
Naďalej pokračovali skôr začaté rekonštrukčné práce 
 

V Krásnej doline medzi Zemplínskymi vrchmi leží Reformovaný 
kresťanský zbor v Černochove a jeho kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou 
a bol postavený v roku 1793.  

Kostol bol vysvätený 8.júla 1793. Nad vstupom na veži je umiestnená 
pamätná tabuľa, ktorá svedčí o tejto skutočnosti. Jednoloďový kostol so 
zvláštnym trojbokým záverom a vysunutou vežou dodnes zachováva svoj 
pôvodný tvar.  

Nepriaznivé počasia v minulosti značne poškodili strechu kostola, čo 
bolo potrebné, čím skôr obnoviť. V roku 2012, tu žijúci malý kresťanský zbor 
získal od Košického samosprávneho kraja dotáciu v sume 4.000,- Eur na 
tento účel, t.j. na obnovu strechy kostola. Táto finančná podpora a dar 
veriacich umožnila opravu zadnej časti strechy kostola (tzv. trojboký záver). 

 Tohto roku sme podali žiadosť na podporu nášho projektu aj na 
Ministerstvo kultúry SR a získali sme takisto 4.000,- Eur. Práce sa mohli 
pokračovať ďalej, a tak sa nám podarilo obnoviť jednu stranu tzv. severnú 
časť lode v celku, a to v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového 
úradu v Košiciach. Prácu realizovala autorizovaná pokrývačská firma DUĽA – 
strechy a izolácie zo Spišskej Novej Vsi. 

Touto cestou by sme chceli poďakovať a vyjadriť svoju vďaku 
Košickému samosprávnemu kraju, Ministerstvu kultúry SR a Krajskému 
pamiatkovému úradu, verným veriacim, tu žijúcemu kresťanskému zboru 
a všetkým, ktorí sa k činnosti pripojili svojimi darmi a obetovaniami. Prispeli 
k tomu, aby aj ďalšia časť strechy bola pekne obnovená.  

Ak financie nám dovolia, chceli by sme v blízkej budúcnosti pokračovať 
a obnoviť aj južnú stranu strechy lode kostola, a tým dokončiť 
rekonštrukčné práce.  
 
 
„Hospodinu požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí 
jeho dobrodenie.“                                                       Príslovia 19: 17. 
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