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Editoriál
Ján Šoltés st.
Milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi!
Prichádzame k vám s novou iniciatívou – novým
časopisom, ktorým chceme osloviť vás všetkých ,
všetkých členov michalovského zboru, prípadne aj jeho
bližšie okolie.
Budeme radi ak sa na jeho tvorbe bude podieľať čo
najväčší počet z vás.
Čo si pod touto našou aktivitou predstavujeme?
Verte že Zbor Reformovanej kresťanskej církvi
v Michalovciach patrí medzi najväčšie zbory v našej
církvi a čo je chvályhodné patrí aj medzi najaktívnejšie
a najprogresívnejšie. A to zaväzuje nás všetkých.
Nemôžeme sa uspokojiť s tým, čo sme dosiahli.Musíme
šíriť radostnú zvesť – evanielium rôznymi spôsobmi.
Naše aktivity chceme prezentovať všetkým našim
členom, ale aj navonok – odprezentovať ich všetkým
v našom okolí. Chceme, aby bolo na nás vidieť, že sme
církvou reformovanou ale aj stále sa reformujúcou
v priamej náväznosti na Písmo Sväté.
Chceme vás informovať o dianí v našom zbore o aktivitách, ktoré sa už uskutočnili ale aj
o plánovaných aktivitách. Chceme vedieť váš názor,
chceme počuť vaše pripomienky a námietky. Chceme
vám predstaviť predstaviteľov zboru ale aj tých, ktorí
neváhajú a dávajú v obeť Bohu svoje sily, svoj voľný
čas a svojou prácou slúžia nám všetkým.
V neposlednej miere chceme pôsobiť aj vzdelávajúco
a prezentovať vám úvahy a komentáre našich teológov,
rôzne zamyslenia na aktuálne témy, prípadne aj výber
zo zahraničnej ref. tlače.
Poviete, smelé ciele
Iste áno ale veríme, že za vašej pomoci a s pomocou
Božou a Božím vedením sa nám to podarí.
Zapojte sa prosím do plnenia týchto cieľov a svojimi
pripomienkami ale aj rôznym druhom príspevkov
aktívne pomôžte šíriť slávu Božiu medzi nami.
Svoje príspevky, návrhy a pripomienky pošlite
prosím mailom na adresu: tyzer@gecom.sk , alebo
doručte do schránky farského úradu ref. cirkvi
v Michalovciach na ulici Andreja Sládkoviča č: 7
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Kristus
život náš
Juraj
Gajdošoci
Ján 18,36

„ Moje
kráľovstvo nie je
z tohto sveta “

Juraj Gajdošoci

Foto: archív

Drahý Pane Ježišu ! Ty si Kráľ slávy. Prinášaš
spravodlivosť a spásu. V Tebe sa naplnili dávne ľudské
túžby. Tvoja sláva je nezmerateľná, Tvoje milosrdenstvo
je plné moci. Tvoja kráľovská láska nás nesie, vytrháva
s biedy hriechu. Si mocnejší nad všetky naše očakávania.
Túžime Ťa stále mať pri sebe, prijímať Tvoju prítomnosť
v našom živote. Voláme k Tebe v našej chudobnej
poslušnosti, často sme slepí, hluchí a nevďační. Stávame
sa sami v sebe bezmocní, neschopní volať Hosanna.
Dobrotivý Kráľ života, začal sa nový rok. Je to pre nás
nová výzva na poslušnosť Tebe. Nový začiatok na
pohľad do vlastného vnútra, na preskúmanie myšlienok
a činov. Prosíme Ťa milostivý Ježišu Kriste, aby si nám
otvoril zrak a sluch pre plnšiu dôveru Tebe. Pre
dôkladnejšie poznávanie Tvojej vyvýšenej vlády,
postavenia nad celým svetom. Prosíme o odstránenie
každej
náklonnosti
k zlému
v novom
roku.
O neutíchajúcu túžbu po Tebe. O vôľu v novom roku
strániť sa starých zlých zvyklostí. Prosíme o odstránenie
slepoty a hluchoty k Tvojim príkazom. Posilňuj naše
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Foto: Jaroslav Bánoci
neochotné srdce, aby sa otváralo pre Teba.
Podnecuj nás k modlitbám, k čítaniu Božieho
slova, k účasti na bohoslužbách. Zapaľuj nás
svojim svetlom k vyznávaniu Teba, nášho Kráľa.
My žijeme vo svete, sme preto často svetom
ovplyvnení. Sme prízemní, všetkého sa nám máli.
Vyznávame aj teraz našu malovernosť, našu
márnivosť. Neudržíme pravé bohatstvo vo svojich
chabých možnostiach. Nestačíme na vzácnu
zodpovednosť nasledovať Ťa. Milostivý Pane,
vypočuj prosbu, zbav nás strachu . Nový rok
láskavo požehnaj, sprevádzaj nás na cestách. Daj
nám prosíme dosť schopností vykonať uloženú
prácu. Ochraňuj nás pred úrazmi, pred násilím,
pomôž predísť živelným pohromám. Prosíme Pane,
stmeľuj svätou priazňou naše rodiny. Žehnaj
deťom a mládeži, sirotám a chovancom. Udržuj
naše reformované rodiny tak, aby boli malým
zborom. Dávaj jednotu, spolupatričnosť. Pozri
láskavo na chorľavých, na oslabnutých vekom.
Dobrotivo pomáhaj v starostlivosti o nich. Zmiluj
sa nad opustenými, ktorí tento rok už budú bez
svojich drahých. Stratu nech nahradí Tvoja večná
láska a živá viera. Prihovárame sa za zneistených
svetom, za tých, ktorí Ťa vôbec nehľadajú.
Vyslobodzuj uväznených v sebaklame, v hriešnej
istote. Mocný Kriste, otváraj kráľovským
spôsobom všetky naše znepokojenia do istoty
spasenia. Ty vieš, že sme často povrchní,
protirečiví. O to viac prosíme o Tvoju milosť.
Vyznávame pri tom, že sme nevďační, trúfalí až
pyšní. Ďakujeme za to, že si ľútostivý, hriešnika
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povzbudzuješ, padlého dvíhaš. Ty si víťaz, my len
nezaslúžene dostávame! Pomôž nám Pane, ďalej šíriť
Tvoje dary. Tam, kde je bezradnosť, skleslosť, zúfalstvo,
neistota. Kde je zármutok, kde je slabosť, všade tam
nám pomôž prinášať Tvoje víťazstvo. Ty si vstal z
mŕtvych, Tvoje kráľovstvo nie je z tohto sveta! Má
omnoho hlbšie základy, nami nezmerateľné. A tak
prosíme daj, aby sme žili v novom roku v pokore.
Nesplietali sa zo svetom, z jeho žiadosťami. V Tebe je
dokonalosť na celú zem, do najvzdialenejších jej končín.
Milostivý Ježišu Kriste, kraľuj v novom roku a ďalej
v našich srdciach. Kraľuj nad našim strachom, nad našou
nedôverou. Kraľuj nad myslením a konaním Tvojho
ľudu. Ukazuj nám riešenia, odhaľuj nám pravé hodnoty.
Odbremeň zajatcov sveta od jeho nástrah, vyslobodzuj
z jeho pascí. V novom roku stráž naše domovy, strážou
obetavej lásky. Naše vychádzanie i naše vchádzanie. Ty
Kriste, si pretrvávajúcim motívom pre celý náš čas.
Kráľovským dotykom otváraj nám v novom roku žriedla
viery, nádeje a lásky. Uskutočňuj, aby sme Ťa
nasledovali, tak nechodili naslepo. Na každý deň nám
zosielaj svetlo života, premáhajúce akúkoľvek tmu.
Nabádaj nás k trpezlivosti, k súhlasu s Tvojim
kraľovaním. Veď celá výkonná moc nad svetom je
v Tvojich rukách! Všetci sme a chceme byť Tvoji, v tom
presvedčení nás sprevádzaj .
Amen.
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To Slovo sa stalo telom
Ján Šoltés

Ev. Jána 1. kapitola 14. verš.

„To Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli
sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný
milosti a pravdy.“
Duch Svätý inšpiroval Jána k tomu, aby začal svoje
evanjelium slovami, ktoré zjavne odrážajú inú dobre
známu pasáž Písma. Ján napísal: „Na počiatku bolo
Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.” Čo
tento prvý verš Jánovho evanjelia pripomína?
Genesis, prvú knihu Mojžíšovu prvú kapitolu, prvý verš,
prvé slová Biblie: „Na počiatku stvoril Boh nebesia a
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zem.” A čo z toho vyplýva? Učí nás to, že to Slovo
s veľkým S bolo spolu s Bohom na samom
počiatku stvorenia a preto je večné. To Slovo je
tiež v tom istom čase s Bohom a je Bohom.
A predsa sú nejakým spôsobom od seba odlíšení,
pretože Ján objasňuje, že Slovo bolo „na počiatku
u Boha.” Zjavne sa tu dostávame len k okraju
tajomstva, ktoré je príliš hlboké na to, aby ho
ktokoľvek plne pochopil. Boh je Jediný Boh
a zároveň tri osoby v jednej. A predsa tu máme
jednoducho povedané, že Boh a Slovo sú od vekov
spolu, sú spolutvorcovia všetkého, spolu sú
Bohom. „Všetko povstalo skrze neho a bez neho
nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.”
Ak pokračujeme ďalej v čítaní veršov Jánovho
evanjelia, zisťujeme identitu tohto tajomného
večného Slova. To Slovo je opísané ako Svetlo,
ktoré prišlo do sveta a ako Slovo, ktoré sa stalo
telom a prebývalo medzi nami. Týmto Slovom je
samozrejme Ježiš Kristus, ktorý bol s Bohom na
počiatku, spolu boli od vekov, spolu boli
stvoriteľom, a spolu Bohom. Bol to Ježiš Kristus,
ktorý sa narodil v ľudskom tele ako malé dieťa.
Obdobie Vianočných sviatkov je
práve
pripomienkou a oslavou tej obrovskej udalosti.
Otec poslal svojho Syna aby sa stal človekom. A
pretože Vianoce sú obdobím, kedy sa takmer
neprestajne hovorí o symbolike svetla, zamerajme
sa hlavne na to, ako tieto verše hovoria o Ježišovi
ako o Svetle. Opakom svetla je tma, temnota.
A práve najtemnejším obdobím roka na našej
severnej pologuli je zimný slnovrat okolo 21.
decembra. V tomto období sa nám zdá, že temnota
zaberá väčšinu dňa a zakráda sa všade okolo nás.
Ľudia teda dekorujú ulice a námestia vianočnými
svetielkami a ozdobami, aby držali nejakým
spôsobom temnotu na uzde, zdá sa akoby sme sa
snažili silou-mocou nepodľahnúť prichádzajúcej
tme. A tak i to umelé svetlo nám prináša potešenie
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v temnote okolo nás. Veď aj sviečka, maličký plamienok,
má takú silu, že ho môže byť vidno na kilometre ďaleko
v úplnej tme.
Čím hustejšia a hlbšia je tma, tým viac v nej vyniká
svetlo, dokonca i ten najmenší lúč svetla dáva potešenie
a nádej. Svetlo osvetľuje našu cestu, aby sme nezakopli.
A tak podobne i Ježiš osvetľuje tú cestu našim životom a
objasňuje pravdu. On je tým pravým Svetlom s veľkým
S, ktoré dáva svetlo každému človeku. Ani to najmenšie
svetielko sviečky nemôže byť utopené v temnote, ako
vraví aj apoštol Ján v 1. kapitole v 5. verši: „to svetlo
svieti vo tme a tma ho nezadržala.“ Pre Ježiša rovnako
ako pre apoštolov i prorokov neznamenal obraz temnoty
iba absenciu svetla. Temnota predstavovala tú duchovnú
temnotu, hriech a odlúčenie od Boha. Neskôr v Jánovom
evanjeliu hovorí Ježiš o svetle a temnote takto: „A to je
ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali
tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto
robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli
trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide
k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané
v Bohu.“ Ježiš odsudzoval ľudí za to, že milujú viac
temnotu než svetlo, pretože ich skutky boli zlé a tak sa
skrývajú pod rúško tmy.
Všetci sme vinní, že robíme veci, ktoré by sme najradšej
skryli. Ale Svetlo tieto naše činy odkrýva a zahanbuje
nás. Hoci to Svetlo odkrýva zlo v nás, na ňom samom nie
je nič zlé. Práve naopak, Svetlo je čisté a dobré, ale ak
zasvieti na naše životy, každý náš hriech vyjde na
povrch.
Ale vráťme sa k Jánovmu evanjeliu, počuli sme, že „to
svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala.” Slovenské
preklady slova, ktoré je tam použité by mohli znamenať
niečo ako pochopiť, uchopiť a prekonať. A tak tento verš
môže byť preložený ako “to svetlo svieti v tme a tma ho
nepochopila.” Naše hriechom zatemnené srdcia
nepochopia svetlo ako niečo dobré, netúžia po ňom, ale
zahanbene pred ním utekajú. Nechápeme, že je to pre
naše dobo, že Ježiš prišiel do sveta ako Svetlo. Radšej sa
utiekame do našich temných jaskýň hriecha.
Podobne ako svieca, ktorá nemôže byť zhasnutá
temnotou, ani to Ježišovo Svetlo nemôže byť zadržané
tou duchovnou temnotou hriecha. Ježiš o sebe neskôr
v evanjeliu podľa Jána hovorí: „Ešte krátky čas je svetlo
s vami. Choďte dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila
tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie kam ide. Dokiaľ
máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.“
Ježiš nás vyzýva, aby sme kráčali vo svetle, verili vo
Svetlo, aby nás nezachvátila temnota. Tá duchovná
temnota hriecha sa stále pokúša nás zachvátiť, uchopiť.
Pokúša sa nás zatlačiť do toho, aby sme sa skrývali pred
svetlom, aby sme si mysleli, že naše hriešne skutky sú
ukryté tmou. Ako keby sme sa skutočne mohli ukryť
pred Bohom. Ale ak sa obrátime k temnote namiesto
obrátenia sa k tomu odkrývajúcemu a očisťujúcemu
Svetlu, jednoducho zblúdime. Pretože ten, kto kráča
v tme, nevie, kam ide.

3

Február 2010

Kristus, naše Svetlo nám udáva ten správny smer,
ukazuje nám ako a kadiaľ kráčať, aby nás
zúfalstvo, samota a skrývanie sa nedržali od
vyznania našich hriechov a od odpustenia, ktoré
prináša nádej.
V oveľa väčšej miere, než sviečka, Ježišovo Svetlo
nie je zadržané temnotou, nie je prekonané tmou
a temnota pred jeho svetlom neobstojí. Na krátke
tri dni bolo jeho svetlo vo svete uhasené a zdalo sa,
že temnota zvíťazila, keď bol Ježiš pribitý na kríž.
Úkazom, ktorý toto naznačil boli tri hodiny tmy na
celej zemi, keď Ježiš trpel na kríži. Jedine tam sa
zdalo, že temnota predsa len vyhrala, no ani tam
nebolo možné to Svetlo s veľkým S uhasiť. Na tretí
deň Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.
V Ježišovi máme Svetlo, ktoré dáva svetlo
každému človeku. Svetlo, ktoré prišlo na tento
svet. Ak veríme v to Svetlo, ak veríme v Ježiša,
stávame sa synmi svetla. Ono nás vedie, chráni
a nedovolí nám zablúdiť. Ježiš nás vedie tak, že
nás temnota nemôže pohltiť. Naše hriechy nám
našepkávajú a volajú nás späť do temnoty, do
zdanlivého úkrytu pred svetlom, ako keby naše
hriechy nebolo vidno v tme. Ale On prináša svetlo
každému človeku.
Zamyslime sa ešte nad tým, akým spôsobom
prišiel Ježiš na svet ako Svetlo. Ján píše: „Na
počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to
Slovo bol Boh.”
A v ďalších veršoch: „A on, to Slovo sa stalo telom
a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu,
na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný
milosti a pravdy.” To večné Slovo Božie prinieslo
Božiu slávu. Ale akým spôsobom? Boh mohol
vstúpiť na javisko tohto sveta prudkým
oslepujúcim svetlom Jeho slávy, ktoré je jasnejšie
a väčšie než milióny sĺnk. Ale jeho svätosť je tak
veľká, že ani my by sme pred ním neobstáli
a zhoreli by sme spolu s našimi hriechmi. Boh je
opísaný ako „ten, ktorý má sám jediný
nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle,
ktorého nevidel nikto z ľudí a ani nemôže vidieť.”
Mojžíš sa dozvedel od Boha: nebudeš môcť vidieť
moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pri tom
zostal živý.”
Boh teda nemohol prísť so svojim čistým svetlom
a slávou do tohto hriešneho sveta. Aj keď temnota
musí byť prekonaná, bol by to príliš veľký šok, ak
by bola odstránená naraz. Boli by sme obeťami
takéhoto príchodu. Toto je aj časťou dôvodu, prečo
dobrý a svätý Boh dopúšťa zlo a utrpenie na tomto
svete a nezasahuje hneď, keď sa niečo zlé stane.
Hriech a duchovná temnota, ktorá zahaľuje tento
svet je tak prenikavá, že každý človek sa rodí
hriešnym. Je jedno, že naše životy sa zdajú byť
dobrými, každý z nás je hriešny, zlý a skazený.
A tak žiadať o Boží zásah vždy keď sa stane niečo
zlé by bolo žiadať o jeho zásah proti nám samým.
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A preto, aby sme sa sami nestali obeťami Božieho
svietenia do temnoty tohto sveta, Boh vo svojej múdrosti
sa rozhodol zachrániť nás. Namiesto príchodu
v oslepujúcom svetle miliónov sĺnk a hrôzostrašnej
svätosti, ktorá by spôsobila, že by sme zahynuli v jeho
blízkosti, sa to Božie Svetlo odialo do plamienka
sviečky.
Boh vzal na seba podobu ľudského tela, to večné slovo
sa odialo do ľudského tela a bývalo medzi nami, aby keď
Boh prišiel medzi nás, prekonal temnotu, a my sme
mohli vidieť Jeho svetlo. Božie svetlo zabalené do
plienok a ležiace v jasliach, Svetlo svietiace v temnote.
Svetlo nádeje, pokoja, odpustenia a potešenia. Svetlo,
ktoré nás vedie a chráni pred temnotou a temnota nemôže
a ani nepohltí Jeho Svetlo. Kristus, naše Svetlo nám dalo
poznať Boha.
Všetci máme radi Vianoce, všetci máme radi vianočné
príbehy tak dobre známe z Matúšovho a Lukášovho
evanjelia. A predsa Ján zhrňuje všetky tieto príbehy
v niekoľkých slovách. V niekoľkých málo slovách
zhrňuje celé evanjelium, celú zvesť Biblie. „To Slovo sa
stalo telom a stánilo medzi nami.“ To večné Svetlo
odiate do plamienka sviečky, mocný Boh v ľudskom tele.

Správa kantora
Juraj Tichý

Kol. 3,16

„Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami ,
duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu.“
Štatistika
Milí bratia a sestry rád by som uviedol
rekapituláciu mojej činnosti za r. 2009. Celkovo som
odohral 95 bohoslužieb, odohral cca 551 piesní a 5
sobášov. Po obsahovej stránke sa nový spevník v praxi
osvedčil, doplnené nové piesne a hlavne žalmy sa snažím
zaradzovať častejšie, aby sme sa ich spoločne naučili.
Mnohé z nových piesní sa stali veľmi obľúbenými.
Ďakujem každému hlasu v zbore za snahu učiť sa spievať
ich rytmicky a radostne. Aj dva roky po uvedení
spevníka do života chýba partitúra pre kantorov –
Chorálnik, resp. ďalšie formy aktivít pre skvalitnenie
cirkevnej hudby. Zároveň sa chcem poďakovať za hranie
na bohoslužbách v čase mojej neprítomnosti sestre
V.Šoltésovej a bratovi J. Dziakovi .
Spevokol
Zborový spevokol sa začal schádzať v novom
roku hneď po zimných prázdninách. Počet členov
spevokolu je v 9 mužov a cca 21 žien, schádzame sa
každý štvrtok o 17 hodine v zborovej sieni. Radi medzi
sebou privítame každého ,kto by chcel podporiť naše
spievanie. Po vystúpeniami nabitom roku 2008 sme sa
v roku minulom sústredili na udržanie si kvality prejavu,
oprášenie starších, dlhšiu dobu nespievaných piesní,
ktoré sme nechceli vyradiť z repertoáru , zlepšenie
dochádzky a personálne posilnenie spevokolu. Prvé
vystúpenie sme absolvovali 15.3. v našom chráme
piesňou O úžasná je milosť tá, autormi sú R.Fudge
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a J.Newton . Na veľkonočnú nedeľu sme
ohlasovali zmŕtvychvstanie nášho Pána piesňou
Víťaz nad smrťou – autorom je G.F.Händel. Na
svätodušné sviatky sme spievali pieseň Otče náš –
husitský nápev z r. 1420. Dňa 14.6. sa konala
prehliadka spevokolov Michalovského seniorátu,
na ktorej sme spievali piesne – Víťaz nad smrťou,
O úžasná je milosť tá a Otče náš. V čase letných
prázdnin boli aj spevokolové prázdniny.

Okrajom k hudobným vystúpeniam detí a mládeže – som
veľmi rád, že spievajú radi a zo srdca. Ich vystúpenia sú
obohacujúce pre celý zbor. Zároveň som veľmi vďačný
za skupinu Rogate, za ich výborné profesionálne
vystúpenia plné radosti, ktorú dokážu preniesť aj na
poslucháčov. Povzbudením pre mňa, ( nielen preto, že
som si tam zahral so skupinou Príležitostná formácia )
bol Vianočný koncert kresťanskej mládeže, verím, že
nadšenie a zápal mladých ľudí pre spev kresťanských
piesní oslovilo nielen mladú generáciu. Teším sa na
ďalší podobný koncert v tomto roku.

Činnosť diakonicko– misijnej komisie
v roku 2009
Marta Sotáková

Luk.2 .10

„Nebojte sa ! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
radosťou pre všetkých ľudí“

Juraj Tichý

Foto: autor

Opäť sme sa začali stretávať už koncom augusta a
13.9. na slávnostných bohoslužbách pri 500. výročí
J.Kalvína sme poslúžili piesňou Otče náš. Zároveň
s opakovaním starších piesní sme sa intenzívne
venovali nacvičovaniu novej vianočnej piesne. Dňa
15.11. sme sa už tradične zúčastnili Prehliadky
cirkevných speváckych spevokolov michalovského
regiónu v kostole ECAV v Michalovciach. Uviedli
sme piesne – tradicionál Večné príbytky, Krásnu
vlasť – autora F.S.Bennetta a husitský Otče náš.
Naše vystúpenie bolo vysoko hodnotené a zároveň
to bola dôstojná reprezentácia našej cirkvi v rámci
regiónu. Vyvrcholením našej celoročnej práce bolo
vystúpenie na 1. Sviatok vianočný – v premiére
sme spievali pieseň Raduj sa svet – autora Isaaca
Wattsa.
Čo sa týka repertoáru spevokolu snažíme
sa spievať piesne rôznorodé, pochádzajúce
väčšinou z protestantských zdrojov. Viaceré
z piesni, ktoré spievame, sme uviedli v rámci
slovenskej časti našej cirkvi v premiére.
Za minulý rok sme síce menej verejne
vystupovali, ale bolo potrebné zvýšiť kvalitatívnu
úroveň jednotlivých vystúpení a to je možné
dosiahnuť len poctivou prípravou. V súčasnosti,
keď sa mnohé spevokoly boria s personálnymi
problémami, som rád, že sa posilnil spevokol
o nových členov. Naďalej si však želám posilniť
náš spevokol v každom hlase. Cieľom pre tento rok
je aj zlepšenie dochádzky na skúšky, kvalitatívne
napredovanie v hlasovom prejave a v neposlednom
rade aj vymyslieť názov pre náš spevokol.
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Diakonicko – misijná komisia pracovala z Božej
milosti aj v roku 2009. Stretnutí v našej zborovej sieni
sa zúčastňovali bratia a sestry v strednom a staršom
veku. Kázňami nám poslúžili slovom Božím bratia farári:
Juraj Gajdošoci, Michal Hromaník, Juraj Sabolčík, Juraj
Semjan st. Na slávu Božiu sme spievali piesne z nášho
spevníka aj s hudobným sprievodom kantora zboru Ing.
Juraja Tichého. Podľa vlastného výberu básne recitovali
sestry Gazdovičová a Ilčíková. Po kázňach nasledovali
príhovorné modlitby.
Po skončení hlavného programu nasledovalo už
tradičné spoločné posedenie a neformálne rozhovory, na
ktoré diakonicko – misijná
komisia pripravila
občerstvenie (zákusky, káva, čaj). Tu si sestry a bratia
spomínali na zbory, z ktorých vzišli a tiež na roky
výstavby nášho kostola. Veru mnohí s láskou rozprávali
ako pracovali pri miešačke s lopatou, nosili kamene a
vodu, maľovali vnútrajšok kostola na lešení vo výškach jednoducho pomáhali, kde bolo treba. Spomínali:
„pracovali sme s láskou a nadšením, boli sme mladší
a s Božou pomocou bol kostol postavený za krátky čas
štyroch rokov, ďakujúc na modlitbách Pánovi za veľké
spoločné úsilie aj s naším bratom farárom Michalom
Hromaníkom, sme to zvládli“.
Diakonicko – misijná komisia pracovala
v zložení: MUDr. Dušan Elečko, s. Anna Tomašuľová,
s. Marta Sotáková. V priebehu kalendárneho roka 2009
sme sa stretli 6 krát s priemernou účasťou 30 veriacich.
Na poslednom stretnutí 6. decembra 2009
zaznelo adventné posolstvo a úvahy: Dvere pokoja a
Vianoce - sviatky lásky a pokoja.
Adventné posolstvo: posolstvo na celý rok.
Žalm 24 (9 a 10):
Ó brány, pozdvihnite svoje hlavy,
a zdvihnite sa večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!
Ktože je ten kráľ slávy?
Hospodin mocností, On je Kráľ slávy.
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Dvere vyjadrujú niečo symbolické. Sú
otvorené alebo zavreté, rozdeľujú alebo spájajú.
Otvorené dvere sú symbolom nádeje: je tu niekto
kto ma očakáva, má o mňa záujem a má pre mňa
čas.
Otvorte brány! Chce vojsť Kráľ kráľov. –
To je adventné posolstvo. Boh stojí predo dvermi
nášho života a hovorí: Otvor ! Rád by som vkročil
do Tvojho života, do Tvojich starostí a trápení
všedného dňa. Chcel by som byť stále s Tebou.
Byť Tvojím Pomocníkom a Záchrancom. Otvor
mu teda dvere a nechaj ho vojsť do svojho srdca!

pastierom v noci pred viac ako dvetisíc rokmi: „Nebojte
sa ! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou
pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes
narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Luk.2 /10-11/).
To je tá správa. Toto sú pravé Vianoce. A tak
milá sestra, milý brat neoslavujme Vianoce bez toho, aby
si nepoznal najvzácnejšieho hosťa - Pána Ježiša.
Amen.

Úvaha : DVERE POKORY
Milé sestry a milí bratia!
Z Božej milosti sme sa dožili adventného času.
Minulého roku sme sa takto stretli na diakonickomisijnom stretnutí v prvú adventnú nedeľu a dnes
je to druhá adventná nedeľa. V liste Fil. 2 (9 -10)
čítame: preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu
meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene
skláňalo každé koleno. S pribúdajúcimi rokmi je aj
pre nás ťažšie a bolestivejšie zohnú kolená.
Niektorí ľudia sa podvolia operácii, pri ktorej im
poškodený kĺb nahradia. Radšej podstúpia
niekoľko týždňov bolestí, ako by mali znášať
neustále sa stupňujúce utrpenie. Podobne ako
telesné kolená nám môžu stuhnúť aj duchovné
kolená. Roky pýchy a sebectva nás robia
nepružnými a bude stále ťažšie a bolestivejšie
pokoriť sa. Zvedení falošným pocitom dôležitosti
sa nikdy nenaučíme, že skutočná dôležitosť
pramení v podriadení sa Bohu aj ľuďom (Ef.5/21):
Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej.
I Petrova 5/5: Podobne mladší, podriaďte sa
starším, a všetci sa podriaďte jedni druhým a tak sa
oblečte do pokory, lebo Boh sa pyšným protiví
a pokorným dáva milosť. Pri oslavách Ježišovho
narodenia je dobré si pripomenúť Dvere pokory,
ktoré nás upozorňujú na to, že všetci potrebujeme
nové kolená - kolená, ktoré sa dokážu skloniť.
Pokora je jediná cesta, ktorou možno vojsť do
Božej prítomnosti. Nejestvuje totiž lepší spôsob,
ako vzdať česť Tomu, ktorý sa sklonil tak nízko, že
prišiel až k nám na zem.
A tak v pokore srdca svojho prichádzame,
Kriste k Tebe. Posilní, prosíme mdlého by sme
neklesali v sveta zlobe. Amen.
Milé sestry a milí bratia!
Ak sa nám dá Pán dožiť, onedlho budeme
sláviť Vianoce - sviatky lásky a pokoja. Mnohí
ľudia nemyslia na Ježiša a Jeho zázračné
narodenie, ale na rodinné stretnutie, slávnostné
jedlo, výzdobu a darčeky. Vianoce sú pre nich
nostalgickou spomienkou na detstvo. Oslavy ako
také, nie sú zlé. Ale ak to je všetko, čo pre nás
Vianoce znamenajú, stratil sa nám ich skutočný
význam. Ten vyjadrujú slová anjela adresované

Aj v roku 2009 nedeľná škola ďalej pokračovala
vo svojej činnosti každú nedeľu počas doobedňajších
služieb Božích, so začiatkom o 10.00 hod. Počet detí
v nedeľnej škole na jednotlivých hodinách je počas
školského roka pohyblivý - cca 15 detí, v závislosti od
ročných období a chorobnosti detí. Ich celkový počet je
cca 45 detí.
Štruktúra programu nedeľnej školy sa nemenila,
keďže sa nám osvedčila súčasná. V úvode sa spoločne
s deťmi nahlas pomodlíme, v modlitbe sa poďakujeme za
uplynulý týždeň a prosíme o požehnanie, potom si spolu
zaspievame detské kresťanské piesne, ale aj piesne
z kalvínskych spevníkov. Nasleduje spoločné čítanie
z Biblie, pritom je každé dieťa zapojené do čítania
Svätého písma, ku ktorému je podaný výklad,
zrozumiteľný pre deti všetkých vekových kategórií.
Najmenším deťom, ktoré ešte nevedia čítať, venuje
každú nedeľu osobitnú starostlivosť sestra Gabriela Lisá,
okrem slova, im pomáha pri rôznych činnostiach –
kreslenie, modelovanie s plastelínou, vystrihovanie
a pod. ....
Čo sa týka biblického výkladu, konkrétne sa venujeme
Starému zákonu, čítaním o „veľkých mužoch Biblie“ –
Abrahám, Mojžiš, Józua ....Vedomosti detí sú pravidelne
preverované
prostredníctvom
zábavných
kvízov
súťažnou formou a ich výsledky sú vynikajúce. Po
každom nedeľnom biblickom výklade deti odpovedajú na
otázky, týkajúce sa prečítaného textu a spolu si
zopakujeme poučenie, ktoré z neho vyplýva pre
každodenný život detí, tak aby mohli nasledovať život
Pána Ježiša Krista. Deti veľmi často, aj sami kladú
otázky k prečítanému textu z Biblie, čo nás veľmi teší
a majú niekedy aj veľmi zaujímavé postrehy
a pripomienky.
Znovu si zaspievame a zahráme sa niektorú z ich
obľúbených detských hier. Na konci sa pomodlíme
spoločne nahlas modlitbu Otče Náš.
V lete, ak bolo priaznivé počasie, sme mali nedeľnú
školu aj vonku v prírode, deti to mimoriadne obľubujú.
Počas celého roka pripravujeme pre všetky deti v zbore
(nielen z nedeľnej školy) rôzne akcie, cez vystúpenia detí
v kostole počas veľkonočných a vianočných sviatkov, ale
aj spoločné akcie detí spolu s ich rodičmi – súťažný
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Správa o nedeľnej škole za rok 2009
Tímea Sotáková
Gabriela Lisá
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Medzinárodný deň detí, adventné športové
popoludnie, výlet na Morské oko a ďalšie.
Na tomto mieste, by sme radi využili priestor na
pozvanie všetkých detí, ktoré k nám ešte nechodia,
aby sa k nám pripojili každú nedeľu, veľmi sa na
nich tešíme.
Veľkonočné vystúpenie detí v kostole.
Veľkonočné sviatky v našom chráme spríjemnili
deti z nedeľnej školy, svojím speváckym
vystúpením. V ich podaní odzneli tri piesne – So
zvukom Božej trúby, Spája nás nádej a láska
a Zaspievajme Pánu malú pesničku.
Taktiež deti vystúpili s piesňami aj na
Svätodušné sviatky.
Vystúpenie detí ku dňu matiek
Dňa 10.5. 2009 pri príležitosti Dňa matiek
vystúpili počas dopoludňajších bohoslužieb so
svojím programom deti z nedeľnej besiedky.
Sestry Veronika a Miška Máttové spolu krásne
zaspievali pieseň Viem, že Pán Boh o mne všetko
vie. Ďalej deti pokračovali recitačným pásmom,
ktorým vyjadrili vďaku a úctu všetkým matkám.
Nakoniec deti spoločne zaspievali pieseň Dnes má
moja mamka sviatok.
Výlet na Morské oko
Dňa 16.5. 2009 sa uskutočnil výlet na Morské oko.
Zúčastnili sa ho spoločne rodičia so svojimi deťmi.
Prechádzka spojená s opekačkou sa veľmi
vydarila, a to aj vďaka slnečnému počasiu.
Deti boli veľmi statočné a pekne vyšli až hore
k penziónu. Pekne sa držali aj najmladší účastníci
výletu – 1a1/2-ročný Peťko Rybnický, 3-ročná
Emka Kročková a 2-ročný Damién Soták. Deti
cestou obdivovali okolitú prírodu, dýchali čerstvý
vzduch a najväčším zážitkom pre nich bola
zastávka pri jazere, kde kŕmili rybky.
Pri penzióne sme si spoločne opekali prinesené
špeciality a na veľkom stole sme si pripravili
skutočnú hostinu. Nechýbala ani kávička a nanuky
z priľahlého bufetu. Po celý čas sme si užívali
vzájomnú blízkosť a krásny deň.
Takýto výlet sa bude konať pravidelne každý
rok, preto už na ten ďalší srdečne pozývame
všetkých členov nášho zboru.
Medzinárodný deň detí
Dňa 31.5. 2009 sa uskutočnilo súťažno-športové
popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí. Spoločné stretnutie rodičov a detí bolo veľmi
úspešné, a to aj napriek tomu, že sa po prvýkrát
konalo v priestoroch zborovej miestnosti nášho
kostola z dôvodu daždivého počasia. Zúčastnilo sa
cca. 70 ľudí.
Po modlitbe nášho pána farára, deti súťažili
v dvoch
družstvách
v rôznych
športových
a zábavných disciplínach. Okrem iných, sa im
veľmi páčilo práskanie balónov na nohách súpera,
nosenie vody v lyžičke, hádzanie loptičiek do
vedra,či vytvorenie živých fúrikov.
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Veľký úspech mala aj disciplína pre našich oteckov
v behu so svojimi ratolesťami na chrbte. Počas súťaží,
detí dostávali sladké odmeny.
Skvelou bodkou na záver bol medzi deťmi mimoriadne
obľúbený facepainting- maľovanie na tvár. Deťom sa na
tvár maľovali masky zvieratiek alebo iné zaujímavé
vzory. Z tejto akcie vznikli veľmi zábavné fotografie,
ktoré je možné, si pozrieť na nástenke v kostole.
Pre rodičov a ostatných členov nášho zboru bolo
pripravené občerstvenie v podobe výborných zákuskov,
kávy a slaného pečiva.
Už teraz sa veľmi tešíme na stretnutie v budúcom roku.

Detský letný kresťanský tábor v Červenici
Deti z nášho reformovaného kresťanského cirkevného
zboru v Michalovciach sa v lete zúčastnili detského
letného kresťanského tábora v Červenici. Tábor sa
nachádza vo veľmi peknom prírodnom prostredí v areáli
internátnej školy, na konci dediny Červenica. Deti majú
k dispozícii aj nové ihrisko – hojdačky, šmýkalka
a pieskovisko ako aj futbalové ihrisko.
Tento tábor už viac rokov organizuje pre deti z okolitých
reformovaných zborov manželský pár – MUDr. Ľubomír
Slávik a pani farárka Marianna Sláviková, ktorá pôsobí
ako duchovná v reformovanom zbore v Sečovciach.
Manželia Slávikovci taktiež zabezpečujú priebežne počas
celého roka prípravu vedúcich, ktorí sa budú starať o deti
v tábore v nasledujúcom roku. Túto prípravu absolvujem
aj ja /Tímea Sotáková/, z dôvodu, aby som bola nablízku
deťom z nášho zboru, ale priznám sa, že ma táto práca
s deťmi veľmi baví a napĺňa. V 3. turnuse som pracovala
ako vedúca v tomto tábore, preto Vás môžem informovať
o jeho priebehu.
Tábor sa uskutočnil v troch týždňových turnusoch, a to :
turnus od 5.7. do 10.7. pre deti vo veku 5-12 rokov
turnus od 12.7. do 17.7. pre deti vo veku 12–15 rokov
turnus od 19.7. do 24.7. pre deti vo veku 5-12 rokov
Deti mali zabezpečený pestrý program, pričom dôležitou
súčasťou programu bola prezentácia duchovných hodnôt
prístupnou formou pre všetky vekové kategórie. Deti boli
rozdelené do niekoľkých družstiev so svojimi vedúcimi,
samé si vymysleli svoj názov, logo a pokrik. V jednom
družstve boli spolu aj chlapci a dievčatá, pričom boli
z rôznych vekových kategórií. Mladšie deti sa tak učili
od starších a staršie deti boli mladším vynikajúcou
oporou.
Ústrednou témou tábora bola biblická postava – Jákob,
deti preto začínali deň lekciou z príslušnej časti Biblie.
Vedúci si vždy pripravili scénky k danej téme, aby deti
ľahšie pochopili význam aktuálneho príbehu z Biblie.
Deti sa aktívne zapájali do výkladu svojimi odpoveďami
na rôzne otázky. Po lekcii nasledovali rôzne hry
a športové súťaže v areáli tábora alebo túry do
neďalekého lesa, či do susednej dediny Opiná.
Pre deti boli pripravené aj netradičné športy ako napr.
volejbal so sáčkami napustenými vodou, lukostreľba na
„medveďa“, hľadanie pokladu v lese. Každý deň po
obede boli pre deti pripravené tvorivé dielne- výučba
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anglického jazyka, maľovanie, výroba darčekov.
Potom opäť nasledovali rôzne aktivity – kvízy,
súťaže a športové hry v teréne.
Deťom sa veľmi páčila vlastnoručná výroba
rebríkov z konárov nájdených v lese
len za
pomoci špagátu a lepiacej pásky a prehliadka
lesnej opálovej jaskyne. Nezabudnuteľným
zážitkom pre deti bola už tradičná nočná hra, kde
deti bojovali s „anjelom“. Každý večer deti
ukončili deň spoločnými modlitebnými chvíľkami
– stíšeniami so svojimi vedúcimi.
Našim deťom sa v tomto tábore veľmi páčilo
a o rok by sa tam opäť chceli vrátiť. Svedčí o tom
aj fakt, že niektoré deti tam boli už po 4krát.Uvedenými aktivitami
chceme prispieť
k duchovnému a fyzickému rozvoju našich detí,
preto je namieste spomenúť aj mesto Michalovce
a poďakovať mu za jeho finančnú podporu,
s ktorou sa nám podarilo splniť sen mnohým
deťom.
Adventné súťažno-športové popoludnie detí
a ich rodičov
Dňa 20.12.2009 sa uskutočnilo adventné súťažnošportové popoludnie detí a ich rodičov o tretej
hodine popoludní v zborovej miestnosti v našom
kostole. Stretnutie pripravili sestry JUDr. Tímea
Sotáková a Bc. Gabriela Lisá – učiteľky
z Nedeľnej školy (besiedky). Pozvaní boli
samozrejme aj všetci členovia nášho zboru.
Náš pán farár Mgr. Juraj Gajdošóci, všetkých
osobne milo privítal a spoločne sa s nami
pomodlil. Deti súťažili v rôznych športových
disciplínach za svoje družstvo, ale aj za seba
samých. Veľký úspech mali súťaže s balónmi, ale
aj triafanie loptičiek do terča, podliezanie alebo
nosenie vrecúška na hlave. Do súťaží sa mohli
zapojiť aj rodičia detí. Po každej súťažnej
disciplíne dostávali deti sladké odmeny obľúbené
cukríky, žuvačky, lízatká, atď.
Okrem toho, mali deti a všetci hostia pripravené
občerstvenie – zákusky, sladké a slané pečivo,
kávu, čaj, minerálku a džúsy. Hostia si veľmi
pochvaľovali aj vynikajúce zákusky, ktoré na
každé stretnutie upečie a prinesie pani Gabriela
Lisá.
Po občerstvení si deti vlastnoručne vyrábali
vianočné ozdoby v tvorivej dielni z vopred
pripravených predlôh. Vystrihovali z farebného
papiera, kreslili a lepili trblietky.
Najväčším prekvapením pre deti bol veľmi
populárny face-painting- maľovanie špeciálnymi
farbami rôznych rozprávkových motívov deťom na
tvár. Touto cestou ďakujeme sestre MUDr. Erike
Jutkovej a jej dcére Sandre, ktoré sa na to podujali
a deťom namaľovali na tvár podľa ich želania
nádherné obrázky. Výsledky ich práce si môžete
pozrieť na našej zborovej internetovej stránke
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kalvin.sk, ako aj ďalšie fotografie z tohto stretnutia.
Pretože sa deťom a ostatným prítomným stretnutie veľmi
páčilo a účasť bola vysoká, pozývame všetkých členov
nášho zboru na ďalšie stretnutie v marci. Presný termín
bude oznámený v kostole aj na webovej stránke.
Vianočné vystúpenie detí
Veľký úspech u detí malo, tak ako každý rok,
nacvičovanie vianočného programu. Deti všetkých
vekových kategórií sa veľmi radi zapájajú do
nacvičovania vianočných scénok, piesní a básní. Väčšina
z nich chce mať dlhú báseň a zaujímavú rolu vo
vianočnej scénke. Nacvičujú naozaj poctivo a vytrvalo,
čo dosvedčilo aj ich tohtoročné vystúpenie. S ich
výkonmi sme nadmieru spokojné a veríme, že aj oni
prispeli svojou troškou k prekrásnej atmosfére Vianoc
pre všetkých ľudí v našom zbore.
Program pozostával z vianočných piesní Narodil sa
Kristus Pán, Jozef a Mária k Betlemu kráčajú a Boh ľúbi
ma. Na tomto mieste chceme poďakovať Ing. Pavlovi
Bánocimu, že si našiel čas na nácvik detí a za skvelý
hudobný doprovod.
V úvode veľmi pekne a odvážne zaspievala 5-ročná
Timka Sotáková sólo vianočnú koledu Búvaj dieťa
krásne. Deti potom vystúpili s dojímavým básničkovým
pásmom s názvom Darček, od spisovateľa Daniela
Heviera. Nasledovali jednotlivé scénky. Najprv vystúpili
naše najmenšie deti v scénke Vianočné vetvičky, kde
v rukách hrdo držali svoje vlastnoručne vyzdobené
vetvičky. Potom nasledovala scénka Najväčšie svetlo,
kde sa deti spolu so všetkými prítomnými ľuďmi
v kostole, zamýšľali nad skutočným najväčším svetlom
v našich kresťanských životoch. V ďalšej scénke
Posolstvo vianočného stromčeka nám deti priblížili
význam a pôvod tradície vianočných stromčekov
v našich domácnostiach.
Veľká vďaka patrí všetkým deťom za ich výborné
výkony a za ich starostlivú prípravu na vianočný
program, taktiež však veľmi pekne ďakujeme aj rodičom
týchto detí, že si v tom predvianočnom zhone dokázali
nájsť čas a priviedli svoje deti do kostola na pravidelné
nacvičovanie programu a venovali sa im pri učení textov
piesní a básní.
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