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apríl – jún 2016

„V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli
učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a
postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!“ (Jn 20, 19)
Bratia a sestry,
Ježiš prichádza cez zatvorené dvere! Pre Ježiša neexistuje žiadna
prekážka. Zdolal aj tú poslednú prekážku, ktorou je smrť. Tými
zatvorenými dverami môžu byť storočia, kontinenty, ale aj tvrdé
ľudské srdcia. Pán Ježiš môže prísť aj k nám, ľuďom 21. storočia.
Nie je žiadna prekážka, ktorá by zastavila Toho, ktorý má slová
života večného.
Ježiš sa postavil do prostriedku. Pán Ježiš tiež zasľúbil, že kde sa
dvaja alebo traja zhromaždia v Jeho mene, On bude v ich strede.
Naplnilo sa to po vzkriesení pri učeníkoch a napĺňa sa to vždy, keď
sa zhromažďuje ľud Boží.
Pán Ježiš hovorí: „Pokoj vám!“ Neprináša nám pokoj, ktorý
poznáme my ľudia. Pokoj, ktorý musí byť často dosiahnutý
vojenskou silou a niekedy aj takto udržiavaný. V inom kontexte
znamená pre nás pokoj samotu. Zvykneme hovoriť: „Daj mi pokoj!“
a myslíme tým to, aby nás druhý nechal tak a neotravoval nás. Jeden
kresťanský aforizmus hovorí: „Veriaci aj neveriaci chcú od Boha to
isté – aby im dal pokoj.“ Pokoj môže byť aj akási vnútorná
vyrovnanosť či harmónia. O zosnulom sa tiež zvykne hovoriť, že
„konečne našiel pokoj“ – pokoj je tu synonymom smrti. Ježišov
pokoj je niečo iné, ako všetky uvedené definície. V 14. kapitole
Jánovho evanjelia Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj
vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam.“(27v.)
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Ježišov pokoj nie je smrť, ale život, a to život v plnosti. Jeho
pokoj nie je iba opakom vojny a nepokoja, ale pokoj, ktorý nahradil
všetko zlé. Ježišov pokoj nie je pokoj duše. Je to pokoj, ktorý bol
vydobytý Ježišovým zápasom na kríži a spečatený Jeho
zmŕtvychvstaním. Tento pokoj smieme od Ježiša prijímať aj my.
Vzkriesený Pán je pri nás a na Jeho slovo sa môžeme spoliehať
každý deň. Nevideli sme Ježiša, ale uverili sme. Pán Ježiš hovorí:
„...blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“ (Jn 20, 29v.)
b. Miroslav 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.
Počas svätodušných sviatkov sa stretneme na bohoslužbách v
nedeľu aj v pondelok.
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.
V marci a apríli preberáme s deťmi modlitbu Otče náš a život Jozefa.
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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.
Clubook
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v pravidelných stretnutiach
detského klubu s názvom Clubook každý piatok o 17:30 hod. Pásmo
hier a aktivít na biblickú tému (cyklicky preberáme 1. Mojžišovu
knihu) je doplnené jednoduchým výkladom a chválami. Stretnutia
vedie s. Z. Némethová.
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
Tvorivé dielne
Carmel Café Vás pozýva na ďalšie tvorivé dielne v priestoroch
kaviarne počas dvoch termínov: 10. 4. a 15. 5. so začiatkom o 14:00.
Pro Christ
10. - 14. 4. 2016 evanjelický zbor Vás pozýva na premietanie
prednášok Pro Christ s tohtoročnou témou Láska bez konca. Každý
deň vedie prednášku iný rečník – Bolek Taska, Ivan Eľko, Slavomír
Slávik, Ľubomír Ďuračka, Marián Kaňuch. On-line prenos začína
vždy o 18:00 v priestoroch kaviarne Carmel Café.
Víkendovka
15. - 16. 4. pozýva Re-mi-dia, n. o., na víkendovku, ktorá bude
zameraná na prípravu táborových vedúcich. Stretnutie bude v
Bidovciach.
Stretnutie rodín a párov
17. 4. 2016 pozýva Re-mi-dia, n. o., všetky rodiny a páry na
stretnutie, ktoré sa bude konať v Košiciach
Výlet seniorov
27. - 29. 4. 2016 Vás pozývame na výlet seniorov, ktorý začína 27. 4.
o 12:00 na chate Borda v dargovských lesoch. Prihlásiť sa môžete u
s. farárky M. Slávikovej na t. č. 0907 581 501. Cena pobytu je 22 €.
Jarné BMW
29. 4. - 1. 5. 2016 pozývame všetkých mladých na Jarný Biblický
mládežnícky wheelet (BMW), ktorý začína 29. 4. o 12:00 na Borde a
končí 1. 5. obedom. Prihlasovanie je cez stránku www.oh-seniorat.sk
Je potrebné priniesť si Bibliu a spacák. Cena pobytu je 13 €.
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Premietanie filmu
Pozývame Vás na premietanie dvoch filmov počas troch stretnutí v
priestoroch kaviarne Carmel Café:
24. 4. o 16:00 – prvá časť filmu Don Diano
1. 5. o 16:00 – druhá časť filmu Don Diano
12. 6. o 16:00 – film Úžasná milosť
Deň seniorov
3. 5. 2016 chystá Re-mi-dia, n. o., Deň seniorov. O bližších
informáciách Vás budeme informovať pred stretnutím.
Seniorátny deň
21. 5. 2016 od 9:30 do 14:00 sa bude v Bohdanovciach konať
seniorátny deň. Na stretnutí bude zabezpečený program pre všetky
generácie – samostatný program pre škôlkarov, dorastencov a
starších, pre dospelých bude prebiehať prednáška. Stretnutie končí
obedom, cca o 14:00.
Deň detí v Carmel Café
28. 5. 2016 pozývame všetky deti do našej kaviarne Carmel Café na
Deň detí. Začneme bábkovým divadlom o 15:00 a potom sa
zabavíme pri hrách a nejakých dobrotách. Tešíme sa na Vás!
Stanovačka
3. - 5. 6. 2016 pozýva Re-mi-dia, n. o., na stanovačku, ktorá bude
zameraná na prípravu táborových vedúcich. Stretnutie bude
prebiehať v Záhore.
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Ďalšie seniorátne stretnutia
8. 4. - Seniorátna biblická hodina – Byster, 18:00
17. 4. - Stretnutie pracovníkov so seniormi – Tušice, 17:00
27. 4. - Seniorátna biblická hodina – Trebišov, 18:00
13. 5. - Seniorátna biblická hodina – Byster, 18:00
10. 6. - Seniorátna biblická hodina – Byster, 18:00
17. 6. - Seniorátna mládež v stane – Košice, 17:00
22. 6. - Seniorátna biblická hodina – Trebišov, 18:00
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Uplynulé stretnutia
„Učme sa dívať ich očami“ – vyučovanie pre pracovníkov s
deťmi
19. 3. sa v priestoroch zborového domu konalo stretnutie Učme sa
dívať ich očami – vyučovanie pre pracovníkov s deťmi. Hostí z
rôznych zborov privítal b. M. Virik. Zamyslenie nad biblickým
textom viedla s. farárka M. Sláviková. Po ňom nasledovala práca v
troch skupinách, ktoré rozoberali 25-tu kapitolu z 1. knihy
Samuelovej – každá skupina bola zameraná na inú vekovú skupinu:
predškolský a mladší školský vek (besiedka), dorastenci a skupina
tvoriaca program na tábory a detské kluby. Počas prvej časti
stretnutia predviedli mládežníci modelové situácie z táborov a
výletov a hostia riešili možné problémy vyplývajúce z jednotlivých
scénok. Po obede nasledovala druhá časť, počas ktorej viedol
prednášku b. farár S. Knežo, v ktorej rozoberal postavenie dieťaťa v
spoločnosti (židovskej, ale aj v našej súčasnej) a tiež postavenie
pracovníkov s deťmi. Stretnutie bolo veľmi obohacujúce a tešíme sa
na ďalšie.
manželia Virikovci
Jarný denný tábor pre deti
Počas jarných prázdnin sa uskutočnil v našej kaviarni detský tábor.
Každý z troch dní prebiehal v réžii niekoľkých dobrovoľníkov.
Program tvoril vždy iný námet a ním boli ovplyvnené jednotlivé
aktivity, hry aj zaujímavé tvorivé dielne. Tak sme sa s deťmi hrali na
staviteľov domov, rybárov, či na snehuliakov (hoci bez snehu).
Nápadité spracovanie ocenili deti aj rodičia a vyjadrili túžbu opäť
zrealizovať podobný tábor v čase letných prázdnin. Tábora sa počas
troch dní zúčastnilo celkovo 28 detí vo veku 3 až 13 rokov.
s. Z. Némethová
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Poď s nami do rozprávky – interaktívne divadielko pre deti
V piatok 18. marca, sa naša kaviareň zmenila na rozprávkový les, v
ktorom sme privítali množstvo detí na pripravovanom interaktívnom
predstavení pod názvom „Poď s nami do rozprávky“. O námet
divadielka sa postarala s. M. Hredzáková, ktorá vymýšľala aj obsah
jednotlivých tvorivých častí. Príbeh scenáristicky dotvorila s. E.
Viriková. Ďakujeme všetkým ochotným rukám a hlavám, ktoré sa s
nami pustili do ríše fantázie a rozprávok.
s. Z. Némethová
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Spravovanie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Presbyterstvo zasadalo v uplynulom období raz, a to 8. 2. 2016.
Preberali sa tieto body:
1. Presbyterstvo riešilo zriadenie terénnej opatrovateľskej služby s
následnou finančnou podporou v rámci Národného projektu:
Podpora opatrovateľskej služby
2. Stav odpredania pozemku v záhradkárskej obci Stašov
3. Výška nájomného od Carmel centrum, n. o.
4. Zmena pokladníčky zboru. Namiesto s. Némethovej sa
pokladníčkou stáva s. Antolíková.
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci
o 18:00. Najbližšie schôdze budú 4. 4., 2. 5. a 6. 6. 2016.

Voľba duchovného zboru
Dňa 6. 3. 2016 sa uskutočnilo valné zhromaždenie zboru s jediným
zámerom, a to voľbou duchovného zboru. Zhromaždenie viedol b.
senior Juraj Brecko. Jediným kandidátom bol súčasný administrátor
zboru b. Miroslav Kovaľ. Voľby boli verejné a b. farár M. Kovaľ
získal všetky hlasy prítomných oprávnených voličov. Bol teda riadne
zvolený za farára v zbore reformovanej kresťanskej cirkvi v
Sečovciach. Keďže v rámci odvolacej doby nepadol žiaden protest,
dňa 21. 3. 2016 sa voľba stala právoplatnou.

Vizitácia zboru
Dňa 10. 3. 2016 sa v našom zbore konali vizitačné bohoslužby, po
ktorých nasledovala vizitačná schôdza. Vizitátormi boli s. Alžbeta
Maková, b. Juraj Brecko a b. Ľubomír Kozma.
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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 s. Némethovej za dlhoročnú poctivú prácu
pokladníčky zboru.

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.
Brigáda na farskom pozemku počas Dňa Zeme
Príďte s nami upratať po zime farský pozemok a pripraviť ho na jar.
Stretneme sa 23. 4. o 9:00 na fare. Budeme upratovať zadný dvor
(osádzanie plota, obriadenie kvetinových a bylinkových záhonov,…)
a predný dvor (záhony, príprava terénu na postavenie nového plota
od susedov Popaďákových,…). Veríme, že to bude nielen užitočný
čas, ale aj čas vhodný na rozhovory popri práci a nakoniec aj pri
kotlíkovom guláši a grilovaných klobáskach.
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Narodeniny
V mesiacoch apríl, máj a jún chceme zaželať veľa Božej priazne:
1. 5. - s. Hvozdíková
3. 6. - s. Gazdová

7. 6. - s. Lachytová
12. 6. - s. Vaľočíková

„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok
Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu, dať vám
budúcnosť a nádej.“
Jeremiáš 29, 11
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Carmel centrum, n. o.
Carmel Café
Milí naši priatelia a priaznivci,
srdečne Vás pozývame do našej kaviarne na niekoľko akcií:
Apríl:
10. 4. 2016 – Tvorivé dielne, 14:00.
24. 4. 2016 – premietanie prvej časti filmu Don Diano, 16:00
Máj:
1. 5. 2016 – premietanie druhej časti filmu Don Diano, 16:00
8. 5. 2016 – Deň matiek v Carmel Café
15. 5. 2016 – Tvorivé dielne, 14:00
28. 5. 2016 – Deň detí v Carmel Café
Jún:
12. 6. 2016 – premietanie filmu Úžasná milosť, 16:00
19. 6. 2016 – Deň otcov v Carmel Café
30. 6. 2016 – sladká odmena za vysvedčenie – každé dieťa môže
získať malú odmenu za vysvedčenie v Kolese šťastia
Okrem týchto akcií sa v kaviarni konajú aj príležitostné akcie a
stretnutia:
Laktačná poradňa
V marci sme v kaviarni otvorili nové druhy stretnutí špeciálne pre
mamičky a budúce mamičky, ktoré riešia svoje radosti a starosti s
dojčením svojich ratolestí. Túto praktickú poradňu vedie MUDr. Eva
Ondogreculová, certifikovaná poradkyňa pre dojčenie. Stretnutia by
sa mali opakovať vždy prvú stredu v mesiaci (prípadne podľa
potreby mamičiek) v čase od 10:00 hod.
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Jarný bazár „Otvorená ruka“
Radi by sme Vás informovali, že začiatkom apríla chceme opäť
zorganizovať bazár pre sociálne slabšie rodiny, rodiny v núdzi, či pre
jednotlivcov, ktorí potrebujú hmotnú pomoc v podobe šatstva, obuvi,
kníh, hračiek, potrieb do domácnosti. Chceme touto cestou poprosiť
aj Vás, ak máte čokoľvek z týchto vecí, čo Vám už neslúži a podľa
Vás ešte môže poslúžiť iným, prineste nám to prosím do Carmel
centra v termíne od 12. - 15. 4. v čase otvorenej kaviarne. Táto
pomoc je adresná, to znamená, že budeme veci zatrieďovať my
osobne a podľa potrieb jednotlivcov a rodín. Ďakujeme.
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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 19. 6. 2016.
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