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Výročná správa, rok 2010
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
Zach 13,9b: „Budú vzývať moje meno a ja ich vypočujem.
Poviem: To je môj ľud. Oni povedia: Hospodin je náš Boh!“
Tento biblický verš bol predložený cirkevnému zboru Rankovce ako skutočné želanie. Pretože ak bude Hospodin naším
Bohom – vyhrali sme na plnej čiare. Nebudeme sa klaňať a ani nebudeme nasledovať iného boha, zvodcu, ale naším Bohom
bude Hospodin.
Čo to znamená? Kto môže o sebe povedať, že práve Hospodin je jeho Bohom? Celkom isto tu prorok nemyslel iba na
jednoduché vyslovenie vety bez porozumenia skutočného, hlbokého zmyslu. Veď samozrejme, zopakovať vetu „Hospodin je
môj Boh!“ dokáže hocikto presne tak, ako dokázali v minulosti pätnásťroční skladať sľub vernosti a pritom to bola iba fráza, nič
nie skutočné.
Podobne je v mnohých (snáď nie vo väčšine) domácnostiach vnímaný aj konfirmačný sľub – konfirmand často vyznáva
svoju vieru iba ústami, nie srdcom, alebo pri sobášoch – keď sľub vernosti až do smrti do krátkej doby ruší až 60% manželov
(podľa štatistík)!
Nie, povedať vetu: „Hospodin je mojím, resp. naším Bohom!“ vyžaduje plné uvedomenie si zmyslu. To sa nemá a ani to
nejde iba tak.
Keby sme čítali Zachariášovo proroctvo celé, určite by sme dobre rozumeli príčine tejto vety. Hospodin mu ho dal zvestovať ešte v Babylonii, zajatým Izraelcom a takto ich pripravoval na veľký návrat domov! Udeje sa ešte všeličo (aj odpadnutie, aj
prečistenie zvyšku), ale výsledok bude nádherný – „Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom!“
My sme dnes v podobnej situácii. Sme v zajatí názorov a odpadnutia tohto sveta, v ktorom žijeme. Každý jeden sa učíme,
ako v ňom žiť a ako sa správať, aby sme zostali verní Pánu Bohu a aby sme žili zároveň požehnaný život. Nie je to jednoduché. Aj keď sa všade veľa rozpráva o hospodárskej kríze, aj keď sa všetci sťažujeme na nedostatok a každý by túžil mať prídel aspoň o voľačo väčší, vybavenie našich domácností a nákupy, ktoré robievame v obchodoch – svedčia o podstatne vyššej
životnej úrovni než to bolo u našich predkov, trebárs len rodičov. Čím väčší blahobyt, tým menšia túžba po Bohu. Čím menšia
túžba po Bohu, tým menej ľudí môže o sebe povedať to vyznanie z dnešného textu proroka Zachariáša: „Hospodin je mojím,
resp. naším Bohom!“ No nie je to obraz mnohokrát aj rodín či jednotlivcov z nášho cirkevného zboru?
Súčasná doba prečisťuje verných – kto vytrvá a kto odíde. Pán Boh nás do ničoho nenúti, jeho zvesť nás iba: pozýva.
Poď, poď za mnou a buď mojím synom, dcérou, ja budem tvojím Bohom. Poďme a odpovedajme podobne: „Bože, buď naším
Bohom, my sme Tvoje deti.“
Verš Zach 13,9b sme vytiahli na novoročných bohoslužbách pre náš cirkevný zbor na rok 2010. Dobrovoľník, ktorý ho ešte v decembri písal na lístok, chcel ním povzbudiť toho, kto ho pre seba dostane s tým aby ho povzbudzoval po celý rok tak,
ako nás povzbudzujú naše osobné veršíky. Veľmi vhodne však vyšiel pre celé naše zborové spoločenstvo.
Vzývajme meno nášho Boha, poďme za Ním a On nás určite vypočuje a bude požehnávať! Amen.
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Bohoslužobný život v cirkevnom zbore v roku 2010
Náš cirkevný zbor tvoria evanjelici z deviatich historicky prepojených dedín Rankovce, Boliarov, Bačkovík, Čakanovce, Herľany, Žírovce, Mudrovce, Ďurďošík a Trsťany. Rozdelení do rôznych spoločenstiev cez týždeň sa v nedele a cez sviatky stretávame na bohoslužbách – na štyroch miestach v kostoloch, raz mesačne na miestach, kde kostolov nemáme a raz do roka
v Žírovciach na zastávke pred zvonicou.

►NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY patria k základným prejavom náboženského života evanjelických kresťanov. Počas roka 2010
sme mali možnosť sa v našom zbore stretnúť 163-krát na hlavných bohoslužbách (okrem sviatkov), celkovo sa ich zúčastnilo
9.048 členov zboru. V priemere bolo na jedných službách Božích 56 (-3) bratov či sestier. V zátvorke uvedené porovnanie
oproti minulému roku. Na jednu nedeľu to vychádza v priemere 220 (-17) ľudí v kostole. Vidíme menší záujem o cirkevný život,
čo je spôsobené odchodom starších účastníkov bohoslužieb zo zdravotných dôvodov, mladých ľudí je menej. Najviac mladých
ľudí máme tradične v Boliarove, tam je aj veľa detí na bohoslužbách, v Čakanovciach a Bačkovíku, kde bývajú bohoslužby
skoro ráno, však detí takmer vôbec niet!
Priemerná návštevnosť SB podľa fílií: Rankovce 68 (-1); Boliarov 62 (-2); Bačkovík 59 (-6), Čakanovce 31 (-8).
Okrem hlavných nedeľných bohoslužieb na cirkevné sviatky
(celkom 14-krát v roku 2010) sme mali sviatočné bohoslužby,
najhojnejšie sú navštevované na Štedrý večer v Čakanovciach,
na Pamiatku posvätenia chrámu v Rankovciach a Bačkovíku,
na 1. sviatok vianočný v Boliarove.
Večerné bohoslužby na malých fíliách Mudrovce, Herľany,
Trsťany a Ďurďošík sa konajú pravidelne druhú sobotu v mesiaci s priemernou účasťou asi 9 ľudí. Celkom sme sa na týchto večerných bohoslužbách stretli 42krát. V Ďurďošíku sa stretávame u Sabolov, v Trsťanoch u Pekovcov a niekedy na
obecnom úrade, v Herľanoch a Mudrovciach na obecných úradoch. Ďakujeme obidvom rodinám za otvorenie svojich doČítanie pašií na službách Božích v Rankovciach

mácností.

►MISIJNÉ BOHOSLUŽBY nevnímame ako alternatívu k
dopoludňajším bohoslužbám – veď potom načo by boli tie dopoludňajšie? Naopak, sú doplnením spoločnej oslavy Boha programom jednotlivých sekcií v neformálnom programe raz za dva
mesiace v nedeľu popoludní. V roku 2010 sme mali tieto bohoslužby 5-krát. Ako hostí sme privítali Mgr. Dušana Cinu, vedúceho Bisk. úradu VD v Prešove a spevokol cirk. zboru z Obišoviec.
►POSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE: Pôstne večierne sa
konali 4-krát v každom z kostolov, adventné 2-krát. Priemerná
účasť 15 bratov a sestier ( +1).

Misijné bohoslužby, Bačkovík 28.11.2010, hostia: Obišovce

Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky

►KRST: Rok 2010 čo sa týka krstov bol pre naše spoločenstvo veľmi ťažký, pretože nízka pôrodnosť a zmenšovanie sa
nášho zboru spôsobili, že sme pokrstili iba 6 detí (-13), z toho dva rómske. Tak málo krstov v histórii tohto cirkevného zboru
ešte nikdy nebolo. Doteraz najmenej, 11 detí, bolo pokrstených v rokoch 2007 a 1995.

►VEČERA PÁNOVA (VP): Sviatosť Večere Pánovej konáme pravidelne raz v mesiaci, tendencia v cirkvi je zaviesť ju
počas každých služieb Božích. Okrem tejto možnosti sa táto sviatosť koná na požiadanie aj v domácnostiach pre nemocných,
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čo je ale málo využívané. Štatisticky: na bohoslužbách sme prislúžili VP celkovo 56-krát, pristúpilo 2037 komunikantov, na
večierňach 4-krát, raz na mládeži a v domácnosti 6-krát.

►KONFIRMÁCIA: Konfirmovaných sme mali 6 konfirmandov
– to boli spojené dva ročníky. Okrem nich boli ešte v Košiciach
konfirmovaní ešte ďalší traja konfirmandi. Ak však rodičia dávajú
svoje deti na konfirmáciu do iného zboru, zabúdajú na to, že ich
vytŕhajú z prostredia domáceho cirkevného zboru, nikdy sa nezrastú s miestnym dorastom, ťažko sa potom stanú členmi mládeže a vôbec si ťažko predstaviť ich budúci záujem o domáci
duchovný život. Robia im na vlastnú škodu, kvôli dvom rokom
prípravy, aby nemuseli cestovať v nedeľu na faru v Rankovciach,
im berú celé roky kresťanskej dospelosti v domácom cirkevnom
prostredí! To je škoda.
Novú skupinu konfirmandov tvorí 16 konfirmandov – opäť spojené ročníky. Okrem nich máme ešte dve skupiny v rómskej misii,

Konfirmácia, 25.4.2010

bližšie v správe neskôr.

►SOBÁŠ: Smutným sa stal tiež fakt, že sme v našom zbore nemali tento rok ani jeden jediný sobáš!
►POHREBY: Na cestu do večnosti sme vyprevadili 13 (+2) členov nášho zboru, 8 bratov, 5 sestier.
Podľa všetkých matričných údajov nás je na konci roka 2010 v cirkevnom zbore celkom 796.

Vnútromisijný život cirkevného zboru

►PRESBYTERSTVO. Naše presbyterstvo sa v uplynulom roku stretlo 3krát Na výročnom sme hodnotili život nášho zboru
v roku 2009 a na ďalších dvoch sme riešili najmä otázku kúpy auta pre potreby nášho cirkevného zboru. Toto samozrejme nie
sú jediné otázky, ktoré naše presbyterstvo riešilo v uplynulom roku – zaoberali sme sa duchovným životom našich fílií, rôznymi
aktivitami, najmä misijnými popoludniami, ktoré vytvárajú v našom zbore priestor pre zapojenie sa rôznych sekcií do bohoslužobného života, spoločne sme plánovali návštevy hostí z iných zborov, spoločne sme hodnotili hospodársky život. Presbyteri
sú spolu s nami, farármi zboru, nosnou modlitebnou silou za náš cirkevný zbor – pravidelne sa stretávame pred bohoslužbami
v jednotlivých kostoloch na modlitbách za náš zbor. I keď nie všade pravidelne, ale predsa len s ochotou a túžbou po takýchto
stretnutiach.

►VNÚTROMISIJNÝ VÝBOR: Tento výbor je súčasťou náš presbyterstve a pomáha mu pripravovať misijné aktivity
v našom cirkevnom zbore. Členovia tohto výboru sú súčasne zodpovední za jednotlivé sekcie práce, ktoré v našom zbore
fungujú. S týmito ľuďmi sa stretávame 6krát do roka, a spoločne plánujeme misijný a duchovný život nášho zboru. V rámci
tohto výboru potom ešte pracujú menšie tímy – tím pracovníkov s deťmi (stretnutie 1krát v mesiaci), tzv. besiedkársky tím;
mládežovo-dorastový tím (stretnutia každý týždeň); rómsky besiedkový tím (raz za dva mesiace); tím pre prácu s rómskym
dorastom (každý týždeň po doraste), tím zborového časopisu Slovo (každý mesiac). Vnútromisijná práca v našom zbore beží
formou detských besiedok, dorastov – rómskeho i nerómskeho, mládeže, rodinných skupiniek, dievčenskej a chlapčenskej
skupinky, hudobnej skupiny Faithfull, spevokolov – Spievajúce srdce a Le Devleskeri khangeri, rómskych biblických skupiniek.
V rámci tejto vnútromisijnej práce prebieha aj vzdelávanie a vyučovanie – konfirmačná príprava rómskych i nerómskych konfirmandov, konfirmačné vzdelávanie dospelých Rómov, vyučovanie náboženstva, biblické vzdelávanie na biblických hodinách.
Na žiadosť vedenia Školy pre hluchoslepé deti v Červenici sme začali s konfirmačnou prípravou s chlapcom, ktorý je členom
nášho cirkevného zboru a navštevuje túto školu. Vonkajšiu misiu sa snažíme konať formou návštev, cez sociálne aktivity OZ
PLŽ – to najmä medzi rómskym obyvateľstvom. Tento výbor vedie predsedníctvo cirkevného zboru.
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►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Vyučovanie náboženstva
prebieha v našom cirkevnom zbore na troch školách a farárka Monika Beňová ešte participuje na vyučovaní náboženstva na ZŠ Bidovce, ktorá leží
na území susedného cirkevného zboru Vyšná Kamenica. Výučba na území nášho zboru prebieha na školách v Herľanoch, Boliarove a Bačkovíku
– ide o školy s rómskymi deťmi. Náboženstvo vyučujeme podľa platných
metodických pokynov na vyučovanie náboženstva. Náboženstvo navštevuje v Herľanoch 65 detí v 0. – 3. ročníku a špeciálnej triedy; v Boliarove
je to 17 detí v 1.- 3. ročníku ZŠ a v Bačkovíku 45 detí v 1.- 4. ročníku ZŠ.
V Bidovciach vyučujeme náboženstvo v 1. a 2. ročníku, kde je 8 detí
Vyučovanie náboženstva na škole v Herľanoch

a v 7.ročníku, kde je 17 žiakov.

►DETSKÁ BESIEDKA: Práca medzi deťmi u nás funguje formou detských besiedok. Tu deti im primeraným spôsobom pomocou flanelových lekcií a flashcardov spoznávajú posolstvo Biblie, vnímajú evanjelium a stretávajú sa s významnou oblasťou
duchovnej práce – misiou. V roku 2010 naše deti počuli príbehy O Danielovi a jeho priateľoch, Podobenstvá Pána Ježiša
(Boliarov); misijný príbeh William Carrey, príbehy kráľa Dávida (Rankovce); Život Mojžiša a Jozefa ako patriarchov Izraelského národa (Bačkovík); Život Ježiša (Čakanovce). Vedúci detských besiedok, ktorých máme v súčasnosti šesť (Rankovce – 5
až 6 detí, Boliarov – 13 detí, Bačkovík – 3 deti, Čakanovce – 5 detí, Ďurďošík – 3 deti, rómska besiedka bude samostatne)
spolu s deťmi pripravujú každý rok vystúpenia – na Deň matiek, niektoré detské besiedky aj Pamiatka Reformácie (Bačkovík),
vianočné vystúpenie, program na misijné popoludnie na Deň detí. Vedenie zboru spolu s vedúcimi besiedok pripravujú detský
letný tábor (v roku 2010 to bol denný letný tábor na fare – na obrázku), letný klub pre deti z rómskej besiedky a z OZ PLŽ,
vianočné popoludnie ( v roku 2010 bolo 19.12. v Boliarove). Jednotliví vedúci besiedok sa na svojich tímoch biblicky vzdelávajú a spoločne plánujú aktivity pre deti.

Chceli by sme poďakovať všetkým vedúcim za ich obetavú
prácu medzi deťmi (Rankovce – Katarína Hašková, Eva Vojtková; Boliarov – Andrea Hrehorová, Elena Hlavatá, Miloslava Bodonská; Bačkovík – Lenka Grešová, Slávka Sabolová; Čakanovce
– Erika Vojtková, Ivana Vojtková; rómska besiedka bude vedená
samostatne) prajeme do ďalšej práce Božie požehnanie a vedenie.
Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí s láskou pomáhali

pri rôznych aktivitách v rámci detskej besiedky – najmä počas letného denného tábora a to sestre Ondrašikovej
a Findorákovej, ktoré ochotne varili pre 18 detí a vedúcich.

►DORAST: Dorast v našom cirkevnom zbore tvoria konfirmandi
a dorastenci do dvoch rokov po konfirmačnej slávnosti. Neskôr odchádzajú mladí ľudia do mládeže. Stretávajú sa pravidelne každú nedeľu
o 16.00 hodine po konfirmačnej príprave. V súčasnosti sa na doraste
stretávajú 12 – 15-ti dorastenci spolu so svojimi vedúcimi. Vedúci dorastu sú v súčasnej dobe Martin Mičko a Matúš Grešo. Im pomáhajú pri
niektorých aktivitách a na doraste Eva Godušová a Janka Mašlejová.
Spoločne

sme

naplánovali

konfirmačné

sústredenia,

ktoré

boli

v uplynulom roku 3 – dvakrát na fare a raz v Gerlachove. Letný dorastový tábor bol organizovaný v spolupráci s OZ PLŽ, podporení sme boli
Letný tábor dorastu

finančne z fondu Hodina deťom. Vďaka tejto spolupráci sme prežili s na-

šimi dorastencami 6 nádherných dní pri zábave i pri Božom Slove v Mníchovskom Potoku. Účastníkmi tábora boli konfirmandi,
dorastenci a členovia OZ PLŽ. Tábor niesol názov Stroskotanci a celý bol sformovaný a pripravený na motívy románu Daniela

4

Výročná správa Cirkevného zboru ECAV Rankovce za rok 2010
Defoa „Robinson Crusoe“. Ďakujeme vedúcim dorastu za ich obetavú službu a prajeme im do ďalšieho roku Božie požehnanie.

►MLÁDEŽ: Mládež sa stretáva pravidelne každú sobotu
o 18.00 na fare. Tu sa biblicky vzdelávali a preberali knihu Skutkov a evanjelium podľa Jána. Slúžili si navzájom, pozývali si aj
hostí – napr. Draho Poloha. Okrem týchto pravidelných stretutí si
naši mládežníci zorganizovali pracovné víkendy vo Veľkom Slávkove, aby tu pomohli s dostavbou centra (16.-18.4. ; 28.-30.5.;
23.-26.8.).

Stretnutia mávali počas celého roka spoločné aj

s mládežou z Opinej, Košíc, boli navštíviť mládež v Budimíri, na
konci roka spoločne s mládežou z cirkevného zboru Opiná zorganizovali spoločný pobyt v Červeici, aby stu spoločne privítali
Nový rok 2011. Pracovný tím v zložení Martin Havran, Marek
Benko, Daniel Goduš, Marián Galdun pripravuje každé stretnutie,
organizujú aj účasť na iných aktivitách

Mládež na svadbe Katky Mičkovej (Havrilovej)

(sen. stretnutie mládeže,

šport. olympiáda, Campfest, letný tábor). Mládež sa snaží zapájať aj do života cirkevného zboru (služba besiedkam, hudobná
skupina a iné).
Súčasťou mládeže sú aj pravidelné stretnutia dievčat a chlapcov na dievčenskej a chlapčenskej skupinke.
DIEVČENSKÁ SKUPINKA: dievčatá z mládeže majú svoju samostatnú skupinku v piatok, kde skúmajú Písmo sväté (pokračovali
v štúdiu listu Rímskym).
CHLAPČENSKÁ SKUPINKA: Stretáva sa každý utorok, resp. stredu v Bačkovíku a spoločne preberali List Galatským, Rímskym
a Genesis.
HUDOBNÁ

SKUPINA

FAITHFUL: Nový názov našej hudobnej skupiny zna-

mená: “Plní viery“ a má byť odrazom ich vnútorných postojov. Skupina
tvorená z chlapcov slúži pri misijných bohoslužbách, ale aj inde. Začiatkom roka 2010 nahrali svoje demo CD. Nakoľko cieľom skupiny je prinášať evanjelium svojim rovesníkom a slúžiť nielen v cirkevnom zbore, pripravila hudobná skupina evanjelizačný večer v Rankovciach (na obrázku)
nielen pre mladých z nerómskej i rómskej komunity; slúžila svojimi piesňami i svedectvami na Semfeste i na Opinafeste.

►RODINNÉ SPOLOČENSTVO: Bratia a sestry v strednom veku sa stretávajú na rodinných skupinkách, ktoré máme v súčasnosti dve. Jedna, dlhšie
fungujúca, je otvorená nielen pre manželské páry, ale aj pre singl bratov
a sestry, ktorí prichádzajú do stredného veku a cítia potrebu takéhoto spoločenstva – takúto skupinku máme najmä v Bačkovíku, ale prichádzajú sem
bratia a sestry takmer z celého zboru. Druhú skupinu tvoria manželské páry
z Boliarova. Na našich stretnutiach sme s prvou skupinou začali spoločne
preberať list ap. Pavla Rimanom a v prvej polovici roka 2010 sme spoločne
rozmýšľali o piatich jazykoch lásky. Na boliarovskej rodinnej skupinke sme
pokračovali v témach z knihy manželov Hollandovcov „Ty si moja, ty si môj“.
Tieto rodinné skupinky sa stretávajú pravidelne každé dva týždne – v Bačkoví-

Rodinky na víkende na Štrbskom plese

ku každú druhú sobotu a v Boliarove každú druhú nedeľu večer. Priestor týchto skupiniek v našom zbore využíva približne 35
– 40 bratov a sestier, v Boliarove k tomu pribúdajú ešte aj deti, ktoré sa tak stávajú súčasťou takéhoto spoločenstva.
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►SPEVOKOL SPIEVAJÚCE SRDCE tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho zborového života. Bratia a sestry, ktorí tvoria tento náš spevokol,
s trpezlivosťou prichádzajú na jednotlivé nácviky a s láskou a nadšením
cvičia nové piesne. Svojimi vystúpeniami slúžia na slávnostiach, každý
rok sa zúčastňuje Žatvy spevokolov v čase reformácie a zastupuje zbor
i na iných aktivitách mimo zboru. V súčasnosti má náš spevokol 16
členov. Spoločne sme vycvičili v uplynulom roku mnohé piesne na rôzne príležitosti. Piesne boli najmä prekladmi z českých a poľských zborových spevov a piesní.
Spevokol na Žatve spevokolov v Budimíri

►ZBOROVÝ VÝLET: Už štvrtý rok sme zorganizovali v našom
zbore zborový výlet – tentoraz do Rožňavy a jej okolia. Pozreli sme
si spoločne kostol i kaštieľ v Betliari (na obrázku) a napokon sme
spoločne prežili chvíle pri Slove Božom (slúžila ním s. farárka Monika Beňová), deti pri biblickom príbehu a pri hrách a napokon pri
spoločnom opekaní.

►BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH: Biblické hodiny sa v našom cirkevnom zbore stali spoločenstvom najmä pre bratov
a sestry v strednom a staršom veku. Na biblických hodinách sa stretávame každý rok od Poďakovania za úrody po Svätodušné sviatky. Bývajú na dvoch fíliách (Čakanovce, Bačkovík) a v matkocirkvi Rankovce. V uplynulom roku sme preberali knihu
Sudcov a začali sme knihu proroka Ezechiela, vo výklade ktorej pokračujeme i v Novom roku. V priemere prichádza na biblické hodiny cca 6-7 (- 1 oproti roku 2009) členov nášho cirkevného zboru.

►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: V našom cirkevnom zbore mávame pravidelne tri modlitebné týždne počas roka (priemerná
účasť je cca 20). Pôstny, reformačný a adventný. Stretávali sme na každej fílii raz do týždňa. Modlitebné týždne sa niesli
v duchu prípravok, ktoré sme obdržali, resp. na ktorej sa dohodli farári v senioráte medzi sebou (viď
reformačný modlitebný týždeň). Pôstny modlitebný týždeň – téma:
„Toto som Ja urobil pre teba ... čo si ty urobil pre mňa?“; slovom slúžili M. Mičko, M. Ondrašik, D. Goduš, H. Peková. Reformačný modlitebný týždeň – téma: „Ja som ...“; slovom slúžili duchovní z nášho
seniorátu (O. Kolárovský, V. Schvarz, S. Kocka, M. Beňová). Adventný modlitebný týždeň – téma: „Prorok Abdiáš“; slovom poslúžili M.
Grešo, M. Gordiaková, M. Mičko, A. Hanzová). Všetkým úprimne
ďakujeme.

Okrem našich zborových modlitebných týždňov sme v októbri hosťovali

biblický týždeň

Modlitebného

spoločenstva

ECAV

v Herľanoch (na obrázku).
Biblický týždeň MOS ECAV, Herľany 4.-8.10.2010
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►RÓMSKA MISIA: Okrem pravidelných misijných aktivít sa náš zbor venuje aj rómskej misijnej činnosti.
DETSKÁ

BESIEDKA:

Deti sa stretávajú pravidelne každý piatok o 17.00hod.

na fare (20-40 detí). Počas tohto hodinového stretnutia spoločne spievame
veľa piesni (najmä rómskych), rozprávame si biblické a misijné príbehy (Ja
som, Kráľ Dávid, Život Pána Ježiša) – ktoré si pod dohľadom sestry farárky
pripravujú členovia detského misijného tímu (všetci v roku 2010 absolvovali
školenie pracovníkov pre prácu s deťmi S1, ktorý organizovala Detská misia
– Renáta Tancošová, Kvetoslava Fliťarová, Marek Horváth, Michal Hada st.,
Michal Hada ml.). Besiedka býva spravidla v rómskom jazyku, tak malé deti
lepšie rozumejú Božím pravdám.
DORAST: Na rómsky dorast raz týždenne prichádzajú dorastenci vo
veku od 12-20 rokov (nielen z Rankoviec, ale aj z Boliarova) – cca 20
mladých ľudí. Dorastový misijný tím pod vedením manželov Ondrašikových spoločne pripravuje jednotlivé stretnutia dorastu (témy: Posledné veci človeka na motívy Nóacha, Podobenstvá a Evanjeliá, témy o partnerstve...). V rámci aktivít bol v spolupráci medzi cirkevným
zborom a občianskym združením zorganizovaný letný dorastový tábor v Mních. Potoku, na ktorom sa zúčastnilo 16 mladých ľudí
z rómskeho dorastu. Okrem toho dievčatá pod vedením Katky Turtákovej pripravili aj tento rok večer talentov, na ktorom sa predstavili
Večer talentov na rómskom doraste, 11.12.2010

mladí ľudia s ich talentami.

SPEVOKOL LE DEVLESKERI KHANGERI (BOŽÍ CHRÁM): Náš rómsky spevokol sa
stretáva už 6. rok. Prichádzajú sem rómske ženy v strednom veku, ktoré tu
nachádzajú svoje vzácne spoločenstvo. Doprevádza nás chlapčenská hudobná skupina v zložení – Marián Galdun (gitara a spev), Martin Hada (klávesy a spev), Michal Hada (spev), Marek Horváth (basová gitara), Emil Hada (spev).

Spevokol vedie s. farárka cirkevného zboru Monika Beňová.

Nácviky máme pravidelne každý pondelok, prichádza na ne cca 20 – 25
žien. V roku 2010 tento spevokol slúžil počas rôznych príležitostí (sviatky,
Pamiatka posvätenia chrámu v Rankovciach, sobáš) v našom cirkevnom
zbore i mimo. Mal vzácnu príležitosť na sebe zapracovať a viac sa sprofesionalizovať, keď bol oslovený a navrhnutý na účasť v televíznej relácii Československo má talent, ale aj na adventný koncert v Košiciach. Na spevoko-

Spevokol na castingu súťaže
Československo má talent, 25.6.2010

le spievame rómsky gospel, niekedy aj slovenské, najmä mládežnícke piesne.
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA: V rómskej misii sme v roku 2010 začali s konfirmačnou prípravou dvoch skupín – mladší (5 chlapcov) a dospelí (15 ľudí). Konfirmačná príprava prebieha podľa príručky Verím a sľubujem od Miroslava Hvožďaru.

BIBLICKÉ

SKUPINKY:

Pre potrebu bližšieho spoznania života Rómov

v ich domácnostiach (na obrázku), ale aj pre širší duchovný dosah
sme sa začali stretávať na biblických skupinkách v rómskych rodinách
– pri začiatku v apríli bývali aj každý deň za účasti do 50 ľudí! Skutočné prebudenie! V súčasnosti máme skupinku raz do týždňa za účasti
15-20 ľudí vždy v rómskych domácnostiach. Evanjelium je tu zvestované na základe evanjelií a Skutkov apoštolov.
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RÓMSKA BIBLICKÁ HODINA: Je priestorom pre štúdium Biblie – zatiaľ 1. knihy Mojžišovej. Býva každý piatok o 10.00 hod. dopoludnia a prichádza sem cca 10-12 rómskych bratov a sestier.
ŽENSKÉ

AKTIVITY:

Dvakrát v týždni sa na fare stretáva skupina vybratých rómskych žien pod vedením am. dobrovoľníčky

Kristen Wollam. Zhotovujú suveníry a pohľadnice, ktoré potom distribuujú v cirkvi v USA a Rakúsku.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRE LEPŠÍ ŽIVOT: Podieľa sa na misijnej i sociálnej práci medzi Rómami. Pod vedením sestry Františky Ondrašikovej vznikli na pôde združenia rôzne projekty na podporu vzdelávania mladých ľudí, na podporu sociálnej
a zdravotnej starostlivosti a činnosti medzi Rómami, pokračovalo sa v práci medzi deťmi, dorastom a najmä rómskymi ženami.
OZ PLŽ pripravilo aj niekoľko samostatných aktivít, na ktorých bol cirkevný zbor pozvaný ako hosť. V spolupráci Občianskeho
združenia, obce i cirkevného zboru vznikli mnohé aktivity, ktoré podporili misijnú činnosť medzi Rómami.

►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: V našom zbore už niekoľko rokov funguje vydávanie zborového časopisu SLOVO.
V súčasnosti pod vedením Daniela Goduša, ktorý od septembra vystriedal Katarínu Mičkovú (dnes Havrilovú) v jeho vedení,
časopis prináša členom zboru aktuality z diania v zbore i v celej cirkvi, mnohé
zaujímavosti, poéziu, recenzie, stránky pre deti a je vzácnym doplnením bohoslužobného i misijného života nášho zboru. Tak, ako každý rok, i v roku 2010
vyšlo 11 čísiel, v ktorých sme sa stretli so zaujímavými témami. V redakcii
časopisu ďalej pracujú – Milan Vojtko, Antónia Gordiaková, Tomáš Korečko,
Katarína Hašková a František Haško.

►INTERNETOVÁ STRÁNKA ECAV.RANKOVCE.SK: Webstránka
cirkevného zboru (na obrázku), spustená v r. 2007, býva pravidelne aktualizovaná (väčšinou je to však na bedrách zborového farára), informuje o dianí
cirkevného zboru najmä prostredníctvom fotografií.

Hospodárske veci
V roku 2010 sme v našom cirkevnom zbore svoje finančné schopnosti sústredili na zakúpenie nového zborového auta,
keďže staré už začalo byť poruchové. Taktiež bolo primalé na viaceré zborové aktivity. Počas celého roka sa konala zbierka
v našom cirkevnom zbore. Napokon sa na konci roka podarilo z nazbieraných financií, ktoré tvorili polovicu celkovej sumy auta
a doplnením z pokladní fílií aj pôžičkou od brata presbytera I. Goduša zakúpiť auto Citroen Xsara Picasso 1,6. Srdčene ďakujeme všetkým darcom.
Napriek tomuto sústredeniu sa predsa len vďaka Božej milosti a ochotným srdciam bratov a sestier vykonať aj nasledovné:
RANKOVCE KOSTOL – výmena okien za plastové, výmena zadných dverí
BAČKOVÍK – nový rečnícky pult s mikrofónom
BOLIAROV – nové podlahové kúrenie, náter zvonice
FARA – výmena kotla na pevné palivo, zakúpené nové zborové auto
Cez obecný úrad sme mali 6 nezamestnaných, ktorí formou aktivačných prác pomáhali pri drobných prácach v areáli.
FINANČNÚ SPRÁVU za rok 2010 predloží po schválení revíznym výborom na výročnom konvente 27. februára 2011 celozborová pokladníčka Anna Mičková.

Poďakovanie
Na koniec tejto správy ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto Vinici Pánovej spolu chopili práce a slúžia rôznymi talentami
a duchovnými darmi v cirkevnom zbore. Spolu budujeme dielo, v ktorom nachádzame požehnanie tu na zemi, ešte viac potom, v nebi.
Ľuboslav a Monika Beňovci, farári v cirk. zbore ECAV Rankovce
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Chronológia života cirkevného zboru
počas roka 2010
30.12.-1.1.
31.12.-1.1.
5.1.
7.-9.1.
24.1.
31.1.
7.2.
14.2.
25.2.
6.3.
20.3.
22.-25.3.
27.3.
28.3.
3.4.
3.4.
9.-11.4.
9.-11.4.
16.-18.4.
23.-24.4.
25.4.
30.4.
1.5.
2.5.
8.5.
14.-16.5.
25.5.
28.-30.5.
28.5.
30.5.
13.6.
18.-20.6.
25.6.
27.6.
27.6.
6.-9.7.
8.-11.7.
11.7.
18.7.
21.-26.7.
30.7.
5.-8.8.
19.8.
22.8.
23.-26.8.
5.9.
12.9.
19.9.
27.9.
2.10.
3.10.
4.-8.10.
15.-16.10.
17.10.
17.10.
24.10.
25.-28.10.
31.10.
2.11.
5.-8.11.
6.11.
14.11.
16.-17.11.
28.11.
5.12.

vítanie Nového roka – mládež v Červenici
vítanie nového roka – rodinky v Bačkovíku
stretnutie pracovníkov v rómskej misii s obedom, Rankovce
sústredenie konfirmandov na fare
filiálne konventy Bačkovík, Boliarov
filiálne konventy Čakanovce, Rankovce
výročné presbyterstvo v Rankovciach
výročný konvent, Rankovce
služba róm. lídrov na róm. klube v Košiciach
Gen. zhromaždenie ROMA, Rankovce
hud. skupina Faithful na Talentfeste SEM v Sp. Novej Vsi
pôstny modlitebný týždeň, po kostoloch
seniorálny konvent, Rankovce
misijné bohoslužby, Rankovce
skúška konfirmandov, Rankovce
Večera Pánova na mládeži s prvkami židovskej paschy
začiatok kurzu pre pracovníkov v besiedke, Košice
sústredenie konfirmandov na fare
víkendovka mládeže vo Veľkom Slavkove
pokrač. kurzu pre pracovníkov v besiedke, Košice
slávnosť konfirmácie, Rankovce
ukončenie kurzu pre pracovníkov v besiedke, Košice
zborový zájazd do Betliara
otvorenie nového ročníka konfirmandov
misijná konferencia EVS, Prešov
stretnutie róm. mládeží, Krompachy
evanjelizácia s H. M. Dernom v osade, Rankovce
víkendovka mládeže, Veľký Slavkov
biblická olympiáda, Rimavská Sobota
misijné bohoslužby s dňom detí, Čakanovce
sen. stretnutie žien, Gelnica
výlet rodiniek, Štrbské Pleso
kasting róm. spevokolu v súťaži Česko-Slovensko hľadá talent, Košice
pam. posvätenia zvoníc, Mudrovce, Žírovce
šport. olympiáda SEM, Košice
detský denný tábor, Rankovce
skupina Faithful na Semfeste, Záriečie
pam. posvätenia chrámu, Čakanovce
pam. posvätenia chrámu, Bačkovík
dorastový tábor, Mníchovský Potok
rozlúčka s am. dobrovoľníčkou E. Ewing, Rankovce
mládež na Campfeste, Kráľova Lehota
mládež na Opiná feste
pam. posvätenia chrámu, Boliarov
tábor mládeže, Veľký Slavkov
bohoslužby na zač. školského roka
príchod am. dobrovoľníčky A. Meyer
pam. posvätenia chrámu, Rankovce
misijné bohoslužby, Boliarov
mládež na festivale Worship, Prešov
poďakovanie za úrody
biblický týždeň MoS ECAV, Herľany
školenie pracovníkov v róm. misii v Mn. Potoku a Bardejove
pripomienka konfirmácie po 50 rokoch, Rankovce
sen. stretnutie mládeže, Budimír
žatva spevokolov, Budimír
reform. modlitebný týždeň
pamiatka reformácie, kladenie kvetov na hroby farárov Rankovce
pamiatka zosnulých
sústredenie konfirmandov, Gerlachov
sen. stretnutie presbyterov, Opiná
večer modlitieb a piesní, Rankovce
modliteb. stretnutie róm. misie, Gerlachov
misijné bohoslužby, Bačkovík
róm. spevokol na adventnom koncerte, Košice
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6.-10.12.
11.12.
19.12.
24.12.
27.12.
30.12.-2.1.
31.12.

advent. modlitebný týždeň, po kostoloch
talentshow róm. dorastu, Rankovce
detský vianočný večierok, Boliarov
vystúpenia detí na štedrovečerných bohoslužbách
posedenie róm. spevokolu, Rankovce
silvestrovská víkendovka mládeže, Červenica
čakanie Nového roka, rodinky Bačkovík

Pravidelné aktivity zboru cez týždeň počas roka 2010
PONDELOK: rómsky spevokol, náboženstvo Bidovce 2 hod., vedenie sekcií (besiedky, VMV), róm. skupinka
UTOROK: aktivační pracovníci na fare, náboženstvo v Boliarove 2 hod., chlapčenská skupinka v Bačkovíku, biblická ho-

dina Čakanovce, Bačkovík; doučovanie detí 2x (aktivita OZ Pre lepší život); doučovanie angličtiny (E. Ewing); róm. ženské aktivity (s am. pracovníčkou K. Wollam)
STREDA: aktivační pracovníci na fare, róm. konfirmačná príprava mladší i starší, bibl. hodina Rankovce, spevokol; dou-

čovanie detí 2x (OZ PLŽ)
ŠTVRTOK: doučovanie detí 2x, doučovanie detí (OZ PLŽ); róm. ženské aktivity (s am. pracovníčkou K. Wollam)
PIATOK: náboženstvo Herľany 2 hod., náboženstvo Bačkovík 2 hod., besiedka Boliarov, dievčenská skupinka, rómska

misia: biblická hodina, besiedka, dorast; detský klub Piatok (OZ PLŽ)
SOBOTA: besiedka Bačkovík, Čakanovce, mládež, nácvik skupiny Faithful, 1x v mes. večierne Ďurďošík, Trsťany, Mud-

rovce, Herľany, príprava čsp. Slovo, 2x v mes. rodinky Bačkovík;
NEDEĽA: bohoslužby Čakanovce, Bačkovík, Rankovce, Boliarov, 1x v mes. misijné bohoslužby, konfirmačná príprava,

dorast, 2x v mes. rodinky Boliarov, krstné a sobášne prípravy
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