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apríl – jún 2017

Bratia a sestry,
nachádzame sa práve v pašiovom období. Blížia sa veľmi
dôležité a významné kresťanské sviatky – Veľký piatok a Veľká noc.
Predtým ako Ježiš vstal z mŕtvych, prešiel si hroznou cestou plnou
samoty a psychickej a fyzickej bolesti. Pán Ježiš vedel, čo ho čaká.
Ako to prežíval?
Ježiš povedal: „Veľmi smutná je mi duša až na smrť.“(Mt 26, 38)
Evanjelista dodáva, že sa rmútil a cítil úzkosť. Pán Ježiš je nám aj v
tomto veľmi blízky. Smútok, zármutok a úzkosť sú pocity, ktoré nám
nie sú cudzie a neznáme.
Ale ako sa s tým vyrovnávame? Ježiš sa modlil a tiež svojich
učeníkov poprosil: „Zostaňte tu a bdejte so mnou!“ Aj my môžeme v
ťažkom čase volať v modlitbe k Bohu a môžeme tiež poprosiť iných
veriacich, aby sa s nami a za nás modlili.
Ježiš sa opakovane modlil, aby sa stala Božia vôľa. Modlitba nie
je prostriedok na získanie toho, po čom túži srdce človeka. Keď
prijímame Božiu vôľu, nie je to risk. Božia vôľa je naša záchrana.
Kým sa Ježiš modlil, učeníci spali a odpočívali. Neboli s
Ježišom. Neboli s Ním ani vo väzení a ani na kríži. Ježiš je náš
Záchranca. Iba On sa kvôli nám obetoval. Iba On je s nami neustále.
Iba On nám vo všetkom rozumie. Iba On pozná aj naše myšlienky a
túžby. Iba On vie, čo prežívame vo vnútri. Iba On má moc vypočuť
naše modlitby a učiniť aj viac, než my sami dokážeme prosiť.
b. farár 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
• 18:00 Bohoslužby (od 30. marca)
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 18:00 hodine. Kantorovanie vedú
s. R. Gazdová a b. D. Brinda.
Harmonogram veľkonočných bohoslužieb:
Veľký piatok o 10:00
Veľkonočná nedeľa o 10:00 spolu s Večerou Pánovou
Veľkonočný pondelok 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.
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
majú stíšenia podľa denných čítaní a tiež praktické rozhovory o
aktuálnych problémoch.
Stretnutie počas veľkonočných sviatkov nebude.
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.
Stretnutie počas veľkonočných sviatkov nebude.
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.
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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.
Máte tiež možnosť zakúpenia kníh od vydavateľstiev Porta Libri, či
Misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista (MSEJK).
Informácie u s. Z. Némethovej.

Pozvánky
BMW – Biblický mládežnícky wheelet
28. - 30. 4. 2017 sa bude konať ďalší pobyt pre mládežníkov BMW
na Borde s témou Rosa. Prihlasovanie prebieha cez stránku
Ondavsko-hornádskeho seniorátu.
Stretnutie seniorov
1. - 3. 5. 2017 bude prebiehať výlet seniorov na Borde. Prihlásiť sa
môžete u s. Z. Némethovej.
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Ďalšie seniorátne stretnutia
26. 4. - Seniorátna biblická hodina o 17:00, Trebišov
7. 5. - Stretnutie pre pracovníkov so staršími o 15:00, Tušice
20. 5. - Seniorátny deň (detí a dorastu) od 9:30, Bohdanovce
24. 5. - Seniorátna biblická hodina o 17:00, Trebišov
17. 6. - Seniorátna mládež o 17:00, Košice
28. 6. - Seniorátna biblická hodina o 17:00, Trebišov

Spravovanie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne každý prvý utorok v mesiaci o
17:00. Najbližšie schôdze budú 4. 4. 2017, 2. 5. 2017 a 6. 6. 2017.

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.

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

„To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých
a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu
svedectvu.“ 2 Tes 1, 10
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Carmel centrum, n. o.
Carmel Café
Milí naši priatelia a priaznivci,
počas apríla, mája a júna sme pre Vás pripravili niekoľko
zaujímavých akcií:
Apríl:
• Počas celého apríla môžu deti kresliť obrázky na tému Prvé
bylinky. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno dieťa, ktoré od
nás dostane sladkú horúcu čokoládu. Tešíme sa na Vaše
obrázky :)
• 2. 4. 2017 o 14:30 – Tvorivé dielne: Šité vence so Zuzkou
• 2. 4. 2017 o 17:00 – Premietanie filmu Misia (1986)
• 6. 4. 2017 – Carmel Café sa zúčastní so svojimi výrobkami na
veľkonočnej predajnej výstave v MSKS v Sečovciach.
• 9. 4. 2017 – Carmel Café sa zúčastní so svojimi výrobkami na
Handmade trhoch v parku pri Andrássyovskom kaštieli v
Trebišove
• 13. 4. 2017 o 17:00 Večer hier
• 23. 4. 2017 o 14:30 – Tvorivé dielne: Háčkovanie s Lu-LuLik
• Počas veľkonočných sviatkov budeme mať zmenené
otváracie hodiny:
◦ Zelený štvrtok:
14.00 – 20.00
◦ Veľký piatok:
zatvorené
◦ Biela sobota:
zatvorené
◦ Veľkonočná nedeľa:
zatvorené
◦ Veľkonočný pondelok: zatvorené
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Máj:
• Počas celého mája môžu deti kresliť obrázky na tému Dve
hrdličky. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno dieťa, ktoré od
nás dostane sladkú horúcu čokoládu :)
• 7. 5. 2017 – Deň matiek v Carmel Café a Večer hier: mamičky
si môžu vybrať zo špeciálnej ponuky nápojov za zvýhodnenú
cenu a pre deti bude nachystaný tvorivý kútik, kde budú mať
možnosť vyrobiť malý darček pre svoju mamu. Navyše budú k
dispozícii rôzne stolové hry pre všetkých návštevníkov.
• 14. 5. 2017 o 16:00 – Projekcia filmu Má ma rád, nemá ma rád?
• 21. 5. 2017 o 14:30 – Tvorivé dielne: Háčkovanie s Lu-LuLik
Jún:
• Počas celého júna môžu deti kresliť obrázky na tému Šašo a
kráľ. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno dieťa, ktoré od nás
dostane sladkú horúcu čokoládu :)
• 2. 6. 2017 o 16:00 – Medzinárodný deň detí: divadielko,
pečenie koláčov, maľovanie na tvár, hry v záhrade a veľa
zábavy Vás čaká na MDD v Carmel Café :)
• 11. 6. 2017 o 14:00 – Tvorivé dielne: Háčkovanie s Lu-LuLik
• 11. 6. 2017 o 16:00 – Projekcia filmu Mrs. Poppins (1964)
• 18. 6. 2017 – Deň otcov v Carmel Café a Večer hier: oteckovia
si môžu vybrať zo špeciálnej ponuky nápojov za zvýhodnenú
cenu a pre deti bude nachystaný tvorivý kútik, kde budú mať
možnosť vyrobiť malý darček pre svojho ocka. Navyše budú k
dispozícii rôzne stolové hry pre všetkých návštevníkov.
• 25. 6. 2017 o 14:30 – Tvorivé dielne: Filcové výrobky so
Zuzkou (pre dospelých aj pre deti) a Kanzashi kvietky s Evkou
• 30. 6 a 1. 7. 2017 – Darček za vysvedčenie
Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Kontakty

Reformovaný zborový dom
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51
078 01 Sečovce
Web: reformovani.sk
Email: kontakt@reformovani.sk
Telefón: +421 (0)56 678 20 25
Číslo účtu:136335005/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0013 6335
0055
IČO: 31309038

Kurátor:
Mgr. Gejza Hallér
0908 820 267
Administrátor:
Mgr. Miroslav Kovaľ
0902 289 910
miroslavkoval@gmail.com

Carmel centrum, n. o.
Riaditeľka:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51 Zuzana Némethová, DiS
078 01 Sečovce
0907 563 982
Web: carmel.sk
Email: kontakt@carmel.sk
Číslo účtu: 4022188858/7500
IBAN: SK86 7500 0000 0040 2218
8858
IČO: 45747857
DIČ: 2120126822
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. 6. 2017.
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