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december 2016 – január 2017

„Ak ste totiž počuli o Ňom, a dostalo sa vám v Ňom poučenia - ako
je pravda v Ježišovi – 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, 21-24)
Prvou adventnou nedeľou vstupujeme do nového cirkevného
roka a zanedlho vstúpime aj do nového kalendárneho roka. Nový rok
je pre mnohých príležitosť na zmenu. Je to čas, keď ľudia začínajú s
niečim novým alebo na novo. Nový rok sa stáva aj časom nových
predsavzatí.
Mnohé veci dokážeme zmeniť, ale jednu vec nezmeníme nikdy.
Je to naša hriešna podstata. V Ježišovi sme našli odpustenie a nový
život. Vďaka Bohu vieme, čo je dobré a z vďačnosti za Ježišovo
milosrdenstvo chceme žiť podľa Božieho slova. V nasledovaní Krista
padáme. Poznáme Božiu vôľu, a predsa v zápase o jej naplnenie
často prehrávame. Túto našu situáciu vyjadril apoštol Pavol obrazne
ako starý a nový človek.
Pri jednej jazde autom som si všimol niečo zaujímavé. Bolo to na
začiatku Sečoviec neďaleko benzínovej pumpy. Predo mnou išlo
auto, ktoré malo hore na zadnom skle nalepený nápis „STREET
DEVIL“(pozn. „diabol ulice“) a dole vedľa poznávacej značky bola
nalepená ryba (pozn. symbol prvých kresťanov). Najprv som sa nad
tým pousmial, ale potom si uvedomil, ako veľmi to vystihuje nás
kresťanov. Chceme žiť podľa Božieho slova, a predsa neraz ideme
inou cestou. Zápasil s tým aj sám apoštol Pavol. V jednom svojom
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liste priznáva: „Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo
nechcem.“ (R 7, 19) Predsa si Pán Boh Pavla použil a mnohí mohli
skrze Pavlovo misijné pôsobenie počuť evanjelium a uveriť v Ježiša.
Starý človek je tá naša hriešna podstata. Nový človek je viera v
Ježiša. Spoľahnime sa na Ježiša a On nás povedie. Boh nás dvíha,
keď padáme. Posilňuje nás, keď sme slabí. Povzbudzuje nás, keď
nevládzeme. V Bohu je naša nádej. Chváľme Boha a v Jeho sile
vykročme do nového roka.
b. M. Kovaľ
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Duchovný život zboru
Pravidelné stretnutia
V priebehu týždňa sa stretávame na týchto pravidelných stretnutiach:
Utorok
• 17:00 Presbyterská schôdza (prvý utorok v mesiaci)
Streda
• 09:00 Biblická hodina pre starších
• 13:40 Náboženská výchova (ZŠ Obchodná, 7. hodina v VII. A)
• 17:30 Stretnutie poškolákov
Štvrtok
• 09:00 Stretnutie mamičiek
• 17:00 Bohoslužby
Piatok
• 17:00 Clubook - detský klub
Nedeľa
• 10:00 Bohoslužby s detskou besiedkou
Bohoslužby
V našom zbore sa konajú nedeľné bohoslužby o 10:00 hodine
a štvrtkové bohoslužby o 17:00 hodine. Kantorovanie vedú
s. R. Gazdová a b. D. Brinda.
Bohoslužby počas vianočných sviatkov:
Štedrý večer o 17:00
Prvý sviatok vianočný o 10:00 s Večerou Pánovou
Druhý sviatok vianočný o 10:00
Silvester o 17:00
Nový rok o 10:00
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Nedeľná detská besiedka
Počas nedeľných bohoslužieb sa pravidelne organizuje detská
besiedka, ktorú striedavo zabezpečuje s. J. Kovaľová, s. M.
Antolíková, s. Z. Némethová a manželia Virikovci.
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 9:00 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 17:00 hod. Počas
adventu sa na stretnutiach venujeme tvorivých aktivitám a s deťmi
vyrábame rôzne drobnosti a darčeky. Stretnutia vedie s. Z.
Némethová.
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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 počas školského roka vyučuje v jednej zmiešanej
skupine na ZŠ na Ulici obchodnej v Sečovciach každú stredu
poobede.
Predaj periodík a kníh
V zbore sa deje predaj a distribúcia periodík a literatúry. Ponúkame
na predaj časopisy: Kalvínske hlasy a Re-mi-dia.
V ponuke máme:
• Chlieb náš každodenný 2017 po 4,00 €
• Nástenné kalendáre od MSEJK „Viera, nádej, láska 2017“ (na
objednávku) po 2,00 €
Máte tiež možnosť zakúpenia kníh od vydavateľstiev Porta Libri, či
Misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista (MSEJK).
Informácie u s. Z. Némethovej.
Vianočný predaj výrobkov a kníh
Každú decembrovú nedeľu sa bude po bohoslužbách konať predaj
kníh a darčekových predmetov pri východe z modlitebne.
Na predaj máme: sviečky z včelieho vosku, sviečky v šálkach, ručne
robené zápisníky, pletené čiapky, ozdôbky na stromček, čokoládové
balíčky, darčekové poukazy do kaviarne, ručne robené šperky a iné
doplnky, magnetky, poháre s potlačou.
Za predaj zodpovedá s. Z. Némethová.
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Pozvánky
Koncert skupiny Plán B
Pozývame Vás na vianočný koncert skupiny Plán B 17. decembra o
17:00 v našej kaviarni. Podelia sa s nami so svojimi piesňami a
básňami. Skupina nahrala svoje druhé CD, ktoré bude k dispozícii
pre všetkých hostí. Tešíme sa na Vás.
Výlet pre seniorov
Začiatkom januára sa bude konať výlet pre seniorov na Borde.
Termín výletu je 3. - 5. január 2017. Prihlásiť sa môžete telefonicky
u s. farárky Marianny Slávikovej.
Biblický mládežnícky výlet
Aj tento rok sa bude začiatkom roka konať Biblický mládežnícky
výlet na Borde. Termín výletu je 5. - 7. január 2017. Viac informácií
o priebehu výletu a prihlasovaní sa nájdete na plagátiku na nástenke
(v priebehu decembra).

Ďalšie seniorátne stretnutia
11. 12. - Presbyterská konferencia o 14:00, Svinica
16. 12. - Vianočná seniorátna mládež o 17:00, Košice
21. 12. - Seniorátna biblická hodina o 17:00, Trebišov
25. 1. - Seniorátna biblická hodina o 17:00, Trebišov
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Spravovanie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Presbyterstvo v uplynulých dvoch mesiacoch riešilo najmä
opatrovateľskú činnosť. Zaoberalo sa tiež vyúčtovaním
rekonštrukčných prác, upratovaním v modlitebni a ďalšími
administratívnymi záležitosťami.
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne každý prvý utorok v mesiaci o
17:00. Najbližšie schôdze budú 6. 12. 2016 a 3. 1. 2017.

Opatrovateľská činnosť
Dňa 3. 10. 2016 nám bol schválený príspevok na mzdy troch
opatrovateliek. Zbor vďaka tomuto príspevku zamestnáva tri
opatrovateľky a podal žiadosť o navýšenie príspevku na ďalšie tri
opatrovateľské pozície.
Presbyterstvo oslovilo správnu radu Carmel centrum, n. o., s
návrhom prevzatia administratívy opatrovateľskej služby. Správna
rada návrh schválila a na dohode sa pracuje.

Telefonický kontakt
Presbyterstvo sa uznieslo, že zruší pevnú linku a zbor bude
prispievať mesačne na mobilnú linku b. farárovi.
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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.

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.

Narodeniny
V mesiacoch december a január chceme zaželať veľa Božej priazne:
1. 12. - s. Hredzáková
1. 1. - b. Fedorišin
5. 1. - s. Papcúnová

12. 1. - s. Sotáková
17. 1. - s. Horváthová

„...veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z
porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“
1. list Petra 1, 23
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Carmel centrum, n. o.
Carmel Café
Milí naši priatelia a priaznivci,
počas decembra a januára sme pre Vás pripravili niekoľko
zaujímavých akcií:
December:
4. 12. 2016 – Večer hier, 17:00
6. 12. 2016 – Mikuláš v Carmel Café, 17:00
• pozývame všetky deti na rozprávkový večer v kaviarni, kde
sa môžu tešiť aj na malé prekvapenie.
9. 12. 2016 – Tvorivé dielne pre deti, 17:00
16. 12. 2016 – Tvorivé dielne pre deti, 17:00
17. 12. 2016 – Vianočný koncert skupiny Plán B, 17:00
18. 12. 2016 – Tvorivé kurzy – háčkovanie, 14:30
• spolu s Lu-LuLik budeme háčkovať vianočné stromčeky.
Prihlásiť sa môžete na čísle 0918690336.
• Cena kurzu je 3,50 € za osobu.
23. 12. 2016 – Vianočný darček, 17:00
• predvianočné prekvapenie pre všetky deti
Január:
Premietanie filmu – dátum upresníme koncom decembra
Tešíme sa na Vašu návštevu!
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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)902 289 910
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 23. 1. 2017.
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