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I. Biblický úvod
„Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. I modlil sa k Hospodinovi: Ó, Hospodine, či som nehovoril o
tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel skôr ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že Ty si Boh
milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote; Ty oľutúvaš nešťastie. A teraz, Hospodine, vezmi môj
život, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. Hospodin riekol: Či si sa právom rozhneval? “ (Jonáš 4, 1-4)
Posledná kapitola knihy Jonáš súvisí s novým začiatkom a živou nádejou. Ninive nebolo zničené. Ninivčania
konali pokánie a Boh sa nad nimi zmiloval. Naše životy sú v Božích rukách a každý nový deň je prejavom
Božej lásky a milosti. Jonáš vedel o Božej milosti, a predsa sa neradoval z toho, že Ninive nebolo zničené. Boh
aj Jonášovi dáva novú šancu a vedie ho k tomu, aby porozumel, aká úžasná je Božia milosť. Božia vôľa je, aby
všetci  ľudia boli  zachránení.  Ježiš  neprišiel  na svet,  aby ho odsúdil,  ale  aby priniesol  spasenie.  O Božom
spasení sa dozvedáme z Božieho slova. Ďakujme Bohu, že nás vedie Slovom aj Duchom Svätým. Amen.

II. Duchovný život (číslo v zátvorke uvádza približný priemerný počet prítomných)

1) Bohoslužby sa konali v nedeľu (25), počas sviatkov (30) a vo štvrtok (5). Kázal farár Miroslav Kovaľ. V
čase jeho neprítomnosti kázali sestry levítky Mária Brecková a Marika Geciová. Počas čítaných bohoslužieb
prečítala kázeň sestra presbyterka Zlata Marcinová.

2) Večera Pánova bola v zbore vyslúžená 4-krát. Na požiadanie bola príležitostne vyslúžená aj v domácnosti. 

3) Ďalšie zborové stretnutia: 
Stretnutie poškolákov bolo v utorok pod vedením brata farára. (2)
Zborová biblická hodina bola v nedeľu poobede pod vedením brata farára. (5)
Detská besiedka bola počas bohoslužieb v nedeľu a vo sviatok pod vedením sestier  Antolíková,  Viriková,
Čechová, Némethová a brata Virika. (8)
Vianočná hra – pod vedením brata kurátora Martina Virika a jeho manželky Evy Virikovej bola natočená
vianočná hra.

Konfirmačná príprava sa konala vo štvrtok. Navštevujú ju 3 konfirmandky.

Vyššie uvedené stretnutia boli upravované podľa vtedy platných protipandemických opatrení. Ak nebolo možné
stretnúť sa v modlitebni, kázne a biblické hodiny boli zverejnené na zborovej stránke reformovani.sk. Kázne
boli tiež vytlačené a distribuované starším členom zboru. 

4) Náboženskú výchovu vyučoval farár Miroslav Kovaľ. Prebiehala v ZŠ na ul. Obchodnej v jednej zmiešanej
skupine. (11 /8D3CH/ z nášho zboru. Celkovo je na hodine 19 žiakov.)

5) Vykonané práce:
Pod vedením bratov Virik, Bánoci, Haller a Hirko (ECAV) bol zhotovený prístrešok na drevo. 

III. Štatistické údaje
Počet členov – 136
Počet voličov – 63
Počet pohrebov – 1M
Počet krstov – 2CH, 2D

IV. Finančná správa

-príloha

Cirkevná  daň zostáva  v  roku  2022  nezmenená,  to  znamená,  že  sa  bude  vyberať  12,-€  ročne  od  člena
cirkevného zboru. 
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V. Plán práce a záverečné poďakovanie
 Presbyterstvo sa uznieslo, že v roku 2022 plánuje vymeniť hlavné vstupné dvere do budovy a tiež

opraviť tabuľu pri vstupných dverách.  
Oceňujeme  prácu  členov  presbyterstva.  Ďakujeme  im  za  ich  obetavú  službu,  menovite  bratovi

kurátorovi  Martinovi  Virikovi,  bratom  presbyterom  Gejzovi  Hallérovi,  Jozefovi  Bánocimu  a  sestrám
presbyterkám Zlate Marcinovej, Zuzane Némethovej, Valérii Vargovej, Viere Šestákovej a Vlaste Škvarkovskej.

Brat  Vlastimil  Kostrub  a  sestra  Zuzana  Brindová  sa  vzdali  funkcie  presbytera  a  presbyterky.
Ďakujeme im za ich službu. Na ich miesta nastúpili zvolené náhradné presbyterky sestra Šestáková a Vargová.
Ďakujeme sestrám Antolíková,  Čechová,  Viriková,  Némethová a  bratovi  Virikovi  za ich prácu s  deťmi na
nedeľnej besiedke. Manželom Virikovým ďakujeme za natočenie vianočnej hry a tiež ďakujeme deťom, ktoré v
nej vystupovali. Za zhotovenie vianočných balíčkov pre starších ďakujeme sestrám presbyterkám.

Sestre Némethovej ďakujeme za spravovanie zborových financií a za napísanie finančnej správy,
ktorá je súčasťou tejto koncoročnej správy. Sestre Antolíkovej ďakujeme za jej službu zborovej pokladníčky.
Sestre  Škvarkovskej  ďakujeme za zapisovanie ofier.  Sestre  Brindovej  ďakujeme za výmenu rúcha na stole
Pánovom a za zabezpečovanie chleba a vína. Ďakujeme bratom Virik, Bánoci, Haller a Hirko za zhotovenie
prístrešku na drevo. 

Ďakujeme bratovi  Bartolomejovi  Vincovi,  kantorovi  v  Milhostove,  za  príležitostné kantorovanie
počas bohoslužieb. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do rôznych prác spojenými s upratovaním modlitebne a
údržbou vonkajších priestorov. Ďakujeme všemohúcemu Bohu za jeho nekonečnú milosť. 

Prednesené na zborovom valnom zhromaždení v Sečovciach, 27. februára 2022.

_____________________________ ____________________________
administrátor zboru     kurátor zboru

Overovatelia zápisnice:

____________________________ ____________________________
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