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júl – august 2017

„Vtedy Hospodin, Boh, dal vyrásť ricínovníku, a ten vyrástol nad
Jonášom, aby mal tieň nad hlavou, a tak ho vytrhol z jeho nevôle.
Jonáš sa ricínovníku veľmi zaradoval.“
(Jon 4, 6)
Je tu leto a s ním aj veľké horúčavy. Keď je človek mimo domu,
je vďačný za každý strom, v tieni ktorého sa môže skryť pred ostrým
slnkom. Pôsobí to osviežujúco. Hneď sa človek cíti veselší a menej
unavený.
Jonášova reakcia je pochopiteľná. Veľmi sa zaradoval, že mu
ricínovník poskytuje tieň. V celej Biblii čítame o tejto rastline iba na
tomto jedinom mieste. Bol to krík, ktorý rýchlo rástol a mohol
dosahovať výšku aj dvoch metrov. Jonáš si síce sám zhotovil
prístrešok, ale táto rastlina mu predsa len pred slnkom poskytovala
lepšie útočisko.
Ricínovník tam nevyrástol náhodou. Dal ho tam Hospodin. Boh
využil ten krík ako edukačnú pomôcku, aby Jonášovi ukázal, čo je to
milosrdenstvo. Neskôr Hospodin spôsobil, že ricínovník vyschol.
Jonášovi to bolo ľúto. Bolo mu ľúto rastliny, o ktorej existenciu sa
žiadnym spôsobom nepričinil. Ľudí v Ninive mu ľúto nebolo a prial
im záhubu.
Boh je Pán nad celým svetom a Jeho vôľa je, aby všetci ľudia
boli zachránení. Boh je láska a aj nás vedie k tomu, aby sme druhým
neželali zlé. Boh sa zľutoval. Našou úlohou nie je odsudzovať, ale
zvestovať evanjelium. Nech aj cez leto, aj doma, aj na dovolenke, je
na našich slovách a skutkoch viditeľné, že sme nasledovníci Ježiša
Krista, ktorý neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť.
b. farár M. Kovaľ
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Duchovný život zboru
Pravidelné stretnutia

Počas leta sa stretneme iba na nedeľných
bohoslužbách o 10.00.
Počas roka (okrem školských prázdnin) sa stretávame na týchto
pravidelných stretnutiach:
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.
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.
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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.
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.
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Pozvánky
Mojžiš – biblické tábory v Červenici
Aj tento rok chystá Re-mi-dia, n. o. Letné biblické tábory pre deti aj
dorastencov v známych priestoroch evanjelickej internátnej školy v
Červenici. Témou táborov bude Mojžiš – muž, otroctvo, Ja som,
život, istota, šanca. Bude prebiehať v týchto turnusoch:
• 2. 7. - 8. 7. 2017 – turnus A pre dorastencov
• 9. 7. - 15. 7. 2017 – turnus B pre deti
• 16. 7. - 22. 7. 2017 – turnus C pre deti
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlášky alebo on-line na
stránke remidia.sk.
Srdce na dlani - biblické tábory na Borde
Nezisková organizácia Carmel centrum, n. o. pozýva všetky deti a
dorastencov na biblické tábory v tichej prírode dargovských kopcov
na Borde. Tohtoročné tábory sa nesú pod názvom Srdce na dlani.
Budú prebiehať v dvoch turnusoch:
• 30. 7. - 5. 8. 2017 – turnus pre dorastencov (od 12 rokov)
• 6. 8. - 12. 8. 2017 – turnus pre deti (od 6 do 11 rokov)
Prihlásiť sa môžete na stránke carmel.sk alebo u s. Z. Némethovej.
Deň rodín
Re-mi-dia, n. o. organizuje aj tento rok 29. 8. 2017 Deň rodín.
Tentokrát bude prebiehať formou výletu na hrad Brekov. Viac
informácií nájdete v priebehu júla na nástenke.

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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Spravovanie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne každý prvý utorok v mesiaci o
17:00. Počas letných prázdnin stretnutie presbyterstva nebude.
Na uplynulých stretnutiach sa riešilo dokončenie rekonštrukčných
prác zadnej časti farskej budovy, prerobenie vstupného chodníka k
fare, či návrh na ustanovenie stáleho zapisovateľa ofier pred
bohoslužbami.

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 júl a august chceme zaželať veľa Božej priazne:
4. 7. - s. Mendeľová
5. 7. - s. Očkaiová
28. 7. - s. Gonová

8. 8. - s. Vargová
12. 8. - s. Sabová
23. 8. - s. Petiová

„Veseliť a radovať sa budem v tvojej milosti, pretože si videl moje
trápenie; znal si v súžení moju dušu.“ Žalm 31, 8
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Carmel centrum, n. o.
Carmel Café
Milí naši priatelia a priaznivci,
počas mesiacov júl a august Vás pozývame na tieto stretnutia:
Júl:
Počas celého apríla môžu deti kresliť obrázky na tému Šašo
a kráľ. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno dieťa, ktoré od
nás dostane sladkú horúcu čokoládu. Tešíme sa na Vaše
obrázky :)
• 2. 7. 2017 o 16:00 – Premietanie filmu
• 4. 7. 2017 o 17:00 – Cestovateľské kino: Fotografie a zážitky
cestovateľa Fredyho Orenčáka z jeho ciest po Iráne
August:
• Počas celého apríla môžu deti kresliť obrázky na tému
Farebné zážitky. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno dieťa,
ktoré od nás dostane sladkú horúcu čokoládu. Tešíme sa na
Vaše obrázky :)
• koncert chvál b. farára Sélesa – o termíne Vás budeme
informovať počas júla v oznamoch a na nástenke.
•

Počas letných prázdnin budeme mať obmedzenú prevádzku:
◦ 1. 7. - 15. 7. - bežné otváracie hodiny
◦ 16. 7. - 14. 8. - zatvorená kaviareň
◦ 15. 8. - 31. 8. - bežné otváracie hodiny
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: 0902 289 910
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 27. 8. 2017.
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