Zbor reformovanej kresťanskej cirkvi – Sečovce

Informačný list
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január – marec 2017

„Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým
duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako
reč Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha,
aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a
moc naveky vekov. Amen.“
(1Pt 4, 10-11)
Nie je možné hovoriť o spoločenstve tam, kde je iba jeden človek.
Cirkevný zbor tvoria vždy viacerí ľudia. Každý človek je iný a
jedinečný, a tak aj v cirkevnom zbore sa stretáva zostava
rôznorodých ľudí. Je to prínosné, pretože čo človek, to dar. Každý z
nás má niečo, čím môže kresťanské spoločenstvo obohatiť, posilniť
či povzbudiť. Tak ako skladačka, ktorá pozostáva z rôznych dielov,
ale až všetky diely spolu tvoria výsledný pekný obrázok. Stačí, aby
sa stratil aj ten najmenší dielik a už to nie je ono. Kým rok 2015 som
z väčšej časti prežil ešte na svojom starom pôsobisku na fare v
Jenkovciach, rok 2016 som už celý prežil v tomto zbore. Mohol som
s vami prichádzať na bohoslužby a iné stretnutia. Spoločne sme sa
rozprávali a pracovali. Som rád, že sme mohli naše spoločenstvo
budovať, a to každý z nás tým svojim dielom. Vážim si to, že nie
som sám, ale mám okolo seba ľudí, s ktorými môžem oslavovať
trojjediného Boha.
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)
Štvrtok
• 09:00 Stretnutie mamičiek
• 17:00 Bohoslužby
Piatok
• 17:00 Clubook - detský klub
Sobota
• 17:00 Biblická hodina pre mladších
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.
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.
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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 17:30 hod.
Stretnutia vedie s. Z. Némethová.
Biblická hodina pre mladších
V sobotu podvečer sa stretáva mladšia generácia na biblickej hodine
o 17:00 hodine. Stretnutie vedie b. farár M. Kovaľ. Na stretnutiach sa
zamýšľame nad knihou Jób.

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.
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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.
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Pozvánky
Národný týždeň manželstva
Carmel centrum, n. o., sa aj tento rok chce pripojiť k podpore
manželstva v rámci Národného týždňa manželstva.
V našej kaviarni máme pre páry pripravené špeciálne ponuky
nápojov, prospekty, záložky a iné darčeky.
Okrem toho chceme pozvať všetky páry 18. 2. 2017 na
Manželský večer, počas ktorého môžu stráviť spoločný čas pri
sledovaní dramatizovaného čítania Rozprávky o láske od Daniela
Pastirčáka.
Predtáborová víkendovka
Pozývame všetkých mladých, ktorí majú záujem slúžiť počas leta
ako vedúci na detských táboroch, na vyučovanie spojené s
prespaním. Stretnutie začne 10. 3. o 17.00 v priestoroch kaviarne.
Viac informácií u Z. Némethovej.
Učme sa dívať ich očami
Pozývame všetkých pracovníkov s deťmi na vyučovanie s názvom
Učme sa dívať ich očami. Stretnutie bude prebiehať 11. 3. od 9.00 a
končí spoločným obedom a popoludňajšími rozhovormi. Tešíme sa
na Vás!

Ďalšie seniorátne stretnutia
11. 2. - Seniorátna biblická hodina o 18.00, Byster
12. 2. - Národný deň manželstva o 15:00, Byster
24. 2. - Seniorátna mládež o 17:00, Byster
29. 3. - Seniorátna biblická hodina o 17:00, Trebišov
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Spravovanie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Presbyterstvo riešilo opatrovateľskú činnosť, výročnú správu zboru,
upratovanie modlitebne, voličský zoznam, zvýšenie nájmu za
poľnohospodársku pôdu.
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne každý prvý utorok v mesiaci o
17:00. Najbližšie schôdze budú 7. 2. 2016 a 7. 3. 2017.

Opatrovateľská služba
Terénnu opatrovateľskú službu v našom zbore prevádzkujeme od 1.
novembra 2016, na základe povolenia Košického samosprávneho
kraja. O zriadenie opatrovateľskej služby sme (náš zbor) žiadali
v súvislosti s možnosťou zapojenia sa do Národného projektu
Podpora opatrovateľskej služby. Tento národný projekt zriadila
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR a spočíva vo finančnej dotácii novovytvorených pracovných
miest opatrovateľov/liek. Na každé takto vytvorené pracovné miesto
opatrovateľky prispieva agentúra mesačne sumou 507 eur (pri plnom
8-hodinovom pracovnom úväzku opatrovateľky). My sme požiadali
agentúru o dotáciu na 3 pracovné miesta opatrovateliek v marci 2016
s tým, že spomínané financie nám schválili až v novembri 2016.
Projekt je zmluvne viazaný do apríla 2018. Všetky opatrovateľky
musia mať riadne uzatvorenú pracovnú zmluvu, musia spĺňať
odborné predpoklady, teda zdravotné vzdelanie resp. mať
absolvovaný kurz opatrovateľskej služby v požadovanom rozsahu
a prax.
Aktuálne teda zamestnávame 3 opatrovateľky: Andreu
Jenčíkovú, Janku Kratochvílovú a Alenu Hapštakovú. Máme podanú
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žiadosť o ďalšie navýšenie dotácie, ktorá by pokryla 3 nové miesta
opatrovateliek. To, či však budú ďalšie peniaze na nové miesta
schválené, je otázne. Rovnako je otázne aj to, kedy nám prípadné
nové pracovné miesta vzniknú. V prípade, že nám príspevky
schvália, ale do 1 mesiaca od schválenia neobsadíme tieto miesta
novými opatrovateľkami, strácame nárok na tieto príspevky.
Všetky výdavky spojené s výkonom opatrovateľskej služby, ako
sú mzdy, odvody, administratívne náklady spojené so službou,
cestovné a pod. sú hradené buď priamo z príspevkov (dotácie)
schválených Implementačnou agentúrou, alebo z príspevkov, ktoré
uhrádzajú opatrovaní klienti podľa platného cenníka opatrovateľskej
služby.
K 1. Januáru 2017 má naša opatrovateľská služba 5 klientov.
Pani Hirkovú ( 8 hodín), pani Papcunovú (3 hodiny), Dávidka Dikeja
– 4 ročné dieťa s downovým syndrómom (4,5 hodiny), pani
Uhrinovú z Milhostova (3 hodiny) a pani Ivaničovú z Vojčic (5
hodín). Všetky osoby majú uznanú odkázanosť na opatrovateľskú
službu stanovenú príslušnou obcou/mestom v rozsahu odkázanosti 4
až 6 stupňa. Opatrovateľská služba je im poskytovaná na základe
Zmluvy za poplatok podľa platného cenníka, čo predstavuje 0,50 eur
za každú hodinu opatrovania.
Pri výbere klientov na opatrovanie sme oslovovali viaceré osoby
z nášho zboru, rovnako aj ľudí mimo zboru, ktorých nám odporučili
príslušní pracovníci sociálnych oddelení mesta Sečovce a Trebišov,
s ktorými v tejto službe úzko spolupracujeme.
Ak by ste mali záujem o bližšie informácie k miestu
opatrovateľky, alebo k opatrovaniu našou opatrovateľskou službou,
obráťte sa na presbyterstvo zboru, resp. s. Zuzanu Némethovú.
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Koncoročná správa duchovného o živote cirkevného
zboru v Sečovciach za rok 2016

Duchovný život (v zátvorke je uvedený priemerný počet
prítomných)
1) Bohoslužby sa konali v nedeľu (40), počas sviatkov (80) a vo
štvrtok (10). Väčšinou kázal domáci farár Miroslav Kovaľ.
Príležitostne kázali Jana Kendžurová, Martin Jurčo, Vlasta Kovaľová
a Janette Knežová. Mali sme aj čítané bohoslužby, kde kázeň prečítal
brat presbyter Martin Virik.
2) Večera Pánova bola v zbore vyslúžená 6-krát. Na požiadanie bola
večera Pánova príležitostne vyslúžená aj v domácnostiach.
3) Biblická hodina sa konala v stredu (4), stretnutie poškolákov v
stredu (5), stretnutie mamičiek vo štvrtok pod vedením sestier
Zuzany Némethovej a Jany Kovaľovej (5), detský klub v piatok pod
vedením sestry Zuzany Némethovej (7), besiedka počas bohoslužieb
v nedeľu a vo sviatok pod vedením sestier Zuzana Brindová, Martina
Čechová, Zuzana Némethová, Michaela Antolíková, Jana Kovaľová,
Eva Viriková a brata Martina Virika (10), raz v mesiaci sa konalo
stretnutie seniorov pod vedením sestry presbyterky Zlaty
Marcinovej.
5) Náboženskú výchovu vyučoval Miroslav Kovaľ. Prebiehala v ZŠ,
ul. Obchodná v jednej zmiešanej skupine.(14)
6) Iné výnimočné a dôležité udalosti:
Príležitostne sa po štvrtkových bohoslužbách konal
„Večer modlitieb a svedectiev“, ktoré moderovala sestra Jana
Kovaľová.
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Ticho Bielej soboty prebehlo pod vedením brata
presbytera Virika.
11. septembra 2016 sa konala slávnostná inštalácia zvoleného farára
Miroslava Kovaľa v sále ZUŠ. Štedrovečerné bohoslužby obohatili
deti básňami a spevom piesne.
Náš cirkevný zbor sa zapojil do národného projektu Podpora
opatrovateľskej služby.
V uplynulom roku bola vykonaná kompletná
rekonštrukcia interiéru modlitebne a kancelárie, ďalej zateplenie a
fasáda v hornej časti budovy, štablóny a montáž bleskozvodu.
7) Mimo cirkevného zboru sme sa zúčastnili na týchto
stretnutiach: Biblický mládežnícky výlet na Borde, Seniorátna
biblická hodina v Trebišove, Konferencia presbyterov, Stretnutie
spevokolov, Jarná konferencia ref. mládeže, Deň seniorov,
Konferencia ref. rodín, Konferencia ref. seniorov, Stretnutie
pracovníkov so staršími, Stretnutie pracovníkov s deťmi, posviacka
zvonov, fary a zborovej miestnosti v Michalovciach

III. Štatistické údaje
Počet členov – 128
Počet voličov – 74
Počet krstov – 3 (1Ch a 2D)
Počet sobášov – 0
Počet pohrebov – 4 (2Ž a 2M)

IV. Finančná správa
Cirkevná daň zostáva v roku 2017 nezmenená, to znamená, že sa
bude vyberať 12,-€ ročne od člena cirkevného zboru. Príspevok na
rekonštrukciu strechy je 30,-€ ročne na jedného člena s príjmom.
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V. Plán práce a poďakovanie
Na výročnej presbyterskej schôdzi sa presbyteri uzniesli
na nasledujúcom pláne práce pre rok 2017:
pokládka na predný dvor a zateplenie zostávajúcej západnej časti
budovy.
Čo sa týka duchovného života, ak to Boh dovolí, budú
ďalej pokračovať vyššie uvedené stretnutia. Ďakujem sestrám
Brindovej, Antolíkovej, Kovaľovej, Némethovej, Čechovej a
Virikovej a bratovi Virikovi za ich prácu s deťmi na nedeľnej
besiedke. Sestre Marcinovej ďakujem za vedenie stretnutia seniorov.
Sestre Némethovej ďakujem za vedenie detského klubu. Sestrám
Kovaľovej a Némethovej ďakujem za vedenie stretnutia mamičiek.
Manželom Virikovým ďakujem za pravidelné vyhotovenie infolistov.
Bratovi Virikovi ďakujem za administráciu webovej stránky nášho
zboru. Zapojenie sa do projektu Podpora opatrovateľskej služby bolo
a aj je spojené s množstvom administratívnych úkonov, ktoré
vykonala sestra Némethová. Ďakujem jej za jej obetavú prácu.
Ďakujem deťom, ktoré vystúpili s pripraveným programom na
štredrovečerných bohoslužbách.
Oceňujem prácu členov presbyterstva na čele s bratom
kurátorom Gejzom Hallérom. Ďakujem im za ich službu. Sestre
presbyterke Némethovej ďakujem za spravovanie zborových financií
a za napísanie finančnej správy, ktorá je súčasťou tejto koncoročnej
správy. Sestre Antolíkovej ďakujem za jej službu zborovej
pokladníčky.
Za kantorovanie ďakujem sestre Ružene Gazdovej a bratovi
Dávidovi Brindovi. Chcem poďakovať všetkým členom zboru, ktorí
aktívne prispeli k znášaniu rôznych bremien zboru. Zvlášť chcem
poďakovať tým, ktorí sa zapojili do prác pri kompletnej renovácii
modlitebne a kancelárie. Urobili tak vo svojom voľnom čase a bez
nároku na odmenu. Ušetrili sa tak zborové financie. Aj to je spôsob
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ofery. Ďakujem všemohúcemu Bohu. Bez Jeho požehnania by bolo
každé naše úsilie márne.
b. farár Miroslav Kovaľ

Zo života 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 február a marec chceme zaželať veľa Božej priazne:
16. 2. - s. Chmelnická
7. 3. - s. Petrášková
27. 3. - s. Šoltésová

31. 3. - s. Szucsová

„Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva; na večné veky
dúfam v milosť Božiu.“
Ž 52, 10
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Carmel centrum, n. o.
Carmel Café
Milí naši priatelia a priaznivci,
počas januára, februára a marca sme pre Vás pripravili niekoľko
zaujímavých akcií:
Január:
• Počas celého januára môžu deti kresliť obrázky na tému
Zamrznuté kráľovstvo. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno
dieťa, ktoré od nás dostane sladkú horúcu čokoládu. Tešíme
sa na Vaše obrázky :)
• 29. 1. 2017 o 16:00 – Premietanie filmu Zrodenie šampióna
Február:
• Počas celého februára môžu deti kresliť obrázky na tému
Moji rodičia. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno dieťa,
ktoré od nás dostane sladkú horúcu čokoládu. Tešíme sa na
Vaše obrázky :)
• 2. - 3. 2. 2017 – Darček za vysvedčenie – každý žiak a študent
si k nám môže prísť po malý darček k vysvedčeniu.
• 12. 2. 2017 o 14:30 – Tvorivé dielne: Háčkovanie
veľkonočných vajíčok s Lu-LuLik
• 18. 3. 2017 o 17:00 – Manželský večer – dramatizované
čítanie Rozprávky o láske od Daniela Pastirčáka, malé
občerstvenie pre páry.
• V rámci Národného týždňa manželstva od nás dostane každý
pár ako darček kúsok Marlenky zadarmo a k tomu si môže
objednať špeciálne nápoje za zvýhodnenú cenu.
• 26. 2. 2017 o 16:00 – Projekcia filmu Priestupný rok
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Marec:
• Počas celého marca bude prebiehať na facebooku
(facebook.com/CarmelNo/) Knižný kvíz. Zúčastnite sa a
získajte zaujímavé ceny.
• Počas celého marca môžu deti kresliť obrázky na tému
Rozprávková cestička. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno
dieťa, ktoré od nás dostane sladkú horúcu čokoládu. Tešíme
sa na Vaše obrázky :)
• 5. 3. 2017 o 14:30 – Tvorivé dielne: Háčkovanie
veľkonočných ozdôb s Lu-LuLik
• 8. 3. 2017 – Medzinárodný deň žien – každá návštevníčka od
nás dostane ako pozornosť kvet a môže si objednať špeciálny
nápoj k MDŽ za zvýhodnenú cenu.
• 18. 3. 2017 o 16:00 – Divadielko pre deti – deti, príďte zistiť,
čo všetko sa môže prihodiť pri ťahaní repky :)
• 19. 3. 2017 o 16:00 – Projekcia filmu Zachráňte pána Banksa
(spisovateľka P. L. Traversová a jej román Mary Poppins)

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)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 26. 3. 2017.
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