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EDITORIÁL

ZAMYSLENIE NAD VOJNOU
PREČO SA BÚRIA NÁRODY A ĽUDIA VYMÝŠĽAJÚ DAROMNOSTI? SPOLČUJÚ SA
POZEMSKÍ KRÁLI, VLÁDCOVIA SA SPOLU RADIA PROTI HOSPODINOVI A JEHO
POMAZANÉMU...

Ján Šoltés

KRÁLI, BUĎTE TEDA ROZUMNÍ, SUDCOVIA ZEME, DAJTE SA POUČIŤ! S BÁZŇOU
SLÚŽTE HOSPODINOVI! JASAJTE S CHVENÍM! BOZKÁVAJTE SYNA, ABY SA
NEROZHNEVAL A ABY STE NEZAHYNULI NA CESTE, LEBO JEHO HNEV VEĽMI
ĽAHKO VZPLANIE.
BLAHOSLAVENÍ SÚ VŠETCI, ČO SA K NEMU UTIEKAJÚ.
(Ž 2, 1-2, 10-12)

M

ilé sestry, milí bratia, posledných niekoľko týždňov
prinieslo do našich životov opäť niečo, o čom sme
si mysleli, že možno nikdy nezažijeme. Vojna na našom
prahu nás núti zamyslieť sa nad tým, čo sa to deje a ako
by sme sa mali ako kresťania k týmto udalostiam postaviť.
Skúsme sa s pomocou Biblie zamyslieť nad pár bodmi:

1.

Mier nie je samozrejmosťou, ale skôr výnimkou. Aj
keď sú ľudia stvorení na Boží obraz, príčinou pádu
človeka sme hriešni, konáme zlo. Biblia i celá história nás
učí o hrozných vojnách a čoho všetkého sú ľudia schopní.
Plynutím storočí sa nič na tejto ľudskej povahe nemení,
nie sme lepší ako naši predkovia. Moderný človek má
akurát modernejšie metódy vedenia vojny, no je rovnako
zlý a skazený. To, že sme doteraz vojnu poznali len
z rozprávania a príbehov, či zo správ z ďalekých krajín, nie
je známkou našej vyspelosti, ale len vďaka Božej milosti.

2.

Zlo je skutočné, ale nemusíme sa ho báť. Nespočetne
krát sa nám Biblia prihovára slovami: “nebojte sa”.
Tieto platia i pre situácie vojen, utrpenia, smrti. Kresťania
i v časoch najväčšieho prenasledovania čelili istej smrti
nebojácne a odvážne, pretože si boli istí, že Kristus
premohol svet.

3.

Je správne postaviť sa zlu. I keď je zlo, vojna,
nenávisť každodennou súčasťou nášho skazeného
sveta, nemôžeme ako kresťania tieto veci ignorovať, či
ustupovať. Určite nie je správne, keď sú pri moci zlí ľudia,
keď obyčajní ľudia trpia a umierajú. Voči zlu sa musí
kresťan odvážne vymedziť a konaním dobra, pomocou
trpiacim a núdznym premáhať zlo v tomto svete.
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4.

Boh je spravodlivý. Nenechá zlo bez odplaty. Možno
sa konečného víťazstva Božieho nedožijeme, ale ako
kresťania veríme, že skutočne nastane. Zlo, vojny, utrpenie
majú svoj vymedzený čas, ktorý sa chýli ku koncu.

5.

Modlitba je našou najväčšou zbraňou. Nie každý
môže pomáhať priamo, nie každý má možnosť
ubytovať či starať sa o utečencov. Avšak každý kresťan
má možnosť modliť sa. Modlime sa za trpiacich,
utekajúcich, bojujúcich. Za matky s deťmi na cestách.
Za mužov čakajúcich na vývoj ďalších dní. Modlime sa
ale i za agresorov, za to, aby spoznali pravdu, uvedomili
si, čo páchajú. Modlime sa i za našich vodcov, aby im
Boh dal múdrosť a rozumnosť, aby sa mohli zodpovedne
rohodovať a pristupovať k svojim povinnostiam.

M

ilé sestry, milí bratia. prajem všetkým nám, aby
v našich srdciach zavládol pokoj prameniaci zo
spoľahnuitia sa na Boha.
Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
(Jn 16,33b)

NÁVRATY

ČISTÉ SRDCE
SRDCE ČISTÉ STVOR MI, Ó BOŽE, A OBNOV VO MNE DUCHA PEVNÉHO!
(ŽALM 51,12)

Ján Semjan

B

ratia a sestry v Kristu! Slová prečítaného textu sú
vlastne kajúcim výkrikom vloženým do úst kráľa
Dávida. Vyriekol ich po strašnom poklesku, v ktorom sa
spojila lož a lesť, vražda a smilstvo. Človek týchto slov
nám ukazuje, že s nečistotou srdca je spojené i zotročenie
duše a strata Ducha Svätého. V slávnostnej polovici
cirkevného roka sledujeme spasiteľné dielo Božie. Je to
od prvej adventnej nedele po Trojičnú nedeľu. Vidíme,
že Božie zasľúbenia sa splnili, keď On sám vo svojom
Synovi, pre svoju lásku k nám sa sklonil a ponížil sa,
aby sme mohli byť povýšení. Prišiel, aby hľadal a spasil,
čo bolo zahynulo. Prišiel, aby nás zobudil z duchovnej
ľahostajnosti a vlažnosti. Obdaroval nás Duchom Svätým
a naučil nás rozoznávať dobré od zlého. Pravdu od nepravdy,
cestu zahynutia od cesty života. On, trojjediný Boh nás
chce viesť i v tejto chvíli. Preto prosme spolu so žalmistom
i my: „Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho
ducha v mojom vnútri.“
Áno, o čistotu srdca nám má ísť, za ktorú sa modlil
i Dávid. Ale aké je čisté srdce a v čom spočíva pravá
čistota? Starý, ale i Nový zákon pod pojmom srdce
rozumie celú ľudskú podstatu, ľudskú osobnosť, čiže
charakter človeka. Milovať Boha je možné len z čistého
srdca a celým srdcom. O to ide, aby naše milovanie nebolo
iba povrchné, zvykové. Nesmieme volať iba ústami:
“Pane, Pane!“ a srdcom byť vzdialení. Milovať čistým
srdcom znamená milovať bez výhrad, bez vypočítavosti,
milovať úprimne a obetavo. Písmo Sväté nás dostatočne
poučuje o tom, že Boh nehľadí na osobu, ale na srdce
človeka. Človek, ktorý je zaťažený hriechom si často
namýšľa, že nie je tak zle a ak tak povinnosťou Božou
je predsa odpúšťať. Preto je Bohom lásky, aby nás prijal
na milosť. Zaiste, ale o túto milosť musíme stáť a keďže
u Boha nič nečistého neobstojí, musíme o čistotu prosiť.
Žalmista prosí v našom texte o priameho ducha. Treba
nám tu vedieť, že duch a srdce sú často v Písme Svätom

súbežnými výrazmi, lebo duch podmieňuje osobný život.
Jeho orgánom je srdce a srdcu je pripisované to, čo patrí
do oblasti pôsobnosti ducha. Je to zvlášť tam, kde ide
o prejavy náboženského života. Čítame, že Hospodin
je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca a tých, ktorí sú
zdrteného ducha, zachráni (Žalm 34,19). Takýto stav je
už príznakom pokánia. Iba s čistým srdcom a v priamom
duchu je možné činiť pravdivé pokánie. Kráľ Dávid to
dobre vedel a preto v kajúcej modlitbe prosí o stvorenie
čistého srdca. Iba svätý Boh môže to učiniť, lebo čo On
činí je vždy dobré a čisté. Mať nové srdce je stvoriteľský
akt. Ide tu o stvorenie nového človeka. Nový človek je
mŕtvy hriechu, ale živý Bohu v Kristu Ježišovi, v našom
Pánovi. Tak nás učí apoštol Pavol v liste Rimanom. Naše
obnovenie je potrebné. Ide o obnovenie Božieho obrazu
v človeku. Ide o pravého človeka neporušeného hriechom,
lebo ak je niekto v Kristu, je novým stvorením (2 Kor 5,17).
Pán Ježiš Kristus tiež povedal v známom kázaní na hore:
„Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha.“
To teda znamená, že odovzdaná dôvera a láska k Bohu je
nemysliteľná v nečistom srdci. Môžeme obrazne povedať,
že nečisté srdce je uschnutý neplodný strom. Taký strom
nemôže vydávať dobré ovocie.
Sledujúc dejiny vyvoleného národa, môžeme vidieť, že
Pán Boh vždy viedol zápas o človeka. Zápas o človeka je
vždy zápasom o jeho srdce. Aj dnes pri zvesti evanjelia sa
prebúdza túžba a volanie po čistom srdci. Po oslobodení
od všetkých nečistých žiadostí. Je to túžba po srdci, ktoré
jedná s ľuďmi pravdivo a díva sa na druhého človeka čisto.
Je to túžba po čistom vzťahu medzi mužom a ženou – nie
ako to bolo v prípade Dávida a Batšeby. Taká túžba sa
bráni hrubým pokleskom, ale tiež potláča v ľudskom vnútri
všetky poškvrňujúce priania a ponižujúce myšlienky.
Sme ľudia od prirodzenosti zlí a skazení a naše srdce je
naklonené skôr zlému než dobrému.
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NÁVRATY
Jednako je v Božej moci, aby nám srdcia obnovil a dal
nám nového a priameho ducha do nášho vnútra. On mocou
svojho Ducha zasahuje a kríži naše prevrátené plány či sa
nám to páči, alebo nie. Často nie sme spokojní s takým
spôsobom jednania, avšak na veci nič nemôžeme zmeniť.
Pravdivo veriaci kresťan prijíma Božie navštívenia, lebo
si uvedomuje ľudský hriech. Hriech nič nedokáže odčiniť,
iba láska Božia. Ona robí zo zlého dobré, z nečistého čisté,
z nedokonalého dokonalé.

svoje srdce neklamal zdanlivou zbožnosťou. Musíme, ako
Dávid v našom texte, prosiť, aby Boh sám jeho srdce učinil
bezúhonným v svätosti. Pána Ježiša máme za dokonávateľa
viery, ktorý sa za každého kajúcnika prihovára u svojho
Otca v nebesiach. Prihovára sa, aby nám bol Boh milostivý
a dal nám ducha priameho a nebojácneho. Amen.

My obyčajne pokladáme Dávida za muža viery,
poslušného Božím prikázaniam. Predsa v slabej chvíľke
života klesol. O čo viac my, priemerní ľudia, podliehame
zlému, keď kráčame cestou nešľachetných. Dávid nebral
svoj poklesok iba tak povrchne, ale so skrúšeným srdcom
vyznal pred Bohom svoje previnenia: „Tebe samému
som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v Tvojich očiach.“
O to ide, aby sme svoje hriechy nezľahčovali, ale pod ich
ťarchou dokázali klesnúť pod krížom Kristovým. On sám
bol tichým a pokorným služobníkom. Bol pokorný celým
srdcom. Len tak môžeme nadobudnúť istotu, že i o nás
platia Jeho slová: „Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni
budú vidieť Boha.“ Veriaci sa tiež musí mať na pozore, aby

Bože zástupov! Ty si zasľúbil, že nám dáš nové srdce
a nového ducha do nášho vnútra. Ty odstrániš kamenné
srdce z nášho tela a dáš nám srdce z mäsa. Učiníš to,
aby sme chodili podľa Tvojich ustanovení. Pozorovali
Tvoje súdy a činili ich. Tieto slová platia pre všetkých
nás. Tešíme sa preto z Tvojej milosti, že nehľadíš na naše
previnenia a nenakladáš s nami podľa našich zásluh. Daj,
nech sa Ti dokážeme celkom odovzdať, aby si formoval
našu myseľ. Podopieraj našu vieru a tvor z nás ľudí
nových, odovzdaných do vôle Tvojej, ktorí sú vykúpení
drahou krvou nášho Spasiteľa a Vykupiteľa. V Jeho mene
Ťa prosíme, vypočuj naše volanie. Amen.

Modlitba

JÁN SEMJAN 4.3.1932 – 20.2.2015
SLÚŽIL V KOŠICIACH, MALČICIACH, PINKOVCIACH A V ZÁHORE.

REPORTÁŽ
ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ
V MICHALOVCIACH
Juraj Gajdošoci

T

radične sa začiatkom roka konal Aliančný modlitebný
týždeň, na ktorom sa zúčastňujú miestne protestantské
cirkvi. V Michalovciach sa uskutočnil od 18.1.2022
do 21.1.2022. Témou biblických úvah a modlitieb
bol Sabat. Modlitebný týždeň sa pre protipandemické
obmedzenia konal online, vždy večer v rovnakom čase.
Súčasťou stretnutí bola biblická úvaha a spontánne
modlitby účastníkov. Podelili sme sa aj o skúsenosti, ako
žijú naše zbory.
Prvý deň nášho stretnutia viedla Apoštolská cirkev,
témou dňa bol Sabat a identita. Kázal pastor Štefan
Handzok. Druhý deň sa niesol v téme Sabat a Božie
zaopatrenie, kázal Juraj Gajdošoci, z reformovanej cirkvi.
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Tretí deň obsahoval tému Sabat a odpočinok, kázala
Svetlana K. Francisci, kazateľka Evanjelickej cirkvi
metodistickej. Štvrtý deň - Sabat a súcit, kázal pastor
Apoštolskej cirkvi rómskeho zboru Devleskeri khangeri,
Stanislav Tolvaj.
Modlitebný týždeň moderoval kazateľ Cirkvi bratskej
Peter Prištiak. Počas modlitebného týždňa sme sa modlili
napríklad za prenasledovaných kresťanov. Za kresťanov,
ktorí sú z prostredia utečencov. Prosili sme za kresťanské
spoločenstvá, aby získavali odvahu vyjsť zo svojich
pohodlných zón a kráčali spolu cestou viery. Zmyslom
celého podujatia bol protest proti práci v nedeľu. Musíme
viac načúvať Bohu a plnšie vnímať jeho jednanie s nami.

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA
O DUCHOVNOM A HMOTNOM ŽIVOTE
ZBORU ZA ROK 2021
V ŇOM MÁME ODVAHU A PRÍSTUP S DÚFANLIVOSŤOU SKRZE
VIERU V NEHO.
(EF 3,12)
AKO CHCETE, ABY ĽUDIA ČINILI VÁM, TAK AJ VY ČINTE IM.
Juraj Gajdošoci

Jaroslav Bánoci

(LK 6,31)

ÚVOD

B

ratia a sestry, niekde máme celkom voľný prístup
a zavše nám nie je umožnený. Stretli sme sa už
s oznámením, že vstup je možný len pre pozvaných.
Apoštol Pavol nás uvádza do nádeje, ktorú všetci máme.
Naša nádej sa opiera o priamu historickú udalosť, keď
zomrel a bol vzkriesený Spasiteľ sveta Pán Ježiš. On
sa stal pre nás priamym prístupom k nebeským veciam.
Sprístupnila sa nám živá viera v živého Krista. Je to pre
nás nekonečne silná motivácia a návod ako pokorne denne
pristupovať k trónu Božej milosti.
Spasenie je pre nás vyslobodenie zo zatratenia, ktoré
nám spôsobuje ľudský hriech. Už prorok Jeremiáš
upozornil, že Boh nám chce dať budúcnosť a nádej.
Toto jasne predpovedali všetci Boží proroci. Svedčia
o tom veľké udalosti, ktoré nám Písmo sväté približuje.
Korešpondujú s Božím živým slovom. Boh stále koná
v náš prospech a dáva nám svoj úspech. Božie slovo je
večné všetkému nadradené a stále platí, čo Boh kedysi
povedal. Veríme, že Kristus je náš Pán. Dúfame, že nám
pomáha v tom, čo nie je v ľudských silách. My dúfame
a veríme v Božiu pomoc. Žiadne zlo nikdy nepremôže
silného Boha. Ani my sami nepremôžeme zlo. Nijaká
prekážka už nie je taká veľká, keď je Boh za nás. Ponúka
sa nám cieľ časného strastiplného putovania, ktorý sa čoraz
viac približuje. Stále sa pevnejšie potvrdzuje, že viera je
v živote každého z nás veľmi dôležitá. Dáva istotu a stále

pomáha napredovať cez mnohé prekážky. Viera má silu
dvíhať slabých hore a dodáva smelosť ustráchaným. Naša
odvážna cesta sa stáva ešte pevnejším dúfaním. V roku
2021 sme prežili mnohé skúšky, ktoré nás určite zblížili
s Bohom. To na čo si máme sťažovať, sú len naše hriechy.
Hrešíme myšlienkami, slovami, ale aj skutkami. Hriech
nás často opanuje a nedá nám slobodne dýchať. Je to také
temné otroctvo, ktoré oberá o silu každé ľudské srdce.
Napriek všetkému stále platí Božia milosť. Hoci sme
nemohli v kostole ľubovoľne konať zaužívané aktivity.
Bohoslužby boli značne obmedzené pandemickými
nariadeniami. Myslím, že napriek tomu sme nestrácali
dúfanlivosť. Verme, že sme sa niektorí nadobro nestratili
od nášho Pastiera. Ján Kalvín mal heslo: „Nikdy nezúfať.“
Použime ho aj pre seba a dôverujme viac Bohu. K zúfaniu
máme množstvo dôvodov, ale k dúfaniu nás vedie Kristus.
Pamätajme, že Boh nám chce dať budúcnosť a pevnú
nádej. To je Jeho dnešná ponuka pre Teba. On pripravil
prístupnú cestu, aby sme neostali navždy v hriechu.
Jeho slovo je platné a všetkému nadradené. Stane sa, čo
Boh povedal. Doteraz to tak bolo aj bude iste naďalej.
Nepochybujme o prístupe k večnému životu skrze vieru
v Pána Ježiša. On je náš Spasiteľ a niet inej cesty. Odvážne
zvážme túto veľkú skutočnosť, ktorá sa už nikdy nijako
nezmení. Bez viery nerobme vôbec nič, ale len s vierou
všetko. Amen.
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VÝROČNÁ SPRÁVA
1. SPRÁVA DUCHOVNÉHO
1.1. ŠTATISTIKA NA ZÁKLADE EVIDENCIE A MATRÍK
Počty
Počet reformovaných podľa celoštátneho sčítania ľudu
v roku 2011: 98 797
Počet reformovaných podľa celoštátneho sčítania ľudu
v roku 2021: 85 271
Počet reformovaných v Michalovciach podľa sčítania
ľudu v roku 2011: 1 555
Počet reformovaných v Michalovciach podľa sčítania
ľudu v roku 2021: 1 424
Počet prihlásených členov:
• k 1.1.2019: 1 155
• k 1.1.2020: 1 183
• k 1.1.2021: 1 202
• k 1.1.2022: 1 192

V roku 2019 bolo pokrstených 15 manželských
a 9 nemanželských detí.
V roku 2020 bolo pokrstených 18 manželských
a 2 nemanželské deti.
V roku 2021 bolo pokrstených 8 manželských
a 5 nemanželských detí.

Sobáše
V
V
V
V
V
V
V

roku 2015 bolo 14 sobášov, 3 čisté a 11
roku 2016 bolo 13 sobášov, 3 čisté a 10
roku 2017 bolo 14 sobášov, 2 čisté a 12
roku 2018 bolo 11 sobášov, 2 čisté a 9
roku 2019 bolo 10 sobášov, 2 čisté a 8
roku 2020 bolo 7 sobášov, 2 čisté a 5
roku 2021 bolo 7 sobášov, 0 čisté a 7

zmiešaných.
zmiešaných.
zmiešaných.
zmiešaných.
zmiešaných.
zmiešaných.
zmiešaných.

Počet voličov (členov platiacich cirkevnú daň):
• k 1.1.2019: 448
• k 1.1.2020: 440
• k 1.1.2021: 313
• k 1.1.2022: 321

Sobášení v roku 2021: Patrik Tokár – Lenka Knežovová,
Samuel Oros – Ivana Klajbanová, Adrián Gotzmann – Jana
Vajdová, Michal Tóth – JUDr. Jaroslava Gederová, Mgr.
Filip Paldan – Daniela Timočková, Matej Kušnier – Ing.
Katarína Mazurová, Jaroslav Temník – Gabriela Tavares
Štefanová.

Krsty

Kon rmácia

V
V
V
V
V
V
V

roku
roku
roku
roku
roku
roku
roku

2015 bolo 31 krstov, 16 chlapcov a 15
2016 bolo 27 krstov, 17 chlapcov a 10
2017 bolo 22 krstov, 14 chlapcov a 8
2018 bolo 22 krstov, 14 chlapcov a 8
2019 bolo 24 krstov, 12 chlapcov a 12
2020 bolo 20 krstov, 13 chlapcov a 7
2021 bolo 13 krstov, 5 chlapcov a 8

dievčat.
dievčat.
dievčat.
dievčat.
dievčat.
dievčat.
dievčat.

Pokrstení v roku 2021: Soﬁa Falisová, Júlia Hrabovská,
Saskia Kmecová, Lea Krajnikovcová, Elias Rimko,
Peter Andrejov, Zoe Kuviňková, Miriam Pinčáková,
Oliver Ivaničko, Ema Ondo, Zuzana Gajdošová, Matiaš
Lastomirský, Alex Hornyák.

V roku 2015 bolo konﬁrmovaných
7 chlapcov a 8 dievčat.
V roku 2016 konﬁrmácia nebola.
V roku 2017 bolo konﬁrmovaných
12 chlapcov a 13 dievčat.
V roku 2018 bolo konﬁrmovaných
2 chlapci a 9 dievčat.
V roku 2019 bolo konﬁrmovaných
9 chlapcov a 11 dievčat.
V roku 2020 bolo konﬁrmovaných
8 chlapcov a 3 dievčatá.
V roku 2021 bolo konﬁrmovaných
11 chlapcov a 10 dievčat.

V roku 2015 bolo pokrstených
a 10 nemanželských detí.
V roku 2016 bolo pokrstených
a 10 nemanželských detí.
V roku 2017 bolo pokrstených
a 4 nemanželské deti.
V roku 2018 bolo pokrstených
a 2 nemanželské deti.

Konﬁrmovaní v roku 2021: Barbora Čermáková,
Richard Hrešo, Jakub Bihary, Christopher Krajnikovec,
Adrián Majerník, Soﬁa Ella Majerníková, Martina
Némethová, Marko Kotora, Matej Kotora, Lukáš Buša,
Martin Bali, Marcus Bali, Olívia Szalková, Nela Petrecová,
Sára Meglesová, Laura Meglesová, Jakub Valkovič,
Zuzana Rokytová, Anna Kováčová, Šimon Ján Ohriska,
Lívia Kirnágová.
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21 manželských
17 manželských
18 manželských
20 manželských

15 konﬁrmantov,
25 konﬁrmantov,
11 konﬁrmantov,
20 konﬁrmantov,
11 konﬁrmantov,
21 konﬁrmantov,
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Pohreby
V roku 2015 bolo pochovaných 19 ľudí, 11 mužov a 8 žien.
V roku 2016 bolo pochovaných 12 ľudí, 7 mužov a 5 žien.
V roku 2017 bolo pochovaných 14 ľudí, 12 mužov a 2 ženy.
V roku 2018 boli pochovaní 4 ľudia, 1 muž a 3 ženy.
V roku 2019 bolo pochovaných 17 ľudí, 9 mužov a 8 žien.
V roku 2020 bolo pochovaných 12 ľudí, 3 muži a 9 žien.
V roku 2021 bolo pochovaných 22 ľudí, 12 mužov a 10 žien.

Pochovaní v roku 2021: Ing. Štefan Hančár (76), Helena
Jakubová rod. Iškyová (83), Daniela Dulovičová rod.
Vincová (53), Ing. Milan Dzvoník (81), Kamila Frankovská
rod. Bali – Bálintová (60), Katarína Horváthová rod.
Hangacziová (67), Vladimír Semjan (70), Ing. Ján Kostrej
(81), Milena Veľasová rod. Kavková (79), Anna Kinčovská
rod. Mrázová (61), Anna Iľková rod. Andrášová (88), Milan
Borko (71), Albín Šarik (81), Ján Šipoš (91), Peter Penťa
(56), Jaroslav Tomašuľa (82), Oto Balogh (52), Albína
Semjanová rod. Janovčíková (83), Kvetoslava Belazová
rod. Dzurická (68), Klára Farkašová rod. Baloghová (87),
Ján Ružiak (80), Tibor Kanócz (82).

1.2. CIRKEVNO – ZBOROVÉ UDALOSTI V ROKU 2021, ZORADENÉ V ČASOVOM SLEDE
Január
vysielanie nahrávaných video bohoslužieb, pripravovali
Šimon Ohriska, Martin Ohriska, Blažej Knežo, Jaroslav
Bánoci, úprava priestoru Jozefína Štefančíková
25.1. pohreb Ing. Milana Dzvoníka, bývalého presbytera
nášho zboru, zomrel 21.1.2021

9.5. bohoslužby, kde zaznela modlitba pri životnom jubileu
presbyterky Marty Sotákovej
23.5. počas svätodušnej nedele Misijno-diakonické
stretnutie a Svätá večera Pánova

Jún
2.6. zasadnutie správnej rady Remidie n.o. v Michalovciach

Február
Bohoslužby nahrávané a zverejňované online

18.6. stretnutie s rodičmi konﬁrmantov a príprava
konﬁrmácie

10.2. seniorátna schôdza duchovných michalovského
seniorátu, konala sa online

26.6. brigáda presbyterov – upratovanie a úprava okolia
kostola

20.2. inštalácia internetovej siete v našom kostole, príprava
na online vysielanie bohoslužieb

Júl

Marec

1.7. počas mesiaca bola potravinová a ﬁnančná zbierka –
Trvanlivá láska

nahrávané video bohoslužby v kostole a v zborovej sieni
4.3. uloženie urny Vdp. Daniela Koscanského na miestnom
cintoríne v Michalovciach

Apríl
veľkonočné bohoslužby boli nahrávané a zverejňované
online
25.4. otvorenie kostolov a uvoľnenie pandemických
opatrení
25.4. bohoslužby v kostole a prvý priamy prenos
bohoslužieb z nášho kostola
28.4. po dlhšej pandemickej prestávke sa uskutočnila
zborová biblická hodina

Máj

2.7. preskúšanie konﬁrmantov a organizačná príprava
konﬁrmácie
3.7. rokovanie Seniorátneho valného zhromaždenia
v Bánovciach nad Ondavou
18.7. modlitba počas bohoslužieb a spomienka na bývalého
kurátora zboru Jána Vinca, narodil sa 16.7.1921 a dožil
by sa 100 rokov, bol pri výbere pozemku, pri príprave
projektu, podieľal sa na výstavbe kostola, zabezpečoval
materiál, ﬁnancie a stavebných robotníkov.

August
15.8. cirkevná ﬁnančná zbierka pre ľudí, ktorí boli
postihnutí tornádom na Morave
22.8. sviatok Nový chlieb,
stretnutie a večera Pánova

Misijno-diakonické

7.5. zišla sa riadna presbyterská schôdza
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September

sieni

8.9. prebehlo Stretnutie starších, ktoré v našom kostole
organizovala Remidia n.o.

22.11. zavedený režim OP pre účasť na bohoslužbách
(4.10.2021 – 22.11.2021 režim OTP)

12.9. ﬁnančná zbierka pre reformovaný zbor Blatná
Polianka na obnovu fasády kostola

28.11. verejné bohoslužby zakázané (1. adventná nedeľa)

22.9. nácvik spevokolu po dlhšej covidovej prestávke

December

24.9. začala prezenčná príprava konﬁrmantov

6.12.-7.12. online cirkevné školenie reformovaných
duchovných zo slovenskej časti cirkvi

29.9. pohreb Albíny Semjanovej, vdovy po Vdp. Jánovi
Semjanovi

Október
2.10. slávnostné bohoslužby k otvoreniu cirkevného
vzdelávania
15.10. stretnutie mládeže - Klub mladých
15.10. inštalácia stálej fotogalérie farárov, ktorí slúžili
v Michalovciach, ktorú pripravil kurátor Jaroslav Bánoci
16.10. vyučovanie študentov cirkevného vzdelávania
v zborovej sieni

November
7.11. ﬁnančná zbierka pre reformovaný zbor Jenkovce
na obnovu mechanizmu zvonov
20.11. vyučovanie cirkevného vzdelávania v zborovej

12.12. bohoslužby v režime OP - jedna osoba na 25 metrov
štvorcových
13.12.–19.12. vianočná zbierka šatstva a obuvi pre
núdznych
15.12. pohreb člena zboru Tibora Kanócza, podieľal sa
na výstavbe kostola a na úprave jeho okolia
19.12. vianočné Misijno-diakonické stretnutie s Večerou
Pánovou
24.12. bohoslužby na Štedrý deň, boli o 16:00 hod.
a o 17:00 hod.
25.12. bohoslužby na Prvý sviatok vianočný s Večerou
Pánovou o 10:00 hod. a o 11:00 hod.
25.12. online vianočný program Nedeľnej školy na našej
internetovej stránke, v spolupráci s rodičmi a deťmi
pripravili presbyteri Tímea Sotáková a Blažej Knežo.

1.3. BOHOSLUŽBY

B

ohoslužby sme mali podľa možností v nedeľu
dopoludnia a popoludní. Bohoslužby v nedeľu
a vo sviatok začínali v roku 2021 o 10:00 hod.,
popoludní o 16:30 hod. Nahrávané video bohoslužby boli
pripravované v predstihu a zverejňované v danú nedeľu
alebo vo sviatok.
V roku 2021 v našom kostole a v zborovej sieni kázali,
modlili sa a prednášali bratia a sestry: Ján Semjan, Erika
Dékányová, Juraj Brecko, Marek Kačkoš, Marianna
Sláviková, Andrea Korečková.
Počas celého roka 2021 zodpovedne kantoroval
zborový kantor Ján Dziak. V neprítomnosti ho zastupoval
presbyter a náš náhradný kantor Blažej Knežo.
Nedeľná škola mala v roku 2021 obmedzené možnosti
pre svoju činnosť. Súvisí to s pandémiou, zatvorili sa školy
a deti zostávali doma. Deti sa nesmeli miešať do jednej
skupiny. Neuskutočnili sa zaužívané detské programy.
Na Vianoce pripravila Nedeľná škola v spolupráci
s rodičmi a deťmi nádherné online vianočné vystúpenie,
ktoré zabezpečovali Tímea Sotáková a Blažej Knežo.
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Misijno-diakonické stretnutia sa uskutočnili zatiaľ
bez nášho tradičného posedenia pri káve a čaji. Stretnutia
organizovali presbyterky Anna Tomašuľová, Marta
Sotáková, Jozefína Štefančíková. Pripravovali, čo bolo
potrebné a vhodné do programu stretnutia. Zaznievalo
čítanie z Písma, náboženská poézia, biblické úvahy.
Spevokol Soli Deo glória pod vedením dirigentky
Veroniky Savkovej začal prípravu novej peknej vianočnej
piesne. Snahu prerušila šíriaci sa Delta variant koronavíru.
Na našom bohoslužobnom živote mali nezastupiteľný
podiel presbyteri a presbyterky zboru, ale aj viacerí aktívni
členovia.
Kostol náležite upratovala kostolníčka a presbyterka
Jozefína Štefančíková. Pravidelne dbala o čistotu celého
priestoru a vhodnú kvetinovú výzdobu.
Priemerná návštevnosť na bohoslužbách v roku 2021
bola 60 veriacich dopoludnia, popoludní 10 veriacich.
Podobná účasť ako v nedeľu popoludní býva na kajúcich
bohoslužbách.

VÝROČNÁ SPRÁVA
1.4. SPOLOČENSTVO SVÄTEJ VEČERE PÁNOVEJ

S

vätá večera Pánova bola vysluhovaná v roku 2021
na bohoslužbách v kostole a v zborovej sieni. Podľa
potreby na iných miestach. Svätá večera Pánova bola
vysluhovaná v zbore 8 krát. Večera Pánova bola vysluhovaná
napríklad
na
misijno-diakonických
stretnutiach,

konﬁrmačnej slávnosti. Chlieb a víno oferovali veriaci
michalovského zboru a presbyteri so svojimi rodinami.
K nášmu spoločenstvu, ktoré bolo v kostole sa pripájali
veriaci online spôsobom vo svojich domovoch.

1.5. BIBLICKÉ HODINY

V

našom kresťanskom zbore boli zborové biblické a v zimnom období dopoludnia. Pokračovali sme vo výklade
hodiny nepravidelne podľa vývoja pandémie. V roku slov proroka Izaiáša. Priebežne sa uskutočňovali biblické
2021 seniorátne biblické hodiny neboli. Zborové biblické modlitebné stretnutia žien.
hodiny máme v stredu. V letnom období sú popoludní

1.6. KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

K

onﬁrmačná príprava v školskom roku 2021/2022
začala v jednej skupine konﬁrmantov. Príprava trvá
predpísané dva školské roky. V závere školského roka býva
preskúšanie z prebranej látky katechizmu v prítomnosti
rodičov konﬁrmantov a presbyterov zboru. Do zošitkov
sa pre nich zaznamenáva účasť na bohoslužbách. Musia

sa zúčastniť 20 krát na bohoslužbách počas jedného
školského roka. Po katechetickej výučbe nasleduje
biblické mládežnícke stretnutie, ktoré vedú sestra Martina
Knežová a mládežníčka Dorota Knežová. V príprave
máme 13 konﬁrmantov. Vyučovanie chlapcov a dievčat
prebiehalo v roku 2021 podľa možností prezenčne i online.

1.7. VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA

V

yučovanie reformovanej náboženskej výchovy
bolo na šiestich štátnych základných školách
v Michalovciach. Vyučuje sa na gymnáziu Pavla Horova.
Počet žiakov, ktorí navštevujú reformovanú náboženskú
výchovu v školskom roku 2021/2022, je 106 žiakov. Sú to

žiaci z Michaloviec a okolitých obcí. V čase zatvorených
škôl prebiehala výučba reformovanej náboženskej
výchovy dištančným spôsobom. Žiakom boli odovzdávané
a zasielané biblické pracovné listy.

1.8. INÉ CIRKEVNOZBOROVÉ PRÍLEŽITOSTI S CIEĽOM BUDOVANIA ZBORU

B

udovanie zboru prebiehalo obmedzene podľa
možností. Vydávali sme zborový časopis Kalvín.
Na príprave sa podieľa náš redaktor Ján Šoltés. Pripravuje
materiál do tlače pre Kalvín a Kalvínček. Vo vysokej
kvalite nám Kalvína dlhodobo tlačí ﬁrma Schmid-press,
tlačiar Jaroslav Šoltés.
Internetová stránka nášho reformovaného zboru

kalvin.sk v súčasnosti prechádza modernizáciou. Prináša
informácie o bohoslužbách a rôznych iných cirkevných
podujatia. Vysielali sa audio kázne aj video bohoslužby. Boli
k dispozícii písané kázne. Na príprave online bohoslužieb
vytrvalo spolupracovali: Blažej Knežo, Martin Ohriska,
Šimon Ohriska, Ján Dziak, Jaroslav Bánoci, Jozefína
Štefančíková.

1.9. ÚČASŤ DUCHOVNÉHO NA PODUJATIACH A PRÍLEŽITOSTIACH MIMO ZBORU
14.1. zasadnutie nominačného valného zhromaždenia 3.7. seniorátne valné zhromaždenie v Bánovciach
v Bánovciach nad Ondavou
nad Ondavou
2.6. rokovanie správnej rady Remidie n.o. v Michalovciach

1.10. POĎAKOVANIE

P

oďakovanie za milosť a požehnanie v roku 2021
patrí najviac Bohu. On viedol a bude viesť náš
kresťanský zbor. Za odvedenú prácu ďakujeme
kurátorovi zboru, za spoluprácu presbyterom, dirigentke,

kantorom, kostolníčke, členom spevokolu, pracovníkom
s deťmi a mládežou, všetkým obetavým pomocníkom
a podporovateľom reformovaného kresťanského zboru
v Michalovciach.
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1. SPRÁVA KURÁTORA
2.1. KOMENTÁR K HOSPODÁRENIU ZBORU

D

rahí bratia a sestry, dovoľte, aby som Vás oboznámil
s hospodárením Michalovského ref. cirkevného zboru
za rok 2021.
Rozpočet na r. 2021 bol zostavený a schválený
presbyterstvom a následne uverejnený v zborovom časopise
Kalvín. Plánované bežné príjmy boli oproti rozpočtu nižšie
hlavne v položke peršeľ z dôvodu pandemickej situácie
a s ňou súvisiacich obmedzení návštev Bohoslužieb.
Mimoriadne príjmy boli však oproti rozpočtu vyššie
hlavne z dôvodu obdŕžania časti ﬁnančnej refundácie
k realizovanej rekonštrukcii strechy kostola vo výške
13 000.- Eur. Celkové príjmy dosiahli 39 273.- Eur.
Celkové výdavky hospodárenia boli vo výške
16 925.- Eur, čo predstavuje len 63,9% plánovaných
výdavkov. Výsledkom hospodárenia r. 2021 je prebytok
22 348.- Eur. K 31.12.2021 je zostatok ﬁnancií na účte
a v pokladni vo výške 51 463.- Eur, čo vytvára dobrý

predpoklad pre ďalšie plánované investície. Prehľad
hospodárenia je uvedený v tabuľke.
Na základe uznesenia presbyterstva bola vykonaná
kontrola účtovnej závierky k 31.12.2021. Inventarizácia
majetku sa nekonala.
Pri kontrole dokladov účtovnej evidencie revízna
komisia nezistila žiadne závažné nedostatky. Výročná
správa o duchovnom a hmotnom živote zboru predložená
duchovným a kurátorom zboru včítane správ jednotlivých
komisií, účtovnej závierky za r. 2021 a rozpočtu na r. 2022
bude predložená na zasadnutie presbyterstva a následne na
Zborové valné zhromaždenie.
Finančná komisia pracovala v zložení: Martin Ohriska,
Patrik Sabov, Dušan Godočík, Milan Gajdoš.
Revízna komisia pracovala v zložení: Zdeno Virčík,
Radoslav Soták, Marta Gajdošová.

2.2. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A POZEMKOV, SLUŽBY PRE ZBOR, INVESTÍCIE

S
•
•
•
•
•
•

ponzorsky, bez nároku na ﬁnančnú odmenu boli
zrealizované nasledovné práce a služby :
evidencia a obsluha prípojok používaných médií:
M. Gazdovič
účtovné a ﬁnančné služby: M. Ohriska
starostlivosť o kvetinové záhony a skalky:
J. Štefančíkova, J. Gajdošociová
predaj kresťanskej literatúry: L. Knežová
fotograﬁcké služby, graﬁcké úpravy a redigovanie
časopisu Kalvín: J. Šoltés
doprava starších členov zboru: Z. Virčík, M. Kontra,
J. Štefančíková

•

služby spojené s nahrávaním videobohoslužieb:
B. Knežo, M. Ohriska, Š. Ohriska

V oblasti investícii sa neuskutočnilo plánované
dodatočné zateplenie vestibulu a fary. Pre on-line prenosy
Bohoslužieb bol zakúpený nový notebook a bola zriadená
wiﬁ sieť pokrývajúca priestory vo všetkých našich
budovách.
Kostolnícke služby vykonávali v potrebnom rozsahu J.
Štefančíková a M. Kontra, za čo im patrí moje poďakovanie.
Prevádzkovo-stavebná komisia pracovala v zložení:
Matúš Gazdovič, Michal Kontra a Július Sabo.

2.3. PRESBYTERSTVO

V

r. 2021 sa uskutočnilo 1 zasadnutie presbyterstva a
1 zasadnutie komisie. Zasadnutie zborového valného
zhromaždenia sa z dôvodu prísnych protipandemických
opatrení neuskutočnilo.
Presbyterstvo prijalo v r. 2021 tieto dôležité uznesenia:
1/5/2021 - schvaľuje Výročnú správu o hmotnom a
duchovnom živote zboru vrátane účtovnej závierky za
r. 2020 a rozpočtu na r. 2021
2/5/2021 - schvaľuje realizáciu on-line vysielania
Bohoslužieb (inštalácia WIFI siete a nákup potrebnej
techniky)
Moje poďakovanie za prácu v uplynulom roku patrí
zborovému farárovi Jurajovi Gajdošocimu, ktorý v
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potrebnom rozsahu zabezpečoval duchovný život v zbore
i zastupovanie zboru v duchovných i svetských orgánoch.
Ďakujem kantorom zboru Jánovi Dzijakovi a Blažejovi
Knežovi, dirigentke zborového spevokolu Veronike
Savkovej a správcovi zborovej web stránky Jurajovi
Ohriskovi Ďakujem Jánovi Šoltésovi, členom redakčnej
rady časopisu Kalvín a všetkým prispievateľom za ich
angažovanú prácu pre zbor.
Ďakujem všetkým Vám bratia a sestry, členom
nášho zboru, členom presbyterstva za vykonanú prácu,
spolupracujúcim členom jednotlivých komisií, všetkým,
ktorí aj v tejto ťažkej pandemickej dobe pracovali na
Božej vinici.

VÝROČNÁ SPRÁVA
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2.4. PLÁN ZBOROVÝCH PODUJATÍ NA R. 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliančný modlitebný týždeň 2022 on-line
Svetový deň modlitieb SDM 2022 on-line
Vysielanie nedeľných bohoslužieb on-line z kostola
Spoločné ekumenické aktivity v meste
Obnova práce s deťmi, mládežou a konﬁrmantmi
Konﬁrmačná slávnosť v tomto roku nebude
Podpora nedeľnej školy, deti, dorastu a mládeže
Organizačná a ﬁnančná podpora účasti detí na letných
táboroch
Vystúpenia zborového spevokolu Soli Deo glória,
vystúpenia detí a mládeže
Priebežný predaj kresťanskej literatúry a distribúcia
cirkevných periodík

•
•
•
•
•
•
•

Pomoc členom zboru v núdzi
Informácie prostredníctvom internetovej stránky kalvin.sk
Prezentovanie zboru na rade cirkví a na spoločenských
podujatiach v meste
Vianočná charitatívna zbierka potravín, oblečenia
a obuvi
Podpora evanjelizačných aktivít v Michalovciach
Vydávanie a rozširovanie zborového časopisu Kalvín,
Kalvínček
Priestor pre cirkevné vzdelávanie a kresťanské
podujatia po vzájomnej dohode

2.5. ROZPOČET NA ROK 2022
Rozpočet na r. 2022 je postavený na pláne príjmov
vo výške 40 500.- Eur, s vyššími plánovanými výdajmi
a to vo výške 64 150.- Eur, teda ako deﬁcitný. Deﬁcit bude
krytý zostatkom ﬁnančných prostriedkov k 31.12.2021.
V oblasti investícií sú predpokladané výdavky vo výške
45 500,- Eur. Pôjde o realizáciu dodatočného vnútorného
zateplenia fary a vestibulu. Začne sa aj realizácia
schváleného projektu na výmenu okien v budove fary

a zborovky. V oblasti mimoriadnych výdavkov pôjde
najmä o platbu splátky pôžičky a úrokov.
Plán rozpočtu je uvedený v tabuľke.
Vyzývam Vás bratia a sestry, aby ste popri bežných
oferách nezabúdali na platbu tzv. cirkevnej dane ktorá
ostáva aj naďalej vo výške 10 Eur za dospelého člena
zboru.

KALVÍN - ZBOROVÝ LIST
VYDÁVA: REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU – CIRKEVNÝ ZBOR MICHALOVCE.
REDAKČNÁ RADA: JURAJ GAJDOŠOCI, JAROSLAV BÁNOCI, JÁN ŠOLTÉS, TIMEA SOTÁKOVÁ, ANNA
MIKULOVÁ.
ZODPOVEDNÝ REDAKTOR: JÁN ŠOLTÉS, E-MAIL: IXO@CENTRUM.CZ, JANCO.SOLTES@GMAIL.COM
ADRESA REDAKCIE: A. SLÁDKOVIČA 7, 071 01 MICHALOVCE.
INTERNETOVÉ STRÁNKY ZBORU: WWW.KALVIN.SK
TLAČ: SCHMIT-PRESS, S. R. O., HVIEZDOSLAVOVA 26, 071 01 MICHALOVCE.
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