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Evanjelium podľa Matúša kap.6  verš 31-34:Evanjelium podľa Matúša kap.6  verš 31-34:

31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: 
Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať?

32  Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie,  
že to všetko potrebujete.

33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a  
všetko toto bude vám pridané.

34 Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň 
postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.

Milí bratia a sestry,

minulom roku do života cirkvi intenzívne zasiahlo pričlenenie našej
cirkvi  do  spoločenstva  Maďarskej  reformovanej  cirkvi.  Do  života
zborov  sa  tak  vkradli  obavy  o  budúcnosť.  Niekedy  sme  pociťovali
frustráciu  z  toho,  že  sa  nám s  týmto  problémom nedarí  nič  urobiť.
Samozrejme,  že  nás  znepokojujú  aj  iné  skutočnosti  ako  účasť  na
bohoslužbách  či  všeobecné  zlý  stav  duchovného  života.  Do  týchto
našich  obáv  vstupuje  Pán  Ježiš  a  hovorí  „nebuďte  ustarostení“.  On
berie naše starosti na seba a chce, aby sme sa vo všetkom spoľahli na
nášho  Otca  v  nebesiach.  Našou  úlohou  je  zamerať  sa  na  to
najdôležitejšie, na Božie kráľovstvo. Hľadať Božie kráľovstvo znamená
každý deň sa  snažiť  o  realizáciu  Kristovej  lásky v  živote  i  v  zbore.
Hľadať Božie kráľovstvo znamená, každý deň prenechať trón svojho
života  tomu  najlepšiemu  Kráľovi,  Ježišovi  Kristovi.  V  tomto  roku
hľadajme Božie kráľovstvo s dôverou, že nech sa bude diať čokoľvek v
našom živote, či v živote cirkvi Boh o tom vie a my sa nemusíme báť o
to, čo bude ak sa stane niečo v mojej rodine, ak príde choroba, či strata
blízkeho, ak sa cirkev rozdelí, alebo zostane všetko po starom. Našou
prioritou nech sa stane hľadanie Božieho kráľovstva a ostatné nám pridá
Boh zo svojej lásky.

S bratskou láskou Pavol Kačkoš
farár – administrátor
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Rok 2011 priniesol  veľa  pekných chvíľ,  ale  aj  náročných a

ťažkých rozhodovaní.

Ďakujeme všemohúcemu Bohu  a  nášmu spasiteľovi  Ježišovi

Kristovi,  že  sme  ho  v  našom  zbore  prežili  v  pokoji  a  s  jeho

pomocou sme boli účastní viacerých duchovných podujatí, ktoré v

našej ročenke dokumentujeme.

So  znepokojením  sme  sledovali  dianie  v  našej  cirkvi  na

Slovensku  v  súvislosti  s  jej  pristúpením dňa  21.  júna  2011  na

zasadnutí  Generálneho  konventu  spoločenstva  v  Temešvári  k

Maďarskej reformovanej cirkvi. I keď v „Ústave“ je dodatok, že

slovenské  senioráty  budú  k  tejto  cirkvi  v  neutrálnom  vzťahu,

predsa  táto  skutočnosť  vyvolala  v  slovenských  zboroch

znepokojenie. Definitívne riešenie a rozhodnutie v tejto otázke nás

čaká v budúcnosti.  Verme, že s Božou pomocou budeme hľadať

cestu porozumenia a tolerancie z obidvoch strán v duchu bratskej

lásky a pochopenia.

Preto konajme v duchu Epištoly sv. Pavla Kolosanom 3: 23-24

„A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi nie ľuďom,

vediac,  že  od  Pána  vezmete  odplatu  dedičstva,  lebo  Pánu  

Kristovi slúžite“.

Presbytérium
RKC – zboru v Humennom
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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

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

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

MUDr. Anna Ocilková, 
Gaštanová 1913, 066 01 Humenné, 
tel.: 057/755 57 28
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Štatistické údaje činnosti cirkevného zboru za rok 2011

Činnosti počet
Veriaci
priemer

Poznámka

Služby Božie spolu 63 31

Z toho: - kajúce služby Božie 5 19

             - spoločné služby Božie s ECAV 5 45

             - čítané služby Božie 3 27

Biblické hodiny (štvrtok o 17.00 hod) 26 16

Večera Pánova 6 39

Zasadnutie presbytéria - spolu: 4 8

Z toho                     - spoločné s ECAV 2 13

Vizitácia 1  -

Nácvik spevokolu a vystúpenia 30 15

Sobáš 0 0

Narodenie 0 0

Krst 0 0

Úmrtie 2  -

Vizitácia 10. marca 2011:  - Mária Meňkyová, seniorka
- Marek Janovčík, seniorátny kurátor
- Miroslav Kovaľ, administrátor 
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Návrh činnosti na rok  2 0 1 2

1. Predložiť žiadosť o podporu z mesta Humenné na možnosť  
prístavby sociálneho zariadenia a kancelárie ku kostolu

2. Podať žiadosť o dotáciu na ministerstvo financií SR z kapitoly
dotácie  z  príjmov  z  odvodu  z  hazardných  hier  na  
rekonštrukčné práce na kostole

3. Podať novú žiadosť na rok 2013 na Michalovský seniorát pre 
Synodu RKC o podporu na rekonštrukčné práce na kostole

4. Predložiť projekt na MsÚ Humenné na  V. ročník „Minulosť 
nás spája – budúcnosť zaväzuje“

5. Účasť na ekumenickom Pašiovom sprievode na Veľký piatok.

6. Účasť na stretnutí spevokol v rámci Michalovského seniorátu.

7. Spolu  s  cirkevnou  fíliou  ECAV v  Humennom  usporiadať  
spoločné stretnutie na bližšie zoznámenie sa pod Jasenovským
hradom na podujatí „Rod Drugethovcov – Štefan V. a Valentín
I. - horliví zástancovia reformácie“.

8. Spoločné  služby  Božie  z  príležitosti  reformácie  v  
evanjelickom  kostole  v  Pozdišovciach  za  účasti  RKC  
Humenné a Trhovište a ECAV Kladzany a Pozdišovce.

9. Zúčastniť  sa  na  všetkých  akciách  konaných  v  rámci  
Michalovského seniorátu
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Ú k o n
P r í  j e  m V ý d a j

€ €
Zostatok za rok 2010:  

Pokladňa
Bežný účet  SLSP 455,24 €
Vkladná knižka SLSP 62,61 €
OT P Banka
Spolu: 
   Príjmy za rok 2011:  
Cirkevná daň
Ofera
Pokladnička
Zbierka na rekonštrukciu kostola
Príspevok na poistenie auta – Vranov n/T 100,00 €
Dotácia z mesta MsÚ Humenné
Dotácia ECAV fília Humenné
Zbierka ECAV fília Humenné na opravu kostola
Faktúra elekt . Energia – vrátenie 180,16 €
Doplatok ECAV (1/3) za energie (el. + kúrenie)
Pôžička zo Synody RKC
Nájom – Advent ist i 7 dňa 40,00 €

Spolu príjmy:  

Súčet  spolu:     

   Výdaje  za rok 2011:  
Úhrada za el. Energiu 184,00 €
Úhrada za poistenie služobného auta 302,15 €
Úhrada poistenia kostola 148,00 €
Poplatok za vedenie účtov (SLSP a OT P) 87,86 €
Odvod do všeobecného fondu RKC 252,00 €
Administrat ívny poplatok na seniorský úrad 47,05 €
Úhrada faktúry za lešenie pre rekonštrukciu st rechy
Úhrada faktúry za rekonštrukciu st rechy
Úhrada za časopisy (RE-MI-DIA;Kalendáre a pod) 169,40 €
Cestovné farárovi, administ rátor P .Kačkoš 670,00 €
Cestovné a st ravné seniorátna vizitácia,  legátom príspevok 179,28 €
Stat ický výpočet  pre prístavbu, opravy a st ropu modlitebne 500,00 €
Cestovné (spevokol; senior.rada; val. Zhromažd.) 143,00 €
Spolu financovanie  vydania kroniky a príplatok na nákup t lačiarne 385,50 €
Vianočné dary pre det i 33,00 €
Návšteva múzea spojené s prednáškou o rodine Andrássyovej 60,04 €
Administrat ívny príplatok za rok 2010 53,00 €
Úhrada faktúry za vnútorné dvere 
Úhrada za vykurovanie 575,11 €
Oprava služobného auta 1/3 138,50 €

Spolu výdaje:  

Zostatok:  

Účet  v OT P Banka Slovakia a.s.
Účet  SLSP 183,08 €
Pokladňa

Spolu:  

        Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku  -  re formovaný cirkevný zbor v Humennom       
                                                                     z áverečné  vyúčtovanie  za rok  2011

1 475,84 €

2 683,22 €
4 676,91 €

1 950,50 €
1 859,00 €
1 589,60 €
2 606,00 €

1 050,00 €
1 000,00 €
1 227,08 €

1 355,28 €
5 000,00 €

17 957,62 €

22 634,53 €

1 650,00 €
3 341,24 €

1 524,00 €

10 443,13 €

12 191,40 €

10 961,73 €

1 046,59 €

12 191,40 €
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J A N U Á R

V novom roku pokračovalo sa v rekonštrukcii strechy na modlitebni. Vzhľadom
k počasiu, ktoré vyhovovalo klampiarom, práce rýchlo pokračovali.

                                                             

V  januári  zostala  zadná  časť  nedokončená,  vzhľadom  k  nedodaniu  materiálu,
strešnej  krytiny  a  tak  sa  muselo  čakať  na  jej  dokončenie  do  nasledujúceho
mesiaca.

F E B R U Á R

Posledné úpravy na streche. Dokončenie ako aj doplnenie podhľadu.
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M A R E C

10.  marca bola  vykonaná  vizitácia,  ako  už  bolo  uvedené  na  začiatku.
Konštatovalo sa, že cirkevný zbor svojou činnosťou rozvíja ekumenické vzťahy s
ostatnými cirkvami a môže byť vzorom v rámci Michalovského seniorátu. Aj po
stránke finančnej  je  vzorom plnenia  si  dobrovoľných povinností  veriacich voči
zboru čo vidieť aj na rekonštrukcii kostola.  Je iba na škodu, že práve na takejto
významnej udalosti, akou bola vizitácia seniorky sestry Márii Meňkyovej a brata
seniorátneho  kurátora  Mareka  Janovčíka,  za  doprovodu  pána  farára  Miroslava
Kovaľa sa zišlo v kostole dosť málo veriacich.

Konštatovali tiež, že nová strecha na modlitebni je jedna z najkrajších v rámci
seniorátu. 
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15.  marca už  tretím  rokom  sa  v  našom  kostole  uskutočňuje  stretnutie  zo
študentami  a  ich  učiteľmi  z  Reformovaného gymnázia  Sárospataku  – Blatného
Potoka  z  Maďarska,  členov  Rákocziho  klubu.  Krátkou  modlitbou  v  kostole  a
príhovorom o živote reformovaných v našom regióne

sa pokračovalo návštevou Vihorlatského múzeu – kaštieľa rodiny Drugethovcov
a pozdejšie Andrássyovej, kde podala odborný výklad PhDr. Ivana Strakošová.
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A  P  R  Í  L

10. apríla sa uskutočnilo stretnutie presbyterov v Lúčkach na tému: „1. otázka
Heidelbergského  katechizmu  –  Čo  je  tvojim  jediným  potešením  v  živote  i  pri
smrti“.  

Prítomných  privítal  misijný  referent  brat  farár  Miroslav  Kovaľ  a  seniorátny
kurátor  Marek  Janovčík.  Hlavnú  prednášku  mal  brat  Pavol  Kačkoš,  farár  –
administrátor nášho cirkevného zboru. 

                                                                 

Ing. Ružena Peňáková, kurátorka v Bežovciach, vyjadrila vo svojom svedectve
istotu Božej prítomnosti v jej živote, keď opisovala, ako v čase, keď ju postihla
ťažká choroba a ona ležala v nemocnici, jej bolo Božie Slovo posilou a oporou.
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17. apríla sa uskutočnilo stretnutie zástupcov seniorátnych rád michalovského a
Ondavsko  –  hornádskeho  seniorátu  v  Tušiciach,  kde  sa  prijalo  stanovisko  k
Ratifikačnej  listine  Ústavy  Maďarskej  reformovanej  cirkvi,  ktoré  bolo  potom
predložené na jednanie Synody v dňoch 12. - 14. mája.

17  bodov  Stanoviska  podpísalo  šestnásť  zástupcov  Slovenských  seniorátov
spolu so zástupcom biskupa pre Slovenské zbory Mariánom Hamarim a Jánom
Marcinčákom, zástupcom generálneho kurátora.

22. apríla – Veľký Piatok – ranná Bohoslužba na ktorej vystúpil náš spevokol,
ktorý  prijal  názov:  „EKUMENA“ a  brat  farár  Pavol  Kačkoš  zastupujúci
gospelovú skupinu JOEL.
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O 10.00 hodine a zišli veriaci rôznych konfesií v rímsko – katolíckom kostole
Všetkých svätých, kde ich privítal dekan ICLic. Matej Babčák, ktorý začal pašiový

sprievod nesenia kríža. Po ňom prevzal ťarchu kríža dekan Peter Humeník Mitr.
prot. Mgr. Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom. Do nášho chrámu niesli kríž

utrpenia brat kurátor M. Babinčák a  A. Csontos, presbyter, ktorý držal kázeň
pripravenú bratom farárom P. Kačkošom. Po modlitbe a zaspievaní piesne prevzal
kríž  brat  dekan  Martin  Zlacký,  gr.  kat.  farár  z  Gréckokatolíckej  cirkvi  -
protopresbyterát  Humenné,  Farnosť  Zosnutia  Presvätej  Bohorodičky  v
Humennom, kde sa pašiový sprievod ukončil.
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24. apríla – na Veľkonočnú nedeľu držal Bohoslužbu brat Ján Šoltés, študent
teologickej fakulty v Prahe.

M á j   2 0 1 1 

1. mája  sa uskutočnilo jarné Valné zhromaždenie Michalovského seniorátu v
Trhovišti  podľa  schváleného  programu  Seniorátnou  radou  a  predložením
Stanoviska  k  Maďarskej  reformovanej  cirkvi  na  Synodu.  Zloženie  sľubu
seniorátneho  člena  Pavla  Kačkoša,  ktorý  po  odchode  Vlasty  Vetrecínovej  do
štátnej služby sa stal jej členom. 
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Program jarného Valného zhromaždenia:
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15. mája sa uskutočnilo stretnutie zástupcov cirkevných zborov v Sečovciach
po Synode Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorá zasadala 12. - 14.
mája a rozhodla o jej pričlenení k Maďarskej reformovanej cirkvi. Podpis zmluvy
vedením  RKCS,  biskupom  László  Fazekasom  a  generálnym  kurátorom  Vince
Feketém sa uskutočnil 21. júna 2011 na zasadnutí Maďarskej reformovanej cirkvi
Generálneho konventu v Temešvári.
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22.  mája  –  Stretnutie  spevokolov  Ondavsko  –  hornádskeho  seniorátu  v
najstaršom  Reformovanom  kostole  na  kopci  nad  Svinicou,  kde  Michalovský
seniorát  zastupoval  spevokol  z  Lastomíra,  pod  vedením  seniorky  Márie
Meňkyovej. Vybudovala sa tiež nová modlitebňa s farskou budovou.

J ú n   2 0 1 1
5.  júna  –  Na  pozvanie  Humenského  pedagogického  spevokolu,  prišiel  na

návštevu  z  družobného mesta  Mátészalka  z  Maďarska,  40  členný pedagogický
spevokol Ádám Jánosa, pod vedením vynikajúceho dirigenta Ottó Csányi.  Toto
stretnutie sme využili aj my, nakoľko väčšia časť členov spevokolu sú reformovaní
(v Mátészalke s okolím je cca 18.000 reformovaných veriacich). Po dohode sme
spracovali  scenár našich bohoslužieb,  ktoré  boli  spoločné s  ECAV Kladzany –
fíliou Humenné. K veriacim sa prihovoril Slavomír Slávik, riaditeľ Slovenského
evanjelizačného centra, ktoré slová do maďarského jazyka prekladala presbyterka
ECAV Valéria Csontosová. Kázeň držal brat farár Pavol Kačkoš, ktorého kázeň
synchróne prekladal do maďarského jazyka brat Július Szűcs, reformovaný veriaci.
Modlitbu „Otče náš...“ zaspieval sólista súboru v slovenskom jazyku, a celý zbor v
maďarskom jazyku. Piesne počas bohoslužby spieval spevácky zbor v maďarskom
jazyku. 
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19. júna –  sa uskutočnilo stretnutie  spevokolov v Reformovanom kostole  v
Michalovciach.  Účastníkmi  bolo  šesť  spevokolov  z  Michaloviec,  Trhovišťa,
Lastomíra, mládežníci z Palína, zo Záhora a Humenného.
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J ú l   2 0 1 1

5.  júla  –  sa  uskutočnilo  spoločné  presbytérium  reformovaného  cirkevného
zboru a evanjelického cirkevného zboru Kladzany – fílie Humenné. Bohoslužbu
držala pani farárka Mária Juhásová. Na spoločnom zasadnutí  sa prijali  závažné
rozhodnutia.
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17. júla -  sa uskutočnilo v Michalovciach stretnutie zástupcov jednotlivých
zborov z Michalovského a Ondavsko – hornádskeho seniorátu, ktoré vytvorilo tzv.
„Fórum  nepričlenených“  k  Maďarskej  reformovanej  cirkvi.  Schôdzu  viedol
zástupca biskupa Marián Hamari.
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A u g u s t   2 0 1 1

18.  augusta  –  pokračovalo  zasadnutie  oboch  seniorátov  Michalovského  a
Ondavsko – hornádskeho o ďalšom konaní na Synode a príprave sa na jesenné
zasadnutie Synody.

S e p t e m b e r   2 0 1 1

5. septembra – ďalšie zasadnutie seniorátnych rád michalovského a ondavsko-
hornádskeho seniorátu v Tušiciach. Pokračovanie o ďalšom postupe v jednaní z
predstavenstvom našej cirkvi, ohľadne vstupu do Maďarskej reformovanej cirkvi.
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9. septembra – sa uskutočnil v kaštieli Andrássyovcov – Vihorlatskom múzeu v
Humennom,  spoločne  s  ECAV  Kladzany  –  fíliou  Humenné  ďalší  ročník
konferencie „Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje“. Na túto konferencii boli
pozvaní  manželia,  Prof.  PhDr.  Peter  Kónya,  PhD.  a  jeho  manželka  Mgr.
Annamária Kónyová, PhD, ktorí v tomto roku vydali knihu „Kalvínska reformácia
a Reformovaná cirkev na Východnom Slovensku v 16. - 18. storočí“. Konferenciu
otvoril  Mgr.  Pavol  Kačkoš,  farár  –  administrátor  humenského  reformovaného
cirkevného  zboru.  Potom  nasledovalo  zápisničné  odovzdanie  zapožičaných
cirkevných  bohoslužobných  predmetov,  ako  aj  darov  pre  Vihorlatské  múzeum.
Tieto budú vystavené pre verejnosť v sále cirkevných obrazov a ikon. Tiež bola
zverejnená  výstava  cirkevných  historických  dokumentov  nachádzajúcich  sa  v
archíve nášho reformovaného cirkevného zboru. Vystúpila aj gospelová spevácka
skupina  „JOEL“  z  Palína,  evanjelický  spevokol  „LAUDATE“  z  Kladzian  a
zmiešaný spevokol „EKUMENA“ reformovaného zboru z Humenného.
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Na  konferencii  sa  zúčastnili  aj  zástupcovia  reformovaných  seniorátov  –
michalovského a ondavsko-hornádského a tiež aj evanjelickej cirkvi. Prednášajúci
Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. a jeho manželka Mgr. Annamária Kónyová, PhD
oboznámili prítomných s obdobím protireformácie ale najmä s históriou 16. až 18.
storočia, ktoré bolo dosť neznáme pre reformovaných a aj pre evanjelikov.

25.  septembra  –  sa  v  Michalovciach  v  Reformovanom kostole  uskutočnilo
druhé stretnutie „Fóra nepričlenených“, ktoré zvolal brat zástupca biskupa RKC
Marián Hamari a brat zástupca generálneho kurátora RKC Ján Marcinčák.

Pozvánka  

 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Kol 1,2

   17.7.2011 sa konalo prvé "Fórum nepričlenených" v Michalovciach. Vzišiel z
neho otvorený list biskupovi a vedeniu cirkvi Výzva na urýchlené riešenie situácie
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v  cirkvi  a  podpisová  akcia  proti  pričleneniu  Reformovanej  kresťanskej  cirkvi
cirkvi k Maďarskej  reformovanej cirkvi a na podporu otvoreného listu.  Žiadali
sme mimoriadne zasadanie synody, na ktorom by sa tieto záležitosti riešili. 

   Otvoreným listom sa zaoberalo Predsedníctvo synody 9.8.2011 a v uznesení,
za ktoré hlasovali traja proti dvom, posunulo otázku na zasadanie Synodnej rade, i
keď podľa Ústavy cirkvi malo možnosť zvolať mimoriadnu synodu. 

   Na zasadnutie Synodnej rady boli predložené požiadavky vo veľmi zmierlivej
až  "prosíkavej"  forme.  Napriek  tomu  Synodná  rada  na  svojom  zasadaní  14.-
15.9.2011 prijala tieto požiadavky dosť ľahostajne až ignorantsky. Hlasovalo sa o
dvoch otázkach: 

1. Zvolanie mimoriadnej synody bolo zamietnuté (za boli iba dvaja členovia  
Synodnej rady - slovenskí). 

2. Zaradenie požiadaviek na riadne zasadanie Synody, ktoré bude 3.-6.11.2011 
bolo zamietnuté (za boli opäť iba dvaja). 

Do programu synody bol  zasadený  iba  všeobecný bod o  situácii  v  cirkvi  a
maďarsko-slovenskej otázke. 

Pocity z takéhoto prístupu sú ponižujúce a znechucujúce. Je to pohŕdanie asi
3200 reformovanými, ktorí podpísali petíciu a ďalší prejav arogancie moci väčšiny
v cirkvi. 

   Aby sme sa mohli pohnúť ďalej, musíme sa opäť stretnúť a pozrieť sa
realite do očí. 

Preto opäť zvolávame 

"Fórum nepričlenených", 
ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.9.2011 o 16.00 hod. v

Michalovciach 

   Je  to  dôležité  stretnutie,  preto  žiadame  v  prvom  rade  o  oficiálne
zastúpenie všetkých zborov našich dvoch seniorátov, teda ich duchovných a
kurátorov,  ale  aj  ostatných  presbyterov  a  všetkých,  ktorým  ich  cirkevná
budúcnosť nie je ľahostajná. 

  
 Podobne ako v prvom prípade, informujte o tomto stretnutí aj reformovaných

zo zborov v iných seniorátoch.     

V bratskej láske 

členovia Synodnej rady 

Marián Hamari,                         Ján Marcinčák,   
        zástupca biskupa   zástupca generálneho kurátora 
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O k t ó b e r  2 0 1 1 

6. októbra – Sa uskutočnil vo Vihorlatskom múzeu už IV ročník - „Po stopách
rodiny Andrássyovej“ pod názvom „Július Andrássy a jeho doba“. 

Pôvodne sa malo toto podujatie konať v Trebišove, kde je mauzóleum rodiny
Július Andrássyho. Na uvedenú akciu poskytlo mesto dotáciu vo výške 50,00 eur.
Preto sa rozhodlo, že túto akciu vykonáme v našom múzeu, kde nás sprevádzala
zástupkyňa riaditeľa PhDr. Ivana Strakošová. 

Konferenciu otvoril brat Pavol Kačkoš, farár a administrátor zboru, na ktorej sa
zúčastnili zástupcovia mesta Humenné, členovia humenskej základnej organizácie
CSEMADOK,  Českého  spolku,  veriaci  Reformovaného  cirkevného  zboru  v
Humennom a ECAV Kladzany s veriacimi humenskej fílie.

So  životom  Júliusa  Andrássyho  prítomných  oboznámila  Mgr.  Valéria
Csontosová. V múzeu sme už mohli vidieť zapožičané ako aj darované predmety a
literatúru z nášho cirkevného zboru ako aj  z ECAV fílie v Humennom. Mnohí
návštevníci  aj  keď pochádzajú z Humenného, videli  prvýkrát priestory kaštieľa
rodín  Drugethovcov  a  Andrássyovcov  a  boli  unesení  ako  priestormi,  tak  aj
vystavenými exponátmi.
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19. októbra – zúčastnili sa zástupcovia Reformovaného cirkevného zboru a aj
veriaci  ECAV  fílie  v  Humennom  na  stretnutí  s  misionárom  z  Kórei.  Veľmi
zaujímavá prednáška o misijnej činnosti veriacich v Kórei doplnená fotografiami.
Boli sme veľmi milo prekvapení a zároveň sme sa poučili, že aj mladé cirkevné
spoločenstvá  vedia  priniesť  zaujímavé  podnety  pre  už  stagnujúce  kresťanské
spoločenstvá na starom kontinente. Viera skutočne dokáže veľa, ale najmä láska k
blížnemu, čo sme skutočne videli na fotografiách, ako sa jednotlivé cirkevné zbory
starajú  o  mladých,  o  stredný  vek,  ale  o  starších,  najmä  ako  v  modlitbách  si
spoločne prajú lásku, trpezlivosť a Božie požehnanie v každodennom živote.
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25. októbra -  Miloš Janík - (1945 – 2011)
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Dňa 25. októbra 2011 sme sa rozlúčili  s našim bratom Milošom  Janíkom z
Humenného,  ktorého  po  dlhom telesnom utrpení  Pán  povolal  z  tohto  časného
sveta.

Náš  zosnulý brat  bol  dlhoročným presbyterom nášho zboru,  vždy ochotný  a
pripravený k práci na vinici Pánovej. 

Veľmi  ho  tešilo,  že  v  jeho  šľapajách  pokračuje  jeho  syn  Maroš,  ktorý  bol
zvolený na jeho miesto, aby v našom malom zbore aj on neúnavne slúžil Pánovi.

Na jeho pohrebe potešujúce slovo Božie hlásal Marek Kačkoš, zborový farár z
Bežoviec. 

Za základ kázne si vybral slová zo Skutkov apoštolov (7, 54-60) „Hľa, vidím
otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha“. Áno, Ježiš  je pripravený
vyjsť nám v ústrety v našom zármutku, je pripravený vstúpiť do nášho života ako
zdroj svetla, útechy a požehnania. 

Okrem  blízkej  rodiny  a  známych  sa  sním  rozlúčili  aj  veriaci  z  miestneho
reformovaného zboru. 

V modlitbách budeme prosiť Pána o milosť, schopnosť a silu vedieť odpúšťať a
nestrácať čas malichernosťami na tomto svete. 

Nech mu Pán Boh dá večný pokoj a odpočinutie.

N o v e m b e r   2 0 1 1 

8. november – Nastupuje stolárska firma GALEON na výmenu vnútorných 

dverí.  Dvere  sú obdobne ako okná na kostole  – euro-dvere.  Majú zamedziť
komínovému  efektu,  čo  spôsobuje  prúdenie  vzduchu  smerom  do  veže  a  tak
nastáva prievan, čo znižuje vnútornú teplotu. 
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D e c e m b e r   2 0 1 1 

15.  decembra  -  Cez nemeckú Organizáciu  Geschenke  der  Hoffnung,
Reformovaná  kresťanská  cirkev  na Slovensku  dostala  možnosť  zapojiť  sa  do
projektu  „Vianočné  dieťa  2011“.  Je  to  vynikajúca  príležitosť  zapojiť  všetkých
tých, ktorý žijú na pokraji cirkevných zborov, alebo nie sú súčasťou zborového
života a takýmto spôsobom ich osloviť a pozvať ich ku Kristovi a do zborov. V
rámci  projektu „Vianočné  dieťa 2011“  budú na Slovensko prichádzať  balíky v
hodnote 30 eur. Balíky budú pre rôzne vekové skupiny chlapcov aj dievčat a budú
obsahovať rôzne predmety,  ako napríklad:  hygienické potreby,  školské potreby,
šatstvo, sladkosti atď.

Do  uvedenej  akcie  sa  zapojil  aj  náš  cirkevný  zbor.  Túto  akciu  sa  rozhodla
organizovať sestra Mgr. Kveta Gavulová. O 15. hodine boli odovzdané balíčky v
jedálni  Špeciálnej  základnej  školy  spojenej  materskou  škôlkou  pre  telesne
postihnutých – Internátna na ulici Komenského 1436/3 v Humennom.

                                                               

                                                              

18. decembra - bolo pokračovanie akcie „Vianočné dieťa 2011“ o 8,45 hodine
v  kostole  Reformovanej  kresťanskej  cirkvi  na  Slovensku  –  reformovanom
cirkevnom zbore v Humennom na ulici Osloboditeľov č. 69, a boli pre vybrané
sociálne slabšie rodiny, ako aj mentálne a telesne postihnuté deti zaslané pozvánky
v  počte  11.  Uskutočnili  sa  detské  Bohoslužby  s  vystúpeniami  detí  z  nášho
reformovaného cirkevného zboru a ECAV – fílie v Humennom.
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22.  decembra  –  Dokončená  montáž  vnútorných  dverí  firmou  Stolárstvo
GALEON v Humennom. Teplota v kostole sa zvýšila o dva stupne.

24. december – Spoločné Štedrovečerné služby Božie o 17.00 hodine s ECAV
– fíliou Humenné na ktorom vystúpil náš spevokol  „EKUMÉNA“ a vystúpenie
detí z oboch cirkevných zborov, ktoré pripravila sestra Anna Kostrejová. Na záver
boli rozdané deťom darčeky spod vianočného stromčeka.
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25. december – na nedeľných službách Božích nás povzbudil Slovom Božím
študent teológie na Karlovej univerzite v Prahe – Martin Bánoci. Taktiež vystúpil
aj spevokol „EKUMÉNA“.
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31.  decembra  – Spoločné  služby  Božie  s  ECAV  –  fíliou  Humenné  na
ukončenie starého roka. Oboznámenie veriacich s hospodárením v starom roku, čo
všetko sme stihli  urobiť pre náš cirkevný zbor, aké sme mali aktivity a ako sa
veriaci zapájali do spoločného cirkevného života.

P l á n finančného rozpočtu a aktivít  na  rok   2  0  1  2

• Plán rozpočtu na rok 2012:

Náklady:
- Úhrada za elektrickú energiu 184,00   €
- Úhrada za poistenie sl. auta 310,00   €
- Úhrada poistenie kostola 148,00   €
- Poplatok za vedenie účtu v banke   50,00   €
- Odvod do všeobecného fondu RKCS 270,00   €
- Administratívny poplatok na seniorský úrad   50,00   €
- Úhrada za časopisy (RE_MI_DIA, kalendár)  150,00   €
- Cestovné farárovi – administrátorovi 700,00   €
- Cestovné a stravné (vizitácia a legáti) 180,00   €
- Administr. príplatok za predchádzajúci rok   70,00   €
- Ústredné kúrenie – ročné 2010 1 100,00   €
- Splátka pôžičky s úrokom 1 155,00   €
- Iné výdavky                                                          500,00   €

S P O L U: 4 867,00   €

Predpokladané príjmy:

- Réžijné náklad ECAV – fílie Humenné 1 200,00   €
- Pokladnička cca 1 000,00   €
- Ofera  cca 1 000,00   €
- Cirkevná daň cca 1 300,00   €
- Zbierka na rekonštrukciu kostola  cca 1 500,00   €
- Predpoklad dotácie mesta - RKC 1 000,00   €
- Detto – ECAV                                                   1 000,00   €

S P O L U: 8 000,00   €

• Aktivity:
 1. Pokračovať v rekonštrukcii kostola – vnútorné opravy a maľovanie
 2. Biblické hodiny
 3. Nácvik spevokolu
 4. Spoločné aktivity s ECAV – fíliou Humenné:
 a) V. ročník - „Po stopách rodiny Andrássyovej“ - konferencia
 b) Spoznávajme sa navzájom – spoločný výlet na Jasenovský hrad

- prednáška o Drugethovcoch
 c) Zasadnutie spoločných presbytérií
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• Média:

Kalvínske hlasy
č. 1   -  január - Humenčania si pripomenuli významné výročia

V. Csontosová
č. 5   - máj - Konferencia presbyterov Michalovského seniorátu

v Lúčkach
A. Csontos 

č. 7 – 8  - júl – august - Ježiš nás volá: Poď za mnou !
V. Csontosová

č. 11 - november - Po stopách rodiny Andrássyovej
V. Csontosová

č. 12 - december - Nekrológ – Miloš Janík
A. Csontos 

RE-MI-DIA
č. 4 -  Obohacujúce popoludnie v Humennom

   V. Csontosová
č. 5 -  Už pripravujeme V. ročník

   V. Csontosová

Pod Vihorlatom   (miestne noviny)
č. 42 – 17. 10. 2011 - Vo Vihorlatskom múzeu po stopách rodiny 

Andrássyovej
Anna Šimkuličová

Podvihorlatské noviny   (miestne noviny)
č. 34 – 22. 8. 2011 - Zanietený a obetavý. 

Životné jubileum A. Csontosa
Július Szűcs

č. 38 – 19. 9. 2011 - O reformácii na Východnom Slovensku
V. Csontosová

H N T V    (miestna televízia)
- Vystúpenie spevokolu z Mátészalky v Reformovanom kostole
- „Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje“ -   Konferencia vo 

Vihorlatskom múzeu v Humennom

STV2   (verejná celoštátna televízia pre menšiny)
- Vystúpenie spevokolu z družobného mesta Mátészalka v 

Reformovanom kostole v Humennom
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P o ď a k o v a n i e

Ó Duch Boží vyslyš nás.
Učiň z nás chrám, kde budeš prebývať.
Ty, ktorý skúmaš a skúšaš,
zmeň našu úzkosť svojim volaním.
Ó Duch Boží, ktorí zjednocuješ nás, 
keď sme sa navzájom od seba vzdialili, 
veď nás, daj nám vieru,
ktorá dosahuje ďalej ako náš pohľad a myšlienka.

(švédska pieseň)

Za obohacujúce chvíle pri slove Božom ďakujeme našim duchovným

pastierom Pavlovi Kačkošovi a Márii Juhásovej.

Naša  vďaka  patrí  prof.  Petrovi  Kónyovi  a  Mgr.  Annamárii

Kónyovej, ktorí nezištne, vysoko profesionálne sprostredkovali členom

našich zborov cenné informácie z  histórie  reformácie na Východnom

Slovensku.

Ďakujeme za službu duchovnej piesne Pedagogickému speváckemu

zboru  Jenő  Ádama z  partnerského  mesta  Mátészalka  z  Maďarska  a

zvlášť jeho dirigentovi Ottó Csányimu.

Ďakujeme  sestre  Mgr.  Kvetoslave  Gavulovej  za  prípravu  a

realizáciu akcie „Vianočné dieťa 2011“ a Annamárii Geročovej, že celé

podujatie s detskou vrúcnosťou moderovala.

Ďakujeme mestu Humenné,  že aj  tento rok finančne podporovalo

naše podujatia a poskytlo príspevok na rekonštrukciu kostola.

Ďakujeme Všemohúcemu sa spoločenstvo bratov a sestier obidvoch

protestantských vierovyznaní, ktoré nás obohatilo a posilnilo vo viere.

Presbytérium RKC
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Graficky upravil a spracovali:    Arpád Csontos a Mgr. Valéria Csontosová
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