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Milí bratia a sestry!
Moja krátka administrácia Vášho zboru sa skončila. Pri tejto
príležitosti by som sa k Vám ešte rád prihovoril. Som rád, že sa Vám
podarilo zvoliť duchovného, zhodnúť sa na forme rekonštrukcie
strechy a tiež aj na dlhodobej zbierke na strechu. Snažil som sa Vám
všetkým vysvetliť, že Carmel je projekt, ktorý je prínosom pre zbor.
Reč čísel to jasne ukazuje. Carmel je jednoznačne podriadený zboru,
presbyterstvo má väčšinu v správnej rade Carmelu.
Keď som naposledy písal úvod do informačného listu, tak som
tam poďakoval s. Slávikovej za službu, ktorú roky v Sečovciach aj so
svojím manželom vykonávala. Teraz je čas, aby som poďakoval za
službu br. levítovi, ktorý po dvoch rokoch zo zboru odchádza.
Synodná rada ho vymenovala za levítu Ondavsko – hornádskeho
seniorátu, bude teda slúžiť tam, kde to v senioráte bude potrebné.
V bratovi Jaroslavovi Gécim som už dávnejšie rozpoznal veľký
potenciál ku duchovnej službe, čo sa bohato potvrdilo aj počas dvoch
rokov jeho služby vo Vašom zbore. Duchovný v Sečovciach má veľa
práce a br. Jaroslav Géci aj za pomoci svojej manželky sa jej
nevyhýbal, ale snažil sa ju vykonávať zodpovedne. Do jeho ďalšej
práce ako aj rodinného života prajem veľa Božieho požehnania.
Zároveň v zbore vítam nového zvoleného farára, brata Miroslava
Kovaľa, ktorý sa po rokoch vracia do prostredia, ktoré ho kedysi
podnietilo k duchovenskej dráhe. Aj do jeho práce a rodinného života
prajem veľa Božieho požehnania.
S bratským pozdravom
Juraj Brecko, senior Ondavsko–hornádskeho seniorátu
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Duchovný život zboru
Pravidelné stretnutia
V priebehu týždňa sa stretávame na týchto pravidelných stretnutiach.
Pondelok
• 17:00 Stretnutie poškolákov
Utorok
• 09:00 Biblická hodina pre seniorov
Štvrtok
• 08:30 Stretnutie mamičiek
• 18:00 Bohoslužby
Piatok
• 17:00 Clubook - detský klub
Sobota
• 18:00 Biblická hodina pre mládež
Nedeľa
• 10:00 Bohoslužby s detskou besiedkou
V čase letných prázdnin sa stretneme iba na
nedeľných bohoslužbách.
Bohoslužby
V našom zbore sa konajú nedeľné bohoslužby o 10:00 hodine a
štvrtkové bohoslužby o 18:00 hodine. Raz v mesiaci vedie štvrtkové
bohoslužby b. kazateľ Cirkvi bratskej M. Jurčo. Kantorovanie vedú s.
R. Gazdová a b. D. Brinda.
Nedeľná detská besiedka
Počas nedeľných bohoslužieb sa pravidelne organizuje detská
besiedka, ktorú striedavo zabezpečuje s. M. Čechová, s. Z. Brindová,
s. M. Antolíková a s. Z. Némethová.
Počas letných prázdnin besiedka nebude.
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Poškoláci
V pondelok podvečer býva stretnutie Poškolákov o 17:00 hodine. Na
tomto biblickom štúdiu pod vedením b. levítu J. Géciho preberáme z
Prvej knihy Mojžišovej príbeh Abraháma.
Počas letných prázdnin stretnutie nebude.
Biblická hodina pre seniorov
V utorok o 9:00 hodine sa stretáva staršia generácia spolu s b.
levítom J. Gécim. V biblickom štúdiu prechádzame kapitoly Prvej
knihy kronickej.
Počas letných prázdnin stretnutie nebude.
Mamičky
Každý štvrtok sa v priestoroch kaviarne Carmel stretávajú mamičky s
malými deťmi od 8:30 do 11:00 hodiny. Pod vedením s. Némethovej
majú stíšenia podľa denných čítaní a tiež praktické rozhovory o
aktuálnych problémoch.
Počas letných prázdnin stretnutie nebude.
Clubook
V tomto školskom roku sme začali pravidelné stretnutia detský klub s
názvom Clubook každý piatok o 17:00 hodine. Pásmo hier a aktivít
na biblickú tému (cyklicky preberáme 1. Mojžišovu knihu) je
doplnené jednoduchým výkladom a chválami. Stretnutia vedie s. Z.
Némethová.
Počas letných prázdnin stretnutie nebude.
Biblická hodina pre mládež
Každú sobotu o 18:00 sa stretáva mládež s br. levítom J. Gécim. Na
stretnutiach preberáme Evanjelium podľa Marka.
Počas letných prázdnin stretnutie nebude.
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Ďalšie zborové aktivity
Stretnutia seniorov
Približne každú poslednú nedeľu v mesiaci sa stretávajú seniori pod
vedením s. Z. Marcinovej. Stretnutie začína čítaním pripravených
textov a pokračuje rozhovormi.
Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Náboženstvo sa vyučuje v jednej zmiešanej skupine na ZŠ na ulici
Obchodnej v Sečovciach. V prebiehajúcom školskom roku
2014/2015 sa stretáva na hodine náboženstva 13 detí rôzneho veku
pod vedením b. J. Géciho.
Predaj periodík a kníh
V zbore sa deje predaj a distribúcia periodík a literatúry. Ponúkame
na predaj časopisy Ethos, Kalvínske hlasy, časopis Re-mi-dia a
detský časopis Dúha.
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Správy zo stretnutí
Seniorátny výlet dôchodcov na Borde
Od pondelka 4. 5. do stredy 6. 5. sa uskutočnil seniorátny výlet
dôchodcov na Borde s témou: Aké je byť doma v nebi. Zúčastnilo sa
približne 50 ľudí, z čoho na noc ostávalo okolo 20 ľudí. Účastníci sa
mohli zúčastniť seminárov na biblické témy, po ktorých nasledoval
večerný spoločensko-zábavný program. Slovom poslúžili s. farárka
Simona Abošiová, s. farárka Marianna Sláviková, b. senior Juraj
Brecko a b. farár Jaroslav Széles.
Seniorátna mládež s prenocovaním v Sečovciach
V piatok 22. 3. sa konalo seniorátne stretnutie mládeže v Sečovciach
spojené s prenocovaním na fare. Zúčastnilo sa ho približne 35
mladých, z čoho polovica prenocovala v priestoroch fary. Slovo pre
mladých mal brat farár Miklós Nyéky (Zbor RKCS Košice).
Ďakujeme tým, ktorí pomohli s prípravou a pohostením.
Lentilková detská párty
Poslednú májovú sobotu sme venovali našim deťom v podobe
Lentilkovej detskej párty. Malí ale aj tí väčší sa v priestoroch
kaviarne a zborovej záhrady zabávali, hrali, spievali, maškrtili a
oslávili tak Deň detí vo farebných odtieňoch lentiliek :-) Tešili sme sa
účasti aj počasiu, ktoré náš Pán pripravil.
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Pozvánky
Tvorivé dielne
21. júna sa stretneme na tvorivých dielňach so začiatkom o 14:30 v
priestoroch kaviarne Carmel Café. Pozývame deti aj dospelých. Viac
informácií nájdete priebežne na stránke carmel.sk a na našich
nástenkách.

Letné biblické tábory na Borde
Letné biblické tábory sú pripravované pod hlavičkou neziskovej
organizácie Carmel na chate Borda na Dargove, mieste, kde sa aj v
minulosti konali tábory. Tábory sú biblické, čo znamená, že program
a námety hier sa inšpirujú príbehmi z Biblie. Tento rok je hlavnou
postavou Izák, ktorý pre mnohých ostáva v tieni svojho otca
Abraháma, ale má dôležité miesto v Božom pláne. A aj keď v závere
svojho života zostáva slepý, naopak uvidí nádherné zasľúbenia. Na
táboroch sú vítané deti z rôznych cirkví.
Aj tento rok sa chystajú dva turnusy
Detský
- 2. až 8. august 2015 - pre deti od 6 do 10 rokov.
Dorastenecký - 9. až 15. august 2015 - pre dorastencov od 11 do 15
rokov. V rámci dorasteneckého turnusu je pripravená novinka outdoorový tábor, ktorý bude väčšinou vo voľnej prírode,
dorastenci budú spať v stanoch.
Viac informácií o táboroch a registračný formulár nájdete na webovej
stránke carmel.sk.

Letné biblické tábory v Červenici
Aj tento rok sa pripravujú letné biblické tábory v Červenici s
podtitulom Hradby Jericha. Tábory sa konajú pod záštitou
neziskovky Remidia.
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Turnus A dorast (od 13 do 16 rokov) 12. 7. - 18. 7. 2015
Turnus B deti (do 13 rokov) 19. 7. - 25. 7. 2015
Turnus C deti (do 13 rokov) 26. 7. - 1. 8. 2015
Účastnícky poplatok:
prihlásenie sa do 15. 6. 2015 - 65 €
prihlásenie sa po 15. 6. 2015 - 70 €
Zľavy:
súrodenecká – 10 € na každé dieťa
vlastný spacák – 5 € na dieťa
Bezplatná autobusová doprava bude zabezpečená po trase:
Michalovce - Sečovce - Bidovce - Košice - Červenica a späť.
Registrácia na webe www.registracia.remidia.sk. Viac informácií na
tabory@remidia.sk.

Ďalšie seniorátne stretnutia
13. 6. - Seniorátna biblická hodina pre mladšie ženy – Byster, 18:00
26. 6. - Seniorátna mládež v stane – Košice, 17:17
28. 8. - 31. 8. - Seniorátny mládežnícky výlet – Borda, 9:00
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Hospodárenie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Presbyterstvo zasadalo v uplynulom období dvakrát a to 4. 5. 2015 a
29. 5. 2015.
Výsledkom prvej schôdze boli tieto uznesenia:
1. Výročná správa Carmelu bola jednohlasne schválená;
2. Bola schválená výška príspevku od Carmelu pre zbor – 387 Eur;
3. Presbyterstvo jednohlasne schválilo na rekonštrukciu strechy
firmu TAUBER, s. r. o. a firmu ALPEKO SK, s. r. o.;
4. Zvolený duchovný M. Kovaľ prebral úrad administrátora od
seniora J. Brecka ku dňu 4. 5. 2015. Nový administrátor sa s
naším súčasným duchovným b. J. Gécim dohodli na termínoch
presťahovania. To by malo prebehnúť v lete v mesiacoch júl a
august. Inštalácia nového farára by mala prebehnúť do pol roka
od prevzatia úradu;
Na druhej schôdzi presbyterstva boli prebrané tieto body:
1. Presbyterstvo vzalo na vedomie odstúpenie b. Saba z pozície
presbytera zboru;
2. Presbyterstvo uvítalo rozhodnutie prvého ochotného náhradníka
b. Kostruba prijať pozíciu presbytera. Sľub zloží v priebehu
dvoch mesiacov;
3. Presbyterstvo sa zaoberalo listom z pozemkového fondu o
nevysporiadaných pozemkoch vo viniciach;
4. Rekonštrukcia strechy – upravené cenové ponuky a naša súčasná
finančná situácia. Viac informácií v podkapitole Rekonštrukcia
strechy;
5. Pripomenutie mestu kritickú situáciu so starým domom a
vybavenie búracieho povolenia;
6. Veľké upratovanie bude posunuté až po rekonštrukcii strechy;
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7. Pred rekonštrukciou bude potrebné vypratať povalu. Brigáda
bude vyhlásená operatívne podľa dátumu začiatku
rekonštrukcie;

Rekonštrukcia strechy
Na poslednom valnom zhromaždení sa odhlasoval projekt na strechu
B - celková rekonštrukcia krovu a strechy. Presbyterstvo následne
prejednalo výber dodávateľa a rozhodlo sa osloviť firmu ALPEKO
s.r.o. vzhľadom na viacero pozitívnych referencií zo strany bývalých
klientov. Referencie o tejto firme zisťoval b. kurátor G. Hallér.
Oslovil 5 klientov, ktorí vyjadrili veľkú spokojnosť s touto firmou
tak čo sa týka kvality práce, ako aj prístupu a finančnej ponuky.
Firma ALPEKO spolupracuje s firmou TAUBER s. r. o. ako
dodávateľom stavebného materiálu.
Zbor požiadal o pôžičku od RKC, ktorá nám bola na Synodnej
rade schválená vo výške 20 000 Eur na dobu 5 rokov. Pôvodne sme
žiadali o 24 500 Eur. Pripomíname, že od holandskej organizácie
Stichting Jagtspoel Fonds sme dostali nenávratný príspevok 5000
Eur. Zbor ECAV filiálky v Sečovciach sa rozhodol navýšiť príspevok
za bohoslužbu zo 4 Eur na 10 Eur na podporu rekonštrukcie strechy.
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame náklady na rekonštrukciu a
naše súčasné finančné prostriedky.
Náklady
Materiál - krytina + krov

8 769

Práca + ostatný stavebný materiál

21 289

Spolu pre firmy Tauber a Alpeko

30 058

Komíny (Miro Kĺč)(6x500)

3 000

Spolu celkom

33 058
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Dostupné prostriedky
Pôžička

20 000

Účet

5 500

Príspevok z Holandska

2 500

Ihneď dostupné prostriedky spolu

28 000

Príspevok z Holandska po zaplatení zálohy

2 500

Prostriedky dostupné ku koncu
rekonštrukcie

30 500

Pred začiatkom rekonštrukcie je potrebné zložiť zálohu pre firmy
Tauber a Alpeko 15 029 Eur. Hneď potom môžeme žiadať o zvyšok
príspevku z Holandska. Po ukončení rekonštrukcie bude potrebné
uhradiť zvyšok 15 029 + 3 000 Eur. Momentálne nám teda chýba
2500 Eur.
Pre získanie zvyšných prostriedkov presbyterstvo schválilo
nasledovný postup:
• skúsiť sa dohodnúť s firmami - zaplatíme 90 % a zvyšok v
decembri, keď prídu nájmy.
• skúsiť vypýtať polročný nájom od nájomcov pôdy
• poprosiť o zbierku v zbore ECAV filiálky v Sečovciach
• predať časť dreva z pôvodného samonosného krovu
Stavebné povolenie sme už obdržali a momentálne dolaďujeme
termíny s firmami.
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Príspevok Carmelu pre zbor
Správna rada Carmel, n. o., navrhla poskytnúť zboru v rámci plnenia
dohody o nájme príspevok pre zbor na úrovni 10 % z tržieb. Za rok
2014 to vychádza na 378 Eur, ktoré presbyterstvo prijalo.
Výška tohto príspevku sa bude prejednávať každý rok s
prihliadnutím na to, že Carmel má tak duchovný, ako aj materiálny
prínos pre zbor (finančná podpora malých aj veľkých darcov pri
rekonštrukciách na zborovom dome viazaná na Carmel).

Príspevok od mesta
Na základe VZN o dotáciách sme požiadali mesto o dotáciu na
kreatívne kurzy, prostredníctvom ktorých by sme chceli tráviť viac
času s mladými pri rôznej kreatívnej činnosti a zveľadiť tak zadnú
časť záhrady s detským ihriskom. Chceli by sme týmto projektom s
deťmi a mládežou vyhotoviť lavičky a ochranný plôtik okolo ihriska.
Zo žiadaných 600 Eur od vedenia mesta nám bolo schválených 600
Eur. Za vybavenie príspevku ďakujeme s. Z. Némethovej, s. M.
Hredzákovej a b. J. Breckovi.
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Zo života zboru
Ďakujeme
Ďakujeme bratom a sestrám, ktorí už prispeli v zbierke na
rekonštrukciu strechy a chceme povzbudiť aj ďalších k finančnej
podpore zboru.
Ďakujeme pracovníkom a dobrovoľníkom z Carmelu za prácu
pri úpravách prednej a zadnej záhrady, vypratávaní rôzneho materiálu
a pod.
Ďakujeme všetkým ochotným sestrám, ktoré pomáhajú pri
pravidelných upratovaniach modlitebne.

Pripomíname
Pripomíname výber cirkevnej dane za tento rok 12 Eur (1 Euro na
mesiac) a ročný príspevok na rekonštrukciu strechy vo výške 30 Eur
na jednu osobu s príjmom. Prispieť na rekonštrukciu strechy môžete
aj dobrovoľným zakúpením drobných darčekov a výrobkov projektu
"Srdce pod strechou", ktoré nájdete vystavené v priestoroch Carmel
Café.

Narodili sa
Blahoželáme k narodeniu Kataríny Virikovej dňa 20. 5. 2015 a
vyprosujeme Božie požehnanie pre jej život a veľa síl a múdrosti pre
jej rodičov.

Konfirmácia
Adam Jakuboc a Beáta Zambová zložili 2. 5. konfirmačnú skúšku
pred presbyterstvom, a tak mohli v nedeľu 10. 5. pristúpiť ku
konfirmačnej slávnosti. Aj takto chceme vyjadriť radosť z ich
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rozhodnutia a vyprosiť plnosť darov Ducha Svätého pre ich život
medzi nami.

Narodeniny
V mesiacoch jún, júl a august chceme zaželať veľa Božej priazne:
3. 6. - s. Gazdová
8. 8. - s. Vargová
7. 6. - s. Lachytová
12. 8. - s. Sabová
12. 6. - s. Vaľočíková
23. 8. - s. Petiová
5. 7. - s. Očkaiová
„Aj keby figovník nevypučal a vinič nezarodil, hoci by oliva vyschla
a na poliach sa nič neurodilo; aj keby z košiara zmizlo stádo a v
maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať v Hospodinovi a
jasať v Bohu mojej spásy. Pán, Hospodin, je mojou silou. Dal mi
nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny.“
Habakkuk 3, 17 - 19
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Carmel, n. o.
Carmel Café
V našej kaviarni a misijnom centre sme v posledných mesiacoch
usilovne dokončovali priestory "čitárne", ktorá sa pomaly začína
plniť knihami a slúžiť svojmu účelu. Veríme, že aj vy prídete a
potešíte sa príjemným priestorom, ktorý Vás chytí za srdce.
V mesiaci apríl sme s pomocou mamičiek z našich stretnutí
zorganizovali Bazár oblečenia pre sociálne slabších. Usporiadal sa v
už spomínanej čitárni a oslovené boli rodiny detí prostredníctvom
učiteľov základných a materských škôl v našom meste. Na pozvánky
reagovalo asi 7 rodín, ktoré prišli a vybrali si potrebné oblečenie,
prípadne hračky alebo potreby do domácnosti. Sme radi, že aj týmto
spôsobom sa zapojilo niekoľko ľudí v zbore do služby a prispeli do
zbierky na šatstvo. Veľmi im za to ďakujeme. Podobný bazár by sme
radi realizovali opäť v jesennom období a pripravili balíčky pre
núdzne rodiny so šatstvom, potrebami do školy, hračkami a pod.
V kaviarni sa konal aj koncert Krissa Lundgaarda - mladého
študenta pôvodom z USA, ktorý nám príjemnými skladbami spestril
jedno sobotné májové popoludnie.
Opäť pripomíname, že kaviareň Carmel Café je tu hlavne pre
Vás. Môžete ju využívať rôznym spôsobom, len tak si prísť posedieť
pri šálke osviežujúcej limonády a dobrej knihe, alebo Vám
pomôžeme zorganizovať rodinnú oslavu či iné menšie stretnutie, na
ktoré Vám vieme zabezpečiť občerstvenie, výzdobu a pod.
Letná prevádzka v Carmel Café bude prebiehať v štandardnom
otváracom čase, teda každý utorok až nedeľu, vždy od 14:00 do
20:00 hod.
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Zmeny v správnej rade Carmel, n.o.
Na stretnutí správnej rady dňa 11. 5. 2015 sa udialo niekoľko
organizačných zmien v zložení správnej rady.
S. farárka Marianna Sláviková a b. senior Juraj Brecko sa vzdali
svojich pozícií v správnej rade. Namiesto nich boli zvolení na pozície
členov s. Michaela Antolíková a b. farár Miroslav Kovaľ. Novým
predsedom správnej rady bol zvolený b. Martin Virik. Súčasné
zloženie správnej rady je teda nasledovné:
1. Martin Virik – predseda správnej rady, 2. Ľubomír Slávik, 3. Mária
Brecková, 4. Zlata Marcinová, 5. Zuzana Brindová, 6. Michaela
Antolíková, 7. Miroslav Kovaľ

Aktuálne projekty / vízie
Aj v spolupráci s mamičkami sa rozvíja projekt Otvorená ruka –
podpora núdznych rodín (darčeky na Vianoce, bezplatné ponúkanie
šatstva na organizovanom bazári v kaviarni). Prípravný tím: Z.
Némethová, M. Hredzáková, A. Jenčíková + mamičky.
V rámci diakonie stále pokračuje finančná podpora sirôt.
Aktuálne podporujeme pravidelnými príspevkami 3 deti. Finančné
prostriedky z vyšších nepravidelných darov budú ponúknuté rodinám
podporovaných detí na ich umiestnenie na Carmel tábory na Borde.
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Kontakty

Reformovaný zborový dom
Kurátor:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51 Mgr. Gejza Hallér
078 01 Sečovce
0908 820 267
Web: reformovani.sk
Administrátor:
Email: kontakt@reformovani.sk
Mgr. Miroslav Kovaľ
Telefón: +421 (0)56 678 20 25
0902 289 910
miroslavkoval@gmail.com
Carmel, n. o.
Riaditeľka:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51 Zuzana Némethová, DiS
078 01 Sečovce
0902 63 01 63
Web: carmel.sk
Email: kontakt@carmel.sk

Informačný list vydáva zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi v Sečovciach len pre
vnútornú potrebu zboru. Neprešlo jazykovou úpravou.
Informácie a príspevky do nasledujúceho čísla posielajte na adresu
kontakt@reformovani.sk alebo mvirik@gmail.com do 23. 8. 2015.
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