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január – marec2016

„...zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v
zlých, klamných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle a
oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a
svätosti pravdy.“
(Ef 4, 22-24)
Vďaka viere v Pána Ježiša sa na všetko, čo sa okolo nás deje,
môžeme pozerať s nádejou. V prečítanom texte sa spomína starý
človek a jeho protiklad nový človek. Starý človek je človek podľa
Adama. Všetci prichádzame na svet hriešni a vieme, že odmena za
hriech je smrť. Nový človek predstavuje Ježiša Krista. Ježiš porazil
aj hriech aj smrť. Tá zmena začína v srdciach a má vplyv na naše
slová a skutky. Prežili sme aj v našom zbore ďalší rok a do nového
roka vstupujeme s nádejou, že Ježiš nás povedie a vykoná viac než je
v našich silách.
b. M. Kovaľ
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Duchovný život zboru
Pravidelné stretnutia
V priebehu týždňa sa stretávame na týchto pravidelných stretnutiach:
Streda
• 09:00 Biblická hodina pre seniorov
• 17:30 Stretnutie poškolákov
Štvrtok
• 08:30 Stretnutie mamičiek
• 17:00 Bohoslužby
Piatok
• 17:30 Clubook - detský klub
Sobota
• 18:00 Biblická hodina pre mládež
Nedeľa
• 10:30 Bohoslužby s detskou besiedkou
Bohoslužby
V našom zbore sa konajú nedeľné bohoslužby o 10:30 hodine
a štvrtkové bohoslužby o 17:00 hodine. Kantorovanie vedú
s. R. Gazdová a b. D. Brinda.
Štvrtkové bohoslužby nebudú 24. 3. - Zelený štvrtok.
Harmonogram veľkonočných sviatkov:
25. 3. - Veľký piatok – bohoslužby o 17:00
26. 3. - Biela sobota – Ticho Bielej soboty, 17:00
27. 3. - Veľkonočná nedeľa – bohoslužby s Večerou Pánovou, 10:30
28. 3. - Veľkonočný pondelok – bohoslužby o 10:30
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Nedeľná detská besiedka
Počas nedeľných bohoslužieb sa pravidelne organizuje detská
besiedka, ktorú striedavo zabezpečuje s. M. Čechová, s. Z. Brindová,
s. M. Antolíková, s. Z. Némethová a manželia Virikovci.
Od januára s deťmi preberáme na besiedkach stretnutia s Ježišom.
Poškoláci
V stredu podvečer býva stretnutie Poškolákov o 17:30 hodine.
Stretnutie vedie b. farár M. Kovaľ. Na stretnutiach sa zamýšľame nad
knihou Jób.
Biblická hodina pre seniorov
V stredu o 9:00 hodine sa stretáva staršia generácia spolu
s b. farárom M. Kovaľom.
Mamičky
Každý štvrtok sa v priestoroch kaviarne Carmel stretávajú mamičky s
malými deťmi od 8:30 do 11:00 hodiny. Pod vedením s. Némethovej
a s. J. Kovaľovej majú stíšenia podľa denných čítaní a tiež praktické
rozhovory o aktuálnych problémoch.
Stretnutie nebude počas veľkonočných sviatkov, 24. 3. 2016.
Clubook
Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v pravidelných
stretnutiach detského klubu s názvom Clubook každý piatok o 17:30
hodine. Pásmo hier a aktivít na biblickú tému (cyklicky preberáme
1. Mojžišovu knihu) je doplnené jednoduchým výkladom a chválami.
Stretnutia vedie s. Z. Némethová.
Stretnutie nebude počas veľkonočných sviatkov, 25. 3. 2016.
Biblická hodina pre mládež
Každú sobotu o 18:00 sa stretáva mládež s b. farárom M. Kovaľom.
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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 každý pondelok poobede.
Predaj periodík a kníh
V zbore sa deje predaj a distribúcia periodík a literatúry. Ponúkame
na predaj časopisy: Kalvínske hlasy, Re-mi-dia a detský časopis
Dúha.
V ponuke máme rôzne kalendáre na nový rok 2016:
• Chlieb náš každodenný 2016 po 4,00 €
• Nástenné kalendáre od MSEJK "Viera, nádej, láska 2016 (na
objednávku) po 2,50 €
Máte tiež možnosť zakúpenia kníh od vydavateľstiev Porta Libri, či
Misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista (MSEJK).
Informácie u s. Z. Brindovej.
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Pozvánky
Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu
manželstva. Jeho cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako
vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor,
kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je
samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Do tejto
celonárodnej akcie sa už po druhýkrát chceme zapojiť aj my, Carmel
centrum, n. o. Pripravili sme pre vás tieto akcie:
8. 2. - premietanie filmu s diskusiou
14. 2. - Manželstvo pod lampou – krátke zamyslenie o
partnerstve pri hudbe, poézii, Biblii.
Jarná konferencia reformovanej mládeže
Remidia, n. o., pozýva všetkých mladých na Jarnú KRM 2016
s názvom Ja som cesta, pravda, život. Tento rok sa bude konať
12. - 14. 2. 2016 v Trhovišti, v priestoroch základnej a materskej
školy. Registračný poplatok je 17 € cez online formulár alebo
20 € na mieste. Viac info a registračný formulár nájdete na stránke
registracia.remidia.sk
Marec – mesiac knihy
Počas mesiaca marec Vás pozývame do našej kaviarne Carmel Café
na tieto akcie:
5. 3. - Stretnutie s C. S. Lewisom - premietanie filmu s diskusiou
6. 3. - Rozprávkové divadielko pre deti
12. 3. - Stretnutie s C. S. Lewisom – diskusia o knihách
13. 3. - tvorivé dielne – vytvorte si originálny denník
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Učme sa dívať ich očami – vyučovanie pre pracovníkov s
deťmi
Pozývame všetkých pracovníkov s deťmi na ďalšie vyučovanie.
Stretneme sa 19. 3. 2016 o 9:00 v Sečovciach. Vyučovanie bude
prebiehať v zborovej miestnosti a v kaviarni Carmel Café.
Ticho Bielej soboty
Pozývame Vás na stretnutie počas Bielej soboty, keď po hroznej
smrti nastalo ohlušujúce ticho pred vzkriesením Krista. Stretnutie
začne o 17:00 v zborovej miestnosti. Krátkymi zamysleniami nás
povedie b. M. Virik.
Večer svedectiev a modlitieb
Pozývame Vás 31. 3. 2016 po štvrtkových bohoslužbách na stretnutie
pri modlitbách a osobných svedectvách. Veríme, že aj takto sa
môžeme hlbšie spoznať a hovoriť o svojom osobnom vzťahu
s Bohom.

Ďalšie seniorátne stretnutia
12. 2. - Seniorátna biblická hodina – Byster, 18:00
19. 2. - Seniorátna mládež s prenocovaním – Byster, 17:00
24. 2. - Seniorátna biblická hodina – Trebišov, 18:00
28. 2. - Seniorátne stretnutie rodín – Čaňa, 15:00
11. 3. - Seniorátna biblická hodina – Byster, 18:00
18. 3. - Seniorátna mládež s prenocovaním – Čaňa, 17:00
30. 3. - Seniorátna biblická hodina – Trebišov, 18:00
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Uplynulé stretnutia
Konferencia presbyterov
Počas adventu sa konala konferencia presbyterov v Bohdanovciach,
kde sa zúčastnili aj členovia nášho zboru. Témou konferencie bola
Práca presbyterstva z pohľadu staršieho a mladšieho presbytera.
Úvodným slovom poslúžil brat senior J. Brecko a b. Ján
Janovčík. Po úvodnom slove b. senior J. Brecko privítal hostí – b. J.
Marcinčáka z michalovského seniorátu a b. P. Gurbaľa z nášho
seniorátu. Obaja hovorili o svojich svedectvách.
s. Z. Brindová
Stretnutie seniorov na Borde
Stretnutie seniorov na Borde sa uskutočnilo začiatkom januára,
7. - 9. 1. 2016. Hlavnou myšlienkou stretnutia bolo Božie Slovo
a modlitba.
Slovom prispel b. farár J. Szeles, ktorý bol na celom pobyte aj
s manželkou, ktorá mala tvorivé dielne spolu so s. farárkou
S. Abošiovou. Okrem toho mala s. farárka Abošiová tiež dve
prednášky – Božie Slovo ako bremeno a Božie Slovo ako radosť.
Prvý večer mal slovo o modlitbe b. senior J. Brecko a ženy z jeho
zboru mali svedectvá o modlitbe. V posledný deň pani Jančová
vyzvala k modlitbám, aj k pôstu za naše zbory, seniorát, cirkev.
Seniori sa na stretnutí dohodli, že sa budú modliť spolu v rovnakom
čase - každú sobota medzi 20:00 – 21:00 - doma, tam, kde žijú. Na
záver mala slovo s. farárka M. Sláviková a ráno posledného dňa
o moci modlitby rozprávala s. farárka E. Peresová.
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Spravovanie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Presbyterstvo zasadalo v uplynulom období trikrát, a to 2. 11. 2015,
23. 11. 2015, 11. 1. 2016. Preberali sa tieto body:
1. dokončenie rekonštrukcie strechy,
2. zrušenie P. O. Boxu a inštalácia schránky,
3. zánik združeného zboru a zopakovanie voľby farára,
4. finančná správa,
5. plán prác na rok 2016.
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci
o 18:00. Najbližšie schôdze budú 1. 2. a 7. 3. 2016.

Zánik združeného zboru a voľba farára
Bratia a sestry z Milhostova sa vo voľbe rozhodli vystúpiť zo
združenia s naším zborom. S ľútosťou sme túto správu prijali, no
akceptovali ich rozhodnutie. Združený zbor Sečovce-Milhostov tým
pádom zanikol.
Keďže, brat farár Kovaľ bol zvolený do tohto združeného
zboru, k rovnakému dňu zanikol aj jeho štatút zvoleného farára. Od
tohto momentu sa brat farár stal administrátorom samostatných
zborov Sečovce a Milhostov.
Ako presbyteri spolu s bratom seniorom sme sa snažili túto
situáciu zvrátiť a apelovať na synodnú radu, aby uznala pôvodné
voľby a bratovi farárovi by tak ostal status zvoleného farára v našom
zbore. Žiaľ, neuspeli sme a synodná rada nám odporučila postupovať
v zmysle platných cirkevných zákonov. Inými slovami, zopakovať
voľby, teraz už ako samostatný zbor Sečovce.
Hneď sme teda b. farára Kovaľa znovu pozvali a on to
pozvanie znovu prijal. Začiatkom februára zasadá synodná rada,
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ktorá by mala voľbu schváliť a my budeme môcť následne našu
voľbu tu v zbore zopakovať. Predpokladáme, že celé by sme to mohli
stihnúť do polovice marca a uzavrieť tak túto nepríjemnosť.
Viem, môže sa vám to zdať ako hlúposť, zbytočnosť, možno
aj nespravodlivosť. Ja som mal z toho podobný pocit. Zákon a
združených zboroch je, žiaľ, veľmi mladý a mnohé situácie rieši až
príliš jednoducho. Verím však, že to spolu zvládneme a novou
voľbou podporíme nášho brata farára v dobrej práci, ktorú nám tu už
pol roka vykonáva. O ďalšom vývoji a všetkých dôležitých dátumoch
vás budeme včas informovať.
b. M. Virik

Plán prác na rok 2016
Na rok 2016 plánujeme tri okruhy rekonštrukčných prác:
• vonkajšie priestory – prístupové chodníky a okolie fary,
• vnútorné priestory – modlitebňa, kancelária, chodbička,
• strecha a schodisko – podhľady, okná v podkroví, dokončenie
omietky,...
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Výročná správa zboru za rok 2015
Príjmy spolu
Zdaniteľné
príjmy
Príjmy z predaja
majetku
Príjmy z
prenájmu pôdy
Ofery a zbierky
Ofery
Kostolná
pokladnička
Zbierky *

79,679.34
8,263.11

Srdce pod strechou

4,310.00

Zbierka pre Ukrajinu

3,953.11
10,900.41
1,564.00
1,538.08
5,924.17

Cirkevná daň

939.00

Literatúra predaj
Prijaté
príspevky **

935.16
60,514.00

Pre Carmel, n. o.

3,814.00

Pre zbor
Úver
Kreditný úrok
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* Zbierky

36,700.00
20,000.00
1.82

Zbierka na strechu

5,924.17
1,089.57
120.60
4,714.00

** Prijaté príspevky
60,514.00
Príspevky pre
Carmel, n. o.
3,814.00
Milhostov príspevok
na zbor
360.00
ECAV príspevok na
zbor
262.00
Carmel, n. o.,
príspevok na zbor
378.00
Dotácia mesta
Príspevok HJF NL
strecha
Úver zboru od
RKCS
Dar člena zboru
Príspevok za drevo
krovu

600.00
5,000.00
20,000.00
30,000.00
100.00
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Výdavky spolu
52,560.49 *** Investície pre zbor 37,072.94
Zdaniteľné
výdavky
533.00
Strecha
30,237.61
Režijné náklady 5,188.66
Komíny
2,837.52
Energie
2,717.35
Garáž
639.00
Banka, Telefón,
Protipožiarna
Pošta
524.01
ochrana
350.00
Kancelárske,
opravy, Iná réžia
1,947.30
Rekonštrukcia bytu
1,867.34
Investície
42,424.89
Vonkajšie investície
559.20
Investície pre
Oplotenie zadného
zbor
37,072.94
ihriska
582.27
Investície pre
Carmel, n. o.**** 5,351.95
Investície pre
Carmel centrum,
Dane a fondy
3,196.43 **** n. o.
5,351.95
Daň z príjmu
2,339.35
Jotul kachle
705.00
Daň z
nehnuteľnosti, iné
Nové osvetlenie
dane
178.73
LED
299.56
Platby do všeob.
Čitáreň –
fondu cirkvi
678.35
rekonštrukcia
3,387.37
Misa a diakonia
122.20
Dataprojektor
402.99
Podlahové dosky (aj
Nákup literatúry 1,095.31
na garáž)
557.03
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CELKOVÉ
VYÚČTOVANIE
Počiatočný stav k
1.1.2015
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Zostatok k
31.12.2015
– z toho Bežný účet
– pokladňa
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Srdce pod strechou v
roku 2015
11234,84
79679,34
52560,49

Celkové príjmy
Výdavky na materiál

38353,69
37748,13
605,56

Čistý príjem zo zbierky

1089,57
328,24
761,33

Podpory z Holandska
pre Carmel centrum,
n. o., v roku 2015
Celkové príjmy r.
2015
Celkové výdavky r.
2015
Rozdiel ZISK

79679,34
52560,49
27118,85

Zostatok z roku 2014 3528.31
Príjem príspevkov v
roku 2015
3814
Výdavky - Investície v
roku 2015
5351.95
Zostatok prevádzaný
do r. 2016
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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 všetkým ochotným sestrám, ktoré pomáhajú pri
pravidelných upratovaniach modlitebne.
Ďakujeme b. J. Borošovi a b. K. Brindovi za nahrávanie kázní a
ich zverejňovanie na stránke zboru.
Ďakujeme b. M. Virikovi a b. M. Kovaľovi za aktualizovanie
zborovej stránky.
Ďakujeme Virikovcom za a pravidelnú prípravu Informačného
listu.
Ďakujeme b. D. Brindovi a s. R. Gazdovej za kantorovanie počas
bohoslužieb.
Ďakujeme s. Z. Brindovej a s. Z. Némethovej za evidovanie ofier
a príspevkov a za predaj periodík.
Ďakujeme s. Z. Némethovej za vedenie účtovníctva zboru a za
prípravu finančnej správy zboru.
Ďakujeme s. Z. Brindovej za výmenu oltárnych rúch počas
celého roka a zabezpečovanie potrebných vecí pri upratovaní
zborových priestorov.

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 výrobkov projektu „Srdce pod
strechou“, ktoré nájdete vystavené v priestoroch Carmel Café.
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Narodeniny
V mesiacoch január, február a marec chceme zaželať veľa Božej
priazne:
1. 1. - b. Fedorišin
16. 2. - s. Chmelnická
5. 1. - s. Papcúnová
7. 3. - s. Petrášková
12. 1. - s. Sotáková
27. 3. - s. Šoltésová
17. 1. - s. Horváthová
31. 3. - s. Szucsová
„...lebo vek stromu sa rovná veku môjho ľudu a prácu svojich rúk
budú požívať moji vyvolení.“
Izaiáš 65, 22
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Carmel centrum, n. o.
Carmel Café
Milí naši priatelia a priaznivci,
aj touto cestou Vám chceme zaželať bohatý rok na Božie požehnanie,
veľa sily v službe, zdravie a hlboké a pevné vzťahy s priateľmi :)
Srdečne Vás pozývame do našej kaviarne na niekoľko akcií:
Január:
29. 1. 2016 – Veselá a chutná odmena pre každého šikovného
školáka (s priemerom známok do 1,5), ktorý si zájde k nám do
Carmel Café v deň vysvedčenia.
Február:
8. - 14. 2. 2016 – Národný týždeň manželstva
• 8. 2. 2016 – premietanie filmu, 16:30
• 14. 2. 2016 – Manželstvo pod lampou, 17:00
• Špeciálna ponuka pre páry – nápoj 1+1 a losovanie darčekov
• Výstava svadobných fotografií – prineste nám svoju svadobnú
fotografiu, ktorú vystavíme počas NTM v kaviarni
15. - 17. 2. 2016 – Prázdninový denný tábor – denný tábor pre deti
vo veku 3 - 12 rokov, každý deň doobeda. Príďte sa zahrať a tvoriť.
Bližšie info: Z. Némethová
28. 2. 2016 – Tvorivé dielne pre dospelých: Moja ekotaška, 14:00
Marec:
"Stretnutia so C. S. Lewisom"
• 5. 3. 2016 – premietanie filmu Krajina tieňov s diskusiou, 16:30
• 12. 3. 2016 – diskusný večer o knihách C. S. Lewisa, 17:00
6. 3. 2016 – Rozprávkové divadielko – popoludnie pre deti, 16:00
13. 3. 2016 – Tvorivé dielne pre dospelých: originálny diár, 14:00
Knižný kvíz – na Facebooku každý deň počas marca, najrýchlejšia
správna odpoveď bude odmenená výhrou.
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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
Číslo účtu:136335005/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0013 6335
0055

0902 289 910
miroslavkoval@gmail.com

Carmel centrum, 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
Číslo účtu: 4022188858/7500
IBAN: SK86 7500 0000 0040 2218
8858

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 24. 3. 2016.
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