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september – október 2017

„Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale
nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a
hľadám ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo aj
tú zem kazí! On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho
okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš
ho.“
(Lk 13, 6-9)

Nachádzame sa v období roka, ktoré je spojené so zberom úrody.
Keď niečo zasadíme, očakávame, že to prinesie svoje plody. Kresťan
je ako rastlina, ktorá má prinášať ovocie. No, žiaľ, veľakrát žiadne
ovocie neprinášame. Sme ako ten figovník z Ježišovho podobenstva.
Figovník nie je okrasná rastlina. Jeho základnou úlohou je rodiť
šťavnaté figy, ktoré budú človeku na úžitok. Takýto stav trvá už tri
roky. Nebol vyťatý hneď po prvom lete. Dostal ďalšiu a ďalšiu
šancu. Boh je milostivý. Pri čítaní Starého zákona to vidíme na
mnohých miestach. Boží ľud opakovane padá do tých istých
hriechov a Boh sa znovu a znovu skláňa k svoju neposlušnému a
vzdorovitému ľudu s odpustením. Posledná veta je pre nás vážnym
napomenutím, aby sme Božiu milosť nebrali na ľahkú váhu. Boh
nám odpúšťa hriechy, ale nedovolí, aby sa mu niekto vysmieval. Ak
to ovocie nebude, koniec je jasný.
Ešte si všimnime postavu záhradníka. Záhradník prináša nádej.
Už bol vynesený ortieľ. Vytni ho! Záhradník je ochotný vynaložiť
úsilie, aby figovníku pomohol. Božia vôľa nie je, aby svet zahynul.
Bez Ježiša sme odsúdení, ale vďaka Ježišovi máme záchranu pred
večným zatratením. Vďaka Ježišovi máme nádej. Prosme Pána Boha,
aby sme prinášali ovocie, ktoré bude na všeobecný úžitok. b. Kovaľ
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Duchovný život zboru
Pravidelné stretnutia
Počas roka 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)
Štvrtok
• 18:00 Bohoslužby
Piatok
• 17:30 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 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.
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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.

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
23. 9. 2017 sa bude v Košiciach konať Reformačný deň Ondavsko –
hornádskeho seniorátu s názvom Sola Scriptura Dnes. Stretnutie
bude prebiehať v Hotelovej akadémii na Južnej triede 10 a začne o
9.30. Účasť a záujem o obed treba nahlásiť na farských úradoch do
18. 9. 2017.
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Spravovanie zboru
Zo stretnutí presbyterstva
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne každý prvý utorok v mesiaci o
17:00. Najbližšie stretnutia presbyterstva budú 3. 10., 7. 11. a 5. 12.

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 september a október chceme zaželať veľa Božej
priazne:
12. 9. - s. Stríčková
29. 9. - s. Dvorová

25. 10. - s. Fedorišinová

„Ty, sila moja, Tebe budem spievať chvály, lebo Boh mi je hradom,
môj milostivý Boh. “
Žalm 59, 18
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Carmel centrum, n. o.
Carmel Café
Milí naši priatelia a priaznivci,
počas mesiacov september a október Vás pozývame na tieto
stretnutia:
September:
• Počas celého septembra môžu deti kresliť obrázky na tému
Farebné spomienky. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno
dieťa, ktoré od nás dostane sladkú horúcu čokoládu. Tešíme
sa na Vaše obrázky :)
• Počas septembra plánujeme niekoľko stretnutí:
◦ 10. 9. o 14.30 Háčkovanie chobotničiek pre „srdiečkové
detičky“ - viac informácií o projekte u s. E. Virikovej a s.
Z. Némethovej
◦ 23. 9. o 17.00 Cestovateľské kino: India
◦ 24. 9. o 16.00 Projekcia filmu
Október:
• Počas celého októbra môžu deti kresliť obrázky na tému
Rozkotúľané orechy. Na konci mesiaca vyžrebujeme jedno
dieťa, ktoré od nás dostane sladkú horúcu čokoládu. Tešíme
sa na Vaše obrázky :)
• Počas septembra plánujeme niekoľko stretnutí:
◦ 8. 10. o 14.30 Háčkovanie s Lu-LuLik
◦ 15. 10. o 16.00 Projekcia filmu a diskusia
◦ koncert b. Jara Selesa
Viac informácií o stretnutiach a akciách kaviarne nájde na plagátikoch.

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 20. 10. 2017.
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