I. meno moreplavca Pola. – Hlo, posunulo.
J. Koniec tajničky.
ZVISLE
1. Bývalý čsl. futbalový reprezentant a tréner / Michal... /. –
Skratka pre kombináciu.
2. Kyslé mlieko. – Švajčiarske mesto.
3. Český prozaik / Jaroslav... *1946 /. – značka
bezpečnostných dverí. – Rodinný dom v skratke.
4. Bývalý futbalový klub v Trenčíne. – Úryvok z opery. –
Chceli by, majú chuť.
5. Holandská rieka. – Štátna pokladnica, majetok štátu, po
česky. – Stepný vták z radu žeriavotvarých.
6. Iniciálky autora tejto krížovky. – Dorota, dom. – Sklad.
7. Anglický spoločenský tanec. – Americká vesmírna
agentúra. – Časť hlavy.
8. Hádka. – indická hmotnostná jednotka. – Chemická zn.
vodíka a trítia.
9. Srdcovnica / lek. /. – Nalievali.
10. Značka strojov na upratovanie ľadovej plochy. – Rob
niekoho krotkým.
Pomôcky: F.NADIR, 1.VIČAN, 3.VEIS, 4.TTS, 7.YAM, 8.
TOLA

Pre zábavu i poučenie
Dušan Kudroč
O pôste
Vtedy pristúpili k Nemu učeníci Jánovi a povedali: „Prečo sa my
často postíme, i farizeovia a tvoji učeníci sa nepostia?“
A Ježiš im povedal: „Či môžu svadobníci smútiť, kým je s nimi
ženích? Ale prídu dni, keď bude odňatý od nich ženích ... /
Dokončenie v tajničke krížovky /. Ev. sv. Matúša 9. kap.
14. a 15. verš.
VODOROVNE
A. Začiatok tajničky
B. Názov detskej rubriky v našom zborovom liste. - Druh ryby
C. České ženské meno / tiež kosatec /. – Meno Kennedyho. –
Bývalý taliansky ľavicový politik / Aldo ... /.
D. Doba. – Mojžišov brat. – Nemecká televízna stanica.
E. Značka ruských lietadiel. – Biblická hora. – Značka
kozmetiky.
F. Podnožník / astron. /. – Talianske mesto.
G. Svadobná kvetina. – Dve rovnaké spoluhlásky. – Meno psa.
H. Zlato po Španielsky. – bývalý štátny tajomník ministerstva
hospodárstva SR. – Orol po nemecky./Tiež nemecká rieka/.

KALVÍNČEK - Krížovka
Dušan Kudroč
Pieseň číslo 192
Jedine Kristus Pán je náš kňaz
Pred Neho vchádzame
Len On ťarchu hriechu sníma z nás
Jemu sa klaniame.
Bol pokúšaný, trpel, zomrel pre nás
a hriešny svet,
tým moc hriechu a smrti potrel...
/Dokončenie v tajničke krížovky/
VODOROVNE
A. Začiatok tajničky.
B. Spasiteľ Ježiš ...
C. Meno tenistky Clijstersovej. – Starý
židovský kráľ.
D. Turecká objemeová miera– Prelamuj
E. Obyvateľ mesta Aš. – Typ
montovaného rodinného domu.
F. Základná číslovka. – Ruská rieka. –
Preber sa k životu.
G. futbalový klub v Aténach. –
Filipínska sopka. – Skratka Strojno
Traktorovej Stanice.
H. Koniec tajničky.
1

2

3

4

5

ZVISLE
1. Dvakrát znížený tón „ A „
2. Chemické značky Berkélia a Draslíka.
– Ľahkoatletická pomôcka.
3. Drobná kríkovitá rastlina, vresovec,
šedivník / tiež ženské meno 2.2./. – čo
zakladá okár.
4. Slovenský režisér / Dušan – skratka
mena na konci /. – Starý rímsky peniaz
/ tiež futbalový klub v Monaku /
5. Skratka Novej Scény. – Opice ,
primáty / zriedkavo /
6. Základné presné meradlo, po čes. –
Osobné zámeno.
7. obec v okrese Sobrance. – Meno
Oskára.
8. Hmyz podobný včele. – Namažte.
9. Poštová listová zásielka.
Pomôcky: D.OKE, 4.ZIMEN D.

Viete...
Dušan Kudroč
1. Koľko kapitol má štvrtá kniha
Mojžišová?
2. Ako ju inač pomenúvame?
6
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3. O čom sa v jadre knihy pojednáva?
4. Koľko kapitol má piata kniha
Mojžišová?
5. Ako je ináč pomenovaná?
6. O čom v kocke pojednáva?
7. Koľko kapitol má kniha Juzuova?
8. O čom pojednáva?
9. Ako sa volá francúzsky náboženský
reformátor / 1509 – 1564 /, vlastným
menom Jean Cavín, z ktorého učenia
a z praxe Reformovanej cirkvi
v Ženeve sa od druhej polovice 16.
storočia vyvinul druh protestantskej
cirkvi – kalvinizmus? Radikálne bol za
zjednodušenie Bohoslužieb, do centra
náboženského života presadil kázanie?
10. Ako sa volal nemecký cirkevný
reformátor / 1483 – 1546 /, ktorý sa
podieľal na príprave Augsburského
vyznania a vydal 95 téz na reformu
cirkvi?
11. Ako nazývame 40-dňové obdobie
pred Veľkonočnými sviatkami?
12. Na ktoré kalendárne dni v roku 2011
pripadajú Veľkonočné sviatky?
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Ročník II.

Číslo 2.

„Dokonané je .“
Ev. Jána 19.kap.30.v.
Ján Semjan st.
Tieto slová vyslovil Pán Ježiš Kristus na
kríži na hore Golgota. Sú to len dve slová, ktoré
odzneli v centre vykupiteľského diela Ježiša
Krista. Takto hora Golgota a na nej na kríži pribitý
Ježiš Kristus je absolútnym stredobodom dejín
celého stvorenstva a spasenia ľudí a národov
celého sveta. Odtiaľ zažiarilo svetlo vykúpenia pre
nás hriešnych ľudí a bude svietiť na veky.
Táto jedinečná a neopakovateľná udalosť sa
nestala zhodou rôznych iných udalostí a ani nie
podľa úmyslov ľudí, alebo rôznych priaznivých či
nepriaznivých skutočností, ale podľa večnej Božej
rady.
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Nepredajné

baránka Božieho prv než bol stvorený svet. Snažme sa pochopiť
a čo najhlbšie prežiť vo viere tú jedinečnú a ničím nezameniteľnú
pravdu, že Ježiš Kristus bol Božím obetným baránkom prv ako
bol Bohom stvorený celý svet. Toto nám jasne potvrdzuje aj
výpoveď v poslednej biblickej knihe Zjav. Sv. Jána, 5. kap., 13.
v. b.: „sediacemu na tróne a baránkovi, dobrorečenie a česť a sláva
a sila na veky vekov.“ Tým zostáva Ježiš Kristus Božím
Baránkom aj pre večnosť.
Táto jedinečná skutočnosť sa stala viditeľnou pre človeka
a pre celé ľudstvo až vtedy, keď Pán Ježiš zomrel na kríži
a predtým vyriekol tieto slová: „Dokonané je.“ Preto Golgota, na
nej Kristov kríž a jeho výkrik stojí a bude stáť v strede zjavenia
Božieho diela spásy vykonaného v obeti Ježiša Krista nám
ľuďom až do skonania tohto veku. Preto napísal aj apoštol Pavel
v 1. ep. Korinťanom 1. kap. 23 24 v. tieto slová: „My kážeme

ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo, ale
tým istým povolaným, Židom i Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu
múdrosť“. Ku tomu my ľudia nemôžeme ani nič pridať, ale ani
z toho nič ubrať, lebo Jemu je daná všetka moc na nebi aj na
zemi. On za nás a za naše hriechy ukrižovaný a nám na spasenie
z mŕtvych vstalý, musí byť vždy v strede biblickej zvesti, tak ako
to čítame aj v Sk. Sv apoštolov, 4. kap. 12. v.: „A nieto v nikom

inom spasenia, lebo nieto ani iného mena pod nebom, ktoré by bolo
bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť
spasení.“ A tak milióny a milióny ľudí vo všetkých svetadieloch

Ján Semjan st.

foto: Ján Šoltés

Je pravda, že Golgotský kríž bol postavený
vtedy, keď bol Ježiš Kristus na zemi, ale Boh ho
predurčil už vo večnosti prv než bol stvorený svet.
Toto dal Pán Boh pochopiť už apoštolovi Petrovi,
ktorý vo svojej 1.Epištole v 1. kap. 20. v. napísal
takto: „Predzvedeného pred založením sveta
a zjaveného pri posledku časov pre Vás...“ To
znamená, že Pán Boh predzvedel Ježiša Krista ako
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veria v Pána Ježiša Krista toho ukrižovaného i z mŕtvych
vstalého a nasledujú Ho. To, čo On dovŕšil na Golgotskom kríži
je absolútnym stredobodom dejín Božieho spasenia.
Ako Bohom predzvedený a skrze Ježiša Krista povolaný
Boží ľud žijeme a trváme týmto evanjeliom v každej chvíli a na
každom mieste v tomto našom časnom živote tak, ako nás do
neho postavil náš Stvoriteľ a v Ježišovi Kristovi náš nebeský
Otec. My sme tí hriechom porušení a tak vo všetkom nedokonalí
ľudia. To preto, že všetci sa v hriechu počíname a rodíme. Niet
medzi nami spravodlivého, niet ani jedného. Keď rozmýšľame
nad svojim osobným životom, nad tým, čo všetko tu prežívame,
ako je sklon ku najrôznejším nerestiam., ktorých sa dopúšťame
vedome, či nevedome, starosti, strach, neistota, nepokoj, nemoci
ale aj smrť, to všetko privodí človeka na pokraj zúfalstva
a bezradnosti. Keď k tomu pripočítame udalosti ako sú svetové
vojny, teroristické útoky, vraždy, sebavraždy, podvody, krádeže
a iné, potom pochopíme všetku tú nedokonalosť uprostred ktorej
žijeme a ktorá svedčí o tom, ako hlboko padol človek a celé
ľudstvo do nedokonalosti.

1
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Potom je stále aktuálna otázka osobná, ale aj
celospoločenská, kde je východisko z tejto nedokonalosti? Táto
otázka už dávno trápila a trápi mnohých ľudí v rôznych
obdobiach, či v rôznych spoločenských zoskupeniach. Už boli
prezentované a vyskúšané rôzne teórie, názory vedecké,
humanitné, ale aj náboženské. A výsledok ?
Zlo a zlo
v najbrutálnejších podobách. Táto skutočnosť nás nemá viesť
do zúfalstva, lebo nad všetkým tým a do všetkého toho zaznieva
až do dnes: „Dokonané je.“
Vstúpme všetci do seba a uvedomme si kto to riekol a za
akých okolností. Vyriekol ich Ježiš Kristus – Boh v Ňom a On
v Bohu a predsa v hlbokom ponížení tesne pred zlorečenou
smrťou ako čítame v závere 30. v.: „a skloniac hlavu vydal

ducha.“
Nikdy nebolo a ani nikdy nebude hlbšieho poníženia než
to, ktorým prešiel Ježiš Kristus. A predsa odtiaľ zaznelo toto
jedinečné uistenie do všetkej našej neistoty, biedy či zúfalstva,
slovo istoty. Pochopme tieto dve slová Ježiša Krista v ich
najhlbšom význame a potom v rôznej neistote nadobudneme
istotu , v strachu odvahu, v bezradnosti pevný postoj viery,
v nepokoji pokoj, v neláske lásku a budeme prežívať tú hlbokú

Vďačnosť za obeť
Ján Semjan st.
Pane Ježišu Kriste, Ty Baránku Boží, ktorý
snímaš hriech sveta, dnes sa rozpomíname na Tvoju
bolestnú smrť na Golgotskom kríži, ktorú si podstúpil
za nás hriešnych ľudí.
Ďakujeme Ti za nami nepochopiteľnú Tvoju
lásku, v ktorej si položil svoj život , aby si nás
nedokonalých, hriechom porušených vyslobodil zo
zatratenia a pripravil nám dokonalý život v Tvojom
Kráľovstve. Ty si sa ponížil nad každé naše
pochopenie, aby si nás raz doviedol k dokonalému
životu v Tvojej sláve. Ty, ktorý si nepoznal hriech

pravdu, ako je napísané v druhej ep. Korinťanom
v 5. kap. 17. verši: „Takže ak je niekto v Kristovi je

novým stvorením, staré pominulo, hľa všetko je nové.“
Kto už prijal, alebo aj príjme Ježiša Krista do svojho
srdca, tomu sa už začal, alebo sa začne nový život.
Ešte trvá čas Božej milosti. Náš nebeský Otec
nám ešte zhovieva, ešte Mu môžeme v pokání
vyznať svoje hriechy, svoju biedu a všetku svoju
nedokonalosť. Ešte môžeme prosiť nášho nebeského
Otca o odpustenie našich hriechov a o neustále
zdokonaľovanie nášho života v každom ohľade.
Prichádzajme
do
našich
spoločných
zhromaždení aj my tu v michalovskom zbore.
Čítajme písmo sväté v ktorom je slovo Božie. Nech
ono formuje naše životy, aby aj o nás platilo: „vy ste
soľou zeme...“ Ev. Mat. 5. kap. 13. a verš, „vy ste
svetlom sveta“ Ev. Mat 5. kap. 14. verš. Vyznávajme
celým svojim životom Toho, ktorý nás vedie
k dokonalosti a dovedie ku spaseniu, ktoré dokonal
svojou obeťou na kríži - Ježiša Krista.

a nedopustil si sa nijakého zla si strpel najhlbšie poníženie,
pohŕdanie a odsúdenie od hriešnych ľudí. Ďakujeme Ti, že na
ceste touto časnosťou, na ceste pohŕdania a utrpenia nemohlo
Ťa nič zastaviť v tom, aby si dokonal naše spasenie.
Tento vzácny čas Ťa vrúcne prosíme o dar Ducha
svätého, ktorý by nám otváral zrak viery, aby sme Ťa aj
v Tvojom ponížení poznávali ako svojho Pána a Spasiteľa.
Pridávaj nám odvahu viery na každý deň, aby sme Ťa verne
nasledovali už v tomto našom časnom živote. Pomáhaj nám
stále rásť vo viere v Teba, rozhojňovať sa v láske, upevňovať
sa v nádeji a tak Ťa nasledovať v tomto našom časnom živote.
Keď dokonáme náš časný život voveď nás potom v dokonalý
život s Tebou v Tvojom večnom kráľovstve.
Amen

Činnosť diakonicko–misijnej komisie v roku 2010.
Marta Sotáková
Plesajte Bohu, našej sile! Pokrikujte radostne Bohu Jakobovmu.
Žalm 81, 2. verš.
Písmo Sväté nás vyzýva k oslavovaniu nášho Boha a tak
činíme aj pri diakonicko – misijných strtnutiach.
V priebehu roka diakonicko – misijná komisia pripravila
stretnutia pre členov nášho zboru v zborovej sieni. Týchto stretnutí
sa zúčastnili vo väčšej miere sestry v strednom a staršom veku, i keď
nepochybne nesmieme zabudnúť aj na účasť našich bratov. Kázňami
nám poslúžili bratia farári Michal Hromaník, Ján Knežo a Juraj
Gajdošoci. Stretnutia boli spojené aj s vysluhovaním Svätej večere
Pánovej. Na chválu a slávu Božiu sme spievali piesne s doprovodom
kantora nášho zboru Ing. Juraja Tichého.
Úvahy či zamyslenia sa nad Slovom Božím, alebo aj čítanie zo
Slova Božieho počas stretnutí prezentovali sestry Tomašuľová,
Sotáková ale aj brat Elečko. Básne recitovali sestry Gazdovičová
a Ilčíková podľa vlastného výberu. Spoločenstvá a stretnutia pri
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Amen
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Božom Slove sú veľkou pomocou , veľkým
potešením a veľkým požehnaním pre duše ľudí.
Po skončení
hlavného programu
nasleduje
vždy
spoločné
posedenie
zúčastnených pri vzájomných rozhovoroch.
Členovia diakonicko – misijnej komisie
pripravujú pre zúčastnených aj malé
občerstvenie, ktoré po finančnej stránke
sponzorsky zabezpečuje brat Elečko.
Aj o dovoz a odvoz účastníkov stretnutí
je postarané. Sponzorsky ich zabezpečujú
obyčajne bratia Ján Knežo, Michal Kontra
a sestra Marta Sotáková.
V priebehu roka 2010 komisia pracovala
v zložení: MUDr. Dušan Elečko, Anna
Tomašuľová a Marta Sotáková. Celkove sa
uskutočnilo päť stretnutí s priemernou účasťou
tridsať veriacich.
Na poslednom stretnutí sa nad úvahou
zamýšľala sestra Sotáková.
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Nakoniec sa ale vždy ukázalo, že ani to najťažšie
prenasledovanie nič nezmôže proti živej a zdravej viere.
Prvými prenasledovateľmi kresťanov a teda aj cirkvi boli
Židia.
Prenasledovali kresťanov z náboženských dôvodov.
V kresťanskej viere, že Ježiš je Kristus, videli rúhanie.
Útočili predovšetkým na apoštolov. Prvými zo zajatých
boli Peter a Ján. Prvým mučeníkom bol diakon Štefan.
Neskôr po ňom bol sťatý aj apoštol Jakub – syn
Zebedeov. Najviac však od židov skúsil apoštol Pavol.
Takmer všade, kde prišiel, poburovali proti nemu ľud., až
ho uväznili.
Prenasledovanie kresťanov od Židov však netrvalo
dlho. Židia sa totiž vzbúrili aj proti Rimanom. Nemohli už
ďalej znášať útlak a násilie rímskych miestodržiteľov.
Rimania však vzburu kruto potlačili. Po dlhých krvavých
bojoch vojvodca Titus a aj neskorší cisár v roku 70
Jeruzalem zničil.
Židia tak na dlhé stáročia ba až tisícročia stratili
svoju vlasť i politickú moc. Rozpŕchli sa do celého sveta.
K ich prvému zjednoteniu tak prakticky došlo až v 20.
storočí.
Ďalším prenasledovaním bolo prenasledovanie od
pohanov. Začalo neskôr. Jeho príčinou boli predovšetkým
povery a ohováranie, ktoré sa o kresťanoch šírilo. Tichý
a čistý život kresťanov a hlavne to, že sa vyhýbali
pohanským slávnostiam a práve naopak sami sa stretávali
na svojich nedeľných stretnutiach – to všetko bolo pre
pohanov nepochopiteľné. Upodozrievali kresťanov
z tajných stretnutí, ohovárali ich , že zabíjajú deti
k bohoslužobným účelom a pod.

Na základe tých ohováraní dochádzalo proti takto
podozrivým ľuďom k vzburám a útokom na nich. Stávalo
sa , že bez akéhokoľvek vyšetrovania ich neľudsky mučili,
ba aj zabíjali. Najväčší útlak proti kresťanom bol
organizovaný za cisára NERA, ktorý kresťanov obvinil,
že z nenávisti k ľudskému rodu podpálili Rím.
Kresťanov napriek tomu aj naďalej pribúdalo.
Pridávali sa k nim najmä ľudia z nižších spoločenských
vrstiev. Na týchto sa potom sústredilo aj prenasledovanie
rímskych otrokárskych úradov, ktoré sa cítili byť povinní
zakročiť. Keďže však bol život kresťanov bezúhonný
a prichádzajúce žaloby boli len zrejmým ohováraním,
nebol postup úradov jednotný. Cez to všetko však
prenasledovanie neustávalo a po štátnych úradoch bolo
požadované, aby zbytočne kresťanov neobťažovali,
nedbali na anonymné udania, ale ak na niekoho bola
oficiálne podaná žaloba a ten sa priznal, že je kresťanom,
úradníci od neho požadovali, aby obetoval pred cisárovou
sochou. Ak zo svojho kresťanského presvedčenia toto
odmietli vykonať, boli kruto mučení.
Takéto prenasledovanie sa konalo po celej rímskej
ríši a svoj vrchol dosiahlo v roku 250 a cisára Decia. Ríša
však nad kresťanstvom nezvíťazila aj keď trvalo ešte
ďalších šesťdesiat rokov.
Zoslanie utrpenia na cirkev sa stalo jej školou
a posilou od Pána. Nastúpili však aj iné duchovné
nebezpečenstvá, ktorým musela cirkev čeliť, čím si však
aj upevňovala svoje učenie.
O tom však už až v budúcom čísle.

Ekumenický svetový deň modlitieb 2011
Juraj Gajdošoci
V roku 2011 program Ekumenického svetového dňa pripravili veriace
ženy z Čile. Téma podujatia bola: Koľko máte chlebov? V Michalovciach
deň modlitieb bol 5.3.2011 o 16 00 hodine v Mestskom Kultúrnom
stredisku. V tomto roku organizačne SDM zabezpečovala Evanjelická cirkev
metodistická. Do programu sa zapojili kresťanky z evanjelickej cirkvi
metodistickej, evanjelickej cirkvi a.v., bratskej cirkvi, rímskokatolíckej
cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi a reformovanej kresťanskej cirkvi. Z
michalovského reformovaného zboru to boli: Anna Tomašuľová, Kvetoslava
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Stloukalová, Paulína Dzvoniková, Jana
Gajdošociová. Podujatie navštívil aj
zástupca primátora mesta Michalovce,
Mudr. Benjamín Bančej.
Božím slovom nám poslúžil
František Puci, dekan gréckokatolíckej
cirkvi a Martin Jurčo, kazateľ cirkvi
bratskej. Súčasťou programu bola
finančná zbierka, nakoniec ešte
zdieľanie pri občerstvení, ktoré
pripravili veriaci evanjelickej cirkvi
metodistickej a za ktoré ďakujeme.
7
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Pre všetkých hostí bolo pripravené občerstvenie, okrem iného výborné
zákusky pani Gabriely Lisej.
Dňa 12.12. 2010 sme už po 4- krát zorganizovali adventné súťažnošportové popoludnie pre deti z nedeľnej školy a ich rodičov a starých
rodičov v zborovej sieni nášho kostola. Na tejto akcii sú vítaní vždy
samozrejme aj ostatní členovia nášho zboru.
Toto stretnutie sa pravidelne nesie v neformálnej atmosfére, v zborovej
sieni môžu deti voľne pobehovať a niektoré súťažné disciplíny deti absolvujú
aj so svojimi rodičmi.
Stretnutie sa začalo príhovorom a modlitbou nášho pána farára
Gajdošóciho a pokračovalo pripravenými rôznymi zábavnými súťažami pre
malé i veľké deti.
Napr. dekový volejbal, kužeľkový slalom, beh vzad, kopanie lopty do
cieľa, zoo stádo – hľadanie zvieratiek podľa zvukov so zaviazanými očami
a mnohé ďalšie hry. Deti dostávali po jednotlivých súťažiach sladké odmeny.
Veľké nadšenie vyvolalo „Živé človeče nehnevaj sa“. Z farebného
papiera s lepiacou páskou sme na zemi vytvorili hracie políčka, Bc. Gabika
Lisá šikovne vyhotovila zo škatule hraciu kocku v nadživotnej veľkosti, deti
boli živými figúrkami v štyroch farbách a oteckovia, vrátane pána farára boli
hráči. Už aspoň vieme, po kom sú tie deti také šikovné.
Najväčším prekvapením však boli lampióny šťastia (v súčasnosti veľmi
populárne na spoločenských akciách), ktoré si deti zapaľovali a púšťali vonku
už za tmy pred kostolom spolu s rodičmi. Obrovské farebné lampióny sa
krásne vznášali nad naším kostolom a deti mali z toho veľkú radosť
a nezabudnuteľný zážitok.
Pre hostí boli pripravené „švédske stoly“ so zákuskami, slaným
pečivom a nápojmi. Ďakujeme pani Gabriele Lisej za vynikajúce zákusky,
ktoré nám na každú akciu s láskou upečie. Potešila nás aj vysoká účasť cca
50 ľudí, dúfame, že bude čoraz vyššia a nabudúce prídu aj nové deti so
svojimi rodičmi.
Tak ako už po mnohé roky, na štedrý večer po vianočnej kázni sme
spolu s deťmi pripravili bohatý vianočný program pre celý náš zbor
a záverečný potlesk nás utvrdil v tom, že sme svojím vystúpením všetkým
ľudom v kostole spríjemnili tento svätý večer.
Moderátorsky celý program sprevádzala Miška Máttová. Deti
zaspievali vianočné koledy Akýže to svit a Búvaj dieťa krásne. Timka
Sotáková ako anjelik veľmi pekne zaspievala sólo pieseň Vianoce, vianoce
od Petra Nagya. Sestričky Veronika a Miška Máttové spolu ako dueto pekne
zaspievali pieseň Som kvapkou v mori.
Deti zahrali dve vianočné scénky, prvú s názvom Ako sa narodil Pán
Ježiš, ktorou sme si pripomenuli čo všetko predchádzalo narodeniu malého
Ježiška.
Druhá scénka mala názov Jasličková. Scénka pozostávala z 5 scén
odohrávajúcich sa v odlišných prostrediach s rôznymi ľuďmi, ktoré
zobrazovali rozmanité situácie zo súčasného reálneho života odohrávajúcich
sa počas vianočných sviatkov.
Sprevádzala nás nimi Lucka Harmóciová. Na základe nich sme sa
mohli spoločne zamyslieť nad skutočným zmyslom Vianoc. V závere všetky
deti z nášho zboru zarecitovali vianočné básne. Učili sa ich s láskou
a radosťou len pre Vás a pre tento vzácny večer.

Kalvínsky kostol
Tomáš Olexa 3.D (základná škola)
Do kostola chodíme,
modlíme sa. Nespíme!
Slovo Božie počúvame,
v srdci si ho zachováme.
Dospelí aj malé deti,
Slovo Božie už k vám letí,
žalmy ba aj pesničky,
pejú veľkí, maličkí.
Všetci radosť z toho máme,
srdcia svoje otvárame,
že Pán Boh je tu s nami,
nebudeme už viac sami.

kresťanov bolo zas na druhej strane prenasledovanie
veľkou skúškou ich viery v Krista. Všetci v nej neobstáli.
Niektorí pre hrôzu zo smrti, ktorá im bezprostredne
hrozila, Krista zapreli.
Iní zas práve počas prenasledovania ukázali také
hrdinstvo viery, že sa ich mučenícka smrť stala mocným
svedectvom o Kristovej moci a posilou viery pre iných.

31. október Deň reformácie
(pokračovanie)
Prenasledovanie kresťanov bolo vlastne obranou
sveta proti ich učeniu. Mocní tohto sveta nedokázali
postaviť proti kresťanom nič iného než hrubú silu. Pre
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Pred koncom štedrovečerných
bohoslužieb všetky deti v kostole
dostali balíčky plné sladkostí od nášho
zboru.
Ďakujeme
6-ročnej
Timke
Sotákovej a jej rodičom za prípravu
(výber a nákup sladkostí a ich následné
balenie) 120 ks vianočných balíčkov
so sladkosťami pre deti nášho zboru
počas štedrovečerných bohoslužieb.
Veľká vďaka patrí aj Viktorke
Gajdošóciovej, za to, že prispela do
detského kútika nedeľnej školy
množstvom krásnych hračiek a kníh.
Deti sa s nimi veľmi radi hrajú.
Ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí svoje deti vedú už od útleho veku
ku kresťanskému spôsobu života, a že
im záleží na tom, aby ich deti čo
najskôr spoznali Boha vo svojom
živote a skutky Pána Ježiša, aby Ho
mohli oni sami čo najskôr nasledovať.
V budúcnosti sa im to v podobe
Božieho požehnania stonásobne vráti.
Ako povedal sám Pán Ježiš: „Nechajte
deti a nebráňte im prichádzať ku
mne, lebo takým patrí nebeské
kráľovstvo.“
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Rozhovor s presbyterom
Ján Šoltés
Aj v tomto čísle pokračujeme
v našej
pravidelnej
rubrike.
Tentoraz sme otázkami potrápili
ďalšieho
člena
presbytéria
Slavomíra Kobu.
1. Michalovce ako mestský zbor
sú známe tým, že jeho členovia
pochádzajú z rôznych zborov našej
cirkvi. Z ktorého zboru pochádzate
Vy?
Pochádzam zo zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Trhovišti, kde
som pôsobil od svojho narodenia až do roku 2004, kedy som sa presťahoval
do Michaloviec.
2. Aké je alebo bolo Vaše povolanie v civilnom živote?
Momentálne pracujem v dopravnej firme, pre ktorú zabezpečujem
riešenia v oblasti manažerstva kvality, poistenia a poistných udalostí.
Zároveň sa snažím s vlastnou spoločnosťou presadiť v medzinárodnej
a vnútroštátnej preprave tovaru.
3. Aké funkcie ste zastávali v predchádzajúcom zbore?
V Trhovišťskom zbore som pôsobil ako presbyter.
4. Aké sú Vaše skúsenosti z tejto práce?
Venujem sa v prevažnej väčšine práci s deťmi a mládežou. Moje
skúsenosti sú v prevažnej miere pozitívne. V dnešnej multimediálnej dobe
plnej sociálnych sietí a počítačových hier považujem za veľmi dôležité viesť
mladých ľudí ku viere v Boha a nimi stráviteľným spôsobom ich
oboznamovať s evanjeliom.
5. Pracovali ste aj v iných cirkevných zboroch?
Ano, pracoval som aj v Trhovišťskom zbore.
6. Mohli by ste nám priblížiť Vašu súčasnú pracovnú náplň práce
v cirkevnom zbore?
Som členom komisie pre deti a mládež. Spolu s ďalšími členmi sa
snažíme organizovať pre mladých rôzne akcie počnúc pravidelnými
piatkovými stretnutiami alebo víkendovými výletmi a končiac účasťami na
stretnutiach mládeže, kresťanských workshopoch a hudobných festivaloch.
Zároveň som kontaktnou osobou v spolupráci s Misijným referátom nášho
seniorátu a Remidiou n.o.. Za svoju hlavnú pracovnú náplň ale považujem
budovanie kamarátskych vzťahov s mladými ľuďmi. Snažím sa pomáhať

Čo robila naša mládež v roku 2010?
Slavomír Koba
Je to veľmi zaujímavá otázka, najmä pre
rodičov a starých rodičov... Neviem na túto
otázku zodpovedne odpovedať, ale my sme sa
pravidelne stretávali na stretnutiach mládeže
každý piatok o 16:30 v počte 5-10 mládežníkov.
Sme radi, že sa nám pomalými krôčikmi
čiastočne darí zapájať do mládežníckych aktivít aj
konfirmandov. Na druhej strane nám odišli
niektorí vysokoškoláci, ktorí sa ale zúčastňujú
skupiniek VBH (Vysokoškolské Biblické Hnutie)
na internátoch a školách kde pôsobia. Nezabúdajú
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vytvárať tieto vzťahy aj medzi nimi
navzájom s konečným cieľom poznania,
že Boh je ich najvernejší priateľ.
7. Čo v činnosti zboru by ste
hodnotili ako najlepšie sa rozvíjajúce?
Ak sa na to pozriem komplexne,
za sedem rokov ktoré pôsobím
v Michalovskom zbore sa najmä
v stavebnej oblasti vykonalo veľa
práce.
Z finančného
hľadiska
považujem za veľký krok vpred prijatie
autorizačného systému ako internej
smernice nášho zboru, čo vo veľkej
miere sprehľadnilo nákupy a presne
zadefinovalo
objednávací
proces.
Taktiež
zavedenie
rozpočtového
plánovania činnosti zboru bolo podľa
mňa správne riešenie podporujúce
rozvoj. Z duchovnej oblasti ma teší
nielen kvantitatívne ale aj kvalitatívne
napredovanie zborového spevokolu Soli
Deo Glória. Ďalej vnímam progresívne
prácu misijno diakonickej komisie so
seniormi zboru a v neposlednej miere
sa veľmi teším z mojich mladých
kamarátov z mládeže.
8. Aké je Vaše krédo alebo túžba
v činnosti zboru?
Mojou
víziou
zboru
je
progresívny zbor postavený na pevnom
základe obete Ježiša Krista, kde by
členovia zboru dostali komplexnú
ponuku služby evanjelia od detí cez
konfirmandov,
mládež,
strednú
generáciu až po seniorov. Zároveň ale
musí byť každý člen pripravený nielen
prijímať ale aj rozdávať.
Ďakujeme za odpovede a prajeme
veľa síl i Božieho požehnania k ďalšej
práci na Pánovej vinici.

ale ani na nás a navštevujú naše spoločenstvo tak často, ako im to
ich študijná zaneprázdnenosť dovolí. O duchovný pokrm na našich
stretnutiach sa v prevažnej miere starala Martina Knežová,
zaspievali sme si za hudobného doprovodu Blažeja Kneža
a Jakuba Tichého.
Mladí ľudia si veľmi pochvaľujú aj seniorátnu mládež, ktorá
sa od apríla 2010 koná každý prvý piatok v mesiaci (mimo
prázdnin) o 16:30 v zborovej sieni nášho kostola za účasti
mladých ľudí z celého seniorátu. Priemerná návšteva seniorátnej
mládeže je 50 ľudí.
Naši mládežníci, najmä chlapci, sa veľmi radi zúčastňujú aj
jarnej a letnej KRM (Konferencie reformovanej mládeže), ktorú
organizuje Remidia n.o..
V apríli sa naši mladí vybrali na Worship festival v Prešove,
kde bolo veľa dobrej hudby a skvelých ľudí.
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Každoročne sa naši trampi tešia na
Campfest (festival gospelovej hudby), ktorý sa
koná v auguste. Aj tohto roku si užili stanovačku,
málo spánku a veľa dobrej hudby.
Ako je dobrým zvykom aj v roku 2010 sme
obohatili našim spevom Veľkonočné a Vianočné
Bohoslužby v našom kostole. V Júni sme taktiež
zaspievali zopár piesní na Koncerte kresťanských
piesní a žalmov organizovaným našim zborom.

Toto sú v skratke viditeľné aktivity našej mládeže, ale
myslím, že dôležitejšie sú tie menej viditeľné, o ktoré sa snažíme.
Ide najmä o budovanie našich vzťahov k sebe navzájom, následne
budovanie nášho zboru a cirkvi, ale hlavne o budovanie vzťahu s
Bohom, v čom sa snažíme našim mladým pomáhať ako vieme.
Takže, naša mládež, nezabudnite: PIATOK 16:30.
Prídete, pokecáme, nabijeme Vás v ping-pongu, stolnom futbale
a spokojných Vás odvezieme domov.

vzájomné stretnutia, posilnenie a povzbudenie, ale
aj výmenu
skúseností
a notového
materiálu.
Povzbudením pre mňa bola zvyšujúca sa úroveň
jednotlivých spevokolov. Neustávajme pracovať
v tejto oblasti. Je dobré, že sa takéto prehliadky
konajú a myslím si, že by bolo povzbudením pre
všetkých, ak by to bolo každý rok v inom cirkevnom
zbore.
Na Svätodušné sviatky sme v našom chráme
spievali 23. Žalm – vyznanie – Hospodin je môj
pastier milujúci.
Vyvrcholením spevokolovej sezóny a celého
doterajšieho pôsobenia spevokolu bol Koncert
kresťanských piesní a žalmov dňa 20.6. v našom
reformovanom kostole. Účinkovali hudobné telesá
Michalovského zboru – mládež, hudobné skupiny
Rogate, PF a spevokol prvý krát pod názvom, ktorý
sme si zvolili – moto J. Kalvína - SOLI DEO
GLORIA. Zborový spevokol týmto koncertom
zavŕšil 10 rokov pôsobenia v našom cirkevnom
zbore pod mojim vedením. Zaspievali sme to
najlepšie, čo sme doposiaľ naštudovali – v troch
blokoch sme spievali skladby – Spievajme Bohu
pieseň novú (úprava 98. žalmu), Večné príbytky
(černošský spirituál), Smieť žiť pre Krista (hymnická
pieseň č. 545), Bol si tam (spirituál), Úžasná milosť
(pieseň č. 284), 23. žalm – Hospodin je môj pastier,
Raduj sa svet (Joy to the world) a Otče náš (husitský
nápev). Koncert bol dôstojným vyvrcholením
snaženia sa všetkých spevákov, ktorí v priebehu
desiatich rokov v našom spevokole pôsobili.
Jednotlivé skladby neboli iba hudobnými
a interpretačnými dielami, ale sprostredkovali aj
naše vyznanie a túžbu chváliť a sláviť nášho Pána.
Po tomto veľkolepom závere sezóny
nasledovali spevokolové prázdniny. Znova sme sa
zišli začiatkom septembra a pripravili sme skladby
pre vystúpenie v Košickom reformovanom zbore na
reformačných evanjelizačných bohoslužbách dňa 17.
septembra. Spievali sme skladby – Smieť žiť pre
Krista, Hospodin je môj pastier, Raduj sa svet a Otče
náš. V mene spevokolu ďakujem košickému zboru
za pozvanie, veľmi si vážime, že sme mohli poslúžiť
našim spevom.

Správa kantora za r.2010
Juraj Tichý
Štatistika
Milí bratia a sestry, v r. 2010 som odohral 85
bohoslužieb, cca 502 piesní a 12 sobášov. Hrali
a spievali sa piesne z nového spevníka, bez potrebnej
partitúry tzv. Chorálnika pre kantorov. Nové piesne,
t.j. tie, ktoré neboli v predchádzajúcom spevníku, sa
stali obľúbenými, súdim tak podľa ich spevu pri
rôznych príležitostiach. Nové piesne a hlavne žalmy
sa učíme aj v úvodnej časti skúšky spevokolu, teda ak
máte túžbu naučiť sa ich, ste srdečne pozvaní.

Juraj Tichý

foto: Ján Šoltés

Spevokol SOLI DEO GLORIA
Zborový spevokol sa začal v roku 2010
stretávať po krátkej vianočnej prestávke 14. Januára,
zopakovaním si skladby z nášho spevníka Ó Ježišu ja
sľúbil som ti verne slúžiť (pieseň č. 550).
Prezentovali sme ju na bohoslužbách v našom chráme
dňa 28. februára. Po tomto vystúpení sme sa začali
učiť novú skladbu – Kristus Pán je vzkriesený, ktorú
sme zaspievali na Veľkonočnú nedeľu 4. Apríla.
Dňa 18. Apríla sa konala prehliadka speváckych
zborov Michalovského seniorátu v reformovanom
kostole v Trhovištiach. Náš spevokol
spieval
v úvodnej časti tejto požehnanej prehliadky skladby:
Kristus Pán je vzkriesený (pieseň č. 418), Večné
príbytky (černošský sprituál) a Otče náš (husitský
nápev). Prehliadka bola veľmi prospešná pre
KALVÍN
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Podobné reformačné evanjelizačné bohoslužby
sa konali dňa 31. októbra v Michalovciach, kde sme
spievali skladbu Úžasná milosť.
21. novembra sme sa zúčastnili 18. ročníka
regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov
v Kláštore Redemptoristov v Michalovciach. Uviedli
sme piesne – Úžasná milosť, Hospodin je môj pastier
a Raduj sa svet. Naše vystúpenie bolo vrelo prijaté
a vysoko
hodnotené.
Bolo
to
dôstojné
reprezentovanie našej cirkvi v regióne.
Kalendárny rok sme ukončili vianočným
vystúpením, slovenskou koledou v úprave A.
Moyzesa – Nesiem vám noviny. Celkovo sme
vystupovali 9 krát, z toho 3 krát mimo náš cirkevný
zbor.
Počet členov je cca 30. Stretávame sa každý
štvrtok o 17 hodine v zborovej sieni, kde máme
ideálne podmienky pre nácvik. Každý, kto má túžbu
spevom chváliť nášho Boha je srdečne vítaný, teraz je
ten príhodný čas. Aj tvoje srdce, milý brat, milá
sestra, môže vyznávať spolu s nami – SOLI DEO
GLORIA.

Správa nedeľnej školy za rok 2010
Timea Sotáková
V uplynulom roku 2010, tak ako po iné
roky sa deti nášho zboru pravidelne stretávali
každú nedeľu pod vedením JUDr. Tímey
Sotákovej a Bc. Gabriely Lisej. Nedeľná škola
(besiedka) sa nachádza v kostole na poschodí
v priestoroch napravo od schodišťa.
Besiedku navštevuje cca 15 detí vo veku
predškolského do začatia prípravy na
konfirmáciu.
S radosťou
privítame
aj
najmenšie deti, chodia k nám aj 2-ročné a 3ročné deti, ale aj deti, ktoré už navštevujú
konfirmačnú prípravu. Srdečne všetkých
vítame !
Najmenšie deti, môže doprevádzať aj
jeden z rodičov, máme tam vytvorený aj
detský kútik s hračkami a spoločenskými
hrami. V nedeľnej škole sa deti počas celého
školského roka oboznamujú so Svätým
Písmom primerane ich veku. A to, spoločným
čítaním
z Biblie,
rôznych
príbehov
z náboženskej literatúry, či z materiálov
objednaných z Detskej misie.
Výbornou
pomôckou
je
detský
kresťanský
časopis
Dúha,
s krásnymi
názornými obrázkami i zaujímavými úlohami
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Deti, mládež, Agape, Rogate, PF.
Je pre mňa veľkou radosťou počúvať spev detí
pri rôznych príležitostiach. Samostatné vystúpenia
mládeže i s doprovodom skupiny Agape (príjemné
prekvapenie roku 2010) dávajú radosť každou
piesňou. Účinkovanie skupiny Rogate všetkým tým,
čo vložia do svojich piesni dokáže zdvihnúť zo
sedadiel. Som vďačný, že aj pri ich vyťaženosti
poslúžia svojimi skladbami, podelia sa s nami
o radosť a sú príkladom pre mládež. Hudobná
skupina
Príležitostná
Formácia
v dôsledku
účinkovania
hudobníkov
viacerých
žánrov
i viacerých generácii v nej ponúka aj netradičný
pohľad na kresťanskú hudbu. Koncert kresťanských
piesní a žalmov i Vianočný ekumenický koncert
kresťanskej mládeže bol neobvyklý hudobno –
dramaturgický skvelý koncert, ďakujem všetkým
účinkujúcim.
Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte Ho
harfou, citarou. Chváľte ho bubnom v chorovode,
chváľte Ho strunami a píšťalou! Chváľte Ho
hlasným cymbalom! Chváľte Ho zvučným
cymbalom! Všetko, čo dýcha, nech chváli
Hospodina!
Haleluja!
Žalm
150

na riešenie pre mladšie i staršie deti, ktorý nám pravidelne objednáva
náš pán farár. Touto cestou mu chceme poďakovať.
V nedeľnej škole sa deti učia modliť aj vlastnými slovami
nahlas pred ostatnými deťmi, učia sa formulovať svoje vlastné
myšlienky a v tej chvíli si už uvedomujú veľkú Božiu milosť, za čo
všetko sú Bohu vďační, čo všetko im dal. Deti veľmi radi a veľa
spievajú, a to detské piesne, ale aj piesne z kalvínskeho spevníka.
V poslednej časti hodiny hráme s deťmi rôzne zábavné hry, aj
s náboženskou tématikou. Na každú hodinu, Bc. Gabika Lisá vopred
pripraví materiál a deti s jej pomocou vytvárajú zaujímavé „umelecké
diela“.
Na veľkonočnú nedeľu deti vystúpili s dvomi detskými
veľkonočnými piesňami a Nikolka Pinterová prekrásne a dojímavo
zaspievala sólo pieseň Golgota.
Tradične ako každý rok, nedeľná besiedka usporiadala dňa
12.06. 2010 súťažno-športové popoludnie pre detí a ich rodičov
a starých rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Potešila nás opäť vysoká účasť cca 50 ľudí.
Deti si zasúťažili samostatne, ale aj v družstvách v rozličných
športových, ale aj zábavných súťažiach napr. preskakovanie
krúžiaceho švihadla, kopanie lopty do cieľa so zaviazanými oboma
nohami, podliezanie palice, hod do cieľa, prenášanie vody v lyžičke
ústami, skákanie vo vreci atď.
Za pomoc pri realizovaní súťaží ďakujeme našej pani farárke
a oteckovi Zdenovi Marcinovi. Pre deti bol pripravený kopec
sladkostí. Veľmi sa tešíme, že sa do súťaží zapájajú aj najmenšie deti
– 1,2 ročné, je to zážitok ako pre nich, tak aj ostatných zúčastnených.
Zlatým klincom programu bolo detské „tetovanie“ na ruky,
prípadne aj iné časti tela zmývateľnými trblietavými perami.
Najväčšiu „radosť“ z toho mali najmä naše mamičky.
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