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júl – september 2016

Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na
nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži,
čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej
niet neprávosti. (Ž 92, 14 16)
Bratia a sestry,
opäť sa začalo obdobie veľkých horúčav. Vidíme ako mnoho
zelene okolo nás vysýcha. V kontraste s tým k nám znejú slová
žalmistu. Veriaci v Hospodina sú prirovnaní k zelenému
prekvitajúcemu stromu, ktorý prináša ovocie. Sú svieži a čerství, aj
keď sa na tele objavia znaky staroby. Je na zemi niečo, čo zostáva
stále svieže a čerstvé? Určite sa zhodneme na negatívnej odpovedi.
Vďaka Bohu to však môžeme povedať o nádeji, ktorú na svet
priniesol Ježiš Kristus.
Božie slovo nie je ako tráva, ktorá vysýcha a ako kvet, ktorého
lupene časom opadnú. Božiemu slovu sme uverili a našli sme večnú
záchranu. Božie slovo k nám zneje na každých bohoslužbách.
V uplynulých týždňoch sme boli „zasadení“ v dome
Hospodinovom aj iným spôsobom než len účasťou na bohoslužbách
či biblických hodinách. Na tomto mieste sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do rôznych prác pri kompletnej
rekonštrukcii našej zborovej miestnosti. Som vďačný Bohu, že
prebiehajúce práce žiadnym spôsobom neobmedzili bohoslužobný
život.
Prečo všetká tá námaha? Pretože sa tam chceme aj naďalej
zhromažďovať. Prečo sa tam chceme zhromažďovať? Preto, aby sme
chválili Boha a počúvali Božie slovo. Ono potom chceme ďalej šíriť
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vo svete. Hospodin je priamy! Hospodin je naša skala! Staviame na
pevnom neotrasiteľnom základe vtedy, keď sa spoliehame na
trojjediného Boha. Nech sa posolstvo lásky a nádeje aj skrze nás šíri
v tomto svete!
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
• 18:00 Bohoslužby
Piatok
• 17:30 Clubook - detský klub
Sobota
• 18:00 Biblická hodina pre mládež
Nedeľa
• 10:30 Bohoslužby s detskou besiedkou

Počas letných prázdnin sa stretneme
iba na nedeľných bohoslužbách.
Bohoslužby
V našom zbore sa konajú nedeľné bohoslužby o 10:30 hodine
a štvrtkové bohoslužby o 18:00 hodine. Kantorovanie vedú
s. R. Gazdová a b. D. Brinda.
Počas letných prázdnin sa nebudú konať štvrtkové bohoslužby.
Vo štvrtok 25. 8. 2016 o 18:00 budú kajúce bohoslužby.
11. 9. 2016 bude inštalácia farára v Základnej umeleckej škole v
Sečovciach.
3

Informačný list – Sečovce

3/2016

Nedeľná detská besiedka
Počas nedeľných bohoslužieb sa pravidelne organizuje detská
besiedka, ktorú striedavo zabezpečuje s. Z. Brindová, s. M.
Antolíková, s. Z. Némethová a manželia Virikovci.
Počas letných prázdnin nebude prebiehať besiedka. Vyučovanie
znova začne 4. 9. 2016. Všetkým deťom prajeme leto plné zážitkov.
Poškoláci
V stredu podvečer býva stretnutie Poškolákov o 17:30 hodine.
Stretnutie vedie b. farár M. Kovaľ. Na stretnutiach sa zamýšľame nad
knihou Jób.
Počas letných prázdnin nebudú prebiehať stretnutia.
Biblická hodina pre seniorov
V stredu o 9:00 hodine sa stretáva staršia generácia spolu
s b. farárom M. Kovaľom.
Počas letných prázdnin nebudú prebiehať stretnutia.
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.
Počas letných prázdnin nebudú prebiehať stretnutia.
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.
Počas letných prázdnin nebudú prebiehať stretnutia.
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Biblická hodina pre mládež
Každú sobotu o 18:00 sa stretáva mládež s b. farárom M. Kovaľom.
Počas letných prázdnin nebudú prebiehať stretnutia.

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.
Počas letných prázdnin nebudú prebiehať stretnutia.
Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Náboženstvo sa počas školského roka 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
Letné biblické tábory v Červenici
Počas prvých troch júlových týždňov organizuje Re-mi-dia, n. o.,
Letné biblické tábory s názvom Vystúp z lode, na ktoré pozývajú
všetky deti a dorast v týchto termínoch:
3. - 9. 7. – turnus pre dorast
10. - 16. 7. – turnus pre deti
17. - 23. 7. – turnus pre deti
Viac informácií o táboroch je na prospektoch. Prihlásiť sa môžete na
stránke registracia.remidia.sk
Denný detský tábor v Carmel Café
Pozývame všetky deti na denný detský tábor, ktorý sa bude konať v
našej kaviarni v termíne 18. - 22. 7. 2016. Je potrebné sa prihlásiť
vopred na stránke carmel.sk.
Koncert chvál
Pozývame Vás na koncert chvál. V nedeľu 24. 7. 2016 o 16:00 nám v
kaviarni zaznejú známe kresťanské piesne v podaní Romana Dikeja a
jeho priateľov. Tešíme sa na Vás!
Letné biblické tábory na Borde
V auguste sa konajú detské tábory na Borde, ktoré organizuje Carmel
centrum, n. o., s názvom Muž bez rodokmeňa. Budú prebiehať v
týchto termínoch:
1. turnus - 31. 7. - 6. 8. 2016 - pre vek od 6 do 11 rokov.
2. turnus - 7. - 13. 8. 2016 - pre vek 12+ rokov.
Viac informácií o táboroch nájdete na prospektoch a na stránke
carmel.sk, prostredníctvom ktorej sa môžete tiež prihlásiť.
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Letná Konferencia reformovanej mládeže (KRM)
Re-mi-dia pozýva všetkých mladých na ďalšiu KRM-ku, ktorá bude
prebiehať 18. - 21. 8. 2016. Prihlásiť sa môžete na stránke
registracia.remidia.sk
Deň rodín
29. 8. 2016 sa bude v Stretave pod vedením Re-mi-dia, n. o., konať
ďalší Deň rodín, na ktorý Vás všetkých pozývame.
Inštalácia b. farára M. Kovaľa
11. 9. 2016 bude v priestoroch Základnej umeleckej školy v
Sečovciach prebiehať inštalácia b. farára, na ktorú pozýva
presbyterstvo všetkých členov zboru. Po slávnosti bude pre všetkých
prítomných nachystané malé pohostenie priamo v priestoroch ZUŠ.
O priebehu inštalácie Vás budeme informovať priebežne na
bohoslužbách.
Tvorivé dielne
Carmel Café Vás pozýva na ďalšie tvorivé dielne v priestoroch
kaviarne. Kurz bude prebiehať 18. 9. od 14:30. Je potrebné prihlásiť
sa vopred na kontakt@carmel.sk alebo na čísle 0902 63 01 63.
Tešíme sa na Vás!

Ďalšie seniorátne stretnutia
Počas letných prázdnin nebudú prebiehať seniorátne stretnutia.
Na pravidelných stretnutiach sa uvidíme znova v septembri.
Prajeme Vám pekné a oddychové leto!
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Uplynulé stretnutia
Hrané divadielko „Ako psíček s Mačičkou piekli tortu“ deň detí v Carmel Café
V podvečer 31. mája sme sa spolu s viacerými deťmi, ich rodičmi a
aj starkými stretli vrámci MDD na hranom divadielku s názvom
„Ako psíček s mačičkou piekli tortu“ v Carmel Café. Ocitli sme sa v
nádhernej kuchyni Psíčka a Mačičky, ktorí nám vtipne upiekli
netradičnú tortu. Scenár divadielka k rozprávke od J. Čapka
spracovala s. E. Viriková, ktorá predstavenie aj uviedla a ukončila. V
divadielku vystúpili nielen tri hlavné postavy: A. Jenčíková ako
mačička, M. Nagy ako psíček a T. Slávik premenený na zlého psa,
ale aj dve bábkové deti v podaní s. Z. Némethovej a M. Vasiľovej,
ktorá aj vymaľovala scenériu kuchyne doplnenú kulisami a drobnými
doplnkami od K. Timkovej. Po predstavení sme spolu s deťmi
pokračovali aktivitami v záhrade kaviarne a pečením koláčikov, ktoré
sa potom zjedli, chutili vynikajúco a boli prezdobené tak, ako celé
naše popoludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili a
urobili deťom veľkú radosť.
s. J. Kovaľová
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Spravovanie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Na stretnutí presbyterstva sa preberali najmä rekonštrukčné práce na
fare a farskom pozemku.
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci
o 18:00. Najbližšie schôdze budú 4. 7., 1. 8. a 5. 9. 2016.

Brigáda na farskom pozemku počas Dňa Zeme
Dňa 23. 4. 2016 sa uskutočnila brigáda na farskom pozemku. Upratal
sa predný dvor, na ktorom sa prečistili záhony kvetov, okrasných
kríkov a stromov, zostrihol sa brečtan a živý plot, vypratala sa hlina a
jedno kompostovisko, zhodil sa plot od p. Popaďákovej a vysekali sa
prerastajúce stromy. Táto časť sa postupne pripravuje na postavenie
nového plota. Pred vstupom do fary sa upravili záhony kvetov, kde
sestry vysadili nové sadenice, ostrihali ruže a doplnili hlinu. Na
zadnom dvore sa upravili záhony kvetov, doplnila sa hlina a vysadili
nové sadeničky do záhonov a kvetináčov. Taktiež b. Ľ. Hredzák
zabetónoval pätky k sĺpikom, na ktoré neskôr b. farár M. Kovaľ
spolu s pomocou b. M. Jurča osadil drevený plot okolo detského
ihriska.
Ďakujeme všetkým, ktorý boli ochotní prísť a zapojiť sa do
zveľaďovania vonkajších priestorov našej fary. Ďakujeme tiež
všetkým, ktorý priniesli potrebné náradie a nástroje. Ďakujeme
sestrám, ktoré zabezpečili občerstvenie počas brigády a aj tým, ktorí
sa modlili za dostatok síl a mysleli na nás.

Začiatok rekonštrukčných prác na fare
Dňa 23. 5. 2016 sa začali rekonštrukčné práce vo farskom dome.
Stretli sme sa pri vypratávaní modlitebne, kancelárie a chodby v
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pomerne veľkom počte. Ďakujeme bratom a sestrám, ktorí mohli
prísť a pomôcť pri všetkých prácach.
Do konca júna sa nám podarilo ukončiť nasledujúce práce:
• nové elektrické vedenie,
• zoškrabanie stien, stierkovanie a maľovanie,
• maľovanie stien v modlitebni - svojpomocne na brigáde z
18. júna, s. Hredzáková, s. Kovaľová, s. Timková, b. Virik
• vybrúsenie pôvodných dverí a zárubní – b. farár M. Kovaľ,
• zníženie stropu v chodbe,
• obalenie kanalizačnej rúry sadrokartónom s izoláciou,
• vyrovnanie podlahy v chodbe.
Taktiež sa nám podarilo inštalovať nové bleskozvody, ktoré spĺňajú
aktuálne bezpečnostné smernice.
V najbližšom čase sa bude pokračovať v rekonštrukcii týmito
prácami:
• výmena malého okna v chodbe,
• maľovanie chodby, kancelárie a stropov v modlitebni,
• položenie podlahy v chodbe,
• položenie plávajúcej podlahy,
• nábytok do kancelárie a modlitebne – nová kazateľnica,
• bočné osvetlenie v modlitebni,
• dokončenie dverí a zárubní,
• kuchynka,
• položenie dlažby v priestore pred vstupom do modlitebne,
• dokončenie fasády pod strechou.
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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. Čechovej za jej dlhoročnú prácu v detskej besiedke.
Ďakujeme všetkých, ktorí sa zapojili pri úprave predného a
zadného dvora, vypratávaní modlitebne a kancelárie, pri maľovaní a
priebežnom upratovaní farských priestorov.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pri upravení priestoru
kaviarne tak, aby slúžili pri nedeľných a štvrtkových bohoslužbách.

Pripomíname
Pripomíname výber cirkevnej dane za tento rok 12 € (1 €/mesiac) a
ročný príspevok na rekonštrukciu strechy vo výške 30 €/osoba s
príjmom. Prispieť na rekonštrukciu strechy môžete aj dobrovoľným
zakúpením drobných výrobkov projektu „Srdce pod strechou“, ktoré
nájdete vystavené v priestoroch Carmel Café.
Maľovanie modlitebne a upratovanie po rekonštrukčných
prácach
Chcem poprosiť všetkých, ktorí majú čas a energiu prísť pomôcť s
posledným náterom stien v modlitebni, v chodbičke a v kancelárii.
Tiež Vás chceme poprosiť o pomoc pri upratovaní po ukončení
rekonštrukcie. O termíne maľovania a tiež upratovania Vás budeme
informovať v oznamoch počas bohoslužieb.

11

Informačný list – Sečovce

3/2016

Narodeniny
V mesiacoch júl, august a september chceme zaželať veľa Božej
priazne:
4. 7. - s. Mendeľová
12. 8. - s. Sabová
5. 7. - s. Očkaiová
23. 8. - s. Petiová
28. 7. - s. Gonová
12. 9. - s. Stríčková
8. 8. - s. Vargová
29. 9. - s. Dvorová
„Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou,
Ty mi dvíhaš hlavu.“
Žalm 3, 4
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Carmel centrum, n. o.
Carmel Café
Milí naši priatelia a priaznivci,
počas letných mesiacov sme pre Vás pripravili niekoľko zaujímavých
akcií:
Júl:
1. 7. 2016 – Darček za vysvedčenie
18. - 22. 7. 2016 – Denný detský tábor (prihlasovanie na carmel.sk)
24. 7. 2016 – Koncert chvál, 16:00
August:
Počas mesiaca august bude kaviareň otvorená v obmedzenom čase:
štvrtok až nedeľa od 16:00 do 20:00.
September:
18. 9. 2016 – Tvorivé dielne, 14:30
25. 9. 2016 – Premietanie filmu, 16:00
Počas leta sa nebudú konať pravidelné stretnutia mamičiek a
stretnutia s laktačnou poradkyňou. Všetky stretnutia pokračujú v
našich priestoroch od septembra.
Jesenný bazár „Otvorená ruka“
Radi by sme Vás informovali, že 27. 8. 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 18. - 21. 8. v čase od 16:00 do 20:00. Táto pomoc je
adresná, to znamená, že budeme veci zatrieďovať my osobne a podľa
potrieb jednotlivcov a rodín. Ďakujeme.
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Fotky z prác na farskom pozemku

Brigáda – úprava pozemku 23. 4. 2016

Osadenie plota na zadnom dvore 4. 5. 2016
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Nová elektroinštalácia v kancelárii a brúsenie zárubní

Brigáda – maľovanie modlitebne 18. 6. 2016
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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. 9. 2016.
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