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21  Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť 
  Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, 
22  a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista 

 všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: 
23  Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,
24 ale  ospravedlňovaní  sú  zadarmo  z  Jeho  milosti  skrze  ale  ospravedlňovaní  sú  zadarmo  z  Jeho  milosti  skrze  

 vykúpenie v Kristovi Ježišovi, vykúpenie v Kristovi Ježišovi,
25 ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze 
  vieru,  v  Jeho  krvi,  aby  dosvedčil  svoju  spravodlivosť  vieru,  v  Jeho  krvi,  aby  dosvedčil  svoju  spravodlivosť  
   prehliadnutím hriechov páchaných predtým, prehliadnutím hriechov páchaných predtým, 
26 v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju 

spravodlivosť  v  terajšom  čase,  aby  On  bol  spravodlivýspravodlivosť  v  terajšom  čase,  aby  On  bol  spravodlivý
a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.  

Rímanom 3, 21-26 
Drahé sestry a bratia !

Minulý rok sa niesol v znamení 500. výročia reformácie. Jej odkaz aj 
význam je nám dobre známy, napriek tomu je dôležité a vždy aktuálne 
pripomenúť si základný objav reformácie. 

V histórii ľudstva došlo k mnohým zlomovým objavom. Mohli by sme 
spomenúť objav kolesa sumermi, alebo Gutenbergov objav kníhtlače, či 
Flemingov penicilín. 

Mohli  by  sme  veľmi  dlho  pokračovať  a  pri  tom  by  sme  nemali 
opomenúť  jeden  z  najväčších  počinov  teológie,  ktorý  by  sme  mohli 
nazvať „Luterovo ospravedlnenie z viery“„Luterovo ospravedlnenie z viery“. Tento objav nepomáha 
pri bakteriálnej infekcii ako penicilín ani nepomáha šíriť myšlienky či 
vzdelanie ako kníhtlač, ale prináša nádej každému človeku, ktorý hľadá 
spásu. 

Každému,  kto  si  bolestne  uvedomuje  svoj  hriech  a  svoju  biedu  a 
poznal, že sám nenájde východisko z bludiska smrti. Kto uveril v Krista,  
v Jeho kríž a zástupnú obeť, našiel milosť v Božích očiach. Kto poznal, 
že  za  jeho  hriech  zaplatil  Pán  Ježiš,  objavil  spolu  s  Luterom  ten 
najcennejší poklad, ktorý je ukrytý v slovách: „ale ospravedlňovaní 
sú  zadarmo  z  Jeho  milosti  skrze  vykúpenie  v  Kristovi  
Ježišovi“. 

Aj v tomto roku objavujme spolu tie najvzácnejšie poklady milosti a 
lásky Kristovej. 

AmenAmen  
Mrg. Pavol Kačkoš, farár - administrátorMrg. Pavol Kačkoš, farár - administrátor

3

https://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=22&cislo_1=3&hl_druh=3&sync=#ts1
https://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=26&cislo_1=3&hl_druh=3&sync=#ts1
https://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=25&cislo_1=3&hl_druh=3&sync=#ts1
https://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=24&cislo_1=3&hl_druh=3&sync=#ts1
https://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=23&cislo_1=3&hl_druh=3&sync=#ts1


Milí bratia a sestry !Milí bratia a sestry !

Pán Boh nás navždy prijímaPán Boh nás navždy prijíma
za svoju dcéru, za syna !za svoju dcéru, za syna !
On svoje sľuby nemeníOn svoje sľuby nemení
v Kristovi s ním sme zmierení.v Kristovi s ním sme zmierení.

Tieto slová sme mohli precítiť v uplynulom roku 2017, kedyTieto slová sme mohli precítiť v uplynulom roku 2017, kedy   
sme si z Božej milosti mohli pripomenúť a prežiť 500. výročiesme si z Božej milosti mohli pripomenúť a prežiť 500. výročie   
reformácie.  Toto  významné jubileum bolo  príležitosťou  aj  prereformácie.  Toto  významné jubileum bolo  príležitosťou  aj  pre   
naše zbory, aby sme sa zamysleli nad jej odkazom a priblížili jejnaše zbory, aby sme sa zamysleli nad jej odkazom a priblížili jej   
význam zrozumiteľným jazykom všetkým,  ktorí  sa  zúčastnilivýznam zrozumiteľným jazykom všetkým,  ktorí  sa  zúčastnili   
duchovných  podujatí  v  našom  chráme  či  iných  kresťanskýchduchovných  podujatí  v  našom  chráme  či  iných  kresťanských   
stretnutí.stretnutí.

Veriaci v našich zboroch preukázali, že nažívajú vo vzájomnejVeriaci v našich zboroch preukázali, že nažívajú vo vzájomnej   
láske  a  úcte  a  ukázali  sme  ako  vyzerá  naša  viera  v  praxi.láske  a  úcte  a  ukázali  sme  ako  vyzerá  naša  viera  v  praxi.   
Uskutočnili  sme  viaceré  padujatia,  na  ktorých  boli  prítomníUskutočnili  sme  viaceré  padujatia,  na  ktorých  boli  prítomní   
krasťania rôznych vierovyznaní.krasťania rôznych vierovyznaní.

S  Božou  pomocou  bola  vykonaná  posviacka  nášhoS  Božou  pomocou  bola  vykonaná  posviacka  nášho   
obnoveného kostola, z príležitosti dňa Pamiatky reformácie smeobnoveného kostola, z príležitosti dňa Pamiatky reformácie sme   
uskutočnili  tradičné konferencie,  ktoré  budú našim potomkomuskutočnili  tradičné konferencie,  ktoré  budú našim potomkom   
pripomínať  dve  sakury  -  stromy  refomárcie  -  zasadené  napripomínať  dve  sakury  -  stromy  refomárcie  -  zasadené  na   
nádvorí kostola.nádvorí kostola.

Po 14 -tich rokoch sme boli svedkami konfirmácie dietok, priPo 14 -tich rokoch sme boli svedkami konfirmácie dietok, pri   
ktorej nechýbali slzy dojatia a vďačnosti.ktorej nechýbali slzy dojatia a vďačnosti.

Za všetky dobrodenia, ktorých sa nám dostalo od HospodinaZa všetky dobrodenia, ktorých sa nám dostalo od Hospodina   
ďakujeme a majme na pamäti slova apoštola Pavla:ďakujeme a majme na pamäti slova apoštola Pavla:

"Veď  ja  sa  nehanbím  za  evanjelium  Kristovo,  lebo  ono  je"Veď  ja  sa  nehanbím  za  evanjelium  Kristovo,  lebo  ono  je   
Božiou mocou na spásu pre každého veriaceho" (Rim. 1,16)Božiou mocou na spásu pre každého veriaceho" (Rim. 1,16)

Presbytérium RKC a filiálky ECAVPresbytérium RKC a filiálky ECAV
HumennéHumenné
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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 2014 na šesť rokov

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

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

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

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

Mgr. Kvetoslava Gavulová
066 01 Humenné, Družstevná 11
mobil: 0908 047 824

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

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

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

MUDr. Anna Ocilková, 
Gaštanová 1913, 066 01 Humenné,
m: 0911 853 726
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Štatistické údaje Reformovaného cirkevného zboru Humené – rok 2 0 1 7Štatistické údaje Reformovaného cirkevného zboru Humené – rok 2 0 1 7

Činnosť - akcie Počet Veriaci  
priemer Poznámka

 Služby Božie 77 33

 Z toho:  -  kajúce služby Božie 13 15

               -  spoločné služby Božie s ECAV 4 48

               -  čítané služby Božie 4 22

 Biblické hodiny 0 0

 Večera Pánová 6 48

 Zasadnutie presbytéria: - samostatné 3 8

                                           - spoločné s ECAV 1 12

 Viztácia 1 18

 Pašiový sprievod 1 150

 Nácvik spevokolu 11 15

 Konferencia - VII. ročník "Minulosť nás spája, ...." 1 72

 Konfirmácia 1 3

 Sobáš 0 0

 Narodenie 0 0

 Krst 0 0

 Úmrtie 1 0

Správy predložené na zasadnutie presbytéria cirkevného zboru dňa 24. januára 
2018.  Pripomienky jednotlivých členov boli prejednané a navrhnuté opatrenia 
prednesené  na  valnom  zhromaždení  cirkevného  zboru  dňa  28.  januára  2018. 
Zároveň boli odsúhlasené aj navrhnuté projekty na rok 2018, ktoré sú uvedené v 
pláne činnosti. 

6



Návrh aktivít na rok  2 0 1 8Návrh aktivít na rok  2 0 1 8

1.1. Účasť na spoločných ekumenických službách Božích v 
"Týždni modlitieb"

2. Valné zhromaždenie cirkevného zboru s programom 
odsúhlasenia zápisnice za rok 2017.

3. Účasť  na  tradičnom  pašiovom  sprievode  na  Veľký 
piatok.

4. Účasť na stretnutí spevokolov v rámci Michalovského 
seniorátu.

5. Rekonštrukcia a oprava zvona a jeho elektrifikácia.

6. Oprava oplotenia - zakrytie a obmurovanie základov 
oplotenia.

7. Odstránenie tují ktoré znečisťujú okolie a poškodzujú 
základy prístavby k veži kostola.

8. Spoločný zájazd s ECAV - filiálkou v Humennom a 
ZO  CSEMADOK  -om  v  teologickom  kolégiu  v 
Blatnom Potoku (Sárospataku) o J. Am. Komenskom a 
jeho prínos k reforme školstva v Uhorsku.
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J A N U Á R   J A N U Á R   

1. januára1. januára -   -  

Slávnostné novoročné služby Božie, ktoré sa konali v našom
reformovanom  kostole  za  spoluúčasti  veriacich  ECAV  -
filiálky Humenné, zadržala sestra zborová farárka Mgr. Mária 
Juhásová, z matkocirkevného zboru v Kladzanoch.

22. januára -22. januára - Týždeň modlitieb sa uskutočnilo s kostole Všetkých svätých.
Zúčastnili sa veriaci všetkých denominácii, ktorých zastupo-
vali:  František Mariňák,  dekan rímsko-katolícky,  Peter Hu-
meník,  dekan  pravoslávnej  obce  a  Martin  Zlacký,  dekan
grécko  -  katolíckej  obce.  Protestantské  cirkevné  zbory  -  
Reformovaný a Evanjelický augsburského vyznania zastupo- 
val, zástupca kurátora RKC Arpád Csontos. Tu uvádzame  
príhovor:

Dôstojný duchovní otcovia !
Milé sestry a bratia v Kristu !

31. októbra tohoto roku si pripomenieme 500. -sté výročie Reformácie, ktoré je 
spojené s menami reformátorov. Je to dr. Martin Luther, ktorého meno používa aj 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania, ako luteránska a Ján Kalvín, ktorého 
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nositeľom  je  Reformovaná  kresťanská  cirkev  na  Slovensku  označovaná,  ako 
Kalvínska.

31.  októbra  1517  dr.  Martin  Luther,  augustiánsky  mních,  pribil  na  dvere 
zámockého  kostola  vo  Wittenbergu 95.  -  výpovedí  nielen  proti  predávaniu 
odpustkov, ale hlbšie sa zaoberal aj otázkami pokánia a milosti. Pritom vychádzal 
zo slov Pána Ježiša Krista, ako ich čítame v Evanjeliu podľa Marka v 4. kapitole v 
17.  verši:  "Pokánie čiňte  !".   Zdôrazňuje,  že  Evanjelium je  určené pre spásu 
človeka. Je to slovo milosti a pokoja. Veľkú dôležitosť pripisoval Slovu Božiemu - 
Biblii - v živote veriaceho, ktorý sa má vyznačovať poslušnosťou, čo znamená, že 
kresťan má zachovávať Božie prikázania. Práve sila Evanjelia - dobrej zvesti - nás 
v súčasnosti má a dokáže spájať.

V tomto duchu sa konalo k 500. -mu výročiu Reformácie podujatie, ktoré bolo 
dňa 31. októbra 2016 v luteránskej katedrále v Lunde vo Švédsku. Spoločne sa tu 
modlili pápež František a luteránski biskupi.  Následne bola podpísaná dohoda o 
spolupráci medzi Svetovým luteránskym zväzom a Rímskokatolíckou cirkvou.

S  kázňou  Slova  Božieho  najprv  vystúpil  reverend  Martin  Junge.  Vyzval 
veriacich, aby sme nastúpili cestu, ktorú začal už pápež Ján XXIII. počas Druhého 
Vatikánskeho koncilu, aby sme hľadali to, čo nás spája a nie to čo nás rozdeľuje.

Je  potrebné  spoľahnúť  sa  na  dostredivú  silu  krstu,  lebo  jeho  oslobodzujúca 
milosť  je  to,  čo  nás  spája  a  dáva  nádej  pre  spoločný  život  v  uzmierenej 
rôznorodosti.

Stavajme  spoločné  mosty,  ktoré  nás  zblížia,  domovy  v  ktorých  sa  môžeme 
stretávať a stolov, kde môžeme spoločne zdieľať chlieb a víno v prítomnosti Ježiša 
Krista, ktorý nás nikdy neopúšťa.

Pápež  František,  ktorého  si  veľmi  vážime  podáva  posolstvo,  kde  sa  máme 
navzájom viac otvoriť. Volanie po jednote kresťanov sa vinulo celou jeho kázňou. 
S  vďakou  uznal,  čo  veľmi  oceňujeme  v  jeho  reči,  že  "reformácia  posilnila  
ústrednú rolu Svätého Písma v živote cirkvi". Zdôraznil aj význam ponímania 
Božej milosti skrze Ježiša Krista, vtelenom, ukrižovanom a vzkriesenom.

Po  odriekaní  spoločného  Apoštolského  vyznania  viery  odznelo  päť  verejne 
daných záväzkov pri budovaní medzicirkevného spoločenstva, a to:

1.  Začneme vždy s tým, čo nás spája a nie s tým čo nás rozdeľuje
2.  Budeme navzájom svedčiť o svojej viere, čo nás bude meniť k lepšiemu
3.  Budeme opakovane podnikať kroky k zviditeľňovaniu našej jednoty tak, aby 

viditeľná bola
4. Spoločne budeme znova objavovať silu Evanjelia v naše dobe
5. Budeme spoločne svedčiť o Božej milosti v našej službe.

Nakoniec sa všetci prítomní v katedrále pomodlili  Modlitbu Pánovu a prijali 
požehnanie  od  pápeža  Františka  a  predsedu  Svetového  luteránskeho  zväzu 
Jordánskeho biskupa Junana.
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Bratia a sestry !

Na  stretnutí  v  Lunde  čelní  predstavitelia  oboch  cirkví  vyslovili  ľútosť  nad 
vzájomnými príkoriami v minulosti.

Učiňme tak aj my a naplňme tak ústredné heslo celého tohoto podujatia  "Od 
konfliktu k spoločenstvu !". 

A tak, keď odídeme z našich dnešných modlitieb z tohoto chrámu, dajme si 
predsavzatie, že sa aj naďalej takto budeme zbližovať v kresťanskej láske.

Pomodlíme sa:
Drahý Pane Ježiši Kriste,  ďakujeme Ti za to, že v Tebe k nám prišlo Božie 

kráľovstvo  so  svojimi  hodnotami  -  vierou,  pokáním,  odpustením,  pokojom  a 
zmierením.

Prosíme, dávaj nám nehodným, na každý deň dar svojho Svätého Ducha, aby 
sme boli šíriteľmi týchto hodnôt skrze naše kresťanské svedectvo.  pomáhaj nám, 
aby sme nepremárnili  dar  Tvojich milosti,  ale plne ho využili  k svojej  spáse i  
záchrane našich blížnych.

Pre Pána Ježiša Krista Ťa prosíme vypočuj naše modlitby.
Amen

Zľava Martin Zlacký, Peter Humeník a František Mariňák
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Základné kamene, ktoré je potrebné
odstrániť z našich životov. Výsledkom
je kríž, na ktorom Pán Ježiš sa za nás
obetoval , aby sňal naše hriechy.
                                                                                   
                                                                     

         Fr. Mariňák                       M. Zlacký                         P.  Humeník
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F E B R U Á R    2 0 1 7F E B R U Á R    2 0 1 7

14. februára -  14. februára -  Seniorátna vizitácia s Bohoslužbou. Vizitátormi boli: sestra
farárka Mária Meňkyová z Lastomíra, brat Juraj Gajdošóci z 
Michaloviec spolu s bratom seniorátnym svetským sudcom 
Michalom Kontrom. Kázeň zadržala sestra M. Meňkyová.  
Príhovor mal brat farár J. Gajdošóci.

                                                            

                  M. Meňkyová                                                  J. Gajdošóci

                                                                 

           seniorátni vizitátori                                   presbyteri RKC 
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17. februára17. februára -  Začala sa rekonštrukcia podlahy. Dosková podlaha, ktorá
 bola na niektorých miestach poškodená a v strede, kde stál
 stôl Pánov bola prehnutá a to skoro 14 cm. Majster maliar
 J.  Smutko,  navrhol  a zrealizoval  opravu tým, že navŕtal
 otvory v miestach prehnutia,  do ktorých potom vstrekol
 montážnu penu, následkom čoho sa táto zdvihla. Na  dre-
 vené dosky sa položila plávajúca podlaha v strede kostola.  
 Pod lavicami boli dosky prebrúsené a nalakované tak, aby
 ladili s plávajúcou podlahou.
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M A R E CM A R E C

21. marec -21. marec - Od 21. marca sa konal evanjelizačný týždeň v Michalovskom 
senioráte. Ako v prvom cirkevnom zbore začala táto akcia v  
Humennom. Brat farár Pavol Kačkoš zadržal kázeň a aj spe-
vom za doprovodu svojej priateľky - gitary zaspieval niekoľko
nábožných piesni. Účastníci z cirkevných zborov michalovské-
ského seniorátu boli potom miestnymi veriacimi aj pohostení.

                                                                

                                                                

16.  marec  -16.  marec  - Konalo  sa  Valné  zhromaždenie  Michalovského  seniorátu  v
Bánovciach  nad  Ondavou,  za  prítomnosti  brata  biskupa
László  Fazekas  -a,  generálneho  kurátora  Vince  Fekete  -ho,
zástupcu biskupa  Jána  Semjana  a  Júliusa  Kováča,  zástupca
generálneho kurátora za slovenské senioráty.
Kázeň zadržala sestra farárka Erika Šrojtová. Po kázni brat  
seniorátni  kurátor  Blažej  Knežo  vykonal  prezentáciu  zás-

14



tupcov  jednotlivých  cirkevných  zborov  Michalovského
seniorátu. 

                                                               

Správy o činnosti Michalovského seniorátu predložila, sestra 
Erika Dékányová, seniorka.  O aktivitách v rámci seniorátu
predniesol  správu misijný  referent  Peter  Korpa.  Finančnú  
analýzu za uplynulé obdobie predniesol Ján Marcinčák ako  
poverený kontrolný orgán.

                                                                                         

K  celkovému  priebehu  Valného  zhromaždenia  Michalov-
ského  seniorátu,  ale  najmä  k  otázke  finančnej  úhrady  
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jednotlivých cirkevných zborov do Všeobecného cirkevného
fondu  vo  svojej  rozprave  sa  prihovoril  brat  biskup  László
Fazekas. K uvedenému sa vyjadril brat farár Marek Kačkoš.

                                                                

K predmetnej diskusii vystúpil aj brat zástupca biskupa pre 
slovenské senioráty Ján Semjan.
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Účastníci Valného zhromaždenia Michalovského seniorátu

A P R Í LA P R Í L

14. apríla -14. apríla - Na rannej Bohoslužbe na Veľký piatok, vystúpil aj náš spevokol 
EKUMÉNA.

Už ôsmy rok sa  pravidelne  zúčastňuje  náš  Reformovaný cirkevný zbor 
spolu  s  Evanjelickou  cirkvou  -  filiálkou  v  Humennom  na  spoločnom 
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ekumenickom Pašiovom sprievode so začiatkom o 11.00 hod. v rímsko-
katolíckom kostole Všetkých svätých,  kde prítomných veriacich  privítal 
príhovorom brat dekan František Mariňák, ktorý prvý niesol kríž.

Sprievod sa dal na spoločnú cestu k Pravoslávnemu chrámu cez námestia 
Osloboditeľov, kde kríž prevzal brat dekan Peter Humeník a niesol ho až 
                                                                                                                            

do  Pravoslávneho  chrámu  sv.  Cyrila  a  Metoda,  kde  sa  prihovoril  k 
veriacim o utrpení Pána Ježiša Krista. Protestantské cirkvi v tomto roku 
zastupovala pani Mária Juhásová, zborová farárka z Kladzian pre filiálku 
v Humennom.  Odtiaľ drevený kríž niesol brat Arpád Csontos.  V reformo- 
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vanom  kostole  mala  sestra  farárka  príhovor  k  prítomným  veriacim 
rôznych  denominácii  a  na  záver  svojim  krásnym  hlasom  udelila 
Áronovské požehnanie. Sprievod potom pokračoval do chrámu zosnutia 
Presvätej Bohorodičky, kde doniesol kríž brat dekan Martin Zlacký, ktorý 
potom mal k veriacim príhovor na Veľkonočnú tému života a smrti . 

M Á JM Á J

7. máj -7. máj - Náš spevokol "EKUMÉNA" sa zúčastnil na stretnutí spevokolov
Michalovského seniorátu v Reformovanom kostole v Michalov-
ciach. Účastníkov privítal brat farár Juraj Gajdošóci. Programom 
sprevádzala sestra Šoltésová Vierka.
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Ako  prvý  spevokol  vystúpil  zmiešaný  zbor,  ktorý  dirigovala  Katarína 
Dékányová.  Spevokol  z  Trhovišťa  dirigoval  brat  Pavol  Kačkoš,  farár. 
Každý rok môžeme obdivovať ženy z cirkevného zboru z Blatnej Polianky,
                                                                   

ktoré vedie sestra Emília Pasteráková. Spevokol z Lastomíra vystúpil pod 
vedením  sestry  farárky  Márii  Meňkyovej.  Humenský  spevokol  pod 
vedením  brata  farára  Pavla  Kačkoša,  prispel  k  slávnostnej  atmosfére 
tohoto  podujatia.  Posledný  vystúpil  domáci  spevokol  pod  vedením 
Veroniky Savkovej. Na záver poďakovala za všetkých sestra seniorka Erika 
Dékányová a pracovníčka cirkevného oddelenia hudby Noemi Bodnár. Tá
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odovzdala dirigentom a spevokolom ďakovné list.

21. máj -  Posviacka Reformovaného kostola.21. máj -  Posviacka Reformovaného kostola.
Už je všetko pripravené, a tak poďteUž je všetko pripravené, a tak poďte* * 
Aj  keď  vtáci  spievali  v  predposlednú  májovú  nedeľu
rovnako,  ako  inokedy,  reformovaní  veriaci  v  Humennom
mali pred sebou dlho očakávaný významný deň. Ich Boží
stánok, ktorý už desať rokov postupne renovovali, mal zažiť
veľkú  slávu,  posviacku.  Úsilie  niekoľkých  desiatok
veriacich  z  miestnych  zborov  Reformovanej  kresťanskej
cirkvi  na  Slovensku  a  Evanjelickej  cirkvi  augsburského
vyznania,  ktorým  reformovaný  kostol  slúži,  malo  byť
zakončené.
Keď sa v roku 2008 uznesením presbyterstva zboru rozhodlo
o  komplexnej  rekonštrukcii,  mnohí  „neveriaci  Tomášovia“
považovali úspešné ukončenie projektu za vizionárstvo. Veď
ako môže uspieť  takáto  predstava,  keď sa na nedeľňajších
Službách  Božích  zboru  Reformovanej  kresťanskej  cirkvi
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nezúčastňuje  ani  päťdesiatka  veriacich  a  ani  u  evanjelikov
tomu  nie  je  inak?  No  stalo  sa.  Skromne,  pomaličky,  z
príspevkov od veriacich, cirkví a Mesta Humenné, za pomoci
mnohých obetavých ľudí – okrem iných napríklad projektant
Ing.  arch.  Jozef  Peley,  „majster  všetkých  remesiel“  Juraj
Smutko, murár Dušan Tomáš či Imrich Štefan, zodpovedný
za  realizáciu  –  sa  postupne  vymenili  okná,  zaviedlo
podlahové kúrenie,  položila  nová strešná krytina,  pristavila
kancelária  a  toalety,  rekonštruovali  elektrické  rozvody,
naniesla  nová  maľba,  opravila  vonkajšia  fasáda,  postavili
nové schody na  chór  a  prístrešok,  očalúnili  lavice,  opravil
odkvapový  chodník  a  vchodové  dvere,  vybudoval
bezbariérový  vstup  a  zveľadil  nielen  plot,  ale  aj  priestory
dvora.  Neuveriteľný  úspech  hodný  oslavy.  Mimochodom,
reformovaný  kostol  bol  naposledy  po  malej  rekonštrukcii
posvätený  presne  pred  štyrmi  desiatkami  rokov,  a  tak
slávnosť mala tiež svoju „okrúhlicu“.
V to nedeľné ráno - 21. mája, som sa do kostola nedostala,
praskal vo švíkoch. Jeho vnútro a i priľahlé priestory zaplnilo 
asi 250  ľudí,  ktorí  si  starostlivo  pripravenú  posviacku
vedenú zástupcom biskupa Jánom Semjanom nechceli nechať 
ujsť. Nedal sa prehliadnuť ani nezvyčajne veľký zástup ľudí v 
plášťoch  a  luterákoch.  Medzi  nimi  „domáce  tváre“  Pavla
Kačkoša,  farára miestneho zboru Reformovanej  kresťanskej
cirkvi  a  Márie  Juhásovej,  farárky  humenskej  filiálky
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, domácim známe
tváre  dekanov:  pravoslávnej  cirkvi  v  Humennom  Petra
Humeníka, rímskokatolíckej farnosti Františka Mariňáka, ba i 
nie celkom povedomý najvyšší grécko-katolícky vikár Martin 
Zlacký.  A  ešte  mnohí  duchovní  z  okolitých  zborov
michalovského, ondavsko-hornádskeho seniorátu a šariško -
zemplínkseho seniorátu ECAV. A počuli  sme aj  maďarčinu.
Prítomná  bola  delegácia  reformovaného  zboru  z  Rožňavy
vedená  farárom  Zsoltom  Buzom,  ako  aj  Alexander  Zuti,  
farára  na  dôchodku z  Veľkého  Kamenca.  Pozvaní  členovia
spriateleného Reformovaného cirkevného zboru Kertváros z
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družobného  mesta  Mátészalka,  zaslali  k  posväteniu  nášho
Božieho stánku pozdrav, ktorý bol v tlačenej podobe súčasťou 
Programu posviacky.  Miestni,  ale  i  cezpoľní  veriaci žiarili  
očakávaním. Veď do príprav k tomuto veľkému dňu vložili
veľa  energie  –  spevokoly  trénovali,  ženy  upratovali  a  v
posledných dňoch i piekli, chlapi dorábali, čo bolo treba. A aj
keď som i ja, ktorá do zboru prišla len pred poldruha rokom
a čo  sa  rekonštrukcie  týka  už  „na  hotové“,  chcela  priložiť
ruku k  dielu,  kým som v dohodnutý deň prišla  do kostola
hneď z práce a dlhými krokmi, nebolo už s čím pomáhať... A
keďže piecť neviem, nad dobrotami, ktorými sa členky zboru
pri  nosení na vonku pripravené zastrešené stoly predbiehali
(veď i telom musí byť človek živý), som mohla len obdivne
krútiť hlavou.
To hlavné sa ale dialo najprv pred vchodom a keď zástupca
biskupa  Ján  Semjan  symbolicky  odomkol  dvere  kostola,
i  v  jeho  vnútri.  Hlavnou  témou  kázne  síce  bolo  výstižné
podobenstvo o svadbe kráľovského syna, o tom, že i keď sú
všetci na hostinu a  stretnutie s kráľom pozvaní, vyvolení sú
len tí, ktorí vyjdú z uzavretosti, rozporuplnosti, nedokonalosti 
svojich životov a hľadajú pravé naplnenie a že by sme sa,
i keď ľudia z rôznych rodín, rôzneho prostredia či sociálneho
zázemia mali snažiť rúcať hranice a ploty medzi nami a lásku, 
ktorej nás učil Ježiš Kristus, napĺňať hodnoverne, predsa mi
len  znejú  v  ušiach  slová  zástupcu  biskupa,  ktoré  venoval
samotnému kostolu: „Aby tí,  ktorí  sem prídu v zármutku či
bolesti  nachádzali  potešenie.  Aby  tí,  ktorí  sem  prídu
duchovne hladní a smädní, nachádzali občerstvenie. Aby tí,
ktorí  sem  prídu  sklamaní  či  bezradní  nachádzali  pre  seba
nové svetlo. Aby tí,  ktorí sem prídu ako hľadajúci, stratení,
odcudzení,  nachádzali  odpovede na svoje otázky,  prijatie  a
spolu  so  všetkým  i  Teba,  poznanie  Tvojej  pravdy  a  dotyk
Tvojej lásky.“. 
Pozdravný  list  generálneho  biskupa  ECAV  na  Slovensku
Miloša Klátika,  prečítal člen vieroučného výboru ECAV na
Slovensku Ján Meňky.
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Večere Pánovej sa zúčastnili kresťania rôznych vierovyznaní.
Na tanieri boli chlieb i oblátka. Túto vysluhovali reformovaní 
farári Mária meňkyová a Pavola Kačkoš a veanjelický farári
Mária Juhásová a Ján Meňky.
Záverečné slovo slávnosti patrilo Pavlovi Kačkošovi, ktorý sa 
okrem iného poďakoval všetkým, ktorí sa o zdarné naplnenie
zdanlivo nenaplniteľného projektu pričinili a aspoň kyticou za
všetkých  humenských  reformovaných  a  evanjelických
veriacich  odmenil  manželov  Csontosových,  ktorí  sa  roky
aktívne  podieľajú  na  životoch  oboch  zborov  a  okrem
mnohých iných činností  vedú cirkevnú kroniku a  vydávajú
zborové ročenky.
Nádherne  tak  totiž  pomenoval  to,  čo  sme  v  predposlednú
májovú  nedeľu  cítili  v  humenskom  reformovanom kostole
všetci. Mgr. Jana Ďurašková
*titulok  som  si  požičala  z  lekcie,  ktorú  počas  posviacky
viedla  v.  p.  sestra  seniorka Michalovského seniorátu  Erika
Dékányová

Kurátor Michal Babinčák víta prítomných pred kostolom
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Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! 
3 Duša mi túži, priam prahne po sieňach

Hospodinových; srdce a telo mi 
plesá v ústrety Bohu živému.

4 Aj  vtáča  našlo  si  domov a  lastovička  hniezdo,  kde  
ukladá  si  mlaď:  oltáre  Tvoje,  Hospodine  mocností,  
Kráľ môj a Boh môj!

5 Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa 
stále chvália.

6 Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo 
majú na mysli cesty do chrámu!     (Žalm 84)

Drahí priatelia, sestry a bratia, ctení hostia !

 Naše kroky dnes viedli  do reformovaného chrámu v Humennom, aby 
sme tu vzdali vďaku nášmu Bohu za pomoc a požehnanie,  ktorým nás 
sprevádzal  počas  rokov  obnovy  chrámu.  Chrám  je  rekonštruovaný, 
opravený a tak môže byť dôstojným miestom slúžiacim k sláve Božieho 
mena. To nám pripomína, že i náš život má byť obnovený a slúžiť k Božej  
sláve. K tomu nech nám pomôžu aj dnešné slávnostné služby Božie.

Dovoľte  mi  aby  som  vás  privítal  na  pôde  reformovaného  cirkevného 
zboru v Humennom pri príležitosti posvätenia obnoveného chrámu, ktorý 
slúži veriacim z reformovaného zboru ale aj veriacim zo zboru evanjelickej 
cirkvi  augsburského  vyznania.  Vítam  zástupcu  biskupa  RKC  na 
Slovensku  -  Jána Semjana,   seniorku Michalovského seniorátu -  Eriku 
Dékányovú, zástupcu generálneho kurátora -  Júliusa Kováča,  štátneho 
tajomníka Ministerstva školstva –  Petra Krajňáka,  zástupcu primátorky 
mesta  Humenné  -  pána Andreja  Semanca, seniora  Ondavsko  – 
Hornádskeho  seniorátu  –  Juraja  Brecka,  vikára  gréckokatolíckeho 
humenského  vikariátu  - Martina  Zlackého,  dekana  rímskokatolického 
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dekanátu -  Františka Mariňáka, dekana pravoslávneho dekanátu –  Petra 
Humeníka,    seniorátneho  kurátora  Michalovského  seniorátu  -  Blažeja 
Kneža, seniorátneho kurátora Ondavsko – Hornádskeho seniorátu – Jána 
Janovčíka,  zástupcov  družobného  zboru  v  Máteszálke  s  duchovným 
György Nagyom a zástupcov reformovaného zboru Rožňava s  farárom 
Žoltom Buzom. 

Vítam bratov farárov a sestry farárky z Reformovanej kresťanskej cirkvi na 
Slovensku  i  z  Evanjelickej  cirkvi  augsburského  vierovyznania  i  bratov 
farárov  na  dôchodku,  ktorí  prijali  naše  pozvanie.  Vítam  zástupkyňu 
starostu z Kladzian – Annu Gdovinovú,  veriacich evanjelického zboru a v 
Kladzanoch  a  Hencovciach  so  sestrou  farárkou  -  Máriou  Juhásovou. 
Vítam  členov  seniorátnej  rady  MI  –  seniorátu,  bratov  kurátorov, 
(dozorcov),sestry kurátorky. V neposlednom rade vítam všetkých bratov a 
sestry  v  Kristu  zo  zborov  Michalovského  a  Ondavsko  –  Hornádskeho 
seniorátu ako aj  domácich reformovaných i evanjelikov. Nech tento deň 
nám všetkým prinesie potešenie z toho čo učinil Pán a Bohu nech poslúži k 
sláve. 
Soli Deo Gloria.
V tejto chvíli chcem poprosiť brata zástupcu biskupa, aby sa ujal slova a 
Slovom Božím a modlitbou posvätil náš obnovený chrám.

                                                        

Konfirmandka Annamária Geročová a pozlatený kľúč od kostolných dverí
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Zborový zmiešaný ekumenický spevokol  "EKUMÉNA" 

Po  privítacoom  prejave  brata  kurátora  M.  Babinčáka,  krátkym 
príhovorom  a  modlitbou  sa  prihovoril  brat  zástupca  biskupa  pre 
Slovenské senioráty Ján Semjan. Potom slávnostne, pozláteným  pôvod-
ným kľúčom od postavenia kostola, symbolisky otvoril dvere, aby veriaci 
mohli vstúpiť do slávnostne vyzdobeného kostola.

O histórii cirkevného zboru informoval veriacich Arpád Csontos
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Vážení hostia, milé sestry a bratia v Ježišovi Kristovi !
História  našich  cirkevných  zborov  je  stručne  uvedená  v  programe 

dnešnej posviacky obnoveného kostola.
Spojenú protestantskú dcérocirkev v Humennom, ako znel jej pôvodný 

názov, však spájala viera v nášho jediného Pána Boha a Jeho syna Ježiša 
Krista  a  samozrejme  reformácia  Martina  Luthera  a  Jána  Kalvína.  keď 
obidve vierovyznania vychádzali z očisty cirkvi v 16. storočí.

Modlitebná časť bola postavená po desaťročnom úsilí hŕstky veriacich v 
roku 1890. Po príchode misijného farára  Ladislava Réza v roku 1896 sa 
duchovný život zintenzívnil a veriaci  sa rozhodli pristaviť k modlitebni 
vežu. V roku 1898 po uskutočnení celoštátnej zbierky a príspevku grófa 
Gejzu Andrássyho vo forme 20 tisíc kusov tehál, bola veža postavená a jej 
posviacka sa konala 4. júna 1899. Pri tejto milej príležitosti prišiel medzi 
veriacich aj biskup Predtisského dištriktu  Bertalan Kun, aby vyprosil od 
Pána Boha požehnanie na snaživý zbor a vybudovaný chrám.

Dielo  Ladislava  Réza "Drugethovci  a  reformácia  Humenného"  žiaľ 
nemáme v origináli k dispozícii.  Máme však slovenský preklad, ktorý v 
roku  1974  pre  potreby  múzea  v  Humennom,  preložil  bývalý  náčelník 
polície  pán  Vojtech  Kováts.  Na  tomto  mieste  chcem  poďakovať  pánovi 
Lukáčovi, bývalému riaditeľovi múzea, ktorý nám požičal na stroji písanú 
kópiu  tohoto  diela.  Túto  som  na  ukážku  pripravil  a  môžete  do  nej 
nahliadnuť. Zistíte, že akými peripetiami prechádza tento cirkevný zbor 
od čias reformácie až do svojho znovuzrodenia v roku 1880. 

Ako sme zistili  v  archívnych materiáloch.  náš  kostol  bol  už viackrát 
opravovaný. V roku 1949 bola opravená podlaha a položené nové dosky.

Väčšia oprava bola vykonaná v roku  1951.  Jednalo sa o opravu veže, 
schodišťa vo veži, zábradlia na chór, podesty a opravu zvona. Svedčí o tom 
článok v časopise Kalvínske hlasy č. 21 - 22 z uvedeného roku.

V  KRONIKE zboru  z  rokov  1954  -  2007  sú  uvedené  informácie  o 
posviacke kostola zo dňa 28. novembra 1965.

Ďalšia oprava kostola bola vykonaná v roku 1975. Posviacku vykonal 
brat biskup Imrich Varga až v roku 1977.

Mesto Humenné v roku 2005 schválilo zboru dotáciu v sume 50.000.- 
korún na postavenie  oplotenia  a  opravu okien na veži  po zemetrasení, 
ktoré postihlo naše mesto.
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V  roku  2008 sme  uskutočnili  konferenciu  "Minulosť  nás  spája  -  
budúcnosť  zaväzuje",  ktorej  názov  sa  stal  našim  mottom,  keďže  v 
súčasnosti pripravujeme už jej siedmy ročník.

O  komplexnej  rekonštrukcii  kostola  sa  rozhodlo  uznesením 
presbyterstva zboru v roku 2008.

O  spracovanie  kompletnej  dokumentácie  -  plánu  kostola,  návrhu 
postupu  rekonštrukčných  prác  sme  požiadali  nášho  rodáka  Ing.  Arch. 
Jozefa Peleya, ktorý nám bez váhania vyšiel v ústrety.

Po zistení, že kostol nie je reálne uvedený na mape katastra, musela sa 
spracovať celá agenda na jeho zakreslenie, ako aj zabezpečiť súpisné čísla 
na mestskom úrade. 

Až po kompletnom vybavení dokladov sme mohli požiadať o finančnú 
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  podlavicového 
ústredného  kúrenia  s  vlastnou  výmenníkovou  stanicou  a  tak  už  v 
decembri sme sa mohli zúčastniť služieb Božích na Vianočné sviatky vo 
vyhriatom kostole.

V roku  2010 oba cirkevné zbory dostali dotáciu z mesta Humenné vo 
výške  1.000,00  Eur  čím  sme mohli  vynoviť  strešnú  krytinu  a  na  starú 
krytinu sme dali novú, takže dvojitá strecha pomohla k úprave teploty v 
kostole, ktoré sa zvýšilo o ďalších 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  tepelnú  pohodu v 
modlitebni.

Rok  2012 -  presbytérium  RKC  sa  rozhodlo,  že  dá  spracovať  plán 
prístavby  k  veži  Ing.  Arch.  Jozefovi  Peleyovi.  Po  konzultáciách  a  po 
štyroch mesiacoch vybavovania  povolení  sa  konečne  mohlo pristúpiť  k 
prácam na prístavbe a to kancelárie s vchodom z modlitebne a sociálneho 
zariadenia so vstupom z veže.
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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 iba na modlitebni a čiastočne na 
veži.  Vykonala  sa  aj  rekonštrukcia  vonkajších  dverí  a  výroba  nových 
schodov na chór. Tak isto boli všetky lavice a stoličky očalúnené. Mesto 
prispelo v tomto roku na obnovu kostola finančnou čiastkou po 2.500,00 
Eur pre oba cirkevné zbory.

Rok 2015 - sa dokončili práce na fasáde veže.
Rok  2016 -  presbytérium  navrhlo  urobiť  prístrešok  k  vchodovým 

dverám, ktoré boli poškodzované dažďom a zatekaním popod vchodové 
dvere do kostola. Oprava okapového chodníka okolo kostola, miesto pre 
státie  bicyklov  a  prístupový  chodník  z  parkoviska  pri  kostole,  ako  aj 
protišmykový bezbariérový vstup do kostola. Rekonštrukcia oplotenia z 
prístupovej časti ku kostolu.

Rok  2017 -   renovácia  podlahy  pod  lavicami  a  položenie  plávajúcej 
podlahy  na  starú  doskovú podlahu.  Rekultivácia  priľahlých  dvorových 
priestorov.

Vážení hostia, bratia a sestry !

Bez finančných darov, ktoré veriaci nášho cirkevného zboru priniesli na 
slávu Božiu, by sme nemohli dokončiť toto dielo. Vďačnosť a úcta patrí 
členom nášho zboru ako aj príspevkami evanjelickému cirkevnému zboru - 
filiálke  za  príspevky a  všetky  tie  obete,  ktorými  sme pomohli  zveľadiť 
tento Boží stánok. 

Od  roku  2010 obidva  cirkevné  zbory  podporuje  mesto  Humenné 
čiastkou po 1.000,00 Eur. Pani  primátorka, ďakujeme a prosíme Vás, aby 
ste  tlmočili  našu  vďaku  aj  zastupiteľskému  zboru  mesta  a  všetkým 
zamestnancom,  ktorí  nám  pomáhajú  a  vychádzajú  v  ústrety  aj  pri 
organizovaní duchovných podujatí.

Na  tomto  mieste  ďakujeme  Pánovi  a  vyprosujeme  zdravie  a  silu 
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všetkým menovaným i nemenovaným odborníkom, ktorých práca rúk a 
umu dala nášmu kostolu dnešnú podobu.

S  vďakou  spomíname  na  našich  bratov  z  evanjelickej  filiálky  pána 
Ondreja Pliešovského a Ing.  Juraja Vysokého, ktorí do poslednej chvíle 
svojho pozemského života prispievali k zveľaďovaniu kostola. Myslíme na 
nich aj  v tento deň.  V tichosti  myslíme aj  na nemocného pána  Imricha 
Štefana, ktorý zobral na seba ťarchu zodpovedného za túto rekonštrukciu. 
Prosíme pojmime ich do svojich modlitieb.

Za nezištnú pomoc a vysoko odbornú projektovú prípravu prác naša 
vďaka patrí Ing. Arch.  Jozefovi Peleyovi.  Prístavbu podľa jeho projektu 
postavili šikovné ruky nášho priateľa Dušana Tomáša, ktorý na stavbe celé 
dni neúnavne pracoval.

Za novú strechu ďakujeme firme pána Jozefa Feigla.  Za opravu fasády 
na modlitebni Mariánovi Valkovi.

Medzi nami je prítomný aj pán Juraj Smutko s rodinou. Jeho Pán Boh 
obdaril  nielen  majstrovstvom  všetkých  remesiel,  ale  aj  umeleckým 
nadaním,  trpezlivosťou,  dôslednosťou a  príkladným vzťahom k ľuďom. 
Nech  ho  Pán  Boh  naďalej  požehnáva,  aby  aj  v  budúcnosti  mohol 
zveľaďovať ešte veľa Božích stánkov. 

Ďakujeme Pánu Bohu aby nám aj naďalej pomáhal, dával zdravie, ale 
najmä, si želáme, aby sme v týchto vynovených priestoroch mohli vzdávať 
mu chválu a vďaku a aby sme mohli vítať čo najviacej ďalších veriacich do 
našich kresťanských cirkevných zborov.

Na  záver  mi  dovoľte  citovať  Ladislava  Réza,  ktorý  navrhol  a  dal 
postaviť  jeden  z  najkrajších  Reformovaných  kostolov  na  Slovensku  v 
Rožňave, kde pri posviacke povedal - citujem z originálu:

"Vigyázon a jelen nemzedék arra, hogy a jövő nemzedéknek ne 
hagyjon ures templomokat örögségül"

"Nech terajšie pokolenie dáva pozor na to, aby budúcim  pokoleniam 
nezanechala dedičstvom prázdne kostoly".

Pán nech žehná toto zhromaždenie.
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Zástupca mesta a jednotlivých kresťanských cirkví na území mesta

Modlitbu a krátky príhovor mala sestra seniorka Erika Dékányová
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Hostia a kantor nášho cirkevného zboru Vladimír Geroč

Kázeň  o  podobenstve  na  svadbe
kráľovského syna mal brat zástupca 
biskupa RKC Ján Semjan
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Vystúpili aj členovia gospel skupiny JOEL ...

...a ženský spevokol ECAV z Kladzian
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Večerou Pánovou poslúžili manželia Meňkyoví

Na nádvorí kostola bolo pod stanmi pripravené pre prítomných
 aj malé občerstvenie...
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Na záver poďakoval brat farár Pavol Kačkoš všetkým prítomným za účasť, 
na  posviacke,  ale  obzvlášť  veriacim  humenského  cirkevného  zboru  za 
vykonanú prácu, za obetavosť pri financovaní tak náročnej 10 ročnej práci.
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S E P T E M B E RS E P T E M B E R

15. septembra -15. septembra - Po stopách reformácie - Humenné - Vranov n.T.

Veriaci michalovského seniorátu navštívili Humenné.
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17. septembra oslavovalo mesto Humenné 700. výročie od svojej prvej 
písomnej zmienky o meste. Málo kto však vie, že mesto Humenné bolo 
hlavným sídlom rodiny Drugethovcov, ktorí obdržali za svoje verné služby 
toto panstvo od kráľa Karola Róberta, s ktorým spolu prišli do Uhorska. 
Tiež  málo sa  vie  o  tom, že oni  boli  medzi  prvými šľachticmi,  ktorí  na 
svojich panstvách začali šíriť reformáciu a dokonca v Humennom odobrali 
kostol  postavený  pre  františkánov  a  spolu  s  farou  ju  darovali 
reformovaným.

Už v roku 1530 - 40 rodiny Perényiovcov, Drágfyovcov, Báthoryovcov, 
Bebekovcov  prešli  na  protestantskú  vieru  a  spolu  s  nimi  aj  rod 
Drugethovcov medzi rokmi 1530 - 35 a to súrodenci Anton, Gabriel, Juraj a 
Štefan a novú vierouku čerpali z jedného prameňa spolu s Perényim. Oni 
bolo horlivými rozširovateľmi reformovanej cirkvi  a to najmä v Užhorode, 
Humennom, Vranove n/T.  a aj v Trebišove.

Nie len mužská časť tejto rodiny sa činila na rozširovaní protestantskej 
viery,  ale  aj  napr.  Eufrozína  Humenská,  dcéra  Františka  III.  Drugetha, 
manželka  Štefana  Báthoryho  z  Ecsedu,  krajinského  sudcu  sa  veľmi 
zaslúžila o založenie tlačiarne v vo Vizsolyi, v ktorej vydal i Bibliu podľa 
Gašpara  Károlyiho.  Ďalšia  Mária  Humenská,  dcéra  Juraja  II.  Drugetha 
vydatá  za  grófa  Juraja  Széchyho,  urobila  hrad  Muráň,  centrom 
protestantského duch a vzdelanosti.

Medzi  Drugethovcami  najviac  vynikol  Štefan  "veľký  ochranca  našej 
vlasti",  ktorý  obdarovával  majetky,  zakladá  chartu  duchovných  a 
Zemplínskej  župe  vtláča  pečať  reformácie  a  prispieva  finančne  aj  na 
vydanie  Gašparovej  Biblie  ale  najmä  nechávajú  študovať  mladých  na 
zahraničných univerzitách. Zúčastnili sa šírenia a posilňovania reformácie, 
ktorá sa zrodila v tomto storočí, ale je tiež pravdou, že pri svojich cnostiach 
ani oni neboli bez hriechov, ale tieto hriechy patrili taktiež k 16. storočiu.

Vznik  reformovanej  cirkvi  v  Humennom  neviaže  sa  k  jedinému 
Drugethovi, ale k viacerým súčasne. V roku 1556 sú uvedení na humenské 
panstvo  dvaja  a  to  Mikuláš  a  Štefan.  z  roku  1589  patrilo  už  trom 
Drugethovcom: Štefanovi,  Barbore a Jurajovi  III.  Zavedenie novej  cirkvi 
nebolo veľkým problémom, pretože v centre mestečka stál kostol a fara, 
takže  ich  mohli  odovzdať  novej  cirkvi.  Od  roku  1669  už  nebol  v 
Humennom katolícky farár.
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Z  istotou  sa  nedá  povedať,  akým  smerom  sa  uberala  cirkev  v 
Humennom či Lutherovmu, alebo Kalvinovmu. Až pri príležitosti synody 
v  Toronyi,  sa  pripojil  cirkevný  zbor  v  Humennom  z  hľadiska 
vierovyznania ku Kalvinovmu smeru, čo poukazuje aj na to, že farárom sa 
tu stal Ján C. Kecskeméti, ktorého kázne sa zachovali vo vydanej knihe, 
kde v predslove hovorí o "maličkom stáde pod mojim pastierstvom". V 
roku 1620  -  22  bol  tiež  4.  seniorom  Užského  seniorátu  s  pôsobením  v 
Užhorode. Z Humenného ho vypovedala vdova po Jurajovi III. Katarína 
Nádazsdyová  odkiaľ sa dostáva do Vásárosnaményu. V literatúre sa ešte 
uvádzajú dvaja kazatelia 1622 - 25 János Hajénus a posledný bol Mikuláš 
Izdenci v roku 1629. Jezuiti, ktorých tu povolal Juraj III. dôkladne zničili 
stopy po reformácii.  Toto nám pri  napísaní svojho diela "Drugethovci a 
reformácia Humenného" odkázal Ladislav Réz vo svojej knihe.

Návšteva  veriacich  v  humenskom  Drugethovsko  -  Andrássyovského 
zámku  a  potom  reformovaného  kostola,  len  potvrdila  historické 
skutočnosti  uvedené  v  už  spomínanej  knihe,  ktorú  pripravujeme  v 
slovenskom  preklade  na  vydanie  a  s  ktorou  boli  veriaci  zájazdu 
oboznámení.  Pani  zástupkyňa  riaditeľa  Vihorlatského  múzea  Ivana 
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Strakošová,  ktoré  sa  nachádza  práve  v  uvedenom  zámku  spolu  s 
presbyterkou ECAV -  filiálky  v  Humennom,  Valériou  Csontosovou iba 
potvrdili  uvedené  skutočnosti,  tak  ako  sa  aj  jednotlivé  artefakty 
nachádzajú v priestoroch zámku, kde je stála výstava, počínajúc rodinou 
Drugethovou až po rodinu Andrássyovu.

V reformovanom kostole potom veriacich oboznámil zástupca kurátora 
Arpád Csontos, s historickými dokumentami, ktoré sa podarilo zachovať, 
ako aj s pripravovanou knihou na vydanie, Ladislava Réza, ktorú v roku 
1974 preložil a na písacom stroji napísal Vojtech Kovátch a ktorého jednú 
kópiu poskytol nám bývalý riaditeľ Vihorlatského múzea pán Lukáč.

                                                                                                                           

Po  obede  veriaci  sa  zúčastnili  prehliadky  v  skanzene,  kde  v 
zreštaurovanom drevenom  Gréckokatolíckom chráme si vypočuli históriu 
tohoto kostolíka, ktorý bol v Novej Sedlici rozobratý a znovu postavený tu 
v  skanzene.  Ešte  si  pozreli  jednotlivé  hospodárske  stavby,  ktoré  sa  tu 
nachádzajú a potom pokračovali v ceste k hradu Podčičva.

Ich cesta potom pokračovala do Vranova nad Topľou do súkromného 
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reformovaného kostola rodiny Bodorovej, kde ich privítal kurátor Achác 
Bodor. Tento kostolík je najmenší z reformovaných kostol na Slovensku je 
pamiatkovo  chránený,  nakoľko  na  veži  sa  nachádzajú  slnečné  hodiny, 
ktoré skutočne ukazujú presný čas. O jeho stavbu sa zaslúžil dedo Gábor 
Bodor,  bratov  Bodorovcov,  keď  po  dlhších  ťahaniciach  s  evanjelickými 
veriacimi o stavbe kostola, nakoniec sa rozhodol zafinancovať túto stavbu 
spolu s veľkostatkárom Pálom Raksányim, evanjelickým veľkostatkárom, 
v náklade 85.000.- korún, ktorý vysvätili 6. septembra 1931..

16.  septembra  -16.  septembra  - Na  námestí  Slobody  pri  Mestskom  kultúrnom  dome,
počas dňa osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o
meste Humenné sa konala ekumenická slávnostná omša. 
Za prítomnosti primátorky mesta  PhDr.  Jany  Vaľovej.  
Rímsko  -  katolickú  cirkev  zastupoval  Mons.  Bernard
Bober arcibiskup metropolita Košickej rímsko-katolíc- 
kej  arcidiecézy.  Za  gréckokatolícku  cirkev  vladyka
ThDr. Ján Babjak SJ,  PhD.  arcibiskup  prešovskej
archieparchie. 

Zástupcovia verejnej správy a kresťanských cirkví
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Vladyka  Ján Babjak arcibiskup, Mons. Bernard Bober arcibiskup

Zľava Peter Humeník, dekan pravoslávnej cirkvi, Mária Juhásová, farárka 
ECAV Kladzany, Ján Babjak, gréckokatolícky arcibiskup, primátorka mesta 

PhDr. Jana Vaľová a Mons. Bernard Bober, rímsko-katolícky arcibiskup
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24. septembra -24. septembra - V cirkevnom zbore LÚČKY sa uskutočnila posviacka 
renovovaných častí kostola.

Na  slávnostnom  akte  sú  zúčastnili  zástupcovia  oboch  slovenských 
seniorátov  -  Michalovského  a  Ondavsko  -  hornádskeho,  ktorých  do 
kostola uviedol brat zástupca biskupa Ján Semjan.  
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        E. Dékányová                      J. Semjan                              E. Šrojtová
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Vystúpenie členov hudobnej skupiny JOELVystúpenie členov hudobnej skupiny JOEL

Starosta obce a kurátor cirkevného zboru Eduárd Baláž
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Duchovní a svetskí zástupcovia cirkevných zborov seniorátov

O K T Ó B E RO K T Ó B E R

8.  októbra  -  8.  októbra  -  V  reformovanom  kostole  v  Michalovciach  sa  konala
Reformačná slávnosť z príležitosti 500. výročia Reformácie.

Veriaci z jednotlivých cirkevných zborov Michalovského seniorátu
Prítomných privítal domáci pán farár Juraj Gajdošóci. 
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Za prítomností  zástupcu biskupa Jána Semjana a  zástupcu generálneho 
kurátora  Júliusa  Kováča,  sestra  seniorka  Erika  Dékányová  predstavila 
program  slávnosti.  Po  nej  mal  krátku  modlitbu  a  kázeň  brat  zástupca 
biskupa Ján Semjan.
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Vystúpenie miestneho spevokol "Soli Deo Gloria"

Profesor  Peter  Kónya,  rektor  Prešovskej  univerzity,  pútavo  priblížil 
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kalvínsku  reformáciu  na  Východnom  Slovensku.  Jeho  knihy 
"Konfesionalizácia na Slovensku v 16. - 18. storočí" a "Kalvínska reformácia 
a Reformovaná cirkev na Východnom Slovensku v 16. - 18. storočí", ktorú 
už  predtým  dal  k  dispozícii  Michalovskému  seniorátu,  pomáhajú  nám 
oživiť  históriu.  Po  ňom  brat  Arpád  Csontos,  predstavil  pripravovanú 
knihu  od  Ladislava  Réza  "Drugethovci  a  reformácia  Humenného"  k 
vydaniu a ktorú by chceli predstaviť na VII. ročníku konferencie "Minulosť 
nás spája a budúcnosť zaväzuje".

Brat kurátor M. Babinčák RKC a sestra V. Csontosová, ECAV Humenné
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Záver  spestril  spevokol  z  Lastomíra  pod  vedením sestry  farárky  Márie 
Meňkyovej. V peknom závere pozval prítomných na otvorenú expozíciu 
historickej  reformačnej náboženskej literatúry brat kurátor Juraj Bánoci. 

14. októbra -14. októbra - Náš cirkevný zbor navštívili veriaci z košického cirkevného 
zboru so sestrou farárkou Erikou Domonkošovou. 

Popoludní sme sa presunuli do Humenného, kde nás v spoločnom chráme 
evanjelíckej  a  kalvínskej  cirkvi  privítal  zástupca  kurátora  pán  Arpád 
Csontos s manželkou.             

Porozprával nám ako sa v roku 1880 stretli predstavitelia oboch cirkví a 
utvorili spoločnú protestantskú dcérocirkev. Vtedy v Humennom opäť ožil 
protestantský  cirkevný  život.  Spoločný  kostol  v  klasicistickom  slohu 
postavili  v  r.1899.  Novorekonštruovaný kostol  má podlavicové kúrenie, 
toaletu, vymenené okná za eurookná a dvere a dvojplášťovú strechu, ktorá 
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pod seba láskavo pojme veriacich oboch cirkví. Pán Csontos nás oboznámil 
aj s publikáciou: Drugetovci a reformácia v Humennom, kde je podrobne 
opísaný proces reformácie v tejto oblasti.  Pani Csontosová nás  v zápätí 
privítala hojným pohostením, za čo jej patrí naša úprimná vďaka! Napísala 
na  webovú  stránku  Ondavsko-hornádskeho  seniorátu  sestra  PaedDr 
Hilda Valovičová.

22. októbra - 22. októbra - V evanjelickom kostole augsburského vyznania v Michalov-
ciach,  sa  konal  z  poríležitosti  500.  výročia  reformácie
koncert  skupny  JOEL a  HURIKÁN.  Prítomných  privítal  
zborový farám Ján Meňky a krátkym príhovorom aj  brat  
farár reformovaného cirkevného zboru v Michalovciach Juraj 
Gajdošóci.

                                                                                                                    

                                                                  

       Hudobná skupina  J O E L                Hudobná skupina  HURIKÁN
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28. okóbra -28. okóbra - VII.  ročník  konferencie  "Minulosť  nás  spája  -  budúcnosť
zaväzuje" a IV. ročník  "Reformácia na Hornom Zemplíne"
sa uskutočnili v reformovanom kostole. 
Účastníkov  privítali  bratia,  kurátor  Evanjelickej  cirkvi  -
filiálky p.  Ján Šuščák a  zástupca kurátora  reformovaného  
cirkevného zboru Arpád Csontos.
Úvodnou  modlitbou  poslúžili  sestra  zborová  farárka
Evanjelickej  cirkvi  Mgr.  Mária  Juhásová  a  Mgr.  Erika
Dékányová,  seniorka  Michalovského  reformovaného
seniorátu.

Po  úvodných  modlitbách  sa  účastníci  presunuli  na  nádvorie 
reformovaného kostola, kde sestra farárka a seniorka spolu so seniorátnym 
kurátorom  RKC  Ing.  Blažejom  Knežom,  zasadili  reformačné  stromky  - 
sakury,  ktoré  by  mali  ďalším generáciám pripomínať  reformáciu  nielen 
cirkvi, ale najmä v duši človeka, aby "...zo starého človeka vzišiel človek  
nový".  Počas  výsadby  stromov,  doprevádzal  spevom  kladziansky 
spevokol.
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Pokračovanie  vo  vnútri  kostola  začalo  duchovným  slovom,  ktorým 
prítomných potešila básňou Jána Kučeru: "Prepáčte..." Alžbetka Gajarská, 
konfirmandka reformovaného zboru.
Prvú  časť  programu  o  živote  diele  Ladislava  Réza,  druhého  misijného 
farára, informovala prítomných konfirmandka Anika Gajarská.
Sestra seniorka Mgr. Erika Dékányová, vo svojej kázni zároveň uviedla do 
života slovenských seniorátov a cirkevných zborov knihu Ladislava Réza 
"Drugethovci a reformácia v Humennom". Táto bola vydaná v roku 1889 v 
maďarskom jazyku v Sárospataku - Blatnom Potoku v Maďarsku. Preklad 
knihy, na požiadanie bývalého riaditeľa Okresného vlastivedného múzea 
p. Lukáča, preložil do slovenského jazyka v roku 1974 p. Vojtech Kováts, 
ktorý  uvedené  dielo  písal  na  písacom  stroji  v  počte  10  exemplárov.  p. 
Lukáč  ponúkol  jednu  z  kópii  p.  Csontosovi,  ktorý  celé  uvedené  dielo 
prepísal do tlačového formátu  A5 a v náklade 200 ks ho vytlačila agentúra 
WM.
O  podrobnostiach  prepisu  a  jej  spracovaniu,  informoval,  zástupca 
kurátora,  Arpád  Csontos  a  zároveň  oboznámil  prítomných  s 
pokračovaním v diele Ladislava Réza, ktorý zaviedol v cirkevnom zbore 
počas svojho pôsobenia v Humennom od roku 1886 - 1902 "Ročenku", kde 
veriacich  oboznamoval s činnosťou v cirkevnom zbore počas celého roka. 
Mgr.  Valéria  Csontosová,  po  obdržaní  archívnych  dokumentov  v  roku 
2007,  dva  roky  strávila  ich  spracovávaním,  následne  čoho  spolu  s 
manželom  Arpádom,  spracovali  "KRONIKU  reformovaného  cirkevného  
zboru v Humennom" v 5. tich častiach.
I.  časť  -  od  roku  1880  do  roku  1918  -  oboznamuje  veriacich  o  znovu 
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založení protestantského zboru v Humennom, pod názvom "Spojená 
protestantská dcérocirkev", do skončenia I. svetovej  vojny  a  vytvorenie 
Československej republiky, kedy sa oddelila od Maďarskej reformovanej 
cirkvi.
II. časť - od roku 1919  do roku 1938 - boj o spravovanie Reformovanej  

cirkvi. Vytvorenie "Zväzu slovenských kalvínov".
III.  časť-  od  roku  1939  ro  roku  1945  -  Život  cirkevného  zboru  počas  

Slovenského štátu.
IV. časť- od  roku  1945  do  roku  1953  -  Život  a  zjednotenie  sa  

reformovaných vydaním cirkevnej "ÚSTAVY"
V. čas    - od roku 1954 do roku 2007. Život cirkevného zboru v čase tzv. 

socializmu a po nežnej revolúcii.
Od  roku  2007,  cirkevný  zbor  každoročne  vydáva  "ROČENKU 
reformovaného  cirkevného  zboru",  kde  mimo  foto  dokumentácie,  sú 
uvedené aj jednotlivé udalosti konajúce sa v rámci zboru a Michalovského 
seniorátu,  štatistika,  akcie,  finančný  rozbor,  a  plán  na  budúce  ročné 
obdobie.
Uvedená  "KRONIKA"  je  pripravená  do  tlače.  Hľadá  sa  spôsob  na  jej 
vydanie.
                                                                                   

Druhú  časť  programu  konferencie,  IV.  ročník  "Reformácia  na  Hornom 
Zemplíne"  uviedla  95.  výpoveďami Martina  Luthera,  sestra  presbyterka 
Božena Bašistová, ktoré boli vyvesené aj v našom kostole na vnútorných 
dverách kotola.
O  živote  a  diele  superintendentov  Evanjelickej  cirkvi  augsburského 
vyznania, referovala Mgr. Valéria Csontosová, od zavedenia ich voľby do 
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funkcii  a  podrobne  spracované  údaje  zaujali  prítomných,  najmä  po 
ukončení  konferencie,  kedy  sa  mohli  oboznámiť  aj  s  originálnym 
rukopisom,  kde  jeden  zo  superintendentov,  sa  ospravedlňoval,  že  sa 
nemôže dostaviť na posviacku kostola v roku 1890.
Na záver v duchovnom slove,  predniesla báseň Dušana Miku "Nech...", 
sestra presbyterka ECAV Božena Bašistová.
Záverečnú  modlitbu  mala  sestra  seniorka  Mgr.  Erika  Dékányová  a 
Áronovské požehnanie zaspievala sestra farárka Mgr. Mária Juhásová.
Po ukončení konferencie, cirkevné zbory pripravili pre prítomných malé 
občerstvenie  a  zároveň  sa  rozprúdila  debata  a  práve  vydanej  a 
distribuovanej  knihe  Ladislava  Réza  "Drugethovci  a  reformácia  v  
Humennom".

N O V E M B E RN O V E M B E R

19. novembra - ....Konfirmácia po 14 rokoch !19. novembra - ....Konfirmácia po 14 rokoch !
Dňa 19. novembra sme v našom humenskom cirkevnom
zbore  prežívali  veľkú  slávnosť.  Po  krstoch  a  sobášoch,
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ktoré  sme  zažili  v  posledných  rokoch  pri  obnovovaní
nášho kostola, nás potešilo, že sa nám začína omladzovať  
aj náš cirkevný zbor. 
Pred  dvoma  rokmi,  keď  boli  pokrstené  dve  dievčatká
Alžbetka  a  Anika,  ktoré  priviedla  ich  mamka  k  pánu  
farárovi  Pavlovi  Kačkošovi  s  prosbou  o  ich  krst,  sme  
netušili,  že  spoločne  s  Annamáriou,  ktorá  chodila  s  
rodičmi  pravidelne  na  Bohoslužby,  nás  obdaria  svojim  
úsmevom a práve po skončení prípravy na konfirmáciu.
15.  novembra  vo  večerných  službách  Božích  brat  farár  
ako  služobník  Boží,  s  pokorou  umyl  dievčatám  nohy,  
ako to urobil Pán Ježiš svojim učeníkom.

Slávnostne vyzdobený kostol, ktoré dievčatá s rodičmi pripravili,  v 
nedeľu privítal ich rodinných príslušníkov, hostí, ale aj veriacich nášho 
cirkevného zboru.

Po  uvítaní  bratom  farárom a  administrátorom Pavlom  Kačkošom, 
ktorý po dva roky pripravoval konfirmandky na túto udalosť, začali sa 
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služby Božie piesňou 537: "Poď k Ježišovi, poď ešte dnes, srdce Mu  
ako obeť prines !".

Po kázni brata farára pristúpili konfirmandky k stolu Pánovmu, kde 
začali  odpovedať  na  kladené  otázky  súvisiace  s  konfirmáciou.  Bolo 
vidieť, ako oduševnene odpovedali a že skutočne sú pripravené stať sa 
právoplatnými členmi cirkevného zboru.

Anika, Alžbetka Gajarská a Annamária Geročová
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Po konfirmácii sa uskutočnila Večera Pánova, ktorej sa najprv zúčastnili 
konfirmandky s rodinami pri podávaní chleba a vína, ako to ustanovil Pán 
Ježiš Kristus a po nich všetci prítomní veriaci.

Na konci sa všetci stretli pri družnej debate v kostole, kde nové členky 
zboru podávali s mamkami malé chutné občerstvenie. 

Ďakujeme Pánu Bohu, že pomáhal nám nie len pri obnovovaní kostola, 
ale aj pri obnovovaní cirkevného zboru už mladou generáciou, veriac, že 
slova  Ladislava  Réza,  nášho  druhého  misijného  farára  po  postavení 
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kostola v Rožňave, kde sa presťahoval v roku 1902, vo svojom príhovore 
uviedol:

      "      "Nech terajšie pokolenie dáva pozor na to, aby budúcim pokoleniamNech terajšie pokolenie dáva pozor na to, aby budúcim pokoleniam   
nezanechal dedičstvom prázdne kostolynezanechal dedičstvom prázdne kostoly".".

D E C E M B E RD E C E M B E R

24. decembra -  24.  decembra -  Štedrý večer -  ako každý rok aj  tohoto roku pani Anna
Kostrejová,  presbyterka,  pripravila  štedrovečerný  prog-
ram, ktorý už začiatkom mesiaca  rozdala  rodičom detí,
aby  sa  to  doma naučili.  Jej  oduševnenosť  pre  prácu  s  
deťmi, nás vždy poteší. Aj brat farár P. Kačkoš, spolu so
spevokolom  precvičovali  pieseň,  aby  obohatil  Štedro-
večerné služby Božie.

Spevokol EKUMÉNA pri vystúpení
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Aj  tohoto  roku na  Štedrý večer  sa  zišli  rodičia  s  deťmi,  starí  rodičia  a 
veriaci iných konfesii, aby sme oslávili narodenie nášho Pána Ježiša Krista 

Úvodný príhovor a modlitba brata farára - administrátora P. Kačkoša
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Po kázni privítala prítomných už nová skonfirmovaná členka cirkevného 
zboru sestra Annamária Geročová básničkou. Po nej prebrala slovo sestra 
presbyterka Anna Kostrejová,  ktorá  pripravila  štedrovečerný program s 
deťmi. Na záver sestra Alžbetka Gajarská a aj A. Kostrejová prečítali básne
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ktoré  si  sami  pripravili.  Aj  teraz  po  ukončení  programu,  deti  obdržali 
darčeky, ktoré im venoval cirkevný zbor vo forme ovocia a sladkostí.

31. decembra -31. decembra - Záver roka, ako vždy uzavreli sme službami Božími, kde
brat  farár -  administrátor Pavol Kačkoš poďakoval Pánu
Bohu  za  to,  že  nám  pomáhal  po  celý  rok,  najmä  pri
dokončení 10 ročnej práci na kostole. Poďakoval všetkým
veriacim členom cirkevného zboru za ich finančné dary,
ktoré  pomohli  dokončiť  rekonštrukčné  práce  na  obnove
nášho spoločného kostola. Celých desať rokov držal nad
našim cirkevným zborom náš Pán svoje ochranné ruky a
ukazoval cestu, ktorým smerom máme kráčať, aby sme s
Jeho  pomocou  dosiahli  cieľ.  Teraz  je  len  na  našom
cirkevnom zbore,  ako bude ďalej  žiť  a  pracovať na Jeho
vinici.

__________________________________________________________________
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Karel KolmanKarel Kolman

Prišiel BohPrišiel Boh
Svit slnka zhasol v diali.Svit slnka zhasol v diali.
Je noc. Ó, kto by bdel?Je noc. Ó, kto by bdel?
Keď najviac ľudia spali,Keď najviac ľudia spali,
sa zrodil Spasiteľ.sa zrodil Spasiteľ.
Či nezrieš v nočnej chvíliČi nezrieš v nočnej chvíli
slávy žiar, veleby ?slávy žiar, veleby ?
Veď sa rozžiariliVeď sa rozžiarili
lúče hviezd na nebi.lúče hviezd na nebi.

Čuj! Anjel Boží hlásaČuj! Anjel Boží hlása
tam strážcom na poliach,tam strážcom na poliach,
že zrodila sa spásaže zrodila sa spása
a leží v jasličkách.a leží v jasličkách.
Anjelský spev sa množí,Anjelský spev sa množí,
čuješ ho nocou znieť?čuješ ho nocou znieť?
Zvestuje posol Boží:Zvestuje posol Boží:
Prišiel Boh spasiť svet.Prišiel Boh spasiť svet.

Nech sláva na výsostiachNech sláva na výsostiach
je vzdaná Pánovi,je vzdaná Pánovi,
a zem nech miesto zlostia zem nech miesto zlosti
sa mierom obnoví.sa mierom obnoví.
Ó, duša, za pastiermiÓ, duša, za pastiermi
Pána poď privítať,Pána poď privítať,
s nami tiež Jeho vernís nami tiež Jeho verní
pôjdu mu poctu vzdať.pôjdu mu poctu vzdať.
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8. augusta - 8. augusta - sme sa rozlúčili s našim bratom.

Dr. Július SzJúlius Szűcsűcs -om   (1939 - 20171939 - 2017)     

Svoju nemoc znášal  veľmi  statočne a  keď sa cítil  trochu lepšie,  vždy 
prišiel  do  kostola  na  služby  Božie.  Bol  aj  členom  spevokolu  nášho 
cirkevného  zboru, ktorému on navrhol názov "EKUMÉNA", pretože jeho 
členmi boli aj veriaci iných konfesií. Jeho obľúbená pieseň "Smieť žiť pre 
Krista ..." znela aj na poslednej rozlúčke, na ktorej slová útechy zvestoval 
brat  farár-administrátor  nášho  zboru  Pavol  Kačkoš.  Na  nemocničnom 
lôžku prijal aj sviatosť Večere Pánovej a tak odišiel z tohoto časného sveta 
zaopatrený touto sviatosťou.

Vždy  zboru  ochotne  pomáhal  aj  tlmočiť  z  maďarského  jazyka  pri 
príležitosti návštev našich bratov z družobného mesta Mátészalka.

Jeho priateľstvo a spoločnosť nám bude chýbať.
Nech odpočíva v pokoji !
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Keď sa k nám z výšky skláňa náruč Božia.Keď sa k nám z výšky skláňa náruč Božia.
Na biedny svetom chce sa rozprestrieť.Na biedny svetom chce sa rozprestrieť.
Nech peklo soptí, nepriatelia hrozia.Nech peklo soptí, nepriatelia hrozia.
Boh zve ťa k dielu. Ber fakľu a svieť !Boh zve ťa k dielu. Ber fakľu a svieť !

(L. Fričovský, úryvok z básne)(L. Fričovský, úryvok z básne)

P O Ď A K O V A N I EP O Ď A K O V A N I E

Za  duchovnú  starostlivosť  chceme  poďakovať  predovšetkým  našim 
kazateľom  slova  Božieho,  farárovi  -  administrátorovi  reformovaného 
cirkevného zboru Mgr.  Pavlovi Kačkošovi a zborovej farárke Mgr. Márii  
Juhásovej Evanjelického  cirkevného  zboru  v  Kladzanoch  -  filiálky 
Humenné, za ich obetavú službu spojenú s dochádzaním do našich zborov 
zo značnej vzdialenosti im patrí naša úprimná a hlboká vďaka.

Svoj  vzťah k  zboru a  hlavne pokračujúcej  rekonštrukcii  i  jeho  okolia 
znova  a  znova,  preukazujú  veriaci  reformovaného  cirkevného  zboru 
nemalými finančnými príspevkami, ako aj zabezpečovaní a výpomoci pri 
rôznych  akciách.  Ich  obetavosť  môže  slúžiť  ako  vzor  pre  všetkých 
veriacich, ktorým leží na srdci chod ich zboru. Dôkazy o ich vzťahu ku 
kostolu sú uvedené v kapitole o rozpočte.

Vďaka Vám, bratia a sestry !Vďaka Vám, bratia a sestry !
Ďakujeme mestu  Humenné,  ktoré nám finančnými dotáciami pomáha 

nielen pri rekonštrukcii, ale prispieva aj na naše duchovné konferencie a 
tiež aj vydanie prekladu diela Ladislava Réza "Drugethovci a reformácia v  
Humennom".  Za príspevky na  jej  vydanie  v  knižne forme ďakujeme aj 
Michalovskému a Ondavsko-hornádskemu seniorátu.

Za  možnosti  prežiť  pocity  vzájomnej  kresťanskej  spolupatričnosti  v 
duchu ekumény pri rôznych príležitostiach, ďakujeme duchovným otcom 
i bratom a sestrám z kresťanských cirkví na území mesta.

Za službu v oblasti  odborných prác  pri  úprave kostola  a  jeho okolia 
ďakujeme spolubratovi vo viere majstrovi  Jurajovi Smutkovi z Čierneho 
Poľa.  Terénne  úpravy  a  zhotovenie  skalky,  zvýšili  estetický  vzhľad 
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nádvoria,  kde  bolo  zhotovené  aj  odvodnenie  terénu  okolo  okapového 
chodníka  kostola.  Tešíme sa  aj  zo  zasadenia  dvoch  sakúr  -  japonských 
čerešní z príležitosti osláv 500. výročia reformácie.

Všetci  každoročne  oceňujeme  prácu  Anny  Kostrejovej,  presbyterky, 
ktorej ďakujeme nielen za náročnú prácu pokladníčky, ale aj za program 
duchovného pásma z príležitosti Vianoc, ktorý pripravuje s našimi deťmi. 
ĎakujemeĎakujeme !

Za časovo obsiahlu prácu spojenú s prevedením diela Ladislava Réza do 
digitálnej formy a jej knižné vydanie, ďakujeme presbyterovi a zástupcovi 
kurátora  Arpádovi  Csontosovi.  Jemu  ďakujeme  aj  za  zhotovenie  a 
zabezpečenie "ROČENKY".

Kurátorovi zboru  Michalovi Babinčákovi ďakujeme za spoluprácu pri 
organizácii  a  dôstojný  priebeh  slávnosti  posviacky  kostola  ako  aj 
konfirmácie.

Ďakujeme  za  obsahové  i  organizačné  zabezpečenie  tradičných 
konferencií - VII. ročník "Minulosť nás spája - budúcnosť zaväzuje" a IV. 
ročník" Reformácia na Hornom Zemplíne" manželom Csontosovým.

V prvom rade ďakujeme  Pánu BohuPánu Bohu,  že nás viedol v tomto roku pri 
práci  na jeho vinici.  Prosíme o pomoc a požehnanie našich zborov aj  v 
nasledujúcom roku.

                             PresbytériaPresbytéria
         Reformovaného cirkevného zboru         Reformovaného cirkevného zboru

a
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznaniaEvanjelickej cirkvi augsburského vyznania
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P R Í S P E V K Y - T L A Č - M É D I ÁP R Í S P E V K Y - T L A Č - M É D I Á
KALVÍNSKE HLASY:

č.1 - Január 2017  - "Minulosť nás spája - budúcnosť zaväzuje" - konferencia 
k pamiatke Reformácie. V. Csontosová

č.2 - Február 2017 - Ekumenická Bohoslužba v Humennom - V. Csontosová
č.5 - Máj 2017 - Pôstne stretnutie v Humennom - V. Csontosová
č.6 - Júna 2017 - Osobitosti vzťahu reformátorov - V. Csontosová
č. 7-8 - Júl -August 2017 - Posviacka v Humennom - Jana Ďurašková
č.10 - Október 2017 - Veriaci Michalovského seniorátu navštívili Humenné 

       - A. Csontos 
RE - MI - DIA:
č. 2/2017 - Stretnutie s Kristom prináša pokoj, radosť a lásku 

     - V. Csontosová
č. 3/2017 - Už je všetko pripravené, tak poďte... - Jana Ďurašková

- Rozhovor s Arpádom Csontosom - Juraj Brecko
č. 6/2017 - Konferencie Reformovaného kresťanského zboru a evanjelickej 

      cirkvi. - A. Csontos 

MÉDIÁ:
zemplíncanonline.sk
1. - 14. 4. 2017  -  FOTO REPORT - Pašiový sprievod - 
2. - 23. 5. 2017  -  Reformovaní a evanjelici spoločne v jednom kostole už 

   130 rokov      
3. - 30. 8. 2017  -   300 rokov gréckokatolíckeho chrámu
4. - 23. 5. 2017  -      -        "       -      - Eucharistická slávnosť
5. - 27.10. 2017 -   Pozvánka: Konferencia pri príležitosti 500. výročia

    Reformácie
H N T V:

25. 5. 2017  -  Posviacka Reformovaného kostola
 1.11. 2017  -  Konferencie 
    
                Neprešlo jazykovou úpravou !
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M O D L I T B AM O D L I T B A

Drahý Pane Bože, Ty si láska a z lásky si stvoril svet i nás.Drahý Pane Bože, Ty si láska a z lásky si stvoril svet i nás.

Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme i my Teba milovali tak,Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme i my Teba milovali tak,

ako si miloval Ty nás.ako si miloval Ty nás.

Pomôž tiež, aby sme nezabúdali ani na lásku k blížnym,Pomôž tiež, aby sme nezabúdali ani na lásku k blížnym,

ale ich milovali ako seba samých.ale ich milovali ako seba samých.

Bože, ďakujeme Ti za našu krásnu zem.Bože, ďakujeme Ti za našu krásnu zem.

Ďakujeme Ti,  že môžeme žiť a môžeme mať spoločenstvo s  Ďakujeme Ti,  že môžeme žiť a môžeme mať spoločenstvo s  
ľuďmi.ľuďmi.

Ďakujeme Ti Bože, za obeť Pána Ježiša Krista.Ďakujeme Ti Bože, za obeť Pána Ježiša Krista.

Nadovšetko ďakujeme, že raz nás vezmeš a budeme s TebouNadovšetko ďakujeme, že raz nás vezmeš a budeme s Tebou

naveky.naveky.

      Amen      Amen
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Martin LutherMartin Luther

500 500 rokovrokov

reformáciereformácie

Ján  Kalvín Ján  Kalvín 
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