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Bratia a sestry !Bratia a sestry !

Ďakujeme všemohúcemu Bohu, že sme mohli prežiť ďalší rok plnýĎakujeme všemohúcemu Bohu, že sme mohli prežiť ďalší rok plný   

jeho milosti a ochrany.jeho milosti a ochrany.

S jeho pomocou sa nám podaril  ďalší  krôčik pri  renovácii  nášhoS jeho pomocou sa nám podaril  ďalší  krôčik pri  renovácii  nášho   

kostola.  V  marci  boli  namontované  podlavicové  radiátorykostola.  V  marci  boli  namontované  podlavicové  radiátory   

ústredného kúrenia, ktoré zabezpečujú tepelnú pohodu pri službáchústredného kúrenia, ktoré zabezpečujú tepelnú pohodu pri službách   

Božích, biblických hodinách a nácviku spevokolu. Začali sme aj sBožích, biblických hodinách a nácviku spevokolu. Začali sme aj s   

rekonštrukciou strechy modlitebne a pevne veríme, že táto bude vrekonštrukciou strechy modlitebne a pevne veríme, že táto bude v   

krátkej dobe ukončená. Toto je však možné iba vďaka obetavostikrátkej dobe ukončená. Toto je však možné iba vďaka obetavosti   

veriacich našich zborov, ktoré podľa svojich možností prispievajúveriacich našich zborov, ktoré podľa svojich možností prispievajú   

finančnými darmi a ako čítame v epištole Pavla Rimanom (12,11)finančnými darmi a ako čítame v epištole Pavla Rimanom (12,11)   

dúfame,  že  sme  „v  prácach  nie  lenivý  ale  duchom  vrúci,  Pánovidúfame,  že  sme  „v  prácach  nie  lenivý  ale  duchom  vrúci,  Pánovi   

slúžiaci“,slúžiaci“,

Aj v nasledujúcom roku sa pridŕžajme slov Písma svätého, „ak jeAj v nasledujúcom roku sa pridŕžajme slov Písma svätého, „ak je   

možné, nakoľko to záleží na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi“možné, nakoľko to záleží na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi“   

(Rimanom, 12,18).(Rimanom, 12,18).

Prosme o to nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Prosme o to nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 

Presbytérium zboruPresbytérium zboru



Bezo mňa nič nemôžete činiť
1 Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.    2 Každú ratolesť na mne,  
ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala  
viac ovocia.   3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.   4 Zostaňte vo mne a  
ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na  
vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne.    5 Ja som vínny kmeň a vy ste  
ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa  
nič nemôžete činiť. 

Ev. Jána 15,1-5

Drahí, milovaní bratia a sestry,

tieto  slová  Pána  Ježiša  sú  nám  známe.  Často  ich  používame  ako 
vysvetľujúcu symboliku krstu.  Sme vštepení do Ježiša Krista ako ratolesti  do 
vinného kmeňa.  Tento  obraz  prijímame a s ním aj  našu  výlučnú závislosť  na 
Ježišovi  Kristovi.  Z prijatia  tejto  pozície  voči  Ježišovi  nám plynie  nekonečná 
milosť z poznania, že zo vzťahu s Ježišom smieme čerpať silu k novému životu, 
tak  ako  ratolesti  čerpajú  živiny  zo  svojho  kmeňa.  Ježiš  je  nevyčerpateľným 
zdrojom  života,  ktorý  poznávame,  keď  zostávame  v ňom  vštepení.  Ak  však 
prijímame tento obraz ako predlohu pre náš život viery, musíme akceptovať aj 
zodpovednosť, ktorú majú ratolesti vštepené do vinného kmeňa. Najsamprv je tu 
zodpovednosť  voči  samotnému  vinnému  kmeňu.  Prijali  sme  od  Neho 
životodárnu milosť skrze Jeho obeť na kríži a táto milosť sa teda nesmie stať 
daromnou v našich životoch, ale má byť pretavená do ovocia našej viery a nášho 
vzťahu s Ním. Uvedomujme si aj  svoju zodpovednosť voči Hospodárovi. Náš 
nebeský otec s láskou obrába vinicu našich životov aj cirkvi a očakáva, že Jeho 
vinica, teda náš život i cirkevný zbor prinesie úrodu, z ktorej sa bude môcť tešiť. 
A napokon je tu i zodpovednosť voči „konzumentom“, teda zodpovednosť ktorú 
máme jeden voči druhému, voči spoločenstvu aj voči nášmu okoliu či mestu. Je 
to zodpovednosť voči každému, kto prechádza vinicou nášho života, či nášho 
zboru a hľadá ovocie pre občerstvenie svojej duše. Máme čo ponúknuť týmto 
hľadajúcim? Naša vinica zarodí to najlepšie ovocie iba vtedy, ak sa stotožníme 
s Ježišovými slovami: „bezo mňa nič nemôžete činiť“. Nič nerobme bez Ježiša, 
lebo všetko čo robíme bez Neho, hoci vynaložíme enormnú námahu je zbytočné 
a neprinesie žiadne lahodné ovocie,  iba ak trpké nepodarky.  V tomto roku vo 
svojich  osobných  životoch  i v zbore  skúsme  žiť  v znamení  tohto  hesla:  bez 
Ježiša nič nemôžem činiť.

ss  láskou Váš  Pavol Kačkošláskou Váš  Pavol Kačkoš
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P  R  E  S  B  Y  T  É  R  I  U  MP  R  E  S  B  Y  T  É  R  I  U  M

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - cirkevný zbor Humenné

 zvolené od 1. januára 2008 na šesť rokov

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

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

Presbyteri: Arpád Csontos, Tyršova 12, 066 01 Humenné,
mobil: 0494 452 534

Ing. Miluška Dančíková, Orechová 26,
066 01 Humenné, tel.: 057/775 42 07

Vladimír Geroč, Orechová 24, 066 01 Humenné, 
tel.: 057/ 775 69 24

Anna Goroľová,Staničná 21, 066 01 Humenné, mobil:  
0902 799 106

Jozef Knežo,  Puškinova 4, Humenné, 
mobil: 0907 474 019   -   † (10. októbra 2010)

Maroš Janík, Budovateľská 14, 066 01 Humenné
tel: 057 / 775 59 34 (presbyter od roku 2011)

Anna Kostrejová, Orechová 6, 066 01 Humenné,
mobil: 0915 220 012

MUDr. Anna Ocilková, Gaštanová 1913,
066 01 Humenné, tel.: 057/755 57 28
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Ú k o n
P r í j e m V ý d a j

€ Sk € Sk
Zostatok za rok 2009:  

Pokladňa 322,85 €
Bežný účet SLSP
Vkladná knižka SLSP 65,99 €

Spolu: 

   Príjmy za rok 2010:  
Cirkevná daň
Ofera
Pokladnička
Zbierka na rekonštrukciu kostola
Príspevok na poistenie auta – Vranov n/T 100,00 €
Dotácia z mesta MsÚ Humenné
Prenájom ECAV fília Humenné 330,00 €
Zbierka ECAV fília Humenné na opravu kostola
Doplatok ECAV (1/3) za energie (el. + kúrenie) 630,00 €
Refundácia za el. Energiu 18,83 €

Spolu príjmy:  
Súčet spolu:    

   Výdaje za rok 2010:  
Úhrada za el. Energiu 878,37 €
Úhrada za postienie služobného auta 301,65 €
Úhrada poistenia kostola 148,00 €
Poplatok za vedenie účtov (SLSP a OTP) 79,35 €
Odvod do všeobecného fondu RKC 210,00 €
Úhrada faktúry za rekonštrukciu strechy I.časť
Úhrada za časopisy (RE-MI-DIA;Kalendáre a pod) 85,70 €
Cestovné farárovi, administrátor P.Kačkoš 620,00 €
Cestovné a stravné seniorátna vizitácia 70,00 €
Zbierka legátovi 40,00 €
Cestovné (spevokol; senior.rada; val. Zhromažd.) 111,70 €
Nákup spotrebného materiálu (žiarovky) 13,12 €
Vianočné dary pre deti 35,00 €
Zbierka pre postihnytých povodňou 100,00 €
Zbierka pre postihnytých zemetrasením – HAITY 50,00 €
Vypracovanie protipožiarných smerníc – PO 75,00 €
Úhrada za vykurovanie
Úhrada za občerstvenie (Valné zhromažd.;Konfer.) 343,07 €

Spolu výdaje:  

Zostatok:  

Účet v OTP Banka Slovakia a.s.
Účet SLSP 455,24 €
Vkladná knižka SLSP 62,61 €
Pokladňa

Spolu:  

                 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku  -  reformovaný cirkevný zbor v Humennom          
                                                                 záverečné vyúčtovanie za rok  2010

9 726,18 Sk
1 291,43 € 38 905,62 Sk

1 988,01 Sk
1 680,27 € 50 619,81 Sk

1 965,80 €
1 789,00 €
1 556,69 €
2 394,00 €

1 050,00 €

1 640,00 €

11 474,32 €
13 154,59 €

2 090,00 €

3 226,72 €

8 477,68 €

4 676,91 €

2 683,22 €

1 475,84 €
4 676,91 €
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A K T I V I T Y   v roku  2 0 1 0
J a n u á r

Vypracovanie žiadosti  o  príspevok na rekonštrukciu kostola  z  rozpočtu mesta  Humenné. 
Mesto poskytlo dotácie:
-   pre Reformovaný cirkevný zbor vo výške  1.000,00  €
-   pre ECAV – fíliu Humenné vo výške 1.000,00  €
Vypracovanie projektov – žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Humenné na slávnostné 
služby Božie a II. ročník konferencie „Minulosť nás spája - budúcnosť zaväzuje“. 

Poskytnutá dotácia:
- pre Reformovaný cirkevný zbor vo výške 50,00  €
- pre ECAV – fíliu Humenné 50,00  €
Ekumenický  deň  modlitieb  v  Humennom  počas  týždňa  za  „Jednotu  kresťanov“  v 
gréckokatolíckom chráme  zosnutia  Presvätej  Bohorodičky  za  účasti  evanjelickej  farárky 
Márie Juhásovej, delegácia zboru ECAV z Kladzian, veriacich reformovaného cirkevného 
zboru a ECAV – fílie v Humennom dňa 24. januára.

M a r e c

4.  marca -  spoločné  presbytérium Reformovaného  cirkevného  zboru  a  ECAV –  fílie  v 
Humennom  

Tu sa prijali zásady o spoločnom užívaní kostola, zbierkach, úhradách na prevádzku medzi 
našimi cirkevnými zbormi. 
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11. marca – Na vizitácii v našom cirkevnom zbore, sa zúčastnili:
-  Marek Kačkoš, farár v Bežovciach
- David Vargaestók, kaplán z Palína
- Miloš Vinc, seniorátny svetský sudca z Michaloviec
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16. marca – Boli na návšteve gymnazisti a profesori z Reformovaného lýcea a kolégia zo 
Sárospataku (Blatný Potok). V našom kostole sa pomodlili a potom si boli pozrieť miesto 
odpočinku na humenskom cintoríne kde sú pochovaní farár a zastupujúci biskup Alexander 
Böszörményi  a  ďalšie  významné osobnosti  reformovanej  cirkvi  v  Humennom. Na záver 
darovali cirkevnému zboru knihu, v ktorej sú uvedené všetky vydania Biblií, ktoré boli v 
držbe rodiny Rákocziovej.
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18. marec – dokončená montáž podlavicových radiátorov diaľkového ústredného kúrenia.

21.  marec - Vykonaná vizitácia v Michalovskom reformovanom cirkevnom zbore. Vizitáciu 
vykonala sestra seniorka Mária Meňkyová, brat seniorátny kurátor Marek Janovčík, Arpád 
Csontos, seniorátny svetský sudca a Pavol Kačkoš, farár z Trhovišťa.
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A p r í l

2. apríla -  Na Veľkonočnom ekumenickom pašiovom sprievode zúčastnili sa zástupcovia 
Reformovaného cirkevného zboru ako aj  ECAV – fílie  z Humenného na čele  so sestrou 
farárkou ECAV z  Kladzian  Máriou  Juhásovou.  Sprievod,  sa  začal  v  katolíckom kostole 
Všetkých svätých. 

Po ňom sa sprievod zastavil v pravoslávnom chráme Cyrila a Metóda 

Ďalšou zástavkou bol náš Reformovaný kostol  ku ktorému striedavo niesli  kríž  zborová 
farárka Mária Juhásová, presbyter ECAV – fílie v Humennom Juraj Vysoký, po ňom Ondrej 
Pankúch a do nášho kostola ho priniesol kurátor RKC zboru Humenné Michal Babinčák.
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Pašiový sprievod bol ukončený v grécko – katolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie.

18. apríla – Stretnutie spevokolov Michalovského seniorátu v Trhovišti na ktorom vystúpil 
aj  náš spevokol.  Z celého Michalovského seniorátu  sa  na ňom zúčastnilo  9 spevokolov. 
Veriaci z Trhovišťa pripravili skutočne dôstojný priebeh celého predstavenia sa spevokolov. 
Aj hudobná cirkevná skupina JOEL vystúpila.
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M á j
20. mája – Vo Vihorlatskej  knižnici  v Humennom sme usporiadali besedu o diele Móra 
Jókaiho - „Levočská biela pani“. Úvahu na tému „Zlatý človek – bohatstvo nie je zárukou 
osobného šťastia“ mal náš brat farár a administrátor cirkevného zboru Pavol Kačkoš. Aj tu 
vystúpil náš spevokol a členovia skupiny JOEL, bratia Kačkošovi.
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23.  mája  –  Boli  sme  svedkami  krstu  chlapčeka  Tobiasa  vnúčika  rodiny  Strechajovej  z 
Nemecka, ktorá tu bola na návšteve.
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27. mája – Spoločne  s  veriacimi  ECAV –  fílie  v  Humennom a  v  sprievode  sestry 
farárky Márie Juhásovej z Kladzian, zúčastnili sme sa na vlastivednom zájazde v 
Levoči,  ktorý  bol  organizovaný  v  spolupráci  so  ZO  CSEMADOK  -om  v 
Humennom.  Počas  prehliadky  pamätihodností  mesta  nás  sprevádzala  sestra 
dozorkyňa Astrid  Kostelníková z  ECAV v Levoči,  ktorá  v evanjelickom kostole 
mala prednášku o „Confesio Pentapolitana“.
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J ú n

6. júna – V Blatnej Polianke sa uskutočnilo stretnutie presbyterov jednotlivých cirkevných 
zborov michalovského seniorátu, ktorých privítal seniorátny kaplán v Jenkovciach Miroslav 
Kovaľ. 

6.

Náš cirkevný zbor zastupovali, kurátor Michal Babinčák, presbyteri sestra Anna Goroľová, 
Jozef Knežo a Arpád Csontos. 

Hlavnou témou bola  prednáška brata seniorátneho kurátora Mareka Janovčíka na tému - 
„Misijné poslanie presbytera“. 
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O kresťanskej misii mal prednášku aj zástupca biskupa Marián Hamari.

O sile modlitby a potrebe vložiť život do rúk Pána Boha podala svedectvo sestra Daniela 
Džačková, seniorátny právny zástupca.

18.  júna –  Uskutočnenie  školenia  a  prezentácie  písania  projektov  – žiadostí  o  finančné 
dotácie pre záujemcov cirkevných zborov z Michalovského seniorátu. Táto sa uskutočnila v 
priestoroch cirkevného zboru Michalovce.

27.  júna  – V  Horovciach  bola  uskutočnená  presbyterkou  ECAV  –  fília  v  Humennom 
Valériou Csontosovou, prednáška o rodine Andrássyovej a ich aktivitách na poli podpory 
cirkví rôznych konfesií.
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J ú l

4. júla – Ďalšia radosť v našom zbore. Rodina Ocilková privítala do svojich radov ďalšieho 
syna a vnuka – Mariána v poradí už tretieho. 

24. júla – Sobáš Martina Ocilku a Janky Kiš-Bačovej bol pre zbor veľkou udalosťou.
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S e p t e m b e r

26. septembra – Prednášku pre veriacich Reformovaného cirkevného zboru v Michalovciach 
predniesla Valéria Csontosová na tému “Konflikty v manželstve a ich riešenie“.

O k t ó b e r

10. októbra – Bola posviacka nového zborového domu a fary v Bánovciach nad Ondavou. 
Na tej sa mimo duchovných Michalovského a Ondavsko – Hornádskeho seniorátu zúčastnil 
biskup  Reformovanej  kresťanskej  cirkvi  na  Slovensku  László  Fazekas  a  jeho  zástupca 
Marián Hamari.
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13. októbra – Sme sa rozlúčili s bratom Jožkom Knežom (  ⃰ 1936–2010 † ), dlhoročným 
presbyterom nášho cirkevného zboru. Človek, na ktorého slovo sa dalo vždy spoľahnúť. 

13. - 15. októbra – Na Zemplínskej šírave sa konala konferencia reformovaných seniorov, 
ktorých organizátorom bola RE-MI-DIA a na ktorej  sa zúčastnili  aj manželia Kostrejovi. 
Téma  semináru  „Aktívna  staroba“  -  na  ktorej  prednášali  manželia  Csontosovi  bola 
zaujímavá čo potvrdila  diskusia a záujem prítomných o spracované témy.

19



24. októbra –  ECAV fília Humenné a členovia RKC Humenné sa zúčastnili na misijnom 
podujatí „Cesty viery“ v cirkevnom zbore ECAV Kladzany.

Detský súbor cirkevného zboru ECAV Kladzany

N o v e m b e r

7.  novembra  –  Slávnostné  služby  Božie  z  príležitosti  reformácie  a  spomienky  na  130. 
výročie  založenia  „Spojenej  protestantskej  dcérocirkvi  v  Humennom“ spojené  s 
konferenciou „Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje“.

 Pozvánka s programom bola zaslaná aj Reformovanému cirkevnému zboru z družobného 
mesta Mátészalka. Hlavný kurátor a traja presbyteri s bratom farárom György Nagyom sa 
zúčastnili  tohto  podujatia  a  podarovali  zboru  značkové  porcelánové  vázy  vyrobené  v 
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„Hollóházi“.  Aj  primátor  mesta  MUDr.  Vladimír  Kostilník  s  manželkou  a  PhDr.  Mária 
Cehelská, zástupkyňa  primátora s manželom boli účastníkmi týchto osláv.

Prítomných  privítali  brat  kurátor  Michal  Babinčák,  za  reformovaný  cirkevný  zbor  v 
Humennom a sestra presbyterka Valéria Csontosová za ECAV – fíliu Humenné.

Slávnostné služby Božie držala sestra seniorka Michalovského seniorátu Mária Meňkyová a 
slávnostný  príhovor  mal  aj  brat  Ján  Bakalár,  senior  Šarišsko  –  Zemplínskeho  seniorátu 
ECAV.
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Krátku  históriu  humenského cirkevného  zboru  predniesol  brat  presbyter  Arpád  Csontos, 
seniorátny svetsky sudca v druhej časti programu – konferencie „„Minulosť nás spája –  
budúcnosť zaväzuje“.

Bratia a sestry, vážení prítomní !

Dejiny  zboru,  hlavné  udalosti  v  Hornozemplínskom  senioráte  a  čiastočne  aj  bývalého 
Predtisského dištriktu sú spracované od roku 1880, kedy sa zišli v Humennom protestanti  
reformovanej cirkvi a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, aby obnovili zbor, ktorý 
počas protireformácie v 17. storočí zanikol.
Vtedy  sa  veriaci  obidvoch  vierovyznaní  stretli  z  iniciatívy  štátneho  kráľovského  notára 
Kolomana  Dercsényiho a  rozhodli  sa  pre  zbory  prijať  názov  „Homonnai  Egyesült 
protestáns  leányegyház”,  ktorý  neskôr  bol  preložený  ako  „Spojená  protestantská 
dcérocirkev v Humennom“.
Uzniesli sa, že reformovaní budú organizačne pridelený k zboru v Bánovciach a evanjelici k 
zboru  v  Kladzanoch.  Na  služby  Božie  dochádzal  spočiatku  reformovaný  farár  Karol 
Böszörményi z Malčíc, na evanjelické Ján Čiška, košický farár pre maďarské a nemecké 
zbory.
Konvent v Budapešti v roku 1884  prijal dôležité uznesenie o zriadení misijnej základiny a 
tak v roku 1889 prichádza do Humenného mladý farár  József Szöllősi. Za jeho pôsobenia 
bola  v roku  1890 postavená modlitebňa a počas pôsobenia duchovného  Ladislava Réza 
pristavená veža v tej podobe, ako ju poznáme aj dnes.
Ladislav  Réz bol  nielen  duchovným,  ktorý  požíval  všeobecnú  úctu,  ale  aj  spisovateľ, 
verejný činiteľ  a publicista. Jeho dielo „Drugethovci a reformácia v Humennom“ dodnes 
slúži  ako dôležitý  literárny prameň pri  štúdiu  histórie  reformácie  na  Zemplíne.  Bol  tiež 
zakladateľom a šéfredaktorom prvých novín „Humenné a vidiek“, kde je zdokumentovaná 
aj činnosť humenského zboru od roku 1902 až do roku 1918.
Od roku 1902 do roku 1908 v humennom pôsobil duchovný Janka Károly, ktorý písal aj 
duchovnú poéziu  a  neskôr  sa  stal  poslancom maďarského parlamentu  a  duchovným pre 
reformovaný zbor v Paríži.
V našom zbore najdlhšie pôsobil duchovný Alexander  Böszörményi a to od roku 1908 do 
svojej predčasnej tragickej smrti v roku 1939.
Je potrebné vedieť, že bol jedným zo zástancov zriadenia slovenského seniorátu už počas I. 
ČSR,  viedol  čulú  korešpodenciu  s  Jánom Balážom a  Jánom Tomašuľom a  táto  je  v 
archíve nášho zboru dodnes zachovaná.
Počas  Slovenského  štátu v  zbore  slúžil  misijný  farár  Alexander Brányik,  ktorý  len  v 
Humennom pokrstil 42 židovských spoluobčanov a takto sa z nich niektorí zachránili pred 
istou smrťou.
Po  2. svetovej vojne zbor nemal vlastného voleného zborového farára.  Na služby božie 
spočiatku dochádzali Jiří Ramesdorfer, Vojtech Nyitray, Vojtech Bitó, ako kantor a laický 
kazateľ  pôsobil  učiteľ  Ladislav  Gutray.  Neskôr  bol  administrátorom  senior  Ján 
Čontofalský a od roku 1954 do roku 1957 Juraj Gazdovič.
V roku  1958, prišiel do Humenného  Juraj Sabolčík, ktorý v roku  1965 bol povolaný do 
Bánoviec  nad  Ondavou.  Pán  ho  k  sebe  povolal  v  tomto  roku  a  s  úctou  si  na  neho 
spomíname.
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Od roku 1965 a od roku 1968 ako volený farár, v zbore pôsobil až do svojho skonu v roku 
1985 Juraj Gazdovič,  ktorý nám zanechal vzorne spracované archívne materiály a tieto 
nám významnou mierou poslúžili aj pri písaní KRONIKY.
Po ňom v Humennom pôsobil farár Michal Hromaník až do svojho odchodu do výslužby v 
roku  2005.  Po  ňom  zbor  krátko  administrovala  seniorka  Danuška  Hudáková a  od  1. 
decembra 2005 je poverený administráciou zboru náš terajší duchovný Pavol Kačkoš.
Tento Boží chrám v duchu bratskej  lásky spoločne užívame s  evanjelikmi  augsburského 
vyznania od jeho postavenia až dodnes a spolu sa podieľame aj na úhrade prevádzkových 
nákladov a rekonštrukčných prácach.

Bratia a sestry evanjelici, ďakujeme Vám!

V službe sa vystriedali viacerí evanjelickí duchovní. Spomenieme Jána Goldpergera, Jána 
Lőrinca z Merníka, Ľudovíta Hozneka, Samuela Sirotku. Na Gustáva Kmoška dodnes s 
láskou spomíname. Po ňom v zbore slúžila Marcela Uhláriková.
Za  obetavú  službu  ďakujeme  našim  terajším  duchovným  Márii  Juhásovej  a  Pavlovi 
Kačkošovi.

KRONIKA zboru je členená do šiestich kapitol.
V  prvej kapitole je zachytený život zboru od znovuoživenia v roku  1880 až do vzniku 
Československej republiky v roku 1918.
Druhá časť dokumentuje život zboru, hornozemplínskeho seniorátu a významné udalosti v 
Predtisskom dištrikte i celej Reformovanej cirkvi od roku 1918 do roku 1938.
Tretia časť je zameraná na mapovanie cirkevného života počas Slovenského štátu v rokoch 
1939 – 1945.
V  štvrtej  časti sa zaoberáme procesom znovu organizovania cirkevných štruktúr po roku 
1945, ktoré vyvrcholilo prijatím novej cirkevnej „Ústavy“ v roku 1951 a voľbou biskupa v 
roku 1953, ktorého Reformovaná cirkev nemala v úrade od roku 1938.
V piatej časti  popisuje sa život zboru a čiastočne i seniorátu od roku 1954 do roku 1989, 
kedy cirkevné zbory prežívali len vďaka vytrvalosti a nezlomnosti duchovných a veriacich.
V šiestej  časti sa dokumentujú najnovšie dejiny cirkevného zboru do dnešného dňa, kedy 
došlo opäť k oživeniu zborov a prehĺbil sa duchovný život veriacich oboch humenských 
protestantských  cirkevných  zborov,  ktoré  už  130 rokov  spolupracujú  v  bratskej  láske  v 
duchu myšlienok ekumenizmu. 
V súčasnosti opravujeme svoj maličký chrám, aby v ňom „Slovo Božie mohlo znieť aj pre 
budúce generácie“.
Vďaka obetavosti veriacich, príspevkov zo zbierok bratských zborov, príspevku cirkevných 
organizácií,  mesta  Humenné  i  samosprávneho  kraja  sme  vymenili  okná,  zaviedli  sme 
ústredné  kúrenie  a  v  týchto  dňoch  sa  pracuje  na  výmene  strešnej  krytiny  modlitebne.  
Pripravujeme odvodnenie vonkajších múrov kostola, opravu vonkajších omietok, ale najmä 
vnútornú maľbu a opravu poškodených podláh.
Nevzdávame sa ani myšlienky, vydať KRONIKU zboru v knižnej forme i keď tento rok náš 
projekt predložený na Ministerstvo kultúry nebol podporený. Veríme, že Pán Boh nám bude 
na pomoci. Veď jeho milosť pociťujeme v každodennom živote stále.

Soli Deo Glória !
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Spevokol  „LAUDATE“  ECAV z cirkevného zboru Kladzian obohatil svojim repertoárom 
program konferencie.  Potom vystúpili zástupcovia cirkevných zborov

Príhovor mal aj brat farár z družobného maďarského mesta cirkevného zboru v Mátészalke. 
Aj primátor mesta Humenné MUDr. Vladimír Kostilník pozdravil účastníkov slávnostných 
Bohoslužieb a konferencie.

Zľava:  sestra farárka Mária Juhásová z Kladzian, brat farár György Nagy,
z Mátészalky, brat farár Ľubomír Kordoš z Pozdišoviec a administrátor    

cirkevného zboru v Humennom, farár Pavol Kačkoš
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Naplnený kostol veriacimi reformovaného a augsburského vyznania ukázal, že v Humennom 
sa nám začína dariť práca na Pánovej vinici v cirkevných zboroch.

Záverečné  posedenie  sa  uskutočnilo  v  priestoroch  Mestského  kultúrneho  strediska  v 
Humennom, kde sestry z oboch našich zborov pripravili bohaté stolovanie.

21.  novembra  –  V  našom  kostole  sa  uskutočnilo  Valné  zhromaždenie  michalovského 
seniorátu. Slávnostnú pobožnosť držal brat M. Kovaľ. 
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Pobožnosti sa zúčastnili aj veriaci nášho cirkevného zboru v hojnom počte. Všetkých 

prítomných  privítal  administrujúci  farár  humenského  cirkevného  zboru  brat  farár  Pavol 
Kačkoš,  ktorý  potom  odovzdal  vedenie  Valného  zhromaždenia  seniorátnemu  kurátorovi 
bratovi Mariánovi Janovčíkovi.  Ten predložil  program uvedený na pozvánke a ktorý bol 
odsúhlasený. Prezentáciu prítomných vykonala konseniorka sestra farárka Erika Šrojtová.
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Po pobožnosti  pokračovalo v zmysle  programu jednanie Valného zhromaždenia.  Domáci 
cirkevný zbor zabezpečil pohostenie prítomných zástupcov v reštaurácii oproti kostolu.

Rokovanie prišiel pozdraviť aj zástupca biskupa Marián Hamari. 
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23. novembra –  Na poslednej  ceste  sme odprevadili  sestru Jolanu Bereczovú rodáčku z 
Košíc.

24. novembra –  Zahájenie opravy strechy. Po výberovom konaní a predložení ponuky na 
túto prácu bola vybraná firma DIAMIR s.r.o. - Jozef Feigl. Po obhliadke a po jednaní sa 
nakoniec  upustilo  od  odstránenia  starého  plechu,  ale  sa  dohodlo,  že  na  staré  opláštenie  
strechy sa položí nové. Za ušetrené peniaze za demontáž sa nainštalujú dva svetlíky, aby na 
povale kostola bolo viac svetla, pre pozdejšie využitie. Zároveň bol oslovený aj pán Marián 
Valko, ktorý nám už dodával lešenárske práce pri montáži okien.

26.  novembra –  Dopoludnia  lešenárska  skupina  na  južnej  strane  kostola  v  oblúku 
zmontovala lešenie a zároveň nastúpili pracovníci na montáž strechy. Na starú strechu sa  
nabíjali late na ktoré sa potom mal upevňovať nový plech.
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D e c e m b e r

6. decembra – Pokračovacie práce na ukladaní strešnej krytiny.

24. decembra – Spoločné Štedrovečerné služby Božie veriacich s ECAV – fília Humenné.
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Vystúpil ekumenický zborový spevokol, v ktorom zastúpenie majú aj veriaci z ECAV – fílie  
Humenné a katolícki veriaci.

Po nich vystúpili deti z reformovaných a evanjelických rodín.
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Aj brat  administrátor  nášho zboru  – farár  Pavol Kačkoš  prispel  k  slávnostnej  atmosfére  
Vianoc svojim spevom.

Na záver deti boli obdarované darčekmi na ktoré prispeli veriaci oboch cirkevných zborov.
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Média:

Podvihorlatské noviny:

„Chystáme kroniku i konferenciu“ č. 1 – 2  4. 1. 2010
M. Babinčák

„Levoču treba vidieť“ č. 25 21. 6. 2010
V. Csontosová

Evanjelický posol spod Tatier

„Konferencia – Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje“
V. Csontosová č. 48 24.11.2010

Kalvínske hlasy

Trhovište - „O rok sa stretneme v Pozdišovciach“ č. 1 január 2010
A. Csontos 

Humenné - „Návšteva a pašiový sprievod“ č. 5 máj 2010
V. a A. Csontos 

Blatná Polianka - „Stretnutie presbyterov“ č. 7 – 8 júl – august 2010
V. a A. Csontos

Nekrológ za Jozefom Knežom č. 11 november 2010
A. Csontos

Humenská Televízia

„Slávnostné  služby Božie  a  II.  ročník  konferencie  –  Minulosť  nás  spája  –  budúcnosť  
zaväzuje“

Hlavné správy 11. novembra 2010
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Plán aktivít na rok 2011:

− Vypracovanie  projektu  opravy kostola,  žiadosť  o  nenávratnú  finančnú dotáciu  z 

Ministerstva financií SR 

− Žiadosť o dotáciu z mesta Humenné

− Dokončenie rekonštrukcie strechy na modlitebni

− Oprava fasády na veži a na modlitebni

− Oprava – rekonštrukcia vnútorných dverí

− Výmena podlahy v zádverí kostola (pod vežou)

− Oprava poškodených častí podláh v modlitebni

− Spoločné zasadnutie presbytérií -KRC a ECAV

− Ekumenický pašiový sprievod

− Pravidelné biblické hodiny 

− Nácvik spevokolu

− Spomienka na Reformáciu – Pozdišovce

− Sándor Petőfi – evanjelik (knižnica, vystúpenie spevokolu)

− Spoločný víkend RKC a ECAV rodín z Humenného

− Spoločné Štedrovečerné služby Božie

− Svojpomocné vydanie Kroniky reformovaného cirkevného zboru
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P o ď a k o v a n i eP o ď a k o v a n i e

Postav si príbytok na skalePostav si príbytok na skale
odkiaľ bude rovnako blízkoodkiaľ bude rovnako blízko
do neba i k duši človeka.do neba i k duši človeka.
Postav ho vlastnými rukami,Postav ho vlastnými rukami,
krvavým potom - krvavým potom - 
len srdce nech býva pritom.len srdce nech býva pritom.

(Božena Tesárová)

Bratia a sestry!Bratia a sestry!

S pomocou Božou sa nám v uplynulom roku podarili dobré diela. PokračovaliS pomocou Božou sa nám v uplynulom roku podarili dobré diela. Pokračovali   

sme v oprave nášho kostola a duchovne sme sa posilnili na viacerých peknýchsme v oprave nášho kostola a duchovne sme sa posilnili na viacerých pekných   

podujatiach.  Za  to  ďakujeme všetkým bratom a  sestrám nášho zboru,  ako ajpodujatiach.  Za  to  ďakujeme všetkým bratom a  sestrám nášho zboru,  ako aj   

evanjelického zboru – fílie v Humennom, ktorí ochotne prispeli k tomuto dielu.evanjelického zboru – fílie v Humennom, ktorí ochotne prispeli k tomuto dielu.   

Tiež  aj  predstaviteľom mesta  Humenné,  ktorí  vyčlenili  čiastku z  rozpočtu  naTiež  aj  predstaviteľom mesta  Humenné,  ktorí  vyčlenili  čiastku z  rozpočtu  na  

rekonštrukčné práce na našom kostole.rekonštrukčné práce na našom kostole.

Ďakujeme  našim  kazateľom  Božieho  slova,  ktorým  nás  posilňovali  aĎakujeme  našim  kazateľom  Božieho  slova,  ktorým  nás  posilňovali  a  

povzbudzovali.povzbudzovali.

Vďaka patrí účastníkom a organizátorom II. ročníka konferencie Vďaka patrí účastníkom a organizátorom II. ročníka konferencie „Minulosť nás„Minulosť nás   

spája  –  budúcnosť  zaväzuje“spája  –  budúcnosť  zaväzuje“,  rodine  Kostrejovej  za  dôstojnú  kvetinovú,  rodine  Kostrejovej  za  dôstojnú  kvetinovú  

výzdobu kostola, sestrám obidvoch cirkevných zborov.výzdobu kostola, sestrám obidvoch cirkevných zborov.

Ďakujeme za vecný dar Reformovanému cirkevnému zboru z družobného mestaĎakujeme za vecný dar Reformovanému cirkevnému zboru z družobného mesta  

Mátészalka v Maďarsku.Mátészalka v Maďarsku.

Aj na rok 2011 si vyprosujeme pomoc Božiu, ktorú každý z nás tak potrebuje.Aj na rok 2011 si vyprosujeme pomoc Božiu, ktorú každý z nás tak potrebuje.

Presbytérium R K C zboruPresbytérium R K C zboru

HumennéHumenné
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