jún 2016
Arpád Csontos
- "Koncert v Trhovišti" - Obnovu potrebuje nielen
chrám
Ročník LXXXVI, číslo 7-8, júl-august 2016
Arpád Csontos
Humenské noviny:
- "Skutočne vstal zmŕtvych !" - Veľká noc už
klope na dvere, otvorme sa jej
Ročník 03/číslo 11; 22.3. - 28.3. 2016
Martin Zlacký, grécko-katolícky farár - protopresbyter
- "Humenčania boli na stretnutí kresťanov Európy
v Budapešt"
Ročník 03/číslo 28; 19.7. - 25.7. 2016
Valéria Csontosová
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Humenský expres:
- "Humenské chodníčky tentokrát viedli k vzácnym chrámom" - Ďalšie putovanie z cyklu
Humenské chodníčky. 3. decembra
Organizovalo neformálne združenie "PRÍĎ A
POZNAJ".
Ročník I; číslo 15; Pondelok 12. decembra 2016
HNTV:
- Konferencie - VI. ročník "Minulosť nás spája budúcnosť zaväzuje" a III. ročník "Reformácia na
Hornom Zemplíne"
vysielané 5. novembra 2016
Reformovaný kalendár na 2016:
- Kostol Reformovaného cirkevného zboru
strana 296 - 298.
Arpád Csontos
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Modlitba

Nebeský Otče, Ty nás neustále voláš k práci na
Tvojej vinici v Tvojej cirkvi. Ďakujeme Ti za Tvoju
milosť, ak sme Tvoje volanie počuli a prijali a tak sa
stali nástrojmi v tomto svete pri šírení evanjelia lásky,
pokoja, porozumenia, spravodlivosti a ďalších cností,
ktoré sú ovocím Tvojho Svätého Ducha. Nedopusť, aby
sme sa nad kohokoľvek povyšovali, ale v pokore a
pokání konali svoju službu na tejto zemi podľa
príkladu Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Amen.

Neprešlo jazykovou úpravou !
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