Reformovaná kresťanská ci
cirkev na Slovensku – zbor Michalovce

K A LV ÍN
Zborový list

Ročník I.

Číslo 2.

Marec 2010

Nepredajné

Editoriál
Ján Šoltés st.
Milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi!
Už druhýkrát Vás na tomto mieste
oslovujem týmto oslovením.
Som rád, že ste vrelo prijali tento náš
nový zborový list.
Veríme, že s pomocou Božou sa nám
podarí pokračovať v začatej práci
a neustále skvalitňovať obsah, ale aj
vzhľad týchto stránok.
V tomto čísle vám ponúkame ďalšie
zamyslenia
na
aktuálnu
tému
a s oneskorením
aj
informácie
o hospodárení zboru za rok 2009
s výhľadom na rok 2010.
Vstúpili sme do predveľkonočného
pôstneho
obdobia,
v ktorom
sa
zamýšľame nad utrpením a smrťou nášho
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, nad
konečnou obeťou, ktorá bola vykonaná
za nás, za naše hriechy, Svätým Božím
Synom.
Vieme prijať do našich sŕdc a našich
životov túto skutočnosť? Vieme sa oddať
do Božej ruky a s láskou a vďačnosťou
z nej prijať všetko, čo je nám ponúkané
a dávané? Vieme povedať – tu som Pane,
pošli mňa – použi si ma na svoje ciele.
Život v takejto oddanosti Bohu, v službe
jeho zámerom a v prijatí toho radostného
– niet Ho tu, lebo vstal – môžeme nájsť
zmysel aj nášho života.
Zapojte sa, prosím, všetci do práce aj na
tomto zborovom liste. Obohacujme sa
navzájom svojimi skúsenosťami, ale aj
úvahami na rôzne témy a príležitosti.
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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Posol jari

foto: Ján Šoltés

Baránok Boží
Juraj Gajdošoci

Lk 23, 21: „Ale oni kričali a volali: Ukrižuj Ho, ukrižuj!“
Spasiteľu sveta, ktorý si trpel za naše hriechy, za hriechy sveta!
Poslušne si prijal zlorečenie kríža. Bol si zlorečený, ako každý vtedy
visiaci na kríži. Teba nevinného zosmiešňovali, potupovali
a vyjadrovali pohŕdanie. To všetko sa stalo za utopených v hriechu.
Za tonúcich vo vlnách smrti.
Tvoja obeť, Kriste, je našou záchranou. Zrkadlí náš stav. Ľudskú
hriešnosť a veľkú neposlušnosť. Spupnosť a zohľadňovanie vlastnej
hriešnej vôle. Reptáme proti Božiemu vedeniu ako tí na púšti. Ovláda
nás strach zo smrti, nad ktorou Ty, Pane náš, si zvíťazil. A tak je
veľkonočný čas vzácnym podnetom k zbožným myšlienkam. Úvahám
nad záchranou nad najväčším nepriateľom človeka. Je to príležitosť
uvedomiť si nezmerateľnú hĺbku nebeskej lásky. Veľký zlom
v dejinách, ktorý nastal Tvojim vzkriesením. Bol si predaný za
podradnú cenu jedného otroka. Ty Boží milovaný Syn! Veľkonočný
čas teda núti k ďalším záverom, nad limit ľudskej mysle. Musíme sa
skloniť, nielen hlavy, ale existenčne pred Božou láskou.
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Určujúcou, podmanivou a definitívnou. Pane náš,
Tvoja láska je stále prúdiaca. Pôsobí účinne na ľudské
zneistenia, na bolestné straty.
Drahý Ježišu Kriste, trpel si nezaslúžene. Obetný
baránok za zmierenie s Bohom. Preto ďakujeme za
neskonalé zľutovanie. Za milosť nad milosť. Lebo cez
priepasť hriechu je vytvorený most. Je vytvorená
cesta života, vyznačená Božím slovom. Tvoje hlboké
utrpenie je pre nás nepochopiteľné. Nevieme sa vžiť
do reality, skutočnosti umierania na kríži. Nie sme
vôbec schopní pochopiť smrť pred davom
posmievačov, pohŕdajúcich zvedavcov. Tu veľmi
chceme prosiť za naše prebúdzanie z každého druhu
ľahostajnosti. O silné podnietenie k skutočnosti spásy.
Daj Pane, aby sme si nastálo uvedomovali, že viera
nie je márna lebo si vstal z mŕtvych. Vyznávame
mnohokrát
chýbajúce zanietenie. Obetavosť
a vydanie sa, za bratov a sestry. Ukázal si Kriste,
lásku mocnejšiu nad smrť. Poznanie, že nie v tom je
láska, že by sme my milovali, ale sme milovaní.
Láskou, ktorá všetko stvorila.
Veľkonočné súvislosti sú pre nás prílevom Božej
dobrotivosti. Zasahuje nás nanovo skutočnosť Tvojho
odovzdania sa na ukrutnom kríži. Prežívame síce už
poznané, ale stále nami nedocenené.
Prosíme
o zmilovanie, Tvoje zmilovanie nech nájde našu
hriešnosť. Odstraňuj rozpoltenosť, aby sme neslúžili
na dve strany. Nestrácali silu príliš márnym
obcovaním. Pomôž Pane, umyť vlastné biedy v Tvojej
preliatej krvi na golgotskom kríži.
Pomôž v rozhodnutiach, priblížiť sa k Tebe. Ďalej
pochopiť, že naša viera nie je nijako márna. Predsa si
vstal z mŕtvych! Bol si bolestne ukrižovaný za
mestom, ale nie ďaleko od nás. Uprostred dvoch
zločincov sa týčil Tvoj kríž. Je i dnešným
zvýraznením obetujúcej sa lásky. Obete nevinného za
vinných.
Kati
s Tebou
Pane,
zaobchádzali
nemilosrdne a tvrdo. Neúprosne a bezcitne. Zvíťazili
výkriky zla, ukrižuj! Ty Spasiteľu, bol si potrestaný za
nás. Stalo sa všetko, podľa prorockého slova.
Drahý Ježišu Kriste, prosíme Ťa, zmeň všetku
našu zdržanlivosť. Ohľady k svetu na vrúcnu túžbu po
Tebe. Na vedomie Tvojej blízkosti, nádheru večného
života. Veľký skutok Tvojej lásky aj na nás žaluje.
Usvedčuje
naše
zotrvávanie
v hriechu.
V samopašnosti, sebectve. Napriek tomu veľký
skutok Tvojej lásky vyžaduje, aby aj my sme
odpúšťali. Modlili sa za tých, ktorí sú nám milí alebo
ich nenávidíme. Prosíme Kriste o Tvoju milosť dávať
všetko do súladu so živou vierou. Udalosť Tvojho
ukrižovania, vzkriesenia, je ukazovateľom cesty
života. Vyznačením kadiaľ ísť. Víťazný Baránku
Boží, prosíme o skutočné prežitie Veľkonočných
sviatkov. O požehnaný čas v Tvojej blízkosti a moci
Ducha svätého. Tebe Ježišu Kriste prináleží sláva
a vďaka, vláda a moc! Ty si Baránok Boží, ktorý
sníma hriechy sveta! Amen.
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Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
Michal Hromaník

Text: Rim 4, 25: „Ktorý bol vydaný pre naše hriechy
a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.“

Michal Hromaník

foto: archív

Veľkonočné sviatky sú sviatkami radosti a života.
To čo sa stalo na Veľký piatok, Ježiš Kristus zomrel
na kríži za hradbami Jeruzalema na Golgote má svoje
pokračovanie vo veľkonočnej udalosti: Ukrižovaný
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Veľká noc
predstavuje víťazstvo života nad smrťou, začiatok
nového života, života, ktorého predstaviteľom je
Vzkriesený Pán Ježiš Kristus, ktorého slávne
z mŕtvych vstanie je takým silným zásahom do života
človeka, že ono sa stáva pre človeka podnetom pre
nový začiatok.
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Smrť a vzkriesenie Pána Ježiša
Krista je stredom svätého Písma,
ťažiskom
Starého
Zákona
a východiskom Nového Zákona.
Smrť a vzkriesenie Pána Ježiša
Krista patria neoddeliteľne k sebe:
umiera ten, ktorý má vstať Mk
8,31;
vstáva
Ukrižovaný,
osláveným Pánom je Baránok
zabitý Zj 5 – 6, 12. Kristova smrť
je novou zmluvou na odpustenie
hriechov Mt 26, 28; kríž je preto
stredom zvesti 1 Kor 1,23.
Vzkriesenie Pána Ježiša Krista je
udalosťou
dosvedčenou
stretnutiami so Vzkrieseným Sk
10, 41 – 42; 1 Kor 15, 5 – 8.
Skutočnosť tejto udalosti vyjadruje
Nový Zákon zvesťou o prázdnom
hrobe. Pán Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych!
To
je
radostné
svedectvo Božích poslov, ktoré
znie dnes a v tejto chvíli aj nám.
Je to svedectvo o tej udalosti, ktorá
sa stala v ono veľkonočné ráno,
keď Pán Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych slávne z hrobu. Toto
svedectvo platí pre všetky veky
a pre
všetkých
ľudí.
Toto
svedectvo sa opiera o skutočnosť,
ktorá je Božím dielom. Prijatie
veľkonočnej zvesti je aj pre nás
záväzkom k tomu, aby sme ju
ďalej podávali : 2 Kor 5, 15 „Aby
tí, ktorí žijú nežili viacej sebe, ale
tomu, ktorý za nich zomrel i vstal
z mŕtvych.“ Pán Ježiš Kristus
zomrel a z mŕtvych vstal, to je
základný Boží skutok, ústredná
skutočnosť viery, základ cirkvi
a živý zdroj našej kresťanskej
viery, lásky a nádeje. Tým, že
takto hovoríme, vyjadrujeme už
tiež, že Pán Ježiš Kristus nezomrel
a nevstal sám pre seba. Jeho smrti
a vzkrieseniu
nemôžeme
porozumieť, keď by sme sa na
nich dívali len ako na nejakú
zaujímavosť a vonkajšiu udalosť
ako nezaujatí diváci. Nie, lebo Pán
Ježiš Kristus bol vydaný za naše
hriechy
a vstal
pre
naše
ospravedlnenie;
zomrel
za
všetkých a vstal, aby tí, ktorí sú
živí nežili už sebe, ale Tomu, ktorý
za nich zomrel i vstal z mŕtvych. A
„Váš život je skrytý s Kristom
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v Bohu“ Kol 3,3. Tým, že Pán
Ježiš Kristus zomrel a vstal
z mŕtvych, niečo sa zmenilo: to
najpodstatnejšie a najzákladnejšie
sa zmenilo v celom našom živote,
áno v celom svete. Ľudia to ľahko
prehliadnu, neprejavuje sa to
hmatateľným
a dokonca
senzačným spôsobom: náš život je
skrytý s Kristom v Bohu, ale
svedectvo apoštolské s veľkou
rozhodnosťou a odvahou hovorí,
že svet už nie je rovnaký od tej
doby, keď Pán Ježiš Kristus
zomrel a z mŕtvych vstal. Vo
všetkej tichosti, ale tiež vo všetkej
moci sa vlády ujal skutočný Pán
sveta, On, ktorý je s nami po
všetky dni až do skonania sveta
Mt. 28, 20. A tým sa od základov
zmenili
všetky
skutočnosti
a vzťahy tohto sveta. Je tu nad
všetkým Ježiš Kristus Pán,
Ukrižovaný
a Zmŕtvychvstalý,
ktorý má vo svojich rukách naše
časy a On rozhoduje o konci
ľudských pozemských životoch.
Vo veľkonočnej zvesti Slova
Božieho je to radostné, že sa Pán
Boh, Otec náš nebeský priznal
k obeti Pána Ježiša Krista na kríži
na Golgote. Vzkriesený Ježiš je aj
osláveným Ježišom. Vo Veľkej
noci sa prelamuje nový radostný
deň. Z toho dňa majú aj pre
kresťana
plynúť
mravné
náboženské poučenia. „Láska
Kristova nás spája“ 2 Kor 5, 14.
Pán Ježiš dáva novú možnosť
a nový život tam, kde je človek na
konci a Jeho milosrdenstvo je
väčšie ako Jeho súd. Veď koniec
všetkých Jeho ciest je milosť
a pravda, veď obsah a zmysel Jeho
kríža i Jeho vzkriesenia je Jeho,
Kristova láska! Pretože tomu tak
je, preto staré veci pominuli, preto
nové je učinené všetko. Tam, kde
je Kristus, tam, kde je človek
v Kristu, tam je skutočne nové
stvorenie! Ide o to, aby sme žili
sami v sebe i vo vzťahu k druhým
ľuďom a ku svetu. Veriť znamená
skutočne žiť z Božej lásky v Ježiši
Kristu, skutočne ju uplatňovať,
sám pre seba i pre blížneho. Láska
Kristova nás spája, tá láska, ktorá
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sa prejavila, áno uskutočnila na
kríži a vo vzkriesení. „Sme spasení
v nádeji“. Podstata novozákonnej
nádeje večného života a nášho
spasenia,
jej
jedinečnosť
a špecifičnosť
je
založená
v jedinečnosti
a špecifičnosti
Kristovho diela. Jeho kríža
a vzkriesenia.
Svedectvo
o Ježišovej smrti je živé preto, že
Ukrižovaný
žije.
Jedinečnou
reláciou obidvoch udalostí kríža
a vzkriesenia, ktorá zabraňuje
izoláciu jednej od druhej, vytvára
čin Božej vernosti, v ktorej je
založená identita Vzkrieseného
s Ukrižovaným. V tejto identite sa
objavuje
Ježišom zvestované
kráľovstvo Božie ako moc Božej
lásky, ktorá dosahuje svojho
triumfu
práve
v bezmocnosti
Ukrižovaného. Ukrižovaný je živý
a stal sa našim životom. Ako
Vzkriesený
zostáva
Ježiš
Ukrižovaným a zároveň však tento
Ukrižovaný nie je len tým, ktorý
prišiel, ale tiež i tým, ktorého
príchod očakávame.
„S Kristom spolu ukrižovaný
som a žijem už nie ja, ale žije vo
mne
Kristus“;
Gal
2,20.
Kresťanská nádej večného života
vidí v kríži a vo vzkriesení Pána
Ježiša Krista preniknutie nového
Božieho veku, otvorenia Božieho
kráľovstva uprostred starého veku
hriechu
a smrti
ovládaného
zákonom hriechu a smrti. Boh
takto vyslobodzuje človeka i celé
stvorenstvo zo smrti, potvrdzuje
i spečaťuje krížom a vzkriesením
Ježiša Krista zasľúbenie večného
života, áno stáva sa v Ježišovi
Kristovi pôvodcom večného života
tých, ktorí veria Ježišovi Kristovi.
Tí môžu vidieť v kríži a vzkriesení
Ježišovom
záruku
svojho
vlastného
vzkriesenia a preto
i svojho večného života spolu
s Ježišom Kristom. Tí, ktorí
Ježišovi Kristovi patria majú
podiel na Jeho bytí v spoločnosti
smrti i života s Ním a práve tým,
že k Nemu takto patria majú svoju
smrť už za sebou, Ježiš Kristus
v skutočnosti svojej smrti ich smrť
nielen vytrpel, ale tiež ju odstránil,
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učinil ju bezpredmetnou ako
dôsledok hriechu a viny.
Z mŕtvych vstanie Pána Ježiša
Krista
nášho
Spasiteľa
a Vykupiteľa
nás
zaväzuje
k novému,
cnostnému,
Bohu
a ľuďom na službu posvätenému
životu v moci Ducha svätého:
„Boh, ktorý nám aj dal závdavok
Ducha.“ Svätý Duch ako Duch
obživujúci premieňa život a smrť
toho, kto verí v Ježiša Krista
ukrižovaného
a vzkrieseného,
spája veriaceho kresťana s cestou
Pána Ježiša Krista. Práve ten istý
Duch, ktorý vzkriesil Ježiša Krista
z mŕtvych, teraz prebýva v tých,
ktorí v Ježiša Krista veria, stáva sa
tak závdavkom večného života.
Duch je v tomto zmysle jediným
základom
i zdrojom
nádeje
večného života. V poslušnosti
cesty tak vedie Duch Kristov tých,
ktorí spolu s ním vstupujú do
novej skutočnosti, nového veku
kráľovstva Božieho. Kresťanská
viera dobrovoľne berie na seba
kríž a zvestuje ho ako Božiu moc
i Božiu múdrosť, ktorá sa stáva
mocou i múdrosťou tých, ktorí
v ukrižovanom
a vzkriesenom
Kristu
dosahujú
spasenia
a večného života.
Amen.

Výročná správa
o duchovnom a hmotnom
živote zboru za rok 2009
Predkladá zborový farár
Juraj Gajdošoci
a kurátor zboru
Jaroslav Bánoci

Ján 16,33 „Vo svete máte súženie,
ale dúfajte, ja som zvíťazil nad
svetom.“
Bratia a sestry, žijeme vo
svete. Jeho vrtkavé hodnoty nás
zvádzajú a mýlia. Stále si musíme
vo viere opakovať, že náš Pán
zvíťazil nad svetom. On je svetlom
sveta! Tak v každom súžení máme
byť trpezliví, odhodlaní zachovať
živú vieru. Zborový život prináša
udalosti, keď premožiteľa tohto
sveta oslavujeme. On nám daruje

KALVÍN

víťazstvo, ktoré sme si nezaslúžili.
Život v zbore uisťuje, aby sme
dúfali a nestrácali nádej. V tom
nám všetkým Boh požehnaj!
Amen.

Ján Geci, Mária Plišková, Margita
Šimková, Oskar Tóth, Ján Eštok.

1. SPRÁVA DUCHOVNÉHO
1.1. Štatistické údaje za rok 2009

Bohoslužby
Bohoslužby v zbore sa konajú
každú nedeľu dopoludnia a
popoludní. Popoludňajšie niekedy
nahrádzajú prebiehajúce zborové
udalosti alebo seniorátne či celo
cirkevné podujatia. Dopoludňajšie
bohoslužby sa od 1. júla 2009
konajú so začiatkom o 10 00 hod.
Predtým to bol čas 10 30 hod. , ale
na
základe
požiadavky
dochádzajúcich veriacich a po
širokej diskusii v zbore, po
uznesení presbytéria zboru sa
začínajú už o 10 00 hod.
Bohoslužby sa konajú vo
sviatky, na Pamiatku reformácie,
na Nový rok, tak ako v nedeľu.
Počas
kajúceho
týždňa
sú
bohoslužby v piatok. Bohoslužby
konáme v kostole a popoludňajšie
v zborovej sieni. Na bohoslužbách
sme v roku 2009 privítali br.
biskupa, br. zástupcu biskupa, ses.
seniorku, br. generálneho kurátora
a
ďalších
funkcionárov
a
predstaviteľov našej cirkvi. Na
bohoslužbách ďalej slúžil br. J.
Semjan ml. , br. J. Semjan st. , br.
M. Hromaník, br. J. Sabolčík, ses.
M. Onoferová, br. J. Šoltés, br. M.
Kačkoš, br. M. Sabo.
Počas
ekumenických
bohoslužieb kázali v zbore: J.
Meňky, Evanjelická cirkev a.v. ;
M. Jurčo, Bratská cirkev; P.
Kocev,
Evanjelická
cirkev
metodistická; ThDr. P.Horkay,
Pravoslávna cirkev.

Počet členov zboru: 924;
počet voličov (členov s hlasovacím
právom): 459
Krsty
V roku 2009 bolo 10 krstov;
7 chlapcov a 3 dievčatá.
Pokrstení: Marcel Koščo, Samuel
Malega, Richard Dzurický, Liana
Dobrovolská, Dávid Matuch,
Marián Kanči, Tamara Bercíková,
Stela Šutáková, Hugo Godočík,
Lionel Bán.
Sobáše
V roku 2009 bolo 6 sobášov;
1 čistý a 5 zmiešaných.
Sobášení: Ing. Karol Keher – Ing.
Agnesa Lakatošová, RNDr. Anton
Koterec – MUDr. Gabriela
Rimková, Peter Josai – Barbara
Gorczyca, Miloš Zupko – Lenka
Karšňaková, Ctirad Hrubý – Ingrid
Roková, Ľubomír Mašleník – Jana
Ondová.
Konfirmácia
V roku 2009 bolo konfirmovaných
10 konfirmandov, detí; 6 chlapcov
a 4 dievčatá.
Konfirmovaní: Simona Pažinková,
Milan Gazda, Alexandra Jenčová,
Róbert Jenčo, Monika Dundová,
Božena
Kostovčíková,
Matej
Pallai, Erik Valkovič, Gabriel
Csorgo, Lukáš Mihálik.
Pohreby
V roku 2009 bolo pochovaných 14
ľudí; 9 mužov a 5 žien.
Vek pochovaných v dožitých
rokoch: 69, 54, 45, 55, 77, 63, 86,
97, 87, 90, 90, 83, 76, 61.
Pochovaní: Ondrej Kúdelka, Juraj
Korpa, Ing. Viera Peštová, Olina
Piovarová, Juraj Denci, JUDr.
Libor Kotora, Jozef Joža, Ladislav
Kniežo, Margita Komáromiová,
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1.2.Bohoslužobná, misijná
a diakonická činnosť

Počet všetkých bohoslužieb v roku
2009 – 120 bohoslužieb.
Priemer návštevnosti v roku 2009
je 200 ľudí dopoludnia; 30
popoludní.
Spoločenstvo Svätej Večere
Pánovej
Svätá večera Pánova bola
vysluhovaná v roku 2009 počas
sviatkov, na Veľkú noc a Vianočné
sviatky po dva krát. Bola
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vysluhovaná
na
misijnodiakonických stretnutiach starších,
v domovoch dôchodcov, v
domácnostiach a na požiadanie v
nemocnici.
Bohoslužieb
so
Svätou
večerou Pánovou bolo v zbore 10
bohoslužieb. V účasti na Sv. večeri
Pánovej prevažujú ženy.
Ročný priemer účasti je okolo
250 ľudí.
Biblické hodiny
V
michalovskom
reformovanom zbore sú biblické
hodiny pravidelne každý týždeň v
stredu. Sú nepretržite aj počas
letných prázdnin. Na týchto
zborových biblických hodinách
zúčastnení čítajú Božie slovo,
vyjadrujú sa k téme, vyberajú
piesne, ktoré sa následne spievajú.
Veriaci sa spoločne a individuálne
modlia,
zamýšľajú
sa
nad
aktuálnymi problémami. V roku
2009 biblické hodiny viedol
miestny duchovný, počas praxe v
zbore, teológ Ján Šoltés.
Na stretnutiach mládeže zboru,
počas školského roka boli biblické
hodiny, zamyslenia, spojené s
výkladom,
mládežníckymi
piesňami. Tieto viedli členovia a
spolupracovníci komisie pre deti a
mládež, br. Blažej Knežo, br.
Slavo Koba, ses. Martina Knežová.
Počas bohoslužieb prebieha
nedeľná škola, biblické poučenia
pre deti. Prístupnou a hravou
formou. Vedú ich ses. Timea
Sotáková, ses. Gabriela Lisá.
Na území zboru prebiehajú aj
seniorátne biblické hodiny, raz
mesačne. Na nich sa zúčastňujú
miestni veriaci, ale aj veriaci z
okolitých reformovaných zborov.
Seniorátne biblické hodiny vedie
sestra V. Vetrecinová, bývala
misijná referentka michalovského
seniorátu.
Priemerná účasť na zborových
biblických
hodinách
je
20
účastníkov, na mládežníckych 10
účastníkov, na nedeľnej škole 15
detí.
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Konfirmačná príprava
Konfirmačná
príprava
prebiehala a prebieha v dvoch
skupinách, ktoré majú osobitný čas
vyučovania látky katechizmu. Pre
každú skupinu trvá príprava dva
školské roky. V závere školského
roka je preskúšanie prvého aj
druhého ročníka z prebranej látky,
pred rodičmi konfirmandov a
presbytermi.
Pripravujeme
podujatia, na ktorých máme snahu
včleniť konfirmandov do zborovej
mládeže, napr. výlety, športové
podujatia,
mládežnícke
bohoslužby. Konfirmačnú prípravu
vedie duchovný zboru. Počas
výučby prebiehajú stretnutia s
rodičmi konfirmandov.
V prvom ročníku v školskom roku
2009 / 2010 je 10 konfirmandov, 7
dievčat, 3 chlapci.
V druhom ročníku v školskom
roku 2009/2010 je 24
konfirmandov, 13 dievčat, 7
chlapcov.
Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie
náboženstva
prebieha na tunajších ôsmich
štátnych základných školách. Na
troch sú vytvorené po dve skupiny,
na ostatných je po jednej skupine.
Vyučovanie náboženstva prebieha
aj na gymnáziách. Vyučuje
miestny duchovný, ktorý k tomu
vyštudoval
aj
dvojročné
pedagogické minimum, ktoré
vyžaduje
školský
zákon.
Vyučovanie
náboženstva
navštevujú aj žiaci z iných
okolitých ref. zborov, ktorí chodia
do
škôl
v
Michalovciach.
Michalovský ref. zbor aj týchto
podporuje, napr. darovaním Biblie,
učebnice , pre všetkých žiakov
náboženstva. Žiaci náboženskej
výchovy
sa
zúčastňujú
na
zborových podujatiach, podľa ich
vlastného záujmu a veku.
Žiaci náboženskej výchovy sa
zúčastnili na letných biblických
táboroch, niektorým zo sociálne
slabších rodín zbor v spolupráci z
mestom Michalovce uhradil celú
sumu pobytu v tábore, ostaným
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podobne významnú čiastku za
pobyt.
Počet žiakov na základných
školách je 110 žiakov.
Počet žiakov na gymnáziách je 13
žiakov.
Iné cirkevnozborové príležitosti
s cieľom budovania zboru
Veriaci michalovského ref.
zboru sa zúčastňovali seniorátnych
a celo cirkevných príležitostí, ktoré
boli aj v zbore oznamované.
Veriaci v roku 2009 prispeli
brigádnickou prácou, prispeli
finančnou oferou pri vykonaných
prácach. V zbore prebehli dve
väčšie účelové zbierky, na
dohotovenie vstupného schodišťa
a na splátku pôžičky, ktorá bola
použitá na dokončenie zborovej
siene. Zbierka bola pri konaní
aliančného modlitebného týždňa,
na Evanjelickú alianciu a na
potreby misie na Níle. Prebehla
zbierka na rekonštrukciu fary
v Pinkovciach
(
21.6.2009),
zbierka
na
stavbu
kostola
v Rozhanovciach a na pomoc pre
Pastovce, kde blesk zničil vežu
kostola ( 28.6.2009 ).
Zbor
v spolupráci
s Remidiou
a Diakonickým fondom cirkvi
podporil vdovy a siroty, v dvoch
postihnutých rodinách.
Zo zboru sme sa zúčastnili
v dňoch 13.4.2009 až 17.4.2009
misijného podujatia Pro Christ,
ktoré sa uskutočnilo v Cirkvi
bratskej v Michalovciach. Okrem
starších členov zboru sa tohto
podujatia
zúčastnila
mládež
a konfirmandi. V roku 2009 bol
vydaný pre členov zboru dvakrát
Informačný list.
Bola zriadená internet. stránka
www.kalvin.sk, z príležitosti roku
J.Kalvína a nástojčivých potrieb
pre šírenie misie a života zboru.
V roku 2009 nás v zbore navštívili
misionári, ktorí viezli Biblie na
Ukrajinu.
Kurátor
pražskej
protestantskej
cirkvi.
Dňa
29.11.2009
prebehla
v zbore
prezentácia misijnej biblickej
spoločnosti Gedeons international
o misii a šírení Biblie. V tejto
súvislosti sa uskutočnila aj
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dobrovoľná zbierka na tlač Biblii,
ktorá bola biblickej spoločnosti
odovzdaná.
K budovaniu zboru prispeli vo
veľkej miere bratia a sestry z
komisie pre deti a mládež:
Blažej Knežo, Slavomír Koba,
Erika Jutková, Marta Gajdošová,
Martina
Knežová,
Timea
Sotáková,
Gabriela
Lisá
a misijno- diakonickej komisie:
Marta
Sotáková,
Anna
Tomašuľová a Dušan Elečko.
Zbor sa zapojil do prípravy
kalendára mesta Michalovce na
rok 2010, kde je zobrazený
v mesiaci máj, náš reformovaný
kostol. Pre veriacich boli zdarma
rozdávané
malé
kalendáriky,
z uvedením času bohoslužieb,
biblických
hodín,
nácviku
spevokolu. Na kalendárikoch je
zobrazený náš kostol, biblický verš
a telefónny kontakt.

pašiového sprievodu mestom, kde
duchovný čítal z Božieho slova,
spievali sme v sprievode aj našu
ref. pieseň.
V deň
štátneho
sviatku
5.7.2009 sa zbor zúčastnil
ekumenických bohoslužieb na
námestí mesta, pred radnicou.
Duchovný zboru spoluúčinkoval
v ekumenickom
programe
bohoslužby.
Naša
mládež súťažila na
ekumenickom futbalovom turnaji,
ktorý organizovala Rod. Prof.
Hlaváča. Na tomto turnaji 5.9.2009
naša mládež získala prvé miesto.
Ocenením bola športová lopta,
putovný
pohár
a účasť
na
slávnostnom obede. Našu mládež
viedol br. Slavo Koba.
Dňa 26.9.2009 sme sa
zúčastnili
ekumenických
bohoslužieb v Cir. bratskej, za
obete holokaustu. V programe
vystúpili aj členky nášho zboru.

Slávnostné príležitosti
a podujatia
Niektoré slávnostné príležitosti
už boli vyššie spomenuté. Zbor sa
však zúčastňuje na podujatiach
ekumény v meste. Tá prebieha
v spolupráci
s protestantskými
a neprotestantskými
cirkvami
v Michalovciach.
Spevokol zboru už pravidelne
vystupuje na jesennej regionálnej
prehliadke
spevokolov,
pod
vedením br. kantora J. Tichého.
Ďakovné listy svedčia o snažení
členov
spevokolu
oslavovať
spevom Boha.
V zbore
a mimo
zboru
prebiehal Aliančný modlitebný
týždeň 11.1.2009 až 18.1.2009.
V našom kostole boli aliančné
bohoslužby 12.1.2009 a 16.1.2009.
Zbor sa zúčastňoval aj týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov,
v našom kostole boli bohoslužby
v rámci tohto týždňa 21.1.2009.
Ženy z nášho ref. zboru
účinkovali v programe Svetového
dňa modlitieb, ktorý sa uskutočnil
7.3.2009
v Cir.
bratskej
v Michalovciach.
Dňa 10.4.2009 sme sa
zúčastnili
ekumenického

Účasť duchovného na
podujatiach a príležitostiach
mimo zboru
V januári 2009 účasť na
Aliančnom modlitebnom týždni
a na Týždni modlitieb za jednotu
kresťanov, ako hosť a ako kazateľ.
Poskytnutý
rozhovor
pre
televíziu Mistrál, 28.1.2009, na
tému Výchova detí.
Účasť na rokovaní Rady cirkvi
mesta Michalovce s primátorom
mesta, 26.2.2009.
Porada z vedením televízie
Mistrál na mestskom úrade,
o programovej štruktúre pre cirkvi,
17.3.2009.
Účasť v diskusnej relácii TV
Mistrál Žihadlo, na tému Veľká
noc, diskusia s predstaviteľom
saleziánov br. Jozefom Ragulom
a etnografom
p.
Demkom,
31.3.2009.
Rokovanie
Rady
cirkvi
s primátorom mesta, účasť na
rokovaní 25.6.2009.
Účasť
na
pohrebe
primátorovho otca, v Kusíne,
24.7.2009.
Stretnutie s primátorom mesta
pri príležitosti jeho životného
jubilea, 7.9.2009. Dňa 20.9.2009
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účasť spolu s kurátorom zboru na
posviacke kostola v Horovciach.
Účasť na stretnutí Rady cirkvi
mesta s vedením mesta, 6.10.2009.
Účasť na posviacke kostola
Evanjelickej
cirkvi
a.v.
v Michalovciach, 25.10.2009.
Účasť na slávnostnom zriadení
zboru
Apoštolskej
cirkvi
v Michalovciach,
25.10.2009,
popoludní.
Dňa 21.12.2009 účasť na
Vianočnej slávnosti, na Základnej
škole č. 5, ulica Školská.
Účasť
na
schôdzkach
duchovných
a seniorátnych
valných zhromaždení, stretnutí
jednotlivých komisii presbytéria
nášho zboru.
1.3. Chronológia duchovného
zborového života v r. 2009
Stretnutie s rodičmi konfirmandov
prvého
a
druhého
ročníka
11.1.2009
Oboznámenie rodičov s výukou,
prospechom, dochádzkou.
Počet účastníkov 20 – 25
Cirkevnozborové
valné
zhromaždenie 8.2.2009
Vyhodnotenie
duchovného
a
hospodárskeho života zboru.
Počet účastníkov 150 - 180
Mládežnícke bohoslužby 8.2.2009
Vystúpenie hudobnej kresťanskej
skupiny Rogáte, Božie slovo
zvestovala sestra M. Onoferová.
Počet účastníkov 70 – 80
Mládežnícky výlet do Vysokých
Tatier 20.2. 2009 – 22.2.2009
Biblický program, prechádzky v
prírode, výlet lanovkou.
Počet účastníkov 10 – 12
Informačný list 22.2.2009
Oboznámenie zboru s duchovným
a hospodárskym životom zboru v
roku 2008
Vystúpenie zborového spevokolu
22.3.2009
Počas
bohoslužieb
zaspieval
spevokol, rozšírený o nových
členov.
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Stretnutie rodín 22.3.2009
Na tému Manželstvo, prednášal br.
Juraj Brecko
Počet účastníkov 50

Vizitácia v zbore 3.5.2009
Vizitáciu vykonali sestra seniorka
M. Meňkyová, br. M. Kačkoš, br.
sen. kurátor M. Janovčík

Stretnutie seniorátnych spevokolov
v Michalovciach 14.6.2009
Vystúpenia
spevokolov
z
Michalovského ref. seniorátu.

Zborové stretnutie 29.3.2009
Oboznámenie a diskusia k návrhu
ústavy o Maďarskej cirkvi
Počet účastníkov 50

Vystúpenie detí z príležitosti Dňa
matiek 10.5.2009
Vystúpenie počas bohoslužieb,
poďakovanie matkám za ich
starostlivosť.

Preskúšanie konfirmandov prvého
ročníka 21.6.2009
Preskúšanie prebranej látky z
katechizmu, pred rodičmi a
presbytermi.
Počet účastníkov 60

Misjno - diakonické stretnutie
starších 5.4.2009
Vyslúženie
Večere
Pánovej,
posedenie pri káve a čaji
Počet účastníkov 40
Seniorátne
mládežnícke
bohoslužby 9.4.2009
Božie slovo kázal br. M. Sabo,
vystúpila kresť. Hudobná skupina
Joel
Počet účastníkov 100
Vystúpenie detí 12.4.2009
Vystúpenie zborového spevokolu
12.4.2009
Vystúpenie kresťanskej hudobnej
mládežníckej skupiny Rogáte
12.4.2009
Vystúpenia na chválu Božiu, počas
Veľkonočnej nedele.
Stretnutie
konfirmandov
17.4.2009
–
18.4.2009
Michalovce – Tušice
Spoločný
biblický
program,
premietanie filmu,
túra
na
Zemplínsku Šíravu.
Počet účastníkov 30
Vystúpenie
mládeže
19.4.2009
Spev na Božiu slávu
bohoslužieb.
Počet účastníkov 20

zboru

Výlet na Morské oko 16.5.2009
Zúčastnili sa deti a rodičia z
nedeľnej
školy,
prechádzka,
opekanie, spev detských piesni.
Počet účastníkov 40
Preskúšanie
konfirmandov
druhého ročníka 17.5.2009
Preskúšanie z látky katechizmu,
pred rodičmi a presbytermi.
Počet účastníkov 40
Športové odpoludnie pre strednú
generáciu 17.5.2009
Súťaženie v stolnom tenise,
rozhovory.
Počet účastníkov 40
Konfirmácia v zbore 24.5.2009
Konfirmovaných
desať
konfirmandov, vyslúženie Večere
Pánovej.
Vystúpenie spevokolu 31.5.2009
Zborový spevokol spieval počas
bohoslužieb
na
Svätodušné
sviatky. Zaznela nová pieseň Otče
náš.

počas

Stretnutie detí 31.5.2009
Duchovné stíšenie, súťaže k MDD.
Počet účastníkov 60

Stretnutie rodín 26.4.2009
Na tému Domáca pobožnosť,
prednášal br. Ján Semjan st.
Počet účastníkov 60

Misijno- diakonické stretnutie
starších 31.5.2009
Božie slovo kázal br. Juraj
Sabolčík, bola vysluhovaná Večera
Pánova
Počet účastníkov 50

Stretnutie s rodičmi konfirmandov
druhého ročníka 3.5.2009
Oboznámenie s prípravou na
konfirmáciu.
Počet účastníkov 20
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Stretnutie rodín 7.6.2009
Premietanie filmu z tematikou
manželského života.
Počet účastníkov 30
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Stretnutie s rodičmi konfirmandov
prvého ročníka 21.6.2009
Oboznámenie
s
výučbou,
dochádzkou, s pripravovanými
akciami pre mládež.
Počet účastníkov 25
Spomienka na Jána Husa 5.7.2009
Počas bohoslužieb, spomienka na
život a dielo Jána Husa.
Počet účastníkov 180
Misijno diakonické stretnutie
starších 12.7.2009
Zvestovanie
Božieho
slova,
prednes
náboženskej
poézie,
biblické zamyslenia, občerstvenie.
Počet účastníkov 50
Výlet loďou na Zemplínskej
Šírave, obhliadka ateliéru ľudovej
tvorby 16.8.2009
Plavba
loďou,
prechádzka,
opekanie, detské hry, návšteva
výstavy o živote ľudu v minulosti.
Počet účastníkov 60
Dvojtýždňová prax br. J. Šoltésa
od 17.8.2009
Účasť
praktikanta
na
bohoslužbách,
biblických
hodinách, bibl. hod. v domove
dôchodcov, účasť
na
podujatiach
zboru
a
bohoslužobných príležitostiach.
Misijno diakonické stretnutie
starších 6.9.2009
Božie slovo kázal br. Juraj
Sabolčík,
posedenie
pri
občerstvení a vzájomné rozhovory.
Počet účastníkov 50
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Slávnosť k päťstému výročiu
narodenia Jána Kalvína 13.9.2009
Celo cirkevná slávnosť pre
slovensky
hovoriacu
časť
reformovanej cirkvi, spomienka na
J. Kalvína.
Počet účastníkov 600
Divadelné predstavenie v Prešove
9.10.2009
Výlet na divadelný muzikál v
prešovskom divadle.
Počet účastníkov 18
Misijno diakonické stretnutie
starších 18.10.2009
Božie slovo kázal br. M.
Hromaník, na stretnutí sme si
pripomenuli jeho životné jubileum.
Počet účastníkov 60
Mládežnícky výlet mládeže zboru
do Hermanoviec nad Topľou
6.11.2009 – 7.11.2009
Biblický program, spoločenské
hry, premietanie filmu, vychádzka
do prírody.
Počet účastníkov 20

V závere bohoslužieb predstavenie
činnosti bib. spoločnosti, pozvanie
k spolupráci.
Počet účastníkov 150
Stretnutie rodín 29.11.2009
Na tému Ako prejavovať lásku
svojim deťom, prednášal miestny
duchovný.
Počet účastníkov 60
Misijno diakonické stretnutie
starších 6.12.2009
Božie slovo kázal br. J. Semjan st.
,
nasledovalo
posedenie
a
rozhovory.
Počet účastníkov 60
Adventné
stretnutie
pre
michalovský
ref.
seniorát
13.12.2009
Prednáška br. zást. biskupa M.
Hamariho, zamýšľanie sa nad
novými úlohami v cirkvi.
Počet účastníkov 80

Vianočný koncert kresťanskej
mládeže 25.12.2009
Hudobné
vystúpenia
ôsmich
kresťanských skupín z rôznych
cirkevných denominácii.
Počet účastníkov 120
Ďakujem
kurátorovi,
presbyterom,
komisiám
presbytéria,
spolupracovníkom
komisii, kantorovi, kostolníkovi,
všetkým
zanieteným
a spriazneným pre spoločný cieľ
vytýčený Bohom.

2.1. Komentár k hospodáreniu zboru
Rozpočet na r.2009 bol zostavený a schválený
presbytériom
v januári
2009,
uverejnený
v Informačnom liste 1/2009. Plánované bežné príjmy
boli prekročené o 31,3% mimoriadne príjmy boli
nižšie o 29,1%, plánované bežné výdaje boli
nedočerpané o 12,2%, plánované mimoriadne výdaje
boli
nedočerpané
o 4,9%.
Celkové
príjmy
predstavovali čiastku 32 333.-Eur. Celkové výdaje
čiastku 26 983.-Eur. Z uvedených celkových výdajov
investičné výdavky na splátku úveru včítane úrokov
predstavovali sumu 5 311 Eur ,výdavky na realizáciu
pokládky dlažby vonkajšieho vstupného schodišťa
2 701 Eur a zádržné z predchádzajúcich investícii
2 082 Eur. Plánovaný výsledok hospodárenia 579.Eur
/ skutočnosť 5 349.-Eur/, ako aj plánovaný
zostatok
finančných
prostriedkov
579.-Eur
/skutočnosť 5 793.-Eur/ bol dodržaný. Výborný
výsledok hospodárenia poukazuje na vysokú
angažovanosť členov zboru hlavne v bežných
zbierkach, ale aj vysokú zodpovednosť a finančnú
disciplínu presbytéria. Príjmy cirkevnej dane pokryli
cca 53% bežných výdavkov na prevádzku budov. Ak
by si povinnosť cirkevnej dane splnili všetci dospelí
členovia zboru, mohlo byť toto číslo ešte vyššie.
Prehľad hospodárenia je uvedený v tabuľke č.1 na strane 11.

2.SPRÁVA KURÁTORA
Drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som Vás
oboznámil s hospodárením Michalovského ref.
cirkevného zboru za rok 2009.
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Vystúpenie detí 24.12.2009
Na štedrý deň vystúpili deti s
programovým
vianočným
pásmom, potom dostali darčeky od
zboru.
Počet účastníkov 40

Mgr. Juraj Gajdošoci, zborový
farár

Misijná prezentácia spoločnosti
Gedeons international 29.11.2009

Jaroslav Bánoci – kurátor zboru

Stretnutie detí 20.12.2009
Po duchovnom úvode prebiehali
detské súťaže, maľovanie na tvár,
posedenie pri občerstvení.
Počet účastníkov 60

foto: autor
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Na základe uznesenia presbytéria bola vykonaná
kontrola účtovnej závierky a inventarizácia majetku
zboru k 31.12.2009. Inventarizačné komisie a revízna
komisia skonštatovali, že vo vlastníctve zboru bol
fyzicky zistený a je evidovaný:
1. Hmotný investičný majetok - nehnuteľnosti,
a to pozemok o rozlohe 2581 m2 a budova
kostola, zborovej siene a fary so zastavanou
plochou 1048m2 v rozpočtovej cene stavby
163 380.-Eur
2. Drobný hmotný majetok – (zariadenia budov)
podľa zoznamu celkom 156 položiek.
3. Záväzok
z investičných
zákazok
realizovaných v roku 2009 - (tzv. zádržné na
riešenie
reklamácií)
v celkovej
hodnote
48,00Eur , splatný v r.2011 a záväzok - zostatok
pôžičky GC vrátane úrokov - vo výške 16 265,85
Eur splatnej do 31.12.2012.
4. Zostatok finančných prostriedkov na účte
v peňažnom ústave vo výške 5 771,66 Eur a
zostatok fin. prostriedkov v pokladni vo výške
21,33 Eur, z hospodárenia zboru za r.2009.
Pri kontrole dokladov
majetku a účtovnej
evidencie komisie nezistili žiadne závažné nedostatky.
Cirkevnozborové
zhromaždenie
konané
dňa
31.01.2010, na základe správy predloženej
duchovným a kurátorom zboru, ktorá bola schválená
presbytériom dňa 20.01.2010 podľa §5 a §10 Štatútu
II. RKCS, brala na vedomie a schválila Výročnú
správu o duchovnom a hmotnom živote zboru včítane
účtovnej závierky za r. 2009 a rozpočtu na r.2010.
Finančná komisia pracovala v zložení:
Martin
Ohriska, Juraj Godočík, Milan Hrešan.
Revízna komisia pracovala v zložení : Zdeno Virčík,
Milan Gajdoš, Milan Jenčo
2.2. Prevádzka a údržba budov, investičná
výstavba
Dôležitou úlohou v tejto oblasti v uplynulom roku
bolo doriešenie vyúčtovanej neprimerane vysokej
spotreby plynu za obdobie 10/2007 až 10/2008. Zbor
pristúpil k reklamačnému konaniu voči dodávateľovi
SPP a.s., reklamačné konanie bolo ukončené v náš
neprospech. Vysoká spotreba plynu v uvedenom
období bola pravdepodobne spôsobená neodborným
zásahom do rozvodov plynu pri prekládke časti
potrubia v jeseni 2007,ktorá sa robila svojpomocne
v súvislosti s dokončením vestibulu .Nedoplatok vo
výške1709,50 ktorý vznikol, ale aj z dôvodu nízkych
zálohových platieb bol v priebehu roka vyrovnaný.
V decembri 2008 bola zistená nadmerná spotreba
vody v trase od meracieho zariadenia umiestneného
v zeleni za prístupovou cestou. Dodávateľ vody nebol
ochotný zmeniť umiestnenie meracieho zariadenia
v nami navrhovanej vodomernej šachte pri hlavnom
schodišti kostola z dôvodu záväzných nariadení
v oblasti protipožiarnej ochrany. Po dôkladnej analýze
projektovej dokumentácie a skutočného stavu boli
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realizované dve merania pravdepodobného úniku
vody dodávateľom Východoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s. technológiou ultrazvuku a tlakovania
inertným plynom. Vzhľadom k tomu, že skutočná
realizácia rozvodov vody nezodpovedala projektovej
dokumentácií, ako aj neexistencia vodiča v trase, bolo
meranie veľmi zložité a málo efektívne. Náklady
zvýšenej spotreby boli celkom za 4 mesiace vo výške
cca 280.-Eur.Po ďalších odborných konzultáciách
a zvážení predpokladaných výdajov na výkopy
a odkrytie chybných rozvodov, bolo rozhodnuté
o realizácii nového potrubia PVC menšieho priemeru,
vo vnútri chybných rozvodov. Realizácia prebehla
v máji, náklady na materiál činili 54,53Eur,
poďakovanie patrí hlavne br. Pavlovi Komaromiovi,
ktorý s pomocou brigádnikov vykonal odborné práce
bez nároku na odmenu. Iniciáciou poruchy boli
pravdepodobne práce ktoré súviseli s výstavbou
kruhového objazdu pri kostole.
Kostolník zboru br. Juraj Godočík v plnom
rozsahu
zabezpečoval
upratovanie
všetkých
využívaných priestorov, ako aj úpravy priestorov
k jednotlivým bohoslužbám a poriadaným akciám
v spolupráci s usporiadajúcimi komisiami. Na
kvetinovej a ostatnej výzdobe sa aktívne podieľali
sestry: J. Štefančíková, B. Godočíková. Dopravu na
jednotlivé podujatia pre starších členov zboru nezištne
zabezpečovali br. Z. Virčík, M. Kontra a ses. J.
Štefančíková a K. Stloukalová.
Brat kostolník v spolupráci s prevádzkovostavebnou komisiou zabezpečoval údržbu ako aj
menšie investičné práce uskutočňované zväčša
svojpomocne. Brigádnicky bola zabezpečená výroba
a osadenie stojana pre bicykle pri schodišti hlavného
vchodu kostola. V jeseni bola zrealizovaná ďalšia
úprava lavíc v zborovej sieni a ukončené ozvučenie
zborovej siene. K najaktívnejším brigádnikom, ktorí
zvládli aj vysokoodborné práce, patrili bratia: M.
Gazdovič, Ľ. Vajda , L. Sabo, M. Kontra, M.
Dzvoník, M. Harmoci, A. Jenčo, Z. Virčík.
Hlavná časť finančných prostriedkov v investičnej
výstavbe bola použitá na realizáciu dlažby hlavného
vonkajšieho schodišťa kostola. Materiál v hodnote
384,70Eur bol zabezpečovaný vo vlastnej réžii zboru,
dodávateľom bola fi. Erbe Michalovce. Práce na
základe zmluvy o dielo v hodnote 912,00Eur veľmi
kvalitne vykonala fi. Milan Goroľ Humenné.
Z nových aktivít, ktoré závažným spôsobom
ovplyvnili zborový život je treba zdôrazniť spustenie
internetovej stránky zboru www.kalvin.sk, ktorej
prevádzku sponzorsky finančne zabezpečila s. E.
Jutková a o jej aktualizáciu sa postaral Lukáš Jutka.
Jednou z najdôležitejších úloh, ktorú som si
vytýčil na začiatku svojho volebného obdobia
z oblasti hmotného života zboru, bolo zabezpečenie
kolaudácie kostola. V roku 2009 intenzívne
pokračovali technické a administratívne práce s tým
súvisiace, započaté v r.2008.V spolupráci s mestom sa
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podarilo delimitáciou z vlastníctva SR do vlastníctva
mesta a následnou nájomnou zmluvou vyriešiť náš
právny stav k časti pozemku na ktorom stojí časť
kostolnej veže. /Uvedené riešenie bolo jediné, ktoré
bolo možné v tak krátkom časovom horizonte./
Konečne v októbri 2009 bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie stavby“ Kostol reformovanej kresťanskej
cirkvi Michalovce“ ktoré zahŕňa aj prístavbu budovy
fary a zborovej siene a tak bolo ukončené obdobie od
r.1998, kedy sa síce kostol a následne od r.2008 aj
fara a zborová sieň užívali, ale bez oficiálneho
povolenia
Stavebného
úradu.
Rozhodnutím
Stavebného úradu zo dňa 4.12.2009 bolo uvedenej
stavbe pridelené súp.č.6233 a orientačné č.7
Prevádzkovo-stavebná
komisia
pracovala
v zložení: Matúš Gazdovič, Michal Kontra, Michal
Harmóci, Kvetoslava Stloukalová .
Moje poďakovanie za prácu v uplynulom roku
patrí zborovému farárovi br. Jurajovi Gajdošocimu,
ktorý v plnom rozsahu zabezpečoval duchovný život
v zbore
i zastupovanie
zboru
v duchovných
i svetských orgánoch.
Ďakujem kantorovi zboru br. Jurajovi Tichému ,v
ktorého podaní odznelo celkom 551 piesni a aj
v uplynulom roku zo zanietením jemu vlastným
,viedol náš zborový spevokol.
Ďakujem kostolníkovi br. Jurajovi Godovčíkovi
za jeho svedomitú a často mravenčiu prácu, bez ktorej
si dobré fungovanie zboru neviem predstaviť.
Ďakujem všetkým Vám bratia a sestry, členom
nášho zboru, členom presbytéria ,spolupracujúcim
členom jednotlivých komisií, ktorí ste akoukoľvek
aktívnou formou prispeli k tomu, že sme hospodársky
r.2009 zvládli a vytvorili predpoklady k ďalšiemu
rozvoju nášho reformovaného zboru.
2.3. Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na r.2010 je z dôvodu dobrého
hospodárskeho výsledku minulého roku postavený
na nižšom pláne príjmov a to vo výške 30 447 Eur,
s plánovanými
výdajmi
podobnými
predchádzajúcemu roku a to vo výške 26 796.-Eur,
teda taktiež ako prebytkový. V oblasti investícií sú
predpokladané výdavky vo výške 11 526 Eur, ktoré
by mali byť využité na opravu zatekajúcej strechy
vestibulu, zborovej siene a veže kostola, ďalej na
pokládku dlažby na severné a južné schodište hlavnej
chrámovej lode, ako aj na pokládku dlažby v ďalšej
časti suterénu v budove fary.
2.3.1.Plán podujatí na r.2010 s dôrazom na
vyhlásený rok misie.
1.Stretnutia pre seniorov zboru – 6x ročne
2.Literárno-hudobný večer pre strednú generáciu –
jún
3.Koncert hud. skupiny Hurikán – apríl, máj
4.Športový deň s členmi iných ref. zborov - august
5.Víkendové stretnutia mládeže-2x ročne
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6.Mládežnícke Bohoslužby – máj
7.Stretnutie mladých rodín -2x ročne
8.Stretnutia detí –MDD-jún, letný tábor, výlet na
Morské oko-jún, advent
9.Koncert zborového spevokolu a hud. skupín Rogate
a PF –jún
10.Osobné misijné listy predsedníctva zboru pre
vybraných členov – priebežne
11.Pevázkovanie
zborovej
knižnice
a predaja
náboženskej literatúry- priebežne
12.Vianočný koncert kresť. mládeže /ekumena/1.sviatok vianočný
13.Vystúpenia detí, mládeže, hud. skupiny Rogate
a zborového spevokolu pri sviatkoch a zborových
slávnostiach- priebežne
14.Aktívne využívanie zborovej internetovej stránky
na oslovenie čo najširšieho spektra členov zboru,
pozývanie do zhromaždenia a na zborové podujatia –
počas celého roka,
15.Propagovanie a šírenie reformovaného učenia na
ekumenických podujatiach v meste, v masmédiách
mesta – noviny Michalovčan, TV Mistrál,
16. Výlet loďou pre rodiny, konfirmandov, mládež, na
Zempl. Šírave-august,
17.Návšteva divadelného predstavenia s kresťanskou
tematikou – podľa ponuky,
18. Účasť na pripravovanej ekumenickej kresťanskej
konferencii rodín v Michalovciach ( v Cir. bratskej
v septembri ),
19. Vystúpenie spevokolu na regionálnej prehliadke
spevokolov, jeseň 2010,
20.Prezentácia misijnej biblickej spoločnosti Gedeons
international, v spojení zo zbierkou na tlač Biblii –
termín podľa dohody zo spoločnosťou,
21. Šírenie reformovaného učenia zborovým
časopisom, bezplatná distribúcia časopisu v zbore,
menej aktívnym členom zboru mládežníkmi do
schránok -priebežne
22.Nadviazanie spolupráce s misijnou organizáciou
Hlas pre Krista Slovensko.
23. Aj v roku 2010 ponúkaný priestor po vzájomnej
dohode na akcie slovenských seniorátov resp. GC
cirkvi v našom zbore.
Záverom Vás bratia a sestry chcem ubezpečiť o
tom, že predsedníctvo zboru i všetci presbyteri sa
snažili a snažia pracovať na Božej vinici svedomito.
Povedané slovami apoštola Pavla v 2.liste Korintským ,
v kap. 8, vo verši 21:
„Staráme sa totiž aby (všetko ) bolo dobré nielen pred
Pánom, ale aj pred ľuďmi.,,
Ing. Jaroslav Bánoci, kurátor
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Prehľad hospodárenia v roku 2009

Tabuľka číslo 1

Príjmy (bežné)

EUR

Výdavky (bežné)

Ofera
Peršeľ
Cirkevná daň
Ostatné príjmy - bežné

11 181
7 708
5 115
21

Prevádzka budov
energie (plyn, elektrina, voda)
kostolník, upratovanie
prevádzka fary (internet, telefón, TV, odpad)
Služby pre zbor
čistiace a kancelárske potreby, kvety
informačné listy, konfirmácia (Biblie)
Cestovné

-9 649
-6 359
-2 719
-572
-525
-281
-244
-15

Finančné výdavky
Platby do cirkevných fondov
Ostatné výdavky - bežné
Deň detí, Vianoce
stojan na bycikle, tabuľa
dôchodcovská podpora

-127
-1 394
-439
-299
-98
-42

SPOLU :
Príjmy (mimoriadne)
Účelové zbierky (výstavba)
splátka úveru
schody
Príjmy (ofery mimoriadne, publikácie)
predaj literatúry
predaj časopisov (Kalvínske hlasy, Remídia)
Ostatné príjmy - mimoriadne
občerstvenie - 500.výročie J.Kalvína
detský tábor - podpora z mesta
podpora sociálne slabých

SPOLU :
PRÍJMY SPOLU :
Zostatok k 1.1.2009 (hotovosť + banka)
Príjem v roku 2009 (bežný + mimoriadny)
Výdaj v roku 2009 (bežný + mimoriadny)
Zostatok k 31.12.2009 (hotovosť + banka)

24 026

EUR

SPOLU :

EUR

-12 149
EUR

Výdavky (mimoriadne)

6 153
3 213
2 940
753
704
49
1 401
661
500
240

Investície
splátka úveru
schody
zborová miestnosť - zádržné
Výdavky (ofery mimoriadne, publikácia)
nákup literatúry
nákup časopisov (Kalvínske hlasy, Remídia)
podpora iných zborov - Pinkovce, Pastovce, Rozhanovce
podpora fondu J.Kalvína
podpora Gedeons International
Úmor a úroky z pôžičiek
Ostatné výdavky - mimoriadne
občerstvenie - 500.výročie J.Kalvína
podpora sociálne slabých
detský tábor - podpora z mesta
víkendovky mládež, hry
opravy - voda, plyn

8 307
32 333

SPOLU :
VÝDAVKY SPOLU :

444
32 333
-26 983
5 793

-9 409
-4 626
-2 701
-2 082
-2 519
-1 240
-377
-477
-225
-200
-685
-2 221
-661
-603
-500
-199
-258

-14 834
-26 983

Výsledok bežného hospodárenia
Výsledok mimoriadneho hospodárenia
Výsledok hospodárenia spolu

11 876
-6 527
5 349

Rozpočet na rok 2010
Príjmy (bežné)
Ofera
Cirkevná daň
Peršeľ
Ostatné príjmy

SPOLU :
Príjmy (mimoriadne)
Účelové zbierky
Príjmy (ofery mimoriadne, publikácie)
Ostatné príjmy - mimoriadne

SPOLU :
PRÍJMY SPOLU :
Plán bežného hospodárenia 2010
Plán mimoriadneho hospodárenia 2010
Plán hospodárenia spolu 2010

KALVÍN

EUR
11 136
5 130
7 668
0

EUR
-8 496
-2 090
-75
-214
-1 600
-1 110

Výdavky (bežné)
Prevádzka budov
Služby pre zbor
Cestovné
Finančné výdavky
Platby do cirkevných fondov
Ostatné výdavky - bežné

23 934

SPOLU :

EUR
6 153
0
360

-13 585
EUR
-11 526
-400
-685
-600

Výdavky (mimoriadne)
Investície
Výdavky (ofery mimoriadne, publikácia)
Úmor a úroky z pôžičiek
Ostatné výdavky - mimoriadne

6 513
30 447

SPOLU :
VÝDAVKY SPOLU :

-13 211
-26 796

10 349
-6 698
3 651
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Mládežnícke aktivity v roku 2009

Jarná KRM 2010

Slavomír Koba

Jakub Tichý

V roku 2009 sa mládež nášho zboru stretávala na
pravidelných
stretnutiach
v piatok
o 17:00
s výnimkou letných prázdnin. Počet mládežníkov
zúčastňujúcich sa stretnutí sa pohybuje od 5 do 10.
Kým sa zídeme, tak si zahráme stolný futbal, stolný
tenis alebo si len tak „pokecáme“, potom si
zaspievame a poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý
týždeň. Nasleduje hlavná biblická téma, ktorú sa
snažíme preberať podľa požiadaviek a potrieb
mládežníkov. Momentálne preberáme podmienky
duchovného rastu. Po téme si znova zaspievame,
pomodlíme sa a nasleduje voľný program.
Počas roka sme sa okrem pravidelných stretnutí
zúčastnili aj týchto akcií: 8.2.2009 Mládežnícke
Bohoslužby – konali sa v našom zbore za účasti
mladých ľudí z viacerých zborov, slovom poslúžila
Martina Onoferová, hudobný doprovod mala skupina
ROGATE.17-18.4.2009 Stretnutie konfirmandov –
privítali sme v našich priestoroch konfirmandov z
reformovaného zboru z Tušíc. Spievalo sa, hralo, sem
tam aj vystrájalo, jednoducho bolo veselo... 69.8.2009 Campfest – perfektná stanovačka
s kamošmi, ale najmä kopec skvelej kresťanskej
hudby v rôznych žánroch. To všetko v blízkosti
krásnej tatranskej prírody v Kráľovej Lehote. Ideme aj
tento rok... 5.9.2009 Ekumenický futbalový turnaj –
zúčastnili sme sa s našimi chlapcami futbalového
turnaja, kde za silnej konkurencie mužstiev ostatných
michalovských zborov sme získali prvé miesto. Čo
už,
sme
najlepší...6-7.11.2009
Víkendovka
v Hermanovciach – absolvovali sme s mládežníkmi
a konfirmandmi
víkendový
pobyt
v krásnom
prostredí. Super jedlo, super túra, super ľudia ...
všetko
v Božej
prítomnosti,
jednoducho
super...25.12.2009 Koncert kresťanskej mládeže –
výborný relax pri kresťanskej hudbe, tešíme sa na naň
aj tento rok...
Aj tento rok máme pre mladých nášho zboru
naplánované rôzne aktivity rôzneho druhu, počnúc
duchovnými, končiac športovými a kultúrnymi.
Plánujeme víkendovky pre mládež aj konfirmandov,
chceme aj tento rok poctiť svojou návštevou
Campfest, v štádiu riešenia spoločne s tušickým
reformovaným zborom je kresťanský tábor pre
mladých futbalistov (ak sa dobre natrénujeme tak
určite aj tohto roku obhájime prvenstvo na
ekumenickom futbalovom turnaji). Pravidelne, tak
ako uplynulý rok, plánujeme spestriť piesňami naše
Bohoslužby.
Ak ťa niektorá akcia oslovila a chceš sa jej tento
rok zúčastniť, alebo si chceš len tak „pokecať“, príď
v piatok o 17:00 na našu mládež, alebo oslov p. farára
Gajdošociho, Blažeja Kneža, Slava Kobu alebo Tinu
Knežovú, už teraz sa tešíme.

Konala sa 12-14.2.2010 v Základnej škole
v Palíne. Stretlo sa na nej približne 100 ľudí
z obidvoch našich seniorátov. Pre mňa, ktorý som sa
zúčastnil na takejto akcii prvýkrát, to bola veľmi
dobrá a cenná skúsenosť. Spoznal som veľa nových
ľudí a zažil veľa pekných chvíľ. Priestory na túto
akciu ponúkla Základná škola v Palíne, ktorá je
zrekonštruovaná a má aj vlastný kamerový systém.
V prvom rade strava bola veľmi dobrá a bolo jej dosť.
Stravovali sme sa v školskej jedálni, ktorá bola
súčasťou školského areálu. Spali sme v triedach na
žinienkach, nafukovačkách, alebo karimatkách na
zemi. Veľa sme síce nenaspali, ale pár dní sa to dalo
vydržať. V piatok pri registrácií všetci účastníci
dostali stravné lístky, pero, menovku a boli zaradení
na izby.
V piatok po večeri bol večerný program, na
ktorom sme dostali organizačné pokyny, boli sme
rozdelení na niekoľko menších skupiniek a príhovor
mala aj seniorka michalovského seniorátu Mária
Meňkyová. Potom pokračoval večerný program.
Večierka bola „oficiálne“ o polnoci a neoficiálne
vtedy, keď sme už nevládali...u niekoho to trvalo dosť
dlho :). Ráno po osobnej hygiene a raňajkách
nasledovali „stíšenia“. Potom osobný program
(športy, hry, voľná debata...) Obed bol od 11:30 do
12:30 a potom zase voľný
program. Súčasťou
večerného programu bol aj koncert gospelových
skupín (Projekt Z, Laudo, Krídla...), svedectvá,
zábavný program, chvály a modlitby. Po večernom
programe sme sa rozdelili na skupinky a každá mala
„stíšenie“, na ktorom sme hlbšie preberali tému. V
nedeľu ráno sme boli v kostole v Palíne, kde boli
mládežnícke bohoslužby, ale boli na nich aj ľudia
z domáceho zboru a kázeň mal Martin Mrážik. Po
kostole sme mali obed, pobalili sme sa a huráá
domov...
Celá konferencia sa mi páčila a som veľmi rád, že
som na nej bol. Bola veľmi zaujímavá, zábavná
a poučná.
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Veľkonočné sviatky
Anna Mikulová
„ Ja som vzkriesenie a život ,kto verí vo mňa ,bude žiť ,aj keď
umrie“ /Ev. Jána 11.25/
Každý rok na jar sa odohráva zápas života so
smrťou. Zo zamrznutej zeme vyrastá tráva , rozkvitá
zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia listy...
Pred 2000 rokmi sa na Veľkú noc odohral aj iný
zápas so smrťou. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy,
prekonal smrť a vstal k novému životu. Neostal v
hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Po jeho smrti ho
stovky ľudí opäť videli živého .
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Mnohí s ním hovorili,
dotýkali sa Ho a niektorí s ním
jedli a pili. Ježiš Kristus nebol
obyčajný človek, ale bol Božím
Synom. Ježišovo vzkriesenie
dáva jedinečnú nádej na večný
život každému, kto v neho
uverí.
Ja som vzkriesenie a život ,kto verí
vo mňa ,bude žiť ,aj keď umrie /Ev.
Jána 11.25/
Veľká
noc
je
najvýznamnejším kresťanským
sviatkom, počas ktorého si
kresťania
pripomínajú
umučenie, smrť a vzkriesenie
Ježiša
Krista.
Časovo
nadväzuje na židovskú paschu,
ktorá sa slávila od 14. do 21.
dňa v mesiaci
nisán
(náš
marec –apríl) na pamiatku
oslobodenia Izraelského národa
z egyptského
otroctva
/2.Mojžišova 12,1-4 a 13,3-10/.
Vzkriesenie Ježiša Krista
nepochopíme rozumom, lebo je
to nadprirodzená
udalosť.
Veríme, že Ježiš Kristus je Syn
Boží, preto veríme, že vstal
z mŕtvych a všetci, ktorí veria
v Neho,
budú
vzkriesení
k životu. To sa stane, keď Ježiš
príde
v moci a sláve súdiť
živých i mŕtvych. Ježiš Kristus
zahladil smrť a evanjeliom
život
a neporušiteľnosť
vyviedol na svetlo. / 2.Tim.
1,10/
Ak Kristus nevstal ,tak je prázdne
naše kázanie ,prázdna je aj vaša
viera./1.Kor. 15,14 /
Chrám
božieho hrobu,
miesto kde bol ukrižovaný,
pochovaný a z mŕtvych vstal
Ježiš Kristus. Chrám božieho
hrobu leží na Golgote a je
mixom rôznej architektúry .Bol
postavený v rokoch 326- 338
za čias panovania rímskeho
cisára Konštantína. Chrám
v priebehu storočí chátral, či už
to boli požiare, alebo to boli
útoky dobyvateľov, ale ani
ohňu, ani dobyvateľom sa ho
nepodarilo zničiť, Tento chrám
si rozdeľuje 15 kresťanských
cirkví, ale každý deň jeho bránu
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otvára moslim. Pre našinca je to pri návšteve tohto miesta veľkým
prekvapením, ale naozaj je tomu tak. Všetky tieto kresťanské cirkvi sa
nevedeli dohodnúť kto bude správcom, a tak po mnohých vzburách
a nepokojoch predstavitelia mesta ustanovili, že vzhľadom na to, že
k priamej dohode nedošlo,
chrám bude otvárať moslimský
kľučiar!
Baziliku božieho hrobu
tvorí veľký komplex stavieb,
ktoré treba udržiavať. Po
požiari v roku 1809 sa začalo
s opravami a vlastne od tohto
obdobia sa opravy doteraz
neukončili.
Najviac
azda
smerujú všetci návštevníci
k balzamovaciemu kameňu. Je
to mramorovaná
doska, na
ktorej bol podľa tradície Ježiš
po sňatí z kríža uložený
a zavinutý do plátna. Pútnici
však nevynechajú v kostole ani
Golgotu. Je to plošina, ktorá sa
dvíha do výšky piatich metrov,
s
oltárom
a označeným
miestom, kde bol Ježišov kríž
zasadený do zeme. Bazilika je
považovaná
mnohými
historikmi za Ježišov hrob
a malá skala vo vnútri kostola predstavuje polohu Golgoty.
Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme foto: autor
Bazilika sa v súčasnosti nachádza vo vnútri Starého Mesta v Jeruzaleme,
aj keď pôvodne sa miesto nachádzalo za hradbami a to preto, že hradby boli
rozšírené Herodom Agrippom v rokoch 41-44.
Povzbuď , ó Bože každého človeka, aby sa rozpamätal na vtiahnutie
Ježišovo do Jeruzalema a sledoval ho až k hrobu. Tí, ktorí dodnes neuverili
v Neho, nech sa stanú Jeho horlivými nasledovníkmi. Amen.

Rozlúčka s Vdp. Mgr. Jurajom Sabolčíkom,
reformovaným farárom
Juraj Gajdošoci

Filipským 1, 21: „Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk“
Vo štvrtok 11.3.2010 sa začala šíriť medzi reformovanými kresťanmi,
medzi rodinnými príslušníkmi smutná správa o smrti brata farára na
dôchodku Mgr. Juraja Sabolčíka. Dlhší čas bol hospitalizovaný v
michalovskej nemocnici. V spomínaný štvrtok sa vrátil domov, kde ticho
zomrel. Už akoby vedel, že sa stane čo sa má stať. Oporou až do konca mu
bola manželka, dcéry, rodina. Pri jeho skone sa prejavila viera, odovzdanosť
Bohu. Zomrel v biblickom veku osemdesiatich rokov. Ešte pred tým si želal,
aby na jeho pohrebe bol zaspievaný 77. žalm. Tak sa aj stalo v
michalovskom reformovanom kostole, keď sme sa dňa 13.3.2010 lúčili s
bratom farárom, spolu s jeho rodinou, príbuznými, známymi, susedmi,
spoluslužobníkmi. V reformovanom kresťanskom kostole v Michalovciach
to bol historický prvý pohreb, odkedy je kostol postavený.
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Pre všetkých nás to bola svojim spôsobom nová
skúsenosť. Pri ktorej sme prosili o Božiu pomoc a
posilnenie. Skoro pred začatím bohoslužieb sa
schádzali príbuzní a veriaci, aby vyjadrili sústrasť
najbližším. Svoju účasť za michalovský reformovaný
zbor kondolenciou a smútočným vencom vyjadril
farár s kurátorom zboru Ing. Jaroslavom Bánocim.
Presne o trinástej hodine michalovskí presbyteri
zatvorili rakvu a začali bohoslužby, rozliehajúcim sa
spevom 77. žalmu.

Juraj Sabolčík

foto: archív rodiny

Božie slovo, lekciu, 1 Kráľov 19, 3 – 18 prečítala
sestra farárka v Bánovciach nad Ondavou, Erika
Dékanyová. Následne s celým zhromaždením sa
pomodlila sestra
Mária Meňkyová, seniorka
Michalovského reformovaného seniorátu. Po piesni
476, bol z kazateľnice bratom zástupcom biskupa
Mariánom Hamarim, prečítaný biblický text 1 Kor 15,
3 – 5. Na uvedený text zaznela kázeň, ktorá
podčiarkla večnú trvácnosť evanjelia. Evanjelium je
pevné navzdory našej časnosti, pominuteľnosti jeho
šíriteľov, kazateľov evanjelia.
Po kázni a modlitbe zaspieval michalovský
spevokol pieseň Smieť žiť pre Krista. Po piesni zneli
slová lúčenia a poďakovania. Za michalovský
reformovaný zbor poďakovanie a zbohom predniesol
miestny farár. Zosnulý bol v spojení s Michalovcami
v rokoch 1958 až 1964, keď slúžil v Humennom a
Michalovciach. Po dlhšej časovej trati bol od roku
2002 v Michalovciach znovu. Už síce ako dôchodca,
ktorý sa zaujímal o dianie v michalovskom zbore a v
cirkvi všeobecne. V michalovskom zbore príležitostne
kázal, vysluhoval Večeru Pánovu. Na živote zboru sa
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všestranne podieľal. Posledný krát nás povzbudil
Božím slovom na Misijno diakonickom stretnutí, dňa
6.9.2009. Preto michalovský reformovaný zbor mu
vyslovuje poďakovanie a úctu. Miestny farár sa zo
zosnulým rozlúčil aj ako jeho bežovský rodák, a
príbuzný. Tlmočil tiež účasť bežovských rodákov,
terajších gréckokatolíckych kňazov.
Za rodný zbor v Bežovciach sa prihovoril brat
farár v Bežovciach, Marek Kačkoš. Pripomenul, že
zosnulý vyrastal vo veriacej rodine. Od detstva tak
dostával príklad pracovitosti, skromnosti. Brat farár sa
rozlúčil za rodný zbor, v ktorom nebohý bol
pokrstený, tam vyrastal a bol konfirmovaný.
Zosnulý brat Juraj Sabolčík pôsobil dlhodobo v
Bánovciach nad Ondavou, Bracovciach, Ložíne, vo
fíliách. Bolo to od roku 1965 do roku 2002. Tu sa tiež
s Božou pomocou namáhal a pracoval na vinici
Pánovej. Krstil, konfirmoval, sobášil, ak bolo treba
pochovával. Tak ako každý duchovný zažíval aj on
ocenenia, ale aj zazlievanie. Napriek tomu vykonal
dlhodobú prácu na spomínanej vinici. Oporou mu
bola manželka a rodina.
Za zbory v Bánovciach nad Ondavou,
Bracovciach, Ložíne a fílie, sa z bratom Jurajom
Sabolčíkom, rozlúčila tam zvolená farárka sestra
Erika Dékanyová. Poďakovala za službu v zboroch,
posmelila a povzbudila pozostalých. Poďakovala
Bohu za obetavú dlhoročnú službu slova a sviatostí.
Sestra seniorka Reformovaného kresťanského
Michalovského
seniorátu
Mária
Meňkyová,
pripomenula službu zosnulého na území dnešného
michalovského seniorátu. Hoci v minulosti mal
seniorát iné pomenovanie, iné členenie, predsa brat
Sabolčík bol platným služobíkom tu na tomto území.
Za zmienku stojí ešte jeho pôsobenie v Zemplínskom
Jastrabí, v rokoch 1956 až 1958.
Za Generálnu cirkev poďakovanie za službu
vyjadril brat zástupca biskupa Marián Hamari.
Pripomenul službu zosnulého, ktorá bola až do konca.
V takých služobníkoch máme príklad, zotrvávať v
cirkvi celoživotne. Vyjadril účasť na zármutku rodine
a všetkým blízkym zosnulého za vedenie
Reformovanej kresťanskej cirkvi.
Odzneli slová, ktoré zvýraznili prítomnosť
predstaviteľov zborov, presbyterov zborov, kurátorov.
Predstaviteľov oboch slovenských seniorátov,
generálnej cirkvi.
Po piesňach a udelenom požehnaní brata zástupcu
biskupa M. Hamariho, sme sa vydali na michalovský
cintorín. Z kostola rakvu s telesnými pozostatkami
vyniesli duchovní michalovského seniorátu. Na
cintoríne za početnej účasti rodinných príslušníkov a
širšej rodiny, sme uložili nášho drahého na dočasný
odpočinok. Evanjelium vzkriesenia pri hrobe čítal
michalovský farár, pochovaniu a uloženiu do hrobu
predchádzalo slovo uistenia večného života, ktoré
povedal brat zástupca biskupa Marián Hamari.
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Pri občerstvení, ktoré bolo podávané v miestnej
reštaurácii sme sa všetci pomodlili spolu s bratom
seniorom Ondavsko – hornádskeho seniorátu, Jurajom
Breckom, ktorý v modlitbe poďakoval Bohu za
posilnenie Božím slovom, prosil o milosť pre
pozostalých a posilnenie aj v daroch pripravených na
stole.

J.Sabolčík v mladosti

foto: archív rodiny

Ďakujeme Bohu za brata Juraja Sabolčíka, ktorý
sa narodil 14.12.1929 v Bežovciach, zomrel
11.3.2010 v Michalovciach. Pochovaný bol 13.3.2010
na cintoríne v Michalovciach.
PS: V michalovskom reformovanom zbore sme si
ho vážili, na možnosť poslúžiť nám nikdy nepovedal
nie. Bol priamy a úprimný človek, pravidelne sa
zúčastňoval na celocirkevných podujatiach, ktoré sa
konali na území zboru v Michalovciach.
Do videnia v krajoch, kde sa slnko viacej
neskrýva ...

Zamyslenie sa nad knihou
Erika Jutková

Billy Graham: Anjeli – tajomní Boží služobníci
Manželka Billyho Grahama sa narodila a vyrástla
v Číne. Za svojho detstva si spomína na návštevu
tigrov z hôr. Jedného dňa sa istá chudobná sedliačka
vybrala vyžínať trávu na úpätie jedného vŕšku.
Bábätko niesla na chrbte a druhé dieťa cupkalo vedľa
nej. V ruke držala kosák. Vo chvíli, keď prišla na
vrchol, počula hrozný rev. Zmeravená od hrôzy sa
obrátila a videla tigricu, za ktorou išli dve mláďatá.
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Divé zviera sa na ňu vrhlo. Táto negramotná Číňanka
nikdy nebola v škole alebo v kostole. Ani nikdy
nevidela bibliu. Predsa však jej krátko pred tým jeden
misionár rozprával o Ježišovi a povedal jej: „On môže
ochrániť tých, ktorí sú v nebezpečenstve... .“ Vo
chvíli, keď sa jej do pleca a ramena zaryli pazúry
tigrice, žena vo svojom utrpení skríkla: „Ježišu!
Pomoc!“ Nato divé zviera namiesto toho, aby ju aj s
deťmi roztrhalo, náhle ju pustilo a dalo sa na útek.
Biblia hovorí: „Lebo prikázal svojim anjelom o
tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách“ (Ž
91,11). Či Boh poslal anjela, aby ochránil túto
nevedomú Číňanku? Existujú dnes nadprirodzené
bytosti schopné zmeniť beh udalostí, ktoré sa týkajú
ľudí a národov?
Doktor S.W. Mitchell, slávny neurológ vo
Philadelphii, si jedného večera ľahol po osobitne
rušnom dni. Náhle ho zobudilo búchanie na dvere.
Išiel otvoriť a na prahu videl malé, úboho oblečené
dievčatko s rozrušenou tvárou. „Pán doktor, moja
mama je veľmi chorá, môžete k nej prísť?“ Noc bola
studená, snežilo. Lekár sa napriek veľkej únave
obliekol a šiel za dieťaťom. Matku našiel vo veľmi
ťažkom stave. Potom, keď ju čo najlepšie ošetril, lebo
mala zápal pľúc, blahoželal chorej, že má takú
inteligentnú a húževnatú dcérku. Žena vytreštila oči:
„Ale pán doktor, veď moja dcérka minulý mesiac
zomrela!“ Dodala: „Jej topánky a kabát sú ešte tamto
v šatníku.“ Doktor nedôverčivo otvoril skriňu. Tam
našiel kabát, ktorý malo na sebe dievčatko, keď ho
sprevádzalo k matkinmu lôžku. Bol suchý a nemohol
byť oblečený v tejto zimnej noci...
Bol lekár pozvaný v tejto beznádejnej situácii
anjelom, ktorý mal podobu malého dievčatka? Bol to
čin Božích anjelov, aby pomohli chorej žene? Ide o
halucinácie, šťastie alebo náhodu? Ide o anjelov
poslaných Bohom, aby plnili určité úlohy?
Pred niekoľkými rokmi by sa tieto myšlienky boli
zdali smiešne väčšine vzdelaných ľudí. Vláda viedla
ľudí k tomu, aby verili len tomu, čo je viditeľné a
merateľné. Viera v nadprirodzené bytosti sa zdala
hlúpa na hranici bláznovstva. Niektorí teológovia
predchádzajúcej generácie predpovedali na rok 1980
všeobecnú stratu viery v nadprirodzeno. Deje sa však
pravý opak. Ľudia čoraz viac veria v nadprirodzené
sily. Čoraz viac sa diskutuje o UFO a kozmických
úkazoch.
Úprimní kresťania, ktorí pevne veria v pravosť
Svätého Písma, tvrdia, že ufóni sú anjeli. Je to
prijateľné? Títo ľudia citujú určité pasáže z Izaiáša,
Ezechiela a Zjavenia a nachádzajú tam prekvapivé
podobnosti
so
správami
týkajúcimi
sa
predpokladaných UFO. Pre nich, napr. desiata
kapitola Ezechiela by mohla veľmi dobre súvisieť s
pristátím lietajúceho stroja. V tejto kapitole čítame, že
každý zo štyroch cherubínov mal jedno koleso vedľa
seba. Každé koleso ako keby bolo v strede iného
kolesa, mali vzhľad chryzolitu, to znamená, že mali
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zelenožltú farbu. Vzhľadom na polohu týchto kolies
cherubíni mohli ísť v štyroch smeroch. Nepotrebovali
sa obracať, pretože mohli ísť v smere, v ktorom bola
obrátená jedna z ich tvárí. „Keď sa cherubíni zdvihli
do vzduchu, kolesá sa od nich neodpojili. Keď sa
zastavili, kolesá urobili to isté, pretože duch
cherubínov bol v nich....“ (v. 9,13,16,17).
Výklad tohto druhu je číra špekulácia. Je ale
zaujímavé vidieť, že tieto teórie berú vážne dokonca
aj ľudia, ktorí tvrdia, že neveria v Boha Biblie. Jedna
zo satanových lží tkvie v tom, že nám dáva zabudnúť,
že Boh nám môže pomôcť v zápase proti moci zla.
Biblia skutočne potvrdzuje, že Boh nám pomáha v
našich duchovných zápasoch. Nie sme vo svete
osamotení. Bol nám daný Duch Svätý, aby nás viedol
a priniesol nám potrebnú pomoc. Okrem toho biblia
približne tristokrát hovorí, že Boh disponuje
nespočetnými anjelmi, ktorí majú pomáhať jeho
deťom v duchovnom zápase. Biblia nedáva všetky
informácie, ktoré by sme radi mali, ale jej učenie stačí
pre naše povzbudenie a posilnenie za každých
okolností.

Anjeli patria k stvorenstvu veľmi odlišnej
dimenzie ako je naša, čo vzhľadom na naše
„prirodzené“ obmedzenie sotva môžeme pochopiť.
Tento anjelský svet má hranice veľmi odlišné od tých,
ktoré Boh položil nášmu svetu. On dal anjelom viac
poznania, moci a pohyblivosti ako nám.
Anjeli sú Božími poslami, ktorých hlavnou
úlohou je prinášať Božie rozkazy svetu. Vykonávajú
funkciu vyslancov. On ich stvoril a dal im potrebné
vlastnosti, ktoré im umožňujú byť poslancami Jeho
Svätosti pre naplnenie diela spravodlivosti. V určitom
zmysle
sú
pomocníkmi
svojho
Stvoriteľa,
suverénneho pána vesmíru. On im dal schopnosť
viesť k dobrému Jeho Božské dielo.
Neverte všetkému, čo sa rozpráva o anjeloch!
Pokúšajú sa nám nahovoriť, že ide jednoducho o
duchov zosnulých. Niektorí ich predstavujú ako
nebeské bytosti s krídlami, iní v nich vidia podivné
zoženštené bytosti....
Biblia potvrdzuje, že anjeli boli stvorení Bohom
takisto ako ľudia. Na začiatku neexistoval žiaden
anjel, bol len sám Boh vo svojej trojjedinosti. Apoštol
Pavol oznamuje: „V ňom je stvorené všetko, čo je v
nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné.“
(Kol. 1.16). Aj anjeli by prestali existovať, keby ich
všemocný Boh neudržiaval svojou mocou. Svet
anjelov je rovnako rozsiahly ako vesmír stvorený
Bohom.
Jedno je však isté: anjeli nikdy neupriamujú
pozornosť ľudí na seba. Oni vzdávajú Bohu celú slávu
a prenášajú Jeho posolstvo svojim poslucháčom ako
vec najvyššieho významu.
KALVÍN - Zborový list

Organizátori stretnutia

foto: archív

Autor knihy uvádza: Tieto nebeské bytosti
existujú a pomáhajú nám neviditeľným spôsobom, v
tom som si istý. Verím v anjelov nie preto, že mi
niekto dramaticky rozprával o tom, ako ho navštívil
anjel, hoci takéto svedectvo pôsobí silným dojmom.
Verím anjelov nie preto, že UFO sa podľa niektorých
podobajú anjelom. Verím v anjelov nie preto, že
odborníci čoraz väčšmi pripúšťajú existenciu sveta
duchov. Verím v anjelov nie preto, že je teraz v móde
hovoriť o existencii satana a démonov. Verím v
anjelov nie preto, že by som bol nejakého videl,
pretože som ho nikdy nevidel.
Ja verím v anjelov preto, lebo Biblia potvrdzuje
ich existenciu, a pre mňa je Biblia skutočným Božím
slovom. Verím tiež v anjelov, pretože som pocítil ich
prítomnosť vo svojom živote v istých okolnostiach.
Vo svojich životoch zanedbávame tému o dobrých
anjeloch a svoju pozornosť venujeme diablovi a jeho
démonom až natoľko, že ich uctievame.
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